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Irungo Udalak egindako enkarguari erantzunez, 2018-2022 epealdirako Irungo Euskara 

Sustatzeko Ekintza Plana diseinatu ahal izateko, Irungo egoera soziolinguistikoa eta 2014-2017 

epealdiko ebaluaketa lanak jasotzen ditu txosten honek.  

2014-2017 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 ere jo dugu oraingo ebaluazio lan 

honetan ere parte-hartzaile izan zitezen eta aurrera begirako proposamenak adierazteko 

aukera izan zezaten. Orotara, 41 izan dira guztira ebaluaketa lan honetan parte hartu dutenak.  

Irungo Udalak ESEPen baitan bideratu dituen programa eta ekintza desberdinetan sustatzaile, 

kudeatzaile edota hartzaile izan direnen balorazioak biltzeko ahalegina egin da, beraz. 

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, ESEPen 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: familia bidezko transmisioa, irakaskuntza, 

euskalduntze-alfabetatzea, administrazioa, arlo sozio-ekonomikoa, aisia eta kirola, 

liburugintza, kulturgintza, publizitatea, corpus-plangintza eta euskararen kalitatea, hedabideak, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, sentsibilizazioa eta motibazioa, barruko 

proiekzioa eta kanpoko proiekzioa.  
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Ondorengo taulan ESEPko esparru bakoitzerako aztertutako programa kopurua eta erantzunda 

jasotako galdetegi kopurua zehazten dugu. 

 

 
1. Taula: Ebaluazio lanean aztertutako programa kopurua eta erantzunda jasotako galdetegi kopurua ESEP esparruari jarraiki . 
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Iturria: Siadeco, 2018. 

 

 

Bestalde, aurrez aurreko elkarrizketak egin dizkiegu ondorengo kideei:  

 

 Iban Eguzkitza (Irungo Udaleko Euskara Arloa)  
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 Jokin Melida eta Joxe Cayetano (Irungo Udala-EH Bildu) 
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 Iñaki Biain (Berritzeguneko Talde Multiprofesionala) 

 Jorge Gimenez (Editorea)  

 Beñat Muguruza (Aitzondo Irungo Euskara Taldea) 

 Beñat Alzaga (Irungo AEKko koordinatzailea) 

 Idoia Rekalde (DUNBOA LHIko euskara arduraduna) 

 Luzio Egiguren (Bidasoa Institutuko Hizkuntza Normalkuntza teknikaria) 

 Joxerra Arruabarrena (El Pilar HLBHIPeko euskara arduraduna) 
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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.  

- Azkenik, beraiek parte hartu duten esparru jakin horretarako nahiz bestelako 
esparruetarako, aurrera begira zein proposamen egingo luketen, eta 
lehentasunezko programak eta esparruak finkatzea eskatu zaie. 

 

 

 

 

Txostena ondorengo atalek egituratzen dute: 

 

- Lehen atala: Irungo diagnostiko soziolinguistikoa aurkezten da. INE eta Eustat-
eko datu berriak, Siadecok burutako hainbat ikerlanen emaitza berriak eta 
eragileen iritziak kontuan hartu dira horretarako.  

- Bigarren atala: 2014-2017 epealdiko plangintzaren ebaluaketa. Eremu 
bakoitzaren helburuak zehaztu eta horien inguruan eragileen egindako 
balorazioak aurkeztu ondoren, garatutako programa bakoitzaren ebaluazio 
azterketa sakona egiten da. Plangintzaren ebaluaketa integralerako eredu 
analitikoaren aplikazioak emandako bilakaeraren emaitzekin amaiera ematen 
zaio bigarren atalari. 
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1. Diagnostiko soziolinguistikoa 
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1.1. Biztanleriaren adierazle soziolinguistikoak 
 

1.1.1. Irungo biztanleriaren bilakaera 

 
 Inoiz izan duen biztanleria kopururik altuena du gaur egun Irunek, 61-62 mila hiritar inguru. 

 

− Azken urteetan irabazitako biztanle kopurua XX. mendeko hainbat hamarkadatan irabazitakoa 

baino nabarmen baxuagoa bada ere (eta tarteren batean populazioak behera egin zuen arren), 

Irunek populazioa irabazten jarraitzen du, eta hala, inoiz izan duen biztanleria kopururik altuena du 

gaur egun, 62 mila hiritar inguru.  
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1. Grafikoa: Irungo biztanleriaren bilakaera (1900-2017) 

Iturria: INE. Izatezko biztanleria 1900-1991. Erroldaren estatistika 1996-2017. 
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2. Grafikoa: Irungo biztanleriaren bilakaera adin-taldeka (1986-2016) 

 > 64 urte 

 20-64 urte 

 0-19 urte 

 
 
   Eustaten adin-taldeen datuei erreparatuz, 1996-2006 hamarkadan pisua galdu ondoren, 2011 urtean 

hasitako gorakadak jarraipena izan du azken neurketan ere 19 urtera arteko biztanleriak; hala ere, 
biztanleria oro har gero eta zaharragoa da, 64tik aurrerakoen igoera handiagoa izan baita. 

 

− Eustat-en 2013 eta 2016ko datuak alderatuta, ra, 64 urtez gorako biztanleriaren pisuak  gora egin 

du % 19tik % 21era, 19 urte artekoena mantendu egin da %19an. 2006ra arte 19 urte arteko 

biztanleria galduz joan eta gero, 2006tik aurrera adin tarte horretako biztanleak irabazi baititu 

Irunek. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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− Hiriaren auzoak guztira 17 izanik, biztanleria aldetik 5 handienak, Elitxu-Lapize, Anaka, Artia, 

Larreaundi-Olaberria eta Arbes dira; bost auzo horietan Irungo biztanleriaren erdia baino gehiago 

bizi da (% 51). 

 
2. Taula: Irungo biztanleria auzoka  

 
Biztanleria 2016 

Abs. % 

Anaka 6.509 10,4 

Anzaran 1.951 3,1 

Arbes 4.860 7,8 

Artia 6.346 10,2 

Behobia 1.101 1,8 

Belaskoenea 2.793 4,5 

Erdigunea 4.617 7,4 

Dunboa 2.444 3,9 

Elitxu-Lapize 8.280 13,3 

Larreaundi-Olaberria 5.760 9,2 

Meaka-Ibarla 496 0,8 

Alde Zaharra 3.488 5,6 

Pinar 2.126 3,4 

Urdanibia 426 0,7 

San Migel 3.785 6,1 

Santiago-Beraun 3.452 5,5 

Katea-Ventas 3.918 6,3 

GUZTIRA 62.352 100,0 

Iturria: Irungo Udala; www.irun.org 
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3. Grafikoa: Irungo biztanleriaren jaioterriaren bilakaera (1986-2016) 

 Gipuzkoa  EAEko beste herrialdeak  EAEtik kanpo 

 
 Euskal Autonomia Erkidegoz kanpo jaiotako irundarrak % 35 dira. 

 

− Irunen bertan edo Gipuzkoan jaiotakoa da Irungo biztanleriaren % 63. Jatorriz Arabakoak edo 

Bizkaikoak direnak % 2 dira eta Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpo, Espainiako beste lurralderen 

batean edo atzerrian jaioak % 35. 

 

3. Taula: Irungo biztanleriaren jaioterriaren bilakaera (1986-2016)  

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gipuzkoa 31.780 59,0 32.274 61,0 34.321 62,0 36.040 64,0 38.059 63,0 37.584 63,0 37.630 63,1 

EAEko beste 
herrialdeak 

873 2,0 1.071 2,0 925 2,0 1.047 2,0 1.121 2,0 1.028 2,0 1.057 1,8 

EAEtik kanpo 21.390 40,0 19.931 37,0 19.969 36,0 19.514 34,0 21.151 35,0 21.293 35,0 20.986 35,1 

Biztanleria 54.043 100,0 53.276 100,0 55.215 100,0 56.601 100,0 60.331 100,0 59.905 100,0 59.673 100,0 

Iturria: Eustat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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1.1.2. Biztanleriaren euskara-gaitasuna 

 
 Irungo hiztun kopurua, alegia 2 urte edo gehiagoko biztanleria, 59 mila lagunekoa da. 

 

− Euskararen ezagupen-mailaren datuak, 2 urte eta gehiagoko biztanleria kontuan hartuta 

kalkulatzen dira eta 2016ko datuei erreparatuta, 59.156 biztanlek osatzen dute biztanleria-multzo 

hori; adin-multzokako ehunekoak:  

 2-14 urte artekoak, % 13 

 15-34 urte artekoak, % 19 

 35-64 urte artekoak, % 46 

 65 urte edo gehiagokoak, % 22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Taula:  Irungo 2 urte eta gehiagoko biztanleriaren bilakaera, generoa eta adin-tarteari jarraiki (1986-2016) 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gizonezkoak 25.818 49,0 25.627 49,0 26.450 49,0 26.849 49,0 28.652 49,0 28.330 49,0 28.847 48,8 

Emakumezkoak 26.933 51,0 26.693 51,0 27.717 51,0 28.235 51,0 29.814 51,0 29.767 51,0 30.309 51,2 

2-14 urte 11.316 21,0 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 7.702 13,0 

15-34 urte 17.305 33,0 17.650 34,0 18.237 34,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 11.418 19,3 

35-64 urte 18.778 36,0 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 27.022 45,7 

>=65 urte 5.352 10,0 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 13.014 22,0 

Hiztunak 52.751 100,0 52.320 100,0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 59.156 100,0 

 
Iturria: Eustat 
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 Haman hiritarretatik lau (% 40) euskalduna da eta % 20 ia-euskalduna  

− Eustat-eko azken datuen arabera (2016ko Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika) Irungo biztanleria 

hiztunaren % 40 euskalduna da (23,6 mila hiritar) eta beste % 20 berriz ia-euskalduna (11,5 mila 

biztanle), alegia, euskara ulertu edota hitz egiteko zailtasunak dituzte. Biztanleriaren gainerako % 

40k ez dakite euskararik. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Azken 25 urtetan ia bikoiztu egin da hiritar euskaldunen kopurua; azken bosturtekoan, 2011tik 
2016ra, hiritar euskaldunen kopuruak gora egin du. 

− Alderagarriak diren Eustateko azken bi eragiketa estatistikoetako datuak aztertuta, 2011tik 2016ra 

Irunen erregistratutako aldaketarik adierazgarrienak honakoak dira: 

 Ia-euskaldunen multzoak nabarmen egin du behera, bai ehunekotan eta baita kopuru 

absolutuetan ere; ehunekotan 8 puntuko jaitsiera, % 28tik % 20ra, 2006ko kopuruetara 

bueltatuz, eta kopuru absolutuetan 4.599 laguneko jaitsiera. 

 Euskaldunen ehunekoak gora egin du 4 puntuz, % 36tik % 40ra, eta kopuru absolututan 

gora baita ere 2.826 biztanletan. 

 Erdaldunenak ere gora egin du, ehunekoa 36tik 40ra igo baita eta kopuru absolutuetan 

1.991 biztanle gehiago kokatzen dira multzo horretan. 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat. 
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4. Grafikoa: Euskararen ezagutza maila Irunen (2016) 
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5. Grafikoa: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren bilakaera (1986-2016) 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Taula: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren bilakaera (1986-2016).  

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskaldunak 11.378 22 12.704 24 15.708 29 17.845 32 21.334 36 20.857 36 23.683 40 

Ia-euskaldunak 10.005 19 10.365 20 9.417 17 10.058 18 11.946 20 16.095 28 11.496 20 

Erdaldunak 31.368 59 29.251 56 29.042 54 27.181 49 25.186 43 21.145 36 23.136 40 

Hiztunak 52.751 100 52.320 100 54.167 100 55.084 100 58.466 100 58.097 100 58.315 100 

Iturria: Eustat.  

Iturria: Eustat. 
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 10 haurretatik 8k badakite euskara (% 86) eta 15-34 urteko ia hiru gaztetik bik (% 63) ere bai. 

− Irungo 2 urte edo gehiagoko biztanleriaren % 40 euskalduna izanik, adin-talde batetik bestera 

aldeak nabarmenak dira: 

 Euskaldunen ehunekoa % 86raino igotzen da 2-14 urte artekoen artean. 

 15-34 adin tartean, hirutik ia bi dira euskaldunak (% 63). 

 35 urtetik gorako hiritarren artean, 4tik 1 inguru da euskalduna. 

− 2-14 urte arteko biztanleriaren datu adierazgarrienak, honakoak: 

 2016ean Irunek 7.674 biztanle zituen adin tarte horre 

 takoak, azken 25 urteetako kopururik altuena. 

 Duela 30 urte inguru (1986an), erdaldunen ehunekoa 44koa zen gaztetxoen adin multzo 

horretan, gaur egun % 4raino jaitsia dago portzentaje hori.  

 Ia euskaldunen ehunekoa ere gero eta baxuagoa da, % 11 inguru izanik. 

 Euskaldunen datua berriz, % 86raino igo da. 

 

− 15-34 urte arteko biztanleriari dagokionean: 

 Euskaldunen ehunekoa % 63raino jaisten da adin-talde honetan; ia euskaldunena % 13ra 

jaitsi eta erdaldunena, jaitsi baita ere, % 23ra. 

 

− 35-64 adin tarteko biztanleriaren euskara gaitasuna: 

 Euskaldunen pisuak gora egin du, % 22tik 27ra eta ia-euskaldunenak nabarmen behera, 

% 35tik 27ra. 

 Erdaldunenak zertxobait gora % 43tik 46ra. 

 

− 65etik gorakoak: 

 1986tik 2016ra arteko bilakaeran, azpimarratzeko hiru datu: 

• Erdaldunen kopuruak urte guzti horietan gora egin du, nahiz eta 
ehunekotan jaitsiera bat gertatu 2001etik aurrera; % 64an kokatzen da 
ehuneko hori, azken datuen arabera. 
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6. Grafikoa: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren adin-taldeka 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak 

 
 Irunen euskara dakiten 10 hiritarretik 6, 35 urtez azpikoak dira. 
 

− Irungo biztanleria euskaldunaren (23,6 mila hiritar inguru) % 60 inguru, 35 urtez azpikoa da, 2-14 

urte artean dituztenak 6,4 mila inguru eta 15-34 urte artean dituztenak 7,4 mila inguru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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   Eustat-en azken datuen arabera 11.496 ia-euskaldun dago Irunen. Horietatik 7.000 inguru dira 

alfabetatuak, hau da, hitz egiteko zailtasunak baditu baina hein batean, euskaraz ulertu, irakurri 
edota idazteko gai badira. 

 

− 20011tik 2016ra jaitsiera nabarmena izan du ia-euskaldunen multzoak, orokorrean hori izan da 

daturik adierazgarriena. Jaitsiera hori azpimultzo guztietan eman da baina ia-euskaldun pasiboetan 

izan da handiena (4.746tik 2.402ra), alegia, euskaraz ulertu ondo edo zerbait bai, baina euskaraz 

hitz egin, irakurri eta idazteko gaitasunik ez dutenak.   

 
 

6. Taula: Irungo 2 urte eta gehiagoko biztanleria, euskara mailaren arabera (1996-2016)  

 
1996 2001 2006 2011 2016 

% % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskaldunak 29,0 32,4 21.334 36,5 20.857 35,9 23.683 40,6 

Euskaldun alfabetatuak 24,6 28,1 18.617 31,8 16.857 29,0 20.502 35,2 

Euskaldun erdi-alfabetatuak 2,5 3,2 2.166 3,7 2.917 5,0 2.067 3,5 

Euskaldun alfabetatu gabeak 1,9 1,1 551 0,9 1.083 1,9 1.114 1,9 

Ia-euskaldunak 17,4 18,3 11.946 20,4 16.095 27,7 11.496 19,7 

Ia-euskaldun alfabetatuak 12,4 11,8 7.725 13,2 8.380 14,4 7.059 12,1 

Ia-euskaldun alfabetatu gabeak 2,7 3,4 2.330 4,0 2.969 5,1 2.035 3,5 

Ia-euskaldun hartzaileak 2,2 3,0 1.891 3,2 4.746 8,2 2.402 4,1 

Erdaldunak 53,6 49,3 25.186 43,1 21.145 36,4 23.136 39,7 

GUZTIRA 100,0 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 58.315 100,0 

N 54.167 55.084  58.466  58.097  58.315 

Iturria: Eustat.  
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7. Taula: ≥ 2 urteko biztanleria euskara-mailaren arabera, adinari jarraiki (2001-2016) 

 
Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak Guztira 

2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 

2-4 urte 41,5 32,9 61,2 81,9 40,4 49,0 28,6 14,3 18,0 18,0 10,2 3,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

5-9 urte 74,1 73,5 82,1 86,5 14,7 17,8 13,8 9,8 11,1 8,7 4,1 3,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

10-14 urte 74,5 76,6 86,5 87,4 12,0 15,6 8,8 9,3 13,5 7,7 4,7 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-19 urte 66,5 67,5 77,9 83,5 16,7 21,1 12,2 8,7 16,8 11,4 10,0 7,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

20-24 urte 41,2 59,8 64,7 69,5 30,2 24,6 18,8 11,4 28,6 15,6 16,5 19,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

25-29 urte 31,5 46,3 49,6 61,0 29,9 28,7 26,7 10,9 38,6 25,0 23,7 28,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

30-34 urte 26,1 36,3 31,5 45,4 26,9 30,3 41,5 20,0 47,0 33,4 26,9 34,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

35-39 urte 24,0 30,8 27,6 35,9 21,6 27,2 44,1 25,6 54,4 42,0 28,3 38,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

40-44 urte 21,7 28,4 24,3 29,7 17,3 22,7 41,2 31,2 60,9 49,0 34,5 39,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

45-49 urte 18,9 25,0 22,7 26,5 14,0 18,1 35,5 29,4 67,1 57,0 41,7 44,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

50-54 urte 19,3 21,6 19,8 23,9 12,8 14,9 31,8 28,4 67,9 63,5 48,4 47,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

55-59  urte 20,3 21,2 15,8 22,3 10,7 13,4 28,1 24,8 69,0 65,4 56,0 52,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

60-64 urte 22,4 21,5 17,9 19,0 9,9 11,0 25,6 19,5 67,7 67,5 56,6 61,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

65-69 urte 22,7 23,9 18,3 20,4 9,2 10,5 21,8 18,6 68,1 65,6 59,9 61,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

70-74 urte  22,3 23,9 20,9 20,0 9,0 9,8 16,8 18,3 68,8 66,3 62,2 61,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

≥ 75 urte 27,6 26,5 21,9 20,8 8,4 9,6 14,7 12,9 64,0 63,8 63,4 66,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

Guztira 32,4 36,5 35,9 40,6 18,3 20,4 27,7 19,7 49,3 43,1 36,4 39,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 27.181 21.334 20.857 23.683 17.845 11.946 16.095 11.496   21.145 23.136 55.084 58.466 58.097 58.315 

Iturria: Eustat. 
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8. Grafikoa: Irungo hiztunen lehen hizkuntzaren bilakaera (1986-2016) 

Euskara Gaztelera Biak Beste bat 

 
 
1.1.3. Lehen hizkuntza 

 
 

 Lehen hizkuntza gisa euskara jasotako hiritarren kopuruak baxua izaten jarraitzen du, % 15 

 

 

− Irungo biztanleek haurtzaroan ikasitako lehen hizkuntza zein den aztertzen badugu, 4 biztanletik 

3ren lehen hizkuntza gaztelera dela azpimarratu behar da (% 74), euskara biztanleen % 15ena, biak 

biztanleen % 6rena, eta horiez aparteko beste hizkuntzaren bat biztanleen % 5aren kasuan. 

 

− Datu orokorrei erreparatuta, 1986tik 2016ra arteko bilakaeran ez dago aldaketa esanguratsurik; 

ehunekoak oro har mantendu egiten dira, atzerriko beste hizkuntzena izan ezik, jatorrizko 

hizkuntza euskara edo gaztelania ez dutenen presentzia gero eta altuagoa baita Irunen ere (1986an 

lehen hizkuntza beste hizkuntza bat zen Irungo 579 biztanlerentzat eta 2016an 3.164 

biztanlerentzat).   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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9. Grafikoa: Irungo hiztunen etxeko hizkuntzaren bilakaera (1991-2016) 

Euskara Gaztelera Biak Beste bat 

 
 

8. Taula: Irungo hiztunen lehen hizkuntza (1986-2016)  

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskara 8.327  16  88.813  17  9.085  17  8.962  16  9.347  16  8.796  15  8.857  15  

Gaztelania 40.291  76  40 0.300  77  41.863  77  43.177  78  44.698  76  43.661  75  43.677  74  

Biak 3.554  7  22.685  5  2.607  5  2.089  4  2.727  5  3.291  6  4.050  6  

Beste bat 579  1  522  1  612  1  856  2  1.694  3  2.349  4  3.164  5  

Hiztunak 52.751  100  52.320  100  54.167  100  55.084  100  58.466  100 58.097  100  59.748  100  

Iturria: Eustat.  

 
1.1.4. Etxeko hizkuntza 

 
4tik ia 3ren etxeko hizkuntza gaztelania da (% 74); hala ere, azken bosturtekoan (2011tik 2016ra) bada 
euskararentzat datu positibo bat, etxean nagusiki euskaraz aritzen direnen kopuruak gora egin baitu. 

 

− 6,3 mila irundar inguru dira etxeko harremanetan nagusiki euskara erabiltzen dutenak (% 10); 

horiez aparte, beste ia 7.000 hiritar, euskaraz eta gazteleraz, bi hizkuntzetan aritzen dira etxean (% 

12). Beste hizkuntza bat erabiltzen dutenak % 4 dira. 

− Ondorioz, 4tik ia 3k (% 74) gaztelera du etxeko hizkuntza. 

− Bilakaerari erreparatuz gero, azpimarratu behar da azken bosturtekoan euskararen etxeko 

erabilerak gora egin duela, ehunekoa 9tik 10era igo da eta kopuru absolutuetan ere, etxean 

nagusiki euskara erabiltzen dutenen datuak gora egin du, 5.236tik 6.295era. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Iturria: Eustat. 
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9. Taula: Irungo hiztunen etxeko hizkuntza (1986-2016)  

 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskara 4.027  8,0  4.519  8,0  4.249  8,0  4.380  7,0  5.236  9,0  6.295  10,0  

Gaztelania 43.095  82,0  44.673  82,0  45.111  82,0  47.627  81,0  46.815  81,0  44.172  74,0  

Biak 5.054  10,0  4.852  9,0  5.420  10,0  5.784  10,0  4.749  8,0  6.935  12,0  

Beste bat 144  -  123  - 304  1,0  675  1,0  1.297  2,0  2.346  4,0  

Hiztunak 52.320  100,0  54.167  100,0  55.084  100,0  58.466  100,0  58.097  100,0  58.097  100,0  

Iturria: Eustat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Kale erabileraren azken neurketaren emaitzak 
 
 

2016 urtean garatu zuen Siadecok Irun hiriko bizitza sozialean euskararen erabilera eta presentzia maila 

zenbaterainokoa den ezagutzeko egitasmoa Irungo Udalaren enkarguz.  Horretarako gizarte eremu 

ezberdinetako neurketa lanak egin ziren: kaleko erabilera erreala, ikastetxeetako sarrera eta irteera 

orduetako erabilera erreala eta kaleko hizkuntza paisaia. Neurketa horien emaitza nagusienen berri 

jasotzen du txostenaren atal honek. 

 

Kaleko zein ikastetxeetako sarrera irteeretan hizkuntzen erabilera errealari buruzko neurketak egiteko 

Siadecok berak sortutako metodologia erabili zen. 2016 urteari dagozkion datuak jasotzeaz gain, datu 

horiek aurreko urteetakoekin alderatu eta bilakaera nolakoa izan den ere aztertzen da (kaleko 

erabileraren eta hizkuntza paisaiaren kasuan, Siadeco etxeak 1984, 1989 eta 1995 urteetan egindako 

neurketarenak batetik eta 2001ean eta 2007an Irun Iruten Euskara Elkarteak egindakoenak bestetik). 

Ikastetxeetako neurketak 2016ean egin ziren lehendabiziko aldiz. 
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1.2.1. Kaleko erabileraren neurketaren emaitzak 
 
 
Bilakaeraren azterketarako eskura ditugun datuak aztertuz, 1984 urtean egin zen lehen neurketa. 

Orduan euskararen erabileraren indizea % 6koa izan zen, 1989 eta 1995 urteetan % 7,4koa, 2001 eta 

2007 urteetan % 5,5 (azken neurketekiko 2 puntuko jaitsiera izanik) eta ia hamar urte beranduago, 2 

puntutan errekuperatzen da indizea bi hamarkada aurreko mailara bueltatuz.   

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adin tartearen eta generoaren araberako 1995-2016 epealdiko bilakaera aztertuz,  haur eta gazteen 

artean bai gizonezkoek eta baita emakumezkoek erakusten dituzten euskararen erabilera indize 

altuenak 2016eko azken neurketa honetakoak dira, eta zehazki gazteetan 1995ekoak baino 6 puntu 

altuagoa gizonezkoetan eta 3 puntu emakumezkoen artean. Helduen taldean, gizonezkoen indizerik 

altuena 2016koa izan da (% 6,5), aldiz, emakumezkoetan 2016ko indizea (% 7,5) 1995ekoa baino puntu 

bat baxuagoa da. Azkenik, adinekoen taldean, gizonezkoetan jaitsiera progresiboa izan du euskararen 

indizeak, % 4,8koa izatetik 1995ean % 1,5eko izatera pasaz 2016ean. Emakumezkoetan, berriz, 

euskararen erabilera, apurka-apurka bada ere, goraka doa (% 2,1 1995etan eta % 3,3 2016ean). 
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10. grafikoa: Irungo euskararen kale erabileraren bilakaera (%) 
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Iturria: Siadeco 1984-1989-1995-2016; Irun Iruten Euskara Elkartea 2001-2007. 
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Datuek argi erakusten dute haurren presentziak euskararen erabilera mailaren indizea igo egiten dutela; 

Irungo kaleetako elkarrizketetan euskara gehiago erabiltzen da, elkarrizketa kideen artean haurren bat 

denean.  

 

Horrela, hizkuntza gertaeretan parte hartu duten hiztun-taldeen araberako emaitzak aztertuz, adin 

bereko hiztunek soilik parte hartzen duten komunikazioetan euskararen erabilera indizea % 5,1ekoa da, 

adin desberdineko hiztunen haurrik gabeko komunikazioetan % 6koa eta adin desberdinekoek haurrekin 

emandakoetan % 12,9koa. 

 

 
 
 
 
 
 

14,8 

10,0 9,3 

6,0 

3,3 

11,9 

10,1 9,8 

4,4 

1,5 

13,3 

10,0 
9,5 

5,3 

2,6 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

Haurrak (0-14) Gazteak (15-25) Heldu gazteak (26-39) Helduak (40-64) Adinekoak (65 eta 
gehiago) 
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Iturria: Siadeco, 2016. 
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10. Taula. Irungo kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, hiztun-talde desberdinei jarraiki, 2016 

Hiztun taldea Adin tartea 
Behatutako pertsona 

kopurua 

Euskarazko 
gertaeretan 

behatutako pertsona 
kopurua 

% 

ADIN BEREKOEN 
ARTEAN 

Haurrak (0-14) ..............................  329 28 8,5 

Gazteak (15-25) ............................  1.007 106 10,5 

Heldu gazteak (26-39)…….. 1.222 79 6,5 

Helduak (40-64) ............................  2.138 78 3,6 

Adinekoak (65 eta gehiago) ..........  1.579 30 1,9 

Adin berekoen artean GUZTIRA 6.275 321 5,1 

ADIN DESBERDINEKOAK 
HAURREKIN 

Haurrak (0-14) ..............................  1.621 232 14,3 

Heldu gazteak (26-39)…….. 748 113 15,1 

Helduak (40-64) ............................  836 84 10,0 

Adinekoak (65 eta gehiago) ..........  259 19 7,3 

Adin desberdinekoak haurrekin GUZTIRA 3.464 448 12,9 

ADIN DESBERDINEKOAK 
HAURRIK GABE 

Gazteak (15-25) ............................  312 34 10,9 

Heldu gazteak (26-39)…….. 354 30 8,5 

Helduak (40-64) ............................  681 33 4,8 

Adinekoak (65 eta gehiago) ..........  411 9 2,2 

Adin desberdinekoak haurrik gabe GUZTIRA 1.758 106 6,0 

Iturria: Siadeco, 2016. 

 
 
 

Ahozko komunikazio kopuruan ere diferentziak egon badaudela zonaldeari jarraiki. Behatutako 

komunikazioen % 24  geltokiaren inguruko eremuari dagokio, % 43 Colon Pasealekuaren inguruko 

eremuari eta gainerako % 33 Udaletxe inguruko eremuari. Lehen eta bigarren zonaldeko euskara indizea 

% 4,9 den bitartean, hirugarrenekoa nabarmen igotzen da  % 12,9raino.  
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Atal honetan, Irungo kaleetan euskararen erabilera mailak azken 4 hamarkadetan izandako  bilakaeraren 

datuak jaso ditugu adin tarteari jarraiki.   

 

1984-2016 epealdian, 6 neurketaldi burutu dira eta epealdi horren datuei erreparatuta, lehen eta azken 

neurketen artean puntu  eta erdiko igoera eman da, % 6tik % 7,6era. Tartean, 2001 eta 2007 urteetako 

datuek euskararen erabileran apalaldi bat erakusten digute (2 puntuko galera zehazki), baina 2016ko 

emaitzek euskararen erabilera 2 hamarkada aurreko maila berean kokatzen dute.   

 

Adin talde ezberdinak aztertuz, bilakaeran badaude alde esanguratsuak. Horrela, haurren erabilera 

indizea 7,5 puntu altuagoa da 2016ean 1984ean baino; gazteena 7 puntu altuagoa hiru hamarkada 

beranduago, helduena parekoa eta adinekoena 4 puntu eta erdi baxuagoa. 

 

 
 
 

Iturria: Siadeco 1984-1989-1995-2016; Irun Iruten Euskara Elkartea 2001-2007. 
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1.2.2. Ikastetxeetako erabileraren neurketaren emaitzak 

 
Irungo  ikastetxeetan egindako neurketetan 2.673 hizkuntza gertaera behatu dira eta horietan parte 

hartu duten pertsonak 8.066 izan dira guztira. Behatutako ahozko komunikazioetan euskararen 

erabilera indizea % 15,6ekoa izan da, gaztelaniaren % 82,3koa eta beste hizkuntza batean hizketan 

behatutakoak % 2,1 izan dira. Gertaera eta pertsona kopuruaren indizeen artean ez dago apenas 

alderik. 

 
 

11. Taula. Ahozko erabileraren neurketa kopuruak eta erabilitako hizkuntza, 2016 

 

 
2016 urtea 

Gert. kop. % Perts. kop. % 

Ahozko komunikazioak 2.673 100 8.066 100 

Euskaraz 415 15,5 1.255 15,6 

Gaztelaniaz 2.200 82,3 6.637 82,3 

Beste hizkuntza batean 
 

58 2,2 174 2,1 

Iturria: Siadeco 2016  
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13. grafikoa: Irungo ikastetxeetako ahozko hizkuntza 
erabilera, 2016 (%) 

Iturria: Siadeco 2016 
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Ikastetxeetan egindako neurketetan adinaren araberako emaitzak aztertzen baditugu, 0-6 urte 

arteko haur txikiei dagokie euskararen indize altuena, % 23,7ko zehazki. 16 urtez gorako helduak 

ditugu jarraian, hauek ikastetxeetako irakasleak direlarik kasurik gehientsuenetan, % 19ko 

indizearekin. 7-11 urte arteko haurrei dagokien emaitza % 11,3 da eta azkenik, gaztetxoei dagokiena, 

12-16 urte artekoena % 4,9. 

Ikastetxeetako datu hauek kaleko erabileraren neurketarekin alderatuz, gogoratu behar dugu 0-14 

urte arteko haurren kaleko euskararen erabilera indizea % 13,3 dela eta ikastetxeen kasuan 0-16 urte 

artekoena % 9,2 dela. 

Generoari erreparatuz, mutilak indize altuagoak erakusten dituzte 7-11 urte arteko haurretan, beste 

adin tarteetan emakumezkoak dira euskara maila altuagoan erabiltzen dutenak.  

 

 
 

Kale neurketako emaitzetan ikusi dugun bezala, ikastetxeetan egindako neurketetan ere haur 

txikienen  presentziak euskararen erabilera maila igo arazten du; ikastetxeetako sarrera eta irteera 

garaietako komunikazioetan euskara gehiago erabiltzen da, elkarrizketa kideen artean 0-6 urte 

arteko haurren bat denean.  

Horrela, hizkuntza gertaeretan parte hartu duten hiztun-taldeen araberako emaitzak aztertuz, adin 

bereko hiztunek soilik parte hartzen duten komunikazioetan euskararen erabilera indizea % 7,3koa 

da eta kasu honetan 0-6 urte arteko haurrek soilik parte hartzen dutenean indizea % 21,5era arte 

igotzen da. Deigarriak  dira 7-11 urte artekoak eta 12-16 urte artekoak eurak soilik daudenean 

datuek erakusten duten euskara erabileraren indizea ( % 4,4 eta % 2,2 hurrenez hurren). Esan behar 

da, haurren artean El Pilar, San Vicente de Paul, Lekaenea eta La Salle ikastetxeetako neurketen 

portzentajea gainerako ikastetxeena baino dezente altuagoa dela. Gaztetxoen artean, berriz, 

behatutako komunikazio horien atzean El Pilar, Hirubide eta La Salle ikastetxeetako neurketek pisu 

handia hartzen dute beste ikastetxeekiko.  
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Euskararen erabilera maila adin desberdineko hiztunen haurrik gabeko komunikazioetan % 16,7koa 

da eta adin desberdinekoek haurrekin daudenean emandakoetan % 23koa. 

 
12. Taula. Irungo ikastetxeetako ahozko hizkuntza erabilera, hiztun-talde desberdinei jarraiki, 2016 

Hiztun taldea Adin tartea 
Behatutako 

pertsona kopurua 

Euskarazko gertaeretan 
behatutako pertsona 

kopurua 
% 

ADIN BEREKOEN 
ARTEAN 

Haur txikiak (0-6) 288 62 21,5 

Haurrak (7-11) 1.111 49 4,4 

Gaztetxoak (12-16) 1.152 25 2,2 

Helduak (>16) 650 98 15,1 

Adin berekoen artean GUZTIRA 3.201 234 7,3 

ADIN 
DESBERDINEKOAK 
HAUR TXIKIEKIN 

Haur txikiak (0-6) 1.495 361 24,1 

Haurrak (7-11) 360 79 21,9 

Gaztetxoak (12-16) 56 13 23,2 

Helduak (>16) 1.417 311 21,9 

Adin desberdinekoak haur txikiekin GUZTIRA 3.328 764 23,0 

ADIN 
DESBERDINEKOAK 

HAUR TXIKIRIK 
GABE 

Haurrak (7-11) 760 124 16,3 

Gaztetxoak (12-16) 139 28 20,1 

Helduak (>16) 638 105 16,5 

Adin desberdinekoak haur txikirik gabe 
GUZTIRA 

1.537 257 16,7 

Iturria: Siadeco, 2016. 

 
 
 

1.2.3. Erabilera idatziaren neurketa Irungo kaleetan 

 
Aztertu diren kaleetan zehar testua duten 1.329 idazki desberdin jaso dira. 

Egindako neurketetan garbi ikusten da, oraindik ere, euskara idatziaren erabilera nahikoa 

salbuespena dela Irunen. Euskara hutsean daude neurtutako idazkien % 8,6 eta elebitan beste % 

13,5 eta elebidun baina gaztelaniak lehentasuna duelarik beste % 1,7. Bestetik, azpimarratzekoa da 

gaztelania eta euskara ez diren bestelako hizkuntzen presentzia kaleetako idazkietan, % 5,7ko pisua 

dutelarik.  
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Jarraian azaltzen dugun grafikarako, 2016 urteari dagozkion datuetan “gaztelania edo euskara ez den 

hizkuntza”ren eta “nahasia”ren datuak “gaztelania”akoari gehitu dizkiogu, eta “elebidun” tipologiaren 

barnean “hirueletan” aukera ere txertatua dago. Horrela, 1984 eta 2016 epealdiko tendentzien 

irakurketa bat eginez, Irungo idatzizko paisaian gaztelania hutsean idatzitako idazkien presentzia 

mantentzen dela esan liteke (1984-2007 bitartean 5 puntuko jaitsiera izan bazuen ere 2007tik 2016ra 2 

puntuko igoera izan du); elebitan idatzitakoak ere mantentzen dira; euskara hutsean idatzitakoen joera, 

berriz,  beheranzkoa da (% 16,7 1984ean izatetik % 8,6 izatera 2016ean). 
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15. grafikoa: Irungo idazkiak hizkuntzaren arabera, 2016 (%) 

Iturria: Siadeco 2016  
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Zonaldekako emaitzak aztertuz, euskara hutsean eta elebitan idatzitako idazkien presentziarik altuena 

Udaletxe inguruan dago % 31,2koa izanik bi hizkuntza tipologia horietakoen pisua; Geltoki inguruko 

indizea % 22,6koa da eta erdialdekoa berriz % 13koa. Adierazgarria da, baita ere, erdialdeko idazkietan 

gaztelania eta euskara ez diren beste hizkuntzen presentzia (% 8 ingurukoa) beste bi zonaldeetakoekin 

alderatuta 4 puntu gainetik kokatzen dela. 
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 17. grafikoa: Irungo idazkiak zonaldearen eta hizkuntzaren arabera 
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1.3. Azterketa kualitatiboa 
 
 
Datuen bidez jasotako gorabeherak osatzeko, iritzi bilketa bat egin da Irunen euskararen 

bilakaera gertutik jarraitzen duten erakundeen, taldeen eta norbanakoen artean. Denera, 

hamazazpi elkarrizketa egin dira. Azken urteetan egindako aurrerabideak eta atzerapausoak, 

hutsuneak eta erronkak izan dituzte hizpide. 

 

Datuen azterketa eta interpretazioa egiterakoan, kontuan hartu behar dira Irunen ezaugarri 

bereziak. Mugako herria da, eta horrek eragin handia du herriaren egoeran, baita egoera 

soziolinguistikoan ere. Azken urteetako migrazio joerek ere izan dute eragina: aniztasuna du 

ezaugarri Irunek, eta konplexutasuna. 

 

Nabarmena da, hala ere, euskararen ezagutza etengabe ari dela aurrera egiten: gero eta jende 

gehiagok daki euskaraz. Erabileran, ordea, oraingoz ez du izan nahi adinako islarik. 

Elkarrizketak egin zaizkien adituek azaldu dute aurrerapauso batzuk eman direla ezagutzari 

dagokionez, baina alderdi negatiboak oso nabarmenak izan dira solasaldietan. 

 
 

 
1.3.1. Euskararen aurrerabideak Irunen 

 
Urteotan euskarak zer aurrerapauso egin dituen Irunen, honako gai hauek atera dira adituen 

artean: 

 
1- HEZKUNTZA: EZAGUTZAREN MOTORRA 

 

 Datuek agerian jartzen dute errealitate bat: Irungo haurren eta gazteen artean handitu 
egin da euskararen ezagutza maila. Hein handian, irakaskuntza dago horren oinarrian. 
Euskarazko hezkuntza zabaldu izanak izan du isla ezagutza datuetan. 

 
“Hezkuntza publikoan derrigorrezkoa izanik euskaraz ikastea, euskara, gure gizarteko errealitate bat 

dela utzi du agerian, agian, euskararen tabua eta inbisibilizazioa gaindituz hein batean. Hau, ordea, 

duela 30 urte edo gehiagoko kontua da…” 

 

“Auzo elkarteko liburutegian, haur gehienek liburuak euskaraz hartzen dituztela esan genezake, hala 

ere” 

 

“En mi opinión, los jóvenes se relacionan cada vez más en euskera. El hecho de estudiar en euskera, 

hace que también se relacionen después en euskera” 
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 Euskara ikasteko aukera gero eta zabalagoa da herrian. 

 
“Euskara ikasteko aukerak non-nahi aurkitu ditzakegu” 

 

 Hezkuntzan egindako ibilbide hori hasia da emaitzak ematen gurasoei dagokienez ere. 
Gero eta guraso euskaldun gehiago dago. 

 
“Gehio entzuten da, baina hala ere oso gutxi. Zenbait haur, zenbait guraso, parkeetan entzuten dira. 

Duela 10 urte ez zen entzuten. Joera beraz positiboa dela esango nuke, nahiz eta oso oso apala izan. 

Gurasoak, zenbait lardaskan bai, baina sikiera euskaraz. Inportantea gainera gurasoen eredu hori 

haurrengan” 

 
 

2- ERABILTZEKO AUKERA HANDIAGOA 

 

 Ezagutza gero eta handiagoa izanik, euskaraz egiteko aukerak ugaritzen ari dira Irunen. 
Horrek modua ematen du erabileran ere urrats handiagoak egiteko. 

 
“Intuizioak esaten dit, guk uste baino toki gehiagotan badagoela oinarri egoki bat euskarak presentzia 

izateko, eta seguraski erabiliko dela uste baino gehiago.” 

 

“Euskararekiko jarrera ona daukan batek, aise soma dezake toki eta egoera askotan euskaraz egiten 

dela, jarrera horrek hurbilduko baitio euskara egiten den tokietara. Nire kasuan, azken 4 urteotan topatu 

dut euskara testuinguru askotan, baina, egia dena da, erakarri egiten nauela.”  

 

“Irungo kalean euskara orain 4 urte baino gehixeago entzuten da” 

 

 
3- SUSTAPEN EKIMENAK 

 

 Euskararen erabilera bultzatzeko egitasmoak zabaldu direla nabarmendu dute 
solaskideek. Ekimen interesgarriak egin direla norabide horretan. 

 
“Euskararen normalizazioak eskatzen duen jarrera aldaketan ekimen interesgarriak izan dira (Elatzeta 

Guraso Elkarteak egindako kanpaina Euskaraldiari loturik)” 

 

“Aisialdian, azken urteotan, sentsazioa dugu neurri batean behintzat haurrek aisialdian euskaraz bizitzea 

normaltasun handiagoz hartzen dutela. Haurrek normaltasun handiagorekin bizi dute ikastetxetik kanpo 

euskarazko jardueratan parte hartzea” 

 

“Ekintza desberdinei esker euskararen erabilera gora egin du. Udaletxea eta zenbait elkarteen lana oso 

lagungarria, euskararen erabileraren kontzientzia hobetu egin du zenbait hiritarrengan… Euren 

programa barruko ekintzak hilabetero garatu dituzte eta plaza guztiak bete egin dira azken hilabeteetan. 

Gerturatzen den guztia ulertzen du eta jakintzan dago euskara sustatzeko proiektu bat dela eta oso 

jarrera ona izan du. Esan bezala hilabeteetan gora egin du eta jarraitzaile finkoak lortu dituzte.” 
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 Urrats bat aipatu dute batzuk: euskara talde bat sortu da Irunen. 

 
“Positiboa zenbait aspektutan. Esate baterako, Euskara Talde baten sorrera eman da azken urteotan eta 

Euskaraldia antolatzeko egitasmoak ikusten ari dira hirian”. 

 

 

 
4- EUSKARAREN PRESENTZIA ERAGILEETAN 

 

 Ezagutzan egiten ari den aurrerapausoa nabari da bateko eta besteko eragileetan, 
solaskideen esanetan; adibidez, enpresa publikoetan “ia bermatuta” dagoela euskaraz 
zerbitzua ematea —lan hizkuntza gisa atzerago daude—, eta herriko elkarteak ere ari 
direla urratsak egiten. Hizkuntza paisaian eta merkataritzan ere nabaritu dute euskarak 
leku gehiago duela. 

 
“Enpresa publikoetan "ia" bermatua dago euskaldunekiko harrera zerbitzua (oraindik arlo teknikoan 

asko falta da)” 

 

“Auzo elkarteak bere azalpen publiko idatzi guztiak elebitan egiten ditu eta euskara lehenesten du. 

Esperientzia positibo batzuk ere bai "memorialab" (Indarkeria eta terrorismoak eragindako 

sufrimenduaren inguruan egindako lan saioa) eta "Auzo Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuetan euskara 

jakitea batzuetan derrigorrezkoa da eta besteetan puntuagarria edo gutxienez aintzat hartu da. 

Liburutegirik egiten diren liburu eskaintzak haurrentzat euskarazkoak dira eta helduentzat bata euskaraz 

eta bestea gazteleraz. Auzoko ludotekan dagoen pertsonalak eta  kale hezitzaileek (Udalaren zerbitzuak) 

euskaraz gehiago egiten dute.” 

 

“En los comercios se publicita y se comunica en los dos idiomas. En el ámbito comercial se ha notado un 

avance hacia la comunicación en euskera”. 

 

“Toda la señalética está en bilingüe” 

 

 

 
1.3.2. Euskararen atzerabideak Irunen 

 
Euskarak urteotan egindako aurrerapausoak seinalatu dituzte solaskideek, bai, baina askoz 

pisu gehiago hartu dute balorazio ezkorrek. Gehienek uste dute aurrerapausoak txikiegiak izan 

direla, eta ekimen handiagoa behar dela euskara aurrerabidean jartzeko. 

 
1- HERRITARRENGANA IRITSI EZINA 

 

 Euskararen aurrerabidea mugatua dela esan dute solaskide askok. Ohartarazi dute ez 
dela lortzen sakon eragitea, herritarrek ez dutela berena egiten erronka hori, eta, 
areago, axolagabe ere agertzen direla gai horri dagokionez. 

 

 
“Euskara ludiko-festa den bitartean ez dago arazorik (korrika txikia egiteko, korrikan parte hartzeko, 

kantu-bazkarietan, Santa Ageda edo abenduaren 3ko Euskararen Egunean antolatzen diren ekintzetan 

parte hartzeko…) denak prest, maila folklorikoan geratzen bada kontua, inolako hizkuntz aldaketa 

eragiten ez duen bitartean, kexarik ez… hortik aurrera…” 
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“Okerrera jo duena, oro har, euskara sustatzeko indarra eta martxaren moteltze edo ia gelditzea izan 

dela. Batez ere, hezkuntza arloan txertatzeak beste espazio bat eman dio euskarari, baina karrikan 

oraindik, Irunen batez ere, ez da "plazara atera". Are gehiago, estigma moduko bat ere nabari da. 

Euskara traba edo inposaketa moduan ikusten dela nabaritzen dut.” 

 

“Ulertzen dut Irunen euskara berpiztea ez dela batere erraza, eta emaitzak oso onak izan ez badira, ez 

dagoela bakarrik proiektuaren planteamenduaren esku. Nahiz eta gogorra izan nire balorazioan, uste dut 

Irunekin behintzat, oraingoz ez dugula ongi asmatu nola egin.” 

 

“Orokorrean, aurrerakako pausoak ematen ari garela esango nuke, baina oso pauso txikiak dira. Hain 

da motela, arriskutsua ere izan daitekeela hazkunde hain txikia izatea.” 

 

“Helduei dagokionez, oraindik ezagutza oso txikia dela esango nuke, bai eta, nahiko jarrera ezkorra 

dutela euskararekiko.” 

 

“No ha tenido una evolución clara. No creemos que haya avanzado. Y esto a pesar de las acciones que 

vemos que se realizan para fomentar su uso.” 

 

 

 Egoera horretan, zalantzan jarri dute martxan jarritako egitasmoen eraginkortasuna: 
kalean ez direla emaitzak ikusten, erabilera oso txikia dela. 

 

“Euskararen erabileran aurrera ez egitea atzera egitearen sinonimotzat jotzen dut nik. Hain zuzen ere, 

Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Aldundiak baditu euskararen arloko plan onak eta dirua bideratzen 

da plan horiek egikaritzera, eta ahalegin horrek guztiak kaleko esparruan islarik ez izatea tamalgarria 

da.” 

 

“Gauzak aldatu behar dira eta dagoen planaren emaitzak kalean nabari ez badira, beste plan bat 

prestatu beharko litzateke edo dagoeneko sortutako plana benetan eraginkortasunez gauzatzeko 

ahalegina egin beharko lukete” 

 

“Oinarrizko ezagutza maila igo arren, erabilera txikiegia dela iruditzen zait” 

 

“Kezka erabilera da. Hainbeste euskal hiztun izanda, Irungo kaleetan euskara apenas entzuten da” 

 

 

 Batzuek euskaldunen jarrera aktiborik ezarekin lotu dute aurrera ez egitea: erdarara 
jotzen dutela. 

 
“Euskaldunak euren hizkuntz eskubideaz ez dira kontziente, orokorrean, lehen hitza gazteleraz izaten da 

ohitura/errespeto falta eta antzeko arrazoiengatik, edo “gure euskara ez da ona" argudiatuz. 

Denda/taberna edo eta espazio publikokok oharrak gaztelera hutsean ikusita ez digu begiko minik 

eragiten, eta gaztelerara jotzen da inor ez dadin "bere konfort egoeratik mugitu". Hala ere, euskaraz 

hasten bagara auzo elkartetik, eta auzotarrak euskaraz badaki, euskaraz egiten du jendeak.” 

 

 
2- EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA 

 

 

 Euskararen ezagutza gero eta handiagoa da Irunen, batez ere belaunaldi berrien artean, 
eskolaren eraginez. Hala ere, herritar gehienak erdaldun elebakarrak dira oraindik. Hori 
oztopoa da erabilera gehiago handitzeko. Migratzaileek euskararen aldeko hautua 
egiteko ez da lagungarria eta hobetu beharra dago. 
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 “Azken 4 urteetan euskararen erabilerak Irunen behera egin du, komertzio gehienetan, adibidez, erdaraz 

egitera behartuta gaude” 

 

“La incorporación de personas de otros países en nuestro entorno hace que se tenga que hacer mayor 

esfuerzo para su competencia lingüística” 

 

Globalizazioak ere badu bere eragina euskararen erabileran, okerrera. Gazteek gehiago ikasten dute 

beste hizkuntzak euskara baino. Herria bera erdalduna izanik, kutsatu egiten du erdara erabiltzeko 

ohitura.” 

 

“…kanpotik datozen horiek… erakarri beharra dago jende gehiago euskara, orain arte erakartzen 

genduna baino eta Irunek oraindik ere ez dio ematen etorri berriari gune euskaldun baten isladarik ez eta 

aukerarik” 

 

“Etorkinen kasuan, zenbait ez dira jabetu ere egiten euskara kalean, gelatik kanpo existitzen denik 

ere…” 

 

 

 Egoera soziolinguistiko horretan, euskaraz ari direnak sakabanatuta daude, erdaldunen 
eta nagusiki gaztelaniaz ari diren euskaldunen gehiengoaren artean banatuta. 
Solaskideek ohartarazi dute euskarazko sareak ahulak direla Irunen. 

 
“Nik ez diot ikusten… ez da berez garai batean izan zitezkeen hoietan, alegia periferian, auzoak… 

Euskaldunen saretze-lan garrantzitsu hori egiteke dago… dut hortan ez dugula hobera egin… eta hobera 

ez egite hori ba galdutako aukera bezala… denbora galdu dugu eta denbora galtzen denean galtzen dira 

gauza asko horrekin batera, aukerak, galtzen da jendea, konpromisoa,  intensidadea… 

 

“Euskal munduaren barruan, garai batean bazegoen Euskara Elkarte dinamiko bat eta orain dagoena da 

arrapaladan presaka eta korrika sortu den gauzatxo bat, oraindik inork ez dakiena oso ondo ze izango 

dan eta noraino iritsiko dan… ordun hor ere galdu da, alegia, euskararen inguruan mugitu den jendea 

geratu da piska bat umezurtz. Erreferenterik gabe geratzean aktibidadea ere jaitsi dala iruditzen zait…”  

 

 
3- EUSKARAREN IRUDIA 

 

 Batez ere belaunaldi berrien artean ari da euskararen ezagutza areagotzen, eskolaren 
bidez. Badago kezka hori, ordea: gazte horien kaleko eta etxeko egoea ikusita, hau da, 
lehen hizkuntza eta etxeko hizkuntza gaztelania dutenez, euskara eskolarekin lotzen 
dute soilik. 

 
“Haurrek badakitela esan genezake baina kaleko hizkuntza joera gaztelera da eta gazte gehienek 

elkarrizketa oso bat euskaraz egiteko zailtasunak dituzte, auzotik antolatutako prozesu partehartzaileetan 

ikusi dugunez.” 

 

“Nire seme-alabengan ikusten dut ilusio txikia euskararekiko. Seguru nago iritsiko zaiela… baina 

gaztelera da nagusi ikasketak euskaraz egiten dituzten haurren artean ere. Urte batzuk beharko ditugu 

horrek horrela jarraitzen duen ala ez ikusteko.” 

 

“Ez dut esango larria denik baina bai kezkagarria. Gaztedia, depende zein guneetan, ez du euskara 

erabiltzen ez baitute beharra ikusten. Haurrek nahiz eta euskara jakin eta hitz egin, gero handitzean, ez 

badute gune aproposak erabiltzeko, gaztelera joko dute. 
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“Los escolares, a pesar de cursar estudios con modelo D, luego fuera del centro escolar en sus grupos o 

entornos no lo usan habitualmente”.   

 

“Aisialdian, okerrera baino, nerabe eta gazteengan gaztelerarako joera nabarmenegia dago, zenbait 

kasutan euskaraz aritzeko zailtasunak dituztelarik ezagutzaren ikuspegitik. Errealitatearen ezagutza oso 

zehatza eduki gabe, hutsune bat izan daiteke astean zeharreko (eta nagusiki ikasturtean zehar) euskara 

sustatzeko aisialdiko heziketaren esparruan txertatzen diren azpiegitura egonkorrak”. 

 

“Aisialdian. Eskolaz kanpoko jardueren eskaintza nagusiki gaztelaniaz. Eremu honetan eragitea klabea 

da. Eta haurretara ekintzak iristen diren bezala, puntualak hori bai, 12-16 urte arteko nerabeentzako ez 

dago ezer.“ 

 

 

 Euskararen arnas gunerik apenas Irunen  

 
“Nik ez diot ikusten… ez da berez garai batean izan zitezkeen hoietan, alegia periferian, auzoak… dut 

hortan ez dugula hobera egin… eta hobera ez egite hori ba galdutako aukera bezala… denbora galdu 

dugu eta denbora galtzen denean galtzen dira gauza asko horrekin batera, aukerak, galtzen da jendea, 

konpromisoa,  intensidadea…” 

 

 

 Euskaldunen euren trinkotze eta aktibazio maila apalak.  

 
“Euskaldunen saretze-lan garrantzitsu hori egiteke dago…” 

 

“Euskal munduaren barruan, garai batean bazegoen Euskara Elkarte dinamiko bat… hor ere galdu da, 

alegia, euskararen inguruan mugitu den jendea geratu da piska bat umezurtz. Erreferenterik gabe 

geratzean aktibidadea ere jaitsi dala iruditzen zait…”  

 

 

 Euskararen prestigioarekin kezka ere agertu dute solaskide batzuek. Horrekin lotuta, 
euskarazko kultur ekitaldietako parte hartze txikiaz ohartarazi dute. 

 
“Gero eta gutxiago hitz egiten dela iruditzen zait. Zergatik? Prestigioa galdu duelakoan, eta Españolak 

bihurtzen ari garelakoan nago” 

 

“Antzerki bastante eskaintzen dira eta onak dira baina 4 katu joaten dira ikustera. Hori sustatu behar da 

guztion artean, kultur kontsumo txukuna, eredu txukuna. Eta Udalak zaindu behar du hori batez ere. 

Gaur egun Udalak duen eredua ez da egokiena” 

 

 

 Euskalgintzako zenbait eragile zehatzen aniztasun sozial eta ideologiko handiagoa nahi 
lukete batzuek. 

 

 
“Euskara Taldeaz… gizarteratzea da euren erronka eta ahalik eta bazkide gehien lortzea eta ahalik eta 

anitzena izan dadila ordezkatzen duten kolektiboa. Aniztasunarena… gaurkoz ez da anitza” 

 

“gazte jendeaz osatua eta bilera batzuetan ikusi dudanez marka ideologiko garbi bateko jendea… 

gainera arazorik gabe marka hori erakusten duena, eta nik horren kontra ez daukat ezer baina ez zait 

iruditzen ona denik…” 
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4- UDALA 

 

 Irungo Udalaren jardunarekiko kritikak jaso dira, Udalak euskara gaietan ere eredua 
eman beharko lukeela uste baita. 

 
“Irungo udaleko gobernuak (PSOE-ri dagokionez) ez du laguntzen bere kideak ez direlako euskaldunak 

eta ez dutelako esfortzurik egiten publikoki euskara erabiltzen. Gobernu kideek eredu bilakatu beharko 

lukete.” 

 

“Azken hogeita hamar urteetako joera berari jarraitu zaio eta euskara sustatzeko tresna bakarra euskal-

eskola publikoa dela iruditzen zait. Helduen artean euskararen erabilera areagotzeko ekimen nagusiak 

pribatuak dira eta Udalaren aldetik ahalegin handiagoa egin beharko litzateke.” 

 

“Irungo Udalaren jarrera eskasa eta "pasota" izan da euskararekiko urteetan, eta horrek ere bere 

eragina du. Udalak eredu izan beharko luke, bai eta Udalean lanean diardutenek ere, eta jarrera guztiz 

kontrakoa izan da. Santanok euskararekiko eduki duen politika alarde mixtoarekiko eduki duenaren 

antzekoa da, hau da, bizkarra ematea.” 

 

 “Aurreko urteetatik ez dut aurrerapenik nabaritu. Beharrezko baliabideak ez dira ipini” 

 

 “Udalari esker lorpen gutxi; Irungo udalak ez du zaintzen euskararen erabilera beste lehentasunak 

baititu. Haurren prestakuntza urtetik urtera hobetu bada, Irungo eskola publikoei esker izan da, eta ez 

udalari esker. Euskararekiko ardura gehiago erakustea eskatzen zaie gobernatzen dutenei.” 

 

“Urte hauetan euskarari lotutako mugimendu bakarra instituzionala izan dela baina izan da gainera 

lidergorik gabeko mugimendu instituzionala, ez da lidergorik egon, egon dira ardurak, ideiak batzuk eta 

gauza batzuk egin nahi izan dira baina nire ustez ez da asmatu…” 

 

“Gure instituzioa, oro har, ez da ikusten euskararen inguruan kezkatua, ez zaio ikusten Irungo Udalari 

ardura berezirik euskararen inguruan… eta arriskutsua da hori, euskararen inguruko kezkaren 

banalizazioa dakarrelako, lau eroren eta lau gazteren “pedrada” baten itsura hartzen baitu… Irunek 

zerbait behar badu, hain zuzen da presentzia instituzionala, presentzia normalizatua euskararen 

inguruan…” 

 

 

 Udalaren eta euskalgintzako eragileen arteko harremana landu eta estutzearen 
komenigarritasuna aipatu da. 

 
“Amildegi handia dago, handiegia, Udalaren eta herriko euskal eragileen artean” 

 

hor ere galdu da, alegia, euskararen inguruan mugitu den jendea geratu da piska bat umezurtz, bereziki 

belaunaldi batzuk, nerea eta ni baino gazteagoak diren batzuk… eta… erreferenterik gabe geratzean 

aktibidadea ere jeitsi dala iruditzen zait… urte batzuetan euskararen inguruko aktibidade bakarra izan 

da aktibidade instituzionala, eragileekiko elkarlanik gabekoa, eta hori ezinezkoa da... 

 

 Zehazki, Euskararen Aholku Batzordeari buruzko kritikak ere egin dituzte solaskide 
batzuek, aholku emailea den organo hau erabakitzailea izatea nahiko lukete zenbaitek. 

 
“Zenbatetan bildu da Euskararen Aholku Batzordea, eta nolako bilerak, ze bilera protokolarioak eta ze 

bilera hilak, bixitasun gabekoak, eta ez dago… ez da ikusten lidergorik, ez da ikusten benetan gauzak 

eratzeko borondate sendorik eta borondatea badago ez da asmatzen…” 



       

 

 

 - 39 

“Aholku Batzorde hori dinamizatu beharrean, edo pentsatu beharrean nola aritu behar dun, ba ez dakit 

eraginkorragoa izateko edo, limitatzen bagera egiten dena egitera, alegia, tarteka jun, entzun, zeozer 

esan ta zea… baino… ez ez, hortik ez goaz ondo…” 

 

“Adibidez, Aholku Batzordea. Ez da batere foro eraginkorra, izan beharko luke deserosoa, askoz ere 

libreagoa eta ez bakarrik aholkuak emateko baizik eta erabakitzailea. Herritar guzti guztiek ekarpenak 

egiteko aukera izan, Udalak konpromiso bat hartu dezala foro horretan erabakitzen diren gauzekin eta 

bozketa bidez erabakiak hartu… Zein metodologia erabili daiteke foro horretako saioak emankorragoak, 

eraginkorragoak izan daitezen?” 

 

”Aholku Batzordearen figura hori… gaur egungo dinamika da batzordea dela entzuteko, eta printzipios 

aholkuak ematea ere tokatzen zaigu, ezta? Iritziak eman ditzakegu noski baina jaramonik ez sekula, ez 

gara sentitzen partaide… Zergatik ez dago harreman natural bat? Aholku Batzordea al da horretarako? 

Ez ezta? Asko dago egiteko zentzu honetan” 

 

 

 

1.3.3. Euskararen erabileraren faktore baldintzatzaileak 

 
1- Oro har, Irungo errealitate soziolinguistikoa, euskara egoera minorizatuan egoten 

jarraitzen duen hizkuntza da Irunen.   

 
2- Hiriaren berezko ezaugarriak (mugako herria, hazkunde demografiko handia izandako 

herria, zerbitzu hiria izatea, eta abar) euskararen erabilera zaildu egiten dute. 

 
3- Euskararen transmisio naturala eta kulturalaren arteko desoreka, euskararen erabilera-

esparru naturalen gabezia, eta ondorioz, euskararen gaitasun erlatiboa, 
gaztelaniarenarekin alderatuta, baxua. 

 
4- Irungo errealitate soziolinguistikoan, euskara, eskolako eta eskolarako hizkuntza gisa, 

bestelako funtzionaltasun eta loturarik gabe ikusia izatea, hori da gainditu beharreko 
egoera. 

 
5- Oro har, erabilera urriko hizkuntza izateaz gain, behar besteko prestigio sozialik ez 

izatea, erabiltzeko beharrik ez sentitzea, ezta erabiltzeko erakargarritasunik ere.  

 
6- Kontsultatutako Irungo eragile gehienen iritzian euskararen erabilerak oro har, Irunen 

berdintsu jarraitzen du, eta beraz erabilera-indize oso baxuekin, kalean, familia eta 
lagun arteko harremanetan, merkataritza eta ostalaritzaren arloan, profesionalen eta 
helduen kirolean, osasun alorrean eta administrazioaren  zenbait zerbitzutan. 

 
7- Hiritarrek, familiek, elkarteek eta administrazioek euskararen erabilerak duen 

garrantziaz ez jabetzeak eta hizkuntza erabiltzeko irizpideak dauden kasuan ez 
betetzeak, erabilera areagotzeko zailtasunak dakartza. 
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2.1. Plangintzaren helburuak eta eragin eremuak 
 
 
 

2014 urteko abenduan onartu zituen Irungo Udal Batzarrak 2014-2017 epealdirako Euskara 

Sustatzeko Ekintza Plana eta 2014 urterako Kudeaketa Plana. 

 

 

Ondorengoak dira ESEP eredu orokorrak zehazten dituen hiru helburu estrategikoak: 

1.-  Euskararen ondorengoetaratzea: Euskara belaunez belaun eta etenik gabe 
geroratzea familiaren, eskolaren eta helduen euskalduntze-alfabetatzearen 
bidez lortzen da batez ere. 

2.-  Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza. 
Euskarazko zerbitzuen eskaintza eskolatik beste erabilera-eremuetara ere 
zabaldu behar da, bestelako eremu garrantzitsuetan duen balioa erakusteko. 

3.-  Euskararen elikadura: Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabiliko bada, 
elikatu egin behar da, liburu, irrati, aldizkari, egunkari, telebista eta abarren 
bidez. Bi arlo nagusi izango lituzke helburu honek, sorkuntza bata eta kontsumoa 
bestea. Lehenik eta behin euskarazko kalitatezko sorkuntza sustatu eta babestu 
behar da, gero elikadura hori kontsumitua izan dadin, produktu horien gaineko 
informazioa, motibazioa eta inplikazioa sustatuz eta babestuz. 

 
Eta honakoak dira 2014-2017 plangintzaldirako, Siadecoren diagnostiko eta ebaluaketan 

oinarrituta Irunerako zehaztutako helburuak:  

- Euskararen ondorengoetaratzea: Irunen euskararen transmisio naturala, familia 

bidezkoa, sustatu batez ere irakaskuntza zentroak azken urteotan egiten ari diren 

lan eskerga indartzeko bidean. Irakaskuntzaren esparrura zuzentzen diren 

ekimenen inguruan planteamendu integralen lanketa bideratu eta euskararen 

ikasketa prozesua indartzen jarraitu. Lehen helburu honi lotuta, funtsezkoa izango 

da Irungo bertako betiko euskara (euskaldun zaharrena) transmititzeko neurriak 

bultzatzea eta funtsezkoa baita ere, irundar erdaldunen euskararekiko 

motibazioan eragitea. 

- Euskararen erabilera: euskarazko ahozko komunikazioa (aurrez aurreko erabilera) 

sustatzen duten programak eta jatorriz euskarazko sorkuntza bultzatzen duten 

programak lehenestea esparru desberdinetan. 

- Euskararen elikadura: aurrez aurreko zuzeneko komunikazioa, idatzizko 

zeharkakoa eta multikanala ahalbidetuko duten eta euskarak Irunen duen 

egoeraren espezifikotasunarekin lotura estua izango duten harreman sare eta 

guneak sustatzea, batez ere kulturgintzaren eta komunikabideen esparruetan. 
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Helburu estrategiko horietan eragiteko eremuak ondorengoak dira: 

 
1. helburu estrategikorako: 

- Familia bidezko jarraipena 

- Irakaskuntza 

- Euskalduntzea-prestakuntza 

 
2. helburu estrategikorako: 

- Administrazioa 

- Lan mundua 

- Aisia eta kirola 

 
 

3. helburu estrategikorako: 

- Kulturgintza 

- Komunikabideak 

- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 

 
 

Eremu transbertsalak: 
 

- Sentsibilizazioa eta komunikazioa 

- Barruko proiekzioa 

- Kanpoko proiekzioa 
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2014-2017 plangintzaldiko ebaluaketa lana egiteko kontuan hartu ditugun programak 

ondorengoak dira:  
 
 
 

Esparrua 
Programa 

zk. 
Izena 

Familia bidezko 
transmisioa 

1 
MEREZI DUELAKO! IRUNGO FAMILIETAN EUSKARAREN ONDORENGOETARATZEA 

SENDOTZEKO PLANA 

1.1. 
IRUNGO IKASTETXEETAN MATRIKULATURIK DAUDEN UMEEN GURASOENTZAT 

EUSKARA IKASTAROAK 

1.2. EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA 

1.3. GURASOAK INFORMATZEKO BILERAK 

1.4. FAMILIA OLA TAILERRAK 

Irakaskuntza 

2 EUSKARAZ BAIETZ!  

3 GU ERE BERTSOTAN 

4 EUSKARAREN HILABETEA 

5 UDAGIRO 

6 KOORDINAZIO GUNEA 

7 LINGOLANG IRUN 

Euskalduntze-
alfabetatzea 

8 EUSKARA IKASTEKO IRUNGO EUSKALTEGIEN ESKAINTZA  

9 MINTZALAGUNA 

10 EUSKARA IKASTEKO BEKAK 

11 LANNAHI LANGABEENTZAKO DOAKO EUSKARA IKASTAROAK 

12 ELKARRIZKETARIAK 

13 EUSKARAREN ERABILERA IKASGELAZ KANPO 

Administrazioa 14 
IRUNGO UDALEAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANA (2013-
2017) 

Arlo 
sozioekonomikoa 

15 
ENTITATE PRIBATUEK IRUNGO UDALERRIAN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN 

ERABILERA PLANAK EGIN EDOTA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK (LANHITZ) 

16 IRUN 2+1 

17 
 
HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMA 
 

18 BIDASOA BIZIRIK ERAKUNDEKO EUSKARA PLANA 

Aisia 

19 KALEAN BAI 

20 SOLAS JOLAS (UDALEKU IREKIAK) 

21 IRUN KUADRILAK 2.0 

22 FESTAN BLAI 

23 IRUNGO EUSKARAZKO AISIA JARDUEREN GIDA 

Kirola -  

Kulturgintza 

24 J. A. LOIDI IKERKETA BEKA 

25 EUSKARA ZINE ARETOETARA 

26 EUSKARAREN AGENDA 

Hedabideak 27 IRUNERO ALDIZKARIA 

Komunikazioaren 
eta informazioaren 

teknologiak 

28 
WEB ORRIAK (EUSKARA ARLOA ETA UDAL EUSKALTEGIA), DOKUMENTU 

KUDEATZAILEA, EUSKARAREN AGENDA 

29 SARE SOZIALETAN EUSKARA AREAGOTU (FB, TW, BLOG…) 
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Esparrua 
Programa 

zk. 
Izena 

Sentsibilizazioa eta 
motibazioa 

30 EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

Barruko proiekzioa 31 WEB GUNEA 

Kanpoko proiekzioa 
32 BIDASOA-TXINGUDIKO MUGAZ GAINDIKO EUSKARA LAN MAHAIA 

33 SAREUSKA SAREA: MINTZODROMOA ETA MERKATARITZA 
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2.2. Eremu eta programakako balorazioak 
 

2.2.1.  Bi plangintzaldietako programen arteko alderaketa 

 
2014-2017 plangintzaldiaren ebaluaketarekin hasi aurretik, aurreko plangintzaldiarekiko 

programek izan duten bilakaeraren berri ematen dugu ondorengo taulan:  

 
 

Esparrua 2010-2013 plangintzaldia 2014-2017 plangintzaldia Bilakaera 

Familia bidezko 
jarraipena 

Irungo familietan euskararen 
ondorengoetaratzea sendotzeko 
plangintza: merezi duelako!  

Merezi duelako! Irungo familietan 
euskararen ondorengoetaratzea 
sendotzeko plana 

mantendu da 

Euskara ikasteko gurasoentzako 
laguntzak 

Irungo ikastetxeetan matrikulaturik 
dauden umeen gurasoentzat euskara 
ikastaroak 

mantendu da 

Euskarazko produktuen katalogoa Euskarazko produktuen katalogoa mantendu da  

Familia gunea tailerrak Familiaola tailerrak mantendu da 

Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin 
ikastaroak eta familientzako 
euskarriak 

 ez du jarraipenik izan 

Transmisio programaren aurkezpen 
ludikoa gurasoei 

Gurasoak informatzeko bilerak mantendu da 

Irakaskuntza 

Euskaraz baietz!  Euskaraz baietz! mantendu da 

Euskara zine aretoetara Euskara zine aretoetara 
mantendu da (eremukako 
kokapen aldaketa) 

Gu ere bertsotan Gu ere bertsotan mantendu da 

Udagiro Udagiro mantendu da 

Euskararen Hilabetea Euskararen Hilabetea mantendu da 

Koordinazio gunea Koordinazio gunea mantendu da 

 Lingolang Irun berria 

Euskalduntze-
alfabetatzea 

Euskalduntze-alfabetatzearen 
eskaintza 

Euskalduntze-alfabetatzearen eskaintza mantendu da  

Euskara ikasle txartela   ez du jarraipenik izan  

Mintzalaguna  Mintzalaguna mantendu da 

Euskara ikasteko bekak Euskara ikasteko bekak mantendu da 

 
LANNAHI langabeentzako euskara 
ikastaroak 

berria 

 Elkarrizketariak berria 

 Euskararen erabilera ikasgelaz kanpo berria 

Administrazioa 
Irungo udaleko 2013-2017 
epealdirako erabilera planaren 
diseinua 

Irungo udaleko 2013-2017 epealdirako 
erabilera plana 

mantendu da 

Eremu publikoak   Euskararen erabileraren neurketak berria 
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Esparrua 2010-2013 plangintzaldia 2014-2017 plangintzaldia Bilakaera 

Informazioaren eta 
komunikazioaren 
teknologia berriak 

Euskara Arloaren web gunea 
Web orriak (Euskara arloa eta udal 
euskaltegia), dokumentu kudeatzailea, 
euskararen agenda 

mantendu da 

  
Sare sozialetan euskara areagotu (FB, TW, 
blog…) 

berria  

Lan mundua 

Lanean euskara zubi 

Entitate pribatuek irungo udalerrian 
dituzten lantokietan euskararen erabilera 
planak egin edota garatzeko dirulaguntzak 
(LANHITZ) 

mantendu da 

Irun 2+1 Irun 2+1 mantendu da 

Hizkuntza paisaia euskaratzeko 
diru-laguntza programa 

Hizkuntza paisaia euskaratzeko diru-
laguntza programa 

mantendu da 

  Bidasoa bizirik erakundeko euskara plana mantendu da 

Aisia 

Kalean Bai Kalean Bai mantendu da 

Solas Jolas Solas Jolas mantendu da 

Irungo euskarazko jardueren aisia 
gida 

 ez du jarraipenik izan 

Badian euskaraz  ez du jarraipenik izan 

 Irun kuadrillak 2.0 Berria 

 Festan Blai berria 

Kirola 

Eskola kirola programa  
mantendu da (baina ez da 
balorazioan sartu, Udaleko Kirol 
Arlotik bideratua) 

Kiroldegietako ikastaroak 
euskalduntzeko plana 

 ez du jarraipenik izan 

Goi-mailako klubetako hizkuntza 
normalkuntzarako planak 

 ez du jarraipenik izan 

Hedabideak Irunero  mantendu da aldaketekin 

Kulturgintza 

J.A. Loidi ikerkuntza beka J.A. Loidi ikerkuntza beka mantendu da 

Kultur Errota  ez du jarraipenik izan 

Euskal laburmetraien emanaldiak Euskara zine aretoetara mantendu da 

Bidasoa-Txingudiko bertso eskola   ez du jarraipenik izan 

 Euskararen agenda berria 

Sentsibilizazioa eta 
motibazioa 

Euskararen nazioarteko eguna Euskararen nazioarteko eguna mantendu da  

Barruko proiekzioa Web gunea Web gunea 
mantendu da  

Kanpoko 
proiekzioa 

Bidasoa-Txingudiko mugaz gaindiko 
euskara lan mahaia 

Bidasoa-Txingudiko mugaz gaindiko 
euskara lan mahaia 

mantendu da aldaketekin 

Sareuska sarea 
Sareuska sarea: mintzodromoa eta 
merkataritza 

mantendu da  
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Ebaluaketa lan hau egiteko batetik, Euskara Arloaren memorietan jasotako informazioa hartu 
da kontuan eta, bestetik, Irungo eragile ezberdinengandik jasotako iritziak. Eremu eta 
programakako baloraziorako informazioa biltzen da jarraian. 
 
 
 
 
 

2.2.2.  Familia bidezko jarraipena 

 
Familia transmisioa areagotzeko programei buruz, hau azaldu dute solaskideek: 
 

 Zeharkakotasuna. Familietara iristen diren interbentzio guztiak hartu beharko 
liratekeela kontuan, ez euskararen arlotik bideratutakoak soilik. Familia-Ola programa 
“mugatuta” ikusten dute. “Interbentzio globala behar da, hiri mailakoa: ingurunea, 
denontzat, ahalik eta euskaldunena izan dadila”. Ohartarazi dute, gainera, etxe 
barneko komunikazioak pisua galdu duela, eta beste arlo batzuetan ere eragin behar 
dela: aisia aipatu dute. 
 

 Hurbiltzea. Uste dute gurasoei azaldu behar zaiela ikastetxeetan zergatik eta zer 
helbururekin egiten dituzten gauzak. Hori, batez ere kanpotik etorritako familiei 
begira: “hurbiltze lan bat” behar dela euskara ikus dezaten. 

 

Irungo Udalak familia transmisioaren esparrura 2014-2017 epealdian bideratutako programa 
nagusia Merezi duelako! Irungo familietan euskararen ondorengoetaratzea sendotzeko 
plangintza da. Programa nagusi horren pean kokatzen dira: Irungo ikastetxeetan 
matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat euskara ikastaroak; Euskarazko produktuen 
katalogoa; Gurasoak informatzeko bilerak, eta Familiaola tailerrak.  
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 Programakako ebaluaketa 

PROGRAMA 1.: 
Merezi duelako! IRUNGO FAMILIETAN EUSKARAREN 
ONDORENGOETARATZEA SENDOTZEKO PLANGINTZA  

Deskribapena 

Euskara familiaren bitartez transmititzeak duen garrantzia gizarteratzea eta guraso euskaldunak sentsibilizatzea du 
helburu. Bikote hizkuntzan, ama-hizkuntzan eta familia-hizkuntzan eragin nahi da, familia esparruan euskararen 
erabilera sendotu eta hizkuntza ohiturak indartu edota aldatzeko bidean. (Programa orokor honen pean kokatzen dira 
gainerako ekintzak: diru-laguntzak, tailerrak eta sentiberatze hitzaldiak,…). 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

*Ikus 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. programetara bideratutako aurrekontuak 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Kurtsoan zehar gurasoei informazioa helarazten 

zaie.  

 Guraso euskaldun batzuk ahaleginak egiten 

dituzte euskara familian lehen baino gehiago 

erabiltzeko. 

 Programa ezagunagoa egin, familia gehiagotara 

iristeko.  

 Ikasturtearen hasiera-hasieratik informazioa 

gurasoei helarazteko aukera izatea, zein 

eskaintza dagoen zehaztuz, euren interesa jaso 

ahal izateko. 

 Kontzientziazio lanari gogor eutsi. 

PROGRAMA 1.1.: 
IRUNGO IKASTETXEETAN MATRIKULATURIK DAUDEN 
UMEEN GURASOENTZATZAKO EUSKARA IKASTAROAK 

Deskribapena 

Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan matrikulaturik 
dauden ikasleen gurasoek euskara ikas dezaten eta dakiten euskara erabili dezaten eman beharreko diru-
laguntzak ematen ditu Irungo Udalak. 

Euskara ikasi edo euskara-maila hobetu nahi duten Irungo gurasoentzako euskara eskolak eskaintzen 
zaizkie. Bi ikastaro mota nagusi bereizi daitezke: euskara gutxi dakitenei edo erabiltzeko konfiantzarik ez 
dutenei zuzendutakoa bata, eta, bestea, euskara hobeto eta erraztasun handiagoarekin erabiltzeko 
euskara ikastaroa. Gurasoentzako propio antolatutako eskola hauek, haien behar eta ordutegietara 
egokitzeko saiaketa egiten da. Zenbait eskola ikastetxean bertan ematen dira; beste zenbait, berriz, 
euskaltegietan. 

Urtean, batez beste, 40 gurasok parte hartzen dute programa honetan eta euskara ikastaroaren kostuaren 
%50a hartzen du bere gain Irungo Udalak. Aurrera begira, erabateko doakotasunerako aukeraz aztertzen 
ari da, egun, Udala.   

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

4.000,00 € 5.000,00 € 4.914,00 € 5.000,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 
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 Sistematizatuta dago.  

 Programari eustea beharrezkoa kontsideratzen 

da.  

 

 Diru-laguntzak eskuratuta ere, ikastaroen 

prezioak altuak izaten jarraitzen dute familia 

askorentzat. 

 Diru-laguntzen banaketarako sistema egokitu, 

tramiteak erraztu.  

 
 

PROGRAMA 1.2.: EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA 

Deskribapena 

Gurasoei eta 16 urte bitarteko haur eta gazteei eskaintzen zaie katalogoa, merkatuan dauden produktuen 
artean, berritasuna, egokitasuna eta kalitatea kontuan hartuta; eta zortzi ataletan sailkatuta jaso dira: 
musika, liburuak, aldizkariak, filmak, jostailu eta jokoak, DVD eta informatika produktuak, komikiak eta 
gurasoentzako produktuak. Gainera, produktu bakoitzaren gutxi gorabeherako prezioa ematen da, eta, 
zenbait ataletan, adinaren araberako banaketa egiten da. 

Programaren garapenerako urratsak ondorengoak dira:  

1.- Ikastetxeetako arduradunei informazioa banatzea, hauek bide batez, gurasoei 

helarazteko. 

2.- Interesatuen datu basea osatzea. Interesa adierazten duten gurasoei katalogoa 

helarazten zaie, bai posta arruntez, bai e-mailez.  

Urtean 1.600 katalogo inguru dira HH 3, 4 eta 5. Mailetan banatutakoak.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

0 € 0 € 760,00 € 760,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Zenbait guraso katalogoaren zain egoten dira 

erabakiak hartzeko. Produktuaren beharra 

sentitzen dute.  

 Sistematizatuta dago.  
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PROGRAMA 1.3.: GURASOAK INFORMATZEKO BILERAK 

Deskribapena 

Merezi duelako! familia transmisio plan orokorraren barruan kokaturiko ekimena.  

Helburua Irungo ikastetxe guztietan ikasturte hasierako hiru urteko haurren guraso bileretan familia 
transmisioaren inguruan Irungo Udalak eskainiko dituen zerbitzuen azalpena ematea da. Honekin batera, 
euskararen transmisioaren inguruko zenbait mezu ere transmititzen dira, sentsibilizazio modura:  

- Hizkuntzaren garrantzia: Munduaren eleaniztasuna, gure inguruneko hizkuntza 

egoeraren errealitatea, euskararen berreskurapena, erabilera eta ezagutza-gaitasuna. 

- Familia-Hizkuntzaren garrantzia:  Eskolak eta familiak norabide berean aritzearen 

garrantzia, oinarrizko mezuak guraso-motaren arabera. 

10-15 minutuko iraupena du aurkezpen bakoitzak. Urtean, batez beste, 25 aurkezpen egin izan dira 
urtean.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

2.000,00 € 2.500,00 € 2.225,00 € 2.225,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Finkatuta dago eta forma hartua du. 

 Materiala ere hobetu da eta eraginkortasun 

neurriak hartu dira.  

 Familiaz gain, haurraren sozializazioan eragina 

duten bestelako eragile/eremuetan indarra 

egiteko ahalegina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ikastetxeen inplikazio maila. 

 Zenbait eskolatan ez da bete hartutako 

konpromisoa eta aurkezpena ez da burutu.  

 Banatzen den informazioaren zehaztasuna. 
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PROGRAMA 1.4.: FAMILIAOLA TAILERRAK 

Deskribapena 

Euskaraz aritzeko zailtasunak dituzten familiak eta euskaraz aritzeko ohitura duten familiak elkartzea da 
programaren helburua, euskararen erabileran eragiteko eta familiek euskaraz aritzeko ohitura har 
dezaten laguntzeko. Besteak beste, euskarazko tailer ludikoak antolatu dira harremanetan jartzeko familia 
euskaldunak eta euskarari sarbidea eman dioten familiak. 

Gurasoak eta hauen seme-alabak dira programaren azken hartzaileak. Urtean 4-6 tailer antolatu dira 
batez beste. 100 familia inguruk parte hartzen dute urtean zehar.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

8.310,00 € 11.135,00 € 14.086,00 € 10.000,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Egitasmoa egonkortzea lortu da, hainbat 

familiatara zabaldu da. 

 Ikastetxeen inplikazioan. 

 Komunikazioan eta dinamizazioan. 

 Familien parte hartze aktiboan. 

 

 Agian programaren helburua lausotzen joan da 

pixkanaka. Helburua ez baita antolatzen den 

ekintza, irteera eta dena delakoa baizik eta 

familia tipologia ezberdinak, euskara erabiltzen 

ez dutenak erabiltzen dutenekin, harremanetan 

jartzea. 

 Pello Jauregiren teoria eta lanerako era eta 

sistemetan sakontzea. 

 

2.2.3. Irakaskuntza 

 
Irunen euskararen ezagutza areagotzeko ezinbesteko ekarpena egin du eskolak. D eredua 
zabaldu izanak izan du eragina horretan. Hala ere, hezkuntza arloaren balorazio sakonagoa 
egitean, azaldu dira beste hainbat arlo ere: 
 

 Aukerak aprobetxatu. Solaskideek duda dute behar bezala baliatu ote diren D eredua 
zabaltzeak ekarritako aukerak, eta egoki prestatu ote diren aldaketa horretarako: “Eredua 
orokortu da, eskolak euskaraz ematen dira, baina kontuan hartu gabe murgiltze bat 
beharrezkoa dela, modu berezi batez egin behar dela lan, eta agian eskolak ez dira behar bezala 
prestatu horretarako”. 

 Nerabeak. Haurrekin egiten dute lan handiena, baina uste dute nerabeentzako programak ere 
behar direla. 

 Gurasoak. Euskaraz eskolatutako seme-alabei etxeko lanetan laguntzeko arazoak dituzte 
guraso askok. “Lanketa egin behar da guraso horiekin euskara zailtasun, eragozpen bezala ikusi 
ez dezaten, baizik alderantziz, euskara ere jakinda ate gehiago irekitzeko aukera izango dutela 
euren seme-alabek”. 
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 Eskolaz kanpokoak. Berritzeguneak 2016an ikerketa bat egin zuen, Lehen Hezkuntzako ikasleek 
eskola orduz kanpoko jardueretan euskararen erabilera aitortua zenbatekoa duten jakiteko. 
Alde handiak daude: eskolaren inguruko jardunetan %80koa da erabilera monitoreen eta 
ikasleen artean; eremu pribatuko eskaintzan, %30ekoa. Hori zuzendu beharraz ohartarazi dute. 
“Eskolan bertan egiten denaz gain, eskolaz kanpoko neska-mutilen sozializazio esparruetan 
eragiteak berebiziko garrantzia hartzen du euskara hezkuntzaren bitartez jaso duten horien 
artean”. 

 Programak. Oro har, balorazio ona dute Irungo Udalak irakaskuntzaren arloan egindako 
programek. Gu ere bertsotan egitasmoak du baloraziorik onena. Beste batzuen kasuan, duda 
dute burokraziagatik (Euskaraz baietz) edo lehentasunagatik (Lingolang Irun). 

 Euskararen kalitatea. D ereduan izandako aldaketarekin lotu dute kalitate galera. Alegia, orain 
urte batzuk baino askoz ikasle gehiago ari direla euskarazko ereduan, eta horietako asko hiztun 
berriak direla, eskolan ari dira euskara ikasten. Aldagai horrek eragina du kalitatean. 

 Erabilera. Lehen Hezkuntzako lehen mailetan ikusten dute erronka, erdarazko munduan 
murgilduta daudelako gehienak. “Haur horien egunerokoan gaztelaniak jan egiten du euskara; 
telebistako eskaintza eta besteak, gehiena gaztelaniaz; eurak ere erosoago sentitzen dira 
gaztelaniaz, eta horregatik euskararen arloa lantzea adin horretan oso inportantea da”. 

 Lanbide Heziketa. Lanketa handiagoa behar duela ohartarazi dute eragileek. Hiru zailtasun 
nagusi seinalatu dituzte. Bat: ikasleen euskara maila kaskartzen ari dela. Bi: D eta B+ ereduetan 
matrikulatutako ikasleen kopurua ez da iristen %40ra. Eta hiru: enpresetan praktikak euskaraz 
egiteko arazoak daudela, eskaintza txikiagatik. 

 

 
 
Irungo Udalak irakaskuntzaren esparrura 2014-2017 epealdian bideratutako programak izan 
dira: EUSKARAZ BAIETZ!, GU ERE BERTSOTAN, EUSKARAREN HILABETEA, UDAGIRO, 
KOORDINAZIO GUNEA eta LINGOLANG IRUN. 

 

 

 

 

 

 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 2: EUSKARAZ BAIETZ! 

Deskribapena 

Eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabilera indartu eta areagotzeko diru-laguntza programa. 

Irungo haurren artean euskararen norberaganatzea egokia izan dadin lortu nahi da, adierazmen, 
mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko orekari eutsiz.   

Irungo lehen, bigarren eta bigarren hezkuntza ondorengoko ikastetxeetan garatu eta guraso elkarteek, 
bestelako elkarteek, Kalean Bai elkarteek, ikastetxeek eta institutuek aurkeztutako egitasmoak dira 
programa honekin Irungo Udalak finantzatzen dituenak. 

Diruz lagundutako programak 135-150 artean kokatzen dira urtez urte eta horietan 8.700 Irungo haurrek 
parte hartzen duela estimatzen da. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

23.920,00 € 23.920,00  € 23.015,00 € 23.920,00 € 
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Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Deialdiaren oinarrietan izandako aldaketek 

programa hobetzea eragin dute.  

 Eskola orduz kanpoko jardueretan euskararen 

presentzia areagotu da. 

 Programa ikastetxe gehiagotara zabaltzea lortu da.  

 Programa honen inguruko hausnarketa 

sakona egiteko momentua iritsi da. 

Programa bakoitzak, gehienez ere 350,00 €-

ko diru-laguntza jasotzen du; ikastetxeek 

diru-laguntzarik jasoko ez balute, ez al 

lituzkete ekintza horiek aurrera eramango? 

 

 

 

 

PROGRAMA 3: GU ERE BERTSOTAN 

Deskribapena 

Ahozkotasuna eta bertsolaritza lantzeko egitasmoa. Bertsogintza bitarteko delarik, eskola curriculumean 
bertsolaritza ezarriz alegia, ikasleen euskararen erabilpen maila eta kalitatea handitzea du helburu 
programa honek; baita bertsotarako zaletasuna piztea ere.    

LH-ko 4., 5. eta 6. mailako ikasleak dira programaren hartzaileak, beti ere gehienez hiru urtetan zehar 
lantzen den proiektua dela kontuan izanda. Gela bakoitzean bertsolariak ordubeteko eskola ematen 
hamabostean behin, eta tarteko astean tutorea edo ikastetxeak hartarako izendatutako irakaslea 
arduratzen da bertsolariak agindutako zereginak haurrek egin ditzaten.  

Hartzaile kopurua, urtean 350 haur ingurukoa da. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

8.405,61 € 13.333,41 € 14.632,00 € 14.771,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Ikasleen ahozko gaitasuna hobetzen laguntzen 

du. 

 Alderdi guztietan ondo funtzionatzen duen 

programa da. 

 Ikasleek oso gustura parte hartzen dute 

programa honetan. 

 Bertsolarien lana azpimarragarria da. 

 

 

 

 

 

 

 

 Udalaren eta ikastetxeen egitekoak ondo 

zehaztu.  
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PROGRAMA 4: EUSKARAREN HILABETEA 

Deskribapena 

Irungo gaztetxoenen euskararekiko motibazioan eragiteko egitasmoa da berau: eskola orduetan haurrei 
euskarazko kalitate handiko ikuskizunak ikusteko aukera ematen zaie; Irungo ikastetxe eta institutuetan 
egiten den euskarazko ekoizpena ezagutzera ematen da, horretarako ekoizpen hauek jasoko dituzten bi 
aldizkari argitaratuz. 

2014-2017 epealdian Mintzodromoak ere antolatu dira ekimen honen pean. 

Gainera, ikastetxe eta institutuek euskarazko ekoizpena kaleratzeko aukera izaten dute bi aldizkari 
berezietan. Batak Irungo Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeek egindako euskarazko ekoizpenak jaso 
ditu. Besteak, Bigarren Hezkuntzako Institutukoek egindakoa. Ikastetxe guztiek parte hartu dute ziklo 
bakoitzeko lan bana aurkeztuz.  

Urtean 8.800 haur inguru dira Euskararen Hilabeteko ikuskizun eta ekimen hauen hartzaile.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

22.560,32 € 32.676,57 € 24.247,00 € 48.339,64 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Mantendu izana bera lorpena da. 

 Era askotako jarduerak egotea. 

 

 Murrizketek eragin negatiboa izan dute: saio 

kopurua, ekintza kopurua gero eta txikiagoa. 

 Eskaintzen diren ikuskizunak beste mailetara 

zabaltzea. Bigarren hezkuntza ondorengoak (16-

18 urte bitarteko ikasleak) alde batera ez uztea 

komeni da.  

 Programak eman dezakeena ematen duela 

kontsideratzen da.  
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PROGRAMA 5: UDAGIRO 

Deskribapena 

Irungo ikastetxeetan, institutuetan eta elkarteetan dabiltzan eta euskararekin zailtasunak dituzten beste 
herrialde eta erkidegoetatik etorritako gaztetxoei, euskara eskola osagarriak eskaintzen zaizkie uztailean 
eta abuztuan zehar. 

 
Programa de refuerzo del euskera para niños y niñas recién llegados a Irun desde otros paises o comunidades 

autónomas 

Programa de reforço de Euskera para crianças que acaba de chegar a Irun de outros 
países. 

Программа поддержки для улучшения знания баского языка для детей 

приехавшим 

в Ирун из других стран или других автономных регионов 
programul de clase de euskera, pentru fetele si baitu copii care au venit in irun din alte tari sau comunitati autonome 

 

    Bi helburu nagusi ditu programak: 

- Euskararekin zailtasunak dituzten beste herrialdeetatik edo erkidegoetatik etorri berri 

diren umeei euskarazko edukiak transmititzea. 

- Ikasle horien euskararekiko jarrera hobetzea. 

Uztaila eta abuztuan zehar, hileko 30 bat haur izaten dira batez beste, programa honen hartzaile zuzen 
urtero. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

6.191,02 € 6.521,02 € 6.496,00 € 6.498,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Ikasleek Udagiro programarekiko duten 

ikuspegian eta jarreran. 

 Gurasoen harrera oso ona programarekiko. 

 

 Programaren zabalpenerako aukerak aztertu, 

bai parte hartzaileen baldintzei dagokionean eta 

baita epeei dagokionean ere.  

 Euskaltegietako irakaskuntza metodologia, 

ikasleen beharrizanei egokitzea.  
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PROGRAMA 6: KOORDINAZIO GUNEA 

Deskribapena 

Euskararen erabilera bultzatzen duen Euskara Batzordean ikastetxeen presentzia bermatzea da programa 
honen helburu nagusia. Irungo ikastetxeekin, Hezkuntza Sailarekin eta Berritzegunearekin koordinatzeko 
gune iraunkor hau kudeatzen du Irungo Udalak, hizkuntza normalizazioaren inguruan dauden gai komunak 
eta proposamenak jorratzeko. Urtean hiru bilera egin ohi izan dira Irungo ikastetxeetako eta 
Berritzeguneko arduradunekin. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak)  

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Elkarren eskarmentua konpartitzen. 

 Parte hartzaileen inplikazioa. 

 

 Eskola publiko/pribatuen arteko liskarrek ez 

lukete mahai horretan tarterik behar.  

 Lanbide Heziketako praktikaldien gaiari serio 

heldu.  

 

 

 

 

PROGRAMA 7: LINGOLANG IRUN 

Deskribapena 

Lingolan.net multimedia webgune bat da. Hasierako orrialdetik, herri bakoitzerako sarbidea ematen da 
eta bertan, herrian hitz egiten diren hainbat hizkuntzaren inguruko oinarrizko informazioa jasotzen da 
hiztunen beraien ahotatik. Ikastetxeetako beste jatorri batzuetako ikasleak dira protagonista eta beraien 
hizkuntzaren erakusle. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

0 € 

 

0 € 

 
6.540,00 € 

0,00 € 
(Kutxa-ren 

finantzaketarekin) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

  Kontsultatutako eragileen aldetik ez da ikusten 

lehentasunezko programa modura. 
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2.2.4. Euskalduntzea-prestakuntza 

 
 
Irunen helduen euskalduntze alfabetatzea zertan den, hauek dira nabarmendutako atalak: 
 

 Gaztetxoak. D ereduan ikasitako ikasleak joaten dira euskaltegira. Euskaraz egiteko ez 
dute batere ohiturarik, eta tituluaren bila joaten direla sumatzen dute. “Ez zaie axola 
hizkuntza, titulua baino”. 

 Titulua. Tituluaren bila joate hori “mingarria” zaie euskaltegiei, baina azkenean 
horretara moldatzen dute beren egitekoa. Kezka dute tituluaren bila ez doazenei 
ematen zaien mezuaz eta tratuaz. “Benetan euskaraz bizitzea nahi duten horiek ere 
zaindu behar ditugu”. 

 Langabeak. Euskara dohainik ikasteko eskaintza udal euskaltegiak soilik egin dezake, ez 
dago konkurrentziarik. 

 Diru laguntzak. Euskara ikasleek hiru baldintza bete behar dituzte beka jasotzeko: 
Irunen erroldatuta egotea, eskolen %85era joatea eta azpi-maila bat gainditzea. Azken 
baldintza hori kentzearen alde agertu dira euskaltegietako solaskideak. “Euskara 
ikastea ez da titulua ateratzea; bide arriskutsua eta labainkorra da hori, eta ez 
egokiena herria berreuskalduntzeko”. Ohartarazi dute badirela asko saiatu eta titulua 
atera ez dutelako laguntzarik gabe geratu direnak. 

 Mintzalaguna. Hutsune batzuk sumatzen dituzte parte hartzeari dagokionez. “Teorian 
ona da, baina praktikara eramaterakoan pott egiten du”. Elkar ezagutzean lan 
handiagoa egin beharra aipatu dute. 

 

 
 
 
 

Irungo Udalak euskalduntze-alfabetatzearen esparrura 2014-2017 epealdian bideratutako 
programak izan dira: EUSKARA IKASTEKO IRUNGO EUSKALTEGIEN ESKAINTZA, 
MINTZALAGUNA, EUSKARA IKASTEKO BEKAK, LANNAHI LANGABEENTZKAO DOAKO EUSKARA 
IKASTAROAK, ELKARRIZKETARIAK eta EUSKARAREN ERABILERA IKASGELAZ KANPO SUSTATZEKO 
EKIMENAK.  
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 Programakako ebaluaketa 

PROGRAMA 8: EUSKARA IKASTEKO IRUNGO EUSKALTEGIEN ESKAINTZA  
Deskribapena 

Irungo Udal euskaltegia, Herri Jakintza euskaltegia eta Irungo AEK euskaltegiaren eskaintza. 

Programaren eragin eremua, herriko euskaltegiek eta horietan ikasten ari direnek osatzen dute. Guztira 
beraz 500 bat pertsona inguru; horietatik %70 emakumezkoak eta %30 gizonezkoak. Guztiak helduak.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak)  

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Hiritarrak euskara ikasteko aukera izan badu 

Irunen. 

 Euskaltegien irakaskuntza metodologia 

tituluaren eskurapenera ez hain bideratua 

egotea. Beste helburu batzuk dituzten ikasleak 

ere zaindu. 

 Ikasleek beka eskuratzeko daukaten 

baldintzen inguruko hausnarketa. (azpimaila 

bat gainditu beharrari dagokionean zehazki). 

 

PROGRAMA 9: MINTZALAGUNA  

Deskribapena 

Mintzapraktika programen oinarria da euskaraz hitz egiteko ohitura duten lagunak, hitz egiteko ohitura ez 
dutenekin elkartzea. Euskaraz den harreman atsegin baten bitartez hizketarako jario egokia lantzea, 
mintzatzeko ohitura lortzea eta harreman sareak ehuntzea ere xede ditu programak. Mintzalaguna, 
mintzatzeko laguna. Hitzak adierazten duen bezala, egitasmoaren funtsa euskara ikasten ari direnei 
euskaraz mintzatzeko lagun bat bilatzean datza. Euskaldungaiak eta euskaldun osoak 4/5 laguneko 
taldetxotan elkartzen ditugu eta gero beraiek erabakitzen dute zer egin: paseatzera joan, erosketak egin, 
kafetxoa hartu..., baina hori bai, helburua garbi dutelarik: esparru ez formalean euskaraz hitz egitea. 

Udal Euskaltegiaren esku dago programa eta 70 pertsona inguru biltzen ditu.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

531,60 € 879,52 € 2.078,00 € 3.500,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

  Programak geldialdia izan duela kontsideratzen 

da eta “astindu” baten beharra duela, 

berritasunak lortze aldera, kirolaguna, 

gurasolaguna eta mintzapotea… bezalakoak 

kontuan hartuaz.  

 Euskaltegi pribatuetako ikasleen inplikazioa eta 

partehartzea sustatzeko moduak landu.  
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PROGRAMA 10: EUSKARA IKASTEKO BEKAK  

Deskribapena 

Euskara ikasten ari diren irundarrei edo bere jarduna Irunen garatu eta euskara ikasten ari diren lagunei 
laguntza ekonomikoa ematen zaie programa honen bitartez, euskara ikas edo hobe dezaten. Bekak eskatu 
ahal izateko hauetako kasu batean egon behar da: 

- Irunen HABEk homologatutako euskalduntze-alfabetatze taldeetan matrikulatuta 

egotea. 

- Irunen eskaintzen ez den erritmo batean HABEk homologatutako euskalduntze 

alfabetatze taldeetan matrikulatuta egotea. 

- Xede berezietarako taldeetan aritzea (euskaltegietako talde berezietan 

matrikulatutakoak, udako euskal unibertsitateetako ikastaroetan izena emandakoak 

eta euskarazko aisi edo kirol ikastaroetan matrikulatutakoak). 

Urtero 200 inguru euskara ikaslek jasotzen dute Irungo Udalaren beka.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

62.299,00 € 62.340,00 € 64.597,00 € 71.640,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

  Beken ordainketa aurreratzeko aukerak 

aztertzea.  

 Aprobetxamendua neurtzeko kontrolerako 

sistemen inguruko hausnarketari jarraipena 

eman eta neurriak gauzatzea.  
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PROGRAMA 11: 
LANNAHI LANGABEENTZAKO DOAKO EUSKARA 
IKASTAROAK  

Deskribapena 

Irungo Udal Euskara Arloak, BIDASOA BIZIRIK eta LANBIDEren laguntzarekin LANNAHI egitasmoaren edizio 
berri bat martxan jarri du. Programa honen bitartez langabezia egoeran dauden pertsonek euskara 
eskolak doan jasotzen dituzte. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programa berri honen eskaintza ongi baloratzen 

da. 

 Lannahi ikastaro hauek Udal Euskaltegiak 

bakarrik eskaintzeko aukera izatea ez dute ongi 

baloratzen gainerako euskaltegiek.  

 

 

PROGRAMA 12: ELKARRIZKETARIAK  

Deskribapena 

6. urratsetik beherako euskara hizkuntza erabiltzeko aukerak eskaintzea da helburua, dinamizatzaileek 
zuzendutako taldea hilean bitan elkartzen da eta bi eratako dinamikak egiten dira: Mintzapraktikak 
(ordubetez) eta hainbat tailer (ordu eta erdiko iraupena): jolas kooperatiboak, sukaldaritza, irteerak eta 
txangoak, fandango/arin-arin ikastaroa... Halaber, ekintza bereziak ere antolatzen dira: irteerak 
(mendira...), tailerrak (sukaldaritza, argazkilaritza...), kultur ikuskizunak (antzerkiak...), bestelakoak (bertso 
afariak...). 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

1.331,00 € 4.588,12 € 10.736,00 € 12.334,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

  Ez da asmatzen ikasturte guztian zehar 

partehartzaileen jarraipena bermatzeko. 

 Euskara ikasleei, orokorrean, asko 

kostatzen zaie klaseko konfort horretatik 

ateratzea, batez ere lotsagatik eta 

segurtasun ezagatik. Zaintza ere eskaini 

beharko litzateke, familia giroan pasatzea 

da kontua, ordea, ez dago baliabide 

nahikorik. 

 Antolatzen diren ekimenei buelta bat 

ematea proposatzen da. 
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PROGRAMA 13: EUSKARAREN ERABILERA IKASGELAZ KANPO  

Deskribapena 

Euskararen ikaskuntza prozesua praktikarekin uztartzen dituen egitasmoak. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

 - € - €  - €  - € 

 
 
 
2.2.5. Administrazioa 

 
Irungo Euskararen Plan Nagusian ADMINISTRAZIOAREN esparrurako ezarritako helburuak dira: 
 

 Euskararen ezagutzan eta erabilerarako gaitasunean sakontzea, bereziki langileen 

mintzamenerako eta idazmenerako trebezietan eraginez. 

 Euskararekiko pertzepzioetan eta euskararen irudian eragitea, euskara erabiltzearen 

efektibotasunera pasatzeko urratsak emanez. 

 Irungo Udal langileen beharretara egokitu eta administrazio mailako erabilerarako 

corpusaren lanketa eta zabalpen lana  egitea. 

 Irungo Udalari dagozkion gutxieneko hizkuntza irizpideak eta hizkuntza 

normalkuntzarako neurriak guztiz betetzera iristea. 

 Euskararentzat erabilera esparru berriak irabaztea Irungo Udalaren komunikazioetan 

oro har, eta bereziki teknologia berriak erabiltzen diren edo erabiliko diren 

komunikazio eremuetan (intranet, web orriak, espedienteen tramitazio prozesu 

elektronikoak…). 

 Irungo Udalaren bezeroen artean eta Irungo hiritarren artean euskararen erabilerarako 

informazio, komunikazio eta sentiberatze ekintzak bideratzea, Udalarekiko 

harremanetan euskararen erabilerarekiko eskaera orain dena baino altuagoa izan 

dadin. 
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PROGRAMA 14: 
IRUNGO UDALEKO 2013-2017 EPEALDIRAKO ERABILERA 
PLANA  

Deskribapena 

2013ko abenduaren 30ean Udaleko Alkateak 2013-2017 epealdirako onartutako plangintza, aho batez 
berretsi du Irungo Udalbatzak, otsailaren 26an egindako bilkuran.  

Irungo Udaleko 2013-2017 epealdirako erabilera planaren helburua euskara, Irungo Udalak eta bertako 
langileek dituzten behar berrietara egokitzea eta euskararentzako erabilera modu eta esparru berriak 
lortzea izango da, bai Irungo Udalaren kanpo komunikazioan eta bereziki barne komunikazioan. Helburu 
honekin, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea lortu nahi da, euskara zerbitzu hizkuntza gisa 
erabiliz eta, aldi berean, euskararen erabilera areagotu euskara ere lan hizkuntza gisa erabiliz. 

Plangintza bera diseinatu ostean, planaren eraginpeko langileekiko harreman eta zerbitzu 
pertsonalizatuaren fasean beharrizanak ezagutu eta horiei erantzuteko neurriak bideratu dira nagusiki 
Euskara Arlotik.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € - € 8.822,00 € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Irungo Udaleko langileen euskararen ezagutza 
maila handia da eta euskarak kanpora begira 
eta idatziz presentzia nahiko altua du. 

 Plangintzaldi honetan aurreko 
plangintzaldietan baino langile gehiagok hartu 
du parte. 

 Euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza 
gisa ere erabilia izateko neurriak hartu eta 
egikaritu dira. 

 Amaierarik ez duen etengabeko lana 
beharrezkoa da erabat pertsonalizatuak diren 
horrelako ekimenetan. Hobekuntza planteatu 
baino, egindako bideari eustea da helburua.  

 

2.2.6. Arlo sozioekonomikoa 

 
Arlo sozioekonomikoari dagokionez, honako ohar hauek egin dituzte: 
 

 Ikusgarritasun txikia. Gehienak erdaldun elebakarrak izanda, zailtasunak nabari dituzte 
lan arloan urrats handiagoak egiteko. Horrekin lotuta, bi aldagai. Batetik, jendaurreko 
postuak: “Jende erdaldun asko kontratatzen dute, eta erdara inposatu egiten da”. 
Bestetik, euskaraz badakitela adierazteko kartelik eza: “Karta edo panel asko eta asko 
erdara hutsean daude, eta, are gehiago, hainbat dendarik aurpegi txarra jartzen 
dituzte euskaraz eginez gero”. 
 

 Programak. Arlo horretako egitasmoei dagokienez, ohartarazi dute inbertsio handiago 
egin behar dela enpresetarako euskara planetan, eta batez ere kontzientziazioa landu 
behar dela —adibidez, beren errotuluak erdara hutsean dituzten dendariekin—. 
Bestetik, Bidasoa Bizirik erakundeko euskara planak balorazio ona jaso du. 
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Irungo Udalak arlo sozioekonomikora 2014-2017 epealdian bideratutako programak dira: 
ENTITATE PRIBATUEK IRUNGO UDALERRIAK DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA 
PLANAK EGIN EDOTA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK (LANHITZ), IRUN 2+1, HIZKUNTZA PAISAIA 
EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMA eta BIDASOA BIZIRIK ERAKUNDEAREN EUSKARA 
PLANA.   

 

 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 15: 

ENTITATE PRIBATUEK IRUNGO UDALERRIAN DITUZTEN 
LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA PLANAK EGIN 
EDOTA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK (LANHITZ)  

Deskribapena 

Eusko Jaurlaritzako HPSko diru-laguntza lerroa da LANHITZ eta Irungo Udalak modu osagarrian egiten du 
bere diru-laguntza deialdia, lantokietan euskararen presentzia eta erabileran eragiteko helburuarekin. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

4.400,00 € 4.400,00 € 4.310,00 € 4.700,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Badaude 4 enpresa Irunen euren euskara plana 

mantentzen dutenak. Horri eutsi izana 

aurrerapauso modura ikusten da. 

 

 Programaren berraktibazioa, agian beste 

planteamendu batzuk landuaz. 

 

 
 
 
 

PROGRAMA 16: IRUN 2+1  

Deskribapena 

Euskararen normalkuntzarako egokiak diren ekintza adostuak diseinatu eta modu progresiboan garatzea 
da programaren helburu nagusia, beti ordea, merkataritzaren egoera zein den eta sektorearen beharrak 
zein diren kontuan izanik eta euskara, komunikazio komertziala eta bezeroari eskainitako zerbitzua 
hobetzeko bitarteko gisa erabiliz; euskarari emaniko trataera, marketin komertzialaren ikuspegitik 
egindakoa izan dadin ziurtatzea alegia.  

Plangintzaldi honetan egindakoa establezimenduetara zerbitzu eskaintza zabaltzea izan da 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 
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Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Zerbitzu eskaintza komertzioetara zabaldu 

izana. 

 

 Programaren beraren difusioa, ezagunagoa 

gerta dadin. 

 Sektoreari berari, merkataritza arloan 

euskararen erabilerak izan ditzakeen onurak  

erakusteko, ahalegin handiagoa egitea. 

 2008-2010 urteetan egindakoari jarraipena 

emanez, kanpaina sektorialak berrabiarazteko 

aukerak aztertzea. 

  

PROGRAMA 17: 
HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA 
PROGRAMA   

Deskribapena 

Diru-laguntzak ematen dira merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetako irudi korporatiboa, 
kanpoko nahiz barruko errotulazioa eta web orriak euskaraz edo euskaraz/gaztelaniaz jartzeko. Programa 
honen ondorioz, merkatariak euskarara hurbiltzen dira eta itzulpen dezente eskatzen dituzte dendetan 
jartzeko. Programa honi esker, beraz, azken urteotan gorantz doa bai itzulpen zerbitzuaren bai 
aholkularitza zerbitzuaren eskaria. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

2.500,00 € 5.000,00 € 4.580,00 € 5.000,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Irungo hizkuntza paisaia euskalduntzeko 

urratsak eman dira, maila apalean bada ere.  

 Programaren beraren difusioa, ezagunagoa 

gerta dadin. 

 

PROGRAMA 18: BIDASOA BIZIRIK ERAKUNDEKO EUSKARA PLANA   

Deskribapena 

Bidasoa Bizirik Bidasoaldeko garapen agentzia da. Irungo Udalak, Hondarribiko Udalarekin batera 
erakundeko euskara planaren diseinua, inplementazioa eta jarraipenaren ardura ditu. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

14.178,00 € 

 
- € 

(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

  Itzulpen eskaerak oso handiak izaten dira eta 

Euskara Arloak aurrera atera behar erakunde 

beraren partehartzerik gabe.  
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2.2.7. Aisia 
 
Aisialdiaren eremuan zertan den euskararen sustapena, hona ondorio nagusiak: 
 

 Begiraleak. Haien hizkuntza ohiturez ohartarazi dute solaskideek: “Begiraleak eurak 
zein punturaino dira kontziente beren jarrerak gaztetxoenengan duen eraginaz?”. 
Solaskideek uste dute soziolinguistikari buruzko “pintzelkada batzuk” jaso behar 
dituztela begiraleek, eta kontzientzia hartu behar dutela. 
 

 Programak. Martxan jarritako egitasmoen balantze ona da kasu gehienetan, baina 
azaldu dute sendotu eta garatu egin behar direla. Adibidez, uste dute Irun Kuadrillak 
2.0 egitasmoa gehiago bultzatu behar dela, kontuan hartuta adin talde horren 
garrantzia eta egoera. 

 
 
Irungo Udalak aisiaren esparrura 2014-2017 epealdian bideratutako programak dira: KALEAN 
BAI, SOLAS JOLAS, IRUN KUADRILLAK 2.0, FESTAN BLAI eta IRUNGO EUSKARAZKO JARDUEREN 
AISIA GIDA. 
 
 
 

 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 19: KALEAN BAI  

Deskribapena 

Kalean Bai,  Irungo Udalak 3-24 urte arteko haur eta gazteei eskola orduz kanpo eskaintzen zaizkien 
jarduerak euskalduntzeko abiatutako egitasmoa da. Egitasmoaren helburu orokorra Irungo haur eta 
gazteen eskola orduz kanpoko jarduerak euskalduntzea izanik, urtean zehar garatutako lan-ildoak kontuan 
izanda, ondorengo helburu espezifikoagoei ere erantzun zaie:  

- Kalean Bai programaren orain arteko faseetako lanari jarraipena ematea, bai zerbitzu-
eskaintzarekin eta baita hitzarmengintzaren bidez elkarteak euskararekiko konprometitzeko 
ahaleginean. 

- Lehendik euskararen erabilera sustatzeko konpromisoa hartua dutenekin, hitzarmenak 
eguneratzeko jarraipen lan estua egitea.  

- Irungo elkarteen Kalean Bai sarea osatzeko urratsak ematea. 

- Komunikazio plan bat diseinatu, euskarriak landu eta komunikazio ekintzak bideratzea:  

- Laguntza teknikoa eskaintzea, formazioaren eta zerbitzu-eskaintzaren arloetan. 

- Elkarteen informazioa eguneratu eta Kalean Bai programa kudeatzeko datu-oinarria 
eguneratzea (solaskide aldaketak, web gune eta posta elektronikoak..).  

Egun 64 dira Kalean Bai programara atxikita dauden elkarteak, eta horietatik 38k dute euren jardunean 
euskararen erabilera sustatzeko neurri desberdinak hartuz hitzarmen espezifikoa sinatuta. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

37.780,78 € 8.742,18 € 22.046,00 € 33.070,00 € 



 

 - 66 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskarazko Kalean Bai programak eskaintzen 

dituen tresnak, balio praktikoa izateaz gain, 

euskara sustatzeko motibazioan pizgarri 

gertatzea.  

 Programa tranbertsalagoa izateko neurriak 

hartu izana. 

 

 Elkarteenganako hurbilpena areagotu. 

 Egindako lanagatik ere, badira oraindik 

euskararen presentzia bermatzen ez duten eta 

haur/gazte asko mugitzen dituzten elkarteak; 

beraz lanean jarraitu beharra sumatzen da. 

 Egitasmoa zabaltzeko aukerak aztertzea (elkarte 

gehiagotara, merkataritza 

establezimenduetara,…). 

 

 

PROGRAMA 20: SOLAS JOLAS  

Deskribapena 

Irungo haurren artean euskararen erabilera suspertzea, haurren garapenean laguntzea, haurren arteko 
garapenean sustatzea, ingurua eta ingurugiroa ezagutu eta errespetatzea, eta, haurrak, praktikaren bidez, 
eskubide osoko hiritarrak direla ohartarazi, eta eskubideez gain, eginbeharrak dituztela jakitea dira 
programa honetarako zehaztutako helburuak. 

Programaren garapenerako metodologia ludikoa eta aktiboa da, jolasean oinarritua, haurrek modu eroso 
eta librean euskara erabiltzera “bultzatzeko”.  Haurren interesetan oinarritua, euskara eta eskolaren 
arteko lotura apurtzeko ahalegina egiten da.  

Uztaila eta abuztuan zehar garatzen den programa honetan Haur Hezkuntzako bigarren zikloko 4 eta 5 
urteko haurrek eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 4. maila bitartean dauden Irunen erroldatutako haurrek eta 
beste udalerrietakoak izanda Irunen ikasten ari direnek ere parte hartu dezakete. Horiez gain, parte 
hartzeko eskaera egin dezakete 5. eta 6. mailan dauden eta hezkuntza premia bereziak dituzten umeek, 
12 urteko mugarekin. 

Guztira urtean 700 bat haurrek parte hartzen dute programan.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

140.000 € 140.000 € 130.312,00 € 184.333,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programa hobetu dute egitasmoaren 
antolaketan emandako aldaketek: eskaintza 
landuagoa eta koherenteagoa gertatzen da. 

 Kopuruetan ematen den bilakaera positiboa: 
Ikasleen partaidetza maila gora egiteak. 

 

 Hezitzaileen formazioan antzemandako 
hutsuneak (hizkuntzarekiko motibazioan 
eragiteko) betetzea. 

 Soziolinguistika arloko gutxieneko formazioaz 
gain, hizkuntza jarreren inguruko prestakuntza 
ere eskaintzea. 

 Eskaintza zabaltzeko aukerak aztertzea:  

- Denboran: urtean zehar ere eskainiz, 
adibidez. 

- Ikasle gehiagorengana iritsiz: 5. eta 6. 
mailako gazteei eskainiz. 
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PROGRAMA 21: IRUN KUADRILLAK 2.0  
Deskribapena 

Gazteen aisialdi esparruan talde naturaletan euskararen erabilera handitzeko egitasmoa da. Horretarako 
aisialdiko ekintzen bitartez gazteen hizkuntza ohituretan eragitea da xedea. Egitasmo honen bidez, 
euskararen erabilera handitzeko estrategietan trebatutako hezitzaileak hartzen dute parte eta euskaraz 
aritzeko gune eta lagunartea eskaintzen da. 

Ostiralero 19:00etatik 21:00etara antolatzen ditu Urtxintxak programan izena eman dutenentzako 
ekimenak. Plan bereziak ere osa daitezke: arratsalde-pasak, egun-pasak, asteburu-pasak… 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € - € - € 36.000,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programa martxan jarri izana lorpen bat da. 

 Gaztetxoen aisialdira bideratutako ekimen oro 
garrantzitsu kontsideratzen da. 

 
 

 Izen-emate momentutik gero errealitatean 
parte hartzen duten pertsona kopuruan alde 
handiegia dago.  

 Programazioa hobetzea, erakargarriagoa egitea 
gaztetxoentzako. 

PROGRAMA 22: FESTAN BLAI  

Deskribapena 

Helburu nagusia da eremu informalean, festen eremuan, alegia, 14-16 urte arteko gazte irundarrengan 
euskararekiko motibazioa sustatzea eta espazio propio bat eskaintzea. Horretarako, propio gazteentzako 
gune bat identifikatu eta eskaini nahi zaie (DJ-a, lehiaketak, jolasak, opariak, zozketak,…) beti ere 
euskararen erabilera bultzatuz. San Pedro eta San Martzial jaietako egitarauaren barruan programatzen 
da. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 11.349,80 € 11.785,00 € 16.841,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programaren baitan antolatzen diren ekintzen 
egokitasuna. 

 Programak haurrei aisialdi eta festa giroan 
euskaraz ere bizi daitezkela erakustea du 
helburu. 

 Irungo Udaleko Euskara Arloak ezezik Gazteriak 
ere partekatu beharko lituzke, gaztetxoen 
aisialdira begira, hizkuntza irizpide zehatzak.  
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PROGRAMA 23: IRUNGO EUSKARAZKO JARDUEREN AISIA GIDA  
Deskribapena 

Irunen aisiaren eremuan euskaraz edo elebitan antolatzen diren jardueren gida landu da programa honen 
bitartez eta Irungo Udaleko Euskara Arloan jarria dago hiritarren esku. Gida hau Irungo aisia eremuan 
euskarak duen egoeran eragiteko abiapuntuko oinarri baliagarria da eta ondorengo helburuak erdiesteko 
pausoak emateko aukera ahalbidetzen du: 

1. Euskarazko aisia eskaintzaren sarea indartzea. 

2. Euskaraz eskaintzen diren jardueren sustapen lana egitea. 

3. Aisialdian eta hezkuntza formal, informal eta ez-formalean euskararen presentzia 
eta erabilera sustatzea. 

Gida osatzeko landa-lanean zehar 322 eragileek eskainitako 1.020 jardueren inguruko informazio zehatza 
eskuratu da (jardueren iraupena, partaide kopurua, jardueraren komunikaziorako hizkuntza, partaideen 
harreman hizkuntza, euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen den ala ez, etab.) 

1.020 jarduera horietatik, 615 dira Irungo Euskarazko Jardueren Aisia Gidan kokatu direnak, horietan 
ziurtatzen baitzaio hiritarrari jarduera hori euskaraz egiteko aukera.  

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Baliagarria gerta daiteke euskarazko eskaintza 

non dagoen jakin eta euskarazko zerbitzuak 

jasotzeko. 

 

 Gidaren ezagutza maila apala aisiako eragileen 

artean. 

 2011 urtean egindakoa izan zen gida 

prestatzeko informazioaren bilketa. 

 

 
 
2.2.8. Kirola 
 

 
Kirolaren esparruan, honako puntu hauek nabarmendu dituzte solaskideek: 
 

 Erabilera txikia. Aurrerapauso batzuk sumatu dituzten arren, ohartarazi dute erabilera 
txikia dela kirolaren esparruan. Alde sumatzen dute: eskola kirolean euskararen 
erabilera handiagoa dela hezitzaileen eta umeen artean, baina eskola kiroletik 
kanpoko talde gehienetan erdaraz jarduten direla. Kontzientziazio faltaz ohartarazi 
dute. 
 

 Aliatuak. Kirolak herrian duen indarra ikusita, uste dute “aliatuak” bilatu behar direla 
euskararen erabilera areagotzeko: “Seguru nago naturalak asko daudela; ez dira 
bilatzen, ez dira sustatu, ez da lantzen...”. 
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2014-2017 epealdirako ez da kirol programen inguruko ebaluaziorik aurreikusi. ESKOLA KIROLA 
programak badu jarraipenik gaur egun ere eta Irungo Udaleko Euskara eta Kirol arloen arteko 
elkarlana estua izan bazen ere hastapenetan, egun, programa oso-osorik kirol arlotik 
kudeatzen dela baieztatu daiteke.  

 

 

2.2.9. Kulturgintza 
 
Kulturaren esparruan, honako hauek dira solaskideek nabarmendutako alderdiak: 
 

 Apustua. Euskarazko eskaintzaren aldeko apustu sendoagoa egin behar du udalak, 
solaskideen ustez; antzerkiak eta filmak aipatu dituzte adibide gisa. “Beste udal 
batzuetako dinamikarekin alderatuz, ez dute erraztasun handirik ematen”. 
 

 Ikusgarritasuna. Euskarazko eskaintza “begi bistan” jarri beharraz ere ohartarazi dute. 
“Kulturaren eta kultur eremuaren espazioa okupatu beharra dago, eta okupatu, 
kalitatez, noski”. 

 
 

Irungo Udalak kulturgintzaren esparrura 2014-2017 epealdian bideratutako programak dira: J. 
A. LOIDI IKERKETA BEKA, EUSKARA ZINE ARETOETARA eta EUSKARAREN AGENDA. 
 
 
 
 
 
 

 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 24: J.A.LOIDI IKERKETA BEKA  

Deskribapena 

Goi-mailako euskarazko ikerketa zientifikoa sustatzeko beka deialdia egiten du Irungo Udalak. Ikerketa 
esparruak: antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika. 

Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egiten dira. Beka honek omenaldi bat izan nahi du adopzioz 
eta bihotzez bidasoarra zen Jose Antonio Loidi ospetsuarentzat, eta haren etsenpluari jarraiki, ikerketa 
suspertu eta bultzatu nahi du hainbat esparrutan.  

Ikerketa zientifikoa zabaldu nahi da euskaraz, Jose Antonio Loidik hainbeste maite eta sustatu zuen 
hizkuntzan. 

Deialdia bi urtez behin egiten du Irungo Udalak. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

9.000,00 € - € 9.000,00 € - € 
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Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Deialdia mantentzea,  bi urtez behin bada ere, 

ez da gutxi! 

 Bekaren berri emateko Unibertsitateekiko 

komunikazioa hobetzea. 

 Jabetza intelektualaren gaineko hausnarketa 

egitea. Izan ere, ikerketa bera interesatua egon 

litekeen pertsonen esku ahalik eta lasterren 

jartzeko eskaera jaso da. 

 Garai batean egiten zen bezala,  ikerketa lanak 

argitaratzea proposatzen da.  

 

 
 

PROGRAMA 25: EUSKARA ZINE ARETOETARA 

Deskribapena 

Eskualdeko lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei euskarazko filmak ikusteko aukera eskaintzeko 
programa. 

Irakaskuntzan, egitarau zehatzak eratzea nahi dira eskolaz eskola, euskara irakaskuntzarako ez ezik 
eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta 
euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko. 

Tinko Euskara elkartea eta Irudi Biziak elkartearekin elkarlanean bideratua. 

Ikasturtean zehar 12 film emanaldi eskaintzen dira Amaia Kultur Zentroan, haur eta gazteek lantzeko 
unitate didaktikoz lagunduta. Guztira, urtean 3.300 haur eta gazte inguru dira filmak ikusten dituztenak. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

 
949,85 € 

 
344,85 € 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programako filmen eskaintzak izandako 

zabalkundea (aukera handiagoa).  

 Hainbat ikastetxeetan sendotu egin da 

programa. 

 Proiektatzen diren filmak egokiak direla 

kontsideratzen da. 

 

 Programa ikastetxe gehiagoetara zabaltzeko 

ahalegina. 

 Programari lotutako bestelako laguntzak 

(garraioa, etab.). 

 Saio gehiago antolatzea. 
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2.2.10. Hedabideak 

 
Komunikazioaren esparruan zertan den Irungo egoera, hara: 
 

 Irunero. Ontzat jo dute proiektuak aurrera egin izana, eta berrikuntzek ere balorazio 
ona jaso dute. Proposamen batzuk ere egin dituzte: adibidez, astekari bihurtzea, edo 
eduki gehiago izatea. 
 

 Eskualdea. Azaldu dute badirela euskarazko beste komunikabide batzuk Irunen —
eskualde mailakoak—, eta horiek ere kontuan hartu behar dituela udalak. 

 

Irungo Udalak hedabideen esparrura 2014-2017 epealdian bideratutako programa izan da:  
EUSKARAZKO ALDIZKARIA ARGITARATZEKO DIRU-LAGUNTZA IRUNERO-ri.  

  

 Programakako ebaluaketa 

PROGRAMA 27: IRUNERO ALDIZKARIA  

Deskribapena 

Euskarazko aldizkaria argitaratzeaz arduratuko diren pertsona fisiko edo juridikoentzako deialdi bidez 
Irungo Udalak diruz laguntzen du Irunero. 

Aurreko plangintzaldian hobetu beharreko alderdi ugari zehaztu ziren eta horiek lantzen eta hobetzen  
jardun dute programan parte hartzen dute eragileek. 

Horrela hobekuntza urratsak eman dira formatuan, distribuzio sisteman, edukien kalitatean eta  
maketazioan. Nahikoa zaharkitua geratua zegoen euskarria biziberritu dela baieztatu dezakegu.  

Gaur egun hamabostekaria da, 3500 aleko tirada dauka, 100 bat banaketa gune ditu eta zabalkunde mota 
mistoa, alegia, masiboa doan eta ordaindutako harpidetza. Horrezaz gain, Irunero.com web guneko 
edukiak astero eguneratzen dira. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

18.800,00 € 18.800,00 € 15.667,00 € 18.800,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

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

 Saltoki txikien publizitatea erakartzeko egiten 
ari den ahalegin berezia.  

 Aldizkariak diseinu erakargarriagoak landu ditu.  

 Udalak Irunero kontuan hartzea publizitatea 
txertatzeko. 

 Udalak aldizkariari euskarazko publizitatea 
bilatzen laguntzea. 

 Banaketa hobetzea. 
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2.2.11. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
 

 
Teknologia berrien arloari dagokionez, bi arlotan bana daitezke jasotako iritziak: 
 

 Webgunea. Udalaren webgunean euskarazko eduki gehiago daudela eta, ontzat jo 
dute egindako ibilbidea. 

 

 Sare sozialak. Euskararen erabilera txikia dela ohartarazi dute. Areago, azaldu dute 
udalaren kontuetatik askotan egiten dituztela loturak hedabideek ateratako albiste eta 
beti jotzen dutela erdarazko komunikabideetara. 

 

Irungo Udalak informazioaren eta komunikazioaren teknologien esparrura 2014-2017 
epealdian bideratutako programa da: WEB ORRIAK (Euskara Arloa eta Udal Euskaltegia), 
DOKUMENTU KUDEATZAILEA, EUSKARAREN AGENDA eta SARE SOZIALETAN EUSKARAREN 
ERABILERA AREAGOTZEKO EKIMENA.  
 
 
 
 

 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 28: 
WEB ORRIAK (EUSKARA ARLOA ETA UDAL EUSKALTEGIA) 
DOKUMENTU KUDEATZAILEA, EUSKARAREN AGENDA…  

Deskribapena 

Euskara ikasi, erabili eta aberasteko ekimen eta baliabideen berri ematen da. Irungo euskaren unibertsoen 
bilgunea da web orria. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskararen plataforma eskuragarri jarri izana. 

 Euskarazko edukiak hobetu egin dira, beti ere 

Arloak eskatutakoaren eta baliabideen arabera.  

 

 Irudi berrituaren beharra. 

 Edukiak  hobetzen eta eguneratzen jarraitzea. 

 Eduki horien berri ematea, zabaltzea, hiritar 

askorentzat ezezagunak direlako. 
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PROGRAMA 29: 
SARE SOZIALETAN EUSKARAREN PRESENTZIA 
AREAGOTZEKO EKIMENAK 

Deskribapena 

Sare sozialetan euskararen presentzia areagotzeko bideak erraztea da ekimen honen helburua. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

- € 
(giza baliabideak) 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Udalaren presentzia sare sozialetan. 

 

 Gazteei begira, zabalkunde kanpaina espezifiko 

baten beharra. 

 Web orriaren osagarri izango den blog bat eta 

sare sozialetan presentzia bermatuko duen 

sistematika bat eraikitzea. 

 
 
2.2.12. Sentsibilizazioa eta motibazioa, barruko proiekzioa eta kanpoko proiekzioa 

 
 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 30: EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

Deskribapena 

Euskararen Nazioarteko Eguna (abenduak 3) dela eta, hainbat ekimen antolatzen dira hirian azken urteotan 
(bai auzo mailan, baita hiri mailan ere). Ekimen hauek elkarlanean antolatzen dira, auzoetako eragileekin, 
elkarteetako proposamenekin eta hainbat erakunderen partaidetzarekin. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € 8.667,52 € 14.172,00 € 443,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Hainbat eta hainbat ekitaldi interesgarri 

antolatzen dira Euskararen Nazioarteko 

Egunaren ospakizunei lotuta. 
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PROGRAMA 32: 
BIDASOA-TXINGUDIKO MUGAZ GAINDIKO EUSKARA LAN-
MAHAIA 

Deskribapena 

Bidasoa‐Txingudiko partzuergoko euskara lan mahaia, mugaz bi aldeetako herri‐erakundeen bilgunea. 
Honen baitan garatzen dira: “Laguntza euskaraz egiten duten komunikabideei”, non Bidasoa-Txingudi 
Mugaz Gaindiko Partzuergoak laguntza ematen die beren programazioan euskara erabili ohi duten 
eskualdeko komunikabideei. Bestetik, eskualdeko Irunabar bertso eskola ere diruz laguntzen da. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € - € - € - € 

 
 

PROGRAMA 33: SAREUSKA SAREA: MINTZODROMOA ETA MERKATARITZA 

Deskribapena 

Euskal Herriko Elkargoa, Hego Lapurdiko Poloa eta Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko Partzuergoak osatzen 
dute SAREUSKA. Hiru erakunde horiek hizkuntza politika garatzeko lankidetzarako konpromiso protokoloa 
sinatu zuten bere momentuan, eta ondorioz hainbat ekimen garatzen dituzte elkarlanean. Horien artean 
daude Mintzodromoa eta Merkataritza egitasmoa. 

Aurrekontuak 
2014 2015 2016 2017 

- € - € 5.059,00 € - € 
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ERANSKINAK 
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Test kualitatiboan parte hartu duten eragileak, iritzia eman duten eremuaren arabera  

Eremua Izena Kargua 

Euskararen 
Aholku 

Batzordeko 
kide 

AISIA Oier Agirresarobe Gipuzkoako Urtxintxa Aisialdi eskola 
 

AISIA Iñaki  Biain Salaberria 
Berritzeguneko Talde 
Multiprofesionala x 

AISIA 
Maider  Martiarena 
Arrastua 

Bakeola x 

AISIA 
Miren Gonzalez eta 
Ainara Oscoz 

Marte Laborategia  

AISIA Cristina Arretxea Santiagoko Deabruak x 
FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Nerea Gomez Iraun Haur Seaska 
 

HEDABIDEAK Joseba Arozena 837 Comunicación y Publicidad SL x 
HEDABIDEAK Lierni Ormazabal Oarso Bidasoako Hitza 

 
INFORMAZIOAREN 
ETA 
KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIAK 

Pablo Moratinos contacto@3ymedia.net x 

IRAKASKUNTZA Arantza Alvarez EGUZKITZA LHIko euskara arduraduna 
 

IRAKASKUNTZA Josebe Bengoetxea HIRUBIDE BHIko euskara arduraduna  
IRAKASKUNTZA Maite San Miguel Pío Baroja institutua x 
IRAKASKUNTZA Josebe Bengoetxea HIRUBIDE BHIko euskara arduraduna  
ARLO 
SOZIOEKONOMIKOA 

Leire Alonso Bidasoa Bizirik  

ARLO 
SOZIOEKONOMIKOA 

Josu Laguardia Rehabite  

ARLO 
SOZIOEKONOMIKOA 

Isabel Aller 
Mendibil Merkataritza Guneko 
gerentea  

ARLO 
SOZIOEKONOMIKOA 

Dornaku Lanz Labore  

ARLO 
SOZIOEKONOMIKOA 

Miren Lanz Hiritik At  

KIROLA Nestor Leunda Ramuntxo Trinkete Elkartea x 
KIROLA Iñigo Zumeaga Bidasoa XXI  
KIROLA Iban Muñoz Bidasoa Atletiko Taldea (B.A.T)  
KULTURGINTZA Iñaki Arenaga Auntxa Trikitixa Eskola  
OROKORRA David Soto Sí Se Puede Irun x 
OROKORRA Maider Basurto Irungo Udaleko Tokiko Agenda 21  
OROKORRA Xabier Olaizola Olaizola Inmobiliaria Agentzia  
OROKORRA Jone Otegi Su txikian (Emakumeen elkartea)  
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Irungo Udalak 2018-2022 epealdirako Irungo Euskara Sustatzeko Ekintza Plana diseinatzeko 

egindako enkarguari erantzuten dio txosten honen edukiak.  

 

Plangintzaren diseinu lan horrek  ezinbestean eskatu digu 2014-2017 plangintzan zehar 

bideratutako lanak ebaluatzea eta baita Irungo egungo errealitate soziolinguistikoaren berri 

izatea. Horrexegatik, 2014-2017 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, 39 izan dira guztira ebaluaketa lan honetan parte hartu 

dutenak. 

 

Txosten honetan jasotzen den 2018-2022 plangintza zehazterakoan ere oso kontuan hartu dira 

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

 

Informazio bilketa, ESEP 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. Zehaztutako esparruak ondokoak izan dira: familia bidezko jarraipena, irakaskuntza, 

euskalduntzea-trebakuntza, administrazioa, arlo sozioekonomikoa, aisia eta kirola, 

kulturgintza, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, hedabideak, sentsibilizazio eta 

motibazioa, barruko proiekzioa eta kanpoko proiekzioa.  

 

Informazio-emaile bakoitzari Irungo ESEPeko programa bat edo bestean izan duen parte-

hartzearen arabera, dagokion edota dagozkion esparruen inguruko balorazioa eta aurrera 

begira egin beharreko proposamenak eskatu zaizkio.  

 

Ondorengo taulan ESEP esparru bakoitzerako aztertutako programa kopurua eta erantzunda 

jasotako galdetegi kopurua zehazten dugu. 

 

 

1. Taula: Ebaluazio lanean aztertutako programa kopurua eta erantzunda jasotako galdetegi kopurua ESEP esparruari jarraiki . 
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Ebaluatutako programa 
kopurua  

1 (4) 6 6 1 4 5 3 2 1 4  33 

Jasotako galdetegi  
kopurua  

1 4   5 6 1 1 2  
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Iturria: Siadeco, 2018. 
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Eremuka prestatutako galdetegiaz gain, beste 15 pertsona ere elkarrizketatu dira. 

 

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. 

- 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. 

 

  

 
Txostenaren egitura ondorengoa da:  

- Planaren helburuak eta egitura. 

- Irungo ESEP 2018-2022: erronka estrategikoak eta jarduera-proposamenak. 
Irungo ESEP plangintza berrirako, 16 erronka zehazten dira eta plangintzaren 
ekintza bateria aurkezten da. 
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1. Irungo Euskara Sustatzeko 

Ekintza Plana (2018-2022) 
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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. 
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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. 

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 jarraipena 

2. Irakaskuntza 

3. Euskalduntzea-prestakuntza 

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 2018-2022: 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 eskaintzen 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.  
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1.C. Irunerako proposamenak 

− Irungo Udalak euskararen familia bidezko transmisioaren diagnostikoa egina du eta 

baita eremu horretan eragiteko plangintza, “Merezi duelako”, martxan jarria ere. 

Programa horrek berak, barne hartzen dituen ekintzekin, baditu oinarri sendo batzuk. 

Egitasmoan lantzen diren hizkuntza transmisioaren datuak eguneratu behar diren 

aztertzea proposatzen da. Eta hala egitea komenigarri ikusten bada, datu horien 

bilakaera aztertu. 

− 2018-2022 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: 

 Haur eta gaztetxo gehienek euskaraz egiten dituzte ikasketak, baina 
etxean erdaraz aritzen dira. Etxea bera euskalduntzeko ahalegina 
egin, eta horretarako gurasoentzako euskara ikastaroen eskaintza 
indartu. Zentzu horretan ikastaroen doakotasuna %100ean lortzeko, 
baldintza zehatz batzuk betez gero, egokia ikusten da. Eta diru-
laguntzen  banaketarako tramiteak erraztea ere komeni da. 
Planteamendu integralagoa egitea beharrezko ikusten da beraz (beka 
bidez bideratzea aztertu liteke…). 

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

 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. 

 “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. 
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2. Irakaskuntza 
 
 

2.A.- Abiapuntua: 
 

    Aurreko plangintzaldietako helburuak ezartzen dira oraingorako ere: 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. 

 

    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: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

- Orokorrean: 

1. 2014-2017 epealdian garatutako programei jarraipena ematea, beti 
bezala, zenbait doiketa egin, bitartekoak optimizatu, eragile arteko 
koordinazio lana hobetu eta urteroko jarraipen eta ebaluazio lana 
eginez.  
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- Jarduera zehatzak: 

2. Hobekuntzak: 

- “Euskaraz Baietz” subentzio programa honen gaineko  
hausnarketa egin. 

- “Euskararen hilabetea”: ahal den neurrian, saio eta ekintza 
kopurua gehitu eta 16-18 urte bitarteko ikasleetara ere 
eskaintza zabaldu. 

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

- “Koordinazio gunea”: aurrerantzean ere egitura hori 
mantentzea proposatzen da. Besteak beste, proposatzen da 
Irunen Lanbide Heziketaren egoera zein den aztertu eta batez 
ere ikasleen praktikaldietarako aukeretan eragin, batik bat 
hizkuntzaren erabilerari dagokionean. Bestalde, egitura bera 
zabaltzea ere proposatzen da, DBHOko institutuentzako beste 
foro bat antolatuz.  

 
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. 

- Euskarazko espazioak sustatzeko beharrak aztertu, ikastetxeen 
haurrak patioan daudenean euskararen presentzia handiagoa 
izateko neurriak martxan jar ditzaten. 

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

- “Kantu Jira Auzoan” ekimena: eskolan landutako hainbat 
elementuduta, ikasle, guraso eta irakasleen elkarlana 
bultzatuz.  

- Ikasle-trukeko estantziak antolatzeko aukera aztertzea. 

- Lanbide Heziketa: Euskara erabat arrotza zaien ikasleak 
euskarara hurbiltzeko ekimena: gazteen kontzientzia faktoreak 
aztertzea eta horretan eragitea, erabilera handitzeko. 

- Eskolen arteko harremanak: Ikastetxeen artean euskara 
sustatzeko proiektuak sortze aldera, gune bat osatzea. 
Eskoletako normalizazio arduradunen arteko elkarlana 
lantzea. 
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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.  
 

    Eremu honetan 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. 

 

 

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: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

- Orokorrean: 

1. Euskaltegi arteko eta Udalarekiko komunikazioa eta koordinazioa 
ahalbidetzen duen elkarlana sustatzea.  

2. Eremu honetako gainerako 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) 

- Mintzalaguna eta Elkarrizketariak egitasmoei bultzada bat 
ematen ahalegintzea: partaide gehiago, ekintza gehiago, giza 
baliabide gehiago. Horretarako aukera ezberdinak aztertu 
daitezke: 

• Mintzapotea. 

• Gurasolaguna. 

• Kirol-laguna. 

• … 

 

- Euskaltegietan ikastaro mota ezberdin eta berritzaileak 
eskaintzeko aukerak aztertzen jarraitzea. 

- Irungo Udal Euskaltegiko ekintza osagarrien eskaintza osatzen 
jarraitzea. 

 

 

4. Administrazioa 
 

4.A.- Abiapuntua: 
 

    Irungo Udalean 2018-2022 epealdiari dagokion Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
VI. Plangintzaldia diseinatzeko lanak bideratzen ari da momentuan Irungo Udala.  
 

    Euskararen Erabilera Plan honen dinamizazio eta inplementaziorako ordezkaritza-maila 
zabaleko kudeaketa batzorde bat eratua dago jada: Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialen 
Erabilera Kudeatzeko Batzordea.  
 

    Aurreko plangintzaldirako, bosgarrenerako, Erabilera Planean sartzen diren Irungo 
Udaleko langileen lan-jardunen izaera komunikatiboa aztertzeko Azterketa 
Komunikatiboa egin zen bere momentuan. 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 lehentasunak ere zehaztuak daude jada. Zehazturiko bide 
horretan lanean jarraitzea da proposamena. 
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4.B.-   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

4. ERRONKA 

Irungo Udaleko Langileen artean aurreko plangintzaldirako egindako azterketa 

komunikatiboa eta Irungo Udaleko 2018-2022 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: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

- Orokorrean: 

1. Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko VI. 
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 bakoitzarentzako lehentasun neurrien 
aplikazio egoki bat egiten dela bermatzen jarraitu. Horretarako, 
funtsezkoa izango da Kudeaketa Batzordeko arlo bakoitzeko 
ordezkari eta Euskara Arloko teknikariek lehentasun neurrien 
jarraipen estua egitea. 

- Irungo Udalean euskara zerbitzu hizkuntza ere badela zabaldu 
gizartean. Eta horrekin batera euskarazko arreta ziurtatzeko 
neurriekin jarraitu, langile euskaldunak lehenetsiz eta langileak 
euskalduntzeko bideak jarriz.  

- Euskara zerbitzu hizkuntzaz gain lan hizkuntza ere izan dadin, 
euskarazko komunikazio zirkulu txikiak antolatu eta horien 
funtzionamendu egokia bermatzen jarraitu. 



       
 

 
 

- 16 

- 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. 

- Informazioa. Euskarari buruzko informazio gaurkotu gehiago 
ematea: Euskara Arloko webgunea eta Euskararen Agenda, ... 

- Euskararen transbertsalitatea lantzea Udal mailan (Arlo 
ezberdinen arteko elkarlan sakonagoa eta estuagoa, bereziki 
Gazteria, Kultura eta Kirol Sailekin).  

 

 
3. Ekintza berriak: 

- Hiritarrek administrazioarekin euskara gehiago erabiltzeko 
ekimenak martxan jarri. 

- 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. 

 
 

5. Arlo sozio-ekonomikoa 
 

5.A.- Abiapuntua: 
 

    Lan-mundua euskalduntzeko ahaleginean, hiru eragin lerro nagusi izan ditu Irungo 
Udalak azken urteetan: 

 
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. Programak, ordea, ez du 
jarraipen esturik izan azken urtetoan, ekimena establezimenduei zerbitzu 
eskaintza luzatzera mugatu baita. 
 

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. Eskaera 
kopurua, ordea, ez da nahi adinakoa.   
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3.-  Udaleko itzulpen eta hizkuntza zerbitzuak eskatzen dituzte zenbait 
merkatarik.  
 

4.- “Lanean Euskara Zubi”  programaren bitartez bere momentuan abiarazitako 
lau enpresetako euskara planek ere auren jarraipena dute egun.   
 

    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 aukerak 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: 

 
    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 

 

- Orokorrean: 

1. Orain arteko lan-lerroekin jarraitzea proposatzen da, eragin 
biderkatzailerik handiena duten eremu pribatuko negozioetan 
zentratuz.  

 

- Jarduera zehatzak: 
 

2. Hobekuntzak: 

- Euskara planak diseinatu diren enpresetan plangintza horien 
jarraipen lana hobetzea eta plana egina ez duten enpresetan 
sustapen lana egitea. 

- Irungo merkataritza eta ostalaritzaren arloan eragiteko martxan 
jarritako “Irun=2+1”  egitasmoa berraktibatu eta hiriko 
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establezimendu txikietara berriro hurbiltzea, ahal dela aurrez 
aurreko bisita bidez, ondorengo ekimenen bitartez:  

 Merkatarientzat, autonomoentzat, jendaurreko 
lanpostuetan lan egiten dutenentzat egokitutako euskara 
ikastaroen eskaintzak promozionatzea.  

 Irungo hizkuntza paisaian eragiten duten enpresen egoera 
aztertu paisaiaren ikuspuntutik eta bertan eragiteko 
estrategiak lantzea. 

 
3. Ekintza berriak: 

- Ikusgarritasuna. Komertzioetan euskara gehiago ikus dadin lan 
egitea: hizkuntza paisaia, euskaraz badakitela adierazteko 
seinaleak... Dendariei informazioa ematea, zer laguntza dituzten 
jakin dezaten. Euskara planak bultzatzea lantegietan. 

- Adibideak. Inguruko herri handietako planteamenduak 
aztertzea, eta Irunen ezartzea. Lehentasuntzat jartzea euskarari 
buruz dagoen “estigma” gainditzea. 

- 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 bermerako komunikazio-
sentsibilizazio ekimena 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.  
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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 bermatzen saiatu, 

batez ere udal azpiegituren erabilera edo udal diru-laguntzak daudenean. Guzti 

horretarako, 2018-2022 epealdian, lau-ildotako jarduera-estrategia bat aurrera 

eramatea proposatzen da: 

 

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: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

- Orokorrean: 
1. Irungo Udaleko Sail eta Arlo ezberdinen elkarlan estuagoa aurrera 

eramatea planteatzen da, hiritarrei begirako zerbitzu eskaintzaren 
hizkuntza irizpideak adosteko. Lanketa hau haur eta gaztetxoentzako 
antolatzen diren ekimenekin hastea proposatzen da, Euskara eta 
Gazteria arloen arteko elkarlanean oinarrituta. 
 

2. Egun bideratzen diren programei jarraipena ematea proposatzen da. 
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- Jarduera zehatzak: 
 

3. Hobekuntzak: 

- Kalean Bai programarekiko: elkarteenganako hurbilpena 
areagotu, haur eta gazteekin lan egiten duten elkarteetan arreta 
berezia ipini, egitasmoa elkarte gehiagotara zabaldu. Goi 
mailako kirol klubekin orain arte egindako lanari Kalean Bai 
programaren baitan jarraipena eman eta euren interesa 
sustatzeko baliabide gehiago bideratzeko aukerak aztertu. 

- Solas Jolas programa: programa egun gehiagora zabaldu, 
ikastetxeek sortutako udaleku propioen eta programa honen 
osagarritasunaren arteko hausnarketa egitea. 

- Gaztetxoentzat euskarazko aisi programazioan hobekuntzak 
egin, erakargarriago eginez. 

- Festan Blai eta Gaztegunea: Programazio barruko ekimen 
eskaintzari loturiko hizkuntza irizpideen lanketa eta aplikazioa.  

- Euskarazko jardueren gida: gidaren eguneraketa lanak lehenik 
eta behin, jarraian gidako jarduera eta eragileei buruzko 
informazioa zabaldu eta erabilgarri egiteko.  

- 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 betetzeko 
eta jarduerak euskaraz egiteko neurriak hartu. 

- Auzoak. Euskarazko egitasmoak zabaltzea erdigunetik 
auzoetara. Auzo elkarteak eta bestelakoak kontuan hartzea 
egitasmo horiek gehiago hedatzeko. 

- Espazio publikoa. Euskarazko kultur eskaintza erakustea espazio 
publikoetan; adibidez, euskarazko pelikulak ematea kalean. 
Kalean egiten diren askotariko jardunetan (jaiak, erakusketak...), 
euskararen erabilera bermatzea. 
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8. Liburugintza 
 

1.A.- Abiapuntua: 
 

    Hainbat arrazoi tarteko, euskarazko liburugintzaren eremura Irungo Udalak bideratutako 
baliabideek murrizketa izan dute azken urteetan. 

 
 

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: 
 

    2018-2022 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.). 

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

 

1.A.- Abiapuntua: 
 

    Azken urteetako kultur eskaintzari eutsi dio Irungo Udalak plangintzaldi honetan ere.  

    HIritarrari eskaintzen zaion euskarazko eta kalitatezko eskaintza ez dela nahikoa diote, 
ordea, kontsultaturiko eragileek. 

 

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

9. ERRONKA 

Ekitaldi soziokultural guztietan euskararen erabilera sustatu, euskarazko eta 

kalitatezko kultura sustatu eta euskarazko kultur produktuak ezagutarazi eta horien 

kontsumoa sustatu. 

 
 
 

1.C.- Irunerako proposamen berriak: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

- Orokorrean: 

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

2. Orokorrean kulturgintzara bideratutako programa arrakastatsuetan 
hizkuntzaren ikuspegia lantzea.   
 

- Jarduera zehatzak: 

3. Hobekuntzak: 

- Presentzia. Euskara eta euskal kultura gehiago bultzatzea: 
euskal musika talde gehiago, bertso jaialdi gehiago... 

- Ikusgarritasuna. Jadanik martxan dauden egitasmoei toki 
gehiago ematea, ikusaraztea: adibidez, irakurle taldea. 

- Kontsumoan eragiteko neurriak bultzatzea, eskaintza indartsua 
eta kalitatezkoa planifikatuz. 

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

- Euskararen Agenda: Agenda bera mantendu eta gehiago 
zabaltzeko aukerak aztertu.  
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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. 

 

    Horrela, Irungo Udaleko euskarazko publizitatea Euskara Arloarekin lotzen da gehienbat. 
 

 

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: 
 

    2018-2022 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. 

3. Euskarazko mezuak landu zein itzultzeko erdarazko mezuei 
bezainbeste garrantzia ematea. 
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- Jarduera zehatzak: 

4. Hobekuntzak: 

- Udaletik euskaraz zabaldutako mezuen kalitatea bermatzen 
jarraitu. 

- Euskara Arloaren web gunearen eta sare sozialen gainean 
hausnarketa egin. 

 

 

5. Ekintza berriak: 

- Irungo komertzio eta enpresetan publizitatea euskaraz 
bideratzeko ekimenak egitea. 

- Publizitate enpresetan euskarazko sormena sustatzea. 

 

 

 

 

 

 
 

11. Corpus plangintza eta euskararen 

kalitatea 

 
 
 

1.A.- Abiapuntua: 
 

    2014-2017 plangintzaldian ez da programa espezifikorik garatu eremu honetan.  
 

 
 

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, 

erraztasun edo trebetasun komunikatiboa eta espresibitatea lantzea da erronka (hots, 

komunikazio gaitasuna). Bestetik, esparru informal eta afektiboetarako hizkera propioa 

sustatzea. 
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1.C.- Irunerako proposamen berriak: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

- Orokorrean: 

1. Euskararen corpusa eta kalitatea zaintzea helburu duten programei 
jarraipena eman, ahal dela, eskura egon daitezkeen baliabideak 
optimizatuz eta inplikatutako eragileen arteko elkarlana areagotuz.  

2. Irungo bertako euskararen berreskurapen, mantentze eta balioa 
emateko lanetan jarraitzea. 

3. Euskaraz egiten den ikerketa sustatzen jarraitu J.A. Loidi ikerketa 
bekaren bitartez. 
 

 
 

 

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.  

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

 
 

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. 
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1.C.- Irunerako proposamen berriak: 

 
    2018-2022 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. Emititzeko baimenak ematen dituzten administrazioekin 

harremanetan jarri euskarazko emisioak bermatzeko neurriak har 

ditzaten. 

 

- Jarduera zehatzak: 

4. Hobekuntzak: 

 

- Sendotzea. Euskarazko hedabideak sendotzeko eginahala 
egitea, komunikabideekin elkarlana bilatuz: diagnostikoak egin, 
egoera ezagutu neurri zehatzak bultzatzeko helburuarekin. 
Sendotze bide horretan, Irunero aldizkariaren orrialde kopurua 
handitzea. 

- Erdarazko hedabideak. Euskararen presentzia areagotzea 
erdarazko komunikabideetan. 

- Udaleko arduradunen euskarazko ahozko interbentzioen 
kopurua handitzea, bai prentsaurrekoetan bai eta hedabideen 
aurreko bakarkako adierazpenetan. 

 

 
 

13. Informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiak 
 

1.A.- Abiapuntua: 
 

    Teknologia berriek egungo gizartean hartutako garrantzia eta indarra, euskararen 
sustapenerako ere baliagarri izateko hainbat neurri hartzen ari da, egun, Irungo Udala. 
Irungo Udaleko web gunean berrikuntzak emango dira eta eragina izango du, baita ere, 
Euskara Arloko atalean eta Udal Euskaltegiarenean. Web guneak malguagoak eta 
biziagoak izateko neurriak hartu nahi dira. 

    Bestalde, Euskara Arloak sare sozialetan duen presentzia areagotzeko neurriekin jarraitzea 
ere inportantea izango da aurrerantzean. 

 
 



       
 

 
 

- 27 

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

 

12. ERRONKA 

Irungo euskararen normalizazioaren prozesuari dagozkion corpus, estatus eta 

oinarrizko alderdi guztiekin loturiko gaiak IKTetan modu egoki batean txertatuta egon 

daitezen ekintza eraginkorrak sustatzea. 

 

1.C.- Irunerako proposamen berriak: 
 

    2018-2022 epealdiari begira proposatzen da: 
 

 

- Orokorrean: 

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

- Jarduera zehatzak: 

2. Hobekuntzak: 

- Euskara Arloaren web gunearen eta sare sozialen gainean 
hausnarketa egin. 

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

  
 
 
 

 

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. “Euskara nola lotu bizitzarekin, nola 
kutsatu; konexio emozional hori ez da lortu oraingoz”. Horrekin batera, erdal komunitatea 
euskarara gerturatzea, “erresistentziak” gutxitzeko. 
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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 egiteko aukerak aztertzea. 
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.  

 
 

    Irungo Udalak EUSKARALDIAn parte hartzen segiko du, dituen egitura eta giza baliabideen 
arabera. 
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15. Barruko proiekzioa 
 

15.A.- Abiapuntua: 

 
    Elkarlana. Aurreko plangintzaldiaren ebaluaketa lanaren ondorio nagusietako bat izan da 

Udalaren eta herriko eragileen arteko lankidetza handiagoa izatearen komenigarritasuna: 
“Herriko eragileekin batera antolatu behar dira ekintzak eta programak”. Udalak ez ezik, 
mankomunitateak ere hartzea ekimen handiagoa euskararen sustapenean. 
 

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. 

Horretarako, ezainbesteko izango da Udalaren eta hiriko gainerako eragileen arteko 

elkarlan estua. 

 
 

15.B.- Hobekuntzak: 

 
    Hirian euskaraz eskaintzen diren jarduera soziokulturalen agenda-egutegia landu eta 

hainbat kanak fisiko eta birtualen bitartez zabaltzea. 

 

15.C.- 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. 
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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.-   Hobekuntzak: 

 
    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 jabetu daitezen. 

    Euskararen Egunaren ospakizunaren inguruan ere garrantzitsua jotzen da euskararen 
“kanpoko proiekzioa” lantzea. 
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1.3. Irungo ESEPren EKINTZAK 

 
 

EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

1. Familia transmisioa       
1.1. Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia kideen arteko hizkuntza izan dadin. 

 
MEREZI 
DUELAKO! 

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

 
MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 
Gurasoengan, guraso izango direnengan eta 
aitona-amonengan eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

 
MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 
Gurasoengan, guraso izango direnengan eta 
aitona-amonengan eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

 
  1.1.4 

Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako 
produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea 

 EUSKARAZKO 
PRODUKTUEN 
KATALOGOA 

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

 

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

 

  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.  
  

 
MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 
Gurasoengan, guraso izango direnengan eta 
aitona-amonengan eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

 
MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 
Gurasoengan, guraso izango direnengan eta 
aitona-amonengan eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

 
MEREZI 
DUELAKO! 

1.3.3. 
Familia, eskola eta ingurunearen arteko 
elkarreragina sendotzea, gurasoei horretarako 
baliabideak eskainiz 
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EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

 

MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 
Gurasoengan, guraso izango direnengan eta 
aitona-amonengan eragitea, euskararen 
familia bidezko transmisioa ziurtatzeko 

 MEREZI 
DUELAKO! 

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

 MEREZI 
DUELAKO! 

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

 

  7.1.3. 

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

 

  7.1.3. 

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

   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.   
  

 MEREZI 
DUELAKO! 

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

 

 
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. 

  
  

 

  14.1.6. 
Agerpen publikoetan euskararen erabilerak 
duen garrantziaz 
ohartarazi eta sentsibilizatzea 
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EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

 

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. 

 

  14.1.3. 

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

 EUSKARA IKASLE 
TXARTELAren 
erabiltzaile 
direnen artean 
zozketak 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

4.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 
EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 EUSKARA IKASTEKO 
BEKAK 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 EUSKARA IKASTEKO 
BEKAK 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

1.3.3. 
Familia, eskola eta ingurunearen arteko 
elkarreragina sendotzea, 
gurasoei horretarako baliabideak eskainiz 

 
UDAGIRO 2.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia 
jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea 

 

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

 EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEARE
N EREMUKO 
PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak 
diseinatu eta garatzea 

 EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEARE
N EREMUKO 
PLANA 

3.9.1. 
Atzerritarrentzako idatzizko materialak sortu, 
eguneratu eta 
zabaltzea (hizkuntzaz, literaturaz, kulturaz) 

 EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEARE
N EREMUKO 
PLANA 

3.7.6. 

Helduak euskalduntzeko alorreko materialak, 
metodoak eta 
baliabideak etengabe eguneratzea (auto-
ikaskuntzakoak eta abar). 
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EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

 

EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

 
EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

3.9.1. 

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

 
EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

3.7.6. 

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

 

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. 
  

 

  14.4.5. 

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

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

  EUSKARA IKASLE 
TXARTELA 

4.4.4. 
Euskara ikasten dabilenentzako 
aitorpen sistema bat eratzea 

  EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

4.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

  EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

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

  EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

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

 

 

 

 



       
 

 
 

- 35 

 

EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

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

 

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

 

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

 EUSKARA IKASLE 
TXARTELA 

14.4.4. 
Euskara ikasten dabilenentzako 
aitorpen sistema bat eratzea 

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. 
  

 
  2.5.1. 

Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

 IKASTETXEEN 
ARTEKO 
KOORDINAZIO 
GUNEA 

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

 IKASTETXEEN 
ARTEKO 
KOORDINAZIO 
GUNEA 

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

 

  14.3.1. 

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

   

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

   
2.5.1. 

Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

   
2.5.1. 

Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 
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EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

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

 GU ERE 
BERTSOTAN / 
NI ERE 
BERTSOLARI 

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

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

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

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

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

 EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

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

 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 

14.1.3. 

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

 

EUSKARAZ 
BAIETZ 

4.4.4. 

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

 
UDAGIRO 6.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia 
jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea 

 
UDAGIRO 6.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia 
jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea 

 
UDAGIRO 6.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia 
jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea 

 
  7.1.1 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta 
gazteei zuzendutako ekintzetan 

 

  2.4.4. 

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

 

  2.1.8. 
Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta 
erabilera uztartuko dituen jarduera-plangintza 
egitea, hau da, hizkuntza proiektua egitea. 

 

  2.1.8. 
Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta 
erabilera uztartuko dituen jarduera-plangintza 
egitea, hau da, hizkuntza proiektua egitea. 
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EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

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

 

  2.4.4. 

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

 

  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.  
  

 
  2.3.1. 

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

 
  2.3.1. 

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

 
  2.3.1. 

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

 
  2.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia 
jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea 

 

BAGABILTZA 2.1.8. 
Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta 
erabilera uztartuko dituen jarduera-plangintza 
egitea, hau da, hizkuntza proiektua egitea. 

 
  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. 
  
  

  LANBIDE 
HEZIKETAKO 
PLANA 

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

3.48. Ikastereduen inguruan hausnarketa sustatu  
  

 

  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 
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5.2. Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu. 
  

 

  14.6.3. 

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

 

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

 

  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 

 

  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 

 

  6.1.3. 
Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea 
komunikazio kanpaina 
egokien bidez 

 

  6.1.3. 
Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea 
komunikazio kanpaina 
egokien bidez 

 

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

 

  6.4.2. 

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

 

  6.4.2. 

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

 

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

 



       
 

 
 

- 39 

 

EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

5.22. Irungo lan munduan euskararen presentzia eta erabilera handitzea, Irungo enpresen kulturan edo sistematikan integratuz 
eta euskararen erabileraren inguruan sustapen positiboa eginez. 

  

  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. 

  

  14.6.2. 
Enpresen elkarteekin eta sindikatuekin konpromisoak 
bilatzea euskararen erabilera plana egin eta partaide 
izateko 

  

  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. 

  
  6.1.4. 

Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak 
eskaini eta areagotzea 

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

  

  14.6.3. 
Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, 
herritarren hizkuntza hautuari egoki erantzuteko, 
hizkuntza paisaia zaintzeko 

  

  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.  

  

  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.   

  

  14.6.3. 
Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, 
herritarren hizkuntza hautuari egoki erantzuteko, 
hizkuntza paisaia zaintzeko 

  

  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.  

 

  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. 

 



       
 

 
 

- 40 

EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

6. Aisia  
6.1. Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.  

 
  14.7.1. 

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

 
  14.7.3. 

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

 
  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 
  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 
  7.1.3. 

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

 

  7.1.3. 
Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, 
antzerkia, literatura, telebista, musika, etab.), euskarazko 
ekimenak adin tarte guztietako herritarrei zuzentzea 

 
  7.1.4. 

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

 
  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 
  7.1.3. 

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

 
  7.1.4. 

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

 
SOLAS JOLAS 7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 

  14.7.2 
Aisialdirako zerbitzuak eta produktuak eskaintzen 
dituzten enpresei eta kolektiboei zuzendutako 
sentiberatze eta informazio kanpainak diseinatzea 

 

  7.3.2. 
Begiraleek darabilten hizkuntza lehen planoan jartzea, 
hau da, formak edukiak besteko garrantzia duela 
azpimarratzea eta horretan trebatzea 

 

  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.  
  

  
IRUNGO AISIA 
PLANA 

14.7.1. 
Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen 
erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak 
identifikatu eta elkarrekin garatzeko 

  
IRUNGO AISIA 
PLANA 

14.7.1. 
Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen 
erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak 
identifikatu eta elkarrekin garatzeko 
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6.31. Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko jarduerak euskaldundu, aisialdi eskaintzan 
euskararen erabilera areagotuz. 
  

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 

KALEAN BAI 14.7.1. 
Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen 
erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak 
identifikatu eta elkarrekin garatzeko 

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 

KALEAN BAI 14.7.2. 
Aisialdirako zerbitzuak eta produktuak eskaintzen dituzten 
enpresei eta kolektiboei zuzendutako sentiberatze eta 
informazio kanpainak diseinatzea 

 

KALEAN BAI 14.7.1. 

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

 
KALEAN BAI 7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

 

  7.2.1. 

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

 

  7.2.1. 

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

 

  14.7.1 
Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, 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 

 
  9.1.1. 

Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien 
sistema bat eratzea 

7. Kirola  
7.1. 7.1.-Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.  

  

 

  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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  7.10.3. 

Komunikabideen parte-hartzea sendotzea kirol-arloan 
euskararen proiekzioa indartzeko 

 
  7.8.3. 

Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena 
sustatzea 

 

  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 

 

  7.8.2. 

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 

 

  14.7.4. 
Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, 
euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko 

 
  7.8.3. 

Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena 
sustatzea 

 
  7.9.1. 

Kirol-arloan euskararen erakargarritasuna landu eta era 
egokian proiektatu eta hedatzea 

 

  7.9.2. 

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

 

  7.8.4. 
Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial 
eta ez 
ofizialak lortzeko ikastaroak antolatzea 

 

  7.9.2. 

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

 

  7.9.2. 

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

 

  7.8.2. 

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  

 

  7.8.1. 

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 

 

  7.8.2. 

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 

 

  7.8.3. 
Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena 
sustatzea 

 

  7.9.2. 

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

7.19. Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza antolatu.  
  

 

  7.8.6. 

Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko 
komunikazioa, artikulazioa eta koordinazioa 
hobetzea, batez ere eskola kirolean eta kirol 
federatuan 
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  7.8.6. 

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

 
  7.8.3. 

Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena 
sustatzea 

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

 

  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  

 

  7.8.2. 

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  

 

  7.8.2. 

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. 
  

7.22. 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.  

 

  7.8.6. 

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.  

  

 
  14.9.1. 

Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan 
euskararen erabilera sustatzeko 

 
  14.9.2. 

Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak 
ere parte hartzera bultzatzea 

 
  14.9.1. 

Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan 
euskararen erabilera sustatzeko 
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  14.9.1. 

Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, 
haietan euskararen erabilera sustatzeko 

 Bidasoa-
Txingudiko 
bertso eskola 

14.9.4 
Herritarren artean euskarazko kultur 
produktuen sorkuntza eta kontsumoa 
bultzatzeko komunikazio-ekintzak indartzea 

 

  14.9.1. 
Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, 
haietan euskararen erabilera sustatzeko 

 
  14.9.1. 

Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, 
haietan euskararen erabilera sustatzeko 

 

  9.4.3. 
Euskarazko kultura ekoizpenen sustapenean 
hedabide publikoen 
papera indartzea 

 

  15.2.1. 
Kultura edo kirol jarduera jendetsuetan 
euskarazko komunikazioa 
(idatzizko zein ahozkoa) bermatzea 

 
  9.1.3. 

Haurrei eta gazteei zuzendutako kultura 
ekoizpenak lehenestea 

 
  9.3.1. 

Arte eszenikoetan zein ikus-entzunezkoetan 
zirkuitu ibiltariak indartu eta saritzea 

 

  9.4.2. 
Informazioaren zabalkundeari begira, 
erakundeen arteko elkarlana sendotzea 

 

  9.2.2. 
Euskarazko kultura produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko formulak 
identifikatu eta aplikatzea 

 

  9.2.2. 
Euskarazko kultura produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko formulak 
identifikatu eta aplikatzea 

 

  14.1.7. 
Euskararen Nazioarteko Egunaren 
ospakizunak elkarlanean 
antolatzea 

 

  14.9.4 
Herritarren artean euskarazko kultur 
produktuen sorkuntza eta kontsumoa 
bultzatzeko komunikazio-ekintzak indartzea 

 

  9.2.2. 
Euskarazko kultura produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko formulak 
identifikatu eta aplikatzea 

 

  9.2.2. 
Euskarazko kultura produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko formulak 
identifikatu eta aplikatzea 

 

  9.2.2. 
Euskarazko kultura produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko formulak 
identifikatu eta aplikatzea 
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  14.9.1. 
Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, 
haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 

8.2. Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu. 
  

 

  14.9.4. 

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

 

  9.1.1. 
Euskarazko kultura ekoizpenak 
kontsumitzeko pizgarrien sistema 
bat eratzea 

 

  7.1.3. 

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

 

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

 
  9.2.3. 

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

8.3. Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu. 
  

 
  14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenak sustatzea 

 
  14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenak sustatzea 

 

  14.9.4 
Herritarren artean euskarazko kultur 
produktuen sorkuntza eta kontsumoa 
bultzatzeko komunikazio-ekintzak indartzea 

 
  8.1.8. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenetan liburu-denden partehartzea 
sendotzea 

 
  8.1.8. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenetan liburu-denden partehartzea 
sendotzea 

 
  8.1.8. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenetan liburu-denden partehartzea 
sendotzea 

 
  8.1.6. 

Herri liburutegietan euskarazko liburuen 
sustapena egitea 

 
  14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenak sustatzea 
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  14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenak sustatzea 

 
  14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimenak sustatzea 

 

  14.9.4 
Herritarren artean euskarazko kultur 
produktuen sorkuntza eta kontsumoa 
bultzatzeko komunikazio-ekintzak indartzea 

 
  9.1.1. 

Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko 
pizgarrien sistema bat eratzea 

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

 

  14.9.5. 
Herritarrengan eragitea euskal kultura, 
kondairak eta toponimia ezagutzera emanda: 
gidak, argitalpen txikiak 

 

  14.9.5. 
Herritarrengan eragitea euskal kultura, 
kondairak eta toponimia 
ezagutzera emanda: gidak, argitalpen txikiak 

 
  14.9.6. 

Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko 
jardunaldiak edo saioak antolatzea 

 
  14.9.6. 

Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko 
jardunaldiak edo saioak antolatzea 

 

  14.1.4. 
Motibazioaren alderdi guztiak lantzea tailerren 
edo mintegien bidez: motibazio praktikoa, 
motibazio sinbolikoa eta motibazio kulturala 

 

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

 

  15.5.5 
Web gune erakargarri eta edukiz bete baten 
bitartez euskarari eta euskal kulturari buruzko 
informazio aberatsa eskaintzea 

8.30. Euskararen Kultura Plana prestatu eta agenteekin adostu, euskara sustatzeko irizpideak eta kuotak ezarriz. 

 
  9.2.2. 

Euskarazko produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko formulak 
identifikatu eta aplikatzea 

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

 
  11.3.2 

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

 

  11.3.5. 

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

 
  14.9.6 

Tokian tokiko hizkera-prestigiatzeko 
jardunaldiak edo saioak antolatzea 

 
  11.3.2 

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

  

  11.3.5. 

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

9.1. Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota euskararen erabilera bultzatu egungo 
komunikabideetan.  

 

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

 

  12.2.5. 
Euskarazko hedabideen ildo estrategikoei 
erantzuteko politikak sustatzea herri eta 
lurraldeetako instituzioekin batera 

 

  12.2.5. 
Euskarazko hedabideen ildo estrategikoei 
erantzuteko politikak sustatzea herri eta 
lurraldeetako instituzioekin batera 

 

  12.5.3. 

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

 

  12.5.3. 

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

 

  12.5.3. 

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

 
  12.7.1. 

Euskararen kalitatea bermatu eta zaintzeko 
neurriak hartzea 

9.2.  Publizitatean euskararen presentzia bultzatu. 
  

 

  14.10.3. 

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

 

  14.10.4. 
Publizitate enpresetan eragitea, ikusarazteko 
beren jardueran 
euskara barneratzeak izan dezakeen eragina 

 

  10.1.2. 
Publizitate kanpainak kontratatzerakoan, 
euskarazko sorkuntza 
lehenestea edota saritzea 

 

  14.10.3. 

Enpresa, merkatari eta elkarteei zuzendutako 
sentsibilizazio ekintzak martxan jartzea 
publizitatean euskararen erabilera 
bultzatzeko 
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10. Teknologia berriak  
10.1. Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.  

 
  14.11.2. 

Herritarrengan eragitea, sareratzen dutena 
euskaraz egon dadin 

 

  14.11.3. 

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

 
  13.1.3. 

Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde 
kanpainak, gidak, eskuliburuak 

 
  13.1.2 

Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea 
eta eguneratea mantentzea 

 

  13.1.4. 
Administrazio publikoetan informatikako 
tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek 
erabiltzeko moduan jartzea 

 
  13.3.4. 

Itzulpen automatikorako eta sare 
sozialetarako tresnak garatzea 

 
  13.1.3. 

Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde 
kanpainak, gidak, eskuliburuak 

 

  13.1.2. 
Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea 
eta eguneratuta 
mantentzea 

 
  13.2.7. 

Sare sozialetan euskararen presentzia 
areagotzeko bideak erraztea 

 
  13.3.1. 

Euskarazko tresnak sortzen direla bermatu eta 
bultzatzea 

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

 

  13.1.4. 
Administrazio publikoetan informatikako 
tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek 
erabiltzeko moduan jartzea 

 
  13.2.4. 

Euskara ikasteko tresna berriak sarean 
ipintzea 

 

  13.1.4. 
Administrazio publikoetan informatikako 
tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek 
erabiltzeko moduan jartzea 

 

  13.1.2. 
Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea 
eta eguneratuta 
mantentzea 

 

  13.1.2. 
Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea 
eta eguneratuta 
mantentzea 

 
  9.4.1. 

Sarean kultura agenda eguneratu eta 
erakargarria izatea 

 
  13.3.1. 

Euskarazko tresnak sortzen direla bermatu eta 
bultzatzea 
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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) 

 

 


