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BERMEO: EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN BALORAZIOA (2013-2017)

Ekintza gehienak garatu dira, eta, balorazioa ona da
Ekintzaren bat garatu da, eta, balorazioa ona da

Ekintzaren bat garatu da, eta, balorazioa ez da ona
Ez da ekintzarik garatu

LIDERGOA: herriko alor guztietan hizkuntza-erreferenteak sortzea eta hizkuntza-jarrera aktiboak bultzatzea

LIDERGOA: 1. HELBURUA
Arloan arloko liderren hizkuntza-erreferentzialtasuna indartzea
ESTRATEGIAK
PROPOSATUTAKO NEURRIAK



Arloz arloko euskaldun
erreferenteak
identifikatzea eta
aktibatzea







Euskaldunen sareak eta
elkarreragina indartzea




Motibazio-saioak bultzatu: TELP,
elkarteetan interbentzioak...
ERALAN proiektua indartu: zinegotzi eta
udaleko langileekin saioak
Ikastetxeetan ikasle eta irakasle liderrak
identifikatu
Etorkin euskaldunak inplikatu eta euren
aktibotasuna hedatu
Herriko kirolari ezagunekin batera
ikastetxeetarako saioak antolatu
Aktibatze-taldeak indartu: arlo
sozioekonomikoa, gurasoak
Aktibatze-talde berriak sortu: gazteak, 3.
adina
Arlo informalean (koadriletan, txokoetan,
lonjetan… ) aliatuak topatu (esaterako,
kaleko hezitzailea) eta elkarlana bultzatu

ERAGIN-ESPARRUA
Sektore guztiak
EGINDAKOA
 Egin diren motibazio-saioak: TELP tailerra (zinegotziak,udal langileak, herritarrak,
gazteak); neurrirako ekimenak: Arraun Elkartea, Salica
 2 eta 3 urteko umeen gurasoekin hainbat saio egin ditugu ikastetxeetan
 Ahaleginetan: Eskubaloi taldea, Erroxape.
 Batxilergoko 1. Mailako ikasleentzat unitate didaktikoak prestatu genituen, baina ez
zuen aurrera egin.
 Zinegotziekin hausnarketa-saioak egin dira.
 Ikastetxeekin ez da lanketa berezirik egin
 Herriko kirolariekin ez da saiorik antolatu
 UEMAren hizkuntza-proiektuaren bidez, HH eta DBHko irakasleekin lan egin da, baita
Batxilergoko ikasleekin ere.
 Udalean EUSLE dinamika, euskararen erabilera handitzeko erreferenteen laguntzarekin.
 Berba eta Kafea eta Miñe Lamiñe: 2014n erreferenteekin lan egin genuen eta ekitaldi
guztietan herriko kultur erreferenteak bultzatu nahi izan ditugu.
 Guraso elkarteetako ordezkariekin hainbat lan: Benetan maite nauzu? ekimena, 8

batzar
 Gazteekin ahalegindu ginen taldea sortze, baina ezin izan dugu modu iraunkorrean

funtzionatu
 Kaleko hezitzailearekin hainbat lan egin ditugu.
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LIDERGOA: 2. HELBURUA
Sektore estrategikoak erreferente bilakatzea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
 Herriko komunikabideek (Hitza, Itsuki Irratia,…)
Hizkuntzaren
kalitatezko (jatorra, egokia eta zuzena)1 euskara
erabileraren eta
erabiltzeko bideak bermatu
kalitatearen eredu
 Udaleko euskarazko idatzien komunikagarritasuna
izatea
landu
 Udalak duen hizkuntza-politika aktiboarekin jarraitu
Hizkuntza-jokaera
 Herriko pertsona esanguratsuek (alkatea, zinegotziak,
eredugarriak izatea
elkarte handietako lehendakariak…) hizkuntza-jokaera
kontzienteak eta aktiboak izateko bideak landu
Euskalgintza izatea
 Aholku Batzordean eta bestelako egituretan aztertu zer
euskarazko jarduera
den euskalgintza
nagusien bilgunea
 Euskalgintza gauzatzeko urratsak eman

ERAGIN-ESPARRUA
Komunikabideak, euskalgintza, udala, hezkuntza





Ez da ekimen berezirik bideratu
Udal barruan komunikagarritasunaren inguruko diskurtsoa landu da.
Udaleko inprimakiak berritu eta egokitu egin dira: eredu bateratuak
sortu dira (bandoak, kexak, erantzunetarako ereduak, etab.)



Udaleko ordezkari politikoekin saioak egin dira hizkuntza-lidergoa
lantzeko eta bide-orria ere landu zen.



Aholku Batzordea berritu eta indartu egin da.

LIDERGOA : 3. HELBURUA
ERAGIN-ESPARRUA
Jokaera eredugarriak saritzea
Sektoreetako liderrak
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
 Euskararen Egunean Geurien be bai egitasmoko
 Euskararen Egunaren bueltan urtero antolatu dugu ekimenen bat
Herriko erakunde,
eragileekin elkartu eta komunikazioa bultzatu
eragile eta herritarrekin (Berba eta Kafea, Miñe Lamiñe).
enpresa eta elkarteen
 Erakundeen praktika onak ezagutzeko, aldizkarian
 Aurrekontuan izandako gorabeherengatik, aldizkaria ez da argitaratu
lana aitortzea
elkarrizketak egin
2013tik.
 Udalak BIKAIN ziurtagiria mantendu
 Ikastetxeetako euskara-planak bultzatu
Diru-laguntzak arlo
 Euskara ikasteko diru-laguntzak eman dira.
 Ume eta gaztetxoen Bizkaiko bertso-txapelketa bultzatu
estrategikoetan
 Merkataritza arloko errotuluak diruz lagundu dira.
 Euskara ikasteko diru-laguntzak eman
banatzea
 Merkataritza arloko errotuluak diruz lagundu
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KONTZIENTZIAZIOA: herritarrak, oro har, eta arloan arloko eragileak euskara erabiltzeak duen garrantziaz kontzientzia hartzea

KONTZIENTZIAZIOA : 1.HELBURUA
Norberaren hizkuntza-ohiturak besteengan duen eraginaz jabearaztea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK

Gurasoak familia
bidezko transmisioaren
garrantziaz
kontzientziatzea

Arlo informalean
euskarari lekua egitea

 Guraso berrientzako sentiberatze-ekimenak antolatu: bertsopaper
pertsonalizatua koadroan, autorako eranskailua, umeen kantak;
jaioberrien liburua eta ekitaldia
 Guraso elkarteetan eragin: euskara gehiago erabiltzeko estrategiak
lantzea
 3 urteko umeen gurasoentzako saioak antolatu: euskararen erabileraz
sentiberatzeko informazio baliogarria ematea
 Euskarazko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen garrantzia
azpimarratu
 Gazteen txokoetan eragiteko hizkuntza-ohituren azterketa egin
 Lagun-taldeetan hizkuntza-ohiturak euskaratzeko eragin: berbalagun,
gurasolagun

ERAGIN-ESPARRUA
Familia, elkarteak, gazteak, udala...
 Gurasoentzako hainbat ekimen antolatu dira
 Guraso elkarteekin bi urtetan lan egin dugu eta Eleizalde
Ikastolako gurasoekin hiru saioko tailerra
 Saioak antolatu dira: Sagrado Corazon ikastetxean (2) eta
San Frantzizko ikastetxean (1)
 Eskolaz kanpoko jardueren eta kirol arloko diagnostikoa
egin dugu eta hobetzekoak proposatu.
 UEMArekin, eta, Gurasolagun ekimenaren barruan,
guraso eta seme-alabekin herriko erreferenteak eta
hizkuntza-ohiturak lantzen ari gara.
 Ahalegina egin da kaleko hezitzailearen bidez, baina ez
ditugu espero genituen emaitzak jaso.
 Berbalagun eta gurasolagun ekimenak martxan dira.
 Herriko gazteekin Bizentaren Lumak ekimena egin dugu.
 Arraun-taldean hizkuntza-ohiturak lantzeko saioak.

 Norberaren hizkuntza-hautua indartu: edonon, edonorekin, edonoiz
Norbanakoen
lehenengo berba
euskara izatea

 Bermeon euskara egiteko ditugun aukeren berri eman: 10etik 8k euskara
ulertzen du.
 Merkataritza eta ostalaritzan lehenengo berba euskaraz izateko
kanpainak egin
 Agerpen publikoetan euskara erabili lehenengo: komunikabideetan;
kirolean Kalinpanekin batera animo-oihuak...

 Merkataritza alorrean hainbat kanpaina egin dira
 Hainbat agerpen publikotan Kalinpanek parte hartu du,
animo-oihuak banatu ditugu.
 GEUK. Eus kanpaina.
 Mahai-gaineko egutegiak leku publikoetan (Hemen
euskaraz egiten da).
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KONTZIENTZIAZIOA: 2. HELBURUA
Arlo sozioekonomikoan eragitea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK

ERAGIN-ESPARRUA
Enpresak, merkataritza eta ostalaritza

Sustapen-lana egitea

 Herriko enpresa handietan banakako lana egin
 Turismo Kalitateko eragileen lanean jarraitu
 Enpresa txiki eta ertain gehiagotara zabaldu
 Geurien be bai egitasmoan ez daude merkatariengana zabaldu

 Hainbat enpresatara jo dugu: Salica (hizkuntza-ohiturak
lantzeko, Serrats (etiketaia, euskaraz); Zallo eta Arroiabera ere
egin dira bisitak, baina ez dugu emaitzarik lortu.
 Q turistikoa duten hainbat enpresekin helburuak adostu
ditugu.
 Akademietara eta jateko arinen enpresekin lan egin dugu.

Laguntza teknikoa
eskaintzea

 Laguntzak mantendu (errotuluak, testu maketatuak, itzulpenak...)
 Euskaraz jarduteko beharrezko materiala eskuratu: eskuliburuak,
aplikazioak...
 Euskara-planak edo ekintza zehatzak bideratzeko laguntza eman

 Laguntza teknikoa eskaini da.
 Baliabideak eskaini dira.
 Aholkularitza eskaini dugu.

KONTZIENTZIAZIOA: 3. HELBURUA
Herri osoa hizkuntzaren egoeraz jabearaztea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
 Euskalgintza indartu
 Euskaldunetan zentratu: prentsaraztea, euskaldunak kontziente
Kanpaina erraldoia
egitea egoera bakoitzean zein hizkuntza erabiltzen duen
antolatzea
 Herrigintzan oinarrituta kanpaina antolatu: antzerkia egin egoera
errealekin, ispilu eginez; euskaldun erreferenteek parte hartzea;
Bermeon euskara gutxiago zergatik erabiltzen den sakon aztertu;...

Arloz arloko
sentsibilizazioekimenak antolatzea

 Bi eta hiru urteko gurasoentzako saioak ikastetxe guztietara zabaldu
 Umeek gaztelaniara salto egiten duten adinean eragin (LHko 3. maila
gutxi gorabehera)
 Euskalduntzeko arloan arloko kanpainak egin
 Txosnetan eragin

ERAGIN-ESPARRUA
Sektore guztiak

 Geuk. eus kanpaina antolatu dugu. 2016an, 714 argazki eta
268 bideo egin dira.
 Miñen puntien kantaren zabalkundea eta oihartzuna.
 Ikastetxe bitan egin ditugu: Sagrado Corazonen eta San
Frantziskon.
 Txosnetan Miñen Puntiegaz kanta aurkeztu da.
 UEMAren hizkuntza-proiektuaren bidez, HH eta DBHko
irakasleekin lan egin da, baita Batxilergoko ikasleekin ere.
 Irakurriz Gozatu eta Irrien Lagunak ikastetxeetan.
 Udal langileekin, euskararen ibilbide historikoa ere landu da.
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BALIOA EMATEA: erabilera-eremu guztietan euskarari balioa ematea

BALIOA EMATEA : 1. HELBURUA
Euskararen guneak indartzea eta berriak sortzea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
Euskara erabiltzen den guneetan
 Erreferentzialtasuna landu
euskararen presentzia ikustaraztea
 Gune informaletan eragin: Lamera, Kapilla,...
eta indartzea (mapako gune
 Gune formaletan eragin: kultur- etxea, musika-eskola, kiroldegia,
ikastetxe barruak
berdeak mantendu)
Euskara gutxiago erabiltzen den
guneetan, aukerak identifikatzea
eta horiek indartzea (mapako
gune gorriak)

 Gune formalen inguruak: kultur- etxea, musika-eskola, kiroldegia,
ikastetxe kanpokoak
 Kirol- elkarteen entrenamenduak, gaztelekua (gazteek),
Hermanuek, Lamera,

Erabilera-bide berriak sortzea eta
indartzea

 Gidabaimena euskaraz ateratzeko kanpainak egin
 Sare sozialak euskaraz erabiltzea bultzatu

Agerpen publikoetan euskara
erabiltzea

 Komunikabideekin egindako elkarrizketetan euskara erabiltzeko
estrategiak landu (kirolariak, politikoak, herritarrak)
 Herriko administrazio, elkarte eta bestelakoek antolatutako
ekimenetan euskara erabiltzeko hizkuntza-irizpideak eta –aukerak
zabaldu

ERAGIN-ESPARRUA
Sektore guztiak
 Geuk.eus kanpainaren bidez
 Lameran, Geuk.eus fotomatoia jarri da
 Gune formaletan, erabilera-planaren bidez eragin da.
 Kiroldegia: monitoreekin ekimenak, galdetegia, etab.
 Kiroldegian hainbat azterketa eta ekimen bideratu dira
 Futbol-elkartean, Itzarri Consulting-ekin
entrenamenduak bideratu dira bi urtetan
 Eskolaz kanpoko jardueretako diagnostikoa egin da,
eta, eragileei aurkeztu zaie.
 Gidabaimena euskaraz egiteko kanpaina eta dirulaguntza abiatu da
 Facebook orria zabaldu du Euskara Sailak (851 atsegite
eta 1682 lagun)
 Arraun-elkartearekin eta udal politikariekin landu da
 Ekitaldietarako irizpideak proposatu dira eta jarraipena
egin da.
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BALIOA EMATEA: 2. HELBURUA
Euskararen erabilera indartzea transmisio eta ahozkotasunaren bidez
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
Belaunaldien arteko harremana
 Ipuinlapiko egitasmoa indartu
indartzea
 Ahotsak.com-ekin lanean jarraitu eta zabaltzeko bideak topatu
 Berbalagun eta ekintzak osagarriekin jarraitu: tailerrak, diaporamak,
Euskaldun berriei, etorkinei,
irteerak, lehiaketak, buletina
zaharrenei baliabideak eta
 Nagusiei euren euskaraz eroso aritzeko saioak eskaini
 Etorri berriei euskara-eskola berezituak eskaini
guneak eskaintzea
 Etorri berriei oinarrizko komunikaziorako hiztegia eskaini

ERAGIN-ESPARRUA
Familia, etorkinak, euskalgintza

BALIOA EMATEA: 3. HELBURUA
Euskarazko eskaintza handitzea
ESTRATEGIAK

ERAGIN-ESPARRUA
Kirola, kultura, lan-mundua, hezkuntza

Kirol- arloan euskarari lekua
egitea

Kultur arloan eskaintza
mantentzea eta indartzea

Lan-mundura sartzeko arloetan,
euskarari lekua egitea

NEURRIAK
 Kirol-ikastaroak euskaraz eman eta hizkuntzen erabilerarako
protokoloa ezarri
 Kirol-monitoreei saioak euskaraz emateko baliabideak eskaini
 Kirol-elkarteekin lan egin entrenamenduetan euskara erabiltzeko
 Kirol-ekitaldietara joaten direnei euskarazko animo-oihuak erabiltzera
bultzatu; antolatzaileei euskaraz egiteko laguntza eskaini
 Nagusien dantzaldian euskarari presentzia eman
 FM dantzaldian euskarazko musikari “kuotak” jarri
 Kultur ikastaroak euskaraz eman eta hizkuntzen erabilerarako
protokoloa ezarri
 Kultur programazioan euskararen eta euskal kulturaren (baita
modernoa ere) presentzia indartu
 Jaietako ekintzetan euskararen eta euskal kulturaren (baita modernoa
ere) presentzia indartu
 Behargintzako ikastaroetan euskarari lekua eskaini
 Lanerako prestakuntzan euskarazko lerroa indartzea

 Ipuinlapikoa egitasmoarekin jarraitu da.
 Ez da ekimen berezirik bideratu.
 Egitasmoak martxan jarraitzen du.
 Erroxape elkartearekin saioak antolatu dira.
 Eskola lagungarriak eskaintzen dira etorri berrienzat.
 Eskuko hiztegia etorri berrientzat.

 Kiroldegiarekin lan egin dugu
 Kirol-monitoreei eskaini zaizkie baliabideak
 Kirol-elkarteei eskaini zaie aukera, eta, futbola,
arrauna eta saskibaloiarekin egin dugu lan.
 Kalinpanekin batera zabaldu dugu erabilera eta
laguntza.
 FM dantzaldian euskal musika entzuteko lanketa egin
da.
 Arrain Azokarako euskarazko musika-zerrenda egin
zen eta Spotifyn zerrenda publikoa zabaldu da.
 Kultur programazioaren jarraipen zehatzik ez da egin.
 Irakurleen Txokoa dinamika.
 Miñen puntiegaz kanta jaietan estreinatu zen.
 Behargintzarekin hainbat harreman egin dira, baina
ez da ekimen berezirik bideratu
 Ez da ekimenik bideratu.
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PRESTIGIATZEA: euskararen izen ona, garrantzia eta eragina bultzatzea

PRESTIGIATZEA: 1. HELBURUA
Herriko hizkerari indarra eta garrantzia ematea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
Familia bidezko transmisioan
herriko aldaera bermatzea eta
indarra ematea

Herriko aldaerari lekua eta indarra
ematea










PRESTIGIATZEA: 2. HELBURUA
Euskara modernitatearekin lotzea
ESTRATEGIAK
Euskarazko sormena bultzatzea
Euskal kirolak sustatzea

Familian gurasoak eredu izateko ekimenak bultzatu
Familia-mota (euskaldunak, mistoak, erdaldunak) guztietarako
hizkuntza-jokabideak landu
Ipuinlapiko moduko egitasmoak bultzatu
Herriko aldaera(k) noiz eta zertarako erabili adostu
Herriko aldaera(k) eta batuaren arteko “adiskidetasuna” landu
Bermeoko euskara ona dela zabaldu eta sinistueragin;
norberarena aldarrikatu eta euskaldunaren autoestimu
kolektiboa landu
Herriko komunikabideekin batera landu

ERAGIN-ESPARRUA
Familia, euskalgintza, udala
 Hainbat ekimen: Jaioberrien liburua eta ekitaldia,
sentsibilizazio-tailerrak, aktibazio-taldea, Benetan
maite nauzu?
 Emaginak ematen dituen saioetan hizkuntzaren
transmisioa txertatzea.
 Ipuinlapiko

 Miñen puntiegaz kanta

ERAGIN-ESPARRUA
Kultura, kirola, gazteak, sare sozialak
NEURRIAK





Musika-taldeetan euskarazko musika bultzatu
Antzerki-tailerrak , literatur tailerrak antolatu
Bertsogintza-eskola sortu
Berezko euskal kirol-elkarteekin batera, erreferentzialtasuna
eta euskaltasuna landu

 Miñen puntiegaz kanta
 Gazteak bertsotan ikastetxeetan
 Antzerki taldea (2010-2015 urteetan)
 Arraun Elkartearekin hainbat lan egin dira.
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Gazteen guneetan euskara
lehenestea





Interneten euskarazko edukiak
sustatzea



Gazteentzat antolatutako ekimenetan euskara lehenetsi
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak baliatu,
euskarak aisialdian izan dezakeen garapenari bultzada emateko
Euskera Sailaren webgunearen berri eman eta eguneratuta
mantendu
Arloan arloko eragileei Interneten topa ditzaketen baliabideen
berri eman

PRESTIGIATZEA: 3. HELBURUA
Euskara kalitate eta berrikuntzarekin lotzea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK

Kalitatea adierazten duen marka
sortu eta proiektatzea



Udalak lortutako BIKAIN ziurtagiriaren bidez, beste arlo
batzuetan antzeko ekimenak bultzatu
UEMAko partaide izateak ematen dituen onurak eta
erreferentzialtasuna zabaldu

 Facebook kontua, webgune eguneratua, Geuk.eus
webgunea.

 Webgunea eguneratuta dago.
 WhatsApp erabiltzen da hainbat eduki zabaltzeko.

ERAGIN-ESPARRUA

 UEMArekin hainbat lan egin dira:
o Saioak ikastetxeetan
o Gurasolagun
o Udaleko planaren barruan, Eusle saioak,
saio masiboak
o Bermeo/Ondarroa azterlana
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SENTIMENDUAK INDARTZEA: euskaldun izatearen harrotasunaz jabetu eta aldeko sentimendu hori indartzea

SENTIMENDUAK INDARTZEA: 1. HELBURUA
Identitate desberdinen arteko konplizitatea bilatzea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK
Hizkuntza-aniztasunari lekua
ematea
Kultura arteko harremana
sustatzea

ERAGIN-ESPARRUA
Euskalgintza, herria, etorkinak





Eleaniztasunak dituen onurak zabaldu
Euskara ez dakitenak euskarara ekartzeko ekimenak antolatu
Euskara ikasteko eta alfabetatzeko beharra zabaldu

 Etorri berrientzako laguntza ikastaroak
 Proiektuetan integratzeko ahalegina egin dugu.
 Errefuxiatuen taldean euskarari eta euskal kulturari
buruzko hitzaldia.



Kultura ezberdinetako erreferente euskaldunak identifikatu eta
beraiekin batera ekimenak landu

 GEUK.eus kanpainaren barruan

SENTIMENDUAK INDARTZEA: 2. HELBURUA
Euskaldun sentimendua indartzea
ESTRATEGIAK
NEURRIAK

ERAGIN-ESPARRUA
Euskalgintza, identifikatuta arloak

Aktibatze-taldeak sortzea eta
bultzatzea




Arlorik esanguratsuenak identifikatu
Aktibatze-taldeen lana komunikatu eta saritu

 Gazteak: ez du modu iraunkorrean funtzionatu;
gurasoak: kanpaina antolatu genuen; adinekoak: ez
dugu lortu modu iraunkorrean.

Bermeotar izaeraren zeinu nagusi
legez, euskalduntasuna sustatzea





Jaietan euskal kultura indartu
Bestelako ekimenekin jarraitu: Erromeridxe, herri-antzerkia...
Herriko elkarte eta txokoak inplikatu

 Elkarteekin lan egin dugu.
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