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Web bisitak
Sare sozialen jarraitzaileak
Albiste kopurua

10 minututan, Maite Goñi, Podcast, Zuzeu
Sarean, Euskadi Irratia, Leire Palacios, Puntu.eus
ElkarrizKatea, Booktegi
Gaztezulo Bideo Lehiaketa, Gaztezulo

Agurra
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.
COVIDak eragindako larrialdi egoeraren itzalpean
igaro izanagatik ere, batez ere urtearen hasieran

eta amaieran, 2021. urtea 2020. urtea baino
askoz hobea izan da, bai Euskararen Etxean
egindako jarduera eta ohiko zerbitzuen
funtzionamenduaren aldetik, bai Azkue
Fundazioak garatutako egitasmoen aldetik.
Hartara, gure asmoa da 2022. urtean goranzko
joera horrekin jarraitzea.
Horrekin batera, azken bi urteetan gure zerbitzuetan
zein azpiegituretan egindako berrikuntzek
beren emaitza ekartzea espero dugu: ahalegin
berritzaile hori gure jardunaren hartzaileen
onerako izatea nahiko genuke.
Amaitzeko, hurrengo orrialdeetan 2021. urteak
Azkue Fundazioari eta Euskararen Etxeari
ekarri diona jasotzen da, aletuta eta xehetasunez
azalduta.
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Azkue Fundazioak euskara esparru digitalean
sustatzea du helburu, askotariko egitasmo
digitalen bidez.
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Sarrera

EIZri lotuta, beste bi berrikuntza abiatu
ditugu: Euskal Alien Nazioa ihes-gela eta
Hostopostoak familia-programa. Ohiko bisita
orokorrari gehitzen zaizkion jarduera osagarriak
dira, asteburuetan eskaintzen direnak, eta nahikoa
harrera ona izan dutenak, batez ere, ihes-gelak.

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).
2021. urtea ere COVIDak eragindako larrialdi
egoeraren eraginpean pasatu bada ere, 2021. urtea
2020. urtea baino askoz hobea izan da, besteak
beste, pandemiaren zatirik latzena 2020. urtean
sufritu genuelako.
Hobekuntza horren erakusle da Euskararen
Etxeak hartu duen pertsonen kopurua: 2020.
urtean 3.540 bisitari jaso genituen, eta 2021.
urtean aldiz, 7.091; alegia, kopuru bikoitza.
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Datua oso esanguratsua da, Euskararen Etxea
2004. urtean eratu zenetik jende gehien bildu
duen hirugarren urtea baita.
Bisitari horietako asko ikastetxeetako ikasleak dira,
zeintzuk Euskararen Interpretazio Zentroaren (EIZ)
bisitarien gehiengoa osatzen duten. Horren harira,
ikastetxeen bisiten ohiko martxara bueltatu
gara, pandemiaren eragina gorabehera. Online
bisitek gainera, bere ekarpena egin dute; esaterako,
Bilbotik urrun dauden euskal eremuetako ikastetxe
asko konektatu dira, Gipuzkoa, Nafarroa eta
Iparraldea.

Halaber, Euskararen Etxeko obrekin ere jarraitu
dugu, gure zerbitzuak hobetzeko asmoz. Hala,
bigarren solairuko aretoak, sukaldea eta komunak
eta hirugarren solairuan kokatuta dagoen Lantegi
Kooperatiboa berritu ditugu.
Lantegi Kooperatiboari dagokionez,
dagoeneko martxan da, eta lehen zeuden
hiru eragileei, 111 Akademia, EKKI Euskal
Kulturgileen Kidegoa eta Euskaltzaleen
Topagunea, beste lau gehitu zaizkie, Tokikom,
Mintza.net, Loraldia jaialdia eta Emun. Horiek
horrela, guztira, zazpi euskal eragile jarduten
dira gure co-working gunean, zeina laster
euskalgintzaren erreferente bihurtzea espero dugun
Bizkaian.
Azkenik, Hi(ZKI)bridoak kultur egitarauaren
bigarren edizioa egin dugu, eta dagoeneko erabat
indartu dela baiezta dezakegu. Finkatze horren
erakusle da 2021. urtean estreinakoz ondutako
Euskarazko kultur ekitaldien sorkuntzarako
Hi(ZKI)bridoak laguntza, zeinak 3.000 euro
banatu dituen.
Azkue Fundazioari dagozkion nobedadeen harira,
gure egitasmoak Bizkaiko lurralde historikoan
zabaltzen jarraitu dugu: Digitalizazioaren Hariak
egitasmo berria abiatu dugu estreinakoz Bermeon,
bertako Udalarekin eta ikastetxeekin elkarlanean,
eta Bziber lantegi presentzialak gazteentzat egin
ditugu lehendabizikoz Arratian eta Durangaldean,
zeina Arratiako Udalen Mankomunitatearekin eta
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoarekin
lankidetzan burutu diren.
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Euskararen Etxea

“Euskal Alien Nazioa”, ihes-gela (1)

Hostopostoak familia-programa (2)

Otsailean, Euskararen Etxeko Euskararen Interpretazio
Zentroan Euskal Alien Nazioa ihes-gela ondu dugu
esperientzia berriak bilatzen dituzten zaleentzat.

Euskararen Etxeko Euskararen Interpretazio
Zentroan Hostopostoak familientzako programa
abiatuko dugu maiatzean. Bere helburua
euskaraz eta familian jolastea da, euskara
indarberrituz, familia-loturak sendotuz eta
jolas kooperatiboa sustatuz.

Parte-hartzaileek euskarari lotutako zientzia
fikziozko misterioa askatu beharko dute aretotik
atera ahal izateko: “2155. urtean gaude.
Estralurtarrak Euskal Herrira iritsi berri dira
euskararekiko mirespenak itsututa. Beraien
espazio-ontzia Euskal Herriko txoko guztietatik
ikus daiteke. Beraien helburua argia da: euskara
hartu eta beraien bizilekura eraman…”.

4 eta 10 urte bitarteko umeak dituzten familia
zein taldeentzako ekimena da, eta hileko azken
larunbatean egiten da. Hostopostoak mahaijolas erraldoi baten itxura duen jarduera
dibertigarria da.

13 urtetik gorakoentzako ekimena da, eta
ostegun, ostiral eta larunbat arratsaldeetan
eskaintzen da. Ekimenak nahiko harrera ona izan
du zaleen artean eta nahikoa arreta jaso zuen
hedabideen aldetik.

Gurera jolastera etorri diren haur eta familien
aldetik balorazio oso onak jaso ditugu; hortaz, ildo
hau jorratzen jarraituko dugu etorkizunean.

»»Taldeak: 114
»»Parte-hartzaileak: 592
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»»Taldeak: 22
»»Parte-hartzaileak: 346
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Hi(ZKI)bridoak kultur egitarauaren
bigarren edizioa (3/4)

Euskarazko kultur ekitaldien
sorkuntzarako Hi(ZKI)bridoak laguntza

2020an abiatu genuen Hi(ZKI)bridoak. Literatura
Mutanteak kultur egitaraua. Ekimenak sekulako
harrera izan zuen; hortaz; 2021eko udazkenean
bigarren edizioa abiatu dugu, hain zuzen, irailetik
abendura bitarte.

Irailean Euskarazko kultur ekitaldien sorkuntzarako
Hi(ZKI)bridoak laguntza jarri dugu martxan
estreinakoz. Laguntza horrek 3.000 euroko
saria bideratu du 2022ko Hi(ZKI)bridoak zikloan
estreinatuko den ekitaldi bat garatzeko.

Bost ekitaldi egin dira zikloaren baitan:

Eider Perez Martinezek eta Ane Garcia Lopezek
aurkeztutako egitasmoa suertatu da irabazle,
Erreferenteak behar ditugu, biba erreferenteak!
proposamenarekin: “spoken word” diziplinan
oinarritutako euskal emakume erreferenteei
buruzko ikuskizuna da.

• oMorruMU baMat: Joxan Artzeri omenaldia
egiteko asmoz, 2018ko udazkenean hasi ziren
IbonRG eta Enrike Hurtado musikariak, ohiko
dituzten lanabesekin lanean.
• Dendaostekoak: Uxue Alberdiren azken lan
literarioan oinarritutako literatur bertso-saioa.
• Mirande: Jon Miranderen olerkietatik
abiatutako musika-egitasmoa. Elena Setien
(ahotsa eta teklatuak), Xabier Erkizia
(elektronika) eta Grande Days taldea.
• ZIFI bertso-trama: Zientzia Fikziozko bertsosaioa, Miren Artetxe, Eli Pagola eta Jone Uria
(bertsolariak), eta Danele Sarriugarte eta Arrate
Hidalgo (gidoilariak).
• Habiak: Anariren Habiak diskoan oinarritutako
arte erakusketa kolektiboa eta musikariaren
solasaldi-kontzertua. Emanaldia Euskararen
Etxearen aurrean dagoen plazan burutu zen.

Aretoak eta Lantegi Kooperatiboa berritu
dira
Euskararen Etxea berritzeko plangintzaren baitan,
bi zerbitzuri lotutako azpiegiturak berritu dira:
Hitz eta Ele aretoak eta sukaldea berritu dira,
eta komun berriak egin dira. Hartara, etxearen
bigarren solairu osoa berritu da.
Halaber, martxa handia hartu duen Lantoki
Kooperatiboa ere berritu da. Horrekin batera,
bilera-gela berriak egin dira. Instalazio horiek
etxearen hirugarren solairuan kokatzen dira.
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Hi(ZKI)bridoak literaturaren eta ahozkotasunaren
arteko mutazioak dira. Letrak, soinuak, bertsoak
eta irudiak eraldatzen dituzten ekitaldiak. Emaitza
literatura mutanteak dira, zentzu zabalenean.
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Ondarearen Europako Jardunaldiak:
“Bizkaiko hizkuntza aniztasuna eta
euskararen balio integratzailea” (5)
Urrian egindako Ondarearen Europako Jardunaldien
(OEJ) harira, Euskararen Etxeak bere ekarpena egin
du; hain zuzen, Bizkaiko hizkuntza aniztasuna eta
euskararen balio integratzailea izenburuko mahaiingurua ondu du.
Jardunaldian hauexek parte hartuko dute: Amelia
Barquín Filologia Erromanikoan doktorea eta HUHEZIn
lan egiten du (Humanitateak eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatea, Mondragon Unibertsitatea); Xabier Aierdi,
soziologian doktorea eta EHUn irakasle ia berrogei
urtez. Egun, jubilatua eta Begirune Fundazioaren
presidentea; eta, azkenik, Julen Zabalo Bilbao, UPV/
EHUko irakaslea Soziologia eta Gizarte Langintza
sailean.
Euskararen Nazioarteko Eguna: “Ondarea,
berbetan” (6)

Horrela, museotako euskara, hau da, alfabetoak,
euskarri fisikoetara eraman dira bisitariek
eskuragarri izan dezaten: museoetako ondarearen
berbekin ondutako totem ikusgarriak eta berba
horiekin osatutako hiztegi txikiak.
Euskararen Interpretazio Zentroko online
bisitak norbanakoei eta taldeei zabaldu
dira
Osasun larrialdiak eraginda, 2020an
ikastetxeentzako Euskararen Interpretazio
Zentroko online bisitak abiatu genituen. Zerbitzu
berri horrek oso harrera ona izan du; beraz,
2021ean norbanakoei eta taldeei (euskaltegiak
gehienbat) ere eskaini diegu.
Horiek horrela, online bisitak Euskararen
Interpretazio Zentroak eskaintzen dituen
zerbitzuen artean finkatzea erabaki dugu, hasiera
batean aldi baterako zerbitzu gisa diseinatua
izanagatik ere.
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Euskaren Nazioarteko Eguna dela eta, Euskararen
Etxeak, BizkaiKOA Bizkaiko foru Museoen sarearekin
elkarlanean, Ondarea, berbetan ekimena ondu du,
museoetan euskararen presentzia nabarmentzeko
asmoz.

Museoen ondarea haien berbetan erakusteko
helburuarekin, museoetako ondarearen araberako
euskarazko alabeto propioak egin dira, bisitariek
museoetako euskararen berri izan dezaten.
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EEko Inpaktu soziala
http://www.euskarerentxea.eus

www.euskararenetxea.eus

webguneak 31.750 bisita izan ditu

webgunean 127 albiste propio argitaratu dira
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Sare Sozialak
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Twitter:
1.125 jarraitzaile
Facebook:
390 jarraitzaile

Instagram:
1.131 jarraitzaile
91 argitalpen

Euskararen Etxearen
zerbitzu nagusiak:
Euskararen Etxean Euskararen Interpretazio Zentroa dago. Halaber, Euskararen Etxeak hainbat zerbitzu
eskaintzen ditu euskararen alde eta euskaraz jarduten duten eragileentzat.
Euskararen Interpretazio Zentroa (EIZ):
Euskararen historiari eta egoerari buruzko informazio interesgarri bezain baliagarria aurki daiteke EIZn.
Euskararen bidaia irudikatzen duen tren geltoki baten itxura du. Bertan, modu atsegin eta erakargarrian,
euskarari buruzko zehaztasunak ezagutzeko aukera dago.
Bisitak presentzialak edo online izan daitezke, eta ikastetxe, talde eta norbanakoei zuzenduta daude.
IKASTETXEAK

TALDEAK

»»Online bisitak			
Bisitak: 137			
Ikastetxeak: 33			
Pertsonak: 3.040
»»Aurrez aurreko bisitak
Bisitak: 66		
Ikastetxeak: 27 		
Pertsonak: 1.512

»»Online bisitak
Bisitak: 15
Taldeak: 4
Pertsonak: 179
»»Aurrez aurreko bisitak
Bisitak: 16
Taldeak: 10
Pertsonak: 162
Erreserbak:

Ikastetexeak:
% 6,5

Euskara helburu edo misio duten entitate eta
elkarteentzako aretoak dira, besteak beste,
aurkezpen, prestakuntza edota bileretarako balia
daitezkeenak. Espazioen erabilera doakoa da eta
erreserba egitea ezinbestekoa da.

Online:
% 21,00

Espazioak erreserbatu dituzten taldeak askotarikoak
izan dira, tartean, Bizkaiko Bertsozale Elkartea,
AEK, Ttap aldizkaria, Gabriel Aresti Euskaltegia,
Berbaizu Irakurketa Txokoa, Bilbo Zaharra
Euskaltegia, Ulibarri Euskaltegia, Alkarbide eta
Tokikom.
»»Elkarteak/Jarduerak: 39
»»Parte-hartzaileak: 2.200

Ihes gelakoak:
% 15,50

Aretoak:
% 41,90

Norbanakoak:
% 7,30
Taldeak:
% 7,80

Lantegi Kooperatiboa:
Lantoki Kooperatiboa berritu dugu, bai eta
gizartera zabaldu ere. Horrekin batera, co-working
gune horri lotutako bilera-gela berriak egin ditugu.

Egun, zazpi eragile ari dira lanean. Eragileok bi
urtez jardungo dute, 2022ko amaieran deialdi
publiko berri bat egingo baita,

Lantoki Kooperatiboa euskara helburu edo misio
duten entitate, elkarte edota norbanakoen gunea da.

Hauexek dira co-working gunean ari diren
eragileak:
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Aretoen lagapena:

NORBANAKOAK
»»Online bisitak
Bisitak: 2		
Pertsonak: 2
»»Aurrez aurreko bisitak
Bisitak: 43		
Pertsonak: 90
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Azkue
Fundazioa

Digitalizazioaren Hariak egitasmoa egin da Bermeoko ikastetxeetan (1)
Digitalizazioaren Hariak proiektua abiatu dugu estreinakoz Bermeoko ikastetxeetako DBH 4ko eta
Batxilergo 1. mailako ikasleekin. Ekimena Bermeoko Udalarekin lankidetzan garatu da.
Bere xedea da digitalizazioak gazteen arteko harremanetan nola eragiten duen aztertzea eta
gazteek gaitasun digital kritikoa garatzea.
Gogoeta prozesu hori ikastetxeetan egin dituzten jarduera/proiektu praktikoen bidez burutu da, urrian eta
azaroan. Horretarako Azkue Fundazioak hainbat baliabide eskaini dizkie ikastetxeei, hala humanoak nola
materialak: adituen hitzaldiak, formakuntza saioak, 3D inpimagailuak, eta abar.
Prozesuetan lortutako azken emaitzak ikastetxe guztietako ikasleen artean ezagutarazi dira abenduan, eta
sareko gordailu batean bildu dira partekatzeko asmoz.
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Bermeoko Eleizalde ikastolako 11 ikaslek, Sagrado Corazóneko 37 ikaslek eta Arozena B.Barrueta
institutuko 67 ikaslek parte hartu dute ekimenean, baita ikastetxeetako hiru zuzendarik eta lau irakaslek
ere. Horrekin batera, zazpi aditu izan dira ikastetxeetan haien ezagutza zabaltzen, ikasleek egitasmoak
garatu ditzaten.
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Jokoteknia Bideo-jokoen Euskal
Jardunaldiaren IV. edizioa: “Bideo-jokoen
eta Europako hizkuntza gutxituen arteko
harremanak” (2)
Jokoteknia Bideo-jokoen Euskal Jardunaldiaren
laugarren edizioa egin da azaroan, Euskararen
Etxean, Game Erauntsia elkartearekin
elkarlanean. Bere xedea euskara eta bideojokoak uztartzea eta euskal bideo-joko zaleen
komunitatea sortzea da.
Hala, aurtengo jardunaldian komunitatearen
kontzeptuak esangura berezia hartu du,
euskaldunen egoera ez ezik, beste
komunitate batzuen bizipenak ere
ezagutu ditugulako. Hala, Europako hainbat
bazterretako gonbidatuak batu dira bideojokoei buruz hitz egiteko eta hizkuntza gutxitu
desberdinen egoera azaltzeko.

Jokoteknia jardunaldiaren aurreko hiru
edizioak biltzen dituen liburua argitaratu
da (3)
Jokoteknia jardunaldiaren 2018., 2019. eta 2020.
urteetako hamalau hitzaldiak biltzen dituen
liburuxka argitaratu dugu, Bizkaiko Aldundiaren
Argitalpen Zerbitzuaren bitartez.
Hiru urte horietan hamaika gai landu dira,
betiere bideo-jokoei lotutakoak, hala nola,
historia, ekoizpena, diseinua, itzulpengintza
eta lokalizazioa, kontserbazioa eta
feminismoa. Gai guzti horiek euskaraz landu dira.
Testuaren editorea Maitane Junguitu Game
Erauntsiko kide eta Komunikazio Doktorea izan da.

Azkue Fundazioa I Memoria 2021

Jardunaldia streaming bidez jarraitu ahal izan da,
hala Azkue Fundazioaren YouTube kanaletik, nola
Game Erauntsiaren Twitch kanaletik.
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Bziber proiektuak sare sozialei buruzko
lantegiak antolatu ditu gazteentzat
Arratian eta Durangaldean

TikTok sarean oinarritutako Bziber
lehiaketa egin da udaberrian eta
Gabonetan (4)

Bziber egitasmoak sare sozialei buruzko lantegiak
ondu ditu 11 eta 14 urte bitarteko gazteentzat
Bizkaiko lau udalerritan, Igorre, Durango, Elorrio
eta Berrizen,. Ekimena Arratiako Udalen
Mankomunitatearekin eta Durangoko
Merinaldearen Amankomunazgoarekin
lankidetzan burutu da.

Bziber lehiaketa, TikTok sarean oinarritutako
euskara hutsezko lehen lehiaketa da. Gazteek
biziki erabiltzen dituzten sareetan euskarazko
edukiak sortzea du helburu, baita erreferente
euskaldunak indartzea ere.

Lantegien helburua da gaztetxoei euskarazko
erreferenteak erakustea eta euskarazko ikusentzunezko edukiak sortzera animatzea, sareko
plataformetan euskararen erabilera areagotzeko
asmoz; eta baita sare horien erabileraz jabetzea
eta norbere irudiak grabatzearen ondorioez
hausnartzea ere.
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Gaztetxoekin zenbait plataforma teknologiko
aztertu dira (Instagram, Tik-tok, Twitch…), eta
batez ere ikus-entzunezkoen sorkuntzan eman
beharreko urratsetan trebatu dira: ideia pentsatu,
gidoia egin, irudiak grabatzeko teknika egokiak
aztertu, editatzen ikasi, eta abar.
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Euskaraz dakien 11 eta 16 urte bitarteko
gazteek parte hartu ahal dute ekimenean, jatorria
edozein dela ere.
Edurne Azkarate aktore eta lehiaketaren gidariak
TikTok sarean 4 erronka botatzen dizkie gazteei,
proba horiek gaindi ditzaten, nahi duten moduan.
Edurnerekin batera, gazteentzako erreferente diren
hainbat lagun eta tiktoker aritzen dira probak
zabaltzen sareetan.
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.

Urrian musika-industriari buruzko BIMEPRO jaialdia
egin da Bilbon. Bada, Streamer tailerra ondu
dugu jaialdiaren egitarauaren baitan, Harrobia
Ikastolarekin lankidetzan: Bideobloggingerako
eta streamingerako sarrera-tailerra, sustapen
pertsonal eta musikalerako.
Garikoitz Larrañaga Game Erauntsia elkarteko
kideak azaldu du nola jarri martxan streaming saio
bat merkatuko plataforma arrakastatsuenetan,
hala nola, youtube eta twitch plataformetan.
Tailerra osatzeko, Yogurinha Borova trans artistak
bere arrakastaz hitz egin du Instagram bidez, haur
zein helduentzat genero aniztasunarekin lotutako
bere musika-produktua sustatzeko streaming
plataforma gisa.
Btuber lantegiak presentzialak izan dira

Bideoak sortu, editatu eta Youtube plataformara
nola igo ikasteko proposamena da. “Youtuben
zure kanala sortu eta kudeatzen ikasteaz gain,
bideoak sortu eta editatzen ere ikasiko duzu”.
Gazteen ikus-entzunezkoen kontsumoari
buruzko jardunaldia, Bizkaiko udalerritako
euskara teknikarientzat
Urrian, Bizkaiko 30 euskara teknikari bildu dira
Euskararen Etxean egindako jardunaldian, gazteen
ikus-entzunezkoen kontsumo-ohituren berri
izateko.
Datuok Ikusiker Ikus-entzunezkoen Behategiko
kide Beatriz Narvaizak eta Maialen Goirizelaiak
aurkeztu dituzte. Ikusiker Ikus-entzunezkoen
Behategiak Euskal Autonomi Erkidego eta
Nafarroako gazteen ikus-entzunezkoen kontsumoa
aztertu du 11 eta 23 urte bitarteko ia 3.000 gaztek
osatzen duten panel baten bitartez. Ikerketa
proiektua Applika+ programaren parte da.

Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Sailarekin
lankidetzan, aurten ere Youtuber lantegien
bi deialdi ondu ditugu ekaina-uztailean eta
abenduan, Euskararen Etxean, plataforman
horretan euskararen presentzia handitzeko
xedearekin.

Horrekin batera, Azkue Fundazioko zuzendari
Iurdana Acasusok gazteekin garatutako bi
esperientzia azaldu ditu, biak ala biak ikusentzunezko produkzioarekin, esparru digitalarekin
eta euskararekin lotuta: Bziber egitasmoa eta
Bilboko Udalarekin lankidetzan egiten den Btuber
proiektua.

2020an, online egin ziren osasun larrialdia tarteko,
baina aurten lantegiak presentzialak izan dira.
Euskararen Etxean egin dira, eta 2008-2010 urte
bitartean jaiotako 324 bilbotarrek eman dute
izena.

Jardunaldia Alkarbiderekin lankidetzan egin da.
Alkarbide Bizkaiko Lurralde Historikoko udal eta
mankomunitateetako euskara zerbitzuen bilgunea
da.
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Streamer tailerra egin da BIMEPRO
jaialdian, Harrobia Ikastolarekin
elkarlanean (5 / 6)
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Inpaktu
soziala
http://www.azkuefundazioa.eus
www.azkuefundazioa.eus
webguneak 136.231 bisita izan ditu.
www.azkuefundazioarenegunkaria.eus 		
blogak 13.748 bisita izan ditu 2021ean, 			
2020an baino 6.397 bisita gutxiago.
www.azkuefundazioarenegunkaria.eus 		
webgunean 133 albiste propio argitaratu dira.
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Sare Sozialak
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Twitter:
8.407 jarraitzaile
Facebook:
6.022 jarraitzaile

Instagram:
2.426 jarraitzaile
eta 1.149
argitalpen
Youtube:
473.128 bideo
ikustaldi inguru
eta 335 bideo

Sare sozialetan jarraitzaile kopuruaren joera goranzkoa da. Hazkundea txikia
izanagatik ere, urtez urte hazi egiten da.

Babesletzak
eta Parte-hartzeak
“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. Aurten, sari-banaketa online egin da.

Sarean.eus Euskadi Irratiko saioa da. Ingurune
digitala ardatz, kultura eta musika lagun, PuntuEUS
Fundazioarekin elkarlanean burutzen da.

Parte-hartzeak
• Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Bizita
Batzordeko kide.
• Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzordearen Inguru
Digitaleko Azpibatzordeko kide.
• Sustatu Teknologia Albisteak webgunearen 20.
urteurrenaren harira, Bilbon egindako ekitaldian
parte hartu dugu.

ElkarrizKatea ikus-entzunezko saioa:
Booktegi plataforma digitalaren telesaioa da,
zeinetan hainbat idazlek parte hartzen duten,
elkarren artean hitz egiteko asmoz.
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Sarean.eus irratsaioa:
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