


BL-EGIZU 1. HELBURUKO 1. ekintzari ekarpena

EKARPENA
Ikastetxeekin elkarlanean landu behar da gai hau. Udalak antolatzen
dituen hitzaldiekin ez da nahikoa. Eskolan, gurasoekin egiten den 1.go
bileran gai hau landu behar da.

Onartu egiten da, ez da aldatzen testua

ERANTZUNA
AZALPENA

Udalak ez du nahiko bitartekorik gurasoekin egiten diren bileretan
egoteko. Kontuan izan zentro asko direla eta urtean ia mila getxoztar
sartzen dela hezkuntza zirkuituan. Udalak dituen bitartekoekin gauza
orokorrak egitera iritsi ahal da eta ahalik gurasorik gehienengana iristeko
saiakera egin.
Hala ere, Udalak bazeukan eta badauka esperientzia pilotua egiteko
asmoa eskolan sartzen diren 2 urteko umeen gurasoekin egiten den 1go
bilera aprobetxatuta; beti ere baliabide ekonomikoek horretarako aukera
ematen badute.

GUK 1. HELBURUKO 1. ekintzari buruzko eskaera

ESKAERA No se detallan las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos.

ERANTZUNA
AZALPENA

ESEP 2018-2022 Ekintza Plana, lau urterako Getxoko Euskara Plan
Estrategikoa da. Plan estrategiko bezala, bere zeregina “indarrak bildu,
irizpideak finkatu, indarguneak sendotu eta ahuleziak konpondu” da “
elkarlana bideratzeko eta indartzeko” Jaurlaritzak 1999ko Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren hitzaurrean adierazten zuen bezala.

Euskara Plan Estrategiko hau, urtekako kudeaketa planetan gauzatuko da
eta hor zehaztuko dira markatutako helburuak betetzeko burutuko diren
ekintzak.

RESPUESTA
ACLARACION

El plan ESEP 2018-2022, es el Plan Estratégico de Euskara de Getxo con un
periodo de acción de 4 años. Como Plan Estratégico pretende aunar
esfuerzos, fijar criterios, reforzar puntos de encuentro y resolver los
puntos débiles con el objeto de encaminar y dirigir los esfuerzo comunes
tal como el Gobierno Vasco menciona en el Plan General de Uso del
Euskera 1999.

El presente Plan Estratégico se articulará en planes anuales de gestión en
los cuales se concretarán mucho más las acciones encaminadas a lograr
los objetivos expuestos.



BL-EGIZU 2. HELBURUari ekarpena

EKARPENA

Emagin zerbitzuarekin elkarlanean, euskarak duen garrantzia eta familia
transmisioaz gaia sakonki lantzea. Horretarako, baliabideak eskaini behar
zaizkie familiei.
Euskaraldiak ere familiako hizkuntza portaeretan eragiteko aukera baliatu.
Umeak etxean eragile izan daitezen lan egin Euskaraldiko batzordeekin.

Onartu egiten da, ez da aldatzen testua

ERANTZUNA
AZALPENA

Osakidetzako tokiko Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean ari da Udala
emagin zerbitzuan eta gurasoen sentsibilizazio goiztiarra bilatzeko. Beste
alde batetik, Udalak dituen bitartekoekin zaila da gaiak sakonki lantzea.

Interesgarria da Getxoko Udala ere hartzen duen Euskaraldiaren batzorde
eragilean gurasoen eta familien hizkuntzen portaeran eta ohitura
aldaketan eragiteko proposamenak egitea

GUK 2. HELBURUko 3. ekintzari buruzko eskaera

ESKAERA No se detallan las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos.

ERANTZUNA
AZALPENA

ESEP 2018-2022 Ekintza Plana, lau urterako Getxoko Euskara Plan
Estrategikoa da. Plan estrategiko bezala, bere zeregina “indarrak bildu,
irizpideak finkatu, indarguneak sendotu eta ahuleziak konpondu” da “
elkarlana bideratzeko eta indartzeko” Jaurlaritzak 1999ko Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren hitzaurrean adierazten zuen bezala.

Euskara Plan Estrategiko hau, urtekako kudeaketa planetan gauzatuko da
eta hor zehaztuko dira markatutako helburuak betetzeko burutuko diren
ekintzak.

RESPUESTA
ACLARACION

El plan ESEP 2018-2022, es el Plan Estratégico de Euskara de Getxo con un
periodo de acción de 4 años. Como Plan Estratégico pretende aunar
esfuerzos, fijar criterios, reforzar puntos de encuentro y resolver los
puntos débiles con el objeto de encaminar y dirigir los esfuerzo comunes
tal como el Gobierno Vasco menciona en el Plan General de Uso del
Euskera 1999.

El presente Plan Estratégico se articulará en planes anuales de gestión en
los cuales se concretarán mucho más las acciones encaminadas a lograr
los objetivos expuestos.



GUK                                                     2. HELBURUko 4. ekintzari buruzko eskaera

ESKAERA No se detallan las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos.

ERANTZUNA
AZALPENA

ESEP 2018-2022 Ekintza Plana, lau urterako Getxoko Euskara Plan
Estrategikoa da. Plan estrategiko bezala, bere zeregina “indarrak bildu,
irizpideak finkatu, indarguneak sendotu eta ahuleziak konpondu” da “
elkarlana bideratzeko eta indartzeko” Jaurlaritzak 1999ko Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren hitzaurrean adierazten zuen bezala.

Euskara Plan Estrategiko hau, urtekako kudeaketa planetan gauzatuko da
eta hor zehaztuko dira markatutako helburuak betetzeko burutuko diren
ekintzak.

RESPUESTA
ACLARACION

El plan ESEP 2018-2022, es el Plan Estratégico de Euskara de Getxo con un
periodo de acción de 4 años. Como Plan Estratégico pretende aunar
esfuerzos, fijar criterios, reforzar puntos de encuentro y resolver los
puntos débiles con el objeto de encaminar y dirigir los esfuerzo comunes
tal como el Gobierno Vasco menciona en el Plan General de Uso del
Euskera 1999.

El presente Plan Estratégico se articulará en planes anuales de gestión en
los cuales se concretarán mucho más las acciones encaminadas a lograr
los objetivos expuestos.

BILDU 3. HELBURUko 6. ekintzari buruzko galdera

GALDERA Zeintzuk ekintza zehatz? nola emango zaio inportantzia? Baliabide berezirik jarriko zaie
euskararekiko euren jarrera indartzeko?

ERANTZUNA

Euskara Zerbitzuak Immigrazio atalarekin elkarlanean jarduten du.
Euskararen izaera transbertsala kontuan izanda, immigrazio atalak
darabiltzan ohiko eta behin-behingo bitartekoak erabiltzen ditu Euskara eta
euskal kulturari buruzko informazioa emateko eta sentsibilizazioa
sustatzeko.
Udal barruko koordinazioaz gain, Udala elkarlanean ari da, besteak beste,
EGIZUrekin Etorkinen Plataformarekin, batetik, euskara etorkinei
hurbiltzeko eta bestetik, euren kulturak gurera hurbiltzeko.
Sentsibilizazio sustatze honetan, lehentasun osoa du seme-alabak eredu
euskaldunetan matrikulatzearen inportantziaz jabetzea eta, beste neurri
batean, helduen euskara ikastearen prozesuan ere ahaleginak egiten dira.
Gorago esan bezala, hau Plan Estrategiko bat da eta urteroko kudeaketa
planean aurreikusiko dira burutu beharreko ekintzak zehatzak.

BL-EGIZU 3. HELBURUko 6. ekintzari ekarpena

EKARPENA Euskarazko doako ikastaroak familia horiei. Gutxieneko minimo bat izan dezaten seme-
alabak eskolan hasten direnerako.



Ez da onartzen ekarpena

AZALPENA

Udalaren ustez lehentasuna seme-alaben euskarazko eskolaratzeak izan
behar du; gurasoak informatu eta sentsibilizatu behar dira, euskararen
presentziaz eta inportantziaz ohartarazi eta euskarazko ereduetan
matrikulatzearen garrantzia komunikatu behar zaie batez ere arrazoi
instrumentalak erabiliz.

Guraso etorkinen euskara eskolak tresna positiboa badira ere, Udalak
etorkin helduak gainontzeko ohiko euskalduntze-eskaintzetan txertatzea
hobesten du.

Getxoko Udalak bitarteko asko jartzen ditu urtean zehar euskararen
normalizazioa bultzatzeko, besteak beste, helduen euskalduntzerako. Udal
Euskaltegia izateaz gain, herriko beste euskaltegiei ere laguntzen die
Getxoko Udalak; azkenik, euskara ikasteko diru-laguntzak eskaintzen dizkie
herritarrei eta horretan baldintzak malgutzeko ahalegin handia egin du
Udalak herritarrek ahalik eta aukera gehien izan dezaten laguntza hauek
jasotzeko. Baina Udala ez da euskara ikasteko laguntzak eskaintzen dituen
bakarra; azken urteotan, Bizkaiko Foru Aldundiak Euskara Eskura Txartela
sortu du ikasle bizkaitarrei laguntzeko eta HABEk ere laguntzak eskaintzen
ditu mailaren bat egiaztatzen dutenei. Gure ustez, hauek guztiek lagundu
egiten dute doakotasunaren bidean.

BL-EGIZU 3. HELBURUko 7. ekintzari ekarpena

EKARPENA A ereduko ikastetxeek ez lukete egon behar Getxon ezta hitzarmengintzan ere.

Ez da onartzen ekarpena

AZALPENA

Udalaren iritziz hitzarmengintzan haurtzaindegi eta ikastetxe guztiak
sartzea aurreikusi behar da, baita A eredua eskaintzen dutenak ere. Ikusten
da hauekin ere lan egin ahal dela beraientzat ideia interesgarri eta
egingarriek izan ahal direnak proposatuta.
Bestetik, gogorarazi behar da Getxoko ikastetxeek eskaintzen dituzten
irakaskuntza-ereduak ez direla Getxoko Udalaren eskumena. Getxoko
Udalak ez du eskuduntzarik ez ahalmenik horrelako ekarpenak indarrean
jartzeko.

BL-EGIZU 4. HELBURUko 12. ekintzari ekarpena

EKARPENA
Haurdun egon arte, ez dugu uste horrelako neurri erasokorrik hartu behar denik. Jendartean
familia izan nahi ez duten pertsona asko dagoelako eta eskumako politiken alde egitea izango
litzatekelako.



Ekarpena onartu egiten da eta Arlo honetako 12. neurria kendu egingo da. Ulertzen da
FAMILIA TRANSMISIOA  arloko 3. neurria bat datorrela ekarpenarekin.

AZALPENA

Guraso izango direnei informazioa ematea ahalik eta gehien aurreratzeko
daukagun biderik errazena haurdun dauden momentuan da; lehenago
sentsibilizazio orokorreko kanpainen bidez egingo da baina zaila da oraindik
haurdun ez dagoen horri informazioa ematea.

BL-EGIZU 4. HELBURUko 12. ekintzari buruzko eskaera

ESKAERA *Proposatzen diren neurriak, zehaztasun maila handiago beharko lukete
(epeak, nola, norekin...)

AZALPENA

ESEP 2018-2022 Ekintza Plana, lau urterako Getxoko Euskara Plan
Estrategikoa da. Plan estrategiko bezala, bere zeregina “indarrak bildu,
irizpideak finkatu, indarguneak sendotu eta ahuleziak konpondu” da “
elkarlana bideratzeko eta indartzeko” Jaurlaritzak 1999ko Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren hitzaurrean adierazten zuen bezala.

Euskara Plan Estrategiko hau, urtekako kudeaketa planetan gauzatuko da eta
hor zehaztuko dira markatutako helburuak betetzeko burutuko diren
ekintzak

GUK                                                      4. HELBURUko 12. ekintzari buruzko eskaera

ESKAERA No se detallan las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos.

ERANTZUNA
AZALPENA

ESEP 2018-2022 Ekintza Plana, lau urterako Getxoko Euskara Plan
Estrategikoa da. Plan estrategiko bezala, bere zeregina “indarrak bildu,
irizpideak finkatu, indarguneak sendotu eta ahuleziak konpondu” da “
elkarlana bideratzeko eta indartzeko” Jaurlaritzak 1999ko Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren hitzaurrean adierazten zuen bezala.

Euskara Plan Estrategiko hau, urtekako kudeaketa planetan gauzatuko da
eta hor zehaztuko dira markatutako helburuak betetzeko burutuko diren
ekintzak.

RESPUESTA
ACLARACION

El plan ESEP 2018-2022, es el Plan Estratégico de Euskara de Getxo con un
periodo de acción de 4 años. Como Plan Estratégico pretende aunar
esfuerzos, fijar criterios, reforzar puntos de encuentro y resolver los puntos
débiles con el objeto de encaminar y dirigir los esfuerzo comunes tal como
el Gobierno Vasco menciona en el Plan General de Uso del Euskera 1999.

El presente Plan Estratégico se articulará en planes anuales de gestión en
los cuales se concretarán mucho más las acciones encaminadas a lograr los
objetivos expuestos.


