
Euskara:  
marka eta erronka  

E! 



GIDOIA 

• Euskara eta kirolaz ari garela… zein mugarri 
edo titular ikusi nahi zenuke hemendik eta 10 
urtera? 

– Hara iristeko zer gertatu behar izan da? 

– Zeintzuk ekintza egin ditugu? Zeintzuk programa 
martxan jarri? 

– Zeintzuk oztopo gainditu behar izan ditugu? 

E! 



Kirol federatua eta eskola 
kirola... euskaraz 

kirol- 
1 

Belaunaldi berri bat  
sartu da kirolaren  
eremuan 

Formazio berezia 
entranatzaileentzat 
eta begiraleentzat, 
kirol programei oso 
lotuta 

Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Kostatu da kirol 
entitateetan goiko 
karguentza 
erreleboa lortzea 
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Baliabideak 
eskaini dira, batez 
ere berrientzat: 
formazioa, 
topaketak… 

Euskara lehenengo 
aukera izatea kirola 
aukeratzeko 
momentuan  
 
 

Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Euskara egunerokoan  
naturaltasunez 
erabiltzeko zailtasuna. 
 
Belaunaldi erreleboa 

Kirola euskaraz bizi daiteke 
Araban, adin guztietan 



kirol- 
3 

Eskola orduz kanpoko 
ekintzen % 80 euskaraz 
izatea 
 
Aisialdi eta kirol arloan 
erreferente euskaldunak 
egotea: asko eta 
askotarikoak 

 
 

Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 
Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Erreferente diren 
Arabako talde 
handienen hizkuntza 
joerak.  
 
Erreferente 
euskaldunen falta 
 

Arabar kirolak txapela(*) 
jarri die beste hizkuntzei 

(*) Saskibaloi arloko hitz bat da: gaztelaniaz “tapón” 

Lexikoa lantzea (hitz-gakoak) 

Multikirola bultzatu 

Kirol guztietan lan egin 
euskara sustatzeko, 
minoritarioetan ere bai 

Hezitzaileak erabileraren 
inguruan formatu 
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2023ko legedi berrian 
oinarrituta eskola 
kirolean euskara 
sustatzeko programa 
berriak  sortu zituen.  
 
Erabilera saritzea 
erabaki zen. 
 

 
 

Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Gazteen aldetik 
motibazio gutxi. Parte-
hartze txikia. 
 
Sari-banaketak oztopo 
horiek gainditzeko 
bide izan dira. 
 

Larunbatean banatuko dira 
talde euskaltzaleen eskola 
kirolaren sariak 

Talde euskaltzaleen 
arteko erronka (liga 
txikia). 
 

Laguntza eskolei 
(Hezkuntza Sailetik), kirol 
jarduerak euskaraz 
izateko. 
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Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Euskararen erabilera goraka 
doa etengabe Arabako kirol 
esparruan 

 
Erreferenteak 
sortzeko programak 

Komunikabideetan 
aldaketa estrukturala 
kirolaren arloan albisteak 
emateko orduan.  
Horri lotuta, erreferente 
euskaldun berri  
eta esparru ezberdinekoei 
ikusgarritasuna  
eman 

Erreferente 
euskaldunak bilatu / 
Globalizazioa gainditzea 
eta futbolak, batez ere,  
saskibaloiak eta beste 
kirolak azaleratu plano 
berdinera / 
Erreferenteak formatuz. 



kirol- 
6 

Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

 

Formación de 
técnicos y jueces 
bilingües 

Aumenta 40 % en Álava, el 
número de licencias federadas 
euskaldunes 

 
Formación de  
técnicos/as y jueces 
pueda ser bilingüe / 
Guías de comunicación/  
diccionario básico de 
palabras relacionadas 
con el deporte. 

 
Promocionar el 
idioma en todos los 
escenarios de manera 
natural 
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Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Gaur egun ditugun 
berberak. 
 

Arabako kirol federazio eta  
entitate guztiek berretsi dute euskara 
aldarrikatzen jarraitzeko konpromisoa 

 
Kontzientzia 
bermatzen duten 
programak 

 
Mantendu gaurko 
konpromisoa 
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Zer gertatu behar izan da 

hori lortzeko? 

Martxa jarri ditugun 

programak edo ekintzak 

Gainditu behar izan 

ditugun oztopoak 

Familiak inplikatzea 
eta horretarako 
ekitaldi ezberdinak 
sortu, umeek ikus 
dezaten euskara ez 
dela kanpotik 
inpostatutako gauza 
bat… baizik eta etxetik 
bultzatutakoa.  

Landutakoa jasotzeko 
ilusioarekin 

Harreman informalak 
bultzatzea: 
 
- Familia-koadrilla arteko 
topaketa  
- Mintza-poteoa 
(bultzatzen duelako hitz 
egitera, lotsak alde batera 
utzita) 

Gaur egungo gazteak 
jasotako lana - 
laguntza - 
motibazioa beraien 
ondorengoetan  
islatuko da 



Eskerrik asko parte-hartzeagatik 


