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Aurkibidea

13 zenbakia - 2006ko mar txoa

Urtarrilaren 27an, 2006an euskara sustatu, zabaldu edo normalizatzeko egiten diren
jardueretarako diru-laguntzen gaineko mintegia egin zen Bizkaiko Foru Aldundiaren Multimedia
aretoan.

Alkarbidek antolatutako
ek i t a l d i  ho r r e t an
euskara zinegotzi eta
teknikariei Bizkaiko Foru
Aldundiak emandako
diru-laguntzen inguruan
sortzen diren zalantzak
argitzeaz gain, iaz 942
proiektu diruz lagundu
zituztela ere aipatu zen,
horretarako 1.656.905
euro erabiliz. Aurten
aurrekontua 1.712.853
eurokoa da.

Bilgunearen  prestakuntza esparruko lehen saioa izan da mintegia.
Hemendik aurrera teknikarientzat interesgarri izan daitezkeen beste
hainbat gai lantzeko prestakuntza-saioak antolatuko ditu Alkarbidek.
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Gurasoek euskaraz jakin ez arren, haurren artean euskara bultzatzea behar beharrezkoa dela

aintzat hartuta, bi ekimen abian jarri ditu Alkarbide bilguneak: 2-3 urteko haurrak euskarazko ereduetan

matrikulatzeko kanpaina eta Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua.

2-3 urteko haurrak euskarazko ereduetan matrikulatzeko kanpainan, aurten, kontuan hartu dira beren

beregi seme-alabak lehenengo aldiz euskarazko ereduetan matrikulatzen dituzten etorkinen familiak

eta, horren harira, Ekuadorretik etorri eta semea D ereduan duen ama baten bizipenak ezagutzeko

aukera izan genuen kanpainaren aurkezpenean. Berarekin batera izan ziren Gotzon Lobera, Bizkaiko

Foru Aldundiaren Euskara Sustatzeko Zuzendari Nagusia eta Miren Dobaran, Berangoko alkatea eta

EUDELeko euskara arduraduna.

Ez dakigu euskaraz,
nola lagundu ahal diegu
seme-alabei elebidun izaten?

Prentsaurreko berean, Ume Elebidunen Gurasoen-

tzako Eskuliburua ere aurkeztu zen. Eskuliburu

honetan, hain zuzen, bi hizkuntza edo gehiago

erabiltzen dituzten umeen gurasoek egindako

ohiko galderen erantzunak eta bestelako aholkuak

jasotzen dira, Alma Flor eta Colin Baker irakasle

entzutetsuen liburu batean oinarrituta.

“Ez dakigu euskaraz, nola lagundu ahal diegu seme-alabei elebidun izaten?,“Ez dakit euskaraz.

Nola lagundu ahal diet seme-alabei eskolako lanak egiten?”… galderen modukoak jasota daude,

liburuxka-eran.

Eskuliburua Bizkaiko hogeita hamar (30) Euskara Zerbitzuk kaleratutako argitalpena da. Guztira,

23.000 liburuxka banatuko dira, urtearen barruan, tokian tokiko plangintzaren arabera. Hala,

argitalpena euskarri lagungarria izango da ALKARBIDEk 2006an abian jarriko dituen beste kanpaina

batzuetan.
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Dagoeneko hogeita bat dira, Bizkaian, berbalagun
egitasmoa abian duten udalerriak. Oraingoan, Enkarterriko
udalerriek heldu diote egitasmoari.

Enkarterrin ez da izaten euskaraz aritzeko aukera handirik
eta berbalagun egitasmoaren bidez hutsune hori bete nahi
izan da. Zallan egin zen Berbalagun egitasmoaren aurkez-
pena otsailaren 16an.

Aurkezpenean izan ziren Enkarterriko Mankomunitateko
Presidentea, Balmasedako alkatea eta Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Euskara Sustatzeko Zuzendari Nagusia. Haiekin
batera, Balmasedako euskara teknikaria eta Enkarterriko
mankomunitatekoa ere izan ziren eta baita beste hainbat
eta hainbat gonbidatu ere, tartean, Berbalagunen parte
hartuko duten lagunak.

Informazio gehiago hemen:
www.enkarterri.org/euskera/agenda/agenda_berba_lagun_eus.ht

Berbalaguna Enkarterrin

Bilboko Udaleko Kultura eta Euskara Sailak abian jarri du 12 eta 16 urte arteko gazteek eskolatik
kanpo euskararen erabilera sustatzeko programa. HARRAPAZANK izena du programak eta bertan
rocka, bertsolaritza eta rapa, komiki antzeztua eta performancea uztartu dira, guzti-guztiak euskaraz.

HARRAPAZANK osatzen duten ekitaldiak lau barikutan (martxoaren 24an, apirilaren 7an eta 28an,
eta maiatzaren 5ean) eskainiko dira, Bilborock aretoan, arratsaldeko 19:30etatik aurrera.

Ekimen berria eta erakargarria da HARRAPAZANK eta haren xede nagusia euskarazko kultur
jardueren eskaintza sendotu eta zabaltzea da; gainera, gazteen artean euskararen aldeko jarrera
bultzatu gura izan da.

Harrapazank
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LABURREAN

Bazen behin...

Erandioko Udalaren Euskara Zerbitzuak
irakurzaletasuna sustatzeko liburuxka
argitaratu eta zabalduko die Erandioko
ume eta gazteen gurasoei. Liburuxkak
hainbat aholku jasotzen ditu,
irakurlearen adinaren arabera,
gurasoek zer egin jakin dezaten, seme-
alabek (euskaraz) irakurtzeko ohitura
hartzera bultzatzearren.

Alkarbide bilgunera batutako euskara
zerbitzu guztiek erabil dezakete
liburuxkaren edukia. Horrez gain,
argibide gehiago eskuratu nahi edo
liburuxka argitaratu nahi izanez gero,
harremanetan jar daitezke bilguneko
teknikariekin.

HPSren egitura berriaHPSren egitura berria

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak deituta, euskara zinegotzi eta euskara teknikarientzako
aurkezpena egin zen martxoaren 17an, Gasteizen, HPSren etorkizuneko lan-ildo eta erronka
nagusiak aurkezteko eta, halaber, HPSn izandako aldaketen berri emateko EBPN garatzen ari
diren toki-entitateetako ordezkariei (teknikariei nahiz zinegotziei). Aldaketei dagokienez, esan
behar da Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza berriak hartuko duela
EBPN udaletan garatzeko ardura eta, beraz, herri-administrazioan euskararen erabilera
normalizatzeko barruko plana eta EBPN talde beraren esku egongo dela. Amaitzeko, EBPNren
inguruko Komunikazio Gida ere aurkeztu zen jardunaldi horretan.


