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11..--  SSaarrrreerraa    
 

2003an onartu zuen Bergarako Udalak Euskara Biziberritzeko lehenengo Plan Estrategikoa, 2003-
2007 eperakoa. 1999an Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren 
(EBPN) baitan kokatzen zen hura. Haren indarraldia amaitzean, onartu zuen Udalak herriko EBPN 
2008-2011 plana, gero 2012an luzatu egin zena.  

 

Haiei jarraipena ematera dator hau.  Marko berri batean kokatuta dator, gainera: Eusko 
Legebiltzarrak 2013ko irailaren 11n onartutako Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren (ESEP) 
baitan.  
 
Berez, Udalek bi erreferentzia marko dituzte hizkuntza normalkuntzaren arloan, biak ere Eusko 
Jaurlaritzak onartutako planetan oinarria dutenak: 

- Udaleko Erabilera Plana. Udal administraziorako hizkuntza politika finkatzen da 
dokumentu horetan. 2012an onartu zuen Udalak 2017ra bitarteko plana.  
- ESEP. Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (lehen EBPN zena). Hizkuntza Politika orokorra 
(gizarteko esparru guztietarakoa) finkatzen da hemen. 

 
Bigarren plan hori da, beraz, hemen jasotzen dena. 
 
 
1.1.- Euskalduntasuna, Udalaren plan estrategikoan jasotako balorea  
Eusko Jaurlaritzak onartutako ESEP planean du, beraz, plan honek oinarria baina baita Bergarako 
Udalak berak onartutako 2010-2020 Plan Estrategikoan ere. Bertan jasotzen zen baloreetako bat 
honakoa zen:  

• Nire hizkuntza erabili ahal izatea EUSKALDUNTASUNA.   
 

Txosten honetan balore horren oinarria eta ulertzeko modua garatu egin dugu:  

Zergatik euskalduntasuna? 

1.    Hizkuntza ekologia. Aberastasun unibertsala. Hizkuntza denek eskaintzen diote 
aberastasuna gizadiari (hizkuntza ondare kultural zaintzekoa da, hizkuntza txikiak egin 
dezakeena horretan egin, arnasguneak…), Euskaldunen komunitatea da euskarari 
geroa ziurta diezaiokeen bakarra.  

2.    Gizartearen borondatea eta nahia. Euskal gizarteak behin eta berriz agertu du 
bere hizkuntzari eusteko eta garatzeko nahia.  

3.    Berdintasun printzipioa. Ukipen egoeran dauden hizkuntzen oreka bilatu behar da: 
txikiari babes neurriak, …, Euskara indartuz soilik lor liteke euskaldunek ere nahi duten 
tokian euskaraz jarduteko aukera izatea. 

 Euskalduntasuna nola?  

1. Efikaziaz. Euskararen iraunkortasuna, euskara indarberritzeko ezinbestekotzat jotzen 
dena, bermatuko duena. Helburua lortzen lagunduko duena, lortzea bermatuko duena. 
Politika ekintza aktiboan oinarrituko duena. Euskara nagusi izango den erabilera guneak 
sortuko dituena, Euskararen arnasguneak.  
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2. Koherentziaz… Praktikan gauzatuko dena, mezu eta diskurtsuetatik haratago, 
eguneroko jardunean… Guk beste batzuei eskatzen badiegu guk ere bete… 

3. Euskalduntasun irekia. Euskara maila, identitate-sentipen, ideologia… guztikoei irekia, 
eleaniztasunera begirakoa, adostasun eta atxikimendu zabalekoa, motibatzailea, 
norbanakoaren hizkuntza hautua errespetatuko duena, bizikidetzarako ore… 

4. Elkarlanean. Euskara bizindartzeko ahaleginetan diharduten erakunde, elkarte, 
herritar… guztiekin lankidetzan.  
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22..--  TTxxoosstteennaa  llaannttzzeekkoo  pprroozzeessuuaa    
 

Sarreran adierazi bezala, 2008-2011 tarterakoa izan zen aurreko EBPN plana. Hala, 2012an 
onartzekoa zen plan berria baina Eusko Jaurlaritzak finkatzen duen Plan Markoan izandako 
aldaketarengatik, Jaurlaritzaren gomendioz, plana luzatu egin zen urtebetez eta, ondorioz, plan 
berriaren onarpen prozesua atzeratu egin zen.  

 
Bi iturri nagusi ditu plan honek: 

1. Partehartze-prozesu batean jasotako ekarpenak . 2012ko urte amaieran gauzatu zen 
prozesua eta herriko sektore desberdinetako partaideek (guztira 21 lagunek) hartu zuten 
parte. Prozesu horretatik lortutako emaitza nagusiak hauek izan ziren: 
- Udaleko Hizkuntza Politika gauzatzerakoan kontuan hartu beharreko balorazio, 

iradokizun, eta proposamenak. 
- Herrian bideratzen diren edo bidera litezkeen egitasmoen zerrenda bat lehentasunaren 

arabera ordenatuta.  
 
2. Eusko Legebiltzarrak 2013ko irailean onartutako ESE P plana . Plan horretan jasotako 

ekintzak aztertu ditu Euskara Zerbitzuak eta bi planak uztartu eta zenbait ekintza berri jaso 
dira. 
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33..--  EEggooeerraarreenn  ddiiaaggnnoossiiaa,,  bbaalloorraazziioo  eettaa  
pprrooppoossaammeennaakk    
 

3.1.- Egoera: erabileraren bilakaera ulertzeko gako ak. 

Atal honetan Bergaran Euskararen egoera eta erabileran azken urteetan izandako 
bilakaera ulertzeko zenbait gako aurkezten ditugu. Euskara Zerbitzuak moldatutako 
txosten zabalago baten laburpena da. Txostena osorik irakurri nahi izanez gero, 
eranskinean jasota dago.  

 
1.- Kaleko erabilera. Azalpena 
1.1.- Bilakaera guztira eta 
adinaren arabera.  

• Erabilera guztira. 1986az geroztik igotzen ari zen baina azken 2-3 
urteetan jaitsiera txikia izan da. 

• Adinka, gehien erabiltzen dutenetatik gutxienera: umeak, gazteak, 
helduak, zaharrak. Biziberritzen ari den hizkuntza baten ordena. 

• Erabileraren bilakaera adin-tarte bakoitzean:  
o Umeen  erabilera egonkor  samar azken 20 urteetan. 
o Gazteena asko hazi zen urte batzuetan baina azken urteetan 

zertxobait jaitsi egin da. 
o Helduena , 2000 ingurura arte beheraka, harrez gero goraka.  
o Zaharrena  beheraka  neurketak hasi zirenetik.  

1.2.- Bilakaera sexuaren 
eta adinaren arabera.  

• Guztira, alde handirik ez gizonezkoen eta emakumezkoen erabileran. 
• Umeetan eta bereziki gazteetan aldea handia da: neskek askoz gehiago 

erabiltzen dute. Mutil gazteen erabilera asko jaitsi da azken urteetan: 
helduek baino emaitza apalagoak. 

2.- Erabileraren 
bilakaera ulertzeko 
gakoak 

 

2.1.- Erabilera 
orokorraren 
bilakaeraren arrazoiak.   

Biztanle guztiak kontuan hartuta euskaraz dakitenen eta lehen hizkuntza 
euskara dutenen portzentajea murriztu egin da azken urteetan. Horiek dira 
erabileran eragiten duten faktore nagusiak. 

• Gaitasunari 
begiratua.  
Inmigrazioaren 
eragina. 

Eustaten datuen arabera, 2001etik 2006ra euskaldunen % jaitsi egin zen 
%70etik %68ra.  
1991tik 2001era erdaldun kopurua %30 murriztu zen. 2001etik 2006ra, berriz, 
mantendu. Tarte horretan 700 etorkin inguru etorri ziren.  

• Lehen-
hizkuntzari 
begiratua.   

Lehen-hizkuntza edo ama-hizkuntza euskara dutenen portzentaje handienak 
zaharretan daude. Zaharrak hil ahala populazio osoan lehen-hizkuntza 
euskara dutenak murrizten ari dira.  

  
2.2.- Adin-tarte 
bakoitzaren 
bilakaeraren azterketa 
eta etorkizunerako 
aurreikuspenak.  

• Euskararen aldetik ezaugarri onenak zaharrek (80 urtez gorakoek) eta 
umeek dituzte. ume eta gazteetan euskaldunak %90etik gora; zaharretan 
(80 urtez gorakoetan), euskaldunak %80 inguru eta lehen hizkuntza 
euskara zutenak %75etik gora... Inflexio-puntua: 30-34 urtekoetan. 

• Espero behar den bilakaera: ume, gazte eta helduen erabilera haztea eta 
zaharrena jaistea.  

• Puntu klabea izango da inmigrazioarena. Berreskurapena motelduko du. 
  
2.3.- Zenbait galdera 
gazteez eta etorkizunaz.  

 

1. galdera:  Zergatik ez 
dute ume eta gazteek 
euskaraz gehiago 

Hainbat faktoreren eragina. Nagusietako bat, gaitasun erlatiboa. 13-14 
urtekoen %30ek erdaraz euskaraz baino errazago egiten du lagun artean eta 
beste %30ek bi hizkuntzetan berdin.  
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egiten?  
2. galdera:  Zeintzuk dira 
euskaraz errazago egiten 
laguntzen duten 
faktoreak? 

Erraztasuna hizkuntza ahalik eta esparrurik gehienetan erabiliz hartzen da. 
Ume eta gazteetan gehien eragiten duten arloak (zenbakitan, 8 urteko ume 
baten denboraren estimazioa %, Hezkuntza Sailaren Euskara hiztun bila 
liburutik hartuta): 
• Familia transmisioa (25) . Euskaraz errazago egiteko oinarrizko faktorea 

da lehen-hizkuntza (0-3 urtean ikasi duena) euskara izatea. 13-14 
urtekoetan, lehen hizkuntza euskara ez dutenetatik (guztietatik %22) ia 
inork ez du euskaraz errazago egiten. Lehen hizkuntza euskara eta 
gaztelania dituztenetatik %22k egiten du euskaraz errazago. 
Familia transmisioa beharrezkoa da baina ez beti nahikoa: Etxean 
gurasoek euren artean beti euskaraz egin eta eskolan D ereduan 
dabiltzan gazteen %19k dio lagunartean erdaraz errazago egiten duela. 
Eurengan beste faktore batzuk indar handiagoa izan dute itxuraz: eskolaz 
kanpoko munduak, ikusentzunezkoek…) 

• Eskola (gelako jarduna, 15) . Osagarri oso garrantzitsua. Gaur egun 27 
urte baino gutxiago duten guztiek D ereduan ikasi dute. Lanbide 
Heziketan %33 gaztelaniaz. 

• Eskolaz kanpoko jarduerak (25) . Eskolak baina denbora gehiago 
hartzen du: jangela, autobusa, jolastokia, kirola, hizkuntzak, musika... 
Gaur egun, oro har, ume eta gaztetxoetan nagusiki euskaraz da baina 
ekintza batzuetan (kirola...) gaztelania gailentzen da adinean gora egin 
ahala. 

• Ikus-entzun-irakurtzekoen kontsumoa (25). Gero eta pisu handiagoa 
du. Egunean 3 ordu eta erdi inguru telebistan.  Eremu oso erdalduna: 13-
14 urtekoen erdiek ez dute azken hiru egunetan euskarazko telebistarik 
ikusi. 

• Lagunak (10).  
 

3. galdera:  Zergatik 
egiten dute mutilek 
euskaraz gutxiago? 

• Nesken euskarazko gaitasun erlatiboa hobea da. Kuadrillan nesken %44k 
egiten du euskaraz errazago eta mutilen %33k. 

• Eskolaz kanpoko mundua, neskena euskaldunagoa da  Euskaraz 
diren ekintzetan (dantza, musika, instrumentua...) neskek presentzia 
handiagoa dute eta bestetik, aukera librea dutenean (irratia entzutean, 
liburu edo aldizkariak irakurtzean... ) neskek mutilek baino sarriago 
aukeratzen dute euskarazkoa 

 
4. galdera:  Zergatik 
egiten dute euskaraz 
gutxiago gazteek umeek 
baino? 

Adinean gora egin ahala euskara murriztu eta gaztelania ugaltzen da hainbat 
ume eta gazterengan: 
- Familian . 3 urte bitartean umeari beti euskaraz egin dioten gurasoetatik % 
15ek beti gaztelaniaz egiten dio 13-14 urte dituenerako. 
- Eskolaz kanpoko arloa eta ikusentzunezkoak.  Adinean gora egin ahala 
familiaren eragina murriztu eta gaztelania nagusi den beste gune batzuena 
handitzen da. Gazteentzako euskarazko eskaintza (ikusentzunezkoena, 
eskolaz kanpoko jarduerena, teknologia berriena, musikarena...) 
umeentzakoa baino txikiagoa. 

5. galdera : Etorkizunean 
guraso gazteek euskaraz 
gehiago egingo dute? 

Bikote euskaldunak sortzeko probabilitatea asko handituko da laster. Gaur 
egun 30 urtez azpikoen %90etik gora euskaldunak dira. 
Gakoa, ea bikote euskaldunek euskaraz egingo duten. Gaur egun biak 
euskaldunak direnean, erdiek inguru egiten dute beti euskaraz eta %10 
inguruk beti erdaraz. 
Garrantzitsua gazteekin lan egitea, bikote hizkuntza lehenengo harremanetan 
finkatzen delako, neurri handian. 
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3.2.- Parte-hartze prozesuan, lantaldeetan jasotako  balorazio,  
proposamen eta iradokizunak .  2012ko urte bukaeran bideratu zen parte hartze 
prozesuan partaideak lau taldetan banatu eta eskatu zitzaien azken urteetan Bergaran bideratu 
izan diren edo bideragarritzat jotzen diren ekintza multzo bat balora zezala, besteak beste, 
ekintzaren eragingarritasuna eta bideragarritasuna  kontuan hartuta 

3.2.1. Egitasmoen balorazioa . Azpian agertzen den laukian jasotzen dira talde bakoitzak 
ekintza bakoitzari emandako puntuazioak eta talde guztien puntuazioaren batura. Letra lodiz 
markatuta datozen ekintzak, nagusiki, ume eta gazteei begirakoak dira. Lehentasuneko 
kolektibotzat jotzen den neurrian bereiztu nahi izan dira. 

 

 
2012-10-23KO LAN SAIOAN EGITASMOEI EMANDAKO BALORAZIOAK  

Ordena  Ekintza A B C D GUZTIRA 

1.  1. Haur eta gazteetan ahozko berbeta indartzeko pro grama 
piloto bat abian jartzea, hainbat esparruko eragile en artean: 
eskola, aisia, kirola, hedabideak... 

27 24 15 23 89 

2.  8. Gazteak motibatzeko ekimenak bideratzea: formazi o-
saioak, eskoletako ikasleen euskara batzordeen lana  
indartzea... 

26 21 15 23 85 

3.  18. Kirolean euskara sustatzeko programa sendo bat 
bideratzea: adin batetik beherakoetan euskara derri gorrezko. 

28 25 8 24 85 

4.  26. Herriko euskalgintzarekiko (Jardun, Berba, EHE...) 
koordinazioa eta elkarlana indartzea. 

26 24 10 22 82 

5.  5. Transbersalitatea indartu bai herri mailan eta baita udal mailan 
ere: “euskara bultzatzea guztion ardura da, ez bakarrik 
euskarakoena”.  

25 20 10 20 75 

6.  14. Administrazioaren kontratazioetan euskararen exijentzia 
handitzea.  

23 20 9 23 75 

7.  12. Gurasoak familia transmisioaz sentiberatzea eta  
baliabideak eskaintzea: euskarazko produktuen katal ogoa, 
jolas eta kanten DVDa... 

22 18 12 22 74 

8.  25. Herriko euskalgintza diruz lagundu. 25 16 10 21 72 
9.  2. Euskara eragileak formatzea (Telp, Zergatik ez...) eta hiztun 

aktiboen sarea osatzea hainbat arlotan eragiteko: merkataritza....  
21 19 9 22 71 

10.  10. Euskara praktikatzeko guneak eskaintzea: Berriketan 
programa... 

25 20 9 17 71 

11.  19. Herrian euskarazko kultur eskaintza aberatsa egitea: musika, 
antzerkia, zinea... 

28 18 8 17 71 

12.  9. Euskara maila apaleko ikasleei (etorkin zein bes teei) 
eskolaz kanpoko errefortzuak eskaintzea. 

24 14 13 19 70 

13.  16. Merkataritzako hizkuntza paisaia eta irudi korporatiboa 
euskaraz izatea bultzatzea. 

22 20 9 18 69 

14.  11. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak eskaintzea: 
AUZOKO.. 

23 18 10 16 67 

15.  13. Herritarrekiko, elkarte, enpresa eta abarrekiko harremanetan 
euskararen erabilera bultzatzea. 

23 18 9 17 67 

16.  7. Herriko entitateen bilera eta batzarretan euskara hutsezko 
jarduna bultzatu, aldi bereko itzulpena egiteko tresneria erabiliaz. 

23 12 9 22 66 

17.  22. Tokiko hedabideak diruz lagundu. 24 14 7 21 66 
18.  15. Teknologia berrietan euskarazko eskaria handitzeko 

sentiberatze-kanpaina antolatzea, dendekin batera. 
18 20 7 17 62 

19.  24. Nazio-mailako hedabideak ezagutarazi eta erabilera sustatu: 
harpidetzak... 

17 24 6 15 62 
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20.  23. Tokiko hedabideekin batera ekimenak bideratu: 
lehiaketak (Kantari, Mihiluze...)... 

18 13 9 21 61 

21.  20. Herritarren artean, bereziki gazteetan, euskara zko kultur 
sorkuntza sustatzea: Koldo Eleizalde lehiaketa... 

18 18 7 17 60 

22.  17. Profesional euskaldunak ezagutzera ematea eta horien 
kontratazioa bultzatzea. 

20 14 8 17 59 

23.  4. Herrian euskara normalizatzeko egiten diren ekimenak 
ezagutzera ematea. 

20 14 7 14 55 

24.  3. Euskararen Eguna indartu erreferentziazko egun gisa. 17 13 6 15 51 
25.  6. Herriko entitateei zuzenketa eta itzulpen zerbitzua eskaini. 19 11 9 12 51 
26.  21. Herriko toponimia (kale-izen, baserri izen, toki-izen...) 

arautzea bukatu eta zuzen erabiltzeko ekimenak bideratu: kaleko 
plaketan, Gipuzkoa.net webgunean... 

14 14 7 13 48 

27.  27. Gazteentzako erreferente euskaldunak bultzatzea: kultura, 
kirola 

16 20     36 

 

 

3.2.2.- Hizkuntza politikazko balorazio, proposamen , iradokizunak...  Atal honetan 
lanketan parte hartu zuten herritarren ekarpenak jaso dira: balorazioak, proposamenak, 
iradokizunak... Batzuek orokorrak dira, esparru guztiei dagozkienak; beste batzuek 
esparru jakin batzuen gainekoak.  

 

3.2.2.1.- Esparru guztiekin lotutakoak. 

a) Helburua 
Gaur egun Bergaran euskara lehenetsi egin behar da, jakintza maila handia delako.  

 

b) Eragile aktiboen sarea.  
• Planak eragina izan dezan GEU (euskalgintza esan nahi da) sendotu behar gara. 
• Euskaltzaleak ahaztuta izan ditugu eta aktibatu egin behar dira.  SAREA osatu eta hedatu:  

o Esparruak irabazi: parranda giroa, auzo-bilerak,… 
o Adin tarte guztiak aktibatu 

• Zaila da jendea motibatzea, baina ikusten da egitasmo zehatz batzuk (Berriketan) badutela 
arrakasta. 

• Sarea osatzerakoan beste toki batzuetako esperientziak kontuan izan: Getxoko laguntzaile taldea, 
Otxandio... 

 

c) Euskalgintzaren koordinazioa, transbertsalitatea... 
• Trasbertsalitateari garrantzia handia eman behar zaio. Atal ezberdinetako hainbat ekintza 

lotuta daude: 
• Administrazioa/ merkataritza/ sozioekonomia (enpresak…) 
• Gazteak: motibazioa/ ahozkotasuna/ kultur sorkuntza/ teknologia berriak 

• Udal mailan, Gazteriak, Kulturak, Prebentzioak eta Euskarak elkarlana bultzatzea  komenigarria. 
• Udalaren eta Jardunen arteko koordinazioa ezinbestekoa da proiektuak martxan jartzen direnean. 

Udalak goitik behera eragingo du eta Jardunek dagokion sektoreko euskaltzaleak aurkitu eta 
aktibatu beharko ditu 

•  “Eingou” hitzarmenari jarraipena eman beharko litzaioke.  
• Goiena ere garrantzitsua da transbersalitateari begira. 
• Auzoka zerbait bultzatzea ere ondo legoke 
• Lana egiteko sektoreka egin behar da, sektore bakoitzeko eragileak inplikatuta 
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d) Formazioa... 
 

• Herritarrak formatzea inportantea da: euskara eragileak prestatu eta saretu.  
• Identitatearen alderdia landu beharko litzateke, ekintza jakin bat bideratzean (udaleku 

irekietako begirale lanean edo kirol arloan euskara sustatzean, adibidez) ekintza horren 
zentzuaz jabetzeko.  

• Oso garrantzitsua da herritarren eskaria sustatzea.  
• Sektoreka lan egin behar da (tabernariak, dendariak…). Hizkuntzaren arloan duten garrantzia 

ikusarazi behar zaie. Sektoreko langileek eta erabiltzaileek dute zeresana kasu guztietan. Adibidez 
etxez etxeko langileei ikastaro labur bat eskaintzen zaie hitz batzuk… ikas ditzaten euskaraz esaten, 
baina etxean bizi direnei ere formazioa eskaini behar zaie, langileari aukera eman diezaioten ikasi 
duena praktikatzeko… 

 

e) Irudia, atxikimendua 
• Euskara Udalarekin, Jardunekin… identifikatzen da. 
• Ematen diren MEZUek garrantzia handia dute. 
• Haurren atxikimendua indartzea. Orain arte, orokorrean, ez omen dugu asmatzen euskara 

haurrentzat erakargarri izan dadin. Kontuan hartu beharra dago, besteak beste, adin horietan zein 
aguro aldatzen diren eta adin tarte batetik bestera zein jauzi handia egoten den. Bestalde, aipatu da 
kontuan hartzekoa dela esku artean dugun adin tarte honetan hainbat kasutan euskaraz egitea zaila 
egiten zaiela, besteen joeraren kontrara egin behar dutelako. 

 

f) Lehentasunak 
• Aukera estrategikoak egiten ahalegindu beharko genuke: 

o Lehentasunak markatu (gazteena adin tarte garrantzitsutzat jotzen da: Gaztetxea, 
esparru librea, jende asko mugitzen duena: barne-erabileran euskara, baina 
kanpokoena, gaztelania…) 

• Fokua: gazteak. 
• Identitateaz hausnartu. Geu eredu izateko identifikazioa landu. 
• Aisialdia. 
• Begiraleak sentiberatu. 
• Liderra, eredu izan daitezkeen horiekin tailerrak “Gazteen euskara taldea Arrasaten”. 

• Pertsona erreferenteak. Gazteekin lan egiten duten konfiantzazko pertsonekin (begiraleak, 
pertsona erreferenteak, Gaztelekukoak...) harremanetan jarri eta eurekin lan egin 

 

g) Nola jardun 
• Garrantzi handia ematen zaio haur-gazteentzat antolatzen diren ekintzak eurekin batera 

diseinatu eta antolatzeari, edota eurekin elkarlanean. Izan ere orain arteko eskarmentuak 
(Aranzadi ikastolako gazte-batzordea,  Gaztetxean antolatutako ikastaroak, Elgoibarko 
dinamika (?)…) bide emankorra dela erakutsi omen du.  

• SUSTATU BEHARREKO IKUSPEGIA: derrigortu beharrean, hizkuntzak jakiteak eta 
erabiltzeak ematen dizkiguten aukerak, aberastasuna. 

• Eragileak gune naturaletan aukeratu 
• Gune bakoitzean, bertako partaideek egin beharko lukete lan, bakoitzak bere erara. 
• Ideia “aldrebesekin” probatu beharko litzateke. 

 

h) Bestelakoak 
• Gaur egun esaten da ekintza asko (eskola kirola, aisialdia gidatua…) euskalduna dela; 

begiraleak euskeraz egiten dute baina gazteen arteko hizkuntza gaztelania da. Askotan 
egiten den irakurketa ez da erreala. 

• Hizkuntza paisaian atzera egin da. 
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• Aurkezpenean norbanakoen gaitasun eta erabilera datuak eman dira baina komeniko 
litzateke entitateen edo baita hizkuntza paisaiaren datuak izatea ere. 

•  “Itzulpenerako tresneria erabiltzea”: Oso baliabide egokia gaur egungo traba asko 
gainditzeko. Gehiago erabili beharko litzateke herriko entitateetan. 

• Oso garrantzitsua litzateke euskara eta euskal kultura sustatuko duen gunea: toki erreferentziala. 
• Noizbehinka hausnarketa prozesuak egitea ona da, baina maiztasuna ezin da zehaztu.  
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3.2.2.2.- Familia bidezko transmisioa  
• Oso modu positiboan baloratzen da familia arloa  lantzea baina gaur bideratzen diren 

jarduerak motz gelditzen dira eta zerbait berria eta sakonagoa egin behar da. Kontuan izan 
gurasoen artean multzo ezberdinak daudela, oso perfil ezberdinetakoak, jarrera 
ezberdinekin gaiarekiko.  

• Beste herri batzuetako egitasmoak aztertu, ahal den neurrian plan integrala osatzeko: 
Eskua, Bularretik Mintzora, Gurasolandia... 

• Guraso eskoletan (Prebentzio Zerbitzutik eta antolatutakoetan) hizkuntzaren gaia nola 
txertatu daitekeen aztertu. 

• Haurdun dauden gurasoak oso harkor egoten direnez hizkuntzaren inguruko hitzaldiak 
antolatu daitezke, guraso izan behar direnak hizkuntza tipologiaren arabera sailkatuta. 
Emaginaren bidez iritsi daiteke haurdun daudenengana. 

 
 

3.2.2.2.- Irakaskuntza  
• Motibazio-saioak. Orain arte DBH-4ko guztiei eskaini bazaizkie ere, egokiagoa izan 

daiteke aukeratutako ikasleei eskaintzea formazioa (TELP…); ikasitakoari jarraipena 
emateko ikastetxeko irakasleekin elkarlanean proiektu txikiren bat martxan jarri dezakete 
formazioa bukatu ostean. 

• Ikasleen Euskara Batzordeetatik zerbait lor daiteke? 
• Ikastetxeetako ikasle nagusienak gazteenen eredu izan behar dira. 
• Liderrekin ere lan egin beharko litzateke eragin handia dutelako. 
• Kontraesana da errefortzuetan hainbeste diru gastatzea eta eskolaz kanpoko hainbat 

jarduera gaztelaniaz egotea. Dirulaguntzak jasotzen dituzten eskolak (Musika-Eskola, 
Futbol-eskola…) gaztelaniaz dabiltza, ehuneko handi batean. Euskalduntze-plana bideratu 
beharko litzateke eurekin batera… 

 

3.2.2.3.- Euskalduntze-alfabetatzea  
• Berriketaneko euskaldun zaharrak kontuan hartzeko taldea izan daiteke eragileak 

sortzeko. 
• Euskaldun berrien eragin biderkatzailea ere kontuan hartzekoa da. 
• Auzoko programa. Taldeak osatzeko zailtasunak izaten dira. Aisa egitasmoarekin lotu 

beharko litzateke eta elkarren osagarri bihurtu. “Zubigileak” sortu beharko lirateke, bai 
sentsibilizazioaren aldetik eta bai eragile gisa izan dezaketen balioagatik.  

 
3.2.2.4.- Administrazioa 
- Udalak eredu izan behar du; ondo dago kanporako itxura euskalduna izatea baina barne 

mailan ere harremanak euskaraz izan behar dira.  
- Langileen arteko harreman-hizkuntzak garrantzi handia du eta zerbait egin beharko litzateke 

hori aldatzeko, lana euskaraz egin arren langile askoren arteko hizkuntza gaztelania delako 
(udaltzainak…). 

- Udala pieza garrantzitsua da normalkuntzan baina herritarrek eragile izan behar dute, sinergia 
guztiak norabide berdinean joan behar dira, herritarrak protagonista aktiboak izanez.  

 

3.2.2.6.- Arlo sozioekonomikoa 
- Profesional euskaldunak ezagutzera ematea: Euskal Herri osorako balio duten gidak 

ezagutzera ematea baino interesgarriago ikusi da Goienan herriko profesional euskaldunen 
berri ematea. 

- Lan-munduari dagokionez, Udalak azken urteetan utzita dauka eta esparru garrantzitsutzat 
jotzen da.  
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3.2.2.7.- Aisia eta kirola 

• Helburuak betetzen ez dituztenei diru-laguntza murriztu beharrean, euskaraz jarduten 
duten taldeak saritu beharko lirateke, betetzen duten helburu bakoitzeko plus bat eman 
beharko litzaieke.  Diru-kopuru bera gastatuko litzateke baina euskara zigor bihurtu 
beharrean sari bihurtuko genuke.  

• Kirol begiraleekin bereziki lan egin beharra dago. 
 

3.2.2.9.- Kulturgintza 
- Haur eta gazteentzat film gehiago ematea euskaraz: Eman ematen omen dira Zabalotegin, 

baina, aukeran, gutxiegi.  
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4- ESEP 2014-17. Helburuak eta ekintzak  
 

4.1.- Atalaren moldaketaren gaineko azalpena.  

Atal honetan jasotzen dira 2013-17 eperako finkatzen diren helburu eta ekintzak. 

Edukiari  dagokionez, gehienak orain arte bideratzen direnen jarraipen dira. Beste batzuk, berriz, 
berriak: batzuek partehartze-prozesuan proposatutakoak eta beste bakarren batzuk Eusko 
Legebiltzarrak onartutako ESEPetik ateratakoak. 

Antolaketari  dagokionez, berriz, ESEPeko esparru antolaketa jarraitu da: 
Euskararen jabekuntza  

1. Familia bidezko transmisioa  
2. Irakaskuntza  
3. Euskalduntze-alfabetatzea  

Euskararen erabilera  
4. Administrazioa  
5. Gune geografiko euskaldunenak  
6. 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  
Euskararen aldeko motibazioa  

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa  
Euskararen zabalkundea 

15. Barruko proiekzioa  
16. Kanpoko proiekzioa 

Hala ere, gure kasuan, esparru horietako batzuetan ez da ekintzarik proposatu, berez, ez delako 
bideratzen edo beste esparru batzuetan txertatu ditugulako.  

 

Bestalde, aurreko plan estrategikoan egin bezala, esparru bakoitzaren barruan geuk sortutako 
sailkapen baten arabera antolatu ditugu ekintzok:  

00. Arautzea, hizkuntza irizpideak finkatzea 
01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen koordinazio orokorra 
02. Jarraipena eta ebaluazioa 
03. Hitzarmenen dinamizazio orokorra: 
04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena 
05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko material, ikastaro, erabilgune... 
06. Laguntza teknikoa: zuzenketak, aholkularitza, itzulpenak... 
07. Dirulaguntza 
08. Ikerketa 
09. Barne gestioak eta lan-gaiak 
10. Aurrekontu partidak, beste zerbitzu batzuek gestionatuak 

Horrela, esparru guztietan antolaketa bera proposatzen da eta horrek planari irudi batuagoa 
eskaintzea dakarrela iruditzen zaigu. 
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4.2. Planaren helburu nagusia  
Hau da plan honen helburu nagusia:  

Bergarako ohiko hizkuntza euskara izan dadin behar diren hizkuntza-politikako neurriak 
erabakitzea eta bultzatzea. Bergaran, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen 
berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.  
 

4.3.- Planean aintzat hartzeko irizpide orokorrak  
Txosten honen 1.1. puntuan jasota dator “euskalduntasuna” balorea praktikara eramateko bidea 
nola ulertzen dugun, zeintzuk diren aintzat hartuko diren “azpibaloreak”.  

 

Atal hori osatuaz, aurreko planetan jaso izan ditugun eta honetan ere kontuan hartu beharrekotzat 
jotzen ditugun irizpide orokor batzuk planteatzen ditugu hemen:   

 

a) Plan integrala.  Hainbat arlotan garatu dira euskara normalizatzeko lanak, eta, arlo horietako 
batzuetan, egoera nabarmen hobetu da azken urteotan, (irakaskuntzan, adibidez). Hala ere, garbi 
ikusten da esparru bat ez dela nahikoa euskararen normalkuntza bermatzeko.  

Gizarteko esparru eta giza-multzo desberdinak osotasunean hartuko dituen plan globala izan nahi 
du, beraz, honek. 
 
b) Plan bizia: udal osoarena eta gizarte osoarena.  
Planak Udaleko Euskara Zerbitzua du eragile baina plana ezin da, besterik barik, euskara 
teknikarien edota euskalgintzako agenteen kontua izan.  
 
Hasteko, udaletik bertatik hasita, garbi izan behar da ESEP osatu eta garatzea udal departamentu 
guztien ardura dela. Era berean, gizarteari dagokionez ere, esparru guztietako gizarte eragileak 
inplikatu beharko dira plana bideratzeko lan horretan.  
 
Bestalde, plan hau oinarria da, eta iraungo duen lau urteetan moldatu eta egokitu egin beharko da.  
 
c) Herriz gaindiko ikuspegia.  Herri maila motz gelditzen da zenbait arlotan lan egiteko. Hori dela 
eta, hainbat gune sortu dira hizkuntza normalkuntzan proiektu bateratuak bideratzeko: UEMA, 
Debagoieneko proiektu elkartuak bideratzeko lan-mahaia, Udalekineko proiektu elkartuak… 
Elkarlan bide horiek guztiz inportanteak dira.  
 
d) Aurrehartze politika: ekimen edo egitasmo berria k bereziki zaintzea. Gizarteko beste 
arloetan bezala, hizkuntza normalkuntzan ere guztiz inportantea da edozein egitasmo edo ekimen 
berri sortzean hizkuntza-irizpideak aintzat hartzea. Denda bat irekitzean, udal zerbitzu berri 
baterako enpresa berri bat kontratatzean... kontuan hartu beharreko irizpideak finkatu eta horiek 
betetzeko arreta berezia jartzeak kostuak asko murriztea eta emaitzak nabarmen hobetzea ekar 
lezake. 
 
Puntu horrekin lotuta, garrantzitsua da aurrez hizkuntzen erabilerarako irizpideak ondo finkatuta 
izatea.   
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4.4.- Helburuak eta ekintzak esparruz esparru.  
 

0. PROGRAMA OROKORRAK  

 

HELBURUAK  
• Plan estrategikoa bertan finkatutako balore eta irizpideen arabera bideratzea: efikazia,  

efizientzia, koherentzia, irekitasuna, elkarlana, osotasuna, herriz gaindiko ikuspegia, 
aurrehartze-politika…  

 

EKINTZAK 2014-17  

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 0.01.a. ESEP  Plan 
Estrategikoaren balorazioa 
eta Plan berria onartu. 

Plan honen balorazioa eta plangintzaldi berrirako 
plan-berria osatzea. Plangintzaldi honen amaieran 
egitekoa.  

 0.01.b. Urteko gestio-plana 
eta aurrekontua egitea. 

ESEPen barruan, urte bakoitzean bideratuko diren 
egitasmoak jaso ohi dira gestio planean. Nagusiki 
Euskara Zerbitzuak bideratuko dituenak izan ohi dira, 
baina baita beste batzuek bideratuko dituztenak ere, 
baldin eta ESEPen barruan kokatzen badira eta 
nolabaiteko jarraipena egiten bazaie. 

 0.01.c. ESEPen / 
Euskalgintzaren  urteko 
gogoeta batzarra bideratzea. 

Urtean behin bilduko litzateke eta esparru guztietako 
jendea gonbidatuko litzateke. Helburua: elkarren berri 
izatea, zeharkakotasuna zaintzea, gogoeta egitea eta 
ekarpenak jasotzea. 

 0.01.e. Euskara Batzordearen 
bilerak. 

Hizkuntza normalkutzako gaiak lantzen dituen udal 
batzorde informatzailea da Euskara batzordea. 
Ordezkari politikoak eta euskaldintzakoen bilgunea 
da.  

 0.01.f. Euskara Zerbitzuaren 
koordinazio-bilerak. 

Urteko kudeaketa plana egoki bideratzeko 
koordinazio-bilerak egitea. 

 0.01.h. Debagoieneko 
Udaletako Euskara 
Zerbitzuen koordinazioa 
bideratzea.  

Bailarako udalen artean egitasmo komunak 
bideratzeko koordinazio-bilerak egitea, 
Debagoieneko Mankomunitatearen 
koordinazioarekin. 

 0.01.i. UEMAren baitako 
koordinazioa: Deiadar. 

UEMAko teknikarien koordinaziorako foroa. 

 0.01.j. Diputaziok o UDALEKIN 
programan parte hartzea. 

GFAk probintziako Udaletako euskara teknikariei 
aholkularitza eskaintzeko eta hainbat proiektu 
elkarrekin bideratzeko antolatutako programa da 
UDALEKIN.  

 0.01.h. Jardun euskara 
elkartearen eta Udalaren 
arteko koordinazioa bideratu.  
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02. Jarraipena eta ebaluazioa  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 0.02.a. Urteko balorazio-txostenak 
egin eta zabaldu 

Komunikazioari begira komeni diren txosten 
ereduak finkatu eta urteko balorazio 
txostenak eredu horiei jarraituz egin. Bi 
eratako balorazio-txostenak egitea 
aurreikusten da: lehenengo 6 hilabeteen 
bukaerako balorazio-txostena, urteko gestio-
planaren bilakaera azalduko duena eta urte 
amaierakoa, osatuagoa izango dena. 

 0.02.b. Kaleko erabileraren neurketa 
egin eta emaitzak kaleratu. 

Kaleko erabileraren neurketa egitea eta 
emaitzak egoki zabaltzea. Azken aldian 
urtean birritan egiten gabiltza. Bere 
momentuan aztertzekoa izan liteke ohiko 
neurketaz gain, bestelakorik egin behar den: 
hizkuntza paisaiarena... 

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

14.1.3. 0.04.a. Gazteentzako erreferente 
euskaldunak bultzatzea. 

Gazteentzako erreferente euskaldunak 
bultzatzea: kirolen, kultura, hedabideen… 
arlokoak. 

 0.04.b. Euskararen Eguna indartu 
erreferentziazko egun gisa. 

Euskararen Egunaren inguruko programazioa 
bideratu herriko euskalgintzaren eta Udalaren 
artean. Bereziki garrantzitsutzat jotzen da 
herrian euskara normalizatzeko bideratzen 
diren ekimenak ezagutzera ematea eta horien 
protagonistak eskertzea. 

 0.04.c. Herritarren 
soziolinguistikazko kontsultak. 

Herriko egoera soziolinguistikoari buruz 
herritarrek egiten dituzten kontsultei 
erantzutea. 

 0.04.d. Udalaren publizitatea eta 
propaganda. 

Euskara batzordearen publizitatea 
gestionatzea: iragarki-eskeak jaso, iragarki-
diseinuak proposatu... 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

14.1.4. 0.05.a. Euskara eragileak formatzea 
(Telp, Zergatik ez…). 

Euskara eragileak formatzea horretarako 
formazio-saio laburrak eskainiaz: Telp, 
Zergatik ez… 

 0.05.b. Udalak argitaratzen duen 
egutegia. 

Herritarrei eta herriko entitateei banatzeko 
Euskara Zerbitzuaren egutegiak (txikia eta 
handia) osatzea. Egutegia argitaratzen parte 
hartzen dutenen arteko koordinazio-lana 
egitea. 

 0.05.c. Herriko entitateei zuzenketa  
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eta itzulpen zerbitzua eskaini. 
 0.05.d. Herriko entitateei testu-

sorkuntzarako eta itzulpenetarako 
baliabide informatikoak eskaini eta 
ezagutarazi.  

Formazio-saioak antolatu era honetako 
baliabideak aurkezteko: itzulpen 
automatikoko tresneria, Itzulges… 

 0.05.e. Herriko entitateei aldi bereko 
itzulpenerako tresneria utzi, bilera 
eta batzarretan euskarazko jarduna 
bultzatzeko.  

 

07. Dirulaguntza  

 
ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 0.07.a. Herriko Euskalgintza diruz 
laguntzea: Jardunekiko 
hitzarmena… 

Jardun euskara elkartearen ohiko jarduna 
diruz laguntzeko hitzarmena sinatu ohi da 
urtero. 

 0.07.b. Herriz kanpoko 
euskalgintzako erakundeak diruz 
laguntzea: Kontseilua, Behatokia… 
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09. Barne gestioak eta lan-gaiak  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 0.09.a.1. Zerbitzuko langileen 
prestakuntza-plana egin eta 
bideratu. 

Euskara Zerbitzuko langileen 
prestakuntzarako plana egin eta bideratu: 
formazio-beharrak identifikatu, formazio-
bideak gertatu.... 

 0.09.a.2. Bekadunak eta praktiketako 
ikasleak. 

Euskara Zerbitzuan bekadun edo 
praktikaldian jarduteko aukera eskaini izan 
zaio orain arte hainbat jenderi. Esperientzia 
positibotzat jotzen da eta aurrera ere bide 
beretik jarraitzea planteatzen da. 

 0.09.a.3. Zerbitzuko langileen lan-
egutegiak egitea. 

Euskara Zerbitzuko langileen lan-egutegiak 
egitea. 

 0.09.b.1. EBPN garatzeko laguntza, 
Eusko Jaurlaritza. 

Eusko Jaurlaritzak urtero egin ohi du EBPN 
garatzeko laguntza-deialdia. Deialdi horrekin 
lotutako tramitazioa jasotzen da ekintza 
honetan. 

 0.09.b.2. EBPN garatzeko laguntza, 
GFA. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero egin ohi du 
EBPN garatzeko laguntza-deialdia. Deialdi 
horrekin lotutako tramitazioa jasotzen da 
ekintza honetan. 

 0.09.b.3. Agenda XXI.ekin lotutako 
lanak bideratzea. 

2004an jarri zen abian udaletxean 
Ingurumeneko Zerbitzuaren ekimenez, 
AGENDA XXI programa, udal zerbitzu guztion 
ekimena eskatzen duena.  

 4.09.c. Wordfast programaren 
mantenimendua. 

Wordfast programa informatikoa erabiltzen da 
Euskara Zerbitzuan itzulpenak egiteko.  
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1. FAMILIA BIDEZKO TRANSMISIOA  

 

HELBURUAK  
• Familia mota bakoitzak hizkuntzaren transmisioan egin dezakeen ekarpena optimizatzea. 

Euskararen erabilera bultzatzea, sentsibilizazioa landuz eta baliabideak eskainiz. 

 

EKINTZAK 2014-17  

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

1.2.2 1.01.a. Orain arte burututako 
ekimenen azterketa egin eta 
egitasmo sendoa landu. 

Orain arte bideratu dira hainbat egitasmo: guraso 
berriak sentiberatzeko materiala, jolas eta kanten DVD, 
emaginendako materiala... Hala ere, egitasmo 
sendoago bat lantzearen premia ikusten da, beste toki 
batzuetako esperientziak aztertuta. 
Bereziki, ikastetxeekiko lankidetza sustatu nahi da 
gurasoekiko harremanetan sentiberatze-lan handia 
bete dezaketela uste baitugu. Horretaz, aparte, 
eskolaren eta eskolaz kanpoko munduaren artean 
zubiak eraiki beharra ikusten da. 

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

1.1.6 1.04.a. Umea izan berri duten 
bikoteak sentiberatzeko programa 
bideratzea 

Umea izan berri duten bikoteak trasmisioaren 
garrantziaz sentiberatzeko programa da hau. 
Aurreko hilabetean familia izan dutenei umeari 
etxean euskara transmititzeak duen garrantziaz 
jabearazteko material bat bidaltzen zaie: 
gutuna, aholkuen diptikoa, hiztegitxoa, kanten 
liburuxka eta CDa eta autorako pegatina.  

5.2.4. 1.04.b. Euskarazko produktuen 
katalogoa zabaldu. 

Ekintza honen helburua euskarazko kultura eta 
aisiako produktuen eskaintza ezagutzera 
ematea eta produktu horien eskaera ugaltzea 
da. Azken urteetan zenbait udal eta 
mankomunitateren artean produktuon katalogo 
bat argitaratu eta banatu ohi da. 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

5.2.1 1.05.a. Guraso eta begiraleentzako 5-6 orduko ikastaroa. Bolada batean bi urtez 
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ikastaroak: jolas-kantak eta ipuin 
kontaketa. 

behin antolatu izan zen eta azken urteetan ez 
da antolatu izan. 

1.1.4 1.05.c. Umeentzako jolas eta kanten 
DVDa bideratzea. 

4-8 urte bitarteko umeentzat: esku-jolasak, zotz 
egitekoak, soka-saltoko abestiak... Ikastetxeen 
bidez banatzen zaie 4 urteko umeen gurasoei, 
euskaraz jolas egitea bultzatzeko. 
Debagoieneko euskararen lan-mahaitik 
bideratutako egitasmoa. 

1.1.5.  1.05.d. Haurdunentzako liburu eta 
DVDa. 

Haurdunentzako askotariko aholkuak 
eskaintzen ditu. Materiala emaginek banatzen 
dute ikastaroetan.Debagoieneko 
Mankomunitatetik sortu zen materiala. 
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2. IRAKASKUNTZA  

 

HELBURUAK  
• Euskarazko irakaskuntza eskaintza bermatzea irakasmaila guztietan.  

• Ikasleek ahozko komunikazio egokia lortzea.  

• Euskararen erabilera bultzatzea, sentsibilizazioa landuz 

 

EKINTZAK 2014-17  
01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen koordinazio orokorra 

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 2.01.a. Irakaskuntzako 
azpibatzordearen bilerak eta 
jarduerak dinamizatu. 

Ikastetxeekin batera bideratzen diren 
euskararen normalkuntzako proiektu komunak 
koordinatzeko gunea. Bi hilean behin biltzen da. 

 2.01.b. Haur eta gazteetan ahozko 
berbeta indartzeko programa pilotoa 
bideratzea. 

Soziolinguistika Klusterrarekin bideratuko den 
egitasmoa da. Hasieran Irakaskuntzan 
bideratuko da baina beste esparru batzuetara 
ere zabaldu nahi litzateke.  

 

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena 

 
ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 2.04.a. Gazteak motibatzeko 
ekimenak bideratzea: 
formazio-saioak, eskoletako 
ikasleen euskara batzordeen 
lana indartzea.... 

Hizkuntzen inguruan, eta bereziki euskararen inguruan, 
gogoeta egitea eta gazteek euskararekiko jarrera 
kontzientea hartzea. Hainbat urtez motibazio-saio 
eskaini izan zaizkie DBH-4ko ikasleei, baina orain 
arteko modua berraztertu nahi da: nortzuri eman, ze 
jarraipen eman… 
Ikastetxeka zenbait proiektu lantzeko aukera 
planteatzen da, bereziki euskaraz jardun ohi dutenak 
eragile bihurtzearen aldetik. Mintzagramek eman 
dezakete horretarako aukera. Aldaketa garaiak izan 
litezke eragiteko une garrantzitsuak. 

 2.04.b. Autoeskoletan 
euskaraz. 

Gazteek autoeskoletan gida-baimena ateratzeko 
ikastaroak eta azterketak euskaraz egin ditzaten 
animatzeko ekintzak bideratzea: sentiberatze 
kanpainak, materialak… 
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05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko material, ikastaro, erabilgune... 

 
ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

2.6.1. 2.05.a. Euskara maila 
apaleko ikasleei (etorkin 
zein besteei) eskolaz 
kanpoko errefortzuak 
eskaintzea.. 

Euskara maila apala duten LHko eta DBHko 
ikasleei bideratutako ekintza, astean zehar 
zenbait egunetan indartze-saioak eskaintzen 
zaizkie.  

2.6.1. 2.05.b. Euskara 
errefortzuak. Iraileko 
barru-ikastaroa. 

Ikasturtean zehar euskara errefortzuetan ibili 
diren haurrei edo irakasleen iritziz beren 
euskara maila sendotzea komeni zaienei 
eskaintzen zaie. Helburu nagusia hau da: 
udako etenaren ondoren, ikasturte berriari 
hasiera ematerakoan ikasleok izango duten 
hizkuntza jarioa bizkortzea. Azkeneko urteetan 
4 eguneko barru-ikastaroak izan dira. 

 2.05.c. Bertsolaritza 
eskolan. 

Bertsozale elkarteak ikastetxeetan garatu ohi 
duen Gu ere bertsotan egitasmoa bultzatu.  

 2.05.d. Euskal 
kantagintzaren 
transmisioa bultzatu.  

 

 

07. Dirulaguntza 

 
ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 1.a.07.a. Eskolek eskola 
orduetatik kanpo 
antolatutako 
errefortzuetarako 
dirulaguntzak bideratzea. 

Ikastetxeek eskola orduetatik kanpo euren 
ikasleentzako euskara errefortzuak antolatzen 
dituztenean diru-laguntza ematen zaie. 

 1.a.07.b. UEU. Laguntza-
eskariak bideratu. 

UEUra joaten diren bergararrei matrikula eta 
egoitza ordaintzen zaie, urterako izendatutako 
aurrekontuaren barruan. Eskaririk ez bada, diru 
hori UEUra bideratzen da. 

 1.a.07.c. Dirulaguntza, 
Ikastolen jaiak 

Honako jai hauei eman izan zaie laguntza: 
Kilometroak, Herri Urrats, Nafarroa Oinez, 
Ibilaldia, Araba Euskaraz. Aurrerantzean ere 
bide beretik jarraitzea planteatzen da. 

14.3.3. 1.a.07.d. Unibertsitate 
ikasketetan ikasketa-
amaierako proiektuak, 
tesiak… euskaraz 
bideratzeko pizgarriak 
eskaini. 
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3. EUSKALDUNTZE ALFABETATZEA  

 

HELBURUAK  
• Kontzientziatzea, prestigiatzea, eskaria handitzeari begira.  

• Euskara ikasteko eta alfabetatzeko bideak errazak izatea, aukera zabala egotea, laguntzak 
egotea.  

• Ikasitakoa praktikatzeko erraztasunak eskaintzea eta erabilera handitzea. 

 

 

EKINTZAK 2014-17  

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 3.01.a. Esparruko lan-mahaiaren 
jarduna dinamizatu. 

2004an eratu zen euskalduntze-alfabetatze 
arloko lantaldea. Gaur egun honako 
partaideak: Udal Euskaltegia, Jardun eta 
Euskara Zerbitzua. Arloko egitasmoak 
koordinatzeaz eta proposamen  berriak 
lantzeaz arduratzen da.  

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 3.04.a. Alfabetatu edo euskaldundu 
diren herriko pertsonen eredua 
zabaltzea 

Euskarari prestigioa emateko erreferente 
izan daitezkeen herriko pertsonak 
identifikatu eta euren esperientziak 
zabaltzeko moduak aztertu eta bideratu 

 3.04.b. Etorkinentzako harrera gida 
bideratzea. 

Herrira etorri berriak direnei banatzeko 
gida,  erroldatzera etortzen direnean 
banatzen zaiena. UEMAk moldatutako 
materiala erabiltzen da. 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

9.1. 3.05.a. AISA. Etorkin helduentzako 
euskara ikastaroak.  

2004an hasi ginen etorkin helduentzako 
ikastaro eskaintza bereziarekin. Ordutik, 
60 orduko AISA ikastaroak urtero eskaini 
ditu Udal Euskaltegiak Euskara 
Zerbitzuarekin elkarlanean. Bide horri 
jarraipena emango zaio.  

 3.05.b. Euskara lantzeko saio 
bereziak antolatzea: 

Talde bereziei eskainitako edo helburu 
jakin baten inguruko ikastaro laburrak 
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merkatarientzakoak, bertako 
euskara lantzekoak…  

eskaintzea: merkatarientzako ikastaroak, 
bertako euskara lantzekoak, hika 
lantzekoak...  

8.2. 3.05.c. BERRIKETAN. Euskara 
praktikatzeko guneak eskaintzea. 

Berriketan euskaldun berriak (euskara 
maila hobetu nahi dutenak edota euren 
inguruan euskaraz berba egiteko 
aukerarik ez dutenak) euskaraz berba 
egiten dutenekin elkartu eta berba egitea 
errazten duen doako proiektua da.  

9.2. 3.05.d. AUZOKO programa, etorri 
berriak euskararen mundura 
hurbiltzekoa.  

Etorkinen gaiak eragiten dien beste udal 
zerbitzuekin lankidetzan etorkinentzako 
programa integratzailea bideratzea, 
tartean, etorri berrientzako eta 
bertakoentzako ekintzak bultzatuaz. 
Oraingoz, AUZOKO da honen inguruan 
martxan dagoen egitasmoa eta aurrera 
jarraitzea planteatzen da eta UEMAk 
prestatutako harrera-gidak Idazkaritzan 
ere banatzen jarraitzea. 

07. Dirulaguntza  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 3.07.a. Udal Euskaltegitik 
kanpo euskara ikasten 
dutenendako diru-
laguntzak. 

Udal euskaltegiak aspaldiko urteetan eman izan dizkie 
bertan jardun izan duten ikasleei era bateko edo besteko 
laguntzak, matrikularen zati baten edo osoaren itzulketarekin 
gauzatzen direnak. Hemen planteatzen ditugun laguntzak 
Udal Euskaltegitik kanpo (beste euskaltegi batzuk, 
barnetegiak...) euskara ikasten duten ikasleei bideratuko 
zaizkie euskalduntzen edo alfabetatzen diharduten bergarar 
guztiek laguntza bertsuak izan ditzaten.  

 3.07.b. Udal 
Euskaltegiarentzako 
laguntza arrunta. 

Udal Euskaltegiari bere jardun arrunterako Udalak egiten 
dion diru-ekarpena. 

 3.07.c. Udal 
Euskaltegiaren 
inbertsioak finantz atzeko 
laguntza. 

Udal Euskaltegiari inbertsioak egiteko Udalak egiten dion 
diru-ekarpena. 

 3.07.d. Korrikarentzako 
dirulaguntza. 

Bi urterik behin izan ohi da Korrika. Udalak diruz lagundu ohi 
du. 
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4. ADMINISTRAZIOA 1 

 

HELBURUAK  
• Bergarako Udaleko ohiko hizkuntza euskara izatea da helburua, herritarrak zerbitzu-

hizkuntza aukeratzeko duen eskubidea errespetatuz 

• Herriko beste administrazioetan euskararen erabilera handitzea. 

 

 

EKINTZAK 2014-17  

00. Arautzea, hizkuntza irizpideak finkatzea  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

3.7. 4.00.a. Hizkuntza irizpideak, 
lanpostu berrien hizkuntza 
eskakizunak zehaztu. 

Udalean urteko lanpostu zerrenda onartzean, 
lanpostu berriei ezarri beharreko hizkuntza 
eskakizuna eta derrigortasuna zehaztea. 

3.7. 4.00.b. Udaleko lanpostuen 
HEak berraztertu. 

1990ean onartu ziren Udaleko lanpostuen 
hizkuntza eskakizunak. Une honetan, Udalak ez 
du betetzen derrigortasun indizea. Hala, beraz, 
eskakizunok berraztertzea planteatzen. 

4.3. / 4.4. 4.00.c. Prozesuetan aintzat 
hartuko diren hizkuntza-
irizpideak finkatzea. 

Udala Prozesukako Gestioa lantzen ari da. 
Hizkuntza kudeaketa prozesu zeharlerrokoa 
denez, prozesu bakoitzean aintzat hartu beharreko 
hizkuntza irizpideak finkatuko dira: dirulaguntzetan, 
ondare lagapenean… 

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 4.01.a.1. Udaleko erabilera Plana bideratu. Udaleko erabilera plana gauzatu, 
UEMAk finkatutako metodologia 
aplikatuaz eta Jarraipen Batzordearen 
partaidetzarekin. 

 4.01.a.2. Zaharren egoitzako erabilera-
plana. 

Zaharren egoitzako erabilera-plana 
diseinatzeko urratsak egin. 

 4.01.b.1.Osasungintza euskalduntzeko 
bailara mailako lantaldean parte hartu. 

Debagoiena mailan Osasungintza 
euskalduntzeko lantaldea eratu da. 
Lantalde horretan parte hartuko dugu.  

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP Ekintza Azalpena 

                                                 
1 Administrazioaren arloan plan berezia osatua dago: Udaleko Erabilera Plana. Hartan jasota datoz zehatzago 
esparrurako egitasmoak. Hemen egitasmo nagusiak jaso ditugu. 
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kodea 
 4.04.a.1. Udal langileentzako harrera 

protokoloko hizkuntza irizpideak finkatu 
eta langile berriei aurkeztu. 

 

 4.04.a.2. Irudi korporatiboa. Udalaren 
webgune eta sare sozialetan euskara 
lehenetsi. 

 

 4.04.a.3. Irudi korporatiboa. Papererian, 
hizkuntza paisaian… euskara lehenetsi 

 

1.6. 4.04.a.4. Barne harremanak. Ahozko 
jarduna euskaraz izateko egitasmoak 
bideratu. 

 

1.7. 4.04.a.5. Barne harremanak. Udal 
barruko jardun idatzia euskaraz bideratu.  

 

1.5 / 1.6. 4.04.a.6. Kanpo harremanak. Ahozko 
harremanetan euskara lehenetsi. 

Ahozko harremanak euskaraz bideratu, 
ahal den guztietan: harreran, bileretan, 
agerpen publikoetan…  

 4.04.a.7. Kanpo harreman idatzia 
herritarrekin. Euskarazko harremana 
gehitu. 

Herritarrekiko komunikazioak 
(jakinarazpenetan, sareko-mezuetan…) 
euskaldunei euskaraz izatea bultzatu.  

 4.04.a.8. Kanpo harreman idatzia 
enpresekin. Euskarazko harremana 
gehitu. 

Harreman handieneko enpresak 
identifikatu eta udalarekiko harremanak 
euskaraz izatea proposatu. 

 4.04.a.9. Kanpo harreman idatzia 
erakundeekin. Harremanak euskaraz 
bideratu. 

 

 4.04.a.10. Koontratazioetako hizkuntza 
irizpideak aplikatu. 

Koontratazioetan hizkuntza irizpideak 
finkatu, aplikatu eta jarraipena egin. 
Aztertzekoa litzateke, beste herri 
batzuetan egin ohi duten bezala, 
kontratazioetan enpresek euskararen 
ziurtagiria izatea saritzea. 

 4.04.a.11. Prestakuntza orokorra. 
Langileen prestakuntza ikastaroetan 
euskarazkoa sustatu. 

Langileen prestakuntza ikastaroetan 
euskarazkoa hautatzea bultzatu.  

 4.04.a.12. Udal kargudunek euskara 
erabiltzeko eta bultzatzeko jarrera 
agertzea.  

Udal hauteskundeetatik abiatzen den 
egitasmoa izan behar du: alderdiek 
hautagai euskaldunak jartzetik hasi eta 
agintaldian zehar jarrera eredugarria 
izateraino. Hautagai euskaldunak 
izendatzea landu izan da beste urte 
batzuetan eta aurrera ere lantzea 
proposatzen da. 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 4.05.a. Langileen hizkuntza 
prestakuntza bideratu: eskola arruntak.  

Langileen hizkuntza prestakuntza 
hobetzeko eskolak jasotzeko jarraitu 
beharreko tramiteak egin. Besteak beste, 
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aukeren, baldintzen eta beteharren berri 
eman, eskabideak tramitatu eta 
eskoletan dabiltzanen asistentziaren eta 
ebaluazioaren jarraipena. 

 4.05.b.Hizkuntza kalitatea bermatzeko 
tailerrak eratu eta ikastaroak eman. 

Udal langileak taldeka bilduta 
hizkuntzaren kalitatea helburu duten lan 
saioak egin. Saio horietan eurek 
sortutako idatzietatik abiatuta 
zuzentasunari eta argitasun-
ulergarritasunari dagozkien aspektuak 
aztertu eta landu. 

 4.05.c. Langileei trebakuntza eskaini, 
kalitatearen jarraipena egin eta neurri 
pertsonalizatuak adostu eta abian jarri.  

Kalitatea helburu, premien arabera eta 
langileen idatzi eta kontsultetatik 
abiatuta, langileentzat trebakuntza 
ekimenak eratu eta gauzatu eta 
hizkuntza prestakuntzarako lagungarriak 
eman. Langileen autonomia helburu, 
kalitatearen jarraipena egin eta neurri 
pertsonalizatuak adostu eta abian jarri. 

 4.05.d. Baliabideak. Baliabide 
informatikoak eta bestelakoak 
euskaraz izatea bermatu eta euskaraz 
erabiltzea sustatu 

 

06. Laguntza teknikoa: zuzenketak, aholkularitza, i tzulpenak...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 4.06.a Ordezkari politikoei hizkuntza-
laguntza eman. 

Udal lanetan euskaraz jarduteko dituzten 
zailtasun eta gabeziak antzeman eta 
trebatzeko eta euskaraz jarduteko behar 
duten laguntza eman. 

09. Barne gestioak eta lan-gaiak  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 4.09.a. Hizkuntza prestakuntza 
bideratu: HEn agiriak. 

Hizkuntza Eskakizunen azterketetarako 
tramiteak egin; besteak beste, 
informazioa jaso eta helarazi, eskariak 
bideratu eta beharrezkoa denean 
prestakuntzarako laguntza eskaini eta 
hizkuntza eskakizunen bat egiaztatuta 
duten langileen agiriak eskuratzeko 
tramiteak bideratu. 

 4.09.b. Hizkuntza gaitasuna neurtzeko 
Euskara Zerbitzuaren azterketak. 

Bi kasutan egin ohi ditu Euskara 
Zerbitzuak euskararen gaitasuna 
neurtzeko era honetako azterketak: 
behin behineko kontratazioetan eta 
zerbitzu publikoen kudeaketarako 
deialdietan. 
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5. GUNE GEOGRAFIKO EUSKALDUNENAK  
 
ESEPen atal honetan proposatzen diren jarduerak gainontzeko esparruetan txertatu 
ditugu: administrazioan, familian, irakaskuntzan, kulturan, kirolean…
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6. ARLO SOZIOEKONOMIKOA  

 

HELBURUAK  
• Merkataritza munduan hizkuntza paisaia euskalduntzea 

• Arloko eragileen sentsibilizazioa, informazioa eta formazioa lantzea  

• Establezimendu batzuetan funtzionamendu idatzian ere euskara orokortzea.  

 

EKINTZAK 2014-17  

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

14.6.3. 6.04.a. Idazlaguna. Merkataritzako 
hizkuntza paisaia euskalduntzeko 
egitasmoa. 

Jardunekin eta herriko merkataritzarekin batera 
bideratu nahi den programa, denda, taberna, 
jatetxe eta abarretako hizkuntza paisaia 
euskalduntzea helburu izango duena.  

 6.04.b. Profesional euskaldunak 
ezagutzera ematea. 

Herriko profesional euskaldunak ezagutzera 
ematea. 

 6.04.c.- Lanbide heziketako eta 
institutuetako ikasleen formazioa. 

Lanbide heziketako eta institutuetako ikasleei 
enpresetako euskara planen inguruko 
formazioa eskaini 

 6.04.d.- Enpresa munduan egin 
litekeenaren gaineko hausnarketa egin. 

Bereziki garrantzitsua litzateke, herrian eta 
gertuko herrietan abian diren planak 
gizarteratzea.  

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 6.05.a.- Establezimenduetarako 
materialak sortu 

Eskualde mailan establezimenduetarako 
materialak sortzen jarraitu 

06. Laguntza teknikoa: zuzenketak, aholkularitza, i tzulpenak...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 6.06.a- Euskara Merkataritzara 
egitasmoa 

Urte dezente daramatza udalak merkataritzan 
euskara sustatzeko Euskara Merkataritzara 
bideratzen. Programa honen barruan 
aholkularitza linguisitikoa, laguntzak eta hainbat 
produktu eskaintzen dira. 

 6.06.b. Inprenta eta errotulu 
etxeentzako itzulpen eta zuzenketa 
zerbitzua 

Inprenta, dendari eta abarrei itzulpen eta 
zuzenketak egin ohi zaizkie irizpide batzuen 
barruan. 
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7. AISIA ETA KIROLA  

HELBURUAK  
• Herriko kirol eta aisia eskaintza, bereziki haur eta gazteei bideratua euskaraz izatea, bai 

eskaintza publikoa eta baita gizarte-eragileena ere.  

• Herrian Herrian kirol eta aisia entrenatzaile/monitore multzo prestatu bat lortzea, hizkuntza 
eragile izan daitezen.  

EKINTZAK 2014-17  
01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen koordinazio orokorra 
 

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 7.01.a. Bailara mailako “Kirola 
Euskaraz” programarako sortutako 
lantalde orokorrean parte hartu 

Debagoien eta Debabarreneko udaletako 
Euskara eta Kirol teknikariek parte hartzen 
dute “Kirola Euskaraz” lantalde honetan.  

 

03. Hitzarmenen dinamizazio orokorra 
 

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

7.8.2. 7.03.a. Kirol kluben entrenamenduetan 
euskara normalizatzeko konpromisoak 
adostea eta horien jarraipena egitea.  

Ekimenaren helburua honakoa da: 
kirol elkarteek antolatzen dituzten 
jarduerak (bereziki, haur eta gazteei 
bideratuak) euskalduntzea. 
Horretarako, eurekin urtez urteko 
helburuak finkatu eta jarraipena 
egingo zaie eta, gainera, hizkuntza 
erabilera aintzat hartuko da diru-
laguntza ematerakoan.  

 
 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko material, ikastaro, erabilgune... 
 

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

7.8.4 7.05.a. Kirol entrenatzaile eta aisialdiko 
begiraleei euskarazko formazioa eskaini.  

Kirol entrenatzaileei eta aisialdiko 
begiraleei askotariko formazioa eskaini: 
entrenatzaile-titulua lortzeko ikastaroak, 
entrenamenduak gertatzeko 
aholkularitza eta formazio jarraitua... 

 7.05.b. Udalaren menpeko aisialdi 
guneetan (ludotekak, Gaztelekua...) 
euskararen erabilera bermatu. 

Udaleko Gazteria arlotik bideratzen 
dira. Euskara Zerbitzuak parte hartzen 
du hizkuntza irizpideak lantzerakoan. 

 7.05.c. Udan eta beste oporraldi batzuetan 
euskaraz antolatzen diren ekintzak 
indartu: udalekuak, gabonetako jolas 
parkea… 

Udaleko Gazteria arlotik bideratzen 
dira. Euskara Zerbitzuak parte hartzen 
du hizkuntza irizpideak lantzerakoan. 
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8. LIBURUGINTZA 
 

HELBURUAK  
• Herritarren artean euskaraz irakurri eta idazteko zaletasuna bultzatzea  

 

ESPARRURAKO PROPOSAMEN ETA IRADOKIZUNAK  

 
Ez zen proposamenik jaso. 

 

EKINTZAK 2014-17  

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea  

Ekintza Azalpena 

8.1.3. 8.01.a. Herri-liburutegietako 
euskarazko liburuen maileguak 
neurtu eta ondorioak aplikatzea.  

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeari begira. 

 8.01.b. Esparru honen inguruan 
ekimenak dituztenen (Udal 
liburutegia, Jardun, Euskara 
Zerbitzua…) arteko elkarlana 
bultzatu.  

Esparru honetako jarduerak, batez ere Udal 
liburutegiak antolatzen ditu baina baita Jardunek eta 
Euskara Zerbitzuak: literatura lehiaketa, gurasoentzako 
ipuin kontaketako tailerra... Bata bestearen lanak 
osatu, koordinatu eta laguntzeko bideak aztertuko dira. 

 8.01.c. Idazle Eskolarekiko 
lankidetza indartu. 

Bergarako UNEDen baitan dihardu Idazle Eskolak. 
Elkarrekin zer lankidetza bidera dezakegun aztertuko 
da. 
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9. KULTURGINTZA  

HELBURUAK  
• Herritarrak euskarazko kultur sortzaile bihurtzea.  

• Herriko kultur taldeen eskaintza eta euren funtzionamendua euskaraz izatea, bereziki, ume 
eta gazteekin jarduten dutenena.  

• Herrian euskarazko kultura eskaintza aberatsa izatea. 

 

EKINTZAK 2014-17  
 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko material, ikastaro, erabilgune... 
 
ESEP 
kodea  

Ekintza Azalpena 

9.2.3 9.05.a. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko 
egitasmoak bideratzea: Koldo Eleizalde 
lehiaketa... 

 

 9.05.b. Herrian euskarazko kultur 
eskaintza aberatsa egitea: musika, 
antzerkia, zinea... 

 Udaleko Kultura Zerbitzua arduratzen da 
kultur eskaintzaz. 

 9.05.c.Udalak antolatutako Ideia 
Lehiaketan saritua izan zen “Olerkia” 
izeneko egitasmoa bideratzeko aukera 
aztertu.  
 

Ideian honakoa planteatzen zen: Kantuetako 
poesia ezagutzera eman nahi dogu euskal 
iruditeria, sormena eta pentsaera  
lantzeko eta garatzeko. Poesia musikatuz 
herrixa jantzi: dendak, tabernak, elkarteak,  
sarea, herriko hedabideak e.a. Ikusi, entzun 
eta barneratu, etorkizunean kanporatzeko. 

 
 

07. Dirulaguntza 
 
9.07.a. Dirulaguntza Bertsularien 
lagunak. 

Iparraldeko Bertsularien Lagunak elkartearentzako 
laguntza. 
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11. CORPUS-PLANGINTZA ETA EUSKARAREN KALITATEA  

 

HELBURUAK  
• Onomastika arloa normalizatzeko urrats nabarmenak ematea. 

• Hizkuntza paisaiako elementuetan, batez ere, erabilera publiko eta zabalkunde handikoan, 
euskararen kalitatea bermatzea.  

• Herritarrak euskara gaietan sortzaile izatea. 

 

EKINTZAK 2014-17  

00. Arautzea, hizkuntza irizpideak finkatzea  

ESEP 
kodea  

Ekintza Azalpena 

 11.00.a. Herriko toponimia (kale-izen, 
baserri izen, toki-izen...) arautzea eta beste 
erakundeekin (EJ, GFA…) adostea bukatu.  

Euskaltzaindiak dihardu gaia lantzen, 
EUDELen finantzaketarekin.  Ondoren 
erakundeekiko harremanak bideratu beharko 
dira erakundeotako toponimia datu-baseak 
bateratzeko, Bergarako leku-izenei 
dagokienez. 

 11.00.b. Leku berriei (kale, eraikin... ) izena 
jartzeko proposamena egitea. 

 Unean unean sortzen diren kale, eraikin eta 
abarrei izena jartzea. Azken aldian toponimoak 
jarri izan zaizkie; beste bide batzuk ere izan 
litezke. 

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea  

Ekintza Azalpena 

 11.04.a. Euskara 
Zerbitzuak 
argitaratutako liburuen 
salmenta eta 
zabalkundea. 

Asko dira Bergarako Udalak bertako euskara jaso eta 
zabaltzeko sortutako liburuak. Material horien zabalkunde 
ahalik eta egokiena aztertu eta bideratu beharko litzateke. 

 11.04. b. Herriko 
toponimiaren erabilera 
egokia bultzatu. 

Azkeneko urteetan arautze-lan handia egin dugu toponimian. 
Eusko Jaurlaritzarekin eta GFArekin adostu eta bateratu 
beharrekoa da (ikus 11.00.a ekintza). Horren ondoren, 
onartutako izendegia hedabide, ikastetxe, posta-helbide eta 
abarretan egoki erabiltzeko bideak jorratu behar dira: 
kanpainak, jokoak… Horretarako, tresna oso interesgarria 
izango zaigu moldatzen dihardugun eta webgunean jarriko 
dugun toponimoen datu-basea. 

 11.04.d. Abizenak 
euskarazko grafiaz 
jartzea bultzatu. 

Une honetan abizenak euskarazko grafiaz jartzeko tramitazioa 
dezente erraztuta dago. Aldaketa hori sustatzeko kanpainak 
egitea planteatzen da. 

 11.05.e. Hizkuntza 
sorkuntzarako 

Langaiak: gazteen hizkera (esamoldeak…), leku-izenak, 
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plataforma bat 
bultzatzea herri edo 
bailara mailan.  

Funtzionamenduz, itzultzaileek duten ITZUL foroaren gisako 
zerbait izan liteke???? Hedabideen partehartzea funtsezkoa 
izango litzateke. (“Euskararen Herri Akademia”)  

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 11.05.a. Bergarako euskararen ahozko 
ondarearen interneteko fondoa 
(Ahotsak.com) osatzen jarraitu. 

Bergarako euskararen ahozko ondarearen 
interneteko fondoa interneten dago 
dagoeneko. Hori osatzen jarraitzea 
planteatzen da. 

 11.05.b. Bergarakoeuskara.net 
webgunea eguneratu eta aberastu, 
herritarren partaidetzarekin. 

Toponimia, hiztegia eta abarrez hornitutako 
webgunea aberastu herritarrek 
ekarpenekin: argazki, iruzkin… 

07. Dirulaguntza  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 11.07.a. Badihardugurekiko 
hitzarmena, dirulaguntza. 

2001ean sinatu zuen Udalak Badihardugu 
elkartearen urteko jardun arrunta diruz 
laguntzeko hitzarmena. Hitzarmena urtez 
urte luzatzen da, alde bietakoren batek 
etetea eskatu ezik. Bertan zehaztutako 
dirulaguntza ematea eta Badiharduguren 
ekintzen jarraipena egitea izango da, beraz, 
ekintza honetako betekizuna. 
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12. HEDABIDEAK 
 

HELBURUAK  
• Eskaintza. Herrian euskarazko hedabideen eskaintza ahalik eta aberatsena izatea.  

• Eskaria. Euskarazko hedabideen ezagutza eta eskaria handitzea. 

• Hedabideek zeharlerro gisa bete dezaketen funtzioa indartzea. 

 

EKINTZAK 2014-17  

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 12.01.a. Bailara mailan Euskara 
Zerbitzuen eta Tokiko hedabideen 
artean elkarlaneko egitasmoak 
bideratzeko gunea eratu.  

Bailara mailan udaletako Euskara Zerbitzuen eta 
tokiko hedabideen arteko elkarlan-egitasmoak 
bultzatu, bereziki, haur eta gazteei begirakoak. 

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 12.04.a. Euskarazko 
hedabideen eskaintzaren berri 
ematea eta harpidetzak 
bultzatzea. 

Herritarren artean euskarazko hedabideen 
eskaintzaren berri ematea eta paperezkoen 
harpidetzak bultzatzea: Berria, Goiena, Argia, 
Gaztezulo, Irria…   

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 12.05.a. GOITBk 
herrian duen 
zabalkundea 
hobetzea eta herri 
osora heltzea 
bermatzea.  

2004an Goienak egin zuen GOITBk herrian duen 
zabalkundeari buruzko azterketa. Era berean, 2005ean 
Udalak Obra eta Zerbitzuen departamendutik, beste enpresa 
bati eskatu zion azter zezala herri osoan telebista seinaleen 
hedapena nola dagoen. Azterketa hori ere egin zen eta 
aztertzekoa izango litzateke dauden hutsuneei zer irtenbide 
eman dakiekeen. Gaia, berez, Obra eta Zerbitzuen 
departamendutik eramatea litzateke normalena. 

07. Dirulaguntza  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 12.07.a. Goienaren urteko 
jarduna diruz laguntzeko 
hitzarmena bideratu. 

Goienak kudeatzen dituen euskarazko hedabideak diruz 
laguntzeko hitzarmena egitea. 
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13. INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIAK  

 

HELBURUAK  
• Euskarazko eskaintza handitzea: sareko edukiena...  

• Euskarazko eskaria handitzea, merkatuan dagoen euskarazko produktuen eskaintza 
ezagutzera emanez eta herritarrak eta entitateak sentiberatuz, dauden produktuen difusio 
handiagoa egin, zer dagoen, non lortu...  

• Teknologia berrietan euskara sustatzea helburu izango duen talde iraunkor bat abian 
jartzea, IKTen munduko jendearekin: herri mailan??, bailara mailan?? 

 

EKINTZAK 2014-17  

01. Planifikazioa, azterketak, esparruko lantaldeen  koordinazio orokorra  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 13.01.a. IKTetan euskara 
indartzea helburu izango 
duen talde iraunkorra 
sortzea, herri/bailara 
mailan.  

IKTetan euskara indartzea helburu izango duen talde 
iraunkorra sortzea, IKTen munduko jendearekin. 
Aztertu egin beharko litzateke herri mailan ala bailara 
mailan bideratzekoa izan litekeen. 

04. Komunikazioa, sentiberatzea, sustapena  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

13.1.3. 13.04.a. IKTak euskaraz 
erabiltzeko komunikazio-
kanpainak bideratu. 

IKTak euskaraz erabiltzeko kanpainak bideratu: 
ikastetxeen bidez, denden bidez. 

05. Produktu eta zerbitzu eskaintza: ereduzko mater ial, ikastaro, erabilgune...  

ESEP 
kodea 

Ekintza Azalpena 

 13.05.a. Udal webgunea 
normalkuntza lanaren 
gaineko edukiz hornitzea. 

Udal webgunea normalkuntza-gaiez hornitzea, 
Euskara Zerbitzuaren beraren gaiak sarean jartzea, 
gune dinamikoa izatea. 

13.2.2.  13.05.b. Euskal wikipedia 
Bergarako edukiz hornitzea. 

Wikipediaren euskarazko atala, Bergarako gaiez ondo 
hornituta izatea. 

 

Oharra : IKTekin lotura duten hainbat egitasmo txertatu dira beste esparru batzuetan: 
Corpusean,… 
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5.- Egitura eta eragileak  
Plan honen 4.3. puntuan adierazitako irizpide orokorrak (Plan integrala, plana udal eta 
gizarte osoarena izatea eta herriz gaindiko ikuspegia) aintzat hartuta, eragile zabala osatu 
da orain arteko Plan Estrategikoen baitan eta sare hori mantentzea eta indartzea 
proposatzen da ESEP 2014-17 planari begira. Hauek dira euskararen normalizazioari 
begira aurreikusten diren egiturak: 

 
5.1. Udal organoak.  

a) Euskara batzordea.  Udal organo informatzailea da. 15 egunero biltzen da. Euskararen  
normalkuntzarekin lotutako gaiak aztertu eta Udal Gobernuari helarazten dizkio erabaki 
proposamenak. Parte hartzaileak ondokoak dira: 

o Ordezkari politikoak. 
o Udal Euskaltegiko zuzendaria. 
o Euskalgintzako (Jarduneko) ordezkaria. 
o Zerbitzuburua (idazkari eta dinamizatzaile lanak) 

Bi zati ditu: lehenengoa gai orokorrak lantzen direna eta guztiek parte hartzen dutena eta bigarrena 
Udal barruko gaiak aztertzekoa. Azkeneko horretan ez du Euskalgintzako ordezkariak parte 
hartzen. 
 
  

b) Zerbitzuaren eta batzordeburuaren arteko koordin azio-bilera . Hilean behin egiten da. 
Batzordeburuak eta zerbitzuko teknikari guztiek hartzen dute parte. Kudeaketa-planaren 
jarraipena egiteko eta lanak koordinatzeko gunea da. 

 

c) Gobernu Taldearen Aholkularitza batzordea . Udal kudeaketa orokorrarekin lotutako 
organoa da; ez espreski hizkuntza normalkuntza langai duena. Hala ere, egokitzat jotzen 
dugu txosten honetan jasotzea Udala prozesukako gestioa lantzeko bide batean 
murgilduta egonik, badagoelako bete beharrekotzat jotzen den funtzio oso garrantzitsu bat: 
prozesuetan txertatu beharreko hizkuntza irizpideak  landu eta bateratzeko gune  
izatearena. Aztertu beharrekoa izango da funtzio hori Aholkularitza batzordeak ala beste 
guneren batek bete behar duen. 

 
5.2. Sektorekako herriko koordinazio-guneak.  

Hauek dira une honetan abian diren koordinazio-guneak: 
- Irakaskuntza-batzordea. Herriko ikastetxeetako ordezkariek, Jarduneko ordezkariak eta 

Udaleko Euskara teknikariak hartzen dute parte. Une honetan bi hilean behin elkartzen da gutxi 
gorabehera eta, batez ere, herri mailako zenbait egitasmotan, ikastetxeek izan dezaketen 
partehartzea lantzen da. Honako gaiak landu ohi dira, besteak beste: Euskararen Eguna, Koldo 
Eleizalde lehiaketa, euskara maila apalekoentzako euskara errefortzuak, familia-transmisioa, 
hizkuntza normalkuntzaren gaineko zenbait adierazle jasotzea…  

 
- Euskalduntzearekin lotutako hainbat proiekturen ing uruko koordinazio-gunea. Udal 

Euskaltegia, Jardun eta Euskara Zerbitzua partaide izanik, hainbat egitasmo landu ohi dira: 
Aisa programa, Berriketan, Auzoko… 

 
  
ESEP 2014-17ra begira beste egitasmo batzuen inguruko koordinazio-guneak abian jartzeko aukera 
aztzertzea planteatzen da, honakoa, adibidez: 
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- Liburugintzaren  baitan, Idazle Eskolaren, udal liburutegiaren eta Jardunen arteko lankidetzako 
egitasmoren bat abian jartzekoa. 

 

 5.3. Herri mailako koordinazio-gune orokorrak.  

Gaur egun abian den koordinazio-gune nagusia honakoa da: 
- Jardun euskara elkartearekiko koordinazio bilerak . Udalak eta Jardunek lankidetzan 

bideratzen dituzten egitasmoak aztertzen dira: Euskararen Eguna, Euskaraz Bizi nahi dut 
lasterketa, Merkataritzako Idazlaguna egitasmoa, familia-transmisioa… Maiztasun zehatzik 
gabe bideratzen dira bilerok, esku arteko proiektuen arabera. Jarduneko ordezkariek eta 
Euskara Zerbitzukoek hartu ohi dute parte. Batzuetan, Euskara batzordeburuak ere bai. 

 
ESEP 2014-17 plan honetan, herri mailako gogoeta-gune orokor bat ere sortzea proposatzen da: 
- ESEPeko urteko batzarra . Gogoetarako eta partehartzerako gune gisa planteatzen da. 

Herritar guztiei irekia izanik, bereziki, herrian euskalgintzako egitasmoetan murgilduta 
daudenen parte hartzea bultzatuko litzateke. Urtean behin elkartuko litzateke, abian diren 
ekimenen gaineko gogoeta bultzatzeko eta proposamen berriak jasotzeko.  

 

5.4. Herriz gaindiko koordinazio-guneak.  

Gaur egun abian diren koordinazio-guneei jarraipena emango zaie: 
- Debagoieneko koordinazio-gunea.  Urte mordoxka dira Debagoieneko udalek hizkuntza 

normalkuntzarako egitasmoak antolatzeko elkarlari heldu ziotela. Une batean 
Debagoieneko Mankomunitatearen baitan ere sortu zen horretarako oinarrizko egitura 
bat baina gerora utzi egin zitzaion. Aurten onartu da egitura hori berrabiaraztea. 
Egiturak honako osagaiak ditu:  
• Bailarako euskara-teknikarien lan-mahaiaren koordinatzaile teknikoa. 

Mankomunitateko teknikariak izango du koordinatzaile papera. 
• Ekimen bateratuetarako aurrekontua. Mankomunitatearen beraren baitan.  
• Ordezkari politikoa. 

 
 
- UEMA. DEIADAR koordinazio-gunea.  UEMAko partaide diren udaletako euskara teknikariek 

hartzen dute parte bertan. UEMAren urteko kudeaketa plana eta kudeaketa planeko ekintza 
jakinen inguruko gorabeherak landu ohi dira. Urtean 3-4 aldiz elkartu ohi da.  

 
- UDALEKIN.  Euskararen sustapen edo normalkuntza lanetan ari diren udal teknikariei laguntza 

zehatza emateko asmoz GFAk sortu zuen programa da Udalekin. Azken agintaldian, “Proiektu 
elkartuak” egitasmoa jarri du abian, ezaugarri eta behar berdintsuak dituzten udalek hainbat 
proiektu elkarrekin bideratzeko. Bergara udal ertainen taldean dago eta talde horretan bereziki 
honako bi proiektuetan hartzen du parte: Kontratazioetarako hizkuntza irizpideak, lanlekuko 
ahozko hizkuntza ohiturak aldatzeko programa. Proiektu bakoitzean udaleko teknikari batek 
hartzen du parte. 
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6.- ERANSKINA  
 

6.1.- Euskararen egoera Bergaran 2012, txostena  
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EUSKARAREN 
EGOERA 

BERGARAN 2012  
 

ADIERAZLE NAGUSIAK  eta EGOERA 
ULERTZEKO GAKOAK  

 
 
 
 
 

Euskara Biziberritzeko Plan berria  
diseinatzeari begira prestatutako txostena 

 
Euskara Zerbitzua 

 
 

2012ko urria. 
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AURKIBIDEA  
 
0.- Txostenaren laburpena. 
1.- Kaleko erabilera. 

1.1.- Bilakaera guztira eta adinaren arabera.  
1.2.- Bilakaera sexuaren eta adinaren arabera.  
1.3.- Bilakaera auzoka.  

 
2.- Erabileraren bilakaera ulertzeko gakoak 

 
2.1.- Erabilera orokorraren bilakaeraren arrazoiak.   

• Gaitasunari begiratua.  Inmigrazioaren eragina. 
• Lehen hizkuntzari begiratua.   

 
2.2.- Adin-tarte bakoitzaren bilakaeraren azterketa  eta etorkizunerako 
aurreikuspenak.  
 

2.3.- Zenbait galdera. 
1. galdera:  Zergatik ez dute ume eta gazteek euskaraz gehiago egiten?  
2. galdera:  Zeintzuk dira euskaraz errazago egiten laguntzen duten faktoreak? 
3. galdera:  Zergatik egiten dute mutilek euskaraz gutxiago? 
4. galdera:  Zergatik egiten dute euskaraz gutxiago gazteek umeek baino? 
5. galdera : Etorkizunean guraso gazteek euskaraz gehiago egingo dute? 

 
3.- Une honetan bideratzen diren jarduera nagusiak 
 
 
4.- Etorkizuneko helburu eta egitasmoak 
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0.- Txostenaren laburpena.  
 
1.- Kaleko erabilera. AZALPENA 
1.1.- Bilakaera guztira eta 
adinaren arabera.  

• Erabilera guztira. 1986az geroztik igotzen ari zen baina azken 2-3 
urteetan jaitsiera txikia izan da. 

• Adinka, gehien erabiltzen dutenetatik gutxienera: umeak, gazteak, 
helduak, zaharrak. Biziberritzen ari den hizkuntza baten ordena. 

• Erabileraren bilakaera adin-tarte bakoitzean:  
o Umeen  erabilera egonkor  samar azken 20 urteetan. 
o Gazteena asko hazi zen urte batzuetan baina azken urteetan 

zertxobait jaitsi egin da. 
o Helduena , 2000 ingurura arte beheraka, harrez gero goraka.  
o Zaharrena  beheraka  neurketak hasi zirenetik.  

1.2.- Bilakaera sexuaren 
eta adinaren arabera.  

• Guztira, alde handirik ez gizonezkoen eta emakumezkoen erabileran. 
• Umeetan eta bereziki gazteetan aldea handia da: neskek askoz gehiago 

erabiltzen dute. Mutil gazteen erabilera asko jaitsi da azken urteetan: 
helduek baino emaitza apalagoak. 

2.- Erabileraren 
bilakaera ulertzeko 
gakoak 

 

2.1.- Erabilera 
orokorraren 
bilakaeraren arrazoiak.   

Biztanle guztiak kontuan hartuta euskaraz dakitenen eta lehen hizkuntza 
euskara dutenen portzentajea murriztu egin da azken urteetan. Horiek dira 
erabileran eragiten duten faktore nagusiak. 

• Gaitasunari 
begiratua.  
Inmigrazioaren 
eragina. 

Eustaten datuen arabera, 2001etik 2006ra euskaldunen % jaitsi egin zen 
%70etik %68ra.  
1991tik 2001era erdaldun kopurua %30 murriztu zen. 2001etik 2006ra, berriz, 
mantendu. Tarte horretan 700 etorkin inguru etorri ziren.  

• Lehen-
hizkuntzari 
begiratua.   

Lehen-hizkuntza edo ama-hizkuntza euskara dutenen portzentaje handienak 
zaharretan daude. Zaharrak hil ahala populazio osoan lehen-hizkuntza 
euskara dutenak murrizten ari dira.  

  
2.2.- Adin-tarte 
bakoitzaren 
bilakaeraren azterketa 
eta etorkizunerako 
aurreikuspenak.  

• Euskararen aldetik ezaugarri onenak zaharrek (80 urtez gorakoek) eta 
umeek dituzte. ume eta gazteetan euskaldunak %90etik gora; zaharretan 
(80 urtez gorakoetan), euskaldunak %80 inguru eta lehen hizkuntza 
euskara zutenak %75etik gora... Inflexio-puntua: 30-34 urtekoetan. 

• Espero behar den bilakaera: ume, gazte eta helduen erabilera haztea eta 
zaharrena jaistea.  

• Puntu klabea izango da inmigrazioarena. Berreskurapena motelduko du. 
  
2.3.- Zenbait galdera 
gazteez eta etorkizunaz.  

 

1. galdera:  Zergatik ez 
dute ume eta gazteek 
euskaraz gehiago 
egiten?  

Hainbat faktoreren eragina. Nagusietako bat, gaitasun erlatiboa. 13-14 
urtekoen %30ek erdaraz euskaraz baino errazago egiten du lagun artean eta 
beste %30ek bi hizkuntzetan berdin.  
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2. galdera:  Zeintzuk dira 
euskaraz errazago egiten 
laguntzen duten 
faktoreak? 

Erraztasuna hizkuntza ahalik eta esparrurik gehienetan erabiliz hartzen da. 
Ume eta gazteetan gehien eragiten duten arloak (zenbakitan, 8 urteko ume 
baten denboraren estimazioa %, Hezkuntza Sailaren Euskara hiztun bila 
liburutik hartuta): 
• Familia transmisioa (25) . Euskaraz errazago egiteko oinarrizko faktorea 

da lehen-hizkuntza (0-3 urtean ikasi duena) euskara izatea. 13-14 
urtekoetan, lehen hizkuntza euskara ez dutenetatik (guztietatik %22) ia 
inork ez du euskaraz errazago egiten. Lehen hizkuntza euskara eta 
gaztelania dituztenetatik %22k egiten du euskaraz errazago. 
Familia transmisioa beharrezkoa da baina ez beti nahikoa: Etxean 
gurasoek euren artean beti euskaraz egin eta eskolan D ereduan 
dabiltzan gazteen %19k dio lagunartean erdaraz errazago egiten duela. 
Eurengan beste faktore batzuk indar handiagoa izan dute itxuraz: eskolaz 
kanpoko munduak, ikusentzunezkoek…) 

• Eskola (gelako jarduna, 15) . Osagarri oso garrantzitsua. Gaur egun 27 
urte baino gutxiago duten guztiek D ereduan ikasi dute. Lanbide 
Heziketan %33 gaztelaniaz. 

• Eskolaz kanpoko jarduerak (25) . Eskolak baino denbora gehiago 
hartzen du: jangela, autobusa, jolastokia, kirola, hizkuntzak, musika... 
Gaur egun, oro har, ume eta gaztetxoetan nagusiki euskaraz da baina 
ekintza batzuetan (kirola...) gaztelania gailentzen da adinean gora egin 
ahala. 

• Ikus-entzun-irakurtzekoen kontsumoa (25). Gero eta pisu handiagoa 
du. Egunean 3 ordu eta erdi inguru telebistan.  Eremu oso erdalduna: 13-
14 urtekoen erdiek ez dute azken hiru egunetan euskarazko telebistarik 
ikusi. 

• Lagunak (10).  
 

3. galdera:  Zergatik 
egiten dute mutilek 
euskaraz gutxiago? 

• Nesken euskarazko gaitasun erlatiboa hobea da. Kuadrillan nesken %44k 
egiten du euskaraz errazago eta mutilen %33k. 

• Eskolaz kanpoko mundua, neskena euskaldunagoa da  Euskaraz 
diren ekintzetan (dantza, musika, instrumentua...) neskek presentzia 
handiagoa dute eta bestetik, aukera librea dutenean (irratia entzutean, 
liburu edo aldizkariak irakurtzean... ) neskek mutilek baino sarriago 
aukeratzen dute euskarazkoa 

 
4. galdera:  Zergatik 
egiten dute euskaraz 
gutxiago gazteek umeek 
baino? 

Adinean gora egin ahala euskara murriztu eta gaztelania ugaltzen da hainbat 
ume eta gazterengan: 
- Familian . 3 urte bitartean umeari beti euskaraz egin dioten gurasoetatik % 
15ek beti gaztelaniaz egiten dio 13-14 urte dituenerako. 
- Eskolaz kanpoko arloa eta ikusentzunezkoak.  Adinean gora egin ahala 
familiaren eragina murriztu eta gaztelania nagusi den beste gune batzuena 
handitzen da. Gazteentzako euskarazko eskaintza (ikusentzunezkoena, 
eskolaz kanpoko jarduerena, teknologia berriena, musikarena...) 
umeentzakoa baino txikiagoa. 

5. galdera : Etorkizunean 
guraso gazteek euskaraz 
gehiago egingo dute? 

Bikote euskaldunak sortzeko probabilitatea asko handituko da laster. Gaur 
egun 30 urtez azpikoen %90etik gora euskaldunak dira. 
Gakoa, ea bikote euskaldunek euskaraz egingo duten. Gaur egun biak 
euskaldunak direnean, erdiek inguru egiten dute beti euskaraz eta %10 
inguruk beti erdaraz. 
Garrantzitsua gazteekin lan egitea, bikote hizkuntza lehenengo harremanetan 
finkatzen delako, neurri handian. 
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1.- Kaleko erabilera  
Orain dela ia 30 urte hasi zen Bergarako Udala kaleko erabilera neurtzen. Azkeneko 20 

urteetan urtero egin dira neurketak. Neurketa horietan hainbat aldagairen araberako emaitzak 
lortzen dira: adinaren araberakoak, sexuaren araberakoak, auzoen araberakoak... 

 
Emaitza horiek aztertuko ditugu labur. 
 
1.1.- Erabileraren bilakaera guztira eta adinaren a rabera.  
Hemen urte desberdinetako neurketak multzokatu eta batez bestekoak atera ditugu. 
 
1. taula. Euskararen kaleko erabileraren bilakaera adin-tartek a, urte multzoka. (%).  

Urte-multzoa  Haurrak (0 -14 urte)  Gazteak (15-24) Helduak (25 -64) Zaharrak (65 -..) GUZTIRA 
1983-89 56,9 17,9 34 59,5 37,4 

1991-95 63,2 39,3 26,6 43,8 38,7 

1996-2000 59,8 42,8 26,7 41,6 39,7 

2001-2005 61,7 47,9 30,2 32,1 40,5 

2006-2010 61,4 46,6 37,1 34,7 44,8 
2011-2013 61,2 47,5 40,7 31,7 45,1 

 
 
1. grafikoa. Euskararen erabileraren bilakaera adin-tarteka, ur te multzoka. (%).  
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BALORAZIOA  
 Azkeneko ia 20 urteetan gertatu izan den bezala, 2013. urtean ere haurrek agertu 

dute euskararen erabilera altuena  eta ondoren gazteek jarraitzen diete. Bestalde, 
aurten ere, azkeneko urteetako gehienetan gertatu den bezala, zaharrak dira 
erabilera apalena eman dutenak.  

 Urte multzokako bilakaerari erreparatzen badiogu, berriz, GUZTIRAko datuan 
honakoa antzematen da: epe luzean igoera apal bat izan ondoren, 2000ko 
hamarkadan igoera nabarmenagoa izan zela eta azkeneko urteetan igoera hori 
moteldu egin dela.  

 Adin-tarte bakoitzaren bilakaerari erreparatuta, berriz, honakoa esan liteke:  
o Haurrak.  Aspaldiko urteetan nahiko egonkor dago %60 inguruan.  
o Gazteak. 1983ko lehenengo neurketetatik hona adin-tarte honetan izan da 

igoerarik handiena: 30 puntukoa. Hala ere, 1998tik 2008ra, %45 eta %55 
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artean ibili ondoren, azkeneko urte gehienetan hortik azpirako emaitzak izan 
dira.  Ikusi egin beharko da hurrengo urteetan zer bilakaera duen. 

o Helduak. Orain dela 10-15 urte inguru behea jo ondoren goranzko joera 
antzematen da azkeneko urteetan.  

o Zaharrak. Zaharren bilakaerari erreparatuta, azkeneko urteetan erabilerak 
beheranzko joera nabarmena izan du eta ematen du behea jota edo jotzetik 
gertu egon litekeela, izan ere, emaitzok helduek izandako bajuenetik gertu 
baitaude. Nabarmentzekoa da lehenengo bi neurketetan (1983 eta 1988an) 
adin-tarte hau izan zela emaitzarik altuena eman zuena eta, aldiz, azkeneko 
9 neurketetatik 8tan berau izan dela erabilera baxuena agertu duena.  

o  
 

1.2.- Bilakaera sexuaren eta adinaren arabera.  
Biztanleria guztia kontuan hartuz gero, emakumezkoak dira urtero erabilera handiena agertzen 
dutenak, nahiz eta zenbait urtetan, aldeak txikiak diren. 
 
Edonola ere, sexuen konparaketa adin-tarteka egiten badugu, bakoitzaren errealitatea 
desberdina da:  

• Bai 25-64 urte artekoetan eta bai 65-... urte artekoetan sexuen arteko aldea txikia da. 
Helduetan emakumezkoek euskaraz gehitxoago erabiltzen dute eta zaharretan 
gizonezkoek gehitxoago. 

 
• Haurretan eta, bereziki, gazteetan, ostera, aldea nabarmena da eta bi kasuetan ere 

emakumezkoek erabilera handiagoa dute, hurrengo taulan ikus litekeenez  
 
2. taula. Kaleko erabilera ume eta gazteetan, sexuaren arabe ra, urtez urte (%) 
 

 
 
Esan bezala, alde hori oso nabarmena da, gazteetan. Ikus ondorengo grafikoa: 
 

 0-14 15-24 
 Emakm. Gizon. Emakm. Gizon. 
1997 58 52 58 45 

2001 93 54 58 34 

2002 61 46 54 22 

2003 65 52 67 41 

2004 71 61 63 36 

2005 70 54 60 32 

2006 71 70 53 48 

2007 61 54 55 48 

2008 68 55 71 37 

2009 65,7 50 46,8 19,7 

2010 63,3 60,5 54 27,2 

2011 61,5 53,8 55,4 24,4 

2013 70,5 59,4 63,2 32,6 
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2. grafikoa. Kaleko e rabilera, 15-24 adin tartean, sexuaren arabera (%).  

BALORAZIOA  
 Urte askotan gizonezkoen erabilera emakumezkoena baino 30 puntu inguru apalagoa da. 

Horixe, mutil gazteen erabilera baxua, da, hain zuzen ere, neurketak urte gehienetan 
azaltzen duen daturik kezkagarrienetako bat. Azkeneko hiru urteetan, gainera, mutilen 
erabilera hori helduena bera baino baxuagoa izan da. Horixe da, hain zuzen ere, kaleko 
erabileraren neurketek agertzen duten ahulgune nagusia.  

 
2.- Erabileraren bilakaera ulertzeko gakoak  
 
2.1.- Erabilera orokorraren bilakaeraren arrazoiak.  
Ikusi dugu urtez urte erabilera orokorrak goranzko joera izan duela urte batzuetan baina azken 
urteetan izan direla kopuru murritzagoak eta ematen duela igoera moteldu egin ote den. Zergatik 
ote da hori? 
 
Fijatu gaitezen 3 aldagaitan: gaitasuna, lehen hizkuntza eta etxeko hizkuntza. Lehenengo bi 
aldagaiek eragin zuzen-zuzena dute erabileran eta hirugarrena lehenengo bien ondorioa da 
nolabait.  
 
EUSTATek eskainitako azken datuen arabera (2011koak dira), 2001-2011 epean hiru aldagaiotan 
okerrera egin zen.  
 
3. taula. Bergarako biztanleen gaitasuna, lehen hizkuntza eta  etxeko hizkuntza urtez urte.  (%) 
 Gaitasuna 

Euskaldunen % 
Lehen hizkuntza 
euskara  

Etxeko hizkuntza 
euskara 

1986 65,8 58,1  
1991 66,3 60,0 42,3 
1996 68,4 56,9 38,3 
2001 70,0 55,9 42,1 
2006 67,8 53,0 39,5 
2011 66 51 38 
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Nola uler liteke hori? Zergatik jaitsi da euskaldunen eta Lehen Hizkuntza euskara dutenen 
ehunekoa.  
 
 
 
Biztanleriaren jatorriari begiratua : 
 

Aldagai nagusi-nagusi bat migrazio-mugimenduekin lotua da, zalantzarik barik. Gaur egun bertan 
jaiotako guztiek euskaraz ondo samar ikasten dutenez, erdaldunen kopurua mantentzeko edo 
handitzeko modu bakarra kanpotik etortzea da. Jatorriaren eta gaitasunaren arteko lotura zuzen 
hori, honako grafikoan ere ikus genezake: 

 
 

Euskaldunen proportzioa jaiolekuaren arabera. 1986-2011 
 
 1986 1991 1996 2001 2006 2011 
Gipuzkoa 82 81 83 84 81 81 
EAEko beste herrialdeak 59 57 60 61 62 60 
EAEtik kanpokoak 8 9 12 11 19 14 

 
Gipuzkoan jaiotako bergararren %81ek ondo daki euskaraz; EAEtik kanpo jaiotakoetan, berrriz, 

%14k. 
 

 
Azpiko grafikoak honakoa erakusten digu: 
- EAEtik kanpo baina Espainiako lurraldeetan jaiotakoen kopurua murriztuaz joan zen hainbat 

urtez. 
- 2001z geroztik, atzerrian jaiotakoen kopurua nabarmen handitu da: 2001etik 2011ra ia 900 

atzerritar heldu dira eta populazioaren %1 izatetik %7 izatera igaro da. Kopuru horren 
tamainaz, ohartzeko pentsa dezagun, tarte horretan Bergaran 1200 ume inguru jaioko zirela. 
Bestalde, kopuru hori are nabarmenagoa da zenbait gunetan, Osintxun, adibidez, %22,3 da. 
(Iturria Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen estatistikak. 2011.) 

 
Bergarako biztanleak jatorriaren arabera 1981-2013. 

 Kopuru absolutuak % 
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1981 2001 2006 2011 2012 2013 1981 1991 2001 2006 2011 2012 2013 
Euskal AE-ko guztira  12740 12292 11711 11740 11743 11822 79 81 82 80 79 79 79 

Araba 238 223 222 218 217 221 1 1 1 2 1 1 1 
Gipuzkoa 12078 11645 11088 11123 11124 11201 75 77 78 76 75 75 75 
Bizkaia 424 424 401 399 402 400 3 3 3 3 3 3 3 

Beste lurraldeak 3210 2476 2439 2091 2086 2067 20 18 17 17 14 14 14 
Atzerria 99 197 477 938 961 1059 1 1 1 3 6 6 7 

Guztira 16049 14965 14627 14769 14790 14948 100 100 100 100 100 100 100 
 

Bada, beste faktore bat ere kontuan hartzekoa, etorkinen adina. Azpimarratzekoa da, portzentaje 
oso handia gaztea dela familia izateko adinean dagoena. 

 
5. taula. Etorkinak adinaren arabera 2006. Iturria Udaleko Ong izate Zerbitzuaren txostena.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehen hizkuntzari begiratua . Garbi dago lehen hizkuntza euskara dutenak murriztearen arrazoi 

nagusia ere etorkinen multzoa dela baina, horretaz gain, bada beste faktore bat ere: 6. taulan ikus 
litekeenez, lehen hizkuntza euskara dutenen portzentaje altuenak oraindik ere zaharrenetan 
daude. Ondorioz, horiek hil ahala populazio osoan lehen hizkuntza euskara dutenen kopurua 
murriztuaz doa. Oraindik urte batzuk beharko dira joera hori eteteko.  
 
2.2.- Adin-talde bakoitzaren bilakaeraren azterketa  eta etorkizunerako aurreikuspenak.   
Goian azaldu dugun moduan guztira hartuta, bergararren euskararen gaitasuna murriztu egin da 
eta baita lehen hizkuntza euskara dutenen portzentajea eta etxean euskara erabiltzen dutenena 
ere. Baina zer gertatzen da egoera adin-tarteka aztertzen badugu? 
 
2001ekoak dira Bergarako biztanleriaren adin-taldekako hizkuntza-ezaugarrien azkeneko datu 
zehetuak. Merezi du egoera demolinguistikoaren adierazle nagusiei begiratu bat emateak. 
 
6. taula. Lehen hizkuntza, gaitasuna eta etxeko erabilera adi n-taldeka 2001. Iturria: EUSTAT. 

 
Lehen hizkuntza, euskara 
bakarrik Elebidunak 

Etxeko erabilera 
euskara bakarrik 

a5-9 63,7 96,5 53,2 
a10-14 59,5 95,8 47,4 
15-19 55,1 94,1 42,3 
20-24 54,5 89,2 41,8 
25-29 51 73,6 36 
30-34 45,1 59,2 31,1 
35-39 50,7 62,9 34,8 
40-44 49,4 59,8 34,8 
45-49 50,9 57,8 38,2 
50-54 53 59,4 39,4 
55-59 54,7 58,9 39,5 
60-64 51,9 54,9 40,5 
65-69 61 64,3 48,6 

Adin-tartea Etorkin kopurua Adin-tarte horretako biztanle guztiekiko % 
0-10 75 6 
10-20 75 5 
20-30 220 10 
30-40 187 8 
40-50 104 5 
50-... 65 1 
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70-74 66,8 69,7 55,5 
75-79 73,4 76,6 59,4 
80-84 74,2 76,8 56,4 
>=85 80,1 82,2 65,7 
GUZTIRA 55,4 70,1 41,8 
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GUZTIR
A

Lehen hizkuntza, euskara bakarrik
Elebidunak
Etxeko erabilera euskara bakarrik

 
 
2001eko datuok ikusita honakoa ikusten dugu: ertzetakoak (ume zein gazteak eta zaharrak) zirela 
euskararen ikuspegitik ezaugarririk onenak zituztenak: ume eta gazteetan euskaldunak %90etik 
gora; zaharretan (80 urtez gorakoetan), berriz, euskaldunak %80 inguru eta lehen hizkuntza 
euskara zutenak %75etik gora... Inflexio puntua 2001ean 30-34 urte zituen belaunaldian dago. 
Gaur horiek 40-45 urte inguruan dabiltza. 
 
Edonola ere, esan dugun moduan, hor ez da jasotzen inmigrazioaren eragina. Eustaten 2011ko 
datuetan ez da 2001ean bezain adin-talde xeherik hartzen baina halako xehetasunik jasotzen 
baina… 
 
 Lehen hizkuntza euskara bakarrik Euskaldunak Etxeko erabilera euskara bakarrik 
 2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011 
 2-14  64 58 50 89 79 90 52 34 40 
 15-34  51 50 49 78 76 78 37 34 38 
 35-64  52 49 48 59 60 57 37 40 35 
 >=65  68 64 60 71 67 61 55 50 45 
 

2001etik 2011ra haurretan ez dago aldaketarik, gazteetan gorakada txiki bat izan da, 
helduetan gorakada handitxoagoa eta zaharretan, berriz, jaitsiera. Horixe da hain zuzen ere, gutxi 
gorabehera, kaleko erabilerak erakusten diguna.  

 
Etorkizunera begira zer?  Goiko estrapolazioari jarraiturik, normalena izango litzateke 

helduetan gaitasunak gora egitea eta zaharretan behera eta, ondorioz, erabileran ere hori islatzea. 
Eta ume eta gazteetan zer gertatuko da? Gai korapilatsuagoa da hori eta 2.3. puntuan argitzen 
ahaleginduko gara.  
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Edonola ere, esan beharra dago aurreikuspen horietan badela aldagai bat kontuan hartu ez 
dena: inmigrazioa. Ez da erraza etorkizunean faktore horren eragina nolakoa eta zenbatekoa 
izango den jakitea baina, zalantzarik barik, goian adierazitako proiekziook apaltzea ekarriko du.  

 
 
2.3.- Zenbait galdera. 
Goian azaldu dugu erabileran antzematen den bilakaera nahiko bat datorrela gaitasunaren 
bilakaerarekin, baina badira zenbait galdera oraindik erantzun gabeak: 
 
1.- Haur eta gazte guztiak euskaldunak badira, zergatik ez da adin-tarte horretan erabilera 
handiagoa? Ume eta gazteetan gaitasunean goia jo badugu, erabileran ere goia jo dugu? 
Gazteetan ez dugu %50etik gora egingo? Zeintzuk dira horretarako gakoak? 
 
2.- Neska zein mutil guztiek euskaraz badakite, zergatik egiten dute askoz gutxiago mutilek? 
 
3.- Haur zein gazte guztiek euskaraz badakite, zergatik egiten dute gutxiago gazteek umeek 
baino? 
 
4.- Etorkizunean guraso gazteek euskaraz gehiago egingo dute? 
 
Ez dira erantzun errazeko galderak eta baliteke batzuetan iritzi mailan bakarrik geratu behar izatea 
baina ahaleginduko gara datuetan oinarritutako erantzunak ematen. Horretarako bi azterketatako 
emaitzak baliatuko ditugu: DBH-2ko ikasleei bi urterik behin pasatzen diegun galdeketa batekoak 
eta eskoletan lehen aldiz matrikulatzen diren umeen gurasoei pasatzen diegun galdeketa 
batekoak.  
 
Goazen lehenengo galderarekin: 
 
1. GALDERA: Zergatik ez dute ume eta gazteek euskar az gehiago egiten? 
Hainbat faktore aipa genitzake baina elebidun batek hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko gehien 
eragiten duen faktoreetako bat gaitasun erlatiboa  da: hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko duen 
erraztasuna. Normalean errazen egiten duen hizkuntza erabiltzeko joera izango du hiztunak. Eta 
zein da Bergarako gazteen egoera? Bergarako DBH-2ko ikasleei pasatutako inkestak datuok 
ematen dizkigu: 
 

 
8. taula. Orokorrean, zein hizkuntzatan hitz egiten duzu erra zago koadrilakoekin?(%)  

 Euskaraz 
errazago 

Bietan berdin Erdaraz 
errazago 

Ez dut 
euskaraz hitz 
egiten 

2000 53,5 13,4 28,5 4,7 
2006 42,5 26,9 25,4 5,2 
2008 28,8 31,1 34,1 6,1 
2010 39 34 27 1 
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Beraz, DBH-2ko (13-14 urteko) ikasleen herenak inguru gaztelaniaz errazago egiten du 
lagunartean euskaraz baino eta beste heren batek bietan antzera. Egoera hori, gainera, ez da 
hobetu, behintzat, azkeneko 10 urteetan. Hor dago, beraz, gazteetan euskararen erabilerak gora 
ez egitearen arrazoi nagusietako bat. Euskararen gaitasunean oraindik badugu zer hobetua. 
Helburua haur eta gazteetan euskal elebidunak, euskaraz erdaraz baino hobeto egiten dutenak, 
sortzea izan behar du. Halaxe bakarrik lortuko da euskararen biziraupena segurtatzea.  
 
Horrek beste galdera bat sortzen digu, jakina:   
 
2. GALDERA. Zeintzuk dira euskaraz errazago egiten laguntzen duten faktoreak?   
Hizkuntza baten erraztasuna erabiliaren poderioz lortzen da: zenbat eta gehiago eta toki 
gehiagotan erabiltzen den, zenbat eta hiztunaren bizitzako ordu gehiago hartzen duen orduan eta 
errazago. 

 
«Abdetfattah Kilitok behin idatzi zuen bezala, hitzak ez du antzik xaboiarekin. Zenbat eta gehiago 
erabili xaboia, orduan eta urrituago eta gastatuago; hitzak, ordea, alderantziz, zenbat eta erabiliago 
orduan eta aberatsago (...) horregatik dabil bizkor gaztelera eta makal euskara: jendeak berealdiko 
gauza pila egiten dituelako euskararen alde, salbu eta beharrezkoa den bakarra: hitz egin». 
Bernardo Atxaga. 

 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak argitaratutako Euskara Hiztun Bila liburuan 8 urteko ume 
batek astean esna pasatzen dituen orduen kalkulu bat egin du: 
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Gazteagoetan familiak hartuko du toki handiagoa eta zaharragoetan familiaren lekua murriztu eta 
lagunek, ikus-entzunezkoek... irabaziko dute baina faktoreak neurri handi batean berdintsuak 
izango dira. Azter ditzagun faktore horietako batzuetan dugun egoera:  
 
a) Eskola. Eremu kurrikularra. Gaur egun, 2012an, Bergaran 27 urte baino gutxiago duten 
guztiak derrigorrezko ikasketak D ereduan eginak dira. Euskaraz errazago egitearen aldeko faktore 
garrantzitsu  bat izango genuke, beraz. 
 
Beste kontu bat da DBH ondoren, Lanbide Heziketan edo unibertsitatean zer gertatzen den. 2011-
12 ikasturteko datuen arabera, Bergarako ikastetxeetan eskaintzen diren Lanbide Heziketako erdi 
eta goi-mailako ikasketetan ikasleen erdia gaztelaniaz dabil. Hala ere, horietako dezente Bergaraz 
kanpokoa izango da eta ez dugu Bergarakoen datu zehatzik. Ezta Bergarako ikasleek 
unibertsitate-ikasketak zein hizkuntzatan egiten dituzten ere.  
Edonola ere, DBH ondoren euskaraz ikasten jarraitzea euskaraz erraztasun handiagoa lortzeko 
aldeko faktorea izango da eta gaztelaniaz ikasten ibiltzea gaztelaniaz errazago egitearen aldeko 
faktorea. 
 
b) Familia . Pello Jauregiren Euskara eta gazteak Lasarte-Orian (II) liburuan honako hau 
adierazten da: 

Ez ginateke oker ibiliko baieztatuko bagenu etxea dela hizkuntzazko sena, jarioa, 
aberastasuna eta erraztasuna eskuratzeko berezko tokia. Eskolak ezin du bere ahalegin 
hutsez etxeak eman ez duena estali eta ordezkatu. 

 
Zer diote gure datuek? Bete-betean bat egiten dute baieztapen horrekin. Ikaslearen lehen 
hizkuntza eta lagunartean hizkuntza batean edo bestean egiteko duen erraztasuna alderatu ditugu: 
 
9. taula. Ikaslearen lehen hizkuntza eta kuadrillan hizkuntza  batean edo bestean egiteko erraztasuna  
 
IKASLEAREN LEHEN 
HIZKUNTZA  

EUSKARAZ 
ERRAZAGO 
(%) 

BIETAN BERDIN (%) GAZTELANIAZ 
ERRAZAGO (%) 

Euskara (guztietatik 
%58) 

57 31 11 

Biak (%20) 22 42 36 
Gaztelania (%18) 3 33 64 
 
Beraz, datuok garbi uzten dute: ikaslearen lehen hizkuntzak eragin nabarmena du gaitasun 
erlatiboan. Hala ere, ikusten dugu lehen hizkuntza euskara dutenen artean %40 pasa dela bietan 
antzera edo erdaraz hobeto moldatzen dena. Horretarako arrazoietako bat honako hau izango da, 
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noski: umeari lehen hiru urteetan euskaraz egin zioten gurasoetako %15ek beti edo gehienetan 
gaztelaniaz egiten diote 13-14 urte egin dituenerako. 
 
Baina horretaz gain, datuek esaten digute euren artean beti euskaraz egiten duten gurasoen 
seme-alaba guztiek ere ez dutela lagunartean euskaraz errazago egiten.  
 
10. taula. Gurasoen arteko hizkuntza eta ikasleak kuadrillan h izkuntza batean edo bestean egiteko 
erraztasuna .  
 IKASLEAREN GAITASUN ERLATIBOA KUADRILLAN(%) 
GURASOEN ARTEKO 
HIZKUNTZA  

Euskaraz errazago Bietan berdin Erdaraz errazago 

Beti euskaraz (%15) 67 15 19 
Euskaraz nagusiki (%22) 53 38 10 
Gaztelania nagusiki 
(%27) 

45 35 20 

Beti gaztelaniaz edo 
beste hitza. batean (%33) 

16 35 47 

 
Gurasoek euren artean beti edo nagusiki euskaraz egiten dutenean ere (kasu horietan seme-alabei 
ere beti edo gehienetan euskaraz egiten diete), % 60 inguru da lagunartean euskaraz errazago 
moldatzen dena eta beste %40 inguru bietan berdin edo gaztelaniaz errazago.  
 
c) Ikus-entzun-irakurtzekoen mundua.  Ordutan familiak adinako tartea hartzen du 8 urteko ume 
batengan. Adinean gora egin ahala, dudarik barik, handiagoa. Zer datu ematen digute DBH-2koei 
pasatutako inkestek? Hona hemen: 
 
11. taula. Ikus-entzun-irakurtzekoen kontsumoa.   
 Euskaraz  Gaztelaniaz  Ez dut egin  
Telebista  atzo. 1. aukera. 10 80 10 
Aisialdirako webgunea  gehien erabilia 1 51 38 9 
Irratia  atzo. 1. aukera 35 24 39 
Egunkaria 2 atzo 18 31 51 
Aldizkaria  azken 3 egunetan 14 40 46 
Liburua  azken hilean 32 42 26 
 
Garbi dago arlo honetan gaztelaniaren nagusitasuna ikaragarria dela. Adibide gisa, esango dugu ia 
erdiak esaten duela ez duela azkeneko 3 egunetan euskarazko telebista programarik ikusi. Eta 
kontuan har dezagun, azken datuen arabera 3 ordu eta erdi inguru ematen dugula batez beste 
telebista aurrean. 
 
d) Eskola orduz kanpoko ekintzak. Hainbat ekintzatan irakaslea, entrenatzailea edo monitorea 
zein hizkuntzatan zuzentzen zitzaien galdetu genien DBH-2ko ikasleei. Hona hemen emaitzak: 
 
12. taula. Zein hizkuntzatan jarduten du zuekin irakasle, entr enatzaile, monitore… edo dena 
delakoak...?  
 
EKINTZA Beti 

euskaraz 
Euskaraz 
gehiago 

Erdaraz 
gehiago 

Beti 
erdaraz 

Ez dut 
aktibitate 
hori egiten 

Futbolean 14 10 11 3 62 
Saskibaloian 5 5 7 6 77 
Eskubaloian 6 2 2  90 

                                                 
2 %18 horretan 14 Goienari dagokio, jende askok egunkaritzat hartu baitu. 
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Karatean 3 5 2 2 89 
Gimnasia 
erritmikoan 

3 2 3 1 91 

Musikan 14 5 3 1 78 
Instrumentuan  20 8 3 2 67 
Dantzan 11 5 5  78 
Ingelesean 18 10 13 16 42 
Partikularrean 6 11 3 4 76 
Informatikan 2 2 1 0 95 
Marrazketan 3 1 2 3 91 
 
Datuon arabera, euskarazko eskaintza da nagusi arlo honetan, baina erdarazkoa ere kontuan 
hartzekoa da.  
 
3. GALDERA. Zergatik egiten dute mutilek euskaraz g utxiago? 
Neska zein mutil denak eskolan D ereduan baldin badabiltza, zergatik egiten dute mutilek askoz 
euskara gutxiago? Ez da erraza asmatzea baina pista bat edo beste emango ditugu. 

• Nesken euskararen gaitasun erlatiboa hobea da . Logikoa da: gehiago erabiltzen badute, 
errazago egingo dute. Eta errazago egiten badute, gehiago erabiliko dute. 

 
13. taula. Gaitasun erlatiboa nesketan eta mutiletan, esparru desberdinetan. (%)  

  Euskaraz 
errazago 

Gaztelaniaz 
errazago 

Bietan 
berdin 

Neskak 44 19 37 Kuadrillan 
Mutilak 33 35 30 
Neskak 66 13 21 Eskolako 

gaiez 
Mutilak 40 20 40 
Neskak 51 24 15 Etxean 
Mutilak 46 29 18 

 
• Eskolaz kanpoko mundua, neskena euskaldunagoa da : alde batetik, euskaraz diren 

ekintzetan (dantza, musika, instrumentua...) neskek presentzia handiagoa dute eta, 
bestetik, aukera librea dutenean (irratia entzutean, liburu edo aldizkariak irakurtzean... ) 
neskek mutilek baino sarriago aukeratzen dute euskarazkoa.  

 
14. taula. Eskolaz kanpoko mundua nesketan eta mutiletan. Port zentaiak neska eta mutil guztiekiko.   
 
 

Beti edo nagusiki 
euskaraz % 

Beti edo nagusiki 
gaztelaniaz 

Jarduera egiten 
dutenak  
guztira % 

 Neskak Mutilak Neskak Mutilak Neskak Mutilak 
Futbola 31 19 5 21 36 40 
Saskibaloia 3 18 14 11 16 29 
Eskubaloia 2 14 0 3 2 17 
Musika ikasi 27 9 1 6 29 16 
Instrumentua 43 13 1 9 44 23 

Dantza 28 5 3 8 31 13 
Telebista, atzo 12 8 74 86 87 94 
Irratia 42 29 31 17 75 29 
Goienkaria, azken alea 44 33   44 33 
Aldizkaria 19 10 43 37 62 10 
Liburua, azken 
hilabetean irakurria 

44 19 41 43 86 62 

Partikularra 17 18 5 8 28 27 
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Inglesa 20 38 37 22 57 59 
 

 
4. GALDERA.  Haur zein gazte guztiek euskaraz badakite, zergatik  egiten dute gutxiago 
gazteek umeek baino?  

Batzuetan esan izan da adin batean, 12-13 urterekin erdarara pasatzen diren gaztetxoak gero 18-
20 urterekin sentiberatzen diren neurrian, euskarara bueltatzen direla. Baliteke kasu batzuetan 
hala izatea baina orokorra ote da hori?  

Gaur egun ez dago alde handirik umeen eta gazteen gaitasunaren artean, gorago esan dugun 
bezala, 27 urtez azpiko guztiak D ereduan ikasiak baitira. Hala ere, kaleko erabileraren neurketak 
adierazten digunez, gazteek dezentez gutxiago egiten dute: 10-15 puntu gutxiago.  

Gazteen pertzepzioan, berriz, erabateko aldaketa izan da azken urteetan. Hona hemen: 
  

15. taula. Gaur egun orain dela hiru urte baino euskaraz gehia go, gutxiago ala berdintsu hitz 
egiten duzula esango zenuke? 

 

 
2000 eta 2006ko inkestetan ez bezala, 2008 eta 2011koan, DBH-2ko ikasleek adierazten dute 
lehenago euskaraz gehiago egiten zutela. 
 
Zer arrazoi egon liteke handi eginaz doazen neurrian euskaraz gutxiago egiteko? Klase 
guztietakoak egongo dira, baina nabarmenenak iruditzen zaizkigun pare bat aipatuko genituzke:  
 
a) Euskararen famili-transmisioa murriztuaz joaten da adinean gora egin ahala . Datuek hala 
diote: jaio eta lehen hiru urteetan umeari euskaraz egin zioten gurasoetako %15ek beti edo 
gehienetan gaztelaniaz egiten diote 13-14 urte egin dituenerako. 
 
b) Adinean gora egin ahala, familiaren eragina murr iztuaz doa eta gaztelaniak presentzia 
handiagoa duen guneena handitzen.  Gazteentzako euskarazko eskaintza (ikusentzunezkoena, 
eskolaz kanpoko jarduerena, teknologia berriena, musikarena...) umeentzakoa baino txikiagoa da 
eta gazteek beste hizkuntza batzuetako eskaintzara jotzen dute, batez ere gaztelaniazkora baina 
baita inglesezkora ere. 
 
5. GALDERA: Etorkizunean guraso gazteek euskaraz ge hiago egingo dute?  Bigarren 
galderaren erantzunean ikusi dugu gurasoek etxean euskaraz egitea eta umeari transmititzea dela 
seme-alabek euskaraz ondo ikasteko eta erabiltzeko bermerik onena. Baina zer aurreikuspen dugu 
arlo horretan?  
Alde batetik, gaitasunari dagokionez, bertan jaiotako 30 urtez azpiko ia guztiak euskaraz 
badakitenez, gero eta probabilitate handiagoak izango dira bi gurasoak euskaldunak izateko. 
Inmigrazioaren arabera, izan liteke datuok apaltzea baina edozein kasutan, pentsatzekoa da 
motelago bada ere, gurasoen gaitasunean gora egingo dela.  
 

16. taula. Gurasoen ezaugarrien bilakaera urtez urte.  Iturriak  DBH-2koei pasatutako inkestan ikasleek 
esana 2006 eta 2010eko inkestak eta lehen aldiz matrikulatzen diren umeen gurasoei pasatutako galdeketan 
gurasoek eurek erantzundakoa.  

 Orain lehen baino 
gehiago 

Orain lehen baino 
gutxiago 

Berdintsu Ez dut inoiz 
euskaraz hitz 
egin 

2000 43 9,9 47,1 --- 
2006 38,8 14,9 45,5 0,7 
2008 28 29,5 42,4 --- 
2011 22 29 49 --- 
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Ume-gaztearen 
gaurko adina (gutxi 
gorabehera) 

Bi gurasoek ondo 
dakite % 

Gurasoen artean beti 
euskaraz % 

Gurasoen artean beti 
edo gehienetan 
euskaraz % 

20 (DBH2, 2006) 35 22 39 
16 (DBH2, 2010) 42 15 37 
8 52 27 38 
7 48 31 44 
6 52 29 43 
5 45 23 35 
4 60 27 47 
 
Gakoetako bat izango da, beraz, ea euskaraz dakiten gurasook euskaraz egingo duten. 
Lehenengo aldiz matrikulatzen diren umeen gurasoei galdetuta azken urteetan lortutako emaitzak 
hauek dira: 
 
17. taula. Gurasoen arteko erabilera, bi gurasoek euskaraz ond o dakitenean (%) Iturria: lehen aldiz 
matrikulatzen diren umeen gurasoei pasatutako galdeketan gurasoek eurek erantzundakoa. 

Umearen jaioturtea  Euskaraz  Gehienbat euskaraz  Gehienbat gaztelaniaz.  Gaztelaniaz.  

2004 52 22 19 7 

2005 65 22 7 5 

2006 56 25 10 8 

2007 53 27 13 7 

2008 45 32 16 8 

2009 61 20 11 6 
 
Hau da bi gurasoek ondo dakitenean erdia pasatxok egiten du beti euskaraz baina bada beste 
%35-40 bat bi hizkuntzak erabiltzen dituena:  %20-25 inguruk gehienbat euskaraz egiten du eta 
%10-15ek gehienbat gaztelaniaz. Datu horien bilakaera funtsezkoa izango da, beraz, euskararen 
etorkizunerako. Nola lor liteke emaitza horiek hobetzea?  
Bi bide aipa genitzake:  

- Batzuetan euskaraz eta bestetan erdaraz jarduten duten guraso horien jardunean 
eragitea.  
- Baina, bereziki, epe ertain-luzeko lan bat egin eta gazteetan eragitea, izan ere, bikote 
hizkuntza normalean harremanaren hasieran finkatzen da.  
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3.- Une honetan bideratzen diren jarduera nagusiak 
 

Esparrua  Ekintzak eta adierazleak 
Esparru artekoak • Haur eta gazteei begira ditugun egitasmoak ahozkotasunaren ikuspegitik 

baloratzea eta berbideratzea. Mintzolarekin batera bideratu nahi den 
proiektu pilotoa. 

• Euskararen Eguna antolatzea. 
• Aldi bereko itzulpenerako tresneria lagatzea. Herriko entitateei lagatzen 

zaie bilera eta batzarretan erabiltzeko. 
• Udalaren egutegia argitaratzea. 

 

1.a. Irakaskuntza • Motibazio-saioak DBH-4ko ikasleentzat. 6 ordu.  
• Auto-gidari karneta euskaraz ateratzeko sentiberatze-kanpaina.  
• Euskara maila hobetzeko errefortzu-saioak, eskola orduz kanpo (Jardun, 

Udal Euskaltegia, ikastetxeak):  
o Maila baxukoa, etorkinentzat. 25 ume, batez beste. 
o Maila ertainekoa: 50 ume batez beste. 

• Lagunarteko hizkera tailerrak eskoletan, DBH-2n. 8 ordu.  
• Gehixago eta Hobeto programa. Ahozko euskara hobetzeko saioak eta 

materialak. 
• Dirulaguntzak: UEUn eta Idazle Eskolan parte hartzeagatik. 

1.b. Euskalduntze-alfabetatzea • Udal Euskaltegian ikastaro aukera zabala. Ikastaro bereziak: 
etorkinentzat, bertako euskara lantzekoa... 

• Ikasitakoa praktikatzeko aukera, Berriketan programa (Jardun). 
• Auzoko programa, etorkinei begirakoa, Topagunearekin. 
• Dirulaguntzak eta bekak, euskaraz ikasteko. 

1.c. Familia • Guraso izan berriak sentiberatzeko materialak: aholkuen biorrikoa, kantu-
liburuxka, CDa... 

• Haurdunak sentiberatzeko materialak: liburua eta DVDa 
• Euskarazko produktuen katalogoa,  
• Ume txikientzako kantu eta jolasen DVDak  

2.a. Administrazioa • Erabilera bultzatzeko plan berezia. Zenbait helburu: enpresen 
kontratazioetan euskara indartzea, herritarrak udalarekin harremanak 
euskaraz izan ditzaten bultzatzea, langileen ahozko jardun informala, 
Mizpirualde egoitzako plana... 

2.c. Informazioaren eta 
komunikazioaren teknologia berriak 

• Sentiberatze kanpaina. Teknologia berrietan euskarazko produktuen 
eskaria sustatzea, Jardunekin batera. 

• Udal webguneak euskarazko baliabideen aldetik hornitu: toponimia, 
Koldo Eleizalde lehiaketako grabazioak, Gehixago eta Hobetoko 
materialak.. 

2.d. Esparru sozio-ekonomikoa • Sentiberatzea. Errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina. 
• Establezimendu komertzialentzako zuzenketa eta itzulpen zerbitzua. 

 

2.h. Esparru soziokulturala • Udalaren kirol eskaintza (Agorrosineko ikastaroak...) euskaraz izatea 
bermatu. 

• Udalaren kultur eskaintza (antzerkia, zinea, astialdiko ekintzak, 
kontzertuak...) euskaraz izatea bermatu. 

• Kirola Euskaraz programa bideratu bailarako beste udalekin batera: 
monitoreen formazioa, sentiberatze-kanpaina... 

• Kirol kluben jarduna euskalduntzeko egitasmoa: irizpideak adostea, 
Eskua proiektua hedatzea...  

 

3.a. Corpus-plangintza eta 
euskararen kalitatea 

• Herriko toponimia arautu eta zuzen erabiltzea bultzatzea. 
• Diarulaguntza: Badihardugu elkartea. 

3.b. Hedabideak • Tokiko hedabideak diruz laguntzea: Goienarekiko hitzarmena. 
• Euskarazko aldizkarien harpidetzak bultzatzea: Argia, Gaztezulo, Irria... 

3.c. Liburugintza • Koldo Eleizalde lehiaketak antolatzea: ipuin idatzia, ipuin-kontaketa, 
komikia, bertsoa, irratsaioa... 

5. Elkarte orokorrentzako laguntzak • Jardun euskara elkartea diruz laguntzeko hitzarmena. 
• Nazio mailako erakundeentzako laguntzak: Kontseilua, Behatokia... 



 

   59 

 
 


