EUSKARA PLANAREN
2019. URTEKO
EKINTZEN PROPOSAMENA

1. Familia transmisioa
1.1.

Familia erdaldunak euskarara hurbildu eta euskal kultura bermatzen saiatzea.

1.1.1. Ludotekan egiten diren ekintzen bitartez, herriko familiak euskaldunak eta erdaldunak batu eta hauen artean familia
giroan eta aisian euskararen erabilera sustatuko da.
-

Buruhandien proiektua: 900€
GUZTIRA: 900 €

1.1.2. Herriak antolatzen dituen irteera kulturalen bitartez familiak batu eta hauen artean familia giroan eta aisian euskararen
erabilera sustatuko da.
-

Bediako zuhaitzak ezagutzen: 50€

-

Perretxikoak ezagutzen urteera: 50€

-

Urteera QR lehenengo ibibidea egitera: 100 € (Markajea)
GUZTIRA: 200 €

2. Euskaldutzea-Prestakuntza
2.1.

Euskararen oinarrizko ezagutza sustatzea, sentsibilizazio estrategiak diseinatuz.

2.1.1. EKINTZA: EUSKARA ESKOLA: Orain arte bezala, 2018an ere euskara ikasteko aukera emango zaie Bediako
herritarrei. Taldea sortzen bada, Igorreko AEK-ko irakaslea kontratatuko da eskolak emateko, Bedian bertan. Helburua
herria euskalduntzea da, eta, horretarako, euskaraz ez dakiten herritarrei aukera emango zaie euskara ikasteko.
GUZTIRA:

2.2.

3.600 €

Egunerokotasunaren euskararen erabilera sustatzea

2.2.1. EKINTZA: INFORMAZIO TRANSMIZIOA: Euskaraz bizitzeko eta ikasteko dauden aukeren informazioa luzatuko da,
herrian dauden medio guztien bitartez, kartelen eta pantaila digitalen bitartez.
GUZTIRA: 0 €

2.2.2. EKINTZA: Euskal Kulturako idazle baten mahai-ingurua: Umeen irakurle klubetik bideratuta, ikasturteari amaiera
emateko, idazle bat ekarriko dugu, mahai inguru bat egiteko. Umeek honen liburu bat irakurri dutela aprobetxatuz, hau
izango da gaia.
GUZTIRA: 250 €

3. Irakaskuntza
3.1.

Euskarazko ikastereduak sustatzea

3.1.1. DBH, Batxiller, Lanbide Heziketan sartzear dauden gazteengan eta senideengan eragin, euskarazko ereduetan
ikasten jarraitzeak dakartzan abantailak azaltzeko.
GUZTIRA: 0 €

3.2.

Haurreskolan, euskara hizkuntza transmisio tresna nagusia izatea bermatzea.

3.2.1. EKINTZA: “NAHI DUDALAKO” DBH ETA DBHO-RAKO KANPAINA: NAHI DUDALAKO DBH euskarazko ereduetan
egiten ari diren gazteak DBHOn (Batxilergoan zein Lanbide Heziketan) ere euskarazko ereduetan ikasten jarraitzeko
kanpaina da, Alkarbidek sustatuta eta Bediako Udalarekin elkarlanean garatuko dena. Aurten Ibon Urrutia etorriko da
hitzaldia eta informazioa helarazten.

GUZTIRA: 40 €

3.2.2. EKINTZA: KU-KU, HAURREKIN HITZ EGITEN HASTEKO: Guraso elebidun zein elebakarrentzako liburuxka da (Alkarbiderena),
eta haurrekin euskaraz hitz egiteko baliabide asko biltzen ditu: hiztegia (haur hizkerako hitza, euskarazkoa eta gaztelaniazko
ordaina), atalka sailkatuta; euskaraz erabiltzen ditugun gaztelaniazko egitura okerrak. Esku-jolasak, abestiak (hortzen bat erortzen
zaienerako, ikusi-makusi, zotz egitekoak<), haur kantak pentagrama eta guzti eta aparteko materialaren aipamena (CDak eta
abar).
2014,2013,2012. urteetan guraso izan direnei etxera bidaliko zaie liburuxka, eta ekintza honen helburua da guraso izan berri diren
elebidunek haurrekin euskaraz hitz egiteko ohitura hartzea hasiera-hasieratik; eta, erdaldun elebakar diren gurasoek edo aitonaamonek haurrekin hitz egiterakoan euskarazko hitz eta esapide batzuk behintzat erabiltzea.

GUZTIRA: 30€

3.3.

Eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabilera areagotu

3.3.1. Euskarak komunikazio tresna moduan duen garrantzia aitortu eta eskola kanpoko erabilera bultzatzea.

3.3.2. Euskararen erabilera soziala hezkuntza eta hezkuntza ez formalaren esparruan aztertu eta bultzatzea.
3.3.2.1.

Euskararen eguna bide bezala erabiliz, euskararen garrantzia azaleratu eta eremu formal eta ez formalean,

honen erabilera bultzatuko da.
3.3.2.2.

Ludoteka, Gaztetxoko, liburutegi, eta kultur ekintzetan euskararen erabilera normalizatu bat azaleratzeko

programa aurrera eramango dira, komunikatzeko lehen hizkuntza bezala euskara erabili dadin.
GUZTIRA: 0€

3.3.2.3.

Lehiaketa ezberdinen bidez euskararen erabilera ziurtatuko da:

- Euskal egutegia: Urtean zehar Euskara arlorekin zerikusia duten argazkien lehiaketa bat egingo da eta hautatutako
argazki desberdinekin, 2019rako egutegi bat prestatuko dugu. Egutegiko orri denetan, iazko euskarazko lelo
irabazlearen eta logo irabazlearen sormenak agertuko dira, hauek herriaren eta udalaren Euskarazko logo eta lelo
bihurtuko baitira. Hau Gabonetako jaialdian salduko dira 3€tan, eta ateratzen den dirua Eduardo Traverren proiekto
solidariorako bideratuko da.

- Motxilak euskararen lelo eta logoarekin: Bedian egiten den gabonetako jaialdirako motxilak atarako dira 10 €tan
saltzeko eta ateratzen den dirua Eduardo Traverren proiekto solidariorako bideratuko da.

GUZTIRA: 3.000 €

4. Kirola
4.1.

Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitzea (presentzia eta erabilera handitzea)

4.1.1. Herrian dauden kirol espazio desberdinetan, euskara hizkuntza eragilea izatea eta espazio horietan honen presentzia
bermatzea.

4.2.

Euskararen prestigiatzea kirol eremuan

4.2.1. EUSKARA ETA KIROLA PLANA: “Kirola gure bizitzan” leloaren barruan urtean zehar euskara eta kirolarekin zerikusia
duten ekintzak desberdinak egingo dira. Hilean ekintza eramango da aurrean. Horretarako ondorengoa proposatzen da:
- Otsaila: Eski urteerak: Baqueira eta Alto Campoo
Kanporamartxo
- Martxoa: Mendi kolasino eguna

Kirolarien mahai inguru bat (Oihana Azkorbebeitia, Irati Astondoa)
Eski urteerak: Baqueira eta Alto Campoo
- Apirila: Mendi urteera Jokano- Arriano, Ganguren mendi taldeak antolatua
- Maiatza: Mendexa park abenturara urteera

- Ekaina: Sellako jaitsiera
- Iraila: Bizikletaz ibilbidea, auto bako eguna
- Urria: Oñatiko kobetara-espeleologia
- Azaroa: QR-en ibilbidea
- Abendua: Hitzaldia, Mendi lehen mailako laguntza eta prebentzioan informazioa.

GUZTIRA: 2.400 €

5. Kulturgintza
5.1.

Labayru
GUZTIRA:

5.2.

Santa Ageda

Bediako herrian urtero bezala santageda besperan, auzorik auzo urtengo gara, ohitura eta kultur ondare
transmisioa bermatu nahian. Abestu ondoren denok batera lunch txiki bat izango dugu bediako plazan.
GUZTIRA: 150 €

5.5.

Zine foruma:

Ekintza honen helburua umeen aisialdian euskaraz egiteko ohitura hartzean datza.
GUZTIRA: 300 €

• EKINTZEN ZERRENDA

Gastuen
aurrekontua

FAMILIA TRANSMISIOA

900 €

Buruhandien Proiektua.
Perretxikoak ezagutzen urteera

50 €

Bediako zuhaitzak ezagutzen.

50 €

Urteera QR lehenengo ibilbidea egitera.

100€
GUZTIRA

1.100 €

Gastuen
aurrekontua

EUSKALDUNTZEA-PRESTAKUNTZA

3.600 €

Euskara eskola .

0€

Informazio transmisioa.

250 €

Idazlea.
GUZTIRA

3.850 €

Gastuen
aurrekontua

IRAKASKUNTZA

Euskarazko ikastereduak sustatzea.

0€

Nahi dudalako kanpaina.

40 €

KU-KU, haurrekin hitz egiten hasteko.

30 €

Eskolaz kanpoko Jardueretan euskararen erabilera areagotu.

0€

Euskal Egutegia eta motxilak

3.000 €
GUZTIRA

3.070 €

Gastuen
aurrekontua

KIROLA

Euskara eta Kirola plana

2.400 €
GUZTIRA

2.400 €

Gastuen
aurrekontua

KULTURGINTZA

Labayru

€

Santa Ageda

150 €

Zineforuma

300 €
GUZTIRA

450 €

Aurrekontua
1. ESTRUKTURA

0€
1.100+ ¿ €

Familia transmisioa + Markaje

2. EKINTZAK

Euskalduntzea-prestakuntza

3.850 €

Irakaskuntza

3.070 €

Kirola

2.400 €

Kulturgintza + Labayru

450+? €

GUZTIRA

9.870 + ? €

