
 

 

DONOSTIAKO EUSKARAREN PLAN 
OROKORRA (2011-2015)
MEMORIA TXOSTENA 

Donostian, 2014ko urria



1. SARRERA
Dokumentu honek 2011-2015 Donostiako Euskararen Plan Orokorraren emaitza laburbiltzen du. Bertan jaso 

dira planaren bost urtetako esku hartze datuak,  ekintza nagusietan jasota eta baita, euskara zerbitzuaren 

balorazioa eta gogoeta ere. Beraz, datu kuantitatiboen eta  balorazio kualitatiboen azterketaren ondorioa da.

Azterketa hori aurkezteko, txostena ondorengo ataletan egituratu da:

• Planaren adierazle orokorrak.

Adierazle  hauek  hiriko  egoera  soziolinguistiko  orokorraren  eta  bere  bilakaeraren  erakusle  izanik, 

planak  bultzatutako  programa  eta  ekintzen  nahiz  erabilitako  baliabideen  azterketarako 

erreferentziazko datuak dira. Planaren adierazle makrolinguistikoak dira,  planaren eragin eremutik 

kanpo dauden bestelako faktore batzuek ere eragin oso adierazgarria dutela jakinik. Adierazle horiek 

dira:

o Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna: datu orokorra, auzoaren arabera eta adinaren arabera.

o Euskararen kale erabilera: datu orokorra eta adinaren arabera.

o Planaren urteroko aurrekontuak: datu orokorra eta esparruen arabera.

• Donostiako Euskararen Plan Orokorraren azterketa esparruz esparru.

Esparrukako  azterketa  hiru  mailatan  egin  da.  Batetik,  esparruari  dagozkion  adierazleen  datuak 

jasotzen dira. Bestetik, datu kuantitatiboetan oinarrituta,  esparru bakoitzean azterketa kualitatiboa 

egin du  Euskara Zerbitzuak,  Emun aholkularitzak  gidatutako gogoetaren bidez.  Gogoeta horretan, 

praktika  sendo  zein  hobetzekoetatik  ateratako  ondorioak  jasotzen  dira.  Azkenik,  hurrengo 

planifikaziorako gakoak proposatzen dira.

• Esparruetako ekintzak.

Esparru bakoitzeko ekintza nagusi  eta esanguratsuenak bildu dira horien sintesia eginez. Izan ere, 

azken bost urteetako lanaren irakurketa errazte aldera, horiek jasotzea erabaki da.

Amaitzeko,  txosten  hau  datozen  urteetarako  lan  ildo  nagusiak  zehazteko  beharrezkoa  den  hausnarketa, 

azterketa eta eztabaida bideratzeko abiapuntua izango da. Hori guztia parte hartze prozesuan parte hartuko 

dutenen eskura jartzen da, hemen jasotako informazioa osatzeko aukera emanez.
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2. PLANAREN AZTERKETA

2.1.PLANAREN ADIERAZLE OROKORRAK

• Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna: datu orokorra, auzoaren arabera eta adinaren arabera.

• Euskararen kale erabilera: datu orokorra eta adinaren arabera.

• Planaren 2011-2014ko aurrekontuak: datu orokorra eta esparruen arabera.

Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna: Datu orokorra (Iturria: Eustat)

2001 2006 2011

Guztira 174.037 176.207  177.565

Euskaldunak 60.415 (%34,71) 71.106 (%40,35) 72.071 (%40,6)

Iaeuskaldunak 49.184 (%28,26) 46.900 (%26,61) 50.793 (%28,6)

Erdaldunak 64.438 (%37) 58.201 (%33,03) 54.701 (%30,8)

Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna- Auzoaren arabera (Iturria: Eustat)
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GUZTIRAGUZTIRAGUZTIRAGUZTIRAEUSKALDUNAKEUSKALDUNAKEUSKALDUNAKEUSKALDUNAK IA EUSKALDUNAKIA EUSKALDUNAKIA EUSKALDUNAKIA EUSKALDUNAK ERDALDUNAKERDALDUNAKERDALDUNAKERDALDUNAK
Guzti raGuzti raGuzti raGuzti ra 177.565177.565177.565177.565 72.07172.07172.07172.071 50.79350.79350.79350.793 54.70154.70154.70154.701
Erdialdea 21.843 9.293 5.873 6.677
Aiete 12.770 5.662 3.897 3.211
Altza 19.323 6.144 5.770 7.409
Amara Berri 26.688 10.582 7.811 8.295
Antigua 14.409 6.842 3.891 3.676
Añorga 2.082 1.181 519 382
Ategorrieta-Ulia 3.810 1.582 1.107 1.121
Egia 14.282 5.571 3.966 4.745
Gros 18.696 7.328 5.313 6.055
Ibaeta 8.930 4.338 2.481 2.111
Igeldo 1.008 627 210 171
Intxaurrondo 15.521 6.138 4.664 4.719
Loiola 4.733 1.711 1.372 1.650
Martutene 2.736 1.152 771 813
Mirakruz-Bidebieta 8.719 2.911 2.635 3.173
Miramon-Zorroaga 1.725 782 476 467
Zubieta 277 217 34 26
Landarbaso 13 10 3 .



Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna- Adinaren arabera (Iturria: Eustat)

Euskararen kale erabilera: Datu orokorra (Iturria: Soziolinguistika Klusterra)

2005: %18 2011: %15,9
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Guztira

Euskaldunak Ia-euskaldunak

Erdaldunak
Guztira Alfabetatuak Guztira Alfabetatuak Pasiboak

Donostia / San Sebastian177.565 72.071 58.985 10.062 3.024 50.793 26.609 10.268 13.916 54.701

2-4 4.625 3.014 589 857 1.568 1.246 287 883 76 365

5-9 7.828 6.564 5.689 808 67 977 856 89 32 287

10-14 7.804 6.866 6.651 203 12 717 649 21 47 221

15-19 7.373 6.096 5.976 99 21 748 533 46 169 529

20-24 8.562 5.813 5.601 171 41 1.395 934 163 298 1.354

25-29 10.708 5.643 5.354 231 58 2.694 1.790 363 541 2.371

30-34 12.978 5.440 5.095 270 75 4.386 2.893 513 980 3.152

35-39 13.921 5.039 4.507 448 84 5.641 3.585 721 1.335 3.241

40-44 14.024 4.468 3.813 562 93 5.829 3.369 882 1.578 3.727

45-49 14.622 4.401 3.663 648 90 5.616 2.920 962 1.734 4.605

50-54 14.018 3.896 3.147 671 78 5.035 2.357 1.012 1.666 5.087

55-59 12.562 3.041 2.265 678 98 4.302 1.923 979 1.400 5.219

60-64 11.628 2.722 1.847 729 146 3.692 1.574 896 1.222 5.214

65-69 9.841 2.269 1.335 776 158 2.853 1.077 822 954 4.719

70-74 7.691 1.815 1.018 696 101 1.903 648 623 632 3.973

>=75 19.380 4.984 2.435 2.215 334 3.759 1.214 1.293 1.252 10.637

Erdizka 
alfabetatua

k

Alfabetatu
gabeak

Alfabetatu
gabeak



• Planaren 2011-2014ko aurrekontuak. Datu orokorra eta esparruen arabera

2011tik  2014ra,  lau  urteetan,  Euskara  Zerbitzuak  5.321.302€ bideratu  ditu  Euskararen  Plan  Orokorreko 

ekintzetarako.  Hemendik  kanpo  geratzen  dira  giza  baliabide  gastuak  eta  administrazio  euskalduntzeko 

gastuak. Horrez gain, 2015eko aurrekontua (urtarrila-apirila) ere ez da kontuan hartu. 

Sektorea Data Ekintzak Gastuen portzentajea

Irakaskuntza 11-14 43 %24

Euskalduntze-Alfabetatzea 11-14 26 %17

Familia 11-14 21 %3

Administrazioa 11-14 5 0,04%

Lan Mundua 11-14 32 2,6%

Aisia 11-14 26 17,6%

Kirola 11-14 8 0,26%

Kulturgintza 11-14 40 8,7%

Komunikabideak 11-14 18 15,21%

Hizkuntza baliabideak eta Corpusa 11-14 17 2,2%

Euskararen motibazioa eta sustapena 11-14 48 9,39%

Sektore guztiak 11-14 284 %100

2.2.PLANAREN EMAITZA ESPARRUZ ESPARRU

Planaren emaitza ondorengo ataletan aurkeztuko dugu:

• ADIERAZLEAK: esparru bakoitzari  jarritako adierazleen gaur egungo egoera eta ahal den neurrian, 

bilakaera ere.

• BALORAZIOA: erronka eta helburu horien betetze mailaren inguruan euskara zerbitzuak egindako 

baloraziotik ateratako ondorioak. 

• AURRERA BEGIRAKO GAKOAK:  hurrengo plangintzaldirako, antzeman diren lan ildoetarako gakoak.

• EKINTZAK: esparru bakoitzeko ekintza garrantzitsuen datu kuantitatibo eta balorazio kualitatiboak.
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Lehenengo parte hartze saiorako gogoeta txiki bat egina eramatea eskertuko genuke. Ez du zergatik idatziz 

izan  behar.  Horretarako,  ondoren  azalduko  dugun  esparru  bakoitzaren  bukaeran  galdera  hauek  egingo 

dizkizugu:

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.ESPARRUAK

2.3.1 IRAKASKUNTZA

2.3.1.1. ADIERAZLEAK

• Donostiako ikastetxeetako matrikulazioa 

D eredua nagusitzen ari  da erabat derrigorrezko hezkuntzan. Ikastetxe publikoetan aspaldiko kontua da,  eta 

kontzertatuetan ere pixkanaka goraka ari da. San Ignacio eta Summa moduko ikastetxeak dena pasatzen ari dira D 

eredura. Batxilergora ere iristen ari da, polikiago, behetik datorren eskaeren baitan. Zikloetan bestelako egoera 

bat dago, eta azken hiru ikasturteetan ez da ia ezer aldatu egoera.

2.3.1.2. BALORAZIOA

Euskarazko ereduetan matrikulatzea egun, jendarteak duen joera da eta hori indartzeko, Euskara Zerbitzuak 

euskarazko matrikulazioaren aldeko kanpainak eta sentsibilizazio ekintzak egiten ditu. 

Esparru honetako edozein interbentziorako hartu-emana handia dago ikastetxeekin eta elkarlanean, ikasleei 

begirako  hainbat  ekintza  bideratzen  dira:  “Gu  ere  bertsotan”,  “Gazteak  antzerkira”,  “Mintzodromoak”, 

“Haurrak Beti  Jolasean”...  Euskara Zerbitzuak antolatutako ekintzez gain,  hirian antolatzen diren aisialdiko 

jardueren berri ere ematen zaie ikastetxeei.

2.3.1.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

“Irakaskuntza” esparruan bideratzen ditugun esku hartzeak aisialdi  esparruan proposatzen direnekin ondo 

uztartu beharko dira. Horrez gain, aurreikusten da Euskara Zerbitzuaren zeregina, jarduerak antolatzea baino 

gehiago dela enpresek antolatzen dituzten jardueretan eragitea euskarazko eskaintza indartzeko. 
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Auzo batzuetan hasitako esperientzia baliagarria izango da irakaskuntza eta aisialdi esparruak uztartzeko. 

2.3.1.4. EKINTZAK

• Gurasoei zuzendutako MOTIBAZIO KANPAINAK egitea beren 2 urteko haurrak 

euskarazko ereduetan matrikula ditzaten

Ekintza honekin gurasoei gogorarazten zaie haurrak matrikulatzeko garaian zein eredu aurkituko dituzten eta 

azken urteetako matrikulazio datuak eskaintzen zaizkie. 

22013-2014 ikasturtean, 2 urteko matrikulazioaren datu orokorrak (sare publikoan eta pribatu-kontzertatuan) 

hauek izan ziren:

A ereduan matrikulatutakoak: %7,7

B ereduan matrikulatutakoak: %9,97

D ereduan matrikulatutakoak: %82,25.

• UEU erakundeari diru-laguntza ematea, normalizazio egitasmoak aurrera eramateko.

UEUri  laguntza  ematen zaio  urtero  udako  ikastaroetara  joaten  diren  ikasle  donostiarrei  laguntza  emateko. 

Bestalde, Donostian egitasmoren bat antolatzeko gaztetxoei zuzendutako ekintza batzuk egin dira, ikastetxeetatik 

kanpo. 2013an esaterako, gazteentzako informatika, joko eta bideoen inguruko programei buruzko ikastaroak 

eskaini ziren. 

• IKASTETXEEKIN HARREMANAK bideratzea Euskara Zerbitzuak haur eta gaztetxoentzat 

indarrean dituen egitasmoen berri emateko,haien iritziak eta proposamen berriak 

jasotzeko eta elkarlanerako bideak jorratzeko.

Ikastetxeekin etengabeko harremanak ditu Euskara Zerbitzuak antolatzen dituen egitasmo desberdinak aurrera 

eramateko.

• HAURRAK BETI JOLASEAN programa garatzea (bazkal ostean eta arratsaldetan).

Haurrek ordubete (astean 3 edo 4 ordu) pasatzen dute begiralearekin jokoak, abestiak, antzerkiak, esku-lanak 

eta jarduera ludikoak egiten euskaraz. Eskola orduz kanpoko jarduera hau ikastetxeetan bideratzen da eta Haur 

Hezkuntzako 2. mailatik Lehen Hezkuntzako 6. mailara bitartekoek har dezakete parte. 

Bataz beste, urtero, 19 ikastetxeko 900 haur baino gehiago ari dira parte hartzen programa honetan.
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• Ikastetxeen bidez haurren gurasoei asteburuetan haurrei zuzendutako EUSKARAZKO 

KULTUR ETA AISIALDIKO JARDUEREN BERRI ematea.

Donostian dagoen euskarazko aisialdi eskaintza biltzen da eta ikastetxeetara bidaltzen da hauek haurren artean 

bana dezaten eta, era horretara, gurasoek dagoen eskaintzaren berri izan dezaten. 

• Ikastetxeei eskaintzen zaien EUSKARA ZINE ARETOETARA programa garatzeko laguntzak 

ematea

8000 ikusle inguruan izaten dira urtero Tinko Euskara Elkartearen bitartez egiten den ekimen honetan. 

Urtero 7-8 film berri eskaintzen dira Europako zinemaldietatik zuzenean ekarri eta bikoiztutakoak. 

Aurrerantzean Donostia Kulturak bere gain hartuko du 

• GU ERE BERTSOTAN programa bideratzea.

9-12 urte bitarteko haurrei zuzendua da, besteak beste, ahozko komunikazio gaitasuna indartzeko, 

sormena bultzatzeko, jendaurrean hitz egiteko oztopoak gainditzeko eta ideiak ordenatzen laguntzeko. 

Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen eskutik egiten da.  

Donostian 2014-2015 ikasturtean 27 ikastetxetan egingo da eta guztira 66 taldetan 1.500 gaztetxok 

hartuko dute parte. Aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzea litzateke helburua.

• Donostiako Eskolarteko KOLDO MITXELENA LITERATUR LEHIAKETA antolatzea.

Parte hartzea 1.700 lanetan dago azken urteetan. Aldaketa batzuk proposatu dira datozen urteetarako. 

• GAZTEAK ANTZERKIRA programa eskaintzea.

Euskararen egunaren baitan antolatzen den ekintza bat da. DBH eta Batxilergoko eta zikloetako 

gaztetxoei begira antolatzen da.

Urtea Ikastetxe 

kopurua

Ikasleak

2011 13 ikastetxe 2372

2012 11 ikastetxe 1190

2013 24 ikastetxe 3182

 

•
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• Ikastetxeekin lankidetzan GAZTEEN MINTZODROMOAK antolatzea.

Gazteen mintzodromoak  Euskararen Egunaren  harira  edizio  batean antolatu  dira.  Azken edizioetan 

formatu txikiagoan egiten dira ikastetxe batzuetan eta bide hori interesgarria da oso.

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.2 EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA

2.3.2.1. ADIERAZLEAK

• Donostiako euskaltegietan matrikulatu diren ikasleak eta diru laguntza jaso dutenak

20102011 20112012 20122013 20132014

Donostiako euskaltegietan 

matrikulatutakoak

3.818  4.102 3641 3207

Diru laguntza jaso dutenak 1.177 1.205 1148 935

Diru laguntza jasotakoak eta 

Donostian erroldatuak

1.096 1131 1082 880

Diru laguntza jasotakoak eta 

Donostian erroldatu gabeak

81 74 66 55

• Xede berezietako ikastaroak (merkatariak, ostalariak, gurasoak, erretiratuak, ...)
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2011 2012 2013 2014 Guztira

Td. Ik. Td. Ik. Td. Ik. Td. Ik. Td. Ik.

Merkatariak 10 108 6 61 9 102 11 130 36 395

Ostalariak 0 0 0 0 2 19 2 20 4 39

Gurasoak (2014koak 1. deialdikoak 

dira)

25 247 19 191 32 310 4 38 80 786

Erretiratuak (2014koak 1. 

deialdikoak dira)

1 12 2 33 4 61 5 69 12 175

Etorkinak (2014ko 2. deialdia garatu 

gabe)

4 43 3 28 2 20 9 91

Kirol monitoreak (2014ko 2. deialdia 

garatu gabe)

0 0 0 0 2 20 2 20

2.3.2.2. BALORAZIOA

Euskara  Zerbitzuak  diru  baliabide  handia  eskaintzen  dio  bai  diru  laguntzak  banatzeari,  bai  urtero 

euskaltegiekin batera egiten den matrikulazio kanpainari. 

Ohiko euskalduntze ikastaroez gain, xede berezietako ikastaroak eskaini eta antolatzen dira: merkatari  eta 

ostalariei bideratutako ikastaroak, ikastetxeetan bertan antolatzen diren guraso taldeei bideratutakoak, AISA 

ikastaroak... 

2013an hasita, langabetuentzako doaneko ikastaroak antolatzen dira. 

Oro har, matrikulazio datuen jarraipenerako beste adierazle batzuk ere kontuan hartzen ditugu: langabetuen 

taldeetatik  ikastaro  arruntetara  pasatzen  den  ikasle  kopurua,  xede  berezietako  taldeen  bilakaera...  datu 

horien jarraipena egitea garrantzitsua  da euskalduntzearen bilakaera aztertzeko eta era berean beharrezkoa 

balitz, bestelako ekintzak landu ahal izateko.

Euskaltegiek erabilerarako dituzten jarduerak ere diruz laguntzen dira. Horrez gain, euskaltegiek, Bagerak eta 

Euskara Zerbitzuak elkarlanean erabilera indartzeko mintzodromoak antolatzen dituzte. 

2.3.2.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Egun egiten denaz gain, sustatze lana eta baliabideak ziurtatzea, beste bide batzuk jorratzeko eta dagoena 

probesteko aukera ikusi da: aiton-amonentzako eskaintza berezia egitea, langabetuentzako plazak eta diru 

laguntzak mantentzea eta ahal bada gehitzea...
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Horretaz gain,  beste esparruetan lortu nahi diren helburuak bideratzeko euskaltegiekin elkarlana sendotzea 

estrategikoa  ikusten  da.  Adibidez,  Donostian  euskaraz  dagoen  aisialdi  eskaintzaren  berri  emateko, 

euskaldunen “sarea” osatzeko...

2.3.2.4. EKINTZAK

• Herritarrei diru laguntzak ematea euskara ikasteagatik.

• Matrikulazioa sustatzeko kanpaina egitea hiriko euskaltegiekin batera.

• Langabetuentzako doako ikastaroak antolatzea

Lehen aldiz 2013an antolatu ziren; egunero hiru ordu ematen dira, astelehenetik ostiralera eta guztira 120 

ikastordu ditu, modulazio honekin ikasleek urrats bat gainditzea lortu nahi da. 

LANGABETUEN IKASTAROETAKO 

MATRIKULAZIO DATUAK

2013 2014 Guztira

Izena eman dutenak 232 304 536

Baldintzak bete eta eskolatuak 120 137 257

Sortutako talde kopurua 10 10 20

Lehentasunen arabera, talderik gabe 

geratu direnak

42 160 202

• Mintzodromoak antolatzea

 Ekimen hau BAGERA elkartearekin eta hiriko euskaltegiekin lankidetzan antolatzen da. Datu batzuk emate 

arren: 2012an 5 mintzodromo 736 parte hartzaile; 2013an 6 mintzodromo, 532 lagun; 2014an (orain arte) 3 

mintzodromo 364 lagun.   

• @trebe gazteentzako mintzapraktika programa laguntzea

Mintzapraktika programa pilotu bat da gazteei zuzenduta. Gazteen hizkuntza ohituretan eragiteko tresna da, 

gaur  egungo  mintzapraktika  programetan  eta  ikerketan  oinarrituta.  Gazteen  aisialdian  eta  beren  eremu 

naturaletan  eragin  nahi  da.  2014-2015ean  eramango  da  aurrera  elkarlanean  (Topagune,  Bagera,  Foru 

Aldundiak, Eusko Jaurlaritza...). Lehentasunezko eremua da.
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• Diru laguntzak euskaltegiei egitasmo bereziak laguntzeko eta xede berezietako taldeak 

antolatzeko

Diru  laguntza  deialdi  honetan  Euskara  Zerbitzuaren baliabide  gehienak  xede  berezietako  taldeak  sortzen 

laguntzera doaz, 2014an %80.  Gainerakoa egitasmo bereziak laguntzeko erabiltzen da.

• Mintzanet weba laguntzea

Mintzapraktika on line egiteko egitasmoa 2013ko abenduan sortu zen. Urte batean 252 lagun; (bidelagunak 

82, bidelariak 143) aritu dira eta  itxaron zerrendan  beste 27 lagun daude. Parte hartu dutenen %13, 5 

donostiarrak dira.

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.3 FAMILIA TRANSMISIOA

2.3.3.1. ADIERAZLEAK

• Erroldan oinarritutako etxeko hizkuntza erabilera (gaztelania, euskara, 

euskara+gaztelania eta besterik)

Donostia 2011 

+AMA-HIZKUNTZA .

___Ama-hizkuntza. Euskara 35.963 %19,78

___Ama-hizkuntza. Gaztelania 124.375 %68,42
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___Ama-hizkuntza. Biak 14.570 %8,01

___Ama-hizkuntza. Beste bat 6.880 %3,78

+ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA .

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Euskara 22.026 %12,12

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Gaztelera 138.349 %76,10

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Biak 17.512 %9,63

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Besteren bat 3.901 %2,15

 Guztira: 181.788 biztanle

2.3.3.2. BALORAZIOA

Esparru honetan gurasoei  zuzendutako sentsibilizazio ekintzak bideratzen dira.  Bi  motatako sentsibilizazio 

ekintzak dira nagusi: gurasoak hizkuntzaren transmisioaren garrantziaz jabetzeko kanpainak (haur jaio berrien 

kanpaina  hiru  hilean  behin,  haurrak  D  ereduan  matrikulatzeko  kanpaina…)  eta  ikastetxeetan  gurasoei 

zuzendutako hitzaldiak. Zaila egiten zaie ikastetxeei gurasoengana heltzea, alegia, taldea osatzea. Gainera, 

hitzaldietara, oro har, jende kopuru txikia hurbiltzen da eta askotan jada sentsibilizatuta dauden gurasoak 

dira. 

Aipagarria  da  guraso talde  handi  bat,  700 inguru,  ari  dela  ikastetxeetan euskara  ikasten bereziki  guraso 

horientzako antolatutako euskalduntze ikastaroetan. Taldeak ikastetxe eta euskaltegien koordinazioaren bidez 

osatzen dira.

2.3.3.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Familiaren  barne  bizitzan  erabilera  areagotzeko  sentsibilizazioa  landu  beharra  ikusten  da,  baina 

gurasoengana  iristeko  beste  estrategiak  eta  formatuak,  hitzaldiez  haratago,  lantzeko  beharra  ere  bai. 

Ikastetxeetan  euskara  ikasten  ari  diren  guraso  taldetan  bertan  eragitea  izan  daiteke  bide  berria,  eurek 

dagoeneko osatu duten gune naturala probestuz. 

2.3.3.4. EKINTZAK

• HAUR JAIOBERRIEN KANPAINA egitea, haur jaioberrien gurasoak euskararekiko 

sentiberatzeko.

Haur jaioberrien kanpainan guraso berriei gutun bat eta opari bat bidaltzen zaie. Hainbat gomendio ematen 

zaizkie hizkuntzen erabileraren inguruan, gurasoen hizkuntza ezagutzaren arabera. 

• Guraso euskaldunentzako nahiz erdaldunentzako haurren hizkuntza jarreretan eragiteko 

HITZALDIAK ETA TAILERRAK sustatzea
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• Euskara ikasten ari diren gurasoei eta beren seme-alabei euskarazko JARDUEREI 

LOTUTAKO BERRIAK ETA INFORMAZIOA helaraztea.

• Guraso elkarteekin SENTSIBILIZAZIO LANA egitea, gurasoei nahiz seme-alabei 

zuzendutako jardueretan (eskolaz kanpoko ekintzak, hitzaldiak...) euskararen aldeko 

jarrerak bultzatzeko.

Informazioa  helarazten zaie Guraso Elkarteei baina Euskara Zerbitzuak  harreman gutxi du  elkarte horiekin.  

• Gurasoak seme-alabekiko hizkuntzaren transmisioan duen garrantziaz ohartarazteko 

SENTSIBILIZAZIOA lantzea.

Kanpaina puntuala da, urtean bitan egiten da bizpahiru irratietan. Ekintza honetan baliabide asko jarri behar da 

oihartzuna lortzeko eta ekintza soltea izanik,  GFAko Euskara Zerbitzuarekin batera,  honetan sakontzeko urratsak 

eman nahi dira.  2013-2014n esaterako, transmisioaren inguruan ikerketa bat egin da eta hori abiapuntutzat 

hartuta, alor honetan elkarlanerako aukera gehiago egon daitezke. 

• Gurasoen hizkuntza gaitasuna indartzea.

 Euskalduntze-alfabetatze atalean ikus daitekeen moduan, azken lau urteetan euskara ikasteko 80 guraso talde 

sortu dira. Euskara Zerbitzuak euskaltegiei ematen die diru laguntza horretarako eta, kasu gehienetan, Ikastetxeek 

beraiek antolatzen dituzte taldeak, klaseak ikastetxeetan bertan ematen dira.

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak
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2.3.4  LAN MUNDUA

2.3.4.1  ADIERAZLEAK

• Establezimenduetako kanpo errotulazioa euskaraz edo elebietan jartzeko laguntzak

2011 2012 2013 2014 Guztira

Jasotako eskabideak 8 5 21 3

Emandako diru laguntzak 8 

(1.895,79 €)

5 

(489,75 €)

19

(2.328,12 €)

3

 (636,30 €)

35 (5.349,96 €)

• Merkatari eta ostalarientzako euskara ikastaro espezifikoetan parte hartu duten 

langileak

2011 2012 2013 2014 Guztira

Td. Ik. Td. Ik. Td. Ik. Td. Ik. Td. Ik.

Merkatariak 10 108 6 61 9 102 11 130 36 395

Ostalariak 0 0 0 0 2 19 2 20 4 39

• Merkataritza / ostalaritza enpresentzako doako itzulpen eta zuzenketak

2011 2012 2013 2014 Guztira

Itz. Zuz Itz. Zuz Itz. Zuz Itz. Zuz Itz. Zuz

Itzulpenak eta zuzenketak,

eskaerak 

93 11 83 5 61 5 29 7 266 28

• Merkatari.net web guneak jasotako bisita kopurua
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Bisitak guztira Donostiatik

2011 29.002 6.724 (%23.18)

2012 36.266 6.795 (%18.74)

2013 43.996 6.900 (%15,68)

2014 26.699 3.909 (%14,64)

Guztira

135.963 24.328 (%17,89)

• Menuen bihurgailuak izandako bisita kopurua

Bisitak

Guztira Donostiatik Ezezagunak

2011 14.427 1.771 (%12,27) 5.187 (%35,95)

2012 15.429 1.792 (%11,61) 5.326 (%34,51)

2013 14.976 1.943 (%12,97) 4.474 (%29,87)

2014 4.285 433 (%10,10) 1.429 (%33,34)

Guztira 49.117 5.939 (%12,09) 16.416 (%33,42)

2.3.4.2. BALORAZIOA

Esparru  honetan  berezi  ditugu  enpresa  pribatuari  lotutako  helburuak  batetik,  eta  merkataritza  eta 

ostalaritzari  lotutakoak,  bestetik.  Lehenengoari  dagokionez,  Euskara  Zerbitzuak  baloratzen  du  enpresa 

pribatuan  zuzenean  eragiteko  (enpresa  planak  eta  abar)  dagoeneko   badirela  beste  administrazioetatik 

bideratutako esku hartzeak eta diru laguntzak. Beraz, udalaren  eskumenak eta baliabideak kontuan harturik 

eremu  honetan  zeharka  eragin  da  Udalak  kontratatzen  dituen  enpresa  guztiei  ezarri  zaizkien  hizkuntza 

irizpideen bitartez. Donostiako Udalean Euskararen erabilera Normalizatzeko 5. planak zehazki jasotzen ditu 

Udalak kontratatu ahal izateko enpresek bete behar dituzten hizkuntza irizpideak. Jarraipena egiteko modua 

landu behar da aurrerantzean alor honetan. Bestalde, “Enpresarean” bezalako ekimenak lagunduta, zeharka 

enpresa pribatuen alorra lagundu da baita ere.
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Esku hartze zuzena hiriko merkataritzara eta ostalaritzara bideratu da. Eremu horretara zuzendutakoak dira, 

besteak  beste,  itzulpen  zerbitzua,  euskalduntzeko  xede  bereziko  taldeak,  kanpainak,  euskaraz  artatzeko 

gaitasuna duten establezimenduen identifikazioa (7 auzotako 10 kaletan, Parte Zaharrean, Intxaurrondon eta 

Bai Euskarari ziurtagiria dutenen artean) eta hizkuntz jarrera…

2.3.4.4. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Merkataritzan eta ostalaritzan hasitako ibilbideari jarraipena ematea izango da hurrengo urteetako asmoa. 

Duela gutxi egin berri du Euskara Zerbitzuak esparru honetako eragileekin gogoeta eta parte hartze prozesua, 

eta hurrengo urteetako lan ildo eta proposamenak adostu dira.  Merkataritza gune handiak. Horietan ere 

eragin beharra dago hiritarrek euskarazko zerbitzua jasoko dutela  eta, Donostiako Euskararen Ordenantzan 

eta  Euskararen  Erabilera  Normalizatzeko  5.  planean  ezarritakoa  beteko  dutela  bermatzeko.  Erosleak  eta 

hiritarrak oro har, aktibatu beharko dira merkatarien eta ostalarien euskararen aldeko jarrera eta portaeretan 

eragiteko.  

Donostia Sustapenarekin aliantza eta elkarlana lantzea ere gakoa izan daiteke. 

2.3.4.5. EKINTZAK

• Merkataritza  eta  ostalaritza  establezimenduetan  “KAIXO”  kanpaina  egitea. 

“Merkataritzan eta ostalaritzan ERE EUSKARAZ”

“Merkatarizan eta Ostalaritzan ere euskaraz” proiektua sortu  da.  Egitasmoaren inplementazio fasea hasi da. 

2014an jarri da martxan ondoko lekuetan:   “KAIXO” kanpainan esku hartu zen 8 auzotako 10 kale 

komertzialetan, Bai euskarari ziurtagiriak duten establezimenduetan eta  Parte Zaharrean eta Intxaurrondon. 

• Merkataritzako  eta  ostalaritzako  establezimenduei  eta  elkarteei  zuzendutako 

motibazio,  sustapen eta informazio  kanpainak egitea:  orokorrak,  auzoka,  gremioka 

edota merkataritza guneka.

Euskara Zerbitzuak eskaintzen dituen zerbitzuen berri eman zaie batetik eta bestetik azterketa soziolinguistiko 

bat egin da sektoreko profesionalen beharrak, iritziak, usteak eta abar jasotzeko. 

• Merkataritzako  eta  ostalaritzako  establezimendu  mota  eta  gremio  desberdinei 

euskararen erabilera errazteko hizkuntza lanabesak eskaintzea.

Merkataritzako hizkuntza baliabideen katalogo bateratua prestatu da eta banatu da.  Baliabide hauek 

merkatari.net web gunean jasotzen direnak dira. Zerbitzuen katalogo hau berritu egin da 2014an

• Merkataritzako  eta  ostalaritza  alorrean  erabiltzen  diren  jendaurreko  testuen 

dohaineko itzulpen eta zuzenketa zerbitzua eskaintzea.
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Datuak jasota daude 2.4.3.1. puntuan. 

• Merkatari.net web gunea elikatzea, eguneratzea eta ezagutaraztea.

Datuak jasota daude 2.4.3.1.  puntuan. Webgunea 2014an berritu egin da eta gainera euskaraz zerbitzua 

emateko gaitasuna duten establezimenduak ( Merkataritza eta ostalaritzan ere euskaraz egitasmoarekin bat 

egiten dutenak) jasoko dira mapa interaktibo batean. 

• Menuen bihurgailua elikatzen jarraitzea eta ezagutaraztea.

• ENPRESAREAN, euskaraz aritzen diren enpresen arteko azoka laguntzea

Euskaraz lan egiten duten enpresen erakusleiho eta harremanetarako gune izan nahi du. 2012an Donostiako 

Udaleko alkatetzak lagundu zuen egitasmo hau eta aurten ere, Euskara Zerbitzuaren bitartez, lagundu da.

• Establezimenduetako KANPO ERROTULAZIOA euskaraz edo elebietan jartzeko diru 

laguntzak ematea.

Datuak jasota daude 2.4.3.1. puntuan. 

• Kale mezu eta errotuluen hiztegia sortzea

2014an edo 2015ean beranduenez jarriko da martxan. Horren sustapena egin beharko da ondoren. 

• Zerbitzua euskaraz ematen duten establezimenduak identifikatzea

 “Merkatarizan  eta  Ostalaritzan  ere  euskaraz”  proiektua  sortu   da  horretarako.  Lehen  aipatu  bezala, 

egitasmoaren inplementazioa fasea hasi da: 2014an egitasmoa martxan jarriko da   “KAIXO” kanpainan esku 

hartu zen 8 auzotako 10 kale komertzialetan, Bai euskarari ziurtagiriak duten establezimenduetan eta  Parte 

Zaharrean eta Intxaurrondon. Gainera mapa  interaktiboa ere martxan da.

• Euskalduntzeko eta alfabetatzeko euskara ikastaro arruntetarako merkataritza eta 

ostalaritzako establezimenduetako langileei diru laguntzak ematea.

Euskalduntzeko eta alfabetatzeko euskara ikastaro arruntetan aritzen diren herritarrei diru laguntzak ematen 

zaizkie eta hauen artean batzuk merkataritzako eta ostalaritzako langileak dira, hona datuak: 

2011, 80 herritarrek jaso zuten diru laguntza; 2012an, 42k; 2013an 49k. 
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Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.5 AISIALDIA

2.3.5.1. ADIERAZLEAK

• Oporretan euskaraz udaleku irekietan ibili dien haur kopurua

2011 2012 2013 2014

Haurrak guztira 797 807 867 865

Taldeak 78 78 79 78

• Udalak euskaraz antolatzen dituen aisialdi ekimenak

Datu hau ez da lortu. Kulturgintza esparruan aldiz, bi datu jasota daude aisialdiarekin lotura dutenak, 

Donostian antolatu diren ( Euskara Zerbitzuak jasotako informazioaren arabera) euskarazko kultur eta aisialdi 

ekimenak batetik, eta bestetik Donostia Kulturak antolatzen dituen euskarazko ekimenak.

2.3.5.2. BALORAZIOA

Euskarazko  aisialdi  eskaintzari  dagokionez,  “Oporretan  Euskaraz”  da  egun  aisialdi  esparruan  euskara 

zerbitzuaren ekintza garrantzitsuena. Guztira, 4-12 urte bitarteko 850  bat haur  elkartzen dira. 
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Horrez  gain,  esparru  honen  baitan,  irabazi  asmorik  gabeko  elkarteei,  beren  ekintzak  bideratzeko  diru 

laguntzak ematen zaizkie. Diru laguntza hauek emateko ezarrita dauden irizpideen azterketa bat egin nahi da, 

zehazki, kultur eta aisialdi  ekintzen aurretik, euskararen normalizazio ekintzekin lotura zuzenagoa dutenak 

lehenetsiz. 

Aipatzekoa  da  duela  3  urte  “Parketarrak”  egitasmoa  sortu  zela.  Ekintza  kalean,  parkeetan,  euskararen 

erabilera sustatzeko helburuz sortu zen eta hazkunde nabarmena izan du 3 urte hauetan, bai baliabideei bai 

parte hartzaileei dagokionez.  2014an 9 auzotan gauzatu da, 96 saio eginez. Ekintza honek hainbat esparru 

batera jorratzen ditu: aisialdia, familia transmisioa eta auzoetako plan integralak. Arrakastatsua izaten ari da 

ekintza.

2013ko  abuztuan,  Aste  Nagusiaren  baitan,  lehen  aldiz  antolatu  zen  Festan  Blai!  Egitasmoa.  Kursaaleko 

terrazan egiten den eta 13-16 urte  bitarteko gaztetxoak biltzen dituen DJ  gauen egitasmoan txertatu da 

Festan Bali!. Lehiaketa, sari, opari eta sare sozialen bitartez.

Donostian Udalak nahiz beste eragile batzuek antolatzen dituzten aisialdi eta jai ekitaldien euskararen 

erabilerari jarraipena egiten zaio.

2.3.5.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Aurrera begira euskara zerbitzuak aisialdi ekintzak antolatu baino, hiriko eskaintzan eragiteko premia ikusten 

du udaleko beste sailekin elkarlanean ( gazteriarekin, gizarte ongizate zerbitzuarekin…).

Aisialdi taldeetan eragitea helburu garrantzitsua izango da. 

Euskara  zerbitzuaren posizionamendua  bi  helburu  desberdinei  lotua  ikusten da:  euskarazko  eskaintza  ez 

dagoen lekutan antolatzea ( Adibidez, Aste Nagusian “Festan Blai”) eta dagoeneko hirian dagoen eskaintza 

zabalean euskarazkoa  areagotzeko besteen jardueran eragitea (baita  udal  barrukoan ere)  sustapen lana 

eginez, baliabideak eskainiz, jarraipena eginez…

Hori  guztia  lortzeko bi  estrategia  garrantzitsu aipatzen dira:  auzoetako plan  integralak  eta udal  sailetako 

euskarazko jarduera bateratua landu eta adostea. 

Hausnarketa  horretan  ere  kokatu  nahi  da  “Parketarrak”  egitasmoa   modu  naturalean  auzoko  bizitzan 

txertatzea da helburua. 

2.3.5.4. EKINTZAK

• Irabazi asmorik gabeko ELKARTEENTZAKO DIRU LAGUNTZAK ematea.

Azken lau urteetan 101 elkarteren egitasmoak lagundu dira diruz euskararen normalizazioari begira egindako 

ekintzak bideratzeagatik. 2011n 22 elkarte lagundu dira, 2012an 27, 2013an 31 eta 2014an 21. 

• OPORRETAN EUSKARAZ udaleku irekiak uztailean antolatzea.

Jarduera uztaileko hilabete osoan burutzen da.

Azken lau urteetan 78-79 talde sortu dira urteko  eta Donostiako auzo gehienetan burutu da jarduera. 

Udaleku ugari eskaintzen dira Donostian eta ia denek euskarazko eskaintza badute. Hala ere, Euskara 

Zerbitzuaren udaleku hau ez da ohikoa, euskararen ezagutza sendotzea eta erabilera bultzatzea ditu helburu 
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nagusi, horregatik, eskaintza hilabete osokoa da eta ez dira onartzen hamabostaldiko matrikulazioak, 

eraginkorra izateko hilabeteko epealdia beharrezkoa baita.  

• Irabazi asmorik gabeko elkarteei beren jarduera garatzeko UDAL LOKALAK LAGATZEA.

Euskaltzaindiak , Bagerak, eta Antiguako AEKk erabiltzen dituzte udal lokalak

• Udalaren Gazteria atalarekin LANKIDETZA lantzea eta ESKU HARTZE ZEHATZAK 

bideratzea

Euskara Zerbitzuaren erronka gazteen hizkuntza ohituretan eragitea da,eta horretarako dagoeneko eskaintzen 

diren zerbitzu eta jardueratan euskararen erabilera zabaltzeko saioak egitea beharrezkoa da,  besteak beste, 

Gazteria Sailarekin elkarlanean arituz. Elkarlan honetan sakondu egin beharra dago.

• Haurren aisialdi jardueretan euskararen erabilera bultzatzeko PARKETARRAK ekimena 

antolatzea.

Eskolaren eremutik kanpo jolasparkean jolasen bidez, modu naturalean, haurren artean euskararen erabilera 

sustatzeko ekimena da. Ekimen hau bi xede talderi zuzenduta dago:   3-5urte dituzte haurrentzako eta beraien 

gurasoentzako batetik eta bestetik 6-9 urte dituztenentzat. Astean behin egiten da hilabete batez. Oraingoz 

plan integralak garatzen ari diren auzoetan bakarrik jarri da martxan egitasmoa. 

2013an auzo hauetan egin zen:  Martutene, Parte Zaharra, Loiolako Erribera, Intxaurrondo, Añorga, Altza eta 

Bidebieta.  Guztira 2013an 13 txanda antolatu ziren (Txanda bakoitza hilabetekoa da).   52 saiotan 525 bat 

pertsonek parte hartu zuten ( gurasoak eta haurrak).

2014an iazko  8 auzotan egin da baina txanda kopurua igo egin da. Auzo bakoitzean 3 txanda antolatu dira: 

martxoa, maiatza eta urrian. Auzoak: Martutene, Parte Zaharra, Loiolako Erribera, Intxaurrondo, Añorga, 

Altza, Amara Berri eta Bidebieta. Guztira: 8 auzotan, 96 saio egitea aurreikusi da. 

• IZARRAK PLAZARA talentu lehiaketa sustatzea.

Intxaurrondoko Plazara Goaz elkarteak antolatutako ekintza hau sustatu du Euskara Zerbitzuak 2012, 2013 eta 

2014 urteetan.  2014an, proiektu sendoagoa izan da, eta sarien artean epaimahaiak aukeratutako partaide 

batzuk ikuskizun berezi bat prestatzeko tailerra eta emanaldia egin zen bukaeran. 

• ASTE NAGUSIAN GAZTEENTZAKO euskarazko eskaintza eta erabilera sustatzea.
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 2013an , lehen aldiz,  Festan Blai! ekimena antolatu zuen Euskara Zerbitzuak Donostia Kultura Festak 

atalarekin elkarlanean. Aste Nagusian gazteei bereziki Kursaaleko Terrazan eskaintzen zaizkien DJ saioetan 

euskararen erabilera areagotzeko ekimena da Festan Blai. 

2014an bide beretik jo da, eta egunero egon da standa martxan eta DJ festa horren parte izan da ekimena. 

Gainera, 2014an, DJ gehienak euskaldunak izan dira. 

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.6  KIROLA

2.3.6.1 ADIERAZLEAK

• Donostia Kirolak haur eta helduentzat eskaintzen dituen ikastaroen datuak

Udan: 

Haurrak (16 urte arte): Euskaraz: 6.557 %64 // Gazteleraz: 3.768  %36 //  

  Baldintzak: Diru laguntza eskuratzeko, klub bakoitzak, gutxienez, %50 euskaraz antolatu behar ditu

               

Helduak:   Euskaraz: 518 %17 / Gaz: 2.738 %83  // 

Baldintzak: Helduetan ez dago hizkuntza baldintzarik  

Neguan: 

Haurrak: igeriketa (3-11 urte bitartekoak): 38 ikastaro (656 plaza) (denak Euskaraz, %100) 

Helduak: 200 ikastaro inguru antolatu dira guztira.  

Ikastaroak Euskaraz: 15 eskaini eta 10 osatu dira. 

                    Gainerako guztiak elebidunak dira, irizpide jakin batzuen arabera. (Elebitasuna irizpide modura 

finkatuta dago, baina praktikan, urte luzeetako bestelako ohitura eta egituraren ondorioz, pixkanaka 

egiteko bidea da. ).
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2.3.6.2. BALORAZIOA

Udal erakundeek antolatzen dituzten jardueretan euskararen erabileraren jarraipen zehatza egiten da. Kirol 

elkarteen jardueretan eragitea,  berriz,  zailtasun handiko helburua da kirol  elkarteen kopurua oso handia 

delako euskara zerbitzuak dauzkan baliabideen bidez eragin ahal izateko.

Añorga Kirol Elkartearekin, euskararen erabilera sustatzeko proiektu bat martxan jarri da. Emaitzak aztertu eta 

beste elkarte batzuetara hedatzeko bidea ireki dezake. 

Eskola kirolari dagokionez,  begiraleen ezagutza bermatuta dago baina erabileran eragin beharra dago.

Kirol ekitaldi garrantzitsuetan, euskararen erabilera datuak jaso izan dira baina horiek modu sistematizatuan 

jasotzeko eredu baten beharra dago.

2.3.6.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Añorgako Kirol Elkarteko  esperientzia, aisialdi esparruan bezala, auzoetako plan integralen bidez gauzatzeko 

lehentasunak kontuan hartu beharko dira horrelako proba pilotuak gauzatzearren.

Kirol  elkarte  eta  klubekin  elkarlanean  aritzeko  aliantzak  egin  behar  dira,  beste  kirol  elkarteengan  duten 

eragina probesteko. 

2.3.6.4. EKINTZAK

• AURKEZLE EUSKALDUNAK prestatzeko ikastaroak antolatzea

Kirol eta aisialdiko ekitaldietarako sumatzen zen euskarazko aurkezleen urritasunari irtenbide bat emateko 

asmoz sortutako ikastaroa da. Bertan lantzen dena: aurkezleen gaitasun orokorrak; euskararen ahozkotasuna 

eta testu irakurrietarako gomendioak; ahotsaren erabilerari buruzko azalpen orokorrak; eta hainbat adituren 

esperientziak ezagutu eta aholkuak jasotzea.  Ikastaroa: 40 ordukoa da. 

2011n: 13 ikasle aritu ziren  eta 2012an beste hainbeste.

GFAren esku uztea erabaki zen. 

• Kirol  jardueretan  euskararen  erabilera  bultzatzeko  PRESTAKUNTZA  IKASTAROA 

antolatzea kirol monitoreentzat.

Ekintza  honen  bidez,  jardueretako  kide  horien  euskararen  erabilera  areagotzeko  tresnak  eta  estrategiak 

eskaintzen lagundu nahi da. 3 edo 5 orduko ikastaroak antolatu izan dira monitoreentzat edo monitoreen 

prestakuntzan aritzen  direnentzat.  2015ari  begira,  ikastaro  hauek antolatzeari  utzi  eta  beste  bide  batzuk 

jorratzea erabaki zen. 

• Kirol taldeetan euskararen erabilera bultzatzeko EKIN METODOLOGIA aplikatzea kirol 

monitoreentzat.

 Ikasturte batez aplikatzen da metodologia: Oinarrizko formazio saioa ematen da, hizkuntza erabileraren 

neurketa egiten da, jarraipen bilerak. Ikasturte amaieran balorazioa egingo da.
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Añorgan martxan jarri berri da 2014-2015 ikasturterako. Lau taldetan jarri da martxan eta 2015eko ekainean 

egingo da balorazioa. Ekimenak ondo funtzionatuz gero,  nola eta non zabaldu aztertu beharko da, baliabide 

ugari behar baita. 

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.7 KULTURGINTZA

2.3.7.1. ADIERAZLEAK

• Donostiako euskarazko kultur eta aisialdi ekitaldiak ( Euskara Zerbitzuak jasotakoak*)

Urtea Ekintza kopurua

2011 650

2012 728

2013 1158

*Hauek dira Donostian euskarazko kultura eta aisialdiarekin lotura duten ekintzak, hau da, euskaraz.net-eko agendan  jaso direnak.  

• Donostia Kulturak antolaturiko euskarazko kultur ekitaldiak

Urtea Euskaraz Guztira

2012 ( Uztailaabendua) 242 999

2013 492 2063

2014 (UrtarrilaIraila) 316 1570
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• Donostiako Koldo Mitxelena literatur lehiaketan parte hartu duten ikastetxe eta ikasle 

kopurua

URTEA

LEHIAKETA MOTA

GUZTIRA IKASTETXE 
KOPURUA

KOMIKIA OLERKIA IPUINA BERTSOA

2011 732 44 524 488 1788 30

2012 649 36 400 627 1712 27

2013 725 63 449 587 1824 32

2014 817 56 435 412 1720 31

2.3.7.2. BALORAZIOA

Euskara Zerbitzuaren eta Donostia Kulturaren arteko elkarlana handia da.  Kasu batzuetan, bi  erakundeen 

artean antolatzen dituzte  ekintzak,  Donostia  Antzerki  Saria  esaterako;  beste  batzuetan ekintzak Donostia 

Kulturak antolatzen dituen arren, Euskara Zerbitzuak jarraipena eta sustapen lanak egiten ditu: poesia orduak, 

formatu  txikiko  antzerkia.  Horrez  gain,  hirian  antolatzen  diren  gainerako  kultur  ekintzen  sustapena  eta 

komunikazioa ere bideratzen du.

Hemen ere irabazi asmorik gabeko elkarteei diru laguntzak bideratzen zaizkie, egitura eta formatu desberdina 

duten ekintzak sartzen direlarik. 

2.3.7.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Euskara Zerbitzuaren posizionamendua arlo honetan bide honetatik ikusten da;  hirian dagoen euskarazko 

kultur eskaintzan euskarazkoa indartzea, eta dagoenean kultur jardueren eskaera areagotzea. Horretarako, 

eskaintzaren komunikazioan eta sustapenean eragin beharko da beste esparruetan aipatu diren euskaldunen 

sareak eta guneak probestuz (kultur eta aisialdi programazioaren berri emanez, Euskarazko produktuen gida 

banatuz…). 

Euskara Zerbitzuak diruz laguntzen dituen ekintza batzuk Donostia Kulturatik bideratu beharko lirateke eta 

dagoeneko hasia da esku aldaketa hori ematen.

2.3.7.4. EKINTZAK

• Euskarazko  Donostia  ANTZERKI  SARIA  antolatzea,  urteko  antzerki  programazioa 

indartzeko.
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Urtea Ikuskizun kopurua Emanaldi kopurua Ikusleak

2011 9 23 2.619

2012 14 41 6.543

2013 13 40 5.483

2014 uztaila bitartekoak (6) (15) (2.079)

Hurrengo urratsa Donostia  Kulturak ekintza hau bere gain hartzea litzateke eta zerbitzuak honen jarraipena 

egiten jarraitu beharko luke.

• GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETAREN FINALA antolatzeko laguntza ematea

• Euskal  Herriko  BERTSOLARI  TXAPELKETA  NAGUSIAREN  FINALAURREA  antolatzeko 

laguntza ematea Euskal Herriko Bertsolari Elkarteari

Bi ekintza hauek Donostia Kulturak hartu beharko lituzke bere gain.

• POLTSIKO  ANTZERKIA  SORKUNTZA  DEIALDIA.  Formatu  txikiko  antzerki  emanaldien 

ekoizpena laguntzea eta hauek eskaintzeko aretoen zirkuitua sortzea

Urtea Aurkeztutako lan kopurua

2011 4

2012 2

2013 7

Bi helbururekin sortu zen egitasmo hau. Batetik formatu txikiko antzerki lan gutxi zegoenez, hauek sustatzea 

eta bestetik egindako lan horiek erakusteko aukera ematea eta eskaintza areagotzea Donostian. Donostia 

Kulturarekin elkarlanean egiten da. 

• AFORISMO LEHIAKETA EHUrekin elkarlanean antolatzea.
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EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak eta Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak elkarlanean 

antolatu dute Oihenart III. aforismoen lehiaketa.  Hutsune bat betetzera datorren ekintza xumea da. 

• EKITALDIAK antolatzea Euskarazko Kultur Ekoizpena ezagutarazteko

• "DONOSTIA BERTSOTAN" bertso-saioa antolatzea.

 Donostia Kulturak bere gain hartu du dagoeneko.

• Zinemari  buruzko  euskarazko  ARGITALPENA  bideratzea  Donostiako  Nazioarteko 

Zinemaldiarekin.

 Ekintza hau bertan behera utzi da, 2013an eta 2014an ez da egin, ez zelako Euskara Zerbitzuaren egitekoen 

artean, lehentasunezkoa. 

• POESIA ORDUAK errezitaldia laguntzea.

 Donostia Kulturak bere gain hartu du .

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak
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2.3.8 KOMUNIKABIDEAK

2.3.8.1 ADIERAZLEAK

Euskarazko egunkarien irakurleak Donostian ( 2011-2013)

URTEA HITZA BERRIA BIAK BATERA

2011 13.000 11.000 24.000

2012 13.000 11.000 24.000

2013 9.000 13.000 22.000

Cies enpresak emandako datuak

• Euskarazko telebisten ikusle kopurua Donostian

URTEA ETB1 HAMAIKA GUZTIRA

2011 20.000 5.000 25.000

2012 22.000 5.000 27.000

2013 20.000 4.000 24.000

Cies enpresak emandako datuak

2.3.8.2. BALORAZIOA

Diruz laguntzen dira hainbat euskal komunikabide: Irutxuloko Hitza, Hamaika TB, Ttan Ttakun irratia…

14-18 adin tartekoei, ikastetxeetan, Gaztezulo banatzen zaie eta eragin handia du aldizkariaren harpidetzan. 

Horren truke aisialdiarekin loturiko ekintza ireki bat antolatzea eskatzen zaio Gaztezulori. 

Publizitateari  dagokionez,  eragiteko saiakerak egin izan dira.  Lortutako emaitzak xahututako baliabideekin 

alderaturik ondorioztatu da euskara zerbitzuaren eragin eremutik kanpo geratzen dela esparru hori. 
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2.3.8.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Euskarazko hedabideak diruz laguntzen jarraituko da eta ikusi beharko da etorkizunean sektore honek bizi 

duen bilakaera. Euskara Zerbitzutik merezi du Gaztezulorekin dagoen elkarlana indartzea. Izan ere,  aliatu 

interesgarritzat jotzen da gazteengana heltzeko. 

Oro  har,  arlo  honetan  bideratzen  den  publizitatean  eragiteko  beharra  ikusten  da,  batez  ere  Donostiako 

Euskararen Ordenantzak eta Donostiako Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko 5. planak araututakoa 

betetze  aldera  (kontratazio  irizpideak).Horren  jarraipena  egitea  euskara  zerbitzuari  dagokio,  eta  zeregin 

horretan sakondu beharko da datozen urteetan.

2.3.8.4. EKINTZAK

• Irutxuloko hitza aurrera eramateko Donostiako Komunikabideak S.Lri diru laguntza 

ematea

• Hamaika telebista aurrera eramateko Donostialdea Ikusentzunezkoak S.Ari ditu 

laguntza ematea.

• TTAN TTAKUNn irratia aurrera eramateko Ttan Ttakun elkarteari diru laguntza ematea.

• GAZTEZULO aldizkariaren IRAKURRIZ GOZATU ekimena laguntzea

Egitasmo honen helburua gazteen artean euskal prentsa ezagutarazi, euskarazko produktu idatzien 

kontsumoa bultzatu eta euskaraz irakurtzeko ohitura zabaltzea da. Ekimena Batxilergoko lehen eta bigarren 

mailan edota  Lanbide Heziketan ikasten ari diren ikasleei zuzentzen da. 

Ekimenean parte hartu duten ikastetxe eta ikasle kopurua:

Urtea Ikastetxe kopurua Ikasle kopurua

2011  18 2.255

2012 21 2.638

2013 20 2.375

2014 20 2.337
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Gaztezulo paperezko aldizkariaren Donostiako harpidedunak 2014an: %23

-Gaztezulo flashen ( Sareko harpidetza) Donostiako harpidedunak:  ( %44) donostiarra da

• DONOSTIA GAUR albiste buletina editatu, euskaraz.net web gunean txertatu eta posta 

elektronikoaren bidez harpidedunei egunero banatzea.

Euskara Zerbitzuaren iritziz kostu handiegia zuen eta eragin oso mugatua zuen ekimen honek. Hori dela eta 

bertan behera uztea erabaki zen.

• Mugi Kirola gazteentzako aldizkaria

 Urtebete eta gero,  izandako erantzun  eskasaren ostean, aldizkaria bertan behera uztea erabaki zen, kontuan 

hartuta gainera diru baliabide asko behar zirela. Proposamena egin zitzaion GFAri proiektu hau bere gain 

hartzeko, baina ez zegoen bere lehentasunen artean. 

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak

2.3.9 HIZKUNTZA BALIABIDEAK ETA CORPUSA

2.3.9.1 BALORAZIOA

Alor honetan hasitako hainbat ekintza bertan behera geratu dira, Euskara Zerbitzuaren eginkizuntzat jotzen ez 

direlako edo , beste ekintza batzuen aurrean, lehentasunik ez dutelako.  Egun, “Ahotsak” proiektua diruz 

laguntzen da eta horren zabalkunderako ekintza batzuk dagoeneko martxan dira (San Telmoko erakusketa 

iraunkorra esate baterako).

Irabazi asmorik gabeko elkarteei zuzenketa eta itzulpen zerbitzua eskaintzen zaie. 
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Euskararen  erabilera  komunikatiboari  dagokionez,  turistentzako  bereziki,  zazpi  hizkuntzetako  hiztegitxoa 

argitaratu zuen euskara zerbitzuak. Hiztegi horren argitalpena Donostia Turismok hartu du bere gain. 

2.3.9.2. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Internet  bidez  garatu  nahi  diren  proiektuak,  euskararen  normalizazioa  helburu  dutenak  zein  euskaraz 

egindako komunikazio proiektuak, laguntzeko aukera ikusten da. Azkenik, irabazi asmorik gabeko elkarteei 

zuzendutako zerbitzuak eskaintzen jarraitzea proposatzen da. Hala ere, hizkuntza baliabideak eta corpusa-ren 

esparrua ez da lehentasunezkotzat jotzen Euskara Zerbitzuaren egitekoan barruan.

2.3.9.3 EKINTZAK

• EUSKARAZ.NET WEB GUNEA kudeatzea 

Urtea Bisitari kopurua Orriak

2011 155.131 7.746

2012 273.996 8.620

2013 294.638 9.936 

• XARE euskal kultura digitalaren azoka jaialdia laguntzea.

Egitasmoaren edukia ona izan arren -bertan izandako parte hartzaile eta bisitarien kritika onak jaso zituen-, 

azokara etorritako bisitarien kopurua eskasa izan zen eta standetan izandako enpresa kopurua ere ez zen 

aurreikusitakoa izan.  Komunikazioa ez zen behar bezala landu eta, alde horretatik egitasmoaren emaitza ez 

zen ona izan. Ez da beste saiakerarik egin.

• Irabazi asmorik gabeko elkarteentzako ZUZENKETA eta ITZULPEN ZERBITZUA 

eskaintzea doan.
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Urtea Itzulpenak Zuzenketak Elkarte 

kopurua

2011 59 37 20

2012 30 40 60

2013 28 34 44

• Turista eta zerbitzu sektoreko profesionalentzat euskarazko HIZTEGI TXIKIA (8 

hizkuntzatan) argitaratzea.

 2014tik aurrera Donostia Turismok hartu du argitaratzeko eta banatzeko ardura.

• Donostiako herri-hizkera eta XX. mendeko lekukotza biltzeko DONOSTIAKO AHOTSAK 

programa laguntzea.

2014ean Ahotsak programaren bidez egindako lanak, batetik, San Telmo Museoko erakusketa iraunkorrean 

txertatzea lortu da, eta, bestetik, hizlari guztien zinta bana kodifikatuko da eta pasarteren bat behintzat 

edukiko du bakoitzak sareratuta. Lan guzti horiek eginda Donostiako euskararen azterketa ere burutuko da 

eta online argitaratu ahal izango da.

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak
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2.3.10 MOTIBAZIOA ETA SUSTAPENA

2.3.10.1. BALORAZIOA

Jauzi interesgarria lortu da euskararen aldeko sentsibilizazioan eta motibazioan, besteak beste, auzoetako 

eragile  askorekin  lan  eginez  eta  herritarren  eta  Udalaren arteko  elkarlanarekin  antolatutako  egitasmoak 

bideratuz.   Euskararen Egunaren inguruan ekintza garrantzitsuak bideratu dira  baina,  nagusiki,  sortu den 

elkarlana da aipatzekoa. 

“Euskararen hiria” lelopean ere hainbat komunikazio ekintza gauzatu dira. 

2.3.10.2. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

“-Udalean ere euskaraz / Tabernan ere euskaraz/ Dendan ere euskaraz/ Jatetxean ere euskaraz” lelopean 

hiritarren pertzepzioan eragin nahi  da: udalarekiko harremanetan, merkataritza eta ostalaritza esparruan, 

kirolean…  Lan ildo  hau  zehar  lerro  bezala  beste  esparruetan  landuko  da  eta  hasitako  bidea  zabaltzeko 

ekintzak landuko dira. 

2.3.10.3. EKINTZAK

• EUSKARAREN EGUNean sentiberatze-ekintzak egitea 

2011 Euskarazko kultur ekintzak programatu ziren abenduaren 3aren inguruko astean hainbat eragilerekin, 

eta egitarau zabala antolatu zen. Guztira 50 bat eragilek 60 bat ekintza. 

2012an Erabileraren aldeko mezua zabaldu zen "Guk ere euskaraz" kanpainan. 13 auzotako 60 eragile baino 

gehiagoren elkarlanarekin, 100 ekintzatik gora antolatu ziren.

2013an “Euskarak 365 egun” leloa hartu zen eta aurreko urteko ildoa jarraitu zen, auzoetako eragileekin 

elkarlana  baliatuz,  bai  urte  osoan  lanean  ari  ziren  euskara  batzordeekin  eta  baita  Euskararen  Eguneko 

egitaraua aurrera eramateko sortutakoekin. 100 ekintzatik gora antolatu ziren hamahiru auzotan.

• KONTSEILUAri  DIRU  LAGUNTZA  ematea,  normalkuntza  egitasmoak  aurrera 

eramateagatik.

• Donostiako EUSKARARI BURUZKO EKINTZAK lantzea.

• BAGERA Donostiako euskaltzaleen elkarteari DIRU LAGUNTZA ematea, normalizazio 

egitasmoak aurrera eramateko:

◦ Euskara sustatzeko helburuarekin jarduera ugari antolatzen ditu urtean zehar. Azpimarratzekoak 

dira:  Mintzalaguna  egitasmoa (400 lagunetik  gora  izaten dira  urtero);  Zergatik  ez?  motibazio 

tailerrak;  Mintzodromoak,  euskaltegiekin  elkarlanean;  Euskararen  erabilera  neurketak 
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(Zinemaldia,  Aste  Nagusia,  Jazzaldia,  Beldurrezko eta  Fantasiazko  Zinema...);  Jardunaldiak  eta 

abar.

2011n, Euskararen Eguna aitzakia hartuta, ibilaldi gidatu bat egin zuen Bagerak Donostian zehar, euskararen 

historia sozialaren ikuspegitik interesgarriak diren lekuak bisitatuz.

2012: Euskararen Egunean ez ezik, Donostia Turismo eta Mara Mara enpresekin elkarlanean,  "Euskararen 

ibilbidea"bisita  gidatuak  antolatu  ziren  udako  hiru  hilabeteetan bost  hizkuntzatan  (  euskaraz,  gazteleraz, 

ingelesez, frantsesez eta katalanez). 

2013an, Hiriaren bigarren mendeurrena ospatzeko, Donostia 1813-2013 Euskararen historia aurkezten zuen 

"Su haietatik hitz hauek" gida ( Argitalpena + weba) egin zuen Euskara Zerbitzuak EIErekin elkarlanean. 6.800 

ale argitaratu ziren eta liburuak zein webak harrera ona izan zuten. 

• KORRIKA 17 antolatzeko AEKri diru laguntza ematea.

• Soziolinguistika  Klusterrari  dirulaguntza  ematea  Euskararen  KALE  ERABILERAren 

neurketa egiteko.

• Hizkuntza  Eskubideen  BEHATOKIArekin  HITZARMEN  bat  sinatzea  Hizkuntza 

Eskubideen Aitortzarako eta Defentsarako Estrategiei buruzko Sinposioa antolatzeko

• EUSKARAREN GINKANA antolatzea Kutxarekin elkarlanean

• EUSKARAZ BIZI EGUNA, Euskal Herrian Euskaraz-en ekimena

• Badu Bada. Mundu eleanitza euskararen begietatik  erakusketa:  gazteentzako bisita 

gidatuak

• ZERGATIK EZ? motibazio saioak egitea

Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak
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2.3.11 AUZOETAKO PLANAK

2.3.11.1. ADIERAZLEAK

• Euskararen plan integrala martxan jarritako auzo kopurua

Altza, Añorga,  Intxaurrondo, Loiolako Erribera, Martutene, Bidebieta, Parte Zaharra, Amara Berri, eta Egia.

• Euskara Batzordeek aurrera eramandako ekintza kopurua , esparruak bereiztuta

Esparruak Ekintzak

Familia Trasnmisioa 28

Euskalduntzea 14

Irakaskuntza 6

Lan mundua 10

Aisia eta kirola 42

kulturgintza 36

Komunikabideak/ tek. berriak 4

Guztira  140

2.3.11.2. BALORAZIOA

Gaur egun auzoetako plan integralen bidez 9 auzotan, tokian tokiko berezitasunak kontuan hartuz, eragiten 

da.  Egun,  Bagerako dinamizatzaile batek planak bideratzen ditu ,  baina  guztira  heltzeko ez da nahikoa. 

Gainera,  aipatu  behar  da  euskara  batzorde  horiek  boluntarioek  osatzen  dituztela  beraz,  indarrak  eta 

baliabideak ondo neurtu beharko dira etorkizunean eraginkortasunez lan egin nahi bada.

Auzoetako Euskara Batzordeek antolatutako ekintzak diruz laguntzen dira.

2.3.11.3. AURRERA BEGIRAKO GAKOAK

Auzoetako  planen  bidez  eragitea  estrategikoa  da,  baina  horrek  baliabideak  eskatzen  ditu  eta  baita,  epe 

luzerako  kudeaketa  sistema  iraunkorra  definitzea  ere.  Zentzu  honetan  auzoetako  euskara  batzordeen 

dinamizazioa indartzea garrantzitsua izango da. Horretan asmatzea eta baliabideak lortzea da etorkizunerako 

erronka.

Erronka da baita ere euskara batzordeen sarea ehuntzen joatea, euskararen normalizazioari begira ahal den 

modu eraginkorrenean bidea egiteko.
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2.3.11.4. EKINTZAK

• INTXAURRONDOko  Euskara  Batzordeari  ezagutza,  motibazioa  eta  erabilera 

sustatzeko ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

• Familia transmisioa 4

Euskalduntzea 2

• irakaskuntza 1

• Lan mundua 4

• Aisia eta kirola 8

• Kulturgintza 3

• Komunikabideak/ tek. berriak 2

• AÑORGAko  Euskara  Batzordeari  ezagutza,  motibazioa  eta  erabilera  sustatzeko 

ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia transmisioa 3

Euskalduntzea 2

Aisia eta kirola 3

Kulturgintza 3

Komunikabideak/ tek. berriak 1
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• LOIOLA  ERRIBERAko  Euskara  Batzordeari  ezagutza,  motibazioa  eta  erabilera 

sustatzeko ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 2

Euskalduntzea 1

Irakaskuntza 2

Aisia eta kirola 4

Kulturgintza 3

Komunikabideak-Tekn. berriak 1

• MARTUTENEko Euskara Batzordeari ezagutza, motibazioa eta erabilera sustatzeko 

ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 3

Euskalduntzea 3

Irakaskuntza 1

Aisia eta kirola 3

Kulturgintza 2

• BIDEBIETAKO  Euskara  Batzordeari  ezagutza,  motibazioa  eta  erabilera  sustatzeko 

ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:
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Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 2

Euskalduntzea 1

Aisia eta kirola 3

Kulturgintza 2

• PARTE  ZAHARREKO  Euskara  Batzordeari  ezagutza,  motibazioa  eta  erabilera 

sustatzeko ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 3

Irakaskuntza 1

Aisia eta kirola 5

Kulturgintza 3

• AMARA BERRIko Euskara Batzordeari ezagutza, motibazioa eta erabilera sustatzeko 

ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 4

Euskalduntzea 3

Aisia eta kirola 2

Kulturgintza 5
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• ALTZAko  Euskara  Batzordeari  ezagutza,  motibazioa  eta  erabilera  sustatzeko 

ekimenak egiteko laguntzea.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 1

Euskalduntzea 2

Irakaskuntza 1

Lan Mundua 2

Aisia eta kirola 4

Kulturgintza 7

• Ekintza: EGIA auzoan proiektu pilotu bat martxan jartzea ezagutza, motibazioa eta 

erabilera sustatzeko ekimenak egiten laguntzeko.

2014an ondoko esparrutan eragitea  aurreikusi da:

Esparruak Ekintzak

Familia Transmisioa 6

Lan Mundua 4

Aisia eta kirola 10

Kulturgintza 8
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Balorazioarekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu:

1. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

2. Osatzeko ideiak

Horretaz gain, aurrera begirako gakoekin bat egiten duzun jakin nahi dugu eta zure iritziarekin osatu.

3. Irakurri duzunarekin bat egiten duzu?

4. Osatzeko ideiak
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