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Sarrera
Azkue Fundazioak euskara esparru digitalean sustatzea du helburu,
askotariko egitasmo digitalen bidez.
Proiektu horietako asko lankidetzan garatzen eta abiatzen dira,
Azkueren helburu nagusienetako bat elkarlana sustatzea baita.
Horretarako lan-sare zabal bat osatu nahi du eremu digitaleko hainbat
euskal eragilerekin.
Azkueren egitasmoak euskaldun guztien mesederako gauzatzen
badira ere, gazteak ditu jomugan.
Horrekin batera, Azkue Fundazioak Bilbon kokatutako Euskararen
Etxea kudeatzen du.
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2020an, COVID 19ak eragindako osasun-egoera larriaren ondorioz,
Azkue Fundazioaren eta Euskararen Etxearen jardunek astindu
nabarmena jaso dute; beraz, memoria honetan pandemiaren
itzala sumatuko da ezinbestez. Halere, egoera zail horretan ere
aurrerapausoak eman dira.
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Sarrera eta
bisitariak
Euskararen Etxea Bilboko San Ignazio auzoan dago, eta 2004an
sortu zen Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren eta Eusko
Jaurlaritzaren arteko lankidetzaren ondorioz. Egun, Azkue Fundazioak
kudeatzen du.
Euskararen Etxeak erreferentzia izan nahi du euskal eragileentzat eta
euskal jendartearentzat. Horretarako, hainbat zerbitzu eta bitarteko
eskaintzen ditu: espazioen lagapena, Lantoki Kooperatiboa eta
Euskararen Interpretazio Zentroa (EIZ).
Euskararen Etxeari dagokionez, 2020 oso urte berezia izan da, COVID
19a tarteko. Hartara, martxoaren 12tik ekainaren 9ra, Euskararen Etxea
itxita egon da. Horrek Euskararen Interpretazio Zentroko bisitarien
beherakada nabarmena eragin du. Berriro ireki denean ere, murrizketa
asko izan dira, eta beherako joera horrek antzera jarraitu du.
Halere, egoera horri aurre egiteko ahaleginak ere egin dira, tartean,
Euskararen Interpretazio Zentroko Online Bisita Ikastetxeentzat abiatu
da, zeinak oso harrera ona izan duen ikastetxeen artean.
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Horrekin batera, 2020an Euskararen Etxeari sekulako bultzada eman
zaio, besteak beste, marka berria, webgune berria eta sare sozial
propioak eratu dira. Zerbitzuak, aretoak, ordutegia eta lantaldea
berritu dira, eta Hi(ZKI)bridoak kultur egitaraua jarri da martxan.
Pandemiak halaber, aukerak ere ekarri dizkigu, gutxi batzuk izanagatik
ere: Euskararen Etxera hainbat eragile gerturatu dira gure aretoak
erabiltzeko asmoz. Eragileek hain justu, hainbat arazo izan dituzte
espazioak kudeatzerakoan, COVID19aren aurka ezarritako neurrien
ondorioz, besteak beste, distantzia sozialak eragindako murrizketak.
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Euskararen Etxea
berritzen

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, Euskararen Etxeak ordutegi berria abiatu du: 			
astelehenetik ostiralera: 8:00-20:00 / larunbatetan: 10:00 – 14:00 eta 16:00 – 19:00.
Hala, Euskararen Etxeko aretoak erabili nahi dituen edo Euskararen Interpretazio Zentroa bisitatu nahi
dutenek aukera zabalagoa izan dute horretarako.

Aretoak eskuragarri
Euskararen Etxeak euskararen sustapen eta hedapenean eragitea du helburu. Hori dela eta, bertako
espazioak erabilgarri daude euskara helburu edo misio duten entitate eta elkarteentzat. Espazio horiek
aurkezpen, prestakuntza edota bileretarako balia daitezke.
Espazio guztien erabilera DOAKOA da. Nork erreserba dezake espazioa Euskararen Etxean?
• Euskararen alde lanean ari den edozein entitate edo elkartek.
• Euskara bere jardunaren helburu edo misio nagusi duen edozein entitate edo elkartek.
Bada, 2020an, 23 eragilek erabili dituzte aretoak, iaz baino 8k gehiago, 112 jarduera burutzeko.
Eragile horietatik asko estreinakoz hurbildu dira Euskararen Etxera; tartean, Berbaizu elkartea,
AEK euskaltegia, Gabriel Aresti euskaltegia, EITB Kultura, Librezale, Booktegi eta Bizkaiko
Bertsozale Elkartea.
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Ordutegi berria
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Eskola Programako lantegia berritu da
ikastetxe eta ikasleentzat

Instalazio berriak
Obrak burutu dira Euskararen Etxearen instalazioak
berritzeko asmoz. Lehenengo fasean, 0 solairua
berritu da; tartean, Euskararen Etxeko areto
nagusia den Berba aretoa (5). Komun egokitua
ere jarri da beheko solairu horretan. Kanpoko eta
barruko seinaletika berritu da. (1)

Euskararen
Interpretazio
Zentroko
Eskola
Programaren baitan egiten den lantegia berritu
da; Azkue Fundazioak ondu du Ikastolen
Elkartearekin lankidetzan. 2020an, 32 ikastetxek
egin dute programa.
Euskararen erabileraren eta sustapenaren inguruan
ardazten da, eta hiru ildotan antolatzen da:

Hi(ZKI)bridoak Literatura Mutanteak kultur
egitaraua

1. Ikastetxeetan euskararen erabilera sustatzeko
proiektua: (LH3, LH4 eta LH5 mailetako
ikasleentzat)

Azkue Fundazioak eta Bizkaiko Foru Aldundiko
Euskara, Kirola eta Kultura Sailak Hi(ZKI)bridoak
izeneko zikloa abiatu dute Euskararen Etxean,
urtean zehaz: literaturaren eta ahozkotasunaren
inguruan ardaztutako zuzeneko ekitaldiak
biltzen ditu: Itxaro Bordak, Ibon RG-k, Txakur
Gorria Sormen Kolektiboak, Muga musika
taldeak (2), Maialen Lujanbio eta Miren
Amuriza bertsolariek eta Mari Luz Estean
idazleak (3) parte hartu dute. Ekimenean hainbat
eragilek parte hartu dute, Booktegik, Lankuk eta
Loraldiak.

2. Zenbat dakit euskaraz eta euskal kulturaz?
Kahoot! Lehiaketa: (LH6, DBH1 eta DBH2
mailetako ikasleentzat)
3. Herrigintzatik euskararen erabilera sustatzeko
proiektua: (DBH3, DBH4 eta Batxilergoa
mailetako ikasleentzat)
Webgune berria
Webgune
berria
sareratu
da
Euskararen
Etxeko zerbitzu guztiak kudeatzeko: www.
euskararenetxea.eus. Orain, Euskararen Etxeak
bere zerbitzu eta edukiak gizarteratzeko
tresna propioa dauka; esaterako, Euskaren
Interpretazio Zentroko bisitak eta aretoen
eskaerak webgune berriaren bidez egiten dira,
lehen Azkue Fundazioaren webgunetik egiten zen.

COVID 19ak eragindako eten eta zailtasunak
gorabehera, oso harrera ona izan du
(emanaldiak streaming bidez eman dira,
Euskararen Etxeko Youtube kanalaren bidez).
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Halaber, erreserben eta zerbitzuen 		
barne-kudeaketarako garapena ere integratu
da webgune berrian.
Codesyntax enpresak egin du webgune berria.
Estetika erakargarria eta koloretsua du, eta bere
helburua da Euskararen Etxeko baliabideak ahalik
eta modu errazenean jartzea euskal eragileen,
ikastetxeen eta biztanleen eskura.
Sare Sozial propioak ere baditu Euskararen Etxeak:
Facebook, Twitter, Instagram eta Mastodon.
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EIZko online bisita ikastetxeentzat

Ihes-gela

Ikastetxeek online plataforma baten bidez egin
dezakete Euskararen Etxeko bisita, ikastetxeetatik
konektatuz. Hartara, Euskararen Interpretazio Zentroko
edukiak modu dinamiko eta parte-hartzailean jaso
dituzte ikasleek, gidari espezializatu baten eskutik.

Euskararen Etxeak 2021eko hasieran abiatuko duen
egitasmo berri bat ere landu da 2020an: Ihes-gela.
Euskararen Interpretazio Zentroan (EIZ) garatuko
da, eta euskara izango du ardatz. Honen bidez,
EIZk produktu berriak eskaini nahi ditu, bestelako
bisitariak erakartzeko asmoz.

Dagoeneko hainbat ikastetxe konektatu dira;
Interneterako konexioa baino ez da behar.
Lehenengo bisita azaroaren 26an egin zen, eta
guztira, sei ikastetxek (bost Bizkaikoak eta bat
Gipuzkoakoa) parte hartu dute, 25 talderekin.
Bestelakoak
Diasporaren Egunean eta Museoen Nazioarteko
Egunean, bi ekimen gauzatu dira Interneten.
Lehenengoa Euskararen Etxearen sare sozialetan
eta bigarrena, BizkaiKOA eta Bizkaiko museoen
sarearekin elkarlanean, hori ere sare sozialetan
burutu da, bai eta horretarako propio egindako
webgune batean: Bizkaiko Musoen erakusketa
digitala, https://museoeneguna.eus/eu/erakusketadigitala/. (4)
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Horrekin batera, Egunean Behin online lehiaketan
ere agertu da Euskararen Etxea.
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Azkue Fundazioaren
egitasmoak
“Bziber”, Bizkaiko 11 eta 13 urte
bitartekoentzako sareko erronka digitala

Jokoteknia,
aldeak

Bizkaiko gazteentzako lehiaketa da, sare sozialetan
oinarritutakoa: Tik Tok eta Instagram. (1,2)

Azaroan, Jokoteknia Bideo-jokoen III. Euskal
Jardunaldia burutu da Euskararen Etxean.
Jardunaldia ikus-entzulerik gabe egin da,
streaming bidez hedatu baita.

Lehenengo edizioa uztailean egin da, 11 eta 13
urte bitarteko gazteentzat, eta izan zuen harrera
ona ikusita, abenduan egitea erabaki da, adin
tartea zabalduta, 11 urtetik 16 urtera arte. Sariak
eskuratzeko dinamika ere ezberdina izan da
bigarren edizioan, proba bakoitzak bere saria izan
baitu.
Guztira, 132 erronka egin dira. Tik Token 584
jarraitzaile bildu dira eta Instagramen 296 zale
batu dira.

1

8

askotariko

Azkue Fundazioak eta Game Erauntsiak antolatua,
jardunaldian, hainbat gai jorratu dira; tartean,
animazioa
bideo-jokoetan,
bideo-jokoen
lokalizazioa, katalana eta bideo-jokoak eta eJokoak
familian. Horretarako, hainbat adituk parte-hartu
dute. (3)
Btuber ikastaroak online egin dira
Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Sailak,
Azkue fundazioarekin elkarlanean, B-Tuber
proiektuaren laugarren edizioa, online egin da
osasun egoera larria dela-eta.
Ikastaro horiek presentzialak dira, baina bertan
behera gelditu dira. Hori dela eta, 2020ko ikastaroa
bideo-tutorial formatuarekin burutu dira.
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Ekimenaren xedea da euskara, teknologia eta esparru
digitala aisialdiko proiektu erakargarri batean
uztartzea, gazteek edukiak sor ditzaten Interneten
euskaraz. Sarean, euskararen erabilerarako aukerak
eta ereduak eskaini nahi ditu Azkue Fundazioak,
gazteek euskaraz argitara ditzaten.

bideojokogintza

2

Youtube plataforman euskararen presentzia
handitzea du xede ekimenak. 2004-2007 urte
bitartean jaiotako gazte bilbotarrek parte hartu dute
ekimenean. Ikastaroan Youtube kanala martxan
jartzeaz gain, bideoak sortzen eta editatzen ikasten
da.
Visual Thinking-ari
irakasleentzat

buruzko

PuntuEus domeinu superlaburrak
eskuratu dira
PuntuEus domeinuak posible direnetik, hiru hizkiko
domeinuak ziren hartu zitezkeen laburrenak. Orain,
karaktere bateko eta bikoak ere eska daitezke.
Hala, af.eus Azkue Fundazioarentzat hartu da eta
ee.eus berriz, Euskararen Etxerako erosi da.

ikastaroa

Azkue Fundazioak eta Deustuko Berbaizu
elkarteak Visual Thinking-ari buruzko hiru eguneko
ikastaroa ondu dute Bilboko B1 Berritzegunearekin
elkarlanean.

Euskaliteko laguntzaile izanik, Azkue Fundazioak
Kudeaketa Aurreratuan oinarritutako praktikak
identifikatu nahi ditu eta metodologia eta tresnak
ezarri bere egunerokotasunean, erakundearen
eraldaketan eta bere lehiakortasunean positiboki
eragiteko.
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Garbiñe Larralde Arte Ederretan lizentziatuak
zuzendu du Visual Thinking-ari buruzko trebakuntza
saioa; Enredar y aprender bloga zuzentzen du. (4)

Azkue Fundazioa Euskaliteko laguntzaile
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Babesletzak
“10 minututan” podcasta:

Gaztezulo Bideo Lehiaketa:

Zuzeuk orainkariak abiatutako eta Maite Goñik
zuzendutako hezkuntza eta teknologiari buruzko
podcasta da.

Azkue Fundazioarekin lankidetzan egiten da, eta
lehiaketaren sari-banaketa festa Euskararen Etxean
egiten da, baina 2020an, online egin da bere
osotasunean.

UPV/EHUko Munduko Hizkuntza
Ondarearen UNESCO Katedra:
Sarean.eus irratsaioa:
Sarean.eus Euskadi Irratiko saioa da. Ingurune
digitala ardatz, kultura eta musika lagun, PuntuEUS
Fundazioarekin elkarlanean burutzen da.
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ElkarrizKatea ikus-entzunezko saioa:
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Katedraren helburua, bertako eta kanpoko
hizkuntza ondarea aztertu, deskribatu eta
ezagutaraztea da, eta bertan nahiz nazioartean,
euskara beste hizkuntza batzuekin batera erabiliz
eta, bide batez haren nazioarteko presentzia
handituz. Horretarako munduko hizkuntzaren
aniztasunari buruz eta bereziki hizkuntza gutxituei
buruzko informazioa teknologia berrien eta
baliabide digitalen bidez euskaraz eta euskaldunon
ikuspegitik zabaltzen da.

Booktegi plataforma digitalaren telesaioa da,
zeinetan hainbat idazlek parte hartzen duten,
elkarren artean hitz egiteko asmoz (1).

1

Inpaktu
soziala
www.azkuefundazioa.eus
webguneak 136.231 bisita izan ditu 2020an,
2019an baino 78.511 bisita gutxiago.
www.azkuefundazioarenegunkaria.eus 		
blogak 20.145 bisita izan ditu 2020an, 			
2019an baino 1.228 bisita gehiago.
www.azkuefundazioarenegunkaria.eus 		
webgunean 108 albiste propio argitaratu dira.

Twitter:
8.387 jarraitzaile

Instagram:
2.403 jarraitzaile

Facebook:
6.505 jarraitzaile

Youtube:
473.128 bideo
ikustaldi inguru
eta 335 bideo
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Sare Sozialak

Oharra: Jarraitzaile kopuruaren joera goranzkoa da.
Hazkundea txikia izanagatik ere, urtez urte hazi egiten da.
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