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NEURRIAK

Euskararen jabekuntza
Familia bidezko transmisioa

1.1. Herritarren artean euskara erabiltzearen aldeko jarrera lantzea
1.2. Eleaniztasunaren onurak azaltzea

Pertsona erreferentzialen baten
hitzaldia ematea

1.3. Euskararen erabilerarako dauden sozializazio guneak baliatzea eta berriak
sortzea
Haur jaioberrien gurasoei euskara eta
euskal kulturari lotutako bildumak
1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura
igorri: jaio berrientzako liburuxka,
jartzea
euskarazko gela apaingarriak…,
Olentzero, Agate Deuna…
1.5. Gurasogaien hizkuntza-ohituren aldaketarako erraztasunak ematea
1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz Aurrematrikulazio kanpaina eta ume
jabe daitezen
elebidunen gurasoentzako eskuliburua
1.7. Bikote euskaldunen zein mistoen kasuan, seme-alabekiko hizkuntza-jokabideak
lantzea

2.1 3 urte arteko umeen eskolatzea aztertzea
2.2. Orain arte burututako ekimenen azterketa egitea

Zierbenako umeen matrikulazioa
aztertzea

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

Gurasoek eta haurrek parte hartzeko
tailer bat antolatzea (aisiaren zabu zibu
izenekoa adibidez)

3.2. Familia bidezko transmisioa sendotu dezaketen hizkuntza-ohitura eredugarriak
identifikatu eta sustatzea

Ku-ku CD-a, argitxo banatzea 3-6 urte
arteko umeen gurasoei

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

EPK ezagutzera eman web
orrialdearen bitartez eta katalogoa
banatuz

Sentsibil. Eta
motib. 2.1. Gurasoengan, guraso izango direnengan eta aitona-amonengan eragitea,
euskararen familia bidezko transmisioa ziurtatzeko

Gabonetan edo Euskararen egunean
kanpainatxoa egitea familia osoa
aintzat hartuta

Irakaskuntza
1.1. Eskola materialak, IKT baliabideak eta testuliburuen hizkuntzaren kalitatea
zaintzea

6.1. Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako

Eskola agenda banatzea Lehen
Hezkuntzako ikasleen artean

"Ikasten ikasteko teknikak" ikastaroa

programa bereziak garatzea
6.2. Kanpotik etorritako gurasoei informazioa eta laguntza emateko programak

"Elebitasunaren onurak" hitzaldia
EBETEkoekin

garatzea, sentsibilizazioaren mesedean

Nahi Dudalako kanpainarekin
Sentsibil. Eta
jarraitzea: informazioa helaraztea D
3.1. DBHn, Batxillergoan edo Lanbide Heziketan sartzear dauden gazteengan eta
motib.
senideengan eragitea, euskarazko ereduetan ikasten jarraitzeak dakartzan abantailak ereduetan ikasten jarrai dezaten
azaltzeko

3.2. Herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza zerbitzuez informazioa
ematea

Web orrialdean eskualdeko ikastaroez
informatzea

3.3. Goi mailako ikasketetan euskaraz ikasketak egiten dituztenentzat edo ikasketa
bukatzeko lanak euskaraz prestatzen dituztenentzako pizgarriak eskaintzea

Euskalduntzea eta alfabetatzea

1.2. Ikas-prozesua azkartzeko neurriak proposatzea

Diru-laguntzekin jarraitzea

2.1. Euskaltegien eta auto-ikaskuntza zentroen markoa gainditu, eta HABE, Udal
Euskaltegiak, Euskaltegi Homologatuak, Hizkuntza Eskola Ofizialak, IRALE, IVAP,
Arkaute, EHU, EUDEL eta esparruko gainontzeko agente publiko eta pribatuen arteko
osagarritasuna aztertu eta sendotzea
2.3 Euskarabidearekin eta Euskararen Erakunde Publikoarekin lankidetza sustatzea,
euskararen lurraldeen arteko elkarlana bermatzeko.

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

8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea

Sentsibil. Eta 4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea
motib.

Berbalapiko egitasmoa berriz martxan
jartzea eta "berbalapiko" eguna

Herritarrei euskarazko helduen
prestakuntza zerbitzuez informazioa
ematen jarraitu

4.5. Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragitea (autoeskolak,
jubilatu elkarte, kultur elkarte, merkatari elkarteak), ikastaroak euskaraz ere

- Ostalariei ikastaro berezituak
eskaintzea
- Euskaltegiaren eskolekin aurrera
jarraitzea

antolatzeko
Euskararen erabilera
Administrazioa
1.1. Herri-administrazioek (EAEko administrazio orokorrak, Foru Aldundiek,
Udalerriek, Osasun Zerbitzuek, Herrizaingoek, Justizia administrazioak,

Erabilera Plana idaztea, onartzea eta
betetzea

sozietate publikoek eta zuzenbide pribatuko entitate publikoek) hizkuntza
kudeaketako planak onartu eta betetzea
1.2. Beren lanean euskaraz jarduteko gai diren herri-langileek eta
administrazioekiko harremanetan euskaraz jarduteko gai diren herritarrek

Herritarrei jakinaraztea zerbitzua
euskaraz eska dezaketela

euskararen erabilera era progresiboan areagotzeko erakunde bakoitzean
neurriak hartzea
1.3. Herritarrek administrazioekin dituzten harreman ahozkoetan eta

Udalak agindutako agiri guztiak bi
hizkuntzatan doazela ziurtatzea

idatzizkoetan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatzea
1.4. Hizkuntza paisaian (errotulazioa eta noizbehinkako oharrak) euskararen
erabilera bermatzea:
• Erakunde barruko hizkuntza-paisaian euskararen presentzia gehitzea
• Administrazioaren seinaleztapen publikoan eta noizbehinkako oharretan
euskararen erabilera handitzea, komunikagarritasuna zainduz

Euskararen presentzia bermatzea

1.5. Erakundearen agerpen publikoetan euskararen presentzia eta lehentasuna
bermatzea
1.6. Erakundearen ahozko kanpo zein barne-harremanetan euskararen erabilera

Ahal den neurrian lehen hitza euskaraz
egitea

gehitzeko neurriak hartzea, betiere herritarren hizkuntza-aukera errespetatuz
1.7. Erakundearen idatzizko kanpo zein barne-harremanetan euskararen
erabilera gehitzea, sortze-lana areagotuz, komunikazioen kalitatea zainduta
eta edozein euskarritan

2.1. Euskara zerbitzu hizkuntza ez ezik lan hizkuntza ere izan dadin bideak
jartzea. Dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatua duten langileen eta,
edozeinetara ere, euskara erabiltzeko gai den herri-langile ororen ohiko lan
hizkuntza izango da euskara ere neurriren batean, progresiboki handiagoa
izango den neurrian. (Neurri hori administrazio bakoitzaren hizkuntza
kudeaketako planean zehaztuko da, besteak beste kontuan harturik aipatu
planean ezarritako helburuak eta bitartekoak, erakundearen hizkuntza
egoera, zerbitzu administratiboaren izaera, herri-langileen hizkuntza
gaitasuna eta jarrera, eta administrazioaren jarduera-eremuaren ezaugarri
soziolinguistikoak; beti ere herritarren hizkuntza aukeraren kalterik gabe)
2.2. Euskara ere ohiko lan hizkuntza izango duten herri-langileei beren lan-

Langileak euskalduntzen eta trebatzen
jarraitzea

jardunerako lagungarri zaizkien bitartekoak jartzea
2.4. Euskaraz jarduteko gai diren herri-langileen hizkuntza erabileretan
lehentasunezko arreta jartzea
xuxen bezalako aplikazio informatikoak
2.5. Tresna eta aplikazio informatikoetan euskararen erabilera ziurtatzea eta gehitzea instalatzea
2.6. Erakunde barruko sarean, Intranet sarean, euskararen presentzia bermatzea

3.1. Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenak areagotzeko neurriak hartzea
3.2. Salbuetsitakoen euskararen ezagutza hobetzeko neurriak hartzea
3.3. Herri Administrazioetako kargu publikoen euskararen ezagutza hobetzeko
neurriak hartzea
3.4. Euskara lan hizkuntza duten langileentzako prestakuntza iraunkorra
bultzatzea (prestakuntza orokorra euskaraz nahiz euskara erabiltzeko
prestakuntza berezia)
3.6. Hizkuntza eskakizunen derrigortasuna zenbat lanpostutan ezarri
zehazterakoan administrazioaren jarduera-eremuaren egoera
soziolinguistikoa ardatz nagusi gisa hartzea, kontuan izanik, halaber,
administrazioen hizkuntza kudeaketako planetan aurreikusitako helburuak
eta dagokion administrazioaren hizkuntza errealitatea.
Legez, lanpostu batzuetan euskara gaitasuna derrigorrezkoa da, eta
besteetan, merezimenduzkoa. Euskara gaitasuna egiaztatzea derrigorrezkoa
den ala merezimenduzkoa erabakitzean, banaketa hori arrazoibidez eta

Euskara eskolak eskaintzea

2,1 eta 2,2 puntuetan adierazi bezala
euskalduntzearekin eta
alfabetatzearekin jarraitzea

proportzionaltasunez egingo dela bermatzea

4.1. Herri-administrazio bakoitzak bere esparrurako Hizkuntza Ofizialen
Erabilerarako Irizpideak (HOEI) finkatzea. HOEIak ondorengo arloetan
aplikatzekoak izango dira, besteak beste: herritarrekiko ahozko eta idatzizko
komunikazioa, administrazio bakoitzeko lan-arlo ezberdinen eta herrilangileen arteko ahozko nahiz idatzizko komunikazioa, administrazioen
arteko idatzizko komunikazioa, komunikazio telematikoak, ekitaldi
publikoetako hizkuntza erabilera, itzulpengintza, korredakzioa, erregistroa,
tresna eta aplikazio informatikoak, internet eta intranet, argitalpenak,
iragarpenak eta publizitatea, hizkuntza paisaia, herri-langileen etengabeko
prestakuntza profesionala eta euskara-gaitasunaren hobekuntza, euskarazko
komunikazio idatziaren kalitatea eta komunikagarritasuna, eta kontrataziorako
hizkuntza-baldintzak

4.2. Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako Irizpideak betetzen direla bermatzea
4.3. Kontratazio-hizkuntza betebeharrak ezartzea eta betetzen direla bermatzea
(esleipen prozeduretan baldintza-agirietan jasotzea)
4.4. Elkarte eta enpresei dirulaguntzak ematerakoan edo jarduera publikoetarako
baimenak ematerakoan edo udal instalazioen erabileraren lagapena
egiterakoan hizkuntza irizpideak ere finkatzea eta hizkuntza-baldintzak

Dokumentuak eta abar, euskaraz ere
agertzen direla ziurtatzeko kontrolak
egitea

betetzen direla bermatzea
4.5. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzearen kalterik gabe, euskarazko
sorkuntzari lehentasuna ematea itzulpenaren bidezko euskararen
presentziaren aurretik
4.6. Hizkuntza irizpideen baitan dagoen itzulpen politika egoki bat zehaztea
(bereziki idazketa elebiduna bultzatuz)
4.7. Itzulpenen eta euskaraz sortzen diren testuen komunikazio-kalitatea bermatzea

5.5. Euskararen beste lurraldeetako herri-administrazioekin jakintza trukea eta
elkarlana garatzea

5.6. Herri-administrazioak hizkuntza eskubideen urraketak identifikatu eta
konponbidean jartzerakoan aitzindari eta bide erakusle direnez eta izango
direnez, ELEBIDE (Hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzu publikoa)

ELEBIDE zerbitzua zer den
jakinaraztea web orrialdean, hizkuntza
eskakizunak urratzen direnean nora jo
jakiteko

sustatzea eta zabaltzea

6.1. Komunikazio planak garatzea euskara erabiltzeko gai diren herritarrek
euskararen hautua egin dezaten lagundu eta sustatzeko
6.2. Komunikazio instituzionalean eta erakundearen izenean egiten diren
jendaurreko jardueretan euskararen erabilera bultzatzea

Web orrialdean eskualdean euskararen
inguruane giten diren ekintzen berri
ematea

6.4. Web orrietan euskararen presentzia gehitzea, komunikagarritasuna zainduta
6.5. Iragarki, publizitate eta kanpainetan euskararen presentzia areagotzea,
komunikagarritasuna zainduta, eta betiere legeak ezarritako gutxienekoari
kalterik egin gabe

Sentsibil. Eta
motib. 5.1. Euskaraz jarduteko gai diren herri-langileak euskara erabiltzeko bideak
erraztea eta sustatzea
5.2. Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil
dezaten komunikazio ekintzak antolatzea

Arlo sozioekonomikoa

1.1. Erakunde publikoetan euskara planak diseinatu eta garatzea

1.2. Enpresa pribatuetan euskara planak hedatzea, enpresa publikoen kasuan
bezala lantokien tipologia bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz

Zierbena Portua erabilera planean
sartu eta euskaratzen joatea

Euskara Planak garatzeko Jaurlaritzak
ematen dituen diru-laguntzen berri
ematea

1.3. Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea komunikazio kanpaina egokien bidez
1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

1.7. Enpresetako langileei euskara ikasteko prestakuntza erraztea

Zierbenako euskaltegiaren eta
eskaintzaren berri ematea: ordutegiak
eta abar; nahiz eta ikastaroak
(Zierbenakoek izan ezik) norberak
ordaindu behako lituzkeen

2.1. Euskara planek izan duten ibilbidearen analisia egin eta emaitzak baloratzea

3.1. Interes publiko eta unibertsalekoak diren zerbitzuak eskaintzen dituzten
enpresek bezeroekiko zerbitzugintza euskaraz ere eskaintzea
3.2. Jendeari begirako establezimendu edo zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten
enpresek kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak modu
progresiboan berma ditzaten neurriak hartzea, indarrean dagoen araubidea
betearaziz eta horretarako enpresen aldetiko konpromisoa, partaidetza eta
konplizitatea lortuz

4.2. Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen
publikoetan euskararen presentzia bermatu eta sustatzea

8.1. Sustapen eta komunikazio ekintzak lantzea (kanpainak, esku-orriak, bisitak,
hitzaldiak) hizkuntza kudeaketa egoki batek dakartzan onurak azpimarratzeko
eta euskara kalitatearekin, lehiakortasunarekin eta ongi-izatearekin
identifikatzeko

Sentsibil. Eta
motib. 6.1. Enpresekin eta enpresarien elkarteekin elkarrizketak egitea, euskararen

"Hemen euskaraz nahi baduzu"
txartelak banatzea Udalerriko
enpresatan

erabilera plana gauzatzeko jarraitu beharreko pausuak zein diren azaltzeko,

1,2 puntuan adierazitakoa

nola parte hartu, laguntza teknikorako zein aukera dauden, etab
6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren
hizkuntza hautuari egoki erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko
6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak
martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez

Aisia eta kirola
1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako

Kirol ekimen bi antolatzea: surf tailerra
eta arraunketa edo pilota tailerra

ekintzetan
1.2. Gazteen artean euskararen irudia zehaztu, hobetu eta indartzea
1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura,
telebista, musika, etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei
zuzentzea
1.4. Adineko herritarrei propio zuzendutako aisia- eta heziketa-jarduerak antolatu
eta zabaltzea

2.2. Begiraleen hizkuntza profilak/trebakuntza hobetzea batetik, eta bestetik,
zehaztea: hau da, zein betekizun bete behar dituzten zehaztea, delako

Pertsona helduei zuzendutako
erlajazio, sukaldaritza, ardo-dastaketa
edota antzeko ikastaro bat eskaintzea

ekimena egoki eskaini ahal izateko

3.1. Haur eta gazteentzako antolatzen diren ekitaldietako euskara kalitatezkoa dela
bermatzea (bai ekitaldia, bai artisten/begiraleen euskararen ezagutza eta erabilera)

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

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
8.4. Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko
ikastaroak antolatzea

Kirol begiraleei ordu gutxiko ikastaro
berezitua eskaintzea

8.5. Kirol elkarteentzat euskararen erabilerari lotutako sariak eta txapelketak
antolatzea

9.1. Kirol-arloan euskararen erakargarritasuna landu eta era egokian proiektatu eta
hedatzea
9.2. Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan
euskara komunikazio hizkuntza izan dadin bermatzea

10.1. Kirolari profesionalekin eta haien enpresekin akordioak lortzea, ohiko

Elkarteei itzulpen laburren zerbitzua
eskaintzea

komunikazioan euskara ere erabil dezaten

Sentsibil. Eta
motib. 7.3. Aisialdi taldeetan eragitea, etorri berriak, euskara eta aisialdia uztartuko
dituzten ekimenak antolatu ditzaten
7.4. Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

Elkarteekin urtean zehar bilerak egitea
euskaraen aldeko ekimenak
bultzatzeko eta ekimenak antolatzea

Euskararen elikadura
Liburugintza
1.1. Sektoreko eragileekiko elkarlana areagotzea
1.3. Herri liburutegietako euskarazko liburuen maileguak neurtu eta ondorioak
aplikatzea
1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea

Euskarazko nobedadeak erostea

1.6. Herri liburutegietan euskarazko liburuen sustapena egitea
1.7. Hedabide publikoetan irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak indartzea

Sentsibil. Eta
motib. 8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Kulturgintza
1.3. Haurrei eta gazteei zuzendutako kultura ekoizpenak lehenestea
1.4. Elebidun pasiboak erakartzeko kultura ekintzak antolatzea

Euskarazko Produktuen Katalogoa
banatzea eta ezagutaraztea

4.1. Sarean kultura agenda eguneratu eta erakargarria izatea

Sentsibil. Eta
motib. 9.1. Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera
sustatzeko
9.5. Herritarrengan eragitea euskal kultura, kondairak eta toponimia ezagutzera
emanda: gidak, argitalpen txikiak

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

Sentsibil. Eta 10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta
motib. partaide bihurtzea

Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

1.2. Erregistro desberdinak lantzea: idatzia, ahozkoa

3.3. Toponimia-alorrean aritzen diren entitateekin lankidetza-bideak jorratzea

Web orrialdean idatzia eta ahozkoa
lantzeko ariketa desberdinak jartzea

(Toponimia Batzordea): Euskaltzaindia, Foru Aldundiak, EUDEL, udalak,
Instituto Geográfico Nacional, Iparraldean zein Nafarroan alor honetako
eskumenak dituzten erakundeak.
3.4. Hizkuntza-paisaia zaintzea, leku berriei izena jartzeko orduan edota jarrita
dauden izenak hobetzeko aholkularitza-bideak jarriz
3.5. Toponimia ofiziala eta zuzenaren erabileraren jarraipena egitea eta, berau
erabiltzearen garrantziaz jabetzeko, kanpainak egitea (ikastetxeetan, erakunde

Udalerriko eta inguruetako toponimia
lantzeko, asmakizunak jartzea lau
hilean behine ta 100 euroko txartelak
zozketatzea

ofizialetan, hedabideetan…), eta ikasmaterialak eta jokoak prestatzea

5.2. Gazteen hizkerari arreta berezia eskaintzea, horretarako ekimen zehatzak
abian jarriz (erregistroen araberako esamoldeak lantzeko egitasmoak, idazlanlehiaketak, komiki-lehiaketak, sms lehiaketak, etab.)

6.1. Euskararen erabilera publikoaren kalitatea bermatzea
6.3. Euskarazko kartel eta errotuluetan erabiltzen den euskararen zuzentasuna
bermatzeko bideak jartzea

Informazioa eta komunikazioaren teknologiak
1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea
1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta

Ariketak web orrialdera igotzen
jarraitzea

horiek erabiltzeko moduan jartzea

2.4. Euskara ikasteko tresna berriak sarean ipintzea

3.3. Hiztegi elektronikoak, hiztegien pluginak, corpusak, hiztegi entziklopedikoak,
itzulpengintzari laguntzeko tresnak, itzultzaile automatikoa eta bestelako tresnak
sarean erabiltzaileen eskura jartzen jarraitzea

Sentsibil. Eta
motib. 11.1. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sarera informazio bila
euskaraz ere jo dezaten
11.2. Herritarrengan eragitea, sareratzen dutena euskaraz egon dadin

11.3. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, tabletetan eta
gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak, etab., euskaraz izan daitezen

BARRUKO
PROIEKZIOA

1. Euskararen
irudi positiboa
indartzea

1.1. Harreman sareak sendotu eta elikatzea

2. Hizkuntza
paisaia
euskalduntzea

2.1. Kultura edo kirol jarduera jendetsuetan euskarazko komunikazioa (idatzizko
zein ahozkoa) bermatzea
2.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzen jarraitzeko lankidetza-estrategiak diseinatzea

Web orrialdea erabiltzea berrikuntzak
jakinarazteko

5. Euskara eta
euskarazko
kultura
ezagutaraztea
bideratutako
ekitaldi eta
ikuskizunak
diseinatzea

5.1. Euskararen eta euskarazko kulturaren gaineko aurkezpenak egitea
5.3. Euskararen nazioarteko egunaren proiekzioa sendotzea
5.5. Webgune erakargarri eta edukiz bete baten bitartez euskarari eta euskal
kulturari buruzko informazio aberatsa eskaintzea

6. Elebitasun
pasiboa
6.1. Elebidun pasiboen kopurua handitzea eta haien arreta erakartzea, euskarazko
areagotzea eta kultur ekoizpenaren bidez, komunikagarritasuna bermatuz
prestigiatzea

KANPOKO
PROIEKZIOA

7. Kanpoko
proiekzio
duten
ekimenetan
hizkuntza
irizpideak
kontuan hartzea

7.1. Zabalkunde handiko ikuskizunetan, kongresuetan edota ekitaldietan
euskararen presentzia bermatzea

