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1. Familia bidezko transmisioa
1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea
1.1.2. Eleaniztasunaren onurak azaltzea
- Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua
- Eleaniztasunari buruzko saioa (Guraso eskola)
1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura
jartzea
- Euskal Produktuen katalogoa
- Irakurketa Gida (emaoizu irakurtzen)
- Ermua ezagutzen margotzeko liburua
1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz
jabe daitezen
- Esadazu euskaraz (hiru-orrikoa, adur-zapiak, poltsatxoa eta Kotxeko
eranskailuak)
1.1.7. Bikote euskaldunen zein mistoen kasuan, seme-alabekiko hizkuntzajokabideak
lantzea
- Kuku, haurrekin hitz egiteko hasteko
1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea
1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko
guneak sortzea eta elikatzea
- Gurasolagun

2. Irakaskuntza
2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea
2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea
- Euskal Liburu eta disko azoka (Liburu ezkutua)
- Herriko jaietan parte hartzea (Olentzero, Agate deuna, Hartza eguna, Oilar
eguna...)
- Euskararen Nazioarteko eguna

3. Euskalduntze eta alfabetatzea
3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak
3.8.1. Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko aukerak
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ematea
- Mintzodromoa
3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea
- Berbalagun

4. Administrazioa
4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea
4.1.1. Herri-administrazioak hizkuntza kudeaketako planak onartu eta betetzea
4.1.3. Herritarrek administrazioekin dituzten harreman ahozkoetan eta idatzizkoetan bi
hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatzea
- Itzulpenak
4.1.4. Hizkuntza paisaian (errotulazioa eta noizbehinkako oharrak) euskararen
erabilera bermatzea: erakunde barruko hizkuntza-paisaian euskararen presentzia
gehitzea y administrazioaren seinaleztapen publikoan eta noizbehinkako oharretan
euskararen erabilera handitzea, komunikagarritasuna zainduz
4.3. Langileen euskara-gaitasuna etengabe hobetzeko neurriak hartzea
4.3.1. Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenak areagotzeko neurriak hartzea
4.3.7. 86/1997 Dekretuaren aplikazioan malgutasunez jokatzea, tokian tokiko egoerei
erantzuteko moduan, eta ez muga gisa
4.4. Hizkuntzak erabiltzeko irizpideak finkatzea
4.4.1. Herri-administrazio bakoitzak bere esparrurako Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako
Irizpideak (HOEI) finkatzea. HOEIak ondorengo arloetan aplikatzekoak izango dira,
besteak beste: herritarrekiko ahozko eta idatzizko komunikazioa, administrazio
bakoitzeko lan-arlo ezberdinen eta herrilangileen arteko ahozko nahiz idatzizko
komunikazioa, administrazioen arteko idatzizko komunikazioa, komunikazio
telematikoak, ekitaldi publikoetako hizkuntza erabilera, itzulpengintza, korredakzioa,
erregistroa, tresna eta aplikazio informatikoak, internet eta intranet, argitalpenak,
iragarpenak eta publizitatea, hizkuntza paisaia, herri-langileen etengabeko
prestakuntza profesionala eta euskara-gaitasunaren hobekuntza, euskarazko
komunikazio idatziaren kalitatea eta komunikagarritasuna, eta kontrataziorako
hizkuntza-baldintzak
4.4.3. Kontratazio-hizkuntza betebeharrak ezartzea eta betetzen direla bermatzea
(esleipen prozeduretan baldintza-agirietan jasotzea)
4.4.4. Elkarte eta enpresei dirulaguntzak ematerakoan edo jarduera publikoetarako
baimenak ematerakoan edo udal instalazioen erabileraren lagapena egiterakoan
hizkuntza irizpideak ere finkatzea eta hizkuntza-baldintzak betetzen direla bermatzea
4.4.7. Itzulpenen eta euskaraz sortzen diren testuen komunikazio-kalitatea bermatzea

6. Arlo sozio-ekonomikoa
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6.8. Euskararen presentzia eta erabilera egiaztatzeko sistema hedatzea
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
- Zirkularrak eta itzulpen zerbitzua

7. Aisia eta kirola
7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea
7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako
ekintzetan
- Gabonetako Aisaialdiko ekintzak
- Udalekuak
- Jolasak (San Martin)
- Gazte ibiltariak
- Tailerrak (LDA)
- Ipuin kontalariak
7.1.2. Gazteen artean euskararen irudia zehaztu, hobetu eta indartzea
- Musikari batekin solasaldia (LDA)
- Zergatik ez sentsibilizazio ikastaroa
7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura,
telebista, musika, etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei
zuzentzea
- Kirol jarduerak
- Kultur jarduerak (Antzerkia, zinema, kontzertuak, bertso saioak, erromeriak...)
7.2. Begiraleen prestakuntza sendotzea
7.2.2. Begiraleen hizkuntza profilak/trebakuntza hobetzea batetik, eta bestetik,
zehaztea: hau da, zein betekizun bete behar dituzten zehaztea, delako ekimena egoki
eskaini ahal izateko
- Begiraleentzako Formazio saioa
7.2.3. Begiraleen kontratazioan eta aisialdiko ekimenetara bideratzen diren
dirulaguntzetan hizkuntza-irizpideak txertatzea
- Baldintza Plegua (Kirola, Kultura, euskara)
7.3. Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea
7.3.1. Haur eta gazteentzako antolatzen diren ekitaldietako euskara kalitatezkoa dela
bermatzea (bai ekitaldia, bai artisten/begiraleen euskararen ezagutza eta erabilera)
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- Kultur jarduerak (Inauteriak, Santixauak...)
7.4. Euskararen erabilera bultzatuko duten ekimenak antolatu eta baliabideak optimizatzea
7.4.1. Ekitaldi-zirkuitu ibiltariak, herri batean baino gehiagotan burutu ahal izango
direnak, antolatzea
- Laburbira
- Azoken gida banaketa
- Irakurri, gozatu eta oparitu
7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin lankidetzaprotokoloak
bultzatzea, entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile, arbitro eta buruzagien
hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan euskararen presentzia
bermatzeko uneoro
- Multikirola
7.8.3. Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena sustatzea
- Kirol kartelak

8. Liburugintza
8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea
8.1.1. Sektoreko eragileekiko elkarlana areagotzea
- Badihardugu (Durangoko azoka)
8.1.2. Euskaraz saldu eta irakurtzen diren liburuen azterketa egitea
- Ezekiel Etxebarria Saria
8.1.3. Herri liburutegietako euskarazko liburuen maileguak neurtu eta ondorioak
aplikatzea
- Adierazleen neurketa
8.1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea
- Fondoa handitzea
8.1.5. Herri liburutegietan irakurleen klubak antolatu eta sustatzea
- Bularretik Mintzora (6-8)
- Bularretik mintzora (3-5)
- Helduentzako irakurketa kluba
8.1.6. Herri liburutegietan euskarazko liburuen sustapena egitea
- Idazleekin solasean
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8.1.9. Batez ere haur eta gazteei begirako produktuen euskarri berriak sustatzea
- Gaztezulo harpidetza

9. Kulturgintza
9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea
9.1.1. Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien sistema bat eratzea
- Elkarteentzako dirulaguntzak
9.1.3. Haurrei eta gazteei zuzendutako kultura ekoizpenak lehenestea
- Haur berbenak
- Zinema
- Antzerkia
9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea
9.2.3. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak, ?) abian
jartzea edo indartzea
- Juanita Ibaibarriaga Literatu lehiaketa
- Postal lehiaketa
- Piropo lehiaketa
- Ermua Hiria literatur lehiaketa
- Olentzerori gutuna
- Palidromo liburua
9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea
9.4.1. Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea
- Euskara Saileko Micrositeko Gure Agenda eta Kultur Agenda
9.4.2. Informazioaren zabalkundeari begira, erakundeen arteko elkarlana sendotzea
- Gure Agendaren osaketa

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
11.5. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea
11.5.1. Tokian tokiko euskalkiak zaindu eta euskara batuarekiko zubiak lantzea,
euskalkietan bizirik dauden egiturak eta erregistro ezberdinak kontuan hartuz
- Ermua ezagutuz
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13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea
13.1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea
- Euskara Saileko Micrositea
13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak, eskuliburuak
- Mailchimp
- Gure Agenda
- Videowall
- Urteko Agenda
- Komunikabideei emailen bidalketa
- RSS

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa
14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
14.1.2. Etorri berriei bereziki zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatzea, euskara
ikasteak ekar liezazkiekeen onurak azpimarratuz. Etorri berrientzako harrera
programekin uztartzea
- Harrera planean euskararen inguruko saioa
14.1.4. Motibazioaren alderdi guztiak lantzea tailerren edo mintegien bidez: motibazio
praktikoa, motibazio sinbolikoa eta motibazio kulturala
- Euskararen aldeko mezua jai egitarauan
- Berbetan jardunaldiak
14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea
- Euskararen Nazioarteko Eguna
14.3. Irakaskuntza
14.3.2. Herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza zerbitzuez informazioa
ematea
- Informazioa: Udalekuak, lehiaketak, euskarrien banaketa...
14.4. Euskalduntze-alfabetatzea
14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea
- Matrikulazio kanpainako pankarta herriko plazan
- Ohar informatiboa (Berbalagun, dirulaguntzak...)
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- Aurkezpenak

14.4.4. Euskara ikasten dabilenentzako aitorpen sistema bat eratzea
- Beka deialdia
14.5. Administrazioa
14.5.2. Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil
dezaten komunikazio ekintzak antolatzea
- Esatetik egitera ikastaroa
14.6. Arlo sozioekonomikoa
14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan
jarri, merkataritza elkarteen bitartez
- Itzulpen zerbitzuaren eskaintza
14.7. Aisia eta kirola
14.7.4. Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko
- Zirkularrak
14.8. Liburugintza
14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea
- Euskal Liburu eta disko azoka
14.9. Kulturgintza
14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera
bultzatzea
- Zine eskola
14.9.5. Herritarrengan eragitea euskal kultura, kondairak eta toponimia ezagutzera
emanda: gidak, argitalpen txikiak
- Azterlanak Web orrian zintzilikatzea
14.10. Hedabideak eta publizitatea
14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta
partaide bihurtzea
- Albisteak (Prentsa oharrak)
- Dirulaguntzak

15. Barruko proiekzioa
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15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea
15.1.1. Harreman sareak sendotu eta elikatzea
- Euskararen Aholku Batzordea
- Ekarpen berriak
15.4. Hizkuntzarekin zein kulturarekin zerikusia duten foroetan parte-hartzea
15.4.2. Sinposio eta bestelako ekitaldietan parte-hartzea
- Udaltop
15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak
diseinatzea
15.5.3. Euskararen nazioarteko egunaren proiekzioa sendotzea
- Euskarak 365 egun pankarta udaletxean
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