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1. Familia bidezko transmisioa

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

1.1.2. Eleaniztasunaren onurak azaltzea

1.1.3. Euskararen erabilerarako dauden sozializazio guneak baliatzea eta berriak sortzea

1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz jabe daitezen

1.1.7. Bikote euskaldunen zein mistoen kasuan, seme-alabekiko hizkuntzajokabideak lantzea

1.2. Transmisioaren inguruko informazioa jasotzea, egungo egoera ezagutu eta orain arte burututako
ekimenen arrakasta neurtzeko

1.2.1. 3 urte arteko umeen eskolatzea aztertzea

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea

1.3.3. Familia, eskola eta ingurunearen arteko elkarreragina sendotzea, gurasoei horretarako baliabideak eskainiz

2. Irakaskuntza

2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko erdaldunagoetan
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2.3.1. Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako estrategia egokia garatzea

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

2.4.1. Nerabeen aisialdia eta interesekin loturiko euskararen erabilera suspertzea

2.4.2. Nerabe eta gazteen hizkuntza erabileraren egungo ezaugarriak (eskola barruan nahiz eskolatik kanpo) aztertzea

2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea (Toki erakundeak)

2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

2.6.2. Kanpotik etorritako gurasoei informazioa eta laguntza emateko programak garatzea, sentsibilizazioaren mesedean

3. Euskalduntze eta alfabetatzea

3.3. Finantzazio sistema egonkor bat ahalbidetuko duten aukerak landu eta abian jartzea

3.3.1. Finantzazio egonkorrarekin loturik, euskalduntze prozesuan aldatzen doazen premiei malgutasunez erantzuteko sistema bat eratzea

3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak (Toki erakundeak)

3.8.1. Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko aukerak ematea

3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea
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6. Arlo sozio-ekonomikoa

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta dirulaguntzen sistema etengabe
hobetzea (Toki erakundeak)

6.1.1. Erakunde publikoetan euskara planak diseinatu eta garatzea

6.1.7. Enpresetako langileei euskara ikasteko prestakuntza erraztea

6.1.10. Arlo sozio-ekonomikoarentzako diru-laguntza lerroetan hizkuntza irizpideak txertatzea

6.1.13. Ekintzaileei zuzendutako diru-laguntzetan eta programetan hizkuntza irizpideak txertatzea

7. Aisia eta kirola

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki erakundeak)

7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan

7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura, telebista, musika, etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako

herritarrei zuzentzea

7.1.4. Adineko herritarrei propio zuzendutako aisia- eta heziketa-jarduerak antolatu eta zabaltzea

7.2. Begiraleen prestakuntza sendotzea

7.2.3. Begiraleen kontratazioan eta aisialdiko ekimenetara bideratzen diren dirulaguntzetan hizkuntza-irizpideak txertatzea
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7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi programa egokiak
antolatzea (Toki erakundeak)

7.7.1. Aisialdi-programetan bertakoen eta etorri berrien arteko elkarguneak sortzea

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea (Toki erakundeak)

7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin lankidetzaprotokoloak bultzatzea, entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile,

arbitro eta buruzagien hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan euskararen presentzia bermatzeko uneoro

7.8.6. Kirol eta hizkuntza normalizazio eragileen arteko komunikazioa, artikulazioa eta koordinazioa hobetzea, batez ere eskola kirolean eta kirol

federatuan

7.10. Euskara kirol-munduan erabiltzeari prestigioa ematea, kalitatearekin eta erronka berriei aurre egiteko
gaitasunarekin lotuz, nazioarte mailako balizko partehartze eta lehiari begira identifikazio osagaitzat erabiliz

7.10.4. Oihartzun handiko kirol ekitaldietan euskararen presentzia bermatzea hizkuntza paisaian (ahoz zein idatziz)

8. Liburugintza

8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea (Toki erakundeak)

8.1.3. Herri liburutegietako euskarazko liburuen maileguak neurtu eta ondorioak aplikatzea

8.1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea

8.1.5. Herri liburutegietan irakurleen klubak antolatu eta sustatzea
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8.1.6. Herri liburutegietan euskarazko liburuen sustapena egitea

9. Kulturgintza

9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

9.2.3. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak, ?) abian jartzea edo indartzea

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

9.4.1. Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea

9.4.3. Euskarazko kultura ekoizpenen sustapenean hedabide publikoen papera indartzea

10. Publizitatea

10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea (Toki erakundeak)

10.2.1. Arlo guztiei buruzko publizitate instituzionala euskaraz ere txertatzea, euskarazkoetan ez ezik gaztelaniazko hedabideetan ere

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

11.3. EAEko toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea (Toki erakundeak)

11.3.4. Hizkuntza-paisaia zaintzea, leku berriei izena jartzeko orduan edota jarrita dauden izenak hobetzeko aholkularitza-bideak jarriz

11.3.5. Toponimia ofiziala eta zuzenaren erabileraren jarraipena egitea eta, berau erabiltzearen garrantziaz jabetzeko, kanpainak egitea
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(ikastetxeetan, erakunde ofizialetan, hedabideetan?), eta ikasmaterialak eta jokoak prestatzea

11.5. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

11.5.1. Tokian tokiko euskalkiak zaindu eta euskara batuarekiko zubiak lantzea, euskalkietan bizirik dauden egiturak eta erregistro ezberdinak

kontuan hartuz

11.6. Euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)

11.6.1. Euskararen erabilera publikoaren kalitatea bermatzea

11.6.3. Euskarazko kartel eta errotuluetan erabiltzen den euskararen zuzentasuna bermatzeko bideak jartzea

12. Hedabideak

12.1. Erakundeen artean euskarazko hedabideei zuzendutako laguntzen irizpideak adostu eta finkatzea (Toki
erakundeak)

12.1.2. Herri-administrazioen publizitate instituzionalean hizkuntza irizpideak txertatzea, hizkuntzen berdintasunera bidean.

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea (Toki erakundeak)

13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek erabiltzeko moduan jartzea

13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea (Toki erakundeak)
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13.2.2. Euskal Wikipedia (EW) sustatzea edukiak txertatuz; EWren kokapena aprobetxatzea euskarazko edukietarako sarbide gisa, EWa erreferentzia

eta lotura egokiz elikatzea, ikastetxeetan eta unibertsitateetan EWrako artikuluak sortu eta itzultzea, EW-n edukiak txertatzeko lankidetza sustatzea

(zientzia, teknologia, literatura?)

13.4. .eus dominio orokorra eskuratu eta garatzea

13.4.2. .eus dominio eskuratutakoan, hura kudeatzea, ahalik eta esparru gehienetan erabil dadin

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

14.1.1. Erakundeen hizkuntza erabilera eredugarri bat bultzatzea, elebitasunaren ikuspegitik eta euskararen aldeko jarreraren aldetik

14.1.3. Gazteengan eragitea adin talde horietarako erreferente diren pertsonetan oinarrituta eta bide telematikoak lehenetsiz. Euskaraz egiten diren

ekitaldietarako abantailak eskaintzea

14.1.6. Agerpen publikoetan euskararen erabilerak duen garrantziaz ohartarazi eta sentsibilizatzea

14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

14.2. Familia transmisioa (Toki erakundeak)

14.2.1. Gurasoengan, guraso izango direnengan eta aitona-amonengan eragitea, euskararen familia bidezko transmisioa ziurtatzeko

14.3. Irakaskuntza (Toki erakundeak)

14.3.1. DBHn, Batxillergoan edo Lanbide Heziketan sartzear dauden gazteengan eta senideengan eragitea, euskarazko ereduetan ikasten jarraitzeak
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dakartzan abantailak azaltzeko

14.3.2. Herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza zerbitzuez informazioa ematea

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

14.4.3. Elebitasunaren balioak gizarteratzeko ekimenak sustatzea

14.5. Administrazioa (Toki erakundeak)

14.5.1. Euskaraz jarduteko gai diren herri-langileak euskara erabiltzeko bideak erraztea eta sustatzea

14.5.2. Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil dezaten komunikazio ekintzak antolatzea

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

14.6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza hautuari egoki erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko

14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

14.7.1. Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

14.7.2. Aisialdirako zerbitzuak eta produktuak eskaintzen dituzten enpresei eta kolektiboei zuzendutako sentiberatze eta informazio kanpainak

diseinatzea
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14.7.4. Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta

elkarrekin garatzeko

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)

14.9.1. Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera sustatzeko

14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea

14.9.4. Herritarren artean euskarazko kultur produktuen sorkuntza eta kontsumoa bultzatzeko komunikazio-ekintzak indartzea

14.9.6. Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko jardunaldiak edo saioak antolatzea

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)

14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtzea

14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)

14.11.1. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sarera informazio bila euskaraz ere jo dezaten

15. Barruko proiekzioa
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15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta baita gune jendetsuetan ere
(Toki erakundeak)

15.2.1. Kultura edo kirol jarduera jendetsuetan euskarazko komunikazioa (idatzizko zein ahozkoa) bermatzea

15.3. Erakundeen arteko elkarlanean aritzea euskararen barruko proiekzioa bultzatzeko (Toki erakundeak)

15.3.2. Lankidetza berrien aukera aztertzea

15.4. Hizkuntzarekin zein kulturarekin zerikusia duten foroetan parte-hartzea (Toki erakundeak)

15.4.2. Sinposio eta bestelako ekitaldietan parte-hartzea

15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea (Toki
erakundeak)

15.5.3. Euskararen nazioarteko egunaren proiekzioa sendotzea

15.5.5. Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal kulturari buruzko informazio aberatsa eskaintzea

16. Kanpoko proiekzioa

16.1. Euskararen irudi positiboa eta marka zabaltzea

16.1.2. Harreman sareak sendotu eta elikatzea

16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea (Toki erakundeak)
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16.7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan euskararen presentzia bermatzea
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