
Agerkaria

Aurkibidea

11 zenbakia - 2005eko iraila

Uda joan eta udazkena etortzeaz batera, abian da hurrengo ikasturtea, baita ALKARBIDE
bilgunea osatzen dugunontzat ere. Asko dira esku artean darabiltzagun egitasmoak, batetik, uda
aurretik amaitu gabe utzi genituenak eta, bestetik, uda ostean lantzeko hitzartu genituenak. Egitasmo
horietako batzuk ekarriko dizkizuegu gogora, oporraldien ondoko ajea lehenbailehen astindu eta
lanera lot gakizkion.
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LABURREAN

Berriro eskolara!
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OBABA EUSKARAZ

Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren 53. ekitaldiari

hasiera emateko, Montxo Armendariz-en azkenengo lana,

¨OBABA¨, aurkeztu zen. Bernardo Atxagaren

 ¨Obabakoak¨ eleberrian oinarrituta dago Obaba eta

irailaren 16tik euskara hutsean ikusteko aukera dago.

Filma euskaraz ikusi nahi duzuenok Bilboko multi zine-

aretoetan duzue aukera.

Euskarazko zinemaren harian, Aupa Etxebeste! filma

aurkeztu zen Donostian. Film horrek egundoko ikusmina

piztu eta ikusleek gustura hartu zuten zinemaldian.

HIZKUNEA

Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak formatu elektronikoan

argitaratutako buletina da Hizkunea. Soziolinguistikarekin zerikusia duten gai eta ezaguerak

zabaltzeko helburuarekin sortu zen eta aldizkariaren ale bakoitza lau ataletan egituratuta dago.

Euskal Herriko zein kanpoko edukiak jorratzen dira bertan. Ikuspegi zabala eskaini

guran, soziolinguistikaren eremuan interesgarritzat jotzen diren lurralde eta gai desberdinetako

artikulu eta albisteak eskuratzeko eta hedatzeko ahalegina egin da. Informazio gehiago eskura

daiteke honako web gune honetan:

www.euskara.euskadi.net.

Berriro eskolara!
Lan mundua: inprimakiak euskaraz
Hasi da HIZNET ikastaroan izena emateko epea
Badago euskara ikasteko modu seguruagoa: Euskaltegian, jakina
Berbalaguna Txorierrin

Laburrean

Euskarazko Produktuen Katalogoa
eta Ludoteka ibiltaria
Haur hizkera jasotzen duen
liburuxka (ondorengoetaratze
kanpainari lotuta)
Etorkinentzako gidaliburua
Idatziak I eta II liburuak
Euskarazko Zerbitzuen Gida
Kirol Elkarteen eskuliburua
Ume Elebidunen Gurasoentzako
eskuliburua

Zalantzarik gabe, guztion arteko
koordinazio eta elkarlanari esker,
aipatutakoak eta beste egitasmo ugari
aurrera aterako ditugu hasi berri den
ikasturte honetan. Eutsi goiari!



Agerkaria

Gero eta nabarmenagoa da euskarak lan munduan
duen garrantzia eta hori aintzat hartuta asko izan dira
abian jarri diren ekimenak: Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak (HPS) esaterako, enpresen, langileen
eta administrazio publikoen arteko harremanetan ohikoak
diren zenbait inprimaki eta dokumentu euskaratu berri
ditu. Bestetik, INEMek, Estatu Enplegurako Zerbitzu
Publikoak,  euskaraz eskaintzen ditu lan kontratuen
ereduak.

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) honako
gai hauen inguruko agiriak bildu ditu:

– Baimenak
– Lanaldia aldatzea
– Oporrak
– Lan-kontratua etetea
– Etendako kontratua duen langilea lanera itzultzea
– Kontratuaren aldaketak
– Lan-egutegia
– Lan-harremana iraungitzea: banakoena
– Lan-harremana iraungitzea: taldekoena

Iaz bezala, aurten ere Helduen Alfabetatze
eta Berreuskalduntzerako Erakundeak
euskalduntze e ta a l fabeta tzean
matrikulazioa bultzatzeko kanpaina
diseinatu du.

Kanpainak ahalik eta zabalkunde handiena
izan dezan, HABEk diptikoa, kartela eta
bannerra eskaini dizkie euskaltegi eta
euskara zerbitzuei, gura dutenek euskarri
horiek baliatzeko. Gainera, iaz legez, irrati
eta telebistan iragarriko da kanpaina.

www.habe.org

LAN MUNDUA:
inprimakiak euskaraz

Aipatutako inprimakiak eskuratu nahi dituztenek www.euskara.euskadi.net web gunean dituzte ikusgai,
lan munduan izeneko atalean.

Euskararen normalizazio prozesuan gabiltzanok eremu ugari landu behar izaten ditugu eta
sarritan ez dugu behar beste prestakuntzarik izaten. Hutsune hori bete nahian sortu zen orain lau
urte HIZNET ikastaroa eta aurten ere, Asmoz Fundazioak abian jarri du ikastaroa.

Ikastaroaren helburu nagusia euskara teknikariei lanerako behar duten tresnak ematea da.
Ikastaroaren zatirik handiena internet bidez egiten da baina aurrez aurreko saioak ere baditu,
azken horiek hautazkoak badira ere.

Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, www.asmoz.org web gunera jo dezakezue.

Hasi da HIZNET ikastaroan izena
emateko epea

Badago euskara ikasteko
modu seguruagoa:

Euskaltegian, jakina

Horixe da HABEk aurten abian jarri duen helduen euskalduntzea bultzatzeko kanpainaren
leloa.

Asko dira euskaldunberrien artean euskararen erabilera bultzatzeko abian jarri diren ekimenak.
Tokiaren arabera, izena ere desberdina izaten dute, asko Berbalagun izenez ezagutzen ditugu,
beste batzuk Mintzalagun, Ostabe, Egizu... Izenak izen, guzti-guztiek helburu bera dute: euskaldun
berriei berba egiteko eremuak eskaintzea eta euskaldun zahar eta berrien arteko harremana
bultzatzea. Bizkaian han eta hemen zabaldu da Berbalagun egitasmoa eta oraingoan, Txorierri
aldean jarri dute martxan. Derioko Udala, Txorierriko udal euskaltegia, Tximintx euskara elkartea
eta Txorierriko AEK dira egitasmoaren bultzatzaileak.

Berbalagun egitasmoan parte hartu nahi dutenen zaletasunak eta ezaugarriak oinarritzat hartuta,
bikoteak eta hirukoteak eratzen dituzte eta parte hartzaileek astean bi orduz elkarrekin euskaraz
hitz egiteko aukera izaten dute.

Informazio gehiago nahi duenak Derioko udal euskaltegira edo Tximintx euskara elkartera jo
dezake.

Berbalaguna Txorierrin


