2021 URTEKO EGITASMOA

GEU 2021 EGITASMOA

Txoten honek GEU elkartearen 2021erako plangintza biltzen du. Beheko irudian GEU elkarteak 2021erako aurreikusten dituen ekimen nagusien zerrenda
agertzen da. Hortik aurrera Plangintza osoa irakurtzeko aukera izango duzu.
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GEU 2021 EGITASMOA

2021 EGITASMOA
A. IZAN
BARNE KOMUNITATEA
EGITASMOA
TALDE DINAMIZATZAILEA

XEHETASUNAK
2021eko BO: Irati Iciar (Lehendakaria), Iñaki Lazkano (Idazkaria), Rober Gutierrez (Diruzaina), Azaitz Unanue
(Koordinatzailea), Yolanda Viadero, Asier Etxenike, Manolo Martinez, Lurdes Lekuona.



LAN TALDEA



Aloña del Olmo Zubiagirre (Administrazioa), Zuriñe Gil Usabiaga (Aisia/Mintzalaguna), Dorleta Mtz de Albeniz
Perez (Mintzalaguna/Aisia), Esti Rodriguez De Santiago (Komunikazioa/Mintzalaguna), Josu Pedruzo
Redondo (Euskaraldia/Kultura), Azaitz Unanue Goikoetxea (Koordinazioa/Kultura)

ALEA LAN TALDEA



Aritz Mtz de Luna, Anakoz Amenabar, Erlantz Anda, Estitxu Ugarte, Mikel Sz de Buruaga, Mirian Biteri, Juanma
Gallego, Saioa Prz de Munain.

AZPIBATZORDEAK



Komunikazio eta irudi azpibatzordea (6 kide, ez dauka bilera egutegi bat aholkularitza lana eginez laguntzen
digute).

BAZKIDEAK



745 GEUkide!!!

GERTUKO KOMUNITATEA




Mintzalagun aktiboak
Irakurle Kluba, GEUrekin Mendira, Txosneroak, Oihaneder, ALEA kolaboratzaileak, Entitate lankideak,
Erakundeetako Teknikariak, Auzoetako Euskara Elkarteak, Sare Sozialetako bultzatzaileak (Beherago
ekimenez ekimeneko balorazioetan aipatuko ditugu hauetako gehienak).
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BARNE KOMUNITATEA
EGITASMOA
KOMUNITATE
ZABALDUA
METAKOMUNITATEA

ETA



XEHETASUNAK
Mintzalagun ez aktiboak, Igandeak jai eta Familia irteeretako partaideak, Euskaraldia Batzordeak, ALEA
harpidedunak, Euskararen agenda jasotzen dutenak, Formazioa jasotzen duten hezitzaileak, Kantarin parte
hartzen dutenak… (Beherago ekimenez ekimeneko balorazioetan aipatuko ditugu hauetako batzuk).
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B. EGIN
a. AISIALDIA
AISIALDIA
EGITASMOA
IGANDEAK JAI

XEHETASUNAK
Emanaldiak:


FAMILIA IRTEERAK

Emanaldiak:


EUSKALAKA
(AFAren Udaleku Programaren baitan
kokatutako Udalekua)
UDALEKUAK

9 Saio: 7 aurrez aurre + 2 on-line

5 saio

Foru Aldundien Udaleku eskaintzaren baitan



35 haur
6 hezitzaile

Bestelako Udaleku bat antolatzeko proposamena egon da



2021ean ez dugu ikusi hau antolatzeko ahalmen logistikorik.
Denborarekin salto hau egiteko beharra ikusten dugu, 2022rako aurreikusi.

AISIALDI BATZORDEA (TOPAGUNEA)

Topagunearen baitan aisialdian dihardugun elkarteen arteko saretzea eta estrategia amankomun bat sortzeko bidean
elkarlanean gabiltza Topagunearen baitako beste eragile batzuekin. Helburua: GEU Batzordekide aktiboa da lan ildo
honetan hasieratik. Aisialdia Euskararen etorkizuneko sustapenerako estrategikoa da GEUrentzat, Topagunearen
baitan lan handia egin dugu beste eragile batzuekin batera estrategikotasun hau kontuan izan dadin.

LUDOTEKEN GIDA

Udala, AFA eta Ebeterekin batera elkarlanean Ludoteken gida argitaratuko dugu.
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b. FORMAZIOAK
FORMAZIOA
EGITASMOA
FORMAZIOAK

XEHETASUNAK
Gasteizko udalarekin:



20/21: Hezitzaileentzako formakuntza saioak berriz martxan baina soilik Udakoak.
21/22 ikasturtean normaltasuna berreskuratzea da helburua.

Hitzaldi eta lantegiak:



20/21 Ikasturtea: helburua 17 saio, lortuta.
21/22 ikasturtea: ikasturtean normaltasuna berreskuratzea da helburua

AFAren Hezitzaileentzako formakuntza saioak:


20/21: Helburua Kuadrilla bakoitzean saio bana

Lantegi propioen sorrera eta eskaintza prestatu:
LINGOLANG

Udal Programaren barruan: 2 saio
Zerbitzu moduan zuzenean Araban eskaintzea da helburua:


MOTIBAZIO TAILERRAK

5 lotuta, beste saio bat edo beste lortu.

Gutxienez 6 saio emateko ahalegina egin
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c. KULTURA
KULTURA
EGITASMOA
PARRAL EMANALDIAK
IKUS-ENTZUNEZKOAK



XEHETASUNAK
Helburu nagusia ekimena berriz martxan jartzea irailetik aurrera, posible bada.

BEGI BELARRI:


7 ekitaldi antolatu Oihanederrekin batera

LABURBIRA (Oihaneder):


Saio 1, IKA eta AEKrekin elkarlanean

IRAKURLE KLUBA

Saioak: 10.

MIKROIPUIN LEHIAKETA

2021eko edizioa antolatu

IRAKURKETA ERRAZEKO TALDEAK

●

2021-22 ikasturteari begira martxan jartzeko aukera

●

Irakurketa sustatzeko eta irakurritakoaren inguruan hitz egiteko aukera emango du. Testu ez oso
konplexuetan oinarritutako irakurketak. Euskaraz irakurtzera ohituak ez dauden kideentzako.

Atzo, gaur eta biharko Gasteiz 2021an eskaintza berreskuratu: gutxienez 2 irteera egin
Euskalduna BISITA GIDATUAK

KANTARI

Alea eta Goienarekin elkarlanean eta Vital Fundazioa eta Udalaren Euskara Sailaren babesarekin antolatzen den
ekintza. Elkarlana mantendu.
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KULTURA
EGITASMOA
●

XEHETASUNAK
Izen emate eta haurren parte hartzean zenbait ikastetxeetako Hezkuntza Komunitateak sekulako laguntza
eskaini digu. Elkarlana mantendu

Publikoa eta oihartzuna:

EUSKARAK 365

KOLABORAZIOAK

GEUrekin MENDIRA

●

Proiektuaren birmoldaketa prozesu batean sartu zen 2019an, antolatzaile zein orain arteko babesleen
adostasunetik, ekimenak izan duen bilakaerari behar bezala erantzuteko helburuz.

●

2020-2021 ikasturtean zen gauzatzekoa aldaketa, baina ezinezkoa izan da eta aldaketa 2021-22 ikasturtera
atzeratu da.

●

Helburua gaur egun daukagun partaide kopurua bikoiztea izango da jaialdia bi asteburutara igaroz.

2021ean zer egin nahi dugu abenduaren 3ko ospakizunaren inguruan?


Egunaren inguruko hausnarketa, non gelditu da “Euskarak 365 Egun” aldarrikapena?



Euskararen Astea festibalaren antolaketan parte hartzen jarraitu.



Jimmy Jazz aretoarekin elkarlana sustatu: Elkarrekin ekintzak antolatu, GEUkideentzat eta
Mintzalagunentzat abantailak…



Florida zinemekin elkarlana sustatu. Euskarazko eskaintza indartzeko gure kanalak baliatu… GEUkideentzat
eta Mintzalagunentzat abantailak lortu…



Poetak maiatzean ekimen honetan euskal poesiaren presentzia bermatu eta ahal den heinean indartu.



Jabekuntza eskola euskarazko ekintzak programatzeko proposamenak egin eta difusioan laguntzeko
elkarlan proposamena. Sorgineneako mintzalagun programarekin jarraitzea.

●

Helburu nagusia ekimena berriz martxan jartzea irailetik aurrera, posible bada.
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KULTURA
EGITASMOA
TXOSNA

●

XEHETASUNAK
Ez dugu aurten egingo denaren aurreikuspenik

ANTZERKI
LANETARAKO
SARRERETAN DESKONTUAK

●

Geroz eta eskaintza handiagoa ematen ari gara.

●

Deskontuek nahikotxo estimu daukate GEUkideen eta Mintzalagunen artean: partaidetza kontuan hartu
eskaintzarako baldintza gisa.

GASTEIZTARRAK
WORLD
BESTELAKOAK

ARRAUN

THE Oihanederrekin elkarlanean jarraitu
●

Gure partaidetzarekin jarraitu (epaimahaia, diaporama bat...)

Kantuz eta Kontuz:
●

Ekimen polita zen

●

Udazkenean berriz martxan jartzeko aukera baloratu.

GEUre elkarrizketak
GEUfest



Aurten formatu horretan edo antzekoan zeozer egin
Garrantzitsua izan daiteke GEUkideen eta Mintzalagunen fideltasuna lantze aldera
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d. AKTIBAZIOA
AKTIBAZIOA
EGITASMOA
MINTZALAGUNA

XEHETASUNAK
2020-21 ikasturtea:



Jarraipen egokia egin eta ebaluazio egokia prestatu.
Ekintzak antolatzeko orduan, IKArekin dugun elkarlana osatu eta indartu.

2021-22 Ikasturtea

EUSKARALDIA





Partaideei dagokionean aurreko urteetako kopuruak berreskuratu
Datuen Babeserako legea bete dadin irizpideak ezarri (Whatsapp taldeak baimen bidez, garbiketa…)
Taldeen jarraipen zehatzagoa egin




365 batzordean parte hartzen jarraitu
Udalarekin trantsizio urteari dagokion hitzarmena gauzatu
◦

Auzoetako batzordeak, kide aktiboak eta taldeak elikatu. Auzoetan eragiteko ahalmena nola handitu
aztertu. Saretze lana egin.

◦

Gazteengana eta “Belarriprest” figuretara nola hobeto heldu aztertu eta estrategia bat diseinatu

◦

Talde motorearen figuraren inguruan hausnarketa bat egin

◦

2020ko Ariguneak saritzeko, zaintzeko ekimen bat martxan jarri
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AKTIBAZIOA
EGITASMOA

AuZolas

XEHETASUNAK
◦

Eremu sozioekonomikoaren lanketari buruzko hausnarketa egin eta 2021era begirako lanketa hasi.
Eragin esparru desberdinetan nola eragin aztertu, “mikro” eta “makro”. enpresa eta erakundeen parte
hartzea bideratutako ekintzak

◦

Erakundeekiko harremana, bereziki udalarekiko, findu.

◦

Aliatuak indartu eta berriak bilatu.

◦

Komunikazioa indartu

◦

Zenbait ekintza diseinatu eta gauzatu. Bai maila lokalean sorturikoak zein Topagunetik modu
koordinatuan letozkeenak.

Proiektu berria da:
Gasteizko gazte eta nerabeen artean Euskararen erabilera sustatzea, eremu ez formalean eraginez (aisialdian batez
ere), ekimen presentziala alde batera utzi gabe ekimen digitala batu eta indartuz. Honez gain, ekimenak auzoan
eragiteko helburua du, bertako Hezkuntza Zentroen eta eragileen (Guraso Elkarte, Euskara Talde, Aisialdi Talde..)
kolaborazio zuzena sustatuz. Helburu zehatzak:




Gasteizko auzune ezberdinetako haur eta gazteen artean euskararen sozializazioan eragitea, belaunezbelaunekoen arteko komunikazio bide berriak garatuz.
Zonalde bereko gazteen artean euskarazko harreman sare berriak sortzea eta beraien ahozko euskara
gaitasunean eragitea.
Auzo izaera euskalduna sustatzea: auzuneetako eragile desberdinen arteko ezagutza eta elkarlana garatuz,
besteak beste: auzo elkarteak, Hezkuntza Zentroak eta Aisialdi Taldeak.
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AKTIBAZIOA
EGITASMOA

XEHETASUNAK




KULTURANIZTASUNA

20-21 ikasturtea:
◦

Udaleko Euskara Sustatzeko Diru laguntzaren baitan.

◦

On-line saioen proiektu pilotua.

◦

Zabalganako Mariturri eta Zabalgana eskoletan: LH5 mailako 4 talde > 5 aste > 20 saio.

◦

Oso harrera ona bai haur, guraso zein hezitzaileen aldetik

21-22 ikasturtea:
◦

GEUren Hitzarmearen baitan sartu dugu

◦

On-Line saioen hedapena, ebaluazioa eta datozen urteetara begirako garapena aztertu Udaleko Euskara
Zerbitzuko kideekin.

◦

On-Line saioetan parte hartu duten haurrekin aurrez aurreko ekintza bat gutxienez antolatu.

◦

Auzoetako gertuko eragileekin (Guraso Elkarteak, Euskara Elkarteak, Gizarte Etxeko teknikariak) bildu
eta auzoan dagoen aisialdi eskaintzaren diagnostiko orokorra egin. Identifikatutako eragileekin batera
Auzolas ekimena osatu, eta elkarlanean, gaztetxoentzako eskaintza zabaltzeko.

AnHitzak: (Aniztasun Mahaia)


Topagunearekin koordinazioa mantendu

Kulturaniztasuneko hezitzaileak:


Proiektua definitu eta dimentsionatu:
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AKTIBAZIOA
EGITASMOA

XEHETASUNAK
◦

IKA, Udala, Topagunea eta GEU gaude tarteko.

◦

Kultur komunitate desberdinetako pertsona “erreferenteak” formatu kulturaniztasunean eta hizkuntzak
lantzeko gaitasunean. Euskara ikasketak izango ditu oinarri.
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e. HEDABIDEAK
HEDABIDEAK
EGITASMOA
ALEA

XEHETASUNAK
Euskaraz Araba osorako lan egite duen hedabidea. Lurraldeko gaurkotasunaren berri ematen du, euskarri
desberdinen bitartez






ALEA aldizkaria, Alea.eus, AleaFM
Arabako euskaltzaleen bultzadaz sortu zen ALEA. Zehazki, Gasteizko GEU elkarteak sortu zuen 2015ean,
BERRIA egunkaria eta Goiena komunikazio taldeen eskutik. Gaur egun, hiru eragile horiek osatzen dute
komunikabidearen administrazio-kontseilua.
Aleak bere plangintza propioa dauka
GEUk Alearekin eta bere lan taldearekin elkarlan estua mantentzea du helburu aurtengoan ere
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C. ERAGIN
ERAGITEN
EGITASMOA
EUSKALDUNAK,
EUSKALTZALEAK,
“EUSKALGINTZA”




XEHETASUNAK
Harreman etengabe eta zuzena dugu Gasteizko zein Gasteiztik kanpoko Euskalgintzako hainbat entitaterekin.
Topagunearen Zuzendaritza Batzordeko kide da GEUko Lan Taldeko Koordinatzailea. Bertan modu
pertsonalean parte hartzen badu ere.
◦



Auzoetako Euskara Talde eta batzordeak. 2020an egin zen analisitik Gasteizen Euskararen etorkizuneko
bilakaerari begira auzoetako talde hauen ikuspuntua eta eguneroko lana oso kontuan hartzeko eredua dira.
◦





IKA, AEK eta Hizkuntza Eskola: elkarlan marko jarraia mantendu eta indartu

Gasteizko Udaleko Euskara zein Kulturako Elkarguneetan parte hartzen dugu. Udaleko Gizarte Kontseiluan
Euskara Elkargunearen bozeramale da GEU. Udaleko beste foro zein mahaietan parte hartzen dugu
(Aniztasuna mahaia…)
◦



GEU elkartearen 2021erako helburua da Auzoetako Euskara egiturekin eskuz esku lanean jardutea:
diagnostiko bat egin, saretze lana egin eta etorkizunera begirako irakurketa eta estrategia bat guztion
artean markatzeko pausoak ematea.

Euskaltegiak eta Hizkuntz Eskola
◦

ERAKUNDEAK

Topaguneko beste 3 Batzordetan parte hartzen dugu (365, Aniztasuna, Aisialdia). Beste bitan parte
hartzeko aukera baloratu (Kultura, Ekonomia)

Harreman etengabe eta zuzena dugu Gasteizko Udaleko Euskara sailarekin. Harreman puntuala Gazteria,
Kultura eta Aniztasun sailekin. Azken hauekin harremana indartzea izango da 2021eko

Arabako Foru Aldundiko Euskara Batzordearen kide da GEU.
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ERAGITEN
EGITASMOA

XEHETASUNAK
◦

BESTELAKOAK (KULTURGINTZA…)





Harreman etengabe eta zuzena dugu AFAko Euskara eta Gazteria sailekin zein Kuadrilletako Euskara
teknikariekin.

Kultura ataleko “Kolaborazioak” kapituluan deskribatzen dira harreman hauek
Argi esan dezakeguna da gero eta entitate gehiago ari direla GEUra hurbiltzen Euskararekiko sentsibilizazioa
lantzeko bidean elkarlana proposatzeko orduan.
Erreferentzialtasun hau mantendu eta sendotzea izango da 2021eko helburua
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D. ZEHAR-LERROAK
ZEHAR LERROAK
EGITASMOA
KOMUNIKAZIOA





XEHETASUNAK
Iazko garapenari jarraikortasuna eman, nabari dugu GEU jende gehiagoren ahotan dabilela eta uste dugu
2020an egindako lan onari eskerrak izan dela hein handi batean.
◦

Irudi aldaketa, Webgune berria, eremu digitalean egindako ahalegin berezia eta zuzeneko tratua dira
arrazoi nagusiak

◦

Sare Sozialetan izan dugun aktibazioak ere eragin nabarmena izan du honetan.

Webgunean ordainketa pasabidea jartzea interesatzen zaigu:
◦



ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAZIOA

IKT laguntzak eskatzeko aukera ateratzen bada eskatu.

Bazkidetza kanpaina baten beharra ikusten dugu
◦

Bazkide figuren inguruko hausnarketa bat egin

◦

Honen araberako diseinu bat prestatu

◦

2021-22 ikasturtean gauzatu



GEU 30 URTEURRENA! Prestatzen hasi!




Ikasitakoa eta ondo dabilena jarraitu, efizienteagoak izan... zer dago hobetzeko?
Aurrekontuaren jarraipen estua egin. Batez ere aurtengorako aurreikuspen negatiboa nola murriztu
dezakegun lan egin.
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ZEHAR LERROAK
EGITASMOA



KOORDINAZIOA




XEHETASUNAK
Finantza Ikuskaritza egin (2017an egin zen azkenekoa)
Finantzazio iturri berriak bilatu
◦

Zerbitzu zuzenak

◦

Diru laguntza berriak

◦

Babesgotza berriak

Koordinatzailearen funtzioak definitu. Koordinatzailearen beraren figurari eta errotazioan egoteari buruzko
hausnarketa bideratu.
Dedikazioa handitu lan karga behar bezala dimentsionatzeko eta eraginkortasuna handitu, batez ere barne
koordinazioaren arloan hutsunean ikusi baitira
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