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Udaleko Euskara Batzordeko kideak oso kezkatuta gaude Lekeition gero eta
gutxiago egiten delako euskaraz. Batez ere 25-55 urte bitartekoen artean.
Hemen dituzu adin horretako herritarren datuak:
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Euskaldunak %86
Erabilera bataz beste: %61 (2001ean %70).
Umeak daudenean %81 euskaraz
Adin tarte horretako herritarren artean %53
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Gaur egungo lan dinamikak.
Lau lantalde daude lanean, herritarrek hartzen dute parte, Udaleko euskara
teknikariarekin batera.
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1. Kontzientziazio arloan, ikastetxe inguruetan eragiteko talde bat
sortu dute.
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2. Beste talde batek Lekeitioko berba eta esamoldeak kaleratzeko
egingo du lan.

2. Beste talde batek Lekeitioko berba eta esamoldeak kaleratzeko
egingo du lan.

3. Hirugarren talde batek merkataritza eta ostalaritzako hizkuntza
paisaian eragiteko ardura hartu du. Kartelak, menuen txartelak
edota publizitaterako paperak euskaratzen laguntzea izango da
taldearen helburua. Baita ere langile erdaldunei euskara ikas dezaten
laguntza eskaintzen die.
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4. Gaia herritar gehiagorengana zabaltzeko dokumental bat egiten
ari dira.
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Diptiko honekin Lekeition erabiltzen dugun euskararen inguruan hausnarketa
egin dezazun nahi dugu. Badakizu hainbat akats egiten ditugula? Badakizu
gero eta gehiago erabiltzen ditugula gaztelaniako esakerak? Zelako euskara
darabilgu?
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Zein dago ondo?
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1) Joaten gara moilara? ALA Joango gara moilara?
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2) Jolasten gara aitaka eta amaka? ALA Jolastuko gara aitaka eta amaka?
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3) Gaur joan da Bilbora eta bihar dator. ALA Gaur joan da Bilbora eta bihar
etorriko da.
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4) Zelako txarto jausten jat hori morroia! ALA Ez jat gustaten hori morroia!
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7) Zelan pasa dozu eguna? ALA Zer moduz eguna?
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d) Si no que...
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