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sarrera

 
UEMAk, eragile politikoa izateaz gain, mankomunitateko 
kide diren udalei euskara zerbitzua ere eskaintzen die. 
Horren baitan, administrazioa euskalduntzeko zerbitzuak, 
udalerriak euskalduntzekoak, erabilera sustatzekoak eta 
herritarrak ahalduntzeko zerbitzuak ere eskaintzen ditu. 

Udalerri euskaldunen eta arnasguneen bilakaera gertu-
-gertutik jarraitzen du UEMAk, eta horren araberako egi-
tasmoak diseinatu eta sustatzen ditu udalerrietan.

Zerbitzu horiek hiru ildo estrategikoren baitan kokatzen 
dira:

    • Udalerrian euskaraz bizitzeko hutsuneak gainditzea 
eta erabilera sustatzea.

    • Euskal hiztun komunitatearen ahalduntzea.

    • Udalerri euskaldunen eta arnasguneen zaintza eta 
garapena. 
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1. udala eta udalerria  
euskalduntzeko zerbitzuak
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1.1. UDALA EUSKALDUNTZEKO ZERBITZUAK: 
erabilera planak, teknikarien eta 
hautetsien formazioa, agiri ereduak, 
hizkuntza irizpideak...

UEMArentzat oso garrantzitsua da udala eredugarri 
izatea euskararen normalizazio prozesuan. Horre-
gatik udal bat UEMAn sartzen denetik, UEMAk bere 
gain hartzen du udal horren egoeraren diagnosia 
egitea, plana diseinatzea eta plan horren jarraipena 
egitea (Bai Nafarroan bai EAEn, EAEko plangintzaldi 
bakoitzaren hasieran diseinatzen dira planak).

Horrez gain, planen jarraipena egiten da, eta UEMAk 
hainbat zerbitzu eskaintzen ditu plan horietan jarri-
tako helburuak betetzeko:

 • Hautetsientzat formazio eta sentsibilizazio saioak.
 • Langileentzat sentsibilizazio saioak.
 • Trebakuntza: zuzenekoa eta online.
 • Dokumentuen estandaritzazioa.
 • Hizkuntza paisaia zaintzeko baliabideak: oharrak, 
egutegia...
 • Hornitzaileen lanketa.
 • Kontratazio irizpideen inguruko aholkularitza.
 • Aholkularitza juridikoa.

Euskara zerbitzurik ez dagoen udaletan, UEMAk 
osotasunean hartzen du planak diseinatzeko eta ja-
rraipena egiteko ardura. Gainerako udaletan, berriz, 
Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean egiten da.

zerbitzua: udalaren erabilera planaren 
diseinua, jarraipena eta plana  

betearazteko laguntza teknikoa.
hartzaileak: udal langileak 

eta ordezkari politikoak.
helburua: udalaren lan hizkuntza eta 

zerbitzu hizkuntza euskara izatea. 
Bitartekoak: planak, dokumentu ereduak, 

trebakuntza fitxak, hizkuntza irizpideak 
eta abar.



1.2. UDALERRIA EUSKALDUNTZEKO ZERBITZUAK: 
merkataritza, ostalaritza, osasungintza,  
etorri berriak, alfabetatzea...

UEMAk, bertako kide diren udalerri guztietan, 
egoeraren diagnostikoa egiten du, eta unean-unean 
dagozkion eguneraketak egiten zaizkio. Errealitate 
horren arabera, ondoren, udalerrira begirako plan-
gintza egiten da.
 
Plangintza horiek, udalerriaren arabera, euskalgin-
tzarekin, udalaren euskara zerbitzuarekin edo dago-
kionarekin batera diseinatzen dira.

Udalerri txikienei, EAEn, ESEPen diseinua egiten die 
UEMAk. EAEn zein Nafarroan, dirulaguntzak ere UE-
MAk tramitatzen ditu.  Udalerri handiagoei, berriz, 
laguntzak eskatzeko eta kudeatzeko egitekoetan la-
guntza ematen die. 

1.2.1. UDALERRIRAKO PLANAK
zerbitzua: planen diseinua, aholkularitza 

eta ebaluazioa.
hartzaileak: UEMAko kide diren udalak.

helburua: udalerrian euskararen 
normalizazio urratsak emateko plan 

orokorrak diseinatuta izatea. 
Bitartekoak: diagnostikoak 

eta planen euskarriak.
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1.2.2. MERKATARITZA eta OSTALARITZA
 

zerbitzua: merkatariek eta ostalariek 
ohikoak dituzten bitartekoak euskaraz 

eskaintzea. 
hartzaileak: merkatariak eta ostalariak.

helburua: Hizkuntza paisaia euskalduntzea.
Bitartekoak: kartelak, errotuluak, 

ordainagiriak eta fakturak, arlokako  
hiztegiak, itzulpen laburrak, merkealdie-

tarako materiala, eta abar.

Udalerri berri bat UEMAn sartzen denean, merkata-
ritza bira egiten da, eta herriko dendari eta ostala-
riei eskaintzen zaie hizkuntza paisaia euskalduntze-
ko aukera. Horretarako, ordutegi ereduak, menuen  
itzulpenak, informazio-txartelak, fakturak eta abar 
eskaintzen zaizkie. UEMAk txosten bat egiten du 
udalerriko merkataritza zerbitzuen datuekin.

Behin bira eginda, udalaren eta UEMAren artean 
adosten da bisitak egiteko maiztasuna.

· Karteltxoak.
· Errotuluak.
· Ordainagiri / faktura takoak.
· Arlokako hiztegiak.
· Itzulpen-lan laburrak (menuak, karteltxoak…)  
eta euskara zuzenketak.
· Merkealdietarako materiala (merkealdiko tirak  
eta orain/lehen txarteltxoak).

Urtean bi kanpaina egiten dira:
 
• Ekainean, merkealdi kanpaina eta udako kanpai-
na. Merkealdirako materiala eta hizkuntza paisaia 
euskalduntzeko bitarteko guztiak eskaintzen zaizkie 
merkatariei eta ostalariei.

• Kanpaina orokorra. Abenduaren amaieran egiten 
da, eta zerbitzua gogorarazteko gutunak bidaltzen 
zaizkie. Horrekin batera jasotzen dute egutegi bat, 
zerbitzua erabiltzeko helbide eta telefonoekin.

Udalerriren batean saltoki berri bat irekitzen de-
nean, zerbitzua zuzenean aurkezteko bisitak egiten 
dira.
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1.2.3. TRANSMISIOA
 
 
1.2.3.1. MATERIAL BANAKETA
 
zerbitzua: gurasoak kontzientziatzeko gutuna.
hartzaileak: haur jaio berrien gurasoak.
helburua: gurasoei hizkuntzaren transmisioaren garrantzia 
ikusaraztea. 
Bitartekoak: gutuna eta autorako pegatina.
 

Guraso eta seme-alaben arteko hizkuntza transmi-
sioaren garrantzia ikusarazteko, jaio berriaren gu-
rasoei gutun bat bidaltzen zaie, haurra jaiotzen den 
unetik euskararen garrantzia nabarmenduz, eta pe-
gatina bat ere ematen zaie autorako: Kontuz, hau-
rrak!
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Metodologia:
Ariketa praktikoak zein teoria partekatuko ditugu. Teoria, batik bat,  
gurasoentzat azalduko dugu. Horrez gain, bideoak eta abestiak erabi-
liko ditugu. UEMAko bi teknikarik egingo dituzte dinamizatzaile lanak.  
 
Lehen ordubetean gurasoak eta haurrak bananduta egongo dira bi talde-
tan. Bigarren zatian, guztiak batera egongo dira.

Gurasoekin teorikoa izango da tailerra. Erakusketako edukiak erabilita, 
honako gaiak landuko ditugu: 
• Arnasguneak. 
• Herri euskaldunen zein erdaldunen garapen soziolinguistikoa. 
• Arnasguneetan hizkuntzaren gorabeherak aztertzeko gakoak. 
• Dagokion herriko datuak eta haien irakurketa. 
• Hausnarketa norbere hizkuntz hautuez. 

Haurrekin praktikoa izango da tailerra: hiru txokotan banatuko dugu 
lekua (etxea, parkea/jolastokia eta eskola). Txoko bakoitzari mural bat  
jarriko diogu, eta hiru taldetan banatuko ditugu umeak. 

Gure helburua izango da umeek azaltzea gune bakoitzean zer  
hizkuntza entzuten eta erabiltzen duten. Horretarako, gune bakoitzean 
ariketa bana egin beharko dute. 20 minutu pasatuko dituzte txoko bakoi-
tzean. 

Bigarren zatian, gurasoak soziolinguistika tailerrean azaldutako  
kontzeptuen jabe izango dira, eta umeek azaldu egingo dizkiete zer on-
dorio atera dituzte txokoz txoko egin dituzten ariketetan.

Euskararen alde pauso bat aurrera egiteko egin dezaketenaz  
hausnartzeko eskatu zaie taldeka jarrita. Taldeetan haurrak beraien gura-
soekin jarriko ditugu. 

Bukaeran egoera bat aukeratuta, antzerkitxo bat egiteko eska-
tuko diegu, beti ere euskararen aldeko pauso bat irudikatuz. 

1.2.3.2. ISPILUARI BEGIRA  
zerbitzua: haurren eta gurasoen tailerra.

hartzaileak: 6 eta 11 urte bitarteko 
haurrak, eta hauen gurasoak.

helburua: haurrek eta gurasoek 
elkarrekin hausnartzea hizkuntza  

ohiturei buruz, aldaketan eragiteko.  
iraupena: 2 ordu.
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1.2.4. BIZTANLE BERRIEN HARRERA
zerbitzua: biztanle berrien harrera.

hartzaileak: biztanle berriak.
helburuak: batetik, gure herrietara 

datozen erdaldunak, euskara bereganatuz, 
herrian integratzea; bestetik, datozen  

euskaldunak herrian euskaraz integratzea. 
Bitartekoak: eskuorriak, bideoa eta 

hainbat formazio saio.

Herri batera heltzerakoan jasotzen dugun lehenen-
go harrerak berebiziko garrantzia du herrian inte-
gratzeko garaian, are eta gehiago etorri denak sare 
sozial propiorik ez badu. Beraz, biztanle berriari egi-
ten diogun harrera oso garrantzitsua izango da.

Herrian ondo integratzeko hizkuntza oinarrietako 
bat da, baina horrekin batera, benetako integrazioa 
lortzeko gure herriko ohitura zein betebeharrak 
ondo ezagutzea funtsezkoa izango da. 

Hori horrela, gure herrietara bizitzera datozen biz-
tanle berri guztiei harrera egiteko lau aukera es-
kaintzen ditugu, herriko behar eta baliabideen ara-
bera lanketa sakonagoa edo oinarrizkoagoa egiteko 
aukera zabaltzeko asmoz.

Oinarrizko lanketa egiteko honako euskarriak  
ditugu: 

   • Diptiko orokorra. 
   • Diptiko barruan sartzeko gehigarria. 
  • Udal langileentzat jarraibideak.

Gure herrian eroso bizitzeko behar dituzten oinarri-
zko zerbitzuen eta herriaren nondik norakoen berri 
zehatza emateaz gain, herriko errealitate soziolin-
guistikoaren berri emateko eskuorriak ditugu. Esan-
go diegu euskararen lurraldera datozela, zer garran-
tzia duten arnasguneek edo udalerri euskaldunek, 
zer funtzio betetzen dituzten, eta euskarak zer aban-
taila eskainiko dizkien beraien eguneroko bizitzan.
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Biztanle berriaren ezaugarriak aintzat hartuta, eman-
go diegun mezua ezberdina izango da. Honakoak 
dira bereizi ditugun xede taldeak:

    • Euskal Herri kanpotik datozenak
    • Euskal Herritik datozen erdaldunak
    • Euskal Herritik datozen euskaldunak

Lanketa sakonagoa egin nahi izanez gero, beste 
hainbat euskarri ere eskaintzen ditugu: 

    • Eragileentzako saioa. 
    • Matrikulazio garairako gutun eredua.
    • Harrera saioetarako bideo orokorra.
    • Harrera saioetarako gidoia osatzeko laguntza. 
    • Harrera saioetarako gidoia osatzeko laguntza. 
    • Jaia antolatzeko ideia multzoa. 

Ongi etorri  
Ataunera!

El entorno, el idioma, y quizá la forma de vida cotidiana serán nuevos para ti.  
Somos conscientes de que, en muchas ocasiones, no es tan fácil adaptarse 
a otro pueblo. Sin embargo, deseamos que puedas integrarte de la 
mejor manera posible. Con estas líneas, queremos darte nuestra más 
sincera bienvenida. 

El euskera, la lengua vasca, es la lengua propia de Euskal Herria. Ya lo 
habrás notado: es la lengua que utilizamos la mayor parte de los habitantes del 
pueblo. Sociolingüísticamente, nuestro pueblo es un espacio vital del euskera, 
un pulmón para nuestra lengua, un patrimonio natural a conservar. 
Somos un pueblo que vive y funciona en euskera.

Para integrarte, por supuesto que no tienes por qué renunciar a tu idioma, ya que 
enriqueces nuestra población, que es cada vez más diversa. Pero también quere-
mos informarte que tienes opciones para aprender el euskera en el propio pueblo, 
así como ayudas para ello. Aprender euskera, es comprender el pueblo en su tota-
lidad, disfrutar más de nuestra cultura, sentirte en casa y formar parte del pueblo. 
Además, tendrás la oportunidad de aprenderlo y practicarlo en tu vida diaria.

En la parte posterior de esta página encontrarás servicios que puedan resultarte 
útiles, junto a cómo y donde puedes aprender euskera. Queremos que sepas que 
para cualquier consulta o ayuda que necesites, puedes acercarte a las oficinas del 
ayuntamiento. Te ayudaremos con mucho gusto.

¡Bienvenid@ a Ataun!

Ingurua, beharbada euskalkia, eta agian eguneroko bizimodua be-
rriak izango dira zuretzat. Jakin badakigu, askotan, ez dela hain erraza 
beste herri batera egokitzea; hala ere, zailtasunak zailtasun, gurean 
ahalik eta ondoen moldatzea nahiko genuke. Eskuorri honekin gure 
ongietorri zintzoena eman nahi dizugu.

Euskal Herriko berezko hizkuntza da euskara, eta dagoeneko nabari-
tuko zenuen bezala, euskara da herriko biztanle gehienok erabiltzen 
dugun hizkuntza. Euskararen arnasgunea da gurea. Euskaraz bizi den 
herria.

Euskal Herrira bertakotzeko, ez duzu zure hizkuntza, kultura eta ohi-
turak alde batera utzi beharrik. Hala ere, jakin ezazu, euskara ikaste-
ko aukerak badaudela herrian bertan, eta baita horretarako lagunt-
zak ere. Euskaraz ikasteak, herria bere osotasunean ulertzea, herriaz 
gehiago gozatzea eta etxean sentitzea (herriaren parte izatea) eka-
rriko dizu. Gainera, euskaraz ikasteko eta aritzeko aukera doan izango 
duzu, kalean bertan!

Orrialde honetan, segur aski baliagarri izango zaizkizun zerbitzuen 
helbide eta telefono zenbakiak daude. Dena dela, edozein zalantza 
edo laguntza behar baduzu, etor zaitez lasai udaletxera. Atsegin han-
diz lagunduko dizugu.

Ongi etorri Ataunera!
¡Bienvenid@ a Ataun!

Ataungo 
Udala

ETXEBIZITZA / Housing / Habitação /       
V           / Vivienda :

KIROLA / Sport / Deporte / Esporte / Sportiv :
UDAL ZERBITZUAK / Town services / 
Servicios municipales:  

ERROLDATZEA / Register / Recenseamento / 
Empadronarse /                                  :

GIZARTE ZERBITZUA / Social Services / Serviço 
Social / Servicios Sociales /                                           :

LANA / Employment / Emprego /  
Empleo /             :

Ataungo Udala
Tel. 943-18 00 11

udala@ataun.eus · www.ataun.eus

Lazkaoko Osasun Zentroa:  
943-80 55 60

Auzmendi botika (Ataun):  
943- 16 41 29

Beasaingo Gizarte Segurantza:  
943-16 25 13

Lanbide 
Gipuzkoa plaza 1

Urbieta eraikina (Beasain)
943 0238550

OSASUN ZERBITZUAK / Health Services /  
Saúde / Salud /                                        :

Etxebide - Alokabide
012

www.etxebide.info

Ataungo Udala,  
astearte eta ostiraletan:  

943-18 00 11 

Liburutegia: 943-18 04 78.
KZ Gunea, Gaztelekua, Jolas-gelak, 
Gihartze gela eta boulderra, Herri 

Antzokia, Barandiaran Museoa.

Gihartze gela, Boulder  
eta ikastaroak:  
Ataungo Udala

Ataungo Udala  
943-18 00 11

Sasieta Mankomunitatea  
943-16 15 55

Kuboak Udalean jasotzen dira

HONDAKINAK /  Waste / Residuos / 
Resíduos /  Deșeuri :



1.2.5. EUSKALDUNTZE ALFABETATZEA
 
zerbitzua: euskalduntze alfabetatze kanpaina bideratzea.
hartzaileak: erdaldunak eta euskaraz alfabetatu 
nahi dutenak.
helburua: herritarrak euskara ikastera edo alfabetatzera 
animatzea, eta taldeak herrian bertan sortzea,  
euskaltegirik egon ez arren. 
Bitartekoak: gutuna eta kartelak.

Euskaltegirik ez dagoen udalerrietan, herrian bertan 
euskara ikastaroak sortzeko helburuarekin, euskal-
tegiekin harremanetan jarri eta kanpaina zehatzak  
koordinatzen eta bultzatzen ditu UEMAk.
  
Udaletako dirulaguntzak zehazteko laguntza  
eskaintzen du.
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1.2.6. ERRENTA AITORPENA
 
zerbitzua: errenta aitorpena euskaraz egiteko informazioa, 
laguntza eta sentsibilizazio kanpaina 
hartzaileak: udalerri euskaldunetako herritarrak.
helburua: herritarrek errenta aitorpena euskaraz egitea 
eta administrazioa euskalduntzea. 
Bitartekoak: kartelak, esku-orriak, hedabideak eta 
sare bideak.

Urtero egiten da kanpaina UEMAren bidez. Herrita-
rrak errenta aitorpena euskaraz egin dezaten anima-
tzea da helburua. 

Kanpainen balorazioak ere UEMAk egiten ditu, 
erakundeekin kopuruak kontrastatuta eta informa-
zio hori guztia udaletara zabalduta.
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1.2.7. ABIZENAK EUSKALDUNDU
 
zerbitzua: abizenak euskalduntzeko kanpaina.
hartzaileak: euskal abizenak erdal grafiaz idatzita dituzten 
herritarrak.
helburua: euskal abizenak euskal grafiaz idatzita agertzea.
Bitartekoak: eskuorriak eta kartelak.

Udalen batek kanpaina egin nahi badu,  
UEMAtik kanpainarako euskarriak helarazten zaizkio 
eta kanpaina diseinua prestatu. Horretarako, karte-
lak, eskuorriak eta beharrezko materiala UEMAk jarri 
ohi du.
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1.2.8. OSASUN-ETXEAK ETA ZERBITZU PUBLIKOAK
zerbitzua: osasungintza eta zerbitzu publikoak 

euskalduntzeko lanketa. 
hartzaileak: herritarrak, oro har, eta osasungintzako eta 

beste esparru publiko batzuetako erakundeak  
zein langileak.

helburua: herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea 
zerbitzu publikoetan, osasungintzan  

zein beste arlo batzuetan. 
Bitartekoak: datuak biltzeko dokumentazioa eta kanpaina 

komunikatiboetarako bitartekoak.

UEMAk osasungintzako zerbitzuen jarraipena egiten 
du modu nazionalean zein udalerriz udalerri. Ikus-
pegi nazionaletik, Osakidetzaren euskara planaren 
jarraipen batzordean parte hartzen du. Horrez gain, 
osasungintza euskalduntzeko mahaiko kide da, eus-
kalgintzako beste eragile batzuekin batera. Bertan, 
Osakidetzaren eta Osasunbidearen lan ildoak azter-
tu eta ekarpenak egiten zaizkie, elkarlanean herri-
tarren hizkuntz eskubideak bermatzeko helburuare-
kin.
 
Horrez gain, bi urtean behin, udalerriz udalerriko 
diagnostikoa egiten da, ikusteko bertako langileek 
zer hizkuntza gaitasun duten. Familia medikuen, pe-
diatren, larrialdietako medikuen, erizainen, haur eri-
zainen eta harrerako langileen hizkuntz eskakizunak 
eta derrigortasun datak behatzen dira, eta tokian 
tokiko ordezkari politikoekin zein herritarrekin kon-
trastatzen da bildutako informazioa. Ondoren, dago-
kien erakundeekin konpartitzen dira datuak, aurre-
rapausoak proposatzeko.

Lan horretatik abiatuta, 2019-2020 ikasturtera be-
gira, Osakidetzarekin prestatzen ari gara Nirekin 
euskaraz kanpaina. Osakidetzak dagoeneko abian 
du herritarren hizkuntz hautua erregistratzeko pro-
grama bat, eta egitasmoaren helburua da herrita-
rrek euskara lehenestea zerbitzu eta komunikazio 
hizkuntza gisa. Bi erakundeen artean kanpaina ko-
munikatibo bat egingo da, udalerri euskaldunetako 
herritarrak hautua egitera animatzeko. Nafarroan ere 
halako aukera bat bideratzeko saiakera egingo da.
Osasungintzaz gain, beste administrazio batzuk 
ematen dituzten zerbitzuen jarraipena ere egiten da. 
Esaterako, epaitegiena, lurralde eta herrialde mai-
lako erakundeena, beste mankomunitate batzuena 
eta zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten hainbat 
entitateena.
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1.2.9. FINANTZA ERAKUNDEAK
 
zerbitzua: finantza erakundeek herritarrekin 
euskara lehenesteko lanketa. 
hartzaileak: herritarrak oro har, eta finantza erakundeak.
helburua: banketxeen jardunean herritarren hizkuntza
eskubideak bermatzea, eta entitateek hizkuntza  
normalizazioan aurrera egitea.
Bitartekoak: urtez urteko azterketa eta elkarlanerako 
mahaia.

UEMAk Laboral Kutxa eta Kutxabank finantza erakun-
deekin hitzarmen bat sinatu zuen 2016an. Bertan, 
banketxeek mankomunitateko udalerrietan jarraitu 
beharreko zenbait konpromiso hartu zituzten, eus-
kaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta 
euskara lehenesteko. 

Hitzarmen horren baitan, bi lan nabarmendu behar 
dira. Batetik, urte osoan zehar egiten den intziden-
tzien jarraipena: UEMAko teknikariek udalerriz uda-
lerri, ordezkari politikoei, euskara teknikariei eta he-
rritarrei esker, banketxeetan izandako intzidentziak 
jasotzen dituzte, eta horien berri ematen diete da-
gokien banketxeetako euskara arduradunei. Euskara 
arduradunek egoera kudeatu eta soluzio bat ematen 
saiatzen dira.

Bestetik, urtean behin egiten da hitzarmenaren ja-
rraipena. Horretarako, bi banketxeek beraien jar-
dunaren balorazioa egiten dute ekainerako. Horrez 
gain, UEMAk bere udalerri batzuetako egoitzekin 
lagin bat atera, eta bulego horietako datu-bilketa 
egiten du, behaketa zuzen bidez. Ekaina eta uztaila 
artean UEMA eta banketxeetako arduradunak bildu 
egiten dira, balorazio orokorra egiteko eta hobetu 
daitezkeen alderdiak adosteko.

Gaur gaurkoz, Kutxabank eta Laboral Kutxa dira pro-
grama honetan parte hartzen duten finantz erakun-
deak. Dena den, UEMAren helburua da lanketa hau 
zabaltzea eta beste banketxe batzuekin ere elkarla-
nean hastea. 

17



18

2. euskal hiztunak  
ahalduntzeko zerbitzuak

2.1. FORMAZIO ESKAINTZA: 
tailerrak, erakusketa, bisita gidatuak...

Udalerri euskaldunetan badago batean eta bestean  
errepikatzen ari den kezka, nahiz eta gaur gaurkoz joera hori nagusi ez den: 
kalean eta etxean gero eta gehiago entzuten dela gaztelania. Ele bietako 
jardunek espazioa irabazi dute euskarazko jardunen gainean eta joera hori 
sumatzen ari dira hainbat herritan. Bada, kezka hortaz ohartuta, UEMAk for-
mazio eskaintza zabala sortu du herritarrak sentsibilizatu eta ahalduntzeko.  

Udalerri euskaldunetan, maiz, herritarrak ez dira modu kontzien-
tean ohartzen hizkuntzaren biziraupenean izan duten, duten, eta 
izango duten arduraz eta garrantzi handiaz. Euskal hiztun komunita-
teari esker iritsi gara, hein handi batean, gaur egungo egoeraraino. 
Hortaz, ezinbestekoa da komunitate horren jabekuntza prozesuan era-
gitea. Herritar horiek jakin behar dute  haien hizkuntza jarrerek izuga-
rrizko eragina izan dutela, dutela, eta izango dutela euskararen geroan.  

Kezka horiei erantzuteko asmoz, orain arte baino  eskaintza zabalagoare-
kin gatoz, ahalik eta herritar gehienengana iristea baita asmoa. Horre-
tarako, askotariko beharrizanetara egokituko diren formatuak prestatu 
ditugu, udalerri edo interes-talde desberdinei erantzun asmoz. 
 
Honako saioak aurkituko dituzue atal honetan: arnasguneen tailer edota 
hitzaldiak, erakusketa ibiltaria, bisitailerrak, motibazio tailerra eta haur eta  
helduentzako tailerra. Ondoren aurkituko duzu prestatu ditugun formatu  
bakoitzaren helburu, hartzaile eta metodologiari buruzko informazio xe-
heagoa. Dena den, eskaintza hau moldagarria da tokian tokiko beharre-
tara eta interes-taldeek bestelako behar zehatzen bat aurkeztuko balute 
egokituko genuke.
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2.1.1. ERAKUSKETA IBILTARIA
 

zerbitzua: euskararen arnasguneei 
buruzko erakusketa. 

hartzaileak: arnasguneetako herritar 
guztiak.

helburua: arnasguneek duten garrantzia 
eta azken hiru hamarkadetan izan duten 

bilakaera ikusaraztea eta aurrera  
begirako gakoak ezagutzea, modu di-

daktiko batean.  
Bitartekoak: 13 paneleko erakusketa.

UEMAk herritarrengan eragiteko hainbat baliabide sortu ditu azken ur-
teetan eta sortu berri duen erakusketa hau ere komunikazio estrategia 
horren baitan kokatzen da. UEMAren mezua herritarrengan zabaltzea da 
helburua eta ahalegin berezia egin da mezu ulerterrazak sortzen.

Erakusketaren mamia bi iturri nagusitatik jasotakoa da. UEMAk bi iker-
keta egin zituen 2014an eta 2015ean ekin dio gizarteratzeari. Lehen-
bizikoa, Soziolinguistika Klusterrak egindakoa da eta  Udalerri eus-
kaldunen bilakaera soziolinguistikoa aztertzen du. Bigarrena, berriz, 
Gaindegiak landutakoa da eta udalerri euskaldunen ezaugarri sozioeko-
nomikoak biltzen ditu. Bi txosten mardul horien mamia modu sintetikoan 
eta praktikoan azaltzen du erakusketak, grafiko erakargarriz hornituta. 
Bestalde, aipatutako iturriez gain, beste hiru atalekin osatu da erakuske-
ta. Lehenbizi, euskararen arnasguneak zer diren eta nolako ezaugarriak 
azaltzea garrantzizkotzat jo da. Bigarrenik, kultur ereduaren bilakaerak 
herritarrengan izan duen eraginari ere arreta berezia jarri zaio (internet, 
globalizazioa…). Azkenik, herritarren aktibazioari begirako mezu indartsu 
eta positiboa zabaldu nahi izan da erakusketa amaieran.

Erakusketa 13 panelek osatzen dute eta, horiez gain, erakusketaren aur-
kezpen lana egiten duen beste bat ere badago. Informazio panel nor-
malak roll-up formatukoak dira, alegia, pertsiana bat balitz bezala bil-
tzen diren horietakoak. Oso toki gutxi behar dute bilduta daudenean, 
baina zabaldutakoan tamaina ikusgarria dute: metro bat zabal eta bi luze  
(1 x 2). Herri txikietan tamaina egokiko areto handirik ez baldin bada-
go, formatu txikiko erakusketa muntatzeko aukera ematen du erakuske-
tak. Hau da, panel guztiak eraman beharrean, 6-7 eramango genituzke, 
informaziorik garrantzitsuena eta mezuaren muina biltzen dutenak.  

Esan bezala, panel berezi bat egongo da, aldi berean erakusketaren aur-
kezpen funtzioa egingo duena eta ikuslearekin interakzioa sortu nahi 
duena. Panelak zulo bat izango du erdian, eta ikusleek paperezko he-
gazkinetan euren ideiak eta hausnarketak idazteko aukera izango dute, 
ondoren hegazkinak hegan jartzeko eta zulotik sartzeko.

Tamaina eta moldagarritasuna:
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2.1.2. ARNASGUNEEI ETA UDALERRI  
EUSKALDUNEI BURUZKO HITZALDIA

 
zerbitzua: euskararen arnasguneetatik 
eta udalerri euskaldunetatik abiatuta, 

herriko egoera soziolinguistikoa  
ulertzeko eta lantzeko gakoak ematea. 

hartzaileak: herritarrak.
helburua: herritarrek euskararen arnas-
guneen eta udalerri euskaldunen ezauga-

rri eta funtzioak ezagutzea.  
iraupena: 90 minutu.

Edukia eta metodologia:

Hitzaldia UEMAko teknikari batek emango du. Gaitegia eta iraupena  
zehaztuta dauden arren, aukera egongo da, beharraren arabera, zenbait 
moldaketa egiteko.

Honakoak dira hitzaldiaren gako nagusiak:

    • Arnasguneen ideia, ezaugarriak eta garrantzia. Zergatik dira beha-
rrezko?
    • Arnasguneak eta udalerri euskaldunak. Zerk batzen eta desberdin-
tzen ditu?
    • Hizkuntzaren bilakaera udalerri euskaldunetan eta herrian bertan: 
datuak eta irakurketak. 
    • Ekologia eta hizkuntz ekologia, berdintasun neurriak ulertzeko gakoak.
    • Hizkuntzaren garapenean eragiten duten faktoreak: hirigintza, turis-
moa, aisialdia, kultura… 
    • Eredu berritzailea: euskara zeharkakotasunez erakundeetan zein herri 
eragileetan.
    • Udalerri euskaldunetako eta arnasguneetako herritaren papera,  
hizkuntza babesten eta zabaltzen.



2.1.3. ARNASGUNEEI BURUZKO TAILERRAK: 
zerbitzua: euskararen arnasguneetatik 
eta udalerri euskaldunetatik abiatuta, 

herriko egoera soziolinguistikoa  
ulertzeko eta lantzeko gakoak ematea. 

hartzaileak: herritarrak.
helburua: herritarrak euskararen 

arnasguneen eta udalerri euskaldunen 
ezaugarri eta funtzioak ezagutzea, eta 

beraien udalerriko diagnostikoa egitea.  
iraupena: 2 orduko saio bat 

edo 2 orduko bi saio.

Edukia eta metodologia:
 
 
Tailer honen helburua da herritarrek ikustea euskararen arnasguneek eta 
udalerri euskaldunek zer garrantzia duten hizkuntzaren normalizazioan. 
Euskarak beharrezkoak ditu nagusi izango den eremuak, eta arnasgunee-
tako eta udalerri euskaldunetako herritarrek asko egin dezakete hizkun-
tza zaintzeko eta zabaltzeko. Hori ulertzeko, eremu horien ezaugarriak 
eta funtzioak azalduko dira, eta urtez urte izan duten bilakaera ezagu-
tuko dute. UEMAko teknikariak gidatuko ditu saioak.

Azalpen horiek emateaz gain, datu soziolinguistikoekin jolas egingo da. 
Zein dira gure udalerriko ezagutza datuak? Etxeko erabilera zenbatekoa 
da? Kalean, zenbatek hitz egiten dute euskaraz? Datu horiek mahai gai-
nean jarri, eta hausnarketarako eta iritziak konpartitzeko aukera egongo 
da, hainbat ariketen bidez. Nolakoa zen gure udalerria atzo, nolakoa gaur 
eta nolako herria nahi dugu bihar?

Horrekin lotuta, hizkuntzaren garapenean eragiten duten faktoreak ere 
aztertuko dira. Izan ere, lehen begiratuan, euskararekin lotura zuzena ez 
duten faktore horiek erabakigarriak dira udalerri bateko egoera sozio-
linguistikoan. Esaterako, hirigintza ereduak, turismoak, kultur mugimen-
duak… asko eragin dezake euskararen ezagutzen eta, batik bat, erabile-
ran.

Lehen saioa bigarren saio batekin josiz gero, aukera egongo da herriko 
diagnostikoan sakontzeko eta euskalgintzarentzat zein udalarentzat bi-
deorri bat sortzeko. Zertan egin beharko dugu indarra? Zein dira hobe-
tzeko ditugunak edo indartu behar ditugunak? Hainbat udalerritan, tailer 
honetatik sortu edo berpiztu dira euskalgintzako taldeak.
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Edukia eta metodologia:
 
Gaztelaniarako joera duten herritarrak euskarara hurbiltzea da tailerraren 
helburua. Pertsona bakoitzak hainbat arrazoi izan ditzake egunerokoan 
hizkuntza bat edo bestea aukeratzeko. Bakoitzak bere bizi-kontakizuna 
du, eta horren arabera eraiki ditu bere hizkuntz ohiturak, beste hainbat 
ohitura bezala. Inor epaitu gabe, tailer honek herritarra bidaia batean 
murgiltzera gonbidatzen du, bere joerak azter ditzan eta euskaraz ez egi-
teko arrazoiak identifika ditzan. Helburua izango da euskaraz ez egiteko 
arrazoi horiek, pixkanaka bada ere, euskaraz egiteko arrazoi bihurtzea. 

UEMAko teknikariak gidatuko du saioa, eta baliabideak eskainiko dizkie 
parte-hartzaileei euskara bere sentitzeko, eta beraien bizipenak zein 
sentsazioak adierazteko. Beti ere, euskararen aldeko hautua egiteko 
erraztasunak jarriko zaizkie eta beraiek eginiko bidea aitortuko zaie. 

Honako edukiak landuko dira:

    • Arnasguneen garrantzia.
    • Arnasguneen garapena eta norbere herriko datuak.
    • Korronte nagusien indarra, korronte txikien aurrean. 
    • Hizkuntza nagusiak eta hizkuntza gutxituak. 
    • Ekologia eta hizkuntz ekologia, berdintasun neurriak ulertzeko gakoak. 

Metodologiari dagokionez, parte-hartzaileek beraien esperientzia kon-
tatzea eta haiek eroso sentitzea bilatuko du dinamizatzaileak. Horreta-
rako, bideoak, bisualizazio ariketak eta taldekako hausnarketa dinamikak 
erabiliko dira. 

Tailer honek eskatzen duena da deialdia oso ondo egitea. Publikoa ondo 
finkatzea, eta gonbidapen bidez-eta taldetxoa osatzea. Deialdia ondo 
egin den kasuetan, oso balorazio ona egin da saioaz.

2.1.4. MOTIBAZIO TAILERRA  
zerbitzua: motibazio tailerra.

hartzaileak: erdararako joera duten 
herritarrak.

helburua: hizkuntza praktikez 
hausnartzea, eta gaztelaniarako joera 
duten herritarrak euskaraz egitearen 

balioaz oharraraztea.  
iraupena: 2 ordu.
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Edukia eta metodologia:
 
Euskaraz ez dakiten herritarrak dira tailer honetako protagonistak. Tai-
lerrak bi helburu nagusi ditu: batetik, pertsona horiek ikustea nahiz 
euskaraz ez jakin, beraien jarrera lagungarria izan daitekeela ingurua 
euskalduntzeko, alegia, euskarari eta euskaldunei beraien bidea egiten 
laguntzeko. Bestetik, euskararekin mundu berri bat deskubritu dezake-
tela ikusaraztea ere bada xedea. Izan ere, hizkuntza bat geureganatzeko, 
ez dugu gure ama hizkuntzari eta beste hizkuntzei uko egin behar, eta 
Euskal Herriko hizkuntza ezagutzeko pausoa emateak, bizitzeko, ikuste-
ko eta sentitzeko modu berriak eskainiko dizkie.

Tailer hau oso interesgarria da udalerri euskaldunetan bizi diren guraso 
erdaldunentzat. Izan ere, haiek zalantzak izaten dituzte beraiek seme-
alabak euskarara murgiltzerakoan. Baliabideak eskaintzea eta bultzada-
txo bat ematea behar izaten dute, askotan.

Jarrera da gakoa. Parte-hartzaileek sentitu behar dute, oraingoz, euskaraz 
ez jakin arren, badirela euskararen alde egin ditzaketen eguneroko ekin-
tzatxoak, eta hori jarrera kontua dela. Horretarako, beharrezkoa izango 
da euskara balioan jartzea, eta aitortza bat egitea haren iraupenari eta 
euskal hiztunei zein munduari ematen dien izaera bereziari. 

2.1.5. EUSKARA EZ DAKITENENTZAKO  
TAILERRA  

zerbitzua: euskara ez dakiten 
herritarrentzako  

kontzientziazio tailerra. 
hartzaileak: euskaraz ez dakiten 

herritarrak.
helburua: euskaraz ez dakiten 

herritarrak ohartzea euskararen balioaz 
eta beraiek hizkuntzaren garapenean izan 

dezaketen funtzioaz.  
iraupena: 90 minutu.

Helburu horietara iristeko, hainbat ariketen bidez, beraiek identifikatu 
beharko dute zer egoeratan har dezaketen euskararen aldeko jarrera, eta 
nola jokatu beharko duten euskarari bide emateko. Horrez gain, tartea 
izango dute hizkuntzen arteko harremanek beraien baitan sortu dituzten 
kontraesan edo sentimenduez hitz egiteko, asko izaten dutelako konta-
tzeko beraien lekutik.

Honako edukiak landuko dira horretarako:

    • Hizkuntzen mundua: hizkuntza handiak eta txikiak.
    • Berdintasun balioak naturan eta hizkuntzetan. 
    • Arnasguneak: zergatik dira garrantzitsu?
    • Berezi izatearen balioa.
    • Nola bizi dugu guk hizkuntzen gatazka?
    • Zer egin dezakegu gure lekutik?
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Arnasguneei buruzko hezkuntza proiektuarekin ikas-
leak hizkuntzen arteko harremanez jabetu eta eus-
kaldun gisa ahaldundu eta aktibatzea da helburua.   

Hezkuntza arlo estrategikotzat jotzen da hizkuntza-
ren ekologia eta arnasguneen inguruko kontzeptuak 
barneratu, inertzietatik kontzientziara jauzi egin eta 
euskal hiztun gisa jarrerak aktibatzeko. 

Proiektua estrategikotzat jo da, sentsibilizazio, kon-
tzientziazio eta ahalduntzera bidean transmisioaren 
katebegiak lotzea ahalbidetuz. 

2.2. HEZKUNTZA PROIEKTUA



2.2.1. HAUR HEZKUNTZA: 

Udalak euskaldundu arren udale-
rriak erdalduntzen ari direla ohar-
tuta, herritarren kontzientziazioa 
eta sentsibilizazioa da UEMAren 
ildo nagusietako bat azken urteo-
tan. Horren baitan, ikasturte honetan  
UEMAko herrietako ikastetxe guztie-
tan ari dira lanean UEMAko teknika-
riak, DBHko eta Batxilergoko ikaslee-
kin, euskararen arnasguneei buruzko  
hezkuntza proiektuarekin. Eki-
men honek duen garrantziaz ohar-
tuta, izan duen erantzuna ikusi-
ta, eta batetik eta bestetik heldu 
diren eskaerei erantzuteko, orain, haur  
hezkuntzara ere zabalduko du proiek-
tua UEMAk.
 
Horretarako, elkarlanean aritu da  
Katxiporreta kooperatibarekin eta 
Miren Amuriza bertsolari eta irakas-
learekin. Euskara bilduma berria 
abiarazi dute Katxiporretak eta Elkar  
argitaletxeak, Amurizak idatzitako lau 
liburuekin. Liburu horien edukia idaz-
teko UEMAren lana eta aholkularitza 
kontuan izan du Amurizak, eta UE-
MAk unitate didaktikoak prestatu ditu  
liburu bakoitzaren inguruan, urtarrile-
tik aurrera eskoletan lantzen hasteko. 
Euskara da lau liburuen gaia, bai-
na bakoitzak arlo ezberdin batetik  
jorratzen du. 
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EUSKARA BILDUMA
 
izenburua: Porrotx. Hizkuntzaren arnasa.
idazlea: Miren Amuriza.
Argitaratzaileak: Katxiporreta, Elkar.
Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: UEMA.

Porrotxen herrian euskaraz bizi eta mintzo dira de-
nak, zahar zein gazteenak. Etxean, eskolan, par-
kean, frontoian eta abar.  Porrotxek ere euska-
raz egiten die denei. Hirira joaten denean, ordea,  
ohartzen da beste ahots eta hizkuntzak ere badire-
la. Badirela euskara hain ohikoa ez den lekuak ere. 

Udalerri euskaldunen eta euskararen arnasguneen 
garrantzia nabarmendu nahi du liburu honek. Gida 
didaktikoarekin, hizkuntza ekologiaren ikuspegia 
landuko da, balio handiko gune naturalak zaintzea 
ohikoa den bezala, hizkuntzaren gune naturalak ere 
zaintzeko beharra erakusteko.
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EUSKARA BILDUMA
 
izenburua: Marimotots. Euskara ikasten.
idazlea: Miren Amuriza.
Argitaratzaileak: Katxiporreta, Elkar.
Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: UEMA.

Marimotots Extremaduran jaio zen, Espainian, eta 
gazteleraz mintzo zen han. Haurra zenean heldu 
zen Euskal Herrira, baina bertako hizkuntza ezagutu 
gabe, ez zituen ulertzen kontu asko, eta arraro sen-
titzen zen. Astiro-astiro, ordea, euskarazko hitzak 
ikasten hasi zen, bizikletaz ibiltzen bezala, lagunei 
jarraika, azkenean egun batean euskaraz amets egi-
tea lortu arte.
 
Euskalduntzean eta bertako hizkuntza ikastean  
zabaltzen den mundu berria erakusten du liburuak.
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EUSKARA BILDUMA
 
izenburua: Pirritx. Hizkuntza zer ote?
idazlea: Miren Amuriza.
Argitaratzaileak: Katxiporreta, Elkar.
Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: UEMA.

Euskaldun petoa ez ezik, euskaldun kontzientea ere 
bada Pirritx. Euskara munduari begiratzeko leihoa 
dela dakiena. Bereizten gaituena. “Hizkuntza dira 
betaurreko ikusezinak, munduari begiratzeko zeuen 
neurrira eginak”. Horren jakitun, hizkuntza zaindu 
nahi du, altxorra delakoan.

Hizkuntza bakoitzak, bere berezitasunetik, anizta-
sunari egiten dioen ekarpena lantzen da liburuaren 
osagarri den unitate didaktikoan.



EUSKARA BILDUMA
 
izenburua: Pupu eta Lore. Ikusi-makusi.
idazlea: Miren Amuriza.
Argitaratzaileak: Katxiporreta, Elkar.
Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: UEMA.

Pupu eta Lore haurrak dira, eta euskara dute ama- 
-hizkuntza. Hizkuntzaren doinua jaso zuten  
txiki-txikitan, erdi lo zeudenean Pirritxen tripan.  

Transmisioaren garrantziaz oharrazi nahi duen  
liburua da Euskara bildumako laugarren hau. Unita-
te didaktikoarekin, txiki-txikitandik etxean euskara 
entzute  eta gurasoengandik euskara jasotzea zein 
garrantzitsua den ikusaraziko da, azken azterke-
ta soziolinguistikoen arabera erabilerak batez ere  
helduen artean behera egin duela ohartuta.
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2.2.2. LEHEN HEZKUNTZA: 

LH4. Etxean eta kalean, berdin-berdin jolasean...
 

LHn lantzeko 2 unitate ditu UEMAk: LH 4rako bat  
eta LH 6rako beste bat. 

zerbitzua: ikasleak aktibatzeko egitasmoa.
hartzaileak: LH4 eta LH6 mailako  ikasleak.

helburua: LH4. mailan helburu nagusiak izango dira 
arnasgu neei buruzko lehen kontzeptuak azaltzea, eta eragi-

letza edo aktibazioa sustatzea.   
LH6. mailan, berriz, Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa  

nolakoa den azaltzea eta arnasguneen definizioan sakontzea. 
bitartekoak: guztira 8 saio daude  prestatuta 

maila bakoitzean launa saiotan lantzeko.

Zer da hizkuntza? Zertarako balio du? Norbere hi-
zkuntza biografia ezagutuko dugu, eta etxean ez ezik 
herrian ere euskarak zer toki duen aztertu.

LH6. Ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea…
 

Euskal Herriko egoera soziolinguistikora hurbil-
pen bat egingo dugu ikasleekin eta arnasguneen  
kontzeptua ere landuko dugu
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2.2.3. BIGARREN HEZKUNTZA: 

Sei jardueraz osaturiko bi unitate didaktiko sortu 
dira maila hauetarako. Jarduerek material didaktiko 
anitza dute: irakasleen eta ikasleen fitxak, PPTak,  
fitxa berezituak, ikus-entzunezkoak, mapak, atal 
osagarriak… eta unitateak garatzeko moduak  
zehaztuko du jarraipen sistema bera. Jarraipen 
sistema pertsonalizatua izango da, malgutasuna  
eskaintzen baita unitateak garatzeko, ikastetxe 
bakoitzak bere egutegi akademikoaren arabera txer-
tatu dezan egutegian.   

Batzuk    tutoretzetan   landuko dute, beste  
batzuk euskara arloan edota departamentu desber-
dinetatik ere landu daiteke, zeharlerrotasuna ema-
nez gaiari, ikasleentzat irakasle erreferenteak area-
gotuz eta ikastetxearen norabidea markatuz. 

UEMAk unitate didaktikoen inguruko formazio saio-
ak eskaintzen dizkie irakasleei eta irakasleak dira 
jarduerak ikasgelan txertatzeaz arduratzen direnak.

DBH3 eta DBH4: 
zerbitzua:  ikasleak aktibatzeko  

egitasmoa.  
hartzaileak: DBH3ko eta DBH4ko ikasleak, 

eta irakasleak.
helburua: arnasguneen eta hizkuntza eko-

logiaren kontzeptuak lantzea ikasgelan, 
bakoitzak hizkuntzaren biziberritzean 

duen papera ikusarazteko.  
bitartekoak: 6 jardueraz 

osaturiko bi unitate didaktiko. 



Batxilergoko ikasleentzat ordu eta erdiko bi 
saioko tailerrak eskaintzen dira. Kasu honetan  
UEMAko teknikariak dira ikasgeletan sartzen direnak. 

Tailerraren helburu nagusiak hiru puntutan laburbil-
du daitezke:

1. Ikasleen pertzepzio soziolinguistikoan era-
gitea. Gazteek euren hizkuntza praktikak eta 
herriko egoera Euskal Herriko testuinguru 
orokorrean kokatu behar dituzte. Horrez gain, hi-
zkuntzaren izaera ez dela egonkorra eta bilakae-
ra dinamikoa dela ulerraraztea da helburua.  

2. Udalerri euskaldunek euskararen normalizazioan 
duten funtzio garrantzitsua azpimarratzea eta zere-
gin horren protagonista bihurtzea. Ikasleek udalerri 
euskaldunetako herritarrek daukaten lidergo natural 
horren kontzientzia hartzea da xedea.

3. Norbere jarrerei buruzko gogoeta egitera  
bultzatuko dituzten jarduerak egingo dira. Bakoitza-
ren bizimoduan daude elementuak aztertuz (fami-
liakideak, lagunak, testuinguru konkretuak,…) eus-
kal hiztun moduan kontzientzia eta ardura hartzera  
bideratuko dira ikasleak.

 
zerbitzua:  ikasleak aktibatzeko  

formazio saioak.  
hartzaileak: Batxilergoko ikasleak, eta 

irakasleak.
helburua: arnasguneen eta hizkuntza 

ekologiaren kontzeptuak lantzea  
ikasgelan, bakoitzak hizkuntzaren  

biziberritzean duen papera ikusarazteko.  
bitartekoak: 90 minutuko bi saio, 

tailer modukoak. 

2.2.4. BATXILERGORAKO TAILERRAK 
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2.2.5. BAGOAZ TAILERRA

UEMAko udalerri askotan, LH6ra arteko eskaintza 
herrian bertan jasotzeko aukera izaten dute ikas-
leek,  gero, DBH egitera herri handiagoetara joaten 
dira. Udalerri horiek, normalean, erdaldunagoak iza-
ten dira.

Ikasle horietako askok galdu egingo dute batxi-
lergora arteko UEMAren hezkuntza proiektuaren 
jarraipena, udalerri ez euskaldunera joango bai-
tira, edo UEMAkoa ez den besteren batera. Hori 
dela-eta, UEMAk garrantzitsutzat jo du LH6ko 
ikasleekin zuzenean egotea beraien betiko ikas-
tetxea utzi baino lehen hizkuntza ohituretan 
gertatuko diren aldaketei buruz hausnartzeko, 
batetik, eta inguru erdaldunago horretan joka de-
zaketen paper garrantzitsuaz ohartzeko, bestetik. 
 
Edukia eta metodologia

Saioak ordubeteko iraupena du. Helburu nagusiak 
dira herriko errealitatearen jabe egitea, beraien hi-
zkuntza ohituren inguruan hausnartzea eta izan de-
zaketen lider paperaz kontzientzia hartzea. 

Saioa arina eta dinamikoa da, eta edukiak barnera-
tzeko parte hartzea bilatzen da. Lehenik, ikasleen hi-
zkuntza ohiturak ezagutuko ditugu jolas baten bidez. 
Bigarrenik, herriko datu soziolinguistikoak ezagu-
tzeko lehiaketa egingo dugu. Taldeka jarrita herriko 
ezagutza eta erabilera datuak zeintzuk diren asma-
tu beharko dute. Hirugarrenik, hurrengo ikasturteko 
hainbat egoera aurreikusteko rol jokoak egingo di-
tugu. Azkenik, saioa laburbilduz, bukaerako mezua 
emango die UEMAko teknikariak. 

zerbitzua:  ikasleak aktibatzeko  
egitasmoa.  

hartzaileak: LH6 mailako irakasleak.
helburua: udalerri euskaldunek 

euskararen normalizazioan duten funtzio 
garrantzitsua azpimarratzea eta zeregin 

horren protagonista bihurtzea.  
bitartekoak: ordu beteko tailerra, 

UEMAko teknikariak gidatua. 
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zerbitzua: euskararen arnasguneei 
buruzko erakusketa + horren inguruko 

bisita gidatua eta tailerra. 
hartzaileak: bereziki DBH1 eta DBH2ko 

ikasleak.
helburua: arnasguneek duten garrantzia 
eta azken hiru hamarkadetan izan duten 

bilakaera ikusaraztea eta aurrera  
begirako gakoak ezagutzea,  

modu didaktiko batean.  
Bitartekoak: 13 paneleko erakusketa.

Metodologia:
 
Erakusketari zuku handiagoa atera asmoz, eta herri-
tar gehiagorengana iritsi asmoz, herriko ikastetxeei 
bisita gidatuak egiteko aukera eskaini zaie.
 
Erakusketak jasotzen dituen edu-
kiak bere horretan azaldu beharrean, 
55 minutuko iraupena duen saio didaktiko bat sortu 
da. 

Erakusketa modu aktiboan barneratzea da helburua, 
eta horretarako lehenbizi azalpen teoriko laburra 
emango zaie. 

Azalpen labur horretan, UEMA zer den azalduko zaie 
eta ondoren erakusketaren nondik norakoen berri 
emango zaie. Arnasguneak zer diren eta zein garran-
tzia duten ezagutzeko tartea ere eskainiko da. 

Behin azalpenak emanda, taldeka jarriko dira eta lau 
multzo osatuta, talde bakoitzak fitxa bat bete be-
harko du. 

Jarraian, taldeka bildutako informazioa gainontzeko 
guztiekin partekatuko dute plenarioan. 

Amaitzeko, paper zurian euren gogoe-
ta laburrak idatziko dituzte, paper horie-
kin hegazkinak egin eta horretarako presta-
tutako paneleko zulotik sartzen saiatuko dira. 
 

2.2.6. BIXITAILERRA: 



 

Metodologia:
Ariketa praktikoak zein teoria partekatuko ditugu. Teoria, batik bat,  
gurasoentzat azalduko dugu. Horrez gain, bideoak eta abestiak erabi-
liko ditugu. UEMAko bi teknikarik egingo dituzte dinamizatzaile lanak.  
 
Lehen ordubetean gurasoak eta haurrak bananduta egongo dira bi talde-
tan. Bigarren zatian, guztiak batera egongo dira.

Gurasoekin teorikoa izango da tailerra. Erakusketako edukiak erabilita, 
honako gaiak landuko ditugu: 
• Arnasguneak. 
• Herri euskaldunen zein erdaldunen garapen soziolinguistikoa. 
• Arnasguneetan hizkuntzaren gorabeherak aztertzeko gakoak. 
• Dagokion herriko datuak eta haien irakurketa. 
• Hausnarketa norbere hizkuntz hautuez. 

Haurrekin praktikoa izango da tailerra: hiru txokotan banatuko dugu 
lekua (etxea, parkea/jolastokia eta eskola). Txoko bakoitzari mural bat  
jarriko diogu, eta hiru taldetan banatuko ditugu umeak. 

Gure helburua izango da umeek azaltzea gune bakoitzean zer  
hizkuntza entzuten eta erabiltzen duten. Horretarako, gune bakoitzean 
ariketa bana egin beharko dute. 20 minutu pasatuko dituzte txoko bakoi-
tzean. 

Bigarren zatian, gurasoak soziolinguistika tailerrean azaldutako  
kontzeptuen jabe izango dira, eta umeek azaldu egingo dizkiete zer on-
dorio atera dituzte txokoz txoko egin dituzten ariketetan.

Euskararen alde pauso bat aurrera egiteko egin dezaketenaz  
hausnartzeko eskatu zaie taldeka jarrita. Taldeetan haurrak beraien gura-
soekin jarriko ditugu. 

Bukaeran egoera bat aukeratuta, antzerkitxo bat egiteko eska-
tuko diegu, beti ere euskararen aldeko pauso bat irudikatuz. 

zerbitzua: haurren eta gurasoen tailerra.
hartzaileak: 6 eta 11 urte bitarteko 

haurrak, eta hauen gurasoak.
helburua: haurrek eta gurasoek 

elkarrekin hausnartzea hizkuntza  
ohiturei buruz, aldaketan eragiteko.  

iraupena: 2 ordu.

2.2.7. ISPILUARI BEGIRA: 
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2.3. GIZARTE ERAGILEAK AHALDUNTZEKO 
EGITASMOAK 

 

Metodologia:

Egitasmoa urtean zehar gauzatuko da eta hainbat fasetan banatuta egon-
go  da. Fase bakoitzean UEMAren egitekoa zein izango den zehaztuko da 
hurrengo lerrootan. 
 

Ondorengoak izango dira emango diren pausoak:

1. Herriko eragileekin banan-banako bilera erronda:

Talde-eragileen zerrendaketa egin ondoren, egitasmoan bitartekari izan 
daitezkeen horiei bilera egiteko proposamena egingo zaie.  Bileren  helburua 
izango da lehen hartu-emana egitea, esku artean dugun egitasmoa aurkeztea 
eta euskararen erabileraren kezkaren inguruko lehen feedbacka jasotzea.  

Euskarari dagokionean dituzten beharrak identifikatuko dira eta bilera-
ren bukaeran egitasmoan parte hartzeko eskaintza egingo zaie.

2. Autodiagnosiaren fasea:

Talde bakoitzari galdetegi bat emango zaio beraiek betetzekoa izango dena. 
Galdetegi honen helburua izango da hizkuntza irizpideen inguruko haus-

zerbitzua: herriko talde eta eragileek 
hizkuntza irizpideak zehazteko lanketa. 
hartzaileak: oro har, herriko talde eragileak, baina arlo jakin bateko 
eragileekin ere egin daiteke lanketa.
helburua: herriko talde-eragileek hizkuntzan eragiteko duten gaitasunaz 
jabetzea eta guztiek batera hizkuntza irizpideak bateratzea.  
prozesua: talde eragileekin banan-banan egiten den bilera erronda, eta 
beste bi bilera ireki, guztiekin.
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narketa egitea. Taldeko funtzionamenduan hizkuntzaren trataera zein den 
jasoko da galdetegiaren bidez. Egoera ezberdinen aurrean nola jokatzen 
duten galdetuko zaie. Gaiari buruzko hausnarketa sustatu nahi da ariketa 
honen bidez. Beharrak eta gabeziak non identifikatzen dituzten ere jasoko  
da, baita, oro har, herriko erabileraren inguruan duten pertzeptzioa ere.  

3. Herriko talde-eragile guztiekin batera bilera:

Lehen bilera erronda bukatuta, eragile guztiekin batera bilera egingo da. 
Bileraren helburua izango da elkarte, taldeetako hizkuntza funtziona-
menduari buruzko feedbacka jasotzea, praktika onak ezagutzea eta  
beharren identifikazioa egitea.  
 

4. Konpromisoak adosteko fasea:

Talde-eragile bakoitzari etxe barruan gaiaren inguruko lanketa egiteko 
eskatuko zaio eta horretarako laguntza eskainiko zaie. 
Honako galderen inguruan hausnartuko da taldeetan:
· Taldean sumatzen ditugun gabeziak gainditzeko zer egin dezakegu?  
Zer da gure esku dagoena?
· Zer da guk egin dezakeguna, oro har, herriko euskararen erabileran  
aurrera egiteko? 
· Ditugun beharrei erantzuteko zein laguntza behar dugu? 

Banakako hartu-emanak egingo dira talde-eragileekin.

5. Talde-eragileekin bigarren bilera:

Bileraren helburua izango da gutxieneko hizkuntza irizpide bateratuak 
adostea, elkarlanean ekintza batzuk egiteko konpromisoa hartzea eta 
elkarlanerako bitartekoak adostea.

6. Eragile guztiek elkarrekin ekimena kalean

Proiekzio publikoa izango duen ekimen bat antolatzea elkarrekin.  
Euskararen Eguna antolatzea izan daiteke aukera bat.

Egitasmoaren jarraipena:

Egitasmoari jarraipena egiteko batzorde edota talde eragile bat osa-
tuko da. Honako pertsonez osatua egongo da gutxienik taldea: UEMAko  
teknikaria, udaleko zinegotzia eta egitasmoaren gidaritza eramango duen 
pertsona edota enpresako langilea. Horiez gain, interesgarria izan liteke 
talde eragileetako ordezkaritza bat egotea ere. 
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2.4. EUSKARALDIA

Euskaraldia euskararen erabilera areagotzeko ariketa soziala 2018ko 
azaroan eta abenduan egin zen lehen aldiz, Euskal Herri osoan. Helburua 
zen euskaraz dakiten guztiek euskaraz aritzeko hautua egitea eta horre-
tarako baldintza sozialak sortzea. Erakundeen zein gizarte zibilaren ba-
besa izan zuen egitasmoak. Herriz herri antolatu ziren batzordeak, eta 
UEMAk aholkularitza eta formazioa eskaini zuen, batzordeak osatzeko 
zein Ahobizi eta Belarriprest rola hartu zuten herritarrak ahalduntzeko.

2019-2020 ikasturtean, erronka berri batekin dator Euskaraldia. Norba-
nakoen hizkuntza ohituretan eragiten saiatuko da, lehen aldian bezala, 
baina erakunde eta eragileek ere aurrerapausoak eman beharko dituzte. 
Erakundeek, enpresek, herri eragileek… ere parte hartuko dute Euskaral-
dian, eta beraien lana izango da Ariguneak edo euskaraz aritzeko gune 
zehatzak sortzea. Gune horietan euskara izango da lan, zerbitzu eta ha-
rreman hizkuntza.

Bigarren aldi honetan, UEMAk honako laguntza eskainiko du bere udale-
rrietan Euskaraldian parte har dezaten:

• Udalerriaren izena emango da Euskaraldian, ez entitateena.
• Batzorderik ez dagoen udalerrietan, batzordea sortzeko ahalegina egin-
go da: aurkezpena, lehen bilera eta aholkularitza.
• Entitateen zerrenda eta mapeoa egiteko laguntza emango da, udalaren 
parte-hartzearekin.
• Ahobizi eta Belarriprest izateko tailerrak edota formazioa eskainiko 
dira, batzordekideei edo herritarrei zuzenean.
• Erakundeei edo eragileei eskainitako tailerra emango da, horretarako 
baldintzak eta beharra ikusiz gero.

euskaraldia udalerri euskaldunetan 
lantzeko proposamen osagarria

HAMAIKA EGUN BAINO  
HAMAIKA ALDIZ GEHIAGO!

zerbitzua: Euskaraldia ariketa 
soziala lantzeko laguntza ematea.
hartzaileak: herritarrak, 
erakundeak eta eragileak.
helburua: euskararen erabilera areagotzea. 
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3. udalerriaren  
zaintzarako zerbitzuak:

Udalerri euskaldunak bizirik eta euskaldun 
izaten jarraitzeko politikak martxan jartzea 
beharrezkoa da. 

Zentzu horretan, UEMA prebentzioaren ikus-
puntua txertatzeko eta euskara zeharlerrota-
sunean lantzeko saiakera berezia egiten ari da 
azken urteotan. Eragin Linguistikoaren Eba-
luazioa da bitarteko sonatuenetakoa, baina 
badira gehiago ere.
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egitasmoa:
egitasmo batek (hirigintza plana, plan partziala, kutur egitasmo 
bat, turismo plan batek...) herriko errealitate linguistikoan izan  
ditzakeen balizko eraginak aurreikusi, identifikatu eta ebaluatu as-
moz,  ELE tresna (eragin linguistikoaren ebaluazioa) aplikatzea. 

helburu nagusia:
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioaren helburua da eremu jakin ba-
teko egitasmoek bertako errealitate linguistikoan izan ditzaketen 
balizko eraginak aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea. Halako 
jarduera batek euskararen hizkuntza-komunitateari kalterik eragin 
diezaiokeela aurreikusiz gero, kalte hori murrizteko edo aurrea 
hartzeko proposamenak edo neurri zuzentzaileak zehazten dira 
ebaluazio-prozesuan. 

nork egiten du ebaluazio lana?
Hirigintza plan orokorren kasuan hizkuntza aholkularitza kontra-
tatuko da txostena egiteko, baina egitasmo txikiagoen kasuan  
UEMAko teknikaria arduratuko da lana egiteaz.

Dena dela, ebaluazio prozesuan zehar garrantzitsua izango da  
ebaluazio lantaldearen egitekoa. Ebaluazio lantaldea disziplina 
anitzeko pertsonez osatua egongo da: hizkuntza teknikariak,  udal 
ordezkariak, gaiaren araberako adituak (arkitektoa, kutur teknikaria, 
turismo teknikaria...).  Lantalde honen egitekoa ebaluazio bilereta-
ra joatea izango da eta aurretiaz egindako lanaren inguruko iritzia 
ematea. Guztira hiruzpalau bilera izaten dira.
 
Unean-unean kanpaina berezituak egiten ditu zerbitzuak euskaraz 
ere izan daitezen eskatzeko. Adibidez, UEMAko herrietan egingo  
diren ordezkapenetan mediku euskaldunak kontrata ditzatela  
eskatzeko lanketa egiten du udan.

dirulaguntzak
UEMAk urtero dirulaguntza deialdia argitaratzen du egitasmo ze-
hatzek udalerrian izango luketen eragin linguistikoa aztertzeko eta 
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa egiteko.

3.1. ERAGIN  
LINGUISTIKOAREN  

EBALUAZIOA



UEMAk lantalde bat du turismo arloan euskararen erabilpena 
eta presentzia aztertu eta garatzeko eta, horren argitara, kide di-
tuen udalerrietan ekimenak bideratzeko. Lantalde horretan parte  
hartzen dute UEMAko teknikariek eta turismogune diren udalerrie-
tako euskara zerbitzuek.

Elkarlanean hainbat lan eta euskarri sortu dira eta asmoa da aurre-
ra begira eskaintza zabaltzen joatea. Besteak beste, bisitarientzako 
hiztegiak eta udalerri euskaldunen mapa sortu ditu UEMAk, eta 
udalekin elkarlanean bisitarien harrera guneetan banatu ohi ditu.

Horrez gain, turistek euskararen inguruan duten pertzepzioa  
aztertzeko galdetegia ere badu UEMAk. Herriren batek erabili eta 
azterketa egin nahi izanez gero, bitartekoak eskaini eta erantzunak 
eta datuak ustiatu ondoren txosten propioa egiteko aukera dauka.

3.2. TURISMOA

zerbitzua: turismo eskaintzan euskara balioan jartzeko lanketa.
hartzaileak: herri turistikoetara datozen bisitariak eta turismo 
sektoreko langileak.
helburuak: gune euskaldun turistikoek euskararen biziraupenean 
duten garrantzia nabarmentzea, bisitariari herri euskalduna  
garela erakustea, bisitariek herri euskaldun batean egotearen 
esperientziaz goza dezaten lortzea eta euskara marka bezala  
zabaltze.  
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UEMAk lantalde bat du turismo arloan euskararen erabilpena 
eta presentzia aztertu eta garatzeko eta, horren argitara, kide di-
tuen udalerrietan ekimenak bideratzeko. Lantalde horretan parte  
hartzen dute UEMAko teknikariek eta turismogune diren udalerrie-
tako euskara zerbitzuek.

Elkarlanean hainbat lan eta euskarri sortu dira eta asmoa da aurre-
ra begira eskaintza zabaltzen joatea. Besteak beste, bisitarientzako 
hiztegiak eta udalerri euskaldunen mapa sortu ditu UEMAk, eta 
udalekin elkarlanean bisitarien harrera guneetan banatu ohi ditu.

Horrez gain, turistek euskararen inguruan duten pertzepzioa  
aztertzeko galdetegia ere badu UEMAk. Herriren batek erabili eta 
azterketa egin nahi izanez gero, bitartekoak eskaini eta erantzunak 
eta datuak ustiatu ondoren txosten propioa egiteko aukera dauka.

3.3. KALE ERABILERA NEURKETA

zerbitzua: turismo eskaintzan euskara balioan jartzeko lanketa.
hartzaileak: herri turistikoetara datozen bisitariak eta turismo 
sektoreko langileak.
helburuak: gune euskaldun turistikoek euskararen biziraupenean 
duten garrantzia nabarmentzea, bisitariari herri euskalduna  
garela erakustea, bisitariek herri euskaldun batean egotearen 
esperientziaz goza dezaten lortzea eta euskara marka bezala  
zabaltze.  
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4. bestelako zerbitzuak:

UEMAko kide diren udalak zerbitzu horiez gain, aukera izaten dute 
urtean zehar beste hainbat abantailez gozatzeko ere. Mankomu-
nitateak sinatzen dituen hitzarmen edo egiten dituen lankidetzen 
baitan, UEMAko udalek guztiek batzuetan eta aukeratutakoe beste 
batzuetan aukera izaten dute azpian zerrendatzen diren antzeko 
kontuetarako.

    • Euskal prentsa sustatzeko: Berria kanpainaren baitan, herritarrek 
edo tabernariek harpidetzak doan jasotzeko epe batean.

    • Unibertsitateekin dugun lankidatzaren baitan EHU edo Deus-
tuko unibertsitateko ikasleren bat praktiketan hartzeko (orain arte 
euskara teknikariak eta arkitektoak aritu dira).

    • Garabiderekin dugun hitzarmenaren baitan, garapenerako diru-
laguntzen inguruko lanketa egiteko.

    • Udalerri euskaldunen edo arnasguneen inguruko azterketak 
egiten direnean, mankomunitateko udalak aukeratzen dira azterke-
tak burutzeko.

    • Eusko Ikaskuntzarekin elkarlanean, EKOLINGUA metodoa landu 
zen eta UEMAko udaletan testatu zen.

    • Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan 
udalerri euskaldunen eta arnasguneen garrantzia gizarteratzeko 
kanpaina egingo da. Horretarako webserie bat grabatuko da, eta 
estreinaldia UEMAko udalerrietan izango da.

 • Udalerri Euskaldunen Eguna.

 • Udalerri euskaldunei buruzko jardunaldiak, hausnarketa eta so-
ziolinguistika uztartuz.
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