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AEK Iparralde

� Helburuak: 

− Helduen euskalduntzea

− Euskararen berreskurapen eta normalizazioa.

− Euskararen sustapena.

− Kulturgintza        
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AEK Iparralde

ESKAINTZAESKAINTZA

� Nor banakoari – (Ingurumen hurbila) 

− Klaseak + Ikastaldiak

− Praktika iharduerak

� Talde/entitateei - (Lan mundua eta gizartea) 

− Formakuntza berezitua

− Erabilpen plana
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AEK Iparralde
zenbakitan

� 15 zentro 

� 30 langile … 80 laguntzaile

� 1000 ikasle = 21000 klase ordu
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Lan mundua, 
sektore estrategikoa?

1.Erabilpenaren garrantzia: Lan mundua = gakoa

2.Hiztun kopurua + bilakaera

3.Erabileraren bilakaera

4.Ikas prozesuaren mugak eta trabak4.Ikas prozesuaren mugak eta trabak

5.Gizartearen nahia euskaraz bizitzea. 
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Lan mundua, 
sektore estrategikoa.

Bainan: 

- Lan mundua erdalduna

- Eremu publikoan gauza batzuk bidean  (EEP eta euskara 
teknikariak) 

- Eremu pribatuan deus berezirik ez

- Hizkuntzaren normalizazioa, hizkuntzen kudeatzea, nozio 
berriak dira, kulturan ez sartuak

- Hizkuntzaren normalizazioa, hizkuntzen kudeatzea, nozio 
berriak dira, kulturan ez sartuak
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EHLG, Zer da?

� 2005 ... Ainhiza-Monjolose

� Elkartea da + 11 langile

� Laborantza herrikoia, iraunkorra, sanoa, ... bultzatzea. 

� Tokiko laborantzaren sustengu eta garapena

Laguntza eta aholkularitza teknikoa, formakuntza� Laguntza eta aholkularitza teknikoa, formakuntza
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Zergatik EHLG?

1.Erakunde erreferentziala

2. Euskalduna, Euskal Herrian

3.Oreka eta garapena: euskaraz

4.Laborantza mundua = euskalduna.

5.Hurbiltasuna atxiki behar. 
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Kronologia

� 2007an proiektua aipatu 

� 2008an proiektua aurkeztu 

� 2008ko uda eta larrazkenean diagnosia egin 

2009ko udan emaitzak aurkeztu � 2009ko udan emaitzak aurkeztu 
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Hemendik aitzina

�Kudeaketa planaren idaztea

�Ekintza plana eta neurriak martxan eman

�Epea 2009ko urte ondarra�Epea 2009ko urte ondarra

�Ebaluaketa eta berplanifikazioa.
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Erabili metodologia 
eta tresnak

�AHIZE = formakuntza + aholkuak

�Tresnak: EME, galdetegiak, elkarrizketak, 
argazkiak...

�Baliabideak: 

�Humanoak

�Teknikoak

�Finantziazioa 
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Nola iragan da ?

�AEK eta EHLG-ren proiektuak elkartzen

�EHLG = langileak euskararen alde. Harrera ona. 

�Kontzienteak dira/gira. Konbentzitzeko lanik ez. 

Egitura hein batekoa. �Egitura hein batekoa. 

�Jendea = ezagunak, lagunak

�Ez 0tik ari
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Zein izan dira zailtasunak ?

�Gaia berria da, ezezaguna, zabala, ... denentzat. 

�Baliabide eskasa 

�Beranta

Hautuen egitearen beharra. �Hautuen egitearen beharra. 
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Beste esperientziarik 
Iparraldean ?

�Euskal konfederazioa / herriko etxeak 

�Kontseilua / bai eukarari akordioa

�EEP

�Beste: kasu isolatuak
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Lan mundua 
beste proiektuak: 

Xede taldeakXede taldeak

�2004az geroz

�Lehen beharra = euskara jakitea

2007tik, EEPk hau bere gain = garapena�2007tik, EEPk hau bere gain = garapena
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Xede taldeak

�AEKren eskaintza lan munduari begira

- Klaseak, ikastaldiak

- lan denboran, lan tokian - lan denboran, lan tokian 

- lan eginkizunen lanketa, diagnosia berezia 
(egalik tresna) 
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Xede taldeak
zenbakitan

�Gaur 170 bat ikasle (80 bat berezituan) 

�2700 klase ordu

�Lapurdi osoan gaindi taldeak

Garatzen ari da. Lan mundua euskalduntzeko beste 
tresna/eskaintza bat da. 
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Laburbilduz

�Lan mundua euskalduntzea kapitala da. 

�Borondatea bada beraz baliabide eskasa gaindi 
daiteke. 

�Kultura berria: normalizazioa, ... �Kultura berria: normalizazioa, ... 

�Dena da egiteko eta denak balio du
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