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Euskarazko eskola
aukerakoena

Euskarazko Eskola Aukerakoena izeneko kanpaina Bizkaiko 21 udalerri
eta 3 mankomunitateren ekimen bateratua izan da, Alkarbide bilguneak

koordinatuta. Guztira, 41 udalerrik sustatutako
kanpaina honen helburua umeak eskolan lehen
aldiz matrikulatzen dituzten gurasoei gure
hezkuntza-sareko eskolatze-ereduen berri
eman eta euskarazko irakaskuntzaren alderdi
onak azpimarratzea izan da. Udalerri horietan
guztietan, ia 700 000 lagun inguru bizi dira eta
horietatik 2 eta 3 urteko umeak dituzten 13 000
familiak jaso dute kanpainaren berri etxean.

Kanpaina aurkezteko saioan, Gotzon Loberak,
BFAko Euskara Sustatzeko zuzendari
nagusiak, Ana de Castrok, Bilboko euskara
zinegotziak, eta seme-alabak D eredura

daramatzan Doris Castro perutarrak kanpainaren nondik norakoak azaldu
zizkieten prentsaurrekora hurbildu zirenei.

Joan den otsailaren 5ean, EUSKARAZKO ESKOLA AUKERAKOENA
kanpaina aurkeztu zen EUDELen egoitzan



Agerk

MINTZALAGUNA
ekimenak hamar urte

Orain dela hamar urte jarri zuen abian Mintzalaguna ekimena BAGERAk,
Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak. Mintzalagunaren helburu nagusia euskararen
erabilera bultzatzea izan da; hau da, euskara ikasleak euskaltegian ikasitakoa
erabiltzeko bideak jartzea, euskaltegi eta kalearen arteko zubi-lanak egitea.
Helburu hori lortzeko, Mintzalaguna egitasmoaren funtsezko alderdiak hauek
dira: euskara ikasleak eta hizkuntzaren jabe diren laguntzaileak.

Mintzalagun taldeak, orokorrean, hiru lagunekoak izan ohi dira: bi
euskara ikasle eta laguntzaile bat. Taldekideen adina ere kontuan

hartzen da: komeni da taldekideen artean
hamar urteko aldea baino gehiago ez
egotea. Taldeak osatu ondoren, lehenengo
hitzordua egiten dute eta handik aurrera
astean behin elkartu eta, gutxienez,
ordubeteko saioa egiten dute; saioa kalean,

kafetegi batean edo beraiek aukeratzen
duten tokian egiten dute, modu naturalean, eta horri

esker ikasleek kaleko errealitatea eta kaleko hizkera nolakoak diren ikusteko aukera dute. Ikasleen
zein irakasleen esanetan, halako egitasmoen emaitzak oso emankorrak dira.

Esan dugun moduan, egitasmoa orain dela hamar urte abiatu zen Donostian.
Gaur egun, Euskal Herriko beste udalerri batzuetan helburu eta xede bera
duten antzeko programa eta egitasmoak garatzen ari
dira; Bizkaian, besteak beste, AEK-k, Topaguneak
eta Foru Aldundiak bultzatutako Berbabarri
proiektua. Orain arte, Berbabarri proiektua landu
da Urtuellan; Berbalaguna jarri dute martxan
Ermuan, Elorrion eta Getxon (egizu! egitasmoaren
barruan). Eta aurten, Berbalaguna lantzen hasi dira
Bilboko mahatserrin eta Durangon, eta Ostabe egitasmoa (www.ostabe.net)
aurkeztu dute Muskizen.



karia

Gure artean euskaraz

Pertsonen eta herrien eskubideak ardatz hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailak
geure hizkuntzan bizitzeko eskubidea erabiltzearen aldeko kanpaina zabaldu du hainbat
hedabidetan.

Sentiberatze-kanpainaren ikurra erabiltzeko aukera izango dute teknikariek, herriotan egiten
diren kanpainetan. Dagoeneko, batzuek-batzuek materiala hainbat euskarritan (eranskailuak,
erakusleihoetan itsasteko eranskailuak, pinak) eskuratzeko eskaera egin dute, besteak beste,
merkataritza saioetan usatzeko.
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Laburrean...

berriaren hemeroteka
Berria egunkariak hemeroteka jarri du sarean. Bilaketak gaika, sailaren arabera, egunaren arabera,
sinaduraren arabera edo orrialdeka egin daitezke.

asteon
Otsailaren 27a egun gogoangarria izan da euskarazko
kazetaritzaren historian: Asteon astekariaren lehen alea kaleratu
dute eta  egun horretatik aurrera ostiralero jasoko dugu etxeko
postontzian. Jasone Mendizabal zuzendari kudeatzaile eta Jasone
Osoro erredaktore buru arituko dira telebistaren alorrari begira
euskaraz dagoen lehen aldizkari espezializatu honetan.

linguanet
Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak eta HPSk LINGUANET izeneko ikastaroa antolatu dute
EMUN, ELHUYAR eta ARTEZen laguntzaz. Esparru sozio-ekonomikoan euskararen erabilera
normalizatzeko lanetan diharduten profesionalei zuzenduriko ikastaroa da LINGUANET. 50
ordukoa izango da eta bertan 6 irakasgai azalduko dira. Internet bidezko ikasgai teorikoak
azaltzeko, 40 ordu erabiliko dira eta gainerako 10 orduetan (orduok bi larunbatetan beteko dira)
aurrez aurreko saio praktikoak egingo dira, ikasleen arteko esperientziak trukatzeko. Ikastaroa
martxoaren 29an hasiko da eta ekainaren 30ean amaituko. Informazio gehiago honako helbide
honetan: hiznet@infonegocio.com

TUX PAINT: haurrek marrazkiak egiteko programa
Marrazkiak egiteko programatxo bat, Tux Paint deritzona, euskaratu du guraso euskaldun batek
eta denon eskura jarri du. Programa hainbat sistematan erabil daiteke, hala nola, Linux, Windows,
Mac OS X, NetBSD, eta Solaris plataformetan. Gainera, boluntarioen talde bati esker, programa
34 hizkuntzatara itzuli da.
Programa instalatu ahal izateko honako helbide honetatik deskarga daiteke:
http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/download


