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6 zenbakia - 2004ko ekaina

Ekainaren 14an Euskaraz blai
kanpaina aurkeztu zen EUDELen egoitzan

Euskaraz Blai kanpainaren helburu nagusia familia bidezko euskararen jarraipena
edo transmisioa sustatzea da. Helburu nagusiarekin batera, badira nabarmendu
beharreko beste bi helburu osagarri ere, euskarazko irakaskuntza bultzatzea,
batetik, eta familiaz eta eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabilera
sustatzea, bestetik.
Bizkaiko toki-erakundeetako hainbat euskara zerbitzuk bultzatu dute kanpaina

hau eta ALKARBIDE bilgunea koordinazio lanetan aritu
da. Euskaraz Blai ez da sentiberatze-kanpaina soila,
ekintza honetaz gain eta euskararen ezagutza nahiz erabilera lantzeko
helburuz, bultzatzaileek beste ekintza batzuk antolatuko baitituzte euren
udalerrietan, hala nola gurasoak euskalduntzeko ikastaroak edo eskolaz
kanpoko jardueretan euskararen erabilera areagotzeko saioak.

46 udalerrik parte hartu dute kanpainan eta
udalerriotako 20.000 familia inguruk jasoko dute
kanpainaren mezua. Aurten jaioberria eduki edo/eta
1-6 urte bitarteko umeak dituzten herri horietako
guraso euskaldunei, guraso mistoei (bietako batek
euskaraz badaki) eta guraso erdaldunei zuzenduta
dago, hain zuzen ere, Euskaraz Blai kanpaina.

Kanpainaren aurkezpen saioan, Gotzon Loberak, BFAko Euskara Sustatzeko
zuzendari nagusiak eta Raul Onaindiak, Gernika-Lumoko alkateordeak,
kanpainaren nondik norakoak azaldu zizkieten prentsaurrekora hurbildu
zirenei.
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Euskaraz Blai.
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Agerkaria

Boga, euskara Internet bidez ikasteko sistema arautua aurkeztu du HABEk. Sistema horri esker,
mundu zabaleko euskaltegi eta euskal etxeetako irakasleek aukera izango dute gaztelaniatik, frantsesetik
eta ingelesetik euskara irakasteko.

Multimedia sistema batean oinarrituta dago Boga. Sistema honekin lan
egiteko, bada, nahitaezkoak dira interneteko konexioa eta euskaltegietan

edo euskal etxeetan eskura daitezkeen CDak.

Euskalduntze prozesu osoa hartzen du Bogak, bost ikastarotan zatituta dago
eta ikastaro bakoitza 15 unitatetan. 30 ariketako 10 saiok osatzen dute unitate

bakoitza.

   EUSKARAREN DATU BASEA
  INTERNETEN
SEI elkarteak Euskararen Datu Basea (EDB) web gunea eratu du Aztiker Soziologia
Ikergunearekin batera. Egitasmoaren helburua euskarari buruz sakabanatuta dagoen
informazio estatistikoa bildu, bateratu eta publikoki eskaintzea izan da. Datu basea
honako web gune honetan dago ikusgai: ww.sortu.org/edb.

Euskararen Datu Basearen lehen bertsio hau (EDB 1.0) lau sailetan banatuta dago: ezagutza datuak,
erabilera datuak, eraginkortasun indizeak eta D ereduko matrikulazio datuak. Era berean datu horiek
adin-taldeka, sexuaren arabera, eta bilakaeraren arabera (1986tik 2001era) ikus daitezke eta lurraldez
lurralde, gainera: udalerrika, eskualdeka, herrialdeka eta Euskal Herri mailan. Informazioa hiru modu
ezberdinetan eskaintzen da: grafikoetan, tauletan eta mapetan.
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Euskara eta Etorkinak

Helduen euskalduntze-alfabetatzearen ikuspegitik, etorkinena
alor estrategikoa dugu, eta etorkinak euskarara hurbiltzeko
xedearekin, badira abian jarri diren hainbat ekimen: Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren eta Eusko Jaurlaritzaren Inmigrazio
Planaren bidetik sortu den AISA ikas-materiala, batetik, edota
Hitzeko euskara eta komunikazio zerbitzuak egindako
ETORKINENTZAKO ESKUKO HIZTEGIA, bestetik.

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta HABEk sortutako
Aisa, etorkinak euskara ikasteko oinarri-oinarrizko materiala
da. Euskal Herrira iristen diren etorkinentzako harrera-ikastaroetan
erabiliko da; ikastarook 60 ordukoak izango dira eta, ondoren,
ikasleek euskaltegiko ohiko ikastaroetan parte hartu ahal izango
dute.

Ikas-materiala lau liburutan jasota dago eta
irakasleentzako liburuxkak HABEren web gunean
eskura daitezke (www.irakaslea.habe.org). Ikas-
-materialak, gainera, irudizko hiztegia eskaintzen
du zazpi hizkuntzatan: euskara, gaztelania,
ingelesa, frantsesa, arabiera, berberera eta
txinera. Hiztegian oinarrizko lexikoa jasotzen
da, guztira 900 hitz inguru.

Etorkinentzako eskuko hiztegia, berriz, egunero
erabiltzen ditugun 200 hitz inguruk osatzen duten
liburuxka da. Bizkaiko udalerrietan Alkarbide
bilgunearen bidez zabalduko da eskuko hiztegia

eta ondoren agertzen diren zazpi hizkuntzetan emango dira euskarazko hitzen ordainak:
gaztelania, ingelesa, frantsesa, portugesa, galegoa, arabiera eta katalana. Hizkuntza horiez
gain, beste hizkuntza batzuk gehitzeko asmoa ere badago.
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Laburrean...

Intza proiektua
Euskaldun guztiei euskarazko esapideak ezagutzeko eta lantzeko
aukera doan ematea da Intza proiektuaren helburu nagusia. Dagoeneko,
6.195 esapide bildu dituzte eta egitasmoko datu baseak publikoak
direnez, nahi duenak honako web gune honetan eskura ditzake:
www.armiarma.com/intza.

Hizkuntzak ikasi Hiru.com-en: e-LEA programa
2004ko udazkenetik aurrera, Eusko Jaurlaritzako Etengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritzak hizkuntzak
ikasteko baliabide didaktikoa, e-LEA, abian jarriko du. Sistema hori ingelesa, frantsesa, alemana
eta italiera ikasteko erabili ahal izango dute euskal herritar guztiek eta urritik aurrera Hiru.com
web gunean ikusgai izango da horri buruzko informazioa.

Euskara-agiri berriak
Eusko Jaurlaritzak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako (HABE) erakundearen bitartez,
euskaltegi publiko eta pribatuetako ikasleei aukera emango die Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)
baino maila baxuagoa aitortuko duen euskara-agiria lortzeko. Orain arte, horrelako agiri ofiziala
lortzeko aukera, EAEko herri-administrazioaren barruan, Hezkuntza Saileko irakasleek eta
administrazio orokorreko langileek zeukaten soil-soilik; hemendik aurrera, berriz, euskaltegietan
matrikulatuta dauden ikasleek ere aukera hori izango dute.

“Blueberry” filma euskaraz estreinatu da
Jan Kounen zuzendariaren "Blueberry (esperientzia sekretua)” filma euskaraz estreinatu dute.
Blueberry sheriffaren pertsonaia Moebius komikigileak sortu zuen 1964an eta haren abenturak
kontatzen dira film honetan. Bizkaian Bilboko Ideales zinema aretoan eta Basauriko Bilbondon
dago ikusgai.


