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1. Familia bidezko transmisioa
1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)
1.1.1. Herritarren artean euskara erabiltzearen aldeko jarrera lantzea
1.1.2. Eleaniztasunaren onurak azaltzea
1.1.3. Euskararen erabilerarako dauden sozializazio guneak baliatzea eta berriak sortzea
1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea
-EPK, Euskarazko Produktuen Katalogoa
1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz jabe daitezen
-Aurrematrikulazio

kanpaina

-Ume elebidunen gurasoentzako hitzaldiak eta materialak
1.1.7. Bikote euskaldunen zein mistoen kasuan, seme-alabekiko hizkuntzajokabideak lantzea
-"Eman giltza" transmisio kanpaina: jaioberriak eta 0-3 urte bitartekoak

1.2. Transmisioaren inguruko informazioa jasotzea, egungo egoera ezagutu eta orain arte burututako ekimenen
arrakasta neurtzeko
1.2.2. Orain arte burututako ekimenen azterketa egitea

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)
1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea
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- Gurasoak eta umeak eskolatik kanpo euskaraz (Gurasolagun)
1.3.3. Familia, eskola eta ingurunearen arteko elkarreragina sendotzea, gurasoei horretarako baliabideak eskainiz
-Eskola agendak
-“Euskararen jaia eskolan” proposatu Hezkuntza lan-taldean

2. Irakaskuntza
2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea (Toki erakundeak)
2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea

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

6. Arlo sozio-ekonomikoa
6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea
(Toki erakundeak)
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6.1.10. Arlo sozio-ekonomikoarentzako diru-laguntza lerroetan hizkuntza irizpideak txertatzea

7. Aisia eta kirola
7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki erakundeak)
7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan
- "Larunbatetan euskaraz" Zapatuetako ludoteka
- Udaleku irekiak: Oporretan euskaraz
7.1.2. Gazteen artean euskararen irudia zehaztu, hobetu eta indartzea
7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura, telebista, musika, etab.), euskarazko
ekimenak adin tarte guztietako herritarrei zuzentzea

7.3. Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)
7.3.1. Haur eta gazteentzako antolatzen diren ekitaldietako euskara kalitatezkoa dela bermatzea (bai ekitaldia, bai
artisten/begiraleen euskararen ezagutza eta erabilera)

7.4. Euskararen erabilera bultzatuko duten ekimenak antolatu eta baliabideak optimizatzea (Toki erakundeak)
7.4.1. Ekitaldi-zirkuitu ibiltariak, herri batean baino gehiagotan burutu ahal izango direnak, antolatzea
-Enkarterriko euskaldunon topaketa , Gurasolagun pasaportea
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7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea (Toki erakundeak)
7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin lankidetzaprotokoloak bultzatzea, entrenatzaile, begirale,
irakasle, prestatzaile, arbitro eta buruzagien hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan euskararen presentzia
bermatzeko uneoro
- Eskola kirolean euskaraz
7.8.6. Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko komunikazioa, artikulazioa eta koordinazioa hobetzea, batez ere
eskola kirolean eta kirol federatuan

8. Liburugintza
8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea

(Toki erakundeak)

8.1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea
8.1.6. Herri liburutegietan euskarazko liburuen sustapena egitea

9. Kulturgintza
9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea (Toki erakundeak)
9.1.1. Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien sistema bat eratzea
9.1.3. Haurrei eta gazteei zuzendutako kultura ekoizpenak lehenestea
- Haurrentzako emanaldiak adinka
9.1.4. Elebidun pasiboak erakartzeko kultura ekintzak antolatzea

10. Publizitatea
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10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea (Toki erakundeak)
10.2.1. Arlo guztiei buruzko publizitate instituzionala euskaraz ere txertatzea, euskarazkoetan ez ezik gaztelaniazko
hedabideetan ere

10.3. Euskarazko publizitatearen merkatua prestigiatzea iragarleen artean (Toki erakundeak)
10.3.1. Hedabideek iragarleei publizitatea euskaraz egiteko aukera ematea

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
11.3. EAEko toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea (Toki erakundeak)
11.3.4. Hizkuntza-paisaia zaintzea, leku berriei izena jartzeko orduan edota jarrita dauden izenak hobetzeko aholkularitza-bideak
jarriz

11.5. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)
11.5.2. Gazteen hizkerari arreta berezia eskaintzea, horretarako ekimen zehatzak abian jarriz (erregistroen araberako
esamoldeak lantzeko egitasmoak, idazlanlehiaketak, komiki-lehiaketak, sms lehiaketak, etab.)
- Hizkera ez formala lantzeko Saioak

11.6. Euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)
11.6.1. Euskararen erabilera publikoaren kalitatea bermatzea
11.6.3. Euskarazko kartel eta errotuluetan erabiltzen den euskararen zuzentasuna bermatzeko bideak jartzea

12. Hedabideak
12.1. Erakundeen artean euskarazko hedabideei zuzendutako laguntzen irizpideak adostu eta finkatzea (Toki
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erakundeak)
12.1.2. Herri-administrazioen publizitate instituzionalean hizkuntza irizpideak txertatzea, hizkuntzen berdintasunera bidean.

12.7. Hedabideetako hizkuntzaren kalitatea bermatzea
12.7.1. Euskararen kalitatea bermatu eta zaintzeko neurriak hartzea

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea (Toki erakundeak)
13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek erabiltzeko moduan jartzea

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa
14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea (Toki erakundeak)
14.1.1. Erakundeen hizkuntza erabilera eredugarri bat bultzatzea, elebitasunaren ikuspegitik eta euskararen aldeko jarreraren
aldetik
14.1.3. Gazteengan eragitea adin talde horietarako erreferente diren pertsonetan oinarrituta eta bide telematikoak lehenetsiz.
Euskaraz egiten diren ekitaldietarako abantailak eskaintzea
- Solasaldiak pertsonaia ezagunekin
14.1.4. Motibazioaren alderdi guztiak lantzea tailerren edo mintegien bidez: motibazio praktikoa, motibazio sinbolikoa eta
motibazio kulturala
14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

14.3. Irakaskuntza (Toki erakundeak)
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14.3.1. DBHn, Batxillergoan edo Lanbide Heziketan sartzear dauden gazteengan eta senideengan eragitea, euskarazko
ereduetan ikasten jarraitzeak dakartzan abantailak azaltzeko

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)
14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

14.5. Administrazioa (Toki erakundeak)
14.5.1. Euskaraz jarduteko gai diren herri-langileak euskara erabiltzeko bideak erraztea eta sustatzea

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)
14.6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza hautuari egoki erantzuteko,
hizkuntza paisaia zaintzeko
- Merkatari eta ostalarientzako materialak eta merkatari euskaldunak identifikatu.
14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)
14.7.4. Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren
gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko
-Kirol taldeekin hizkuntza mailako konpromiso mailakatuak landu, era mailakatuan eta hitzarmenen bidez.

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)
14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea
-IGO

(Irakurri, Gozatu, Oparitu) Irakurzaletasuna sustatzeko ekimena
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14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)
14.9.1. Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera sustatzeko
14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea
Zinema euskaraz
14.9.4. Herritarren artean euskarazko kultur produktuen sorkuntza eta kontsumoa bultzatzeko komunikazio-ekintzak
indartzea
-Hainbat

ekintza

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)
14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtzea
14.10.2. Komunikabideetan herritarren eta, bereziki, gazteen parte-hartzea sustatzea (gizarte sareen bidez, esaterako)

14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)
14.11.3. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta gainerako tresnetan
euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen
- Sareko Erronk@rterri ginkana

15. Barruko proiekzioa
15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)
15.1.1. Harreman sareak sendotu eta elikatzea
15.1.2. Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea
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-Euskaraldia-Euskarak 365 egun ekimena

15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta baita gune jendetsuetan ere
(Toki erakundeak)
15.2.1. Kultura edo kirol jarduera jendetsuetan euskarazko komunikazioa (idatzizko zein ahozkoa) bermatzea
15.2.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzen jarraitzeko lankidetza-estrategiak diseinatzea

15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea (Toki
erakundeak)
15.5.3. Euskararen nazioarteko egunaren proiekzioa sendotzea
15.5.5. Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal kulturari buruzko informazio aberatsa
eskaintzea

15.6. Elebitasun pasiboa areagotzea eta prestigiatzea (Toki erakundeak)
15.6.1. Elebidun pasiboen kopurua handitzea eta haien arreta erakartzea, euskarazko kultur ekoizpenaren bidez,
komunikagarritasuna bermatuz
- Erdi Aroko Azokan euskarazko eskaintza

16. Kanpoko proiekzioa
16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea (Toki erakundeak)
16.7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen presentzia bermatzea
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