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10 zenbakia - 2005eko ekaina

Joan den apirilaren 26an, ZEUREA DA AUKERA: JARRAITU EUSKARAZ! kanpainaren
aurkezpena egin zen EUDELen egoitzan

Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz! Bizkaiko 17
udalerri eta 3 mankomunitateren ekimen bateratua da
eta DBHn euskaraz ikasi duten gazteek hortik aurrerako

ikasketak ere (batxilergoa eta
lanbide heziketa) euskaraz
egitea da haren xede nagusia.
Kanpaina honen sustatzaile
diren udalerrietan 665.000
lagun inguru bizi dira eta
udalerri haietako 7.200 gazte
inguruk  jaso dute kanpainaren
berri etxean.
7.200 gazte horiek liburuxka bana jaso dute euren etxeetan, bertan
Batxilergoa eta Lanbide Heziketa euskaraz egiteko Bizkaian dagoen
eskaintzaren berri eman zaie. Eskaintzaren informazioarekin batera,
gazteak euskaraz ikastera bultzatzeko Luis Prietok, Athletic-eko jokalariak,
sinatutako gutuna ere bidali zaie.

Kanpaina aurkezteko ekitaldian, Gotzon Loberak, BFAko Euskara
Sustatzeko zuzendari nagusiak, Ana de Castrok, Bilboko euskara
zinegotziak eta Luis Prietok Athletic-eko jokalariak parte hartu zuten.

Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz!

Alkarbideren web gunea eguneratzen
Ondorengoetaratze kanpaina
Xabiroi komikia

Uda euskaraz dator
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Zeurea da aukera: jarraitu
euskaraz!
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Aurten ALKARBIDE bilguneak hiru urte bete ditu eta honezkero gure tresna nagusia den web
gunea eguneratzeko ordua heldu dela uste dugu. Alkarbideren sorreratik bertatik web gunea ezinbesteko
tresna izan da, bai Alkarbideko teknikariontzat bai eta udaletako teknikariontzat ere; web guneak
Bizkaiko herri guztien berri nahiz lan taldearen jardunaren berri izateko aukera ematen digu.

Ildo horretan, bada, hurrengo hilabeteetan esperientzien gordailua eta euskara zerbitzuen
txostenak eguneratzeari ekingo diogu. Hona hemen esperientzien gordailuak hemendik aurrera
izango duen itxura:

Esperientzien gordailua
Atal honetan Bizkaiko udalerrietan antola-

tzen diren jardueren berri jasoko da. Gordailuaren
xede nagusia teknikariok beste herrietan egiten
denaren berri zehatza izatea da. Zerbait antola-
tzerakoan, sarritan ez dugu jakiten nondik hasi
eta bukatzen dugunean lehenago beste udalerri
batean egin dela konturatzen gara; hori gerta ez
dadin, atal hau jarriko dugu martxan, teknikariok
Bizkaian zer egiten den jakin ahal izateko.

Horretarako, ondoan agertzen den fitxa-
txoa prestatu dugu, guztiok antolatutako jarduerak
ahalik eta errazen identifikatzeko modua izan
dezagun.

Euskara Zerbitzuen txostenak
Txostenotan udalerri edo mankomunitate

bakoitzeko euskara zerbitzuaren eta haren jar-
dueraren inguruko informazioa eskaintzen da.
Orain arte birritan eguneratu izan dugu web
gunean agertzen den informazioa eta euskara
zerbitzuetan izan diren aldaketak aintzat hartuta
berriro eguneratu beharra dagoela ikusi dugu.
Horretarako, esan beharrik ere ez dago teknikarien
laguntza behar dugula, beraz,  iradokizunen edo
aldaketaren bat egin nahi baduzue zuen ekarpe-
nak jasotzeko prest gaude.

Web gunea eguneratze
bidean

 Helburu
estrategikoa

 Esparrua

 Neurria

Ekintzaren izena

Urtea

Ekintzaren
sustatzaileak

Hartzaileak

Ekintzaren
azalpen laburra

Euskarriak

Komunikazio-
bideak

Eragileak Udal
sailak

Beste batzuk

Ebaluazioa /
Iradokizunak...
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Joan den maiatzaren 26an euskararen ondorengoetaratze
eta erabilerari buruzko jardunaldia antolatu zuten Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta
Soziolinguistika Klusterrak. Ondorengoetaratzearen arloan
aritutako aditu asko izan zen jardunaldian, besteak beste, Manu

Gañan, Alkarbideko teknikaria.

Oso garrantzitsua da gurasoek
seme alabei euskara transmititzea,
eta transmisio hori bultzatzea da
aurten EUSKARAZ BLAI izenarekin
Alkarbide bilguneak antolatu duen
kanpainaren xedea. Familia dela
bitarte, euskararen jarraipena eta transmisioa sustatu nahi da, eta
horretarako aholkuak ematen zaizkie bikote euskaldunei, bikote
mistoei (guraso bat euskalduna eta bestea erdalduna osatzen duten
bikoteei) eta bikote erdaldunei.

Euskararen transmisioa
eta erabilera

Ikastolen elkarteak Xabiroi euskarazko komiki berria argitaratu
du, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Hamalau urtetik gorako neska-
mutilentzat egindako komikia da eta lau hilabeterik behin eskuratu
ahal izango dute gazteek.

Irakurle gazteentzat egindako komikia denez, gazte hizkera
erabiliko da, hainbat atal izango ditu eta irakurleek ere komikian
parte hartu ahal izango dute,  "Postaria" izeneko atalean beraiek
bidalitako oharrak eta iritziak argitaratuko dira.

XABIROI, gazteengan euskararen erabilera
sustatzeko egitasmoa
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Uda euskaraz dator

Asko dira uda sasoi honetan urtean zehar ikasitakoa landu eta
hobetu nahi izaten dutenak eta egonaldiak familia euskaldunetan zein
udalekuak euskaraz egitasmoek horretarako aukera eskaintzen dute.

EGONALDIAK FAMILIA EUSKALDUNETAN
Euskara ikasle askok ematen du izena honelako egitasmoetan, euren euskara landu eta

hobetzea izaten da egonaldi hauen xedea. Ikasleei euskaraz bizitzeko aukera ematen zaie eta
horrekin batera herri euskaldunen bizimodua eta ohiturak ezagutzeko bidea ere izaten dute.

Bizkaian honako udalerri hauetan egin daitezke egonaldiak: Amorebieta-Etxano, Bilbo,
 Derio, Forua, Muxika eta Ondarroa.

Informazio gehiago nahi izanez gero jo ezazue honako web gune honetara:
www.egonaldiak.net

UDALEKU ITXIAK EUSKARAZ BIZKAIANUDALEKU ITXIAK EUSKARAZ BIZKAIAN
Gaztetxoek ere izaten dute uda euskaraz bizitzeko aukera eta aurten ere halaxe izango

da, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako udalekuei esker, 7 eta 13 urte bitarteko Bizkaiko
haurrek eta gaztetxoek aisialdia euskaraz bizitzeko aukera izango baitute. Bizkaian honako
leku hauetan egingo dira udalekuak: Gorliz, Plentzia, Turtzioz, Urduña, Amorebieta-Etxano,
Lurraska, Lauaxeta, Izurtza eta  La Arboleda. Foru aterpetxe eta baserri-eskoletan 7 eta 10 egun
inguru igaroko dituzte umeek uztailaren 1etik abuztuaren 14ra bitartean.

Udalekuak 2005 egitasmoan garrantzi handia du hizkuntzak eta umeen euskara maila
ardatz hartuta bi eratako udalekuak antolatzen dira, euskara hutsean eta bi hizkuntzatan.
Aurten esate baterako 1.619 toki egongo dira, 1.436 euskaraz eta gainerakoak bi eletan.

Ondo-ondo ibili udan eta oporretatik etorritakoan ikusiko dugu berriro elkar.


