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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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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. 

 

 

 



       
 

 
 

- 13 

 

 

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. 
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- Udal langileen euskararekiko motibazioa indartu. Horretarako 
euskaraz ere lan egiteak langileen artean egun duen lan 
bikoizketa edo lan karga handiagoa izatearen ikuspegia aldatu 
behar da: euskaraz lan egitea atsegina, motibagarria, erraza… 
izan behar du langileentzat. 

- 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.  



       
 

 
 

- 23 

 

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

  

  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. 
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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…) 



       
 

 
 

- 48 

EREMUAK ETA HELBURUAK PROGRAMA 
ESEP 2018-2022 

Kodea Ekintza 

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) 

 

 


