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Testuingurua 
Orain aurkezten dugun Durangoko Udalaren Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2019-2022 udalak onarturiko laugarren plangintza-aldia da, 

aurretik beste hiru onartu baitziren: 2005-2008, 2009-2012 eta 2013-2017.  

Beste barik, azalpen batzuk emango ditugu euskararen Plan Estrategikoaren eginkizun nagusiei buruz. 

 

Helburu nagusiak 

1. Hizkuntza politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea euskaraz bizi nahi duten herritarrentzat. 

2. Euskararen aldeko urratsak areagotzea -maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean- euskararen 

berreskurapen osoa lortzeko. 

Udala eta udal administrazioa eredu eta bultzatzaile nagusia izan behar du arlo guztietan: euskararen jabekuntza, erabilera eta elikadura. 

Euskararen Plan Estrategikoa ez da Euskara Sailarena bakarrik. Hizkuntza gertaera soziala da. Horrexegatik, berebiziko garrantzia dute 

herritarren jarrerek eta praktikek euskararekiko. Horrek esan nahi du udaleko gainerako sailetan egiten denak eragin zuzena duela euskaran. 

Hortaz, lortu behar dugu Plan estrategikoa udal esparru guztietan txertatzea: kirola, gazteria, kultura, hezkuntza, gizarte ekintza, zerbitzu 

orokorrak, ekonomikoak eta teknikoak, udaltzaingoa, erakunde autonomoak, udal ordezkariak eta alkatetza. Beraz, sail bakoitzak euskararen 

plan estrategikoan definitzen diren helburu eta ekintzak bere sailean garatu behar ditu; euskara zerbitzuak, aldi oro, laguntza eta aholkularitza 

eskainiko die guztiei. 

Ondorengo lerroetan proposatzen diren helburuak eta ekintzak udaleko euskara kontseiluak landu eta proposatukoak dira, aurretik egindako 

diagnostiko kualitatiboan jasotako datuak jaso eta gero. Prozesuan, herriko hainbat eragilek eta udaleko sail ezberdinek ere ekarpenak egin 

dituzte. Azken emaitza dokumentu honetan dago bilduta.  

Laburbilduz, hurrengo lau urteotan sei esparru landuko dira: Irakaskuntza-Transmisioa-Helduen Euskalduntzea, Kirola, Merkataritza, Etorkinak, 

Kultura eta Hedabideak + IKTak. 
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Plana diseinatzeko prozesua 
 
 

1.  Udaleko euskara sailak prozesua abian jarri zuen. 

2.  Udaleko euskara kontseiluari prozesuan parte hartu dezala eskatu zitzaion. 

3.  Diagnostiko kualtitatiboa egin genuen elkarrekin. 

4.  Planaren diseinua egiten hasi ginen. 

5.  Ekarpenak eta iradokizunak txertatu genituen. 

6.  Planaren zirriborroa kontrastatu genuen herriko eragile eta udaleko sail ezberdinekin. 

7.  Plana Euskara Kontseiluan adostu zen.  

8.  Plana Herrigintza batzordean aurkeztuko da, honek, irizpena eman dezan. 

9.  Osoko bilkuran eztabaidatuko da eta, bidezkoa balitz, onartu 
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Diagnostikotik ateratako ondorio nagusiak: lehentasunak 
 

 

Eremu ahulenak  
Gazteak  

• Euren espazioetara iristeko estrategiak landu 

• Erreferenteak bilatu eta horien bidez eragin 

 
Atzerritarrak  
Elkarlana atzerritarrekin harremanetan dauden eragileekin (Udaleko Immigrazioa Saila, Gizarte Zerbitzuak Caritas, Jaed, 
CEPA…)  

• Ikastetxeekin batera jardun, Udaleko Hezkuntza Kontseilua 

 

Hizkuntza ohiturak aldatu 

• Euskaraldia elkarlanean antolatu: erakundeak eta herriko entitateak (herritarrak) 
• Egunerokoan eragin, erabilera gehitzeko 

• Belarriprestak motibatu eta gehitu 

 
 

Familia transmisioa 
Umeen eta beraien familia eta inguru hurbilarekiko elkarrekintza bultzatu 

• Eskolen bidez, gurasoen elkarteekin batera 
• Umeei zuzendutako ekintzetan, antolatzaileekin batera: Gazteria Saila, Bizenta Mogel Udal Biblioteka, San Agustin, 

Musika Eskola, Berbaro elkartea… 

erabilera 

erabilera 

ezagutza 

erabilera 

ezagutza 



Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2019-2022 
 

 6 

Irakaskuntza 
Elkarlana ikastetxeekin 

• Hezkuntza Kontseiluarekin etengabeko harremana (lotura zehaztu) 
• Euskal kultura curriculumean txertatu 
• Eskolaz kanpoko jarduerak euskaraz izan daitezen plana egin 

 

Euskalduntze-alfabetatzea 
Elkarrekin jardun Udal Euskaltegia, AEK eta Hizkuntza Eskolarekin herritarrak euskalduntzeko 

  
 

Arlo sozioekonomikoa  
Dendak Bai elkartearekin batera jardun herriko komertzioetan eta kalean euskararen erabilera gehitzeko 

             Euskaraldia edota antzeko dinamikak abian ipini. 

 

Kirola (Sozializatzeko esparru garrantzitsua da gazteentzat) 
Euskara erabiltzeko dauden gabeziak identifikatu eta programak garatu 

• Durangoko Kirolak eta Udaleko Kirol Sailarekin batera (Erabilera Plana) 

• Herriko klub eta kirol elkarteekin batera (Euskaraldia, hitzarmenak edota antzeko dinamikak abian ipini)  

 

erabilera 

ezagutza 

erabilera 

ezagutza 

ezagutza 

erabilera 



Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2019-2022 
 

 7 

Kultura 
Herriko eragileekin batera jardun euskal kultura eta ekoizpena zabaltzeko 

• Udal erakundeak: San Agustin kultur gunea, Arte eta Historia Museoa, Bizenta Mogel Udal Biblioteka, Musika Eskola, 

Musika Banda, Udal Euskaltegia 

• Herriko entitate eta elkarteak 

 

Euskararen kalitatea zaintzea 
• Herriko toponimia ofiziala eta zuzena erabili 

• Hizkuntza-paisaia zaindu: Euskara Zerbitzutik aholkularitza eta itzulpen zerbitzua eman 

 
 

Berdintasuna 

PROGRAMA EDO PROIEKTUETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEKO IRIZPIDEAK 

• Datu kuantitatiboetan sexuak bereizita jaso eta irakurketa berezitua egin (erregistro-orriak, gogobetetze-inkestak, galdeketak...). 

• Informazio kualitatiboa jasotzerakoan, emakumezkoak zein gizonezkoak bermatu iturri gisa (elkarrizketatan, lantaldeetan...) Kopuru 

orekatuak. 

• Emakumeen ahotsa bermatu (presente egoteaz gain, euren ikuspegia jasotzea, bozeramaile izateko eskatu).  

• Komunikazio ez-sexista bermatu (irudietan, ahozko zein idatzizko hizkuntzan, euskaraz eta gaztelaniaz). 

• Bateragarritasuna erraztu (bileren orduak jartzerakoan, gurasoentzako haurtzaindegi-zerbitzua jarri behar den baloratu...). 

• Bilera-tokiak baloratu (irisgarritasuna, tokiaren ohiko erabiltzaileak zeintzuk diren...). 

• Hartzen ditugun neurrien eragina gizonengan eta emakumeengan zein izan daitekeen hausnartu. 

• Proiektuetan aritzen diren pertsonen ardurak banatzeko garaian, genero-ikuspegia kontuan hartu. Ardura orekatuak behar dute izan. 

 

 

 

erabilera 

elikadura
era 
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Esparruak, estrategiak eta ekintzak 
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1. Irakaskuntza-Transmisioa- HEA 
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2. Kirola 
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3. Merkataritza 
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4. Etorkinak 
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5. Kultura 
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6. 
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Hedabideak eta IKTak 
 

 


