Leioako Euskara Sustatzeko Ekintza Plana
1. Familia bidezko transmisioa
1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea
1.1.4 Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura
jartzea
1.1.7

Bikote euskaldunen zein mistoen kasuan, seme-alabekiko hizkuntza jokabideak lantzea

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea
1.3.1 Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko
guneak sortzea eta elikatzea
2. Irakaskuntza
2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta metodologia
eta baliabide berriak garatzea
2.1.8 Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta erabilera uztartuko dituen
jarduera-plangintza egitea, hau da, hizkuntza-proiektua egitea
3. Euskalduntze eta alfabetatzea
3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak
3.8.1

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

3.8.2

Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea

3.9. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea
3.9.1 Atzerritarrentzako idatzizko materialak sortu, eguneratu eta zabaltzea (hizkuntzaz,
literaturaz, kulturaz)
6. Arlo sozioekonomikoa
6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta diru-laguntzen
sistema etengabe hobetzea
6.1.3

Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea komunikazio kanpaina egokien bidez

6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea
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6.4.2 Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen publikoetan
euskararen presentzia bermatu eta sustatzea
7. Aisia eta kirola
7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea
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
7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
7.8.2 Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin lankidetza protokoloak
bultzatzea, entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile, arbitro eta buruzagien hizkuntzatrebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan euskararen presentzia bermatzeko u
7.8.3

Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena sustatzea

7.8.4 Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko
ikastaroak antolatzea
7.8.5

Kirol elkarteentzat euskararen erabilerari lotutako sariak eta txapelketak antolatzea

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza eta
zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea
7.9.2 Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan euskara
komunikazio hizkuntza izan dadin bermatzea
8. Liburugintza
8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea
8.1.4

Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea

9. Kulturgintza
9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea
9.1.3

Haurrei eta gazteei zuzendutako kultura ekoizpenak lehenestea

10. Publizitatea
10.1. Euskarazko publizitatearen sorkuntza sustatzea, horretarako estrategia original,
bereizgarri eta berritzaileak bultzatuz
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10.1.2 Publizitate kanpainak kontratatzerakoan, euskarazko sorkuntza lehenestea edota
saritzea
12. Hedabideak
12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea
12.5.3 Hedabideen arteko elkarlan-egitasmoak bultzatzea, haien bideragarritasuna indartzeko
eta gizarte-eragina handitzeari begira
13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea
13.1.3 Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak, eskuliburuak
13.3. Euskarazko tresnak sortu eta sustatzea
13.3.1 Euskarazko tresnak sortzen direla bermatu eta bultzatzea
14. Sentsibilizazioa eta motibazioa
14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
14.1.3 Gazteengan eragitea adin talde horietarako erreferente diren pertsonetan oinarrituta
eta bide telematikoak lehenetsiz. Euskaraz egiten diren ekitaldietarako abantailak eskaintzea
14.1.4 Motibazioaren alderdi guztiak lantzea tailerren edo mintegien bidez: motibazio
praktikoa, motibazio sinbolikoa eta motibazio kulturala
14.1.7 Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea
14.3. Irakaskuntza
14.3.1 DBHn, batxilergoan edo Lanbide Heziketan sartzear dauden gazteengan eta
senideengan eragitea, euskarazko ereduetan ikasten jarraitzeak dakartzan abantailak azaltzeko
14.4. Euskalduntze-alfabetatzea
14.4.1 Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea
14.6. Arlo sozioekonomikoa
14.6.1 Enpresekin eta enpresarien elkarteekin elkarrizketak egitea, euskararen erabilera plana
gauzatzeko jarraitu beharreko pausuak zein diren azaltzeko, nola parte hartu, laguntza
teknikorako zein aukera dauden, eta abar.
14.6.3 Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza
hautuari egoki erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko
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14.6.4 Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri,
merkataritza elkarteen bitartez
14.7. Aisia eta kirola
14.7.1 Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren normalizazioan
ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko
14.8. Liburugintza
14.8.1 Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea
14.9. Kulturgintza
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
14.9.5 Herritarrengan eragitea euskal kultura, kondairak eta toponimia ezagutzera emanda:
gidak, argitalpen txikiak
14.9.6 Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko jardunaldiak edo saioak antolatzea
14.10. Hedabideak eta publizitatea
14.10.2 Komunikabideetan herritarren eta, bereziki, gazteen parte-hartzea sustatzea (gizarte
sareen bidez, esaterako)
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