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HITZAURREA 

Elena Laka, Euskaltzaleen Topaguneko 
Lehendakaria 

Hizkuntza, besteak beste, pertsonok 
gainerako pertsonekin harremanak izateko 
modu bat da, besteekin egoteko modu bat. 
Jendartean aspalditxo dakigu hizkuntza 
erabiltzea pertsonon hautua dela, baina baita 
ere beharrezko dela hizkuntzan aritzeko 
harreman-guneak izatea. 

Duela hogeita hamar urte ekin genion euskal 
gizartean euskararentzako hautuak eta 
harreman-guneak zabaltzeko antolaketari 
herritarren elkarteen bitartez. Egin genituen 
elkarteak, ibili gara euskaltzaleak, sortu 
ditugu espazioak, bultzatu dugu erabilera, 
baina ez gara nahi genuen hizkuntz 
erabilerako tokira ailegatu. 

Ezer ez da duela hogeita hamar urte 
bezalakoa, jendartea, belaunaldiak aldatu 
dira, denborak eta betiko bilakatu diren 
jardunek bidea agortu dute. Bada garaia, 
badugu aukera bide berriei astindu bat 
emateko euskararen erabileraren 
zabalpenean aurrera egin nahi badugu. 
Behar dugu herriz herri eragin, 
herritarrengana iritsi, euskaltzaleen eta 
euskara hartzaile izan nahi dutenengana 
iritsi. Kontua ez baita izatea (gogoratzen?) 
ekitea baizik. Ekitera ekarri nahi ditugu 
hiztunak, egunerokoan pertsonek harremana 
euskaraz izan dezagun. 

Helburu horrekin proposatu genuen aurrean 
daukazun proiektu hau, modu berrian 
eragiteko, pertsona eta entitateen arteko 
harreman-hizkuntza gero eta gehiago 
euskara izan dadin. Helburuan eta 
proiektuan bat egiten dugu Euskaltzaleen 
Topaguneak eta Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzak, jendarte eta erakundeen 
arteko proiektu partekatuak jendartean 
barrentzeko ematen duen aukera hobetsiz.  

Saiatu behar dugu proiektuak sortu digun 
ilusioa eta ingurutik jaso ditugun hitz onak 
eta atxikimenduak, iritsi nahi dugun hiztun 
guztiengana helarazten. Nekez egingo dugu 
horrelakorik ez badaukagu euskal jendarteko 
elkarte, eragile, entitate, erakunde edo 
euskararen lurralde osoan mugitzen den 
edozein elementuren parte hartzerik. 
Hemendik gonbidapena, eskua eta bihotza 

Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako 
Hizkuntza Politikarako Sailburuordea 

Ia berrogei urte joan dira, euskara, 
gaztelaniarekin batera, hizkuntza ofiziala 
bihurtu zenetik Euskal Autonomi Erkidegoan. 
Urte horiek guztiek egindakoaren perspektiba 
zabala ematen digute, eta atzera begira 
jartzen garenean, orduan ohartzen gara 
egindako bideaz, eta egindako ekarpen 
zabalaz; izan ere, euskara biziberritzeko 
ahaleginetan, Gobernuaz gain, beste hainbat 
erakunde, elkarte eta herritar ibili da urtetik 
urtera: horien guztien lan eskergari zor diegu 
euskarak egin duen aurrerakada, eta 
aurrerakada horri jarraipena ematera gatoz.  

Jaurlaritzaren helburuetako bat da 
euskararen gizarte-hazkundea eta, 
horretarako, euskararen erabilerarako jauzia 
bizkortzeko asmoz, gizarte aktibazioan 
oinarritutako estrategia lagungarriak 
ezinbestekotzat jotzen ditugu. Helburu horiek 
aurrera eraman ahal izateko, lankidetza 
oinarrizko baldintza izango da. 

Joan den Maiatzaren 12an Lasarte-Orian 
ospatutako Udaltop jardunaldietan jarraian 
irakurriko duzuen egitasmoa aurkezteko 
aukera izan genuen Topaguneak eta 
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak. 

Elkarrekin diseinatutako eta landutako 
egitasmo honen bidez, gaur gaurkoz, han eta 
hemen, gauzatzen ari diren esperientziak eta 
ahaleginak ikustarazi eta euskararen 
lurraldeko herri guztietan gauzatuz urrats 
berri bat ematen lagundu nahi dugu. Euskal 
gizartearen gehiengoak euskararen aldeko 
jarrera dauka. Hizkuntzaren alde egotetik 
egitera kolektiboki egin nahi dugu jauzi; 
euskararen lurraldean jarrera positibo hori 
duten hiztun kolektibo zein sektore guztietan 
(izan herri, elkarte, enpresa edo bestelakoak) 
hizkuntza-ohituren aldaketa esanguratsua 
eta anbizioz betea proposatu, eragin eta 
adostu nahi dugu. Erronka pertsonala eta 
kolektiboa, beraz. Zergatik? helburu bera 
partekatzen dugulako, elkarlanean sinesten 
dugulako eta elkarren beharra dugulako. 

Garrantzitsua da azpimarratzea, egitasmo 
honek ez duela kanpaina huts bat izan nahi. 
Etorkizunean jarraipena izango duen arnas 
luzeko lan ildoa izan nahi du, gizartean 
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elkarlanerako. 

Euskal jendarteari iritsi zaigu jauzi handi bat 
emateko denbora, euskarazko guneak zabal-
zabal egiteko garaia. Aukera daukagu, 
ilusioa daukagu, orain guztion eskuetan dago 
abian jartzen dugun hau ekimen 
partekatzaile, parte hartzaile eta biderkatzaile 
bilakatzea. 

 

eragin nahi duena: pedagogia eginez, 
ohituratan eta jarreratan eraginez, 
gaitasunean eraginez, erabilera praktika 
berriak bultzatuz, era guztietako entitateak 
mugituz, eta konfort guneetatik mugituz. 

 

 

KOKAPENA 

 

Euskarak 365 egun dinamika hedatzeko lehen proposamena, Udaltop topaketan 

aurkeztu genuen Euskaltzaleen Topaguneak eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak, 2017ko maiatzaren 12an. Lan ildo berria martxan jartzeko lehen 

aurkezpen publikoa, 2018ko ekimena euskalgintzako eragileei azaldu eta iritziak zein 

ekarpenak jasotzeko fasearen abiapuntua izan zen. Orduko hartan zabaldutako 

dokumentua, www.udaltop.eus atarian aurki daiteke: http://www.udaltop.eus/es/documentos.  

Maiatzetik uztailera bitartean, euskalgintzako eragile askorekin eta administrazio 

publikoetako euskara arloetako arduradunekin batu gara bi erakundeak. Helburu bikoitza 

izan dute hartu-emanek. Batetik, dinamika sakonago aurkeztu eta zalantzak argitzea; eta, 

bestetik, ekarpenak jaso eta 2018ko ekimenean parte izateko gonbidapena luzatzea. 

Harreman horiei esker, Nafarroako Gobernuko Euskarabidea ekimenaren koordinazioan 

sartu da.  

Bildutako ekarpen guztiak banaka aztertu, multzokatu eta behin-betiko 

proposamena osatu dugu eskuartean duzuen dokumentuan. Horretarako, Udaltop 

topaketa baino lehen egin bezala, soziolinguistikan eta komunikazioan adituak eta arituak 

diren zenbait kiderekin batu gara. 

Azken txostena osatzeko, ekimenaren helburuak eta eraginkorra izateko 

beharrezkoak dituen baldintzak hartu ditugu kontuan. Ekarpen asko ekimenean txertatu 

ditugu (jaso bezala zein egokituta), eta beste batzuk kontuan hartzeko oharrak izan dira. 

Badira, ordea, kanpoan geratu diren proposamenak, hainbat elkar kontrajarriak izan direlako 

edo ekimenaren helburuei zuzenean erantzuten ez ziotelako. Izan ere, ekimena zehaztu eta 

helburuen baitan mugatzen saiatu gara, hizkuntza-ohituretan eragiteko eta euskaltzaleak 

aktibatzeko asmoz. 

Ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiegu ekarpenak eta proposamenak 

egin, zein ekimenean modu batean ala bestean parte izateko gogoa adierazi duten 

eragileei: AEK, Arabako euskara teknikariak, Bai Euskarari Ziurtagiriaren elkartea, Emun, 

Elgoibarko Euskarak 365 egun batzordea, Elhuyar Fundazioa, Erreala, Euskal Herrian 

Euskaraz, Euskal Herriko Unibertsitatea, Eusko Jaurlaritzako euskara teknikariak, Hizkuntza-

eskubideen Behatokia, IKA, Ikastolen Elkartea, Irrien Lagunak, Kontseilua, Sortzen, 

Topaguneko bazkideak, zenbait euskaltzale norbanako, eta Udaltop topaketan parte hartu 

zuten kide guztiak. Era berean, fase honetatik aurrera ere, lankidetzarako ateak zabalik 

http://www.udaltop.eus/
http://www.udaltop.eus/es/documentos
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daudela adierazi nahi dugu; datozen hilabeteetan eragile gehiagorengana heltzen saiatuko 

gara, eta interesa dutenei deia luzatzen diegu gurekin harremanetan jartzeko.  

Euskarak 365 egun dinamikari buruzko azalpenetan sartu aurretik, dinamika honen 

bokazioari buruzko zenbait ideia azpimarratu nahiko genituzke. 

 Osagarritasuna: Euskarak 365 egun dinamikak euskararen erabilera sustatzeko 

abian dauden horrenbeste ekimen eta programen osagarri izateko bokazioa dauka. 

Euskarak 365 egun dinamika izaera anitzeko sektore eta erabilera programatan 

txertagarria eta uztargarria izan daitekeela ikusten dugu, eta nahi duen orok aukera 

hori baliatu dezan gonbidapena luzatu nahi dugu koordinaziotik. 

 

 Malgutasuna: Euskarak 365 egun dinamika herri edo eremu bakoitzaren egoera 

soziolinguistikoaren eta lehentasunen arabera moldatu beharra azpimarratu nahi 

dugu. Aterki beraren pean egonda, badakigu ekiteko modu asko daudena, azken 

urteko aktibazio dinamikek erakutsi duten bezala. Beraz, herrietarako proposamena 

malgutasun horrekin hartzea komeni da. 

 

 Abiatzea: Zenbait eragile dinamikan murgilduta daude honezkero, eta ekimena 

martxan jartzeko lanean ari dira. Proposamena luzatzen diegu herriko euskalgintzako 

gainontzeko eragileekin harremana har dezaten, ekimena elkarlanean diseinatu eta 

garatzeko; izan euskalgintza soziala zein instituzionala.   

 

Euskarak 365 egun dinamikaren bueltan bultzatzen ari garen elkarlan eredua 

bestelako esparru eta arlotara hedatzea desiragarria dela adierazten bukatu nahi genuke, 

eta adostasun eta lankidetza dinamika berrietarako akuilu izan dadin gure konpromisoa 

berresten dugu honen bidez. 
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PROPOSAMENA 

 

Herritar euskaltzaleak aktibatuta, hizkuntza-ohiturak aldatzea da Euskarak 365 egun 

dinamikaren helburua. Euskaraz egoera normalizatu batean bizitzea epe luzeko helburua da, 

eta, horregatik, aurrera begirako lan ildo gisa ulertu behar da abiatzen ari garen bidea.  Bide 

horretan, baina, urrats esanguratsuak emateko mugarriak behar dira. Txosten honetan, 

2018ko ekimen proposamena aurkeztuko dugu, baita 2019rako helburu nagusiak ere. 

 

1.- 2018an, 11 egun euskaraz. Pertsonen urratsak helburu. 

Euskarak 365 egun dinamikaren lehen geltokian, euskaltzaleak aktibatu nahi 

ditugu beren egunerokoan euskaraz bizitzeko urratsak eman ditzaten. 2018ko 

azaroaren 23tik abenduaren 3ra, 11 egun euskaraz ekimena gauzatu nahi dugu Euskal 

Herri osoan (izena behin-behinekoa da). Elkarrekin eta garai berean arituta, azken bi 

urteetan abiatu diren aktibazio ekintzak hedatu, euskalgintzako tokian tokiko sareak ehundu 

eta, ikusgarritasunaren bidez, herritar gehiagorengana heldu nahi dugu.  

Hamaika egun horietan, 16 urtetik gorako herritarrak ahobizi eta belarriprest 

bihurtu nahi ditugu. Ahobiziak, ulertzen duten guztiei euskaraz hitz egiten dieten lagunak 

dira (baita ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz egiten dietenak ere). Belarriprestak, 

berriz, gutxienez euskaraz ulertzen duten kideak dira, gainontzekoei euskaraz aritzeko 

gonbidapena luzatzen dietenak. Parte hartzeko izen-ematea zabalduko da, eta 

identifikaziorako txapa baliatuko dute guztiek.  

Euskaldun helduak dira ekimenaren muina; erdaldun euskaltzaleak ez ditugu 2018ko 

ekimenean parte hartzaile gisa ikusten, baina haientzako formazio eta sentsibilizazio saioak, 

zein bestelako komunikazio pilulak, prestatuko ditugu.  

Aktibazio ekintza kolektibo bat gauzatzeko prozesuak duen garrantzia da hemendik 

urte eta pikura  gauzatuko den ekimena orain abiatzea proposatzeko arrazoia: tokian tokiko 

helburuak eta xede-taldeak zehaztu behar dira, herrietako euskalgintzako elkarlan moduak 

abiatu edo findu, komunikazio lan handia egin behar da herritarrak inplikatzeko, eta 

hizkuntza-ohiturak aldatzen hasteko formazioa eskaini behar zaie herritarrei, besteak beste. 

Aktibazio ekimenen orain arteko emaitzak eta aurrera begirako aukerak kontuan 

hartuta, tokian tokiko euskaltzaleei lan modu berriak abiatu eta elkarlanean aritzeko deia 

luzatzen diegu.   

 

2.- 2019an, mota guztietako entitateen babes neurriak helburu. 

Herritarren euskaraz bizitzeko borondateak babes neurriak behar ditu, gogo horrek 

duen indarrak baldintza sozial gero eta egokiagoak aurki ditzan eta euskaraz bizitzea gero 

eta ohikoago bilaka dadin; bestela esanda, hizkuntzaren normalizazioaren ardura 

partekatua da: pertsonena eta entitateena.  

Behin herritarrak aktibatzen hasita, 2019an entitateek babes neurriak hartu eta 

baldintza oztopatzaileak ken ditzatela sustatu nahi dugu. Horrek ez du esan nahi entitateen 

urratsak bigarren planoan geratzen direnik, pertsonak baitira babes neurri horiek adostu eta 
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erabakitzen dituztenak. Herritarren aktibazioaren bidez, entitateetan pausoak ematea etor 

daiteke, eta pauso horiek ezagutzera ematea izango da bigarren egitekoa.  

Babes neurriak har ditzaketen entitateak mota askotakoak dira: enpresak, 

erakunde publikoak, kultur eta kirol taldeak, elkarte gastronomikoak, merkatari elkarteak eta 

abar. Herritarrak biltzen diren unitate posible guztiak, publikoak zein pribatuak.   

Urte batean, pertsonen nahian oinarrituz, hizkuntza-praktika sozial berriak bultzatuko 

dituen ekimena sustatzea, eta hurrengo urtean, entitate mailako urratsak oinarri hartuz, 

praktika sozial berri horiek erraztuko dituzten neurri sozialak hartzea (eta daudenak 

bistaratzea) izan daiteke proposamen honek jasotzen dituen helburuak urtez urte eta modu 

progresibo batez lantzen jarraitzeko era egoki bat. 

2019rako ekimena, 2018ko lehen seihilekoan landuko dugu.  

 

 

11 EGUN EUSKARAZ: DESKRIBAPENA 

 

11 egun euskaraz ekimenak helburu zehatza dauka: euskaltzale helduak 

aktibatzea eta prestatzea, beren eguneroko harremanetan euskaraz aritu daitezen 

ulertzen duten herritar guztiekin. Horretarako, hamaika eguneko ekimenak gauzatzea 

proposatzen da, 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra. 

Ekimena Euskal Herri osokoa izango den arren, tokian tokiko euskaltzaleak izango 

dira herri bakoitzeko dinamiken sustatzaileak1, eta inguru soziolinguistiko bakoitzaren 

errealitatera moldagarria izango da.  

 

 

Aipatu bezala, bi parte hartzaile mota egongo dira. 

 

 Ahobiziak euskaraz egingo die belarriprestei eta ulertzeko gai diren guztiei, hauek 
erdaraz erantzun arren. Era berean, ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz 
egingo die. Identifikatzeko txapa izango du.  

 

 Belarriprest denak, dakienari berarekin euskaraz aritzeko gonbitea egingo dio, 
berak euskaraz zein erdaraz erantzun arren. Identifikaziorako txapa izango du, 
ahobiziek belarriprest dela jakin dezaten. 

 

 

11 egun euskaraz bi planotan garatuko da: 

● Tokian tokikoa. Herri bakoitza erronka bikoitza hartzera gonbidatzen dugu.  

 

                                                           
1“Nola egingo dugu?” atalean azaldu dira herrietako batzordeak eta funtzio banaketa proposamenak. 
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o Pertsonak aktibatuz. Herri horretan, ahalik eta pertsona gehien euskara 

gehiago erabiltzera animatuko duen ekimena aktibatzea. 

 

o Entitateak aktibatuz. Alde batetik, entitate bakoitzaren eremuan ahalik eta 

pertsona gehien parte hartzera animatu daitezen (hau da, ekimenaren 

zabalkundean lagunduko duten sustatzaile izan daitezen); bestetik, entitateek 

pertsona horien hizkuntza praktikak erraztuko dituzten neurriak har ditzaten.  

 

● Euskal Herri mailakoa. Herri bakoitzeko aktibazio hori, euskararen lurralde osokoa 

bihurtuko dugu. Hori ere, bi zentzutan: 

 

o Pertsonak aktibatuz. Urtean zehar herriz herri izena eman duten hiztun 

guztien arteko erronka kolektiboa, hamaika egunez euskaraz egitea izango 

da; euskaraz, ulertzen duten guztiekin, eta lehendabiziko hitza, gutxienez, 

euskaraz eginez ezezagunekin. Ekimenaren izen zehatza datozen asteetan 

zehaztuko dugu. 

 

o Entitateen urratsak probokatuz. Herrietan bezala, lurralde mailako entitateei 

deia luzatuko zaie ekimena beren kideen artean zabal dezaten eta babes 

neurri berriak har ditzaten. 

 

 

NOIZ EGIN NAHI DUGU? 

 

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean egin nahi dugu ekimena. Hala 

ere, herritarren aktibazio eta prestaketa fasea 2018ko udaberrian hasiko da. Izan ere, 

abenduaren 4tik aurrera ohiturak finkatuko badira, hamaika egun horietako jardunak 

bezainbesteko garrantzia izango du ekimena abiatzeko prozesu guztiak.  

Euskal Herri osoko ekimen bateratua azaroa eta abendua bitartean egiteko 

gonbidapena  egin nahi dugu. Ez dugu, ordea, gaur egun beste garai baterako programatuta 

dagoen egitasmorik baldintzatu nahi. Kasu horietan, aldez aurretik programatutako 

egitasmoa mantendu eta hamaika egun horietan ere bat egin dezaten animatzen ditugu 

euskaltzaleak.  

Entitateei dagokienez, hizkuntza-praktikak zailtzen dituzten baldintzak badituzte edo 

babes neurririk ez badute, egoera hori aldatzeko, 2018an bertan, 11 egun euskaraz 

ekimenaren baitan urrats berriak eman ditzaten gonbidatuko ditugu.  
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NON EGIN NAHI DUGU? 

 

11 egun euskaraz Euskal Herri osoan egin nahi dugu. Beraz, parte hartzea 

erabakitzen duten Euskal Herriko herri (edota entitate) guztietan egingo da. Urratsak eman 

litezke: 

● Auzo, herri zein eskualde gisa.  

● Elkarte, komunitate, enpresa zein talde gisa. Euren eragite eremua tokikoa zein 

Euskal Herri mailakoa izan. 

 

Era berean, Euskal Herritik kanpoko euskal hiztunen komunitateetan ekimena 

gauzatu nahi izanez gero, parte hartzeko ateak zabalik daude.  

 

 

HELBURUAK 

 

Ondorengoak dira Euskarak 365 egun dinamikaren helburu nagusiak.  

 Hizkuntza-ohiturei astindu bat ematea eta ahalik eta pertsona gehienek euskara 
gehiago erabiltzeko urratsak ematea.  

 

 Tokian tokiko euskalgintza aktibatzea, praktika linguistikoak erraztuko dituzten 
neurriak sustatu eta herritar euskaldunak martxan jar ditzaten.  

 

 Era guztietako entitateek, euskaraz bizitzea ahalbidetuko duten babes neurriak 
hartzea eta oztopo diren egoerak arintzea eta bideratzea.  

 

 Ekimenetik abiatuta emango diren urrats berriak eta sortuko diren euskarazko 
harremanak, ekimenaren ostean mantentzea. 

 

 

ARRAZOIAK 

 

Udaltopeko aurkezpenean kontatu genuen bezala, hainbat arrazoirengatik abiatu 

dugu lan-ildo hau.  

1) Errealitate soziolinguistikoari dagokiolako. Ezagutzan irabazitakoa erabilerara 

eramaten asmatu behar dugulako eta, horretarako, egiten ari garen guztiaz gain, 

iruditzen zaigulako hizkuntza-ohituren inertziei astindu bat eman behar diegula. Uste 

horrek oin hauetan hartzen du indarra: 

a. Euskara ulertu bai, baina euskaraz egiteko nahikoa gaitasun edota 

ohitura ez duten milaka euskaldunei orain artekoa baino paper 
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garrantzitsuagoa, eta, batez ere, eskaintza egokituagoa helarazi nahi diegu. 

Aldeko jarreraz gain, ulermena bistaraztea eta ulermen horrek erabilera 

askatzeko (aktibatzeko) duen garrantzia sozializatzea giltza nagusietako bat 

izan daiteke. 

b. Euskara ulertzeko gai ez diren (edo gai sentitzen ez diren) euskaltzaleei ere 

rol aktiboa aitortu nahi diegu. Euren jokabideak ingurukoen hizkuntza 

erabilera baldintzatzen duela jakinik, eragin positiboa izango duten jarrerak 

lantzen lagundu nahi diegu. Horrela, gainerako kideei bidea errazteaz gain, 

hizkuntzaren normalizazio prozesuaren parte izan litezke.  

c. Hori lortzen den heinean, euskaldunak gehiagotan eta pertsona gehiagorekin 

euskaraz aritu daitezen aktibatzea berria eta errazagoa izan daiteke. 

Badakigu kako nagusietako bat euskaldunek euskaraz egiteari eustea dela, 

erdarara lerratu gabe. Eta helburu horretan jauzi berri bat eman ahal izango 

dugu, baldin eta hori egin nahi duen euskalduna horretara aktibatzen badugu, 

eta inguruan gehitzen ari zaizkion egoeretan (eta pertsonekin) adostutako 

dinamika baten baitan egiten badugu. 

d. Norbanakoek ematen dituzten pauso horiek, ezinbestean, erakundeen 

(administrazioen, elkarteen, ikastetxeen, enpresen…) erantzukizuna eta 

babesa behar dute, hizkuntza-ohituren aldaketa hori egiturazkoagoa eta 

iraunkorragoa izateko. 

 

2) Momentua delako. Baldintza soziolinguistikoak sortzeaz gain, giro soziopolitiko 

egokia dugulako urrats hau emateko. Eta baita ere, sortu ditugulako elkarlanean 

aritzeko baldintzak. 

Euskaltzaleen mugimenduan eta administrazioetako hizkuntza-politiketan ere 

herritarrak euskaraz aritzera aktibatzeko dinamikak gauzatzen eta hedatzen ari gara 

azkeneko urteetan, eta hori areagotzeko nahia dago gainera. Horrez gain, ekimen 

honen bidez hizkuntzaren aldeko herritar sareak sortu eta indartu genitzake. 

 

3) Guztion erantzukizuna delako. Lehen eta orain, euskararen etorkizuna herritarron 

esku dagoelako. Hasteko, euskal hiztunen esku, baina baita ere euskaraz ulertu 

arren euskaraz egiteko ohiturarik ez duten euskaldun eta ia euskaldunen esku. Eta 

baita egun oraindik elebakar direnen esku ere, bai pertsona-mailan zein erakundez 

erakunde ere hartzen dituzten euskararekiko jarrerek ere baldintzatu egingo baitute 

euskararen behin betiko indarberritzea. Euskarak erabilerarako esparruak irabaztea 

bizikidetzarako esparruak irabaztea dela iruditzen zaigu. 

 

4) Eraginkorrak izan daitezkeen ezaugarriak dituelako. Erakargarria, parte 

hartzailea, inklusiboa, egingarria, moldagarria eta progresiboa. 
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NOREKIN EGIN NAHI DUGU? 

 

Ahalik eta herritar gehien bildu nahi dugu Euskarak 365 egun dinamikan. Asko, parte 

hartzaile izango dira, eta, beste asko, tokian tokiko zein nazio mailako sustatzaileak (azken 

hauek parte hartzaile ere izango lirateke).  

 

PARTE HARTZAILEAK 

Proiektuan parte hartu nahi duten, euskaraz ulertzeko gai diren, eta 16 urte edo 

gehiago dituzten pertsona guztiak izango dira parte-hartzaileak. Izan ere, hizkuntza-

ohiturak aldatzeko, helduen aktibazioa da ekimenaren helburua, eta beraiei egingo diegu 

parte hartzeko gonbidapena. Lehenago aipatu bezala, bi figura egongo dira: 

● Ahobizi-ek euskaraz egingo diete belarriprestei eta ulertzeko gai diren guztiei, hauek 

erdaraz erantzun arren. Era berean, ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz 

egingo diete. Identifikatzeko txapa izango dute.  

 

● Belarriprest-ek, dakitenei beraiekin euskaraz aritzeko gonbitea egingo diete, beraiek 

euskaraz zein erdaraz erantzun arren. Identifikaziorako txapa izango dute, ahobiziek 

belarriprest direla jakin dezaten.  

 

Euskaraz hitz egiteko gai direnak, ahobizi zein belarriprest izan daitezke; ahobizi 

izateko deia luzatuko da batez ere, baina norberak egingo du aukeraketa. Izan ere, asko dira 

euskara jakin baina egunerokoan hitz egiten ez duten euskaldunak, eta gogoa zein jarioa 

garrantzitsuak izango dira izena ematerakoan. Prozesuan aurrera egin ahala eroso sentitzea 

ezinbestekoa da. 

 

Zenbait xede-taldek ekimenean izan lezaketen parte hartzea aztertu da behin-betiko 

proposamena egin aurretik. 

 

● Erdaldun euskaltzaleak. Euskaldunak dira ekimenaren muina, beraiengan eragin 

nahi dugu nagusiki. Xede-taldea gehiegi zabalduz gero, helburutik urruntzeko 

arriskua dago, edo belarriprest izan litezkeenak hirugarren figuran kokatzekoa. Hala 

ere,  euskaraz ez dakiten euskaltzaleak inplikatzea proposatzen dugu, parte 

hartzaile ez izan arren (ez lukete izena emango). Beren jarrerek euskaldun guztien 

hizkuntza praktiketan eragin dezakete, eta bi modutan landu nahi ditugu jokabideak: 

 

o Norbere jokaera aldatzen duten tresnak. Euskara ulertzen hasteko edo 

hizkuntzara gerturatzeko eskura dituzten tresnak eta egin ditzaketen urratsak 

erakutsi, tailerrak eta baliabideak eskaini (hiztegi txikiak, esaterako), beraiekin 

jendarte elkarrizketak antolatu, eta abar. Garaiz hasiz gero, ustez belarriprest 

izan ezin diren kide asko horretarako presta daitezke.  
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o Ingurukoen jokaera aldatzen duten tresnak. Beren seme-alabak euskaraz 

bizi daitezen neurriak hartzera animatu, inguruko euskaldunak beraien artean 

euskaraz egitera bultzatu ditzatela aurrean egonda ere, arduradun diren 

entitateetan babes neurriak har ditzatela, eta abar.  

 

● Haurrak. Hizkuntza-ohiturak aldatzea erabaki kontzientea da, eta ekimena helduei 

zuzenduta dago. Haurrengana zabalduz gero, helduek ardura seme-alabengan 

uzteko arriskua dago. Gainera, haurrengan eragiteko modu eraginkorra da gurasoak 

eredugarri izatea. Hala ere, alor honetan ari diren eragileek ekarpenetan adierazi 

bezala, haurren eragiteko gaitasuna nabarmena da, eta ekimenean parte 

hartzaile zuzen izan gabe, sustatzaile izan daitezke. Horregatik, funtzio zehatza 

izango dute: helduak aktibatzea. Egiteko hau haurren esparruko eragileekin landuko 

da, eta erronka gisa helduak euskaraz aritzen jartzeko deia luzatuko zaie. Umeen 

bidez, bereziki, 30-45 urte bitarteko helduengan eragin daiteke. Horrez gain, 

ikastetxeei dagokienez, egitasmoaren xede-taldeak gurasoak, langileak eta 16 urtetik 

gorako ikasleak izatea proposatzen dugu. Uste dugu egitasmo hau adin horretatik 

azpiko gaztetxoei ez zaiela zuzendu behar. Bai, ordea, horien erreferentzia eta eredu 

diren gazte eta helduei. 

 

● Gazteak. 16-30 urte bitarteko gazteak ekimenera gerturatzea garrantzitsua dela 

iruditzen zaigu. Adin horretan altua da euskararen ezagutza eta eragiteko esparrua 

handia da. Hortaz, Euskal Herriko gazte mugimenduekin harremana landuko da, eta 

egokia litzateke tokian tokiko eragileekin ere egitea. Bestalde, unibertsitateen 

inplikazioa eta kirol talde edo federazioena interesgarria da. 

 

 

SUSTATZAILEAK 

Udaltopen adierazi genuen bezala, ekimen hau aurrera eramateko, eragileen sare 

zabalak sustatzea dugu helburu. Horretarako, erakunde publikoei eta gizarte eragileei parte 

hartzeko deia luzatzen ari gara. 

Sustatzaileak, tokian tokian edo Euskal Herri mailan eragingo duten eragileak izan 

daitezke. Tokian tokikoei dagokienez, bai herriak eta bai herriko euskalgintzak oso errealitate 

desberdinak izan baditzakete ere, entitate hauez osatutako euskalgintzaz dihardugu: 

udaletako euskara zerbitzuak, euskaltzaleen elkartea edo euskararen erabilera 

sustatzea helburu duen gizarte-eragilea, ikastetxeak, euskaltegiak eta abar. 

Euskararekiko ardura duten bestelako entitateak ere izan daitezke sustatzaile. 

Euskal Herriko sustatzaileei dagokienez, adibidez, lurraldeetako erakunde 

publikoetako euskara sailak eta euskalgintza antolatuko askotariko eragileak bilduko 

lirateke, baita bestelako entitateetako euskara sailak ere. Beharrezko ikusten dugu herriz 

herriko euskalgintzak saretuta ekitea proiektuari, elkarlanean. 

Prest dauden eragileen artean, sustatzaile batzordea osatzea proposatuko da 

udazkenean. Kontrasteak egitea, aholkua ematea eta ekimenaren zabalkundea lantzea 

izango lirateke batzordearen funtzio nagusiak. Esate baterako, ekimena herrietara eta 

entitateetara nola hedatu lantzea, eragile bakoitzaren funtzio banaketa argitzea, arlo bereko 
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eragileen arteko lankidetza, eta bestelakoak. Edozein kasutan, sustatzaileek beren eragin 

eremuan ekimena txertatzeko aukera baliatu lezakete. 

Era berean, zenbait gai lantzeko, prest agertu diren eta alor zehatzekoak diren 

sustatzaileen arteko talde bereziak sortzea aurreikusten da. Esate baterako, ekimenean 

baliatuko diren tailerrak antolatzeko, umeen lanketa egiteko, lan munduko entitateen urratsak 

bultzatzeko, zein erakunde publikoen parte hartzea lantzeko.  

 

KOORDINATZAILEAK 

Euskarak 365 egun dinamikaren koordinatzaileak, bere abiapuntuan, Eusko 

Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza eta Euskaltzaleen Topagunea izan 

gara.  

Hala ere, Eusko Jaurlaritza Euskal Herriko hiru lurralderen ordezkari den aldetik, 

komenigarria iruditu zitzaigun koordinazio mahaian Nafarroako Gobernuko eta Euskal 

Elkargoko ordezkaritzak izatea. Nafarroako Euskarabidea koordinazioan sartu da, eta 

Euskal Elkargoarekin aukera hori lantzen ari gara asteotan.  

Batzordearen koordinazioa eta ekimenaren kudeaketa Euskaltzaleen Topaguneko 

kideak ari gara lantzen, mahaiko gainontzeko eragileekin koordinatuta. Ekimenaren 

zabalkundea, aipatu bezala, erakunde guztiak ari gara egiten.  

 

 

NOLA EGIN NAHI DUGU? 

 

AKTIBAZIOA ETA HERRIETAKO BATZORDEAK 

Orain arte aktibazio ekintzak egin diren herrietan, ezinbestekoa izan da herritar talde 

bat batu eta ekimena beraiengandik abiatzea. Batzorde hori osatzea da, beraz, 

proposatzen dugun lehen urratsa. Herri batzuetan euskaltzale aktiboen sareak daude, beste 

batzuetan, berriz, sare berriak sortu beharko dira. Topaguneak aurkezpenak eta abiatze 

saioak diseinatu ditu eta interesa duten Udalei informazioa helaraziko die datozen asteetan2. 

Batzordea euskalgintzako entitateetako ordezkariek (instituzionalak zein sozialak), 

norbanako euskaltzaleek, eta hizkuntzarekiko ardura duten bestelako entitateek osa 

dezakete. 

365 Batzorde eragile horren egiteko nagusiak ondorengoak izango lirateke: 

 Ekimena herrira egokitu. 

 Herrirako plangintza propioa landu eta gauzatu. 

 Ekimena gauzatu ahal izateko baliabide ekonomikoak lortu.  

 Batzordearen bueltan entitate eta euskaltzale gehiago inplikatu, ekimenaren 

zabalkundea egingo dutenak. 

 Parte hartzaileentzako motibazio eta formazio saioak aurreikusi eta antolatu. 

 Komunikazio orokorreko euskarriak herriaren beharretara egokitu edota berriak sortu. 

 Herriko izen ematea antolatu (noiz, non, nork,..). 

                                                           
2Baliabideen atalean aurki daiteke informazio gehiago.  
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 Batzordeko entitate bakoitzak bere eremuan hizkuntza-ohituretan eragiteko neurri 

berriak hartu. 

 Balorazioa egin. 

 Aurrera begirako urrats posibleak adostu. 

Batzorde horrek emango dio forma herriko ekimenari, oinarria hartu eta beharren 

araberako lehentasunak finkatuko baititu. Gainera, beharrezkoa bada eta aukera badago, 

alor zehatzak lantzeko azpi taldeak osatu daitezke (hala nola, komunikaziokoa edo 

formaziokoa).  

Edonola ere, hilabetetako lana da herritarrak aktibatzea, eta oso gomendagarria da 

dinamizatzaile bat liberatzea (ordu kopurua, herriko edo eskualdeko ezaugarrien arabera 

zehaztuko litzateke). Kasu horretan, pertsona hori jendea martxan jartzeko gai dena izatea 

komeni da, hartu emanetarako gaitasuna duena. Era berean, gazteengana heldu nahi izanez 

gero, dinamizatzaile gaztea izatea ona litzateke.  

Batzuetan, ekimenaren dimentsioa dela eta (herri handietan edo eskualdeetan, 

esaterako), gomendagarria litzateke batzordearen kudeaketa lanak bideratzeko eta 

batzorderako proposamen berriak lantzeko, dinamizatzailearekin batera taldeko kide batzuek 

talde motor bat osatzea. Talde motorrean Udaleko ordezkari bat eta euskalgintza sozialeko 

ordezkari bana egotea zaindu beharko litzateke herrian figura hauek dauden kasuetan. Hala 

ere, kasu eta batzorde bakoitzean aztertuko da lan egiteko modu egokiena zein izan 

daitekeen.  

Tokiko dinamizatzaileek eta batzordeek, ekimenaren koordinazio orokorreko 

sustatzaileen babesa izango dute. Kide hauek soziolinguistikako eta proiektuaren 

kudeaketarako tresnetako ezagutza izango dute. Euskal Herriko ekimena eta herrikoen 

arteko zubi lana egingo dute, dinamizatzaileei tresnak eskaini eta zalantzak argitu. 

Azkenik, euskalgintzatik gertu ez dauden herritarrak inplikatu eta kontzientziatzeko, 

herritarren arteko elkarrizketa irekiak antolatzeko proposamena egon da mahai gainean. Toki 

batzorde bakoitzak, herriko ezaugarri eta beharren arabera erabakiko du horretarako 

beharrik dagoen, baina gaia jendarteratzeko eta giroa aztertzeko balio lezake saioak.  

 

FUNTZIO BANAKETA 

Funtzio banaketari dagokionez, nazio mailako ekimena eta herriz herrikoak bereizi 

behar dira, eta jarraian ageri diren lan ardurak horren arabera definitu dira. Hala ere, 

herrietan funtzioak betetzeko zailtasunik izanez gero, koordinazio orokorreko sustatzaileekin 

adostu eta aztertu daiteke funtzio banaketa. Bestalde, koordinaziotik proposamen bat 

zabaldu dugun arren, herrietako ardura banaketa tokian tokiko sustatzaileen esku geratuko 

da. 
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Funtzio banaketa: koordinazio orokorra eta herriak 

 
KOORDINAZIO OROKORRA 

 
HERRIKO BATZORDEA 

 

 Ekimen orokorra diseinatu eta antolatu. 
 

 Ekimena herrira egokitu. 
 

 Sustapen lana egin herrietan ekimenak 
abiatzeko: informazioa eta aholkuak 
helarazi, abiatzeko dinamikak eskaini, 
tresnak eskura jarri.  
 

 Herrirako plangintza propioa landu eta 
gauzatu. 

 

 Baliabide ekonomikoak lortu (funtzio 
orokorrak gauzatzeko). 
 

 Ekimena gauzatu ahal izateko baliabide 
ekonomikoak lortu.  

 

 Ekimenera bestelako entitateak bildu 
(nazionalak). 

 

 Batzordera eta batzordearen bueltan 
entitate eta euskaltzale gehiago inplikatu, 
ekimenaren zabalkundea egingo dutenak.  
 

 Herriei kudeaketarako eta formaziorako 
baliabideak eskaini (sortu eta eskura 
jarri). 

 

 Parte hartzaileentzako motibazio eta 
formazio saioak aurreikusi eta antolatu. 

 

 Komunikazio estrategia eta plana 
prestatu; euskarri orokorren diseinua 
egin. 

 

 Komunikazio orokorreko euskarriak 
herriaren beharretara egokitu edota 
berriak sortu. 

 

 Izen-ematea koordinatu, datu 
basearekin. 

 

 Herriko izen ematea antolatu (noiz, non, 
nork,..). 
 

 Bakoitzak bere eremuan hizkuntza-
ohituretan eragiteko neurri berriak hartu. 

 

 Batzordeko entitate bakoitzak bere 
eremuan hizkuntza-ohituretan eragiteko 
neurri berriak hartu. 
 

 Balorazio orokorra egin. 
 

 Tokiko balorazioa egin. 
 

 2019rako proposamena landu 
euskalgintzako bestelako eragileekin. 

 

 Aurrera begirako urrats posibleak adostu. 
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Tokian tokiko funtzio banaketa: euskalgintza soziala eta instituzionala 

Euskalgintza soziala + instituzionala (Udala) 
Batzordeko kide moduan eragile bakoitzaren balizko funtzioak 

 
1- Elkar aitortu, egitasmoa bere egin eta arrakastaz aurrera ateratzeko ardura 

partekatua hartzea. 
2- 365 batzordea sortu eta erakunde zein herritarrak parte hartzera gonbidatzea. 

 

 
Euskalgintza soziala (euskara 

elkartea, eskola, euskaltegia, kultur 
taldea…) 

 
Udala eta Udalari atxikitako           

erakunde publikoak 
 

 
ANTOLAKUNTZA 

 

Herriko dinamizazio batzordean parte 
hartzea (lidergo partekatua). 
 

Herriko dinamizazio batzordean parte 
hartzea (lidergo partekatua). 

Elkartearen edo entitatearen bazkideak / 
parte hartzaileak informatu, eurekin 
kontrastatu, herriko egoerara egokitzeko 
ekarpenak jaso eta antolakuntzan parte 
hartze aktiboa izatera animatzea. 
 

Udal ordezkariak (zinegotziak, alkatea,..) 
eta langileak informatzea eta 
antolakuntzan parte hartzeko gonbitea 
egitea. 
 

Herriko gainontzeko gizarte eragileak eta 
herritar euskaltzaleak antolakuntzara 
erakartzea. 

Udalaren arlo ezberdinetako 
batzordeetan proposamenaren berri 
eman eta horietatik etor daitezkeen 
ekarpenak 365 batzordera bideratzea. 
 

Batzordearen eta ekintzen koordinazio 
profesional adostua (kontratazio zuzena 
edo kide den federazioaren bitartez) 
egitea. 
 

Koordinatzailearekin harreman estuan  
jardungo duen euskara zerbitzuaren 
inplikazioa izatea. 
 

Ahalik eta pertsona eta talde eragile 
gehienekin batera, ekintzak planifikatu 
eta gauzatzea. 

Ahalik eta pertsona eta talde eragile 
gehienekin batera, ekintzak planifikatu 
eta gauzatzea. 
 

Ekimenarekin lotutako komunikazio 
euskarri guztien logistika adostu 
(koordinazio batzorde orokorrarekin 
koordinatuta) 
 

Ekimenarekin lotutako komunikazio 
euskarri guztien logistika adostu 
(koordinazio batzorde orokorrarekin 
koordinatuta) 
 

Izen-emate protokoloa adostea: orriak 
herritarren esku uzteko gune fisikoak 
zeintzuk izango diren, orrien bidez 
jasotzen diren izen-emateak jasotzeko 
eta zentralizatzeko protokoloa nola 
egingo den eta abar. 
 
 
 
 

Izen-emate protokoloa adostea: orriak 
herritarren esku uzteko gune fisikoak 
zeintzuk izango diren, orrien bidez 
jasotzen diren izen-emateak jasotzeko 
eta zentralizatzeko protokoloa nola 
egingo den eta abar. 
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KOMUNIKAZIOA 

 

Elkartearen edo entitatearen harreman 
sareak eta komunikazio bideak 
proposamenaren berri emateko eta 
herritarrak ilusionatzeko baliatzea. 
 

Udalaren barne eta, batez ere, kanpo 
komunikazio kanaletan (agendan, 
esaterako) proposamenari zentraltasuna 
ematea. 

Harreman sareak eta martxan dituen 
jarduera / egitasmoak erabiltzea 
herritarrak AHOBIZI/BELARRIPREST 
jokatzera animatzeko. 
 

Udalarekin lotutako zerbitzu guztietan 
honen berri zabaltzea eta bertako 
arduradun eta langileei parte hartzeko 
gonbitea egitea. 

Batzordeak antolatuko dituen ekimenen 
komunikazio / zabalkundean parte 
hartzea. 
 

Batzordeak antolatuko dituen ekimenen 
komunikazio / zabalkundean parte 
hartzea. 

 
FINANTZIAZIOA 

 

Finantziazio pribatua lortzeko ahaleginak 
egitea. 

Udalaren azpiegiturak eta horien 
eskaera-baimen kudeaketa bere gain 
hartzea (oholtzak,  lokalak, hesia, bide-
mozketa, argindar hartuneak,..). 

Bitarteko propioak eskuratzeko 
herritarren parte hartzea bideratzea 
(zozketak, materiala,..). 

Batzordetik bideratuko den dinamizazio, 
komunikazio, formazio eta izen-
ematearen finantziazioa bere gain 
hartzea. 

 
KONEXIOAK 

 

365 batzordean sortzen diren ekintzei 
lehentasuna eman eta elkartearen edo 
entitatearen plangintzarekin uztartzea. 

Euskararen (aholku) batzordean, 
lehentasunezko gai gisa lantzea 365 
batzordearen plangintzatik datorrena. 
 

Batzordearen baitako harremanak 
zaindu 2018an, zein hortik aurrera, 
egitasmoaren helburuak elikatzeko. 
 

Batzordearen baitako harremanak 
zaindu 2018an, zein hortik aurrera, 
egitasmoaren helburuak elikatzeko. 

Ekimen orokorreko koordinatzaileekin 
harremanetan egotea, bi norabidetako 
komunikazio bideak baliatuta (emaila, 
intraneta, foroa, lurraldekako bilera 
puntualak…) 
 

Ekimen orokorreko koordinatzaileekin 
harremanetan egotea, bi norabidetako 
komunikazio bideak baliatuta (emaila, 
intraneta, foroa, lurraldekako bilera 
puntualak…) 
 

 

 

IZEN EMATEA 

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean egingo den 11 egun euskaraz 

ekimenerako, parte hartzeko izen emate epea zabalduko da. Bi fase bereiziko dira.  

1. Herrien eta entitateen izen ematea. 2018ko lehen hiruhilekoan.  
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Inskribatzeko irizpideak: 

a) Herrien kasuan,  

● Udalak, euskalgintzako gizarte-eragileek eta bestelako eragileek (enpresak, kultur 

taldeak eta abar) proiektuan parte hartzea erabaki eta batzordea osatzea.  

● Talde motorreko sustatzaileek, bakoitzak bere aldetik, beharrezkoa den kasuetan 

hizkuntza praktikak errazteko babes neurri berriak hartzea.  

b)  Entitateen kasuan (enpresak, elkarteak, ikastetxeak, unibertsitatea eta abar),  

● Izena emateko bi arrazoi egon litezke: kokatuta dauden herriak ez du herri gisa parte 

hartuko, edo ez daude eremu geografiko bakarrarekin lotuta. 

● Kideen hizkuntza praktikak errazteko babes neurri berriak hartzea.  

 

2. Pertsonen izen ematea. 2018ko irailetik azarora bitartean. 

 

11 egun euskaraz ekimenean parte hartu nahi duen pertsona bakoitzak, ekimenaren 

webgunean, herrian edo entitate batean, behin bakarrik, eman beharko du izena. Parte 

hartzea ez da izena ematen den eremura mugatzen (esaterako, unibertsitatean izena 

emanez gero, kidea herrian ere izango da ahobizi edo belarriprest).  Ondorioz, behin izena 

leku batean emanda, herritarrak ekimenean egun osoz hartuko du parte, lanean, etxean zein 

kalean egon. 

Aipatu bezala, izen-ematea internet bidez egin ahalko da eta, koordinatzeko, datu 

base bateratua osatuko dugu; herrietan jasotzen diren bestelako izen-emateak (esku-

orrien bidez, besteak beste) datu base horretara igotzea proposatzen dugu. Horrela, 

produkzioa antolatzeaz gain, ekimena ebaluatzeko, zifra osoak izateko eta herritarren parte 

hartzea ikertzeko informazioa jaso dezakegu. Era berean, herri bakoitzeko batzordeak tokiko 

izen emateak jasoko ditu, izen ematea nola doan ikusi, kideak animatzen ari diren jakin, eta 

herriko azterketa egiteko. 

Parte hartzeko bi rol hauetako batean eman behar da izena3: 

● Ahobizi. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra ahobizi ikurra eramango du ikusgarri eta 

euskaraz egingo dio ulertzen duenari, horrek erdaraz erantzun arren, eta baita 

ezezagunei ere. 

● Belarriprest. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra belarriprest ikurra eramango du 

ikusgarri eta horrela, dakienari berarekin euskaraz aritzeko gonbitea egingo dio, 

berak euskaraz edo erdaraz egin arren. 

 

Inskribatzeko baldintzak: 

● 16 urte edo gehiago izatea. 

● Belarriprest izateko, euskara ulertu behar da ezinbestean. 

● Ahobizi izateko, euskaraz hitz egiteko gaitasuna behar da. 

 

                                                           
3
 Izena ematea eta datu pertsonalen babeserako legea nola beteko diren modu zehatz batean aztertuko da aurrerago. 
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Aipatu bezala, ahobizi zein belarriprest rolek (eta ikurra eramateak) ez dute muga 

geografikorik. Hamaika egun horietan zehar eguneroko jardun eta eremu guztietan (ez soilik 

izena emandako herrian edo entitatean) rol horietan jardutea proposatzen da. 

 

 

HERRIETAKO EGOKITZAPENAK ETA EZAUGARRI BATERATUAK 

Euskarak 365 egun dinamikak malgua izan behar du herrien errealitateetara egokitu 

eta funtzionatuko badu; lehenago ere aipatu da tokian tokiko sustatzaile taldeek moldatu 

beharra. Hala ere, marko komuna izatea proposatzen dugu, herritarrentzako nahasgarria 

izan ez dadin eta Euskal Herri mailako izaera har dezan.  

Ondorengoak dira oinarrizko ezaugarriak: 

● Helburua: herritarren aktibazioaren bidez, euskararen erabilera areagotzeko 

hizkuntza-ohituren aldaketa eragitea. 

● Ahobizi eta belarriprest figurak izatea, izena mantenduta.  

● 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean izatea. 

● Izen eta irudi bateratuak erabiltzea, nahiz eta herrirako euskarri propioak ere sortu. 

 

 

GAINONTZEKO AKTIBAZIO EKIMENEKIN UZTARKETA 

Euskarak 365 egun ez da hizkuntza erabileran eta ohituretan eragin nahi duen 

dinamika bakarra. Azken hilabeteotan, proposamenak jaso ditugu 2018ko ekimena bestelako 

programekin uztartzeko, edo hauek 365en txertatzeko. Ez da erraza helburu guztiei 

erantzutea, eta ezinezkoa da guztiak txertatzea, baina ahal den neurrian lekua egingo zaie 

jasotako ekarpenei.   

Horretarako, hizkuntza-ohiturak aldatzeko tresnak eta ekimenak bereiz daitezke.  

● Tresnak. Ekimenak webgune propioa izango du, eta euskaraz bizitzeko tresnak 

jasoko dira baliabideen atalean. 

 

● Ekimenak. Euskarak 365en ezaugarriak dituzten, eta 2018ko azaroaren 23a baino 

lehen gauzatuko diren aktibazio ekimenak mapa batean jasoko dira. Era berean, 

prozesuan zehar, zenbait egitasmorekin zubi lana egingo da, posible den neurrian 

dinamikek elkar osatu dezaten. Edonola ere, bestelako ekimenetako arduradunei 

proposamena luzatzen diegu, nahi izanez gero, sinergiak bilatu ditzaten. 

 

 

EBALUAZIOA 

Euskarak  365 egun dinamikaren nazio mailako proiektuak dagokion ebaluazio 

sistema izango du. Antolaketa, komunikazioa, edukiak, parte hartzea eta bestelakoak 

hartuko dira kontuan. Ekimena eta egiteko modua berriak diren aldetik, zer ikasia eta 

hobetua izango da bidean, baina progresibotasuna izango da gakoa.  



 

20 
 

Horrez gain, kontuan hartuta egitasmoak baduela pertsona askoren arteko hizkuntza-

ohiturak astintzeko eta, ahal bada, denboran zehar euskarara lerratzeko helburua, 

hizkuntza-ohituren aldaketa hori ikertzeko aukera lantzen ari gara. Koordinatzaileen 

egitekotik harago doan lana da hau, eta Soziolinguistika Klusterra ari da jadanik balizko 

ikerketa baterako aukerak eta beharrak definitzen, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako 

Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzarekin batera. 

 

 

KOMUNIKAZIOA 

 

Proiektua gizarteratzeko ezinbesteko tresna da komunikazioa, horri esker lortuko 

baitugu egitasmoaren inguruko informazioa modu eraginkorrean azaltzea.  

Helburuak biltzen dituen mezua ulertarazteko komunikazio estrategia lantzea 

ezinbestekoa da. Komunikazio estrategiak ikuspegi bikoitza dauka. Alde batetik, egitasmoa 

azaltzeko gako dialektikoak emango dizkigu, eta, beste alde batetik, kontzeptualizazioan 

oinarritutako iruditeria eta sinbologia sortzeko aukera eskainiko digu. Laburbilduz, 

komunikazio estrategiak hitza eta irudia eskainiko dizkigu. Bi ikuspegi horien batuketari esker 

sortuko ditugu zabalkunderako erabilgarriak izango diren euskarri komunikatiboak.  

Kultura, soziolinguistika eta komunikazioaren alorrean adituak diren aholkularien 

laguntzarekin komunikazio estrategia lantzeko prozesuan ari gara ekainetik azaroa bitarte. 

Horrez gain, dagoeneko aktibazioan lan egin duten esperientzia batzuen balorazioak ere 

lagungarriak izaten ari dira estrategiaren sormen eta garapen prozesuan. Jarraian herriei 

zuzendutako komunikazioak bilduko dituen gako orokorrak:  

 

Komunikazio gida 

Komunikazio estrategia herri guztietan eraginkortasunez martxan jarri ahal izateko 

komunikazio gida sortuko dugu. Herri guztietako batzordeek izango dute eskura. Gidak 

mezuak zabaldu, informazioa eman eta euskarriak erabiltzeko jarraibideak eskainiko ditu. 

Dinamika martxan jarri ahal izateko ezinbestekoa da zer esan? eta nola esan? galderak 

erantzun ahal izatea. Gidak batzordeak bizi dezakeen ataka horren aurrean laguntzeko 

helburua dauka. Era berean, euskarri komunikatiboak sortzeko beharrezkoak diren eredu 

originalak ere herrien eskura jarriko ditugu. Plataforma digitalen bitartez izango da hori. 

Modu horretan herri guztietan euskarri guztiak erabili ahalko dira eta horiek tokian tokiko 

beharretara egokitzeko aukera izango dute herri guztiek.  

Behin komunikazio estrategia diseinatuta, koordinazio orokorrak sortuko du gida 

ekimenaren behar ezberdinei erantzun ahal izateko. Hauek izango dira ezaugarriak:  

1. Antolaketa gida bat izango da eta antolaketa irizpide eta kronograman oinarrituta 

egongo da.  

2. Komunikazio gidak zehaztuko ditu: zabaldu nahi diren mezuak, informazio 

trukaketarako erabiliko den tonoa eta baliabide komunikatiboak. 

Komunikazio estrategia lantzearekin batera, entitateek har ditzaketen babes neurrien 

katalogoa osatuko dugu. Katalogoa udaberria partean prest izango da.  
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Komunikazio baliabideak 

Komunikazio baliabideen multzoa, hau da, komunikazio euskarriak, gida eta 

katalogoa, webgunean izango dira erabilgarri. Herrietako batzordeek eskura izango dute, 

baita webguneko hainbat esparrutan parte hartzeko aukera ere.  

 

Webgunea  

Momentu honetan, webgunea eraikitze prozesuan dago. Eraikitze prozesuak bi fase 

izango ditu. Lehena, azaroaren amaieran emango da ezagutzera, orduan izango baita 

webgunea erabilgarri.  

Webgunea funtzionala, praktikoa, bisuala eta erabiltzeko erraza izango da. Hauek 

dira dinamikaren Interneteko presentziak izango dituen ezaugarri nagusiak: 

1. Webgune nagusia: ekimenaren informazioa bilduko duen gune erreferentziala izango 

da. Bertan informazio orokorra topatu ahalko da: ekimenaren azalpen xehea, 

ekimena martxan duten herrien informazioa, izena emateko gunea, ekimena martxan 

jartzeko aholkuak eta abar. Publiko orokorrari zuzendutakoa izango da. 

  

2. Herrietako webguneak: herri guztiek webgune nagusian bilduta egongo den 

webgunea sortzeko aukera izango dute. Hori horrela, bada, herrietako 365 

batzordeen esku egongo da herriko webgune bat sortzea. Bertan, bizipenak edota 

ekimenaren nondik norakoak bildu ahalko dituzte. Herrietako webguneen eduki 

aukerak askotarikoak izango dira: informazio zein eduki orokorrak, herriko berriak, 

agenda edota informazio pertsonalizatua. 

 

3. Intraneta: koordinazio orokorra eta batzordeetako eragileen artean informazioa 

trukatu eta zabaltzeko modu nagusia izango da. Informazio bildu eta zabaltzeko 

aukera ugari izango dira. Ohar taula izango du, baita, baliabideak (komunikatiboak, 

gidak,...) eskuratzeko aukera ere. Intraneta herrietan sortzen diren ekimen berezien 

informazioa trukatzeko espazioa izango da, baita, zalantzak argitzeko gunea. Izan 

ere, tankerako zalantzak sor daitezke hainbat herritan eta tresnari esker guztiok 

ezagutu ahal izango ditugu elkarren esperientziak.  

 

4. Formazio-gela: urtean zehar sor daitezkeen formazio beharrei erantzuteko sareko 

formazio-gela jarriko da martxan.  

 

Baliabide pedagogikoei dagokienez, ahobizi eta belarriprestei egokitutako eskaintza 
berriak sortuko dira. Hala ere, horrez gain, ohiko eskaintza ere martxan izango da.  
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BALIABIDEAK 

 

Proposamen hau garatu nahi duen entitate edo herri bakoitzak proiektu bat prestatu 

beharko du, egitasmoa ahalik eta indartsuen garatzeko. Proposamen horrek ezinbestean 

beharko ditu baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta herri-mailako komunikaziorako 

baliabideak. Baldintza minimorik ez bada (izan ekonomikoak, ekimena antolatuko duten 

euskaltzale aktiboena zein denborazkoa), baliteke ekimena gauzagarria ez izatea. Kasu 

bakoitzean aztertu beharko da zeintzuk diren gutxienekoak.  

 

Koordinazio orokorretik landuko diren baliabideak 

Edozein kasutan, erakunde koordinatzaileek ondoren zehazten diren baliabideak 

prestatu eta proiektuan parte hartu nahi duten herri eta entitateen eskura jarriko dituzte. 

Adibidez: 

● Baliabide linguistikoak.  

o Herrietako sustatzaileen batzordeetako kideentzako eta parte hartzaile 

guztientzako formazio saioak, moodle plataforma eta tresnak (bideo laburrak 

eta bestelakoak).  

o Ahobizi eta belarriprest izateko tresnak (aholkuak, bideoak, baliabideak) eta 

tailerrak.  

o Erdaldun euskaltzaleentzako tresnak (aholkuak, bideoak, baliabideak) eta 

tailerrak.  

 

● Komunikazio baliabideak. 

o Herrietarako komunikazio plan baten eredua. 

o Komunikazio plan orokorraren mugarriak azalduko dituen dokumentua.  

o Komunikazio tresna bateratuak: marka, izena, leloak, logoak, irudiak, euskarri 

orokorrak, spotak eta bestelakoak.  

 

● Bestelako baliabideak. 

o Herrietan talde motorrak sortzeko aktibazio saioak eta hitzaldiak. 

o Webgunea. Oinarrizko informazioa, izena emateko atala, mapa, herritarrek 

bizipenak kontatzeko foroa, euskaraz bizitzeko baliabideen bilduma. 

o Moodle plataforma. Tokiko sustatzaileentzako formazio edukia, 

kudeaketarako baliabideak, foroa.  

o Datu basea.  

o Kudeaketarako baliabideak. 

▪ Ekimena nola abiatu jakiteko gida.  

▪ Antolamendurako lan gida. 

▪ MEG (maiz egindako galderak). 
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o Neurri posibleen katalogoa (entitate bakoitzean hizkuntza-praktika berriak 

laguntzeko neurriak). 

 

Baliabide linguistikoei dagokienez, formazio, motibazio eta sentsibilizazio tailerrak 

antolatzen dituzten euskalgintzako eragileei proposamena luzatuko zaie formazio eskaintza 

koordinatzeko. Eta, batez ere, eragileek beharra ikusiz gero, elkarlanean tailer espezifiko bat 

sortzeko. Lan hau 2017ko udazkenean egingo da.  

 

Herriek kudeatzeko baliabideak eta ekimenen beharrak 

Koordinazio orokorretik egokitu eta eskainiko diren baliabideez gain, beharrezkoa da 

herriek zenbait baliabide beren gain hartzea. Ondorengoak dira gutxienekoak: 

● Tokiko dinamizazioa. 

o Herriko euskaltzale sare bat aktibatzeko lana, ekimena martxan jartzeko. 

Euskaltzaleen sare aktiborik ez dagoen herrietan, aktibazio ariketa egitea 

proposatzen da (hitzaldi edo gogoeta saioen bidez). 

o Ekimena gauzatzeko herriko koordinazio lana. Orain arteko aktibazio 

egitasmoek erakutsi dutenez, herritarrak martxan jartzeak lan handia eskatzen 

du. Horregatik, borondatezko pertsonen sare bat izateaz gain, 2018ko lehen 

hiruhilekotik aurrera pertsona bat liberatzea gomendatzen da. Liberazio hori 

modu askotan egin liteke: herri mailan, eskualde gisa (inguruko herriekin 

adostuta), jardun osoz zein ordu kopuru zehatz batez. 

 

● Formazio saioak. 

o Gutxienez, ahobizi eta belarriprestentzako prestakuntza saioak antolatzeko 

baliabideak bideratzea (formatzaileen gastuak, espazioa eta bestelako 

beharrak). Erdaldun euskaltzaleentzako sentsibilizazio saioak antolatzea, 

tokiko hiztun tipologiaren arabera erabakiko du herri bakoitzak. Formazio 

saioak laburrak izan daitezke (2-4 ordu artekoak), baita luzeagoak ere.  

 

● Tokiko komunikazioa. 

o Komunikazio euskarri orokorrak eskainiko zaizkie herriei. Hiru lan mota 

aurreikusten dira. 

▪ Euskarri orokor mutuak herriko informazioarekin egokitzea (diseinua). 

▪ Herrirako euskarriak inprimatzea. 

▪ Herrian zehazten diren bestelako komunikazio lanak egitea (material 

berriak sortu, diseinatu, kudeatu…). 

 

● Materiala: txapak. 

o Herriko parte hartzaileentzako txapen produkzioaren kostua eta banaketa 

lana. 

 

● Ekintza / ekitaldi bereziak. 

o Herrian antolatzen diren ekitaldi, hitzaldi eta bestelakoen produkzioa eta 

behar ekonomikoak. Esaterako, bestelako aktibazio ekimenei buruzko 

hitzaldiak, abenduaren 3ko ekitaldiak, giroa berotzeko ekintzak eta abar. 
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LAN EGUTEGIA  

 

Ekimen honek bi lan egutegi gurutzatuko ditu: koordinazio orokorreko lana eta 

tokian tokikoa. Lehena, Euskal Herri osoko lanketarako baliatuko da. Bigarrena, berriz, herri 

bakoitzak moldatu beharko du, bere ekintzak (ekitaldi, hitzaldi) eta komunikazio plan 

propioak izan ditzake eta. Lagungarria delakoan, ordea, martxan jartzeko balizko eredu bat 

osatu dugu, herrietako batzordeei abiatzen laguntze aldera.  

Koordinazio orokorreko egutegia eta herrietarako egutegi proposamena, txosten 

honekin batera erantsi dira. Hala ere, ez dira kronograma itxiak, ekimena diseinatzen eta 

aurkezten joan ahala behar berriak sor daitezke eta: komunikazio ekintzak, herrien arteko 

lan-mintegiak, eta abar. 

 

 

ENTITATEEN URRATSAK (2019) 

 

Lehenago aipatu bezala, Euskarak 365 egun dinamikak bi fase izango ditu, 

progresiboki txandakatu eta garatuko direnak: herritarren aktibazioa eta entitateen urratsak. 

Entitateen urratsei dagokienez, 2019ko fasean izango dute zentraltasuna, nahiz eta asko 

2018an aktibatzeko helburua izan.  

Txosten honetan, Euskarak 365 egunen lehen urratsa irudikatu dugu, 2017ko 

udazkenetik 2018ko abendura bitartean gauzatzekoa. Bigarrena, 2018ko lehen seihilekoan 

landuko da beren-beregi, eta, besteak beste, Kontseiluko alor sozioekonomikoko kideei 

egingo zaie elkarrekin lantzeko deia. 
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DEFINIZIOAK 

 

Txostenean jaso den proposamena barneratzeko, sarritan agertzen diren zenbait hitzi 

ematen diegun definizioa bildu dugu: 

 Ahobizi: euskara ulertzen duten guztiei euskaraz egiten dien pertsona da ahobizia, 

baita kideek erdaraz egin arren ere. Era berean, ezezagunei lehen hitza, gutxienez, 

euskaraz egiten die. 

 

 Belarriprest: dakienari berarekin euskaraz aritzeko gonbitea egingo dion pertsona 

da, berak euskaraz zein erdaraz erantzun arren.  

 

 Ekimena: 2018an gauzatuko den 11 egun euskaraz egitasmoari buruz aritzeko 

baliatu dugun hitza. 

 

 Dinamika: Euskarak 365 egun epe luzeko lan ildoa definitzeko baliatu dugun hitza, 

zenbait ekimen izango dituena.  

 

 Aktibista: euskararen erabilera areagotzeko borondatez lanean ari den pertsona. 

 

 Aktibazio: euskararen erabilera areagotzeko, herritarren inplikazioa bilatzen duen 

ekimen mota.  

 

 Sustatzaile: tokian tokiko ekimenak zein ekimen orokorra babestu, zabaldu eta 

antolatuko dituzten eragileak, instituzionalak zein sozialak, taldeak zein norbanakoak.  

 

 Erakunde: administrazio publikoko entitatea. 

 

 Entitate: euskararen erabilera sustatu eta errazteko neurriak har ditzaketen mota 

askotako eragileak, hala nola enpresak, erakunde publikoak, ikastetxeak, kultur eta 

kirol taldeak, elkarte gastronomikoak, merkatari elkarteak eta abar. Azken finean, 

herritarrak biltzen dituzten taldeak. 

 

 Euskalgintza soziala: beren egunerokoan euskararen alde jarduten duten arlo 

sozialeko entitateak; hala nola, euskaltzaleen elkarteak, euskararen aldeko taldeak, 

euskaltegiak, ikastolak, guraso elkarteak, euskararen sustapenarekin lotutako kultur 

elkarteak eta bestelakoak. 
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KONTAKTUA 

 

Dokumentu hau euskalgintzan lanean ari diren kide eta entitateen esku jarri da. 

Honekin batera, herri desberdinetako kideak elkarrekin aritzeko eta koordinazioarekin 

harreman zuzena izateko, lanerako mintegi bat antolatu dugu 2017ko urriaren 7an, bi 

helbururekin: behin-betiko proposamena aurkeztu, eta herri tipologia antzekoetako kideen 

arteko lan saioak izatea. 

Euskarak 365 egun dinamikako lantaldea eta harremanetan jartzeko bideak 

ondorengoak dira: 

 

Koordinazioa 

Arrate Illaro: arrate@topagunea.eus / 673.428.464 

Komunikazioa 

Leire Palacios: lpalacios@topagunea.eus / 688.647.933  

Sustapena: Araba eta Bizkaia 

Manuel Moreno: manuel@topagunea.eus / 656.794.697 

Ziortza Basaguren: ziortza@topagunea.eus / 688.74.21.01 

Sustapena: Gipuzkoa, Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa 

Jurdana Martin: jurdana@topagunea.eus / 656.702.651 

Sustapena: Nafarroa 

Oskar Zapata: oskar@topagunea.eus / 618.615.277 

Larraitz Amadoz: lamadoz@topagunea.eus / 674.34.57.49 

Informazio orokorra 

365@topagunea.eus / 943.59.11.86 / 94.681.48.21 (Euskaltzaleen Topagunea) 

euskara-sustapen@euskadi.eus   / 945.01.81.14 (HPS) 

sustapena@nafarroa.eus (Euskarabidea) 
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17-eka

PROIEKTUAREN KRONOGRAMA OROKORRA

Udaltop topaketan proposamena aurkeztu 12

Proposamena eragileei aurkeztu eta ekarpenak jaso

Ekarpenenen azterketa egin eta behin-betiko proposamena zehaztu

Gainontzeko eragile orokorrekin elkarlana abiatu (euskalgintza, administrazioa)

Komunikazioa: estrategia definitu eta horren araberako agenda zehaztu

Komunikazioa: irudia, diseinua, webgunea, sare sozialak, euskarriak sortu

Komunikazioa: zabalkundea eta herritarren prestakuntza fasea

Baliabideak sortu: ahobizi, belarriprest, entitateen urratsak

Nazio mailako sustatzaile sarea lotu 

Euskaltzaleen elkarteekin 2017ko abenduaren 3ko herrietako aurkezpenak landu

Herrietako lan-mintegia 7

Udalei proposamen idatzia helarazi

2017ko abenduaren 3aren bueltako aurkezpena

Eskualde edo lurraldekako aurkezpenak 

Herrien (batzordeen edo entitateen) izen emate fasea

Datu basea martxan: erakundeak eta norbanakoak

Izena eman duten herrien aurkezpena

Baliabideak (gida, tresneria, formazio eskaintza) herriei eman

Norbanakoen izen emate fasea

Pedagogia: tailerrak, pilula txikiak eskaini

2019rako plana definitu eta martxan jarri

11 egun euskaraz  ekimena martxan

Azken eguneko ekitaldia + aurrera begirako planaren aurkezpena

Oharrak

Komunikazio estrategia eta plana definitu ahala, bestelako mugarririk sor 

daiteke. Parte hartzea sustatu eta tentsioa mantentzera begira. 

Eskualde, lurralde edo nazio mailako sustatzaileen arteko bilerak eta lan-

mintegiak, beharren arabera antolatuko dira. 

HERRIAK MARTXAN JARTZEA

HERRIETAN PRESTAKETA FASEA + NORBANAKOEN IZEN EMATEA

11 EGUN EUSKARAZ

ABENDUAK 3

18-aza 18-abe 19-urt

AURRELANKETA ETA DISEINU FASEA

GIZARTERATZEA PRESTATZEKO FASEA

GIZARTERATZE FASEA

18-mai 18-eka 18-uzt 18-abu 18-ira 18-urr17-aza 17-abe 18-urt 18-ots 18-mar 18-api
EUSKARAK 365 EGUN 

17-mai 17-uzt 17-ira 17-urr



Herrietako ekimenen kronograma eredua
Herriko euskalgintzako eragileei ekimena aurkeztu

Herrietako lan-mintegia 7

Euskaltzaleak saretu, hala ez dauden lekuetan

Batzordea osatzeko lanean hasi

Herriko finantziazioa lotu

2017ko abenduaren 3aren bueltako gizarteratzea

Batzordea osatu eta martxan jarri

Batzordeko kideen funtzio banaketa zehaztu

2018ko herriko plangintza zehaztu eta kronogramara eraman (ekintzak, komunikazioa…)

Ekimenean herri gisa izena eman

Herriko dinamizatzailea (liberatua) lanean hasi

Herriko merkatari eta eragile euskaltzaleen mapa egin

Batzordeko kideak formatu

Bestelako eragileei ekimena aurkeztu

Jendea animatzeko aktibista sarea osatu (batzordetik kanpo lagunduko dutenak)

Herriko entitateen urratsak jaso

Pertsonen izen emate garaia

Parte hartzaileentzako aholkuak zabaldu (belarriprest / ahobizi)

Tailerrak eman

Ekintzarako materiala banatu (txapak)

11 egun euskaraz  ekimena

Balorazioa eta aurrera begira jarri

18-abu
EUSKARAK 365 EGUN 

17-urr 17-aza 17-abe 18-urt 18-ots 18-ira 18-urr 18-aza 18-abe 19-urt18-mar 18-api 18-mai 18-eka 18-uzt


