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14 zenbakia - 2006ko ekaina

Aurkibidea
1 Zeurea da Aukera: jarraitu euskaraz
elebidunak: hitzaldiak
2 Ume
Gurasoen txokoa
aireportua eta Ku-ku
3 Euskara
Bilboz badakit
suspertzen: Galdakao,
4 Merkataritza
Markina-Xemein eta Getxo

Zeurea da aukera:
jarraitu euskaraz
Bizkaiko 36 udalerrik abian jarri dute Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz kanpaina. Iaz

bezala, aurten ere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu duten gazteek Batxilergoan edo
Lanbide Heziketan euskaraz ikasten jarraitzea da kanpainaren xedea.
Lelo horren harira, 7200 liburuxka banatu dira eta
euretan Batxilergoan eta
Lanbide Heziketan, euskarazko ikasketak eskaintzen
dituzten ikastetxeen informazioa agertzen da. Gainera, gazteak DBHOn ere
euskaraz ikasten segitzera
bultzatzeko, GATIBU talde
ospetsuko Alex Sarduik sinatutako gutuna ere badaroa liburuxkak.
Aurten DBHOko matrikulazio aldia hasi orduko zabaldu da kanpaina
eta indarrean egon da matrikulazioak iraun duen artean, hau da, apirilaren
24tik maiatzaren 5era.
Joan den apirilaren 26an aurkeztu zuten kanpaina EUDELen egoitzan
eta hantxe izan ziren Gotzon Lobera, BFAko Euskara Sustatzeko zuzendari
nagusia, Miren Dobaran, Berangoko alkatea eta Eudeleko euskara
arduraduna eta Alex Sardui, Gatibu taldeko abeslaria.

Agerk

Ez dakigu euskaraz,
nola lagundu ahal diegu
seme-alabei elebidun izaten?
Bizkaiko zazpi udalerrik abian jarri dute ume
elebidunen gurasoei zuzendutako hitzaldi-sorta.
Maiatzean egin dira hitzaldiak Balmaseda, Etxebarri,
Gordexola, Muskiz, Urduña, Zalla eta Alon sotegin.
Hitzaldiak eta ikastaroak, beren beregi, familiei zuzenduta daude eta horien xede nagusia seme-alaba
elebidunak dituzten gurasoen zalantza eta galderak
argitu eta erantzutea izan da.
Julio Ibarra kazetariak eta elebitasunean aditua den
Iñaki Eizmendik parte hartu dute hitzaldietan. Ibarrak,
guraso moduan berba egin du eta hezkuntza elebidunak
haren familiari zer ekarri dion azaldu du. Eizmendi,
gizarte hezitzailea da eta hainbat urte daramatza
elebitasunaren alde lanean. Ume elebidunak izateak
familiari zer dakarkion azaldu du. Horiekin batera,
euren esperientzia azaldu duten herriko zenbait gurasok
ere parte hartu dute hitzaldietan. Ekitaldian parte
hartu duten guztiei Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburuaren ale bana oparitu zaie. Liburuxka
hori Bizkaiko 18 udalerritan banatu zen.

Gurasoen txokoa
Seme-alabei ahalik eta hizkuntza aberatsena eskaintzeko asmoz Gurasoen
Txokoa antolatu du Bermeoko Udalak, 0 eta 6 urte bitarteko umeen
gurasoentzat. Gurasoen txokoan kantak eta jokoak irakasteaz gain,
ahozko komunikazioa aberasteko ipuinak eta istorioak kontatzen ikasi
dute gurasoek. Maiatzaren 30 eta ekainaren 20 artean egin dute, hain
zuzen ere, gurasoen txokoa.
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Euskara aireportua eta
Ku - ku
Familiak hizkuntza geroratzearen garrantziaz
sentiberatzeko, aurten ere, ondorengoetaratze kanpaina zabalduko da Bizkaiko hainbat
udalerritan. Alkarbide bilguneak koordinatu
du B lan taldeko teknikarien ekimenez
antolatutako kanpaina hau.
Euskara Aireportua da kanpainaren leloa
eta jaioberriak nahiz 1- 6 urte bitarteko
haurrak dituzten gurasoen artean zabalduko
da. Gurasoek hizkuntza geroratzeko aholkuak jasotzen dituen hiru-orrikoa jasoko
dute etxean eta horrekin batera, sehaskan
eskegitzeko jostailua banatuko zaie haur
jaioberriei eta hegazkina 1-6 urte artekoei.
Gainera, batzuek eta besteek haurrekin hitz egiten hasteko haurren hizkera jasotzen duen Ku-Ku
liburuxka ere hartuko dute.

Bilboz badakit
Bilboko Udalak Argiarekin elkarlanean “Bilboz Badakit” mahai jolasa egin du. Mahai jolasaren
helburua euskara arlo akademikotik ateratzea eta Bilboren inguruko ezagutza gehitzea da.
Gutxienez 2 lagunek joka dezakete eta gehienez 36k, eta jokalariek Bilbori buruzko galderak
erantzun beharko dituzte. Guztira 1500 galderaerantzun ditu mahai-jolasak, 6 multzotan banatuta:
artea, historia, kirola, natura, jaiak eta kultura,
guzti-guztiak Bilboko hiriari lotutako galderetan.
Gai bakoitzeko 250 galdera-erantzun daude eta
galdera bakoitzeko hiru erantzun proposatzen dira,
erantzun horietako bakarra dela zuzena.
8 urtetik gorako edonorentzat da egokia jolasa eta
Bilboko liburu-denda nagusietan dago salgai.

Agerk

Euskarazko Merkataritza
Suspertzen: Galdakao,
Markina-Xemein, Getxo...
Merkataritza arloan euskararen
erabilera suspertze aldera, asko dira
Bizkaiko herrietan abian jarri diren
ekimenak. Ildo horretan, Galdakaon,
esate baterako, hainbat panel ikus
daitezke herriko harategi eta
urdaitegietan, euskaraz erabili ohi
diren esapideak agerian dituztela.
Markina-Xemein aldean, berriz,
sektorekako hiztegiak argitaratzen
ari dira, eta dagoeneko hainbat
hiztegitxo kaleratu dituzte, besteak
beste, fruta-denda, burdindegi, ileapaindegi, jatetxe eta hortzkliniketarako hiztegitxoak.
Getxon ere badabiltza merkataritzari bultzada ederra eman nahian, eta horretarako, denda zein
gainontzeko establezimenduak jardueraka sailkatu eta jarduera bakoitzari eskaintza bereiztua
egin diote. Horrela, bada, udalerriko argazki-denda eta inprimategiekin elkarlanean, Ospatu
eta oroitu euskaraz egitasmoa abian jarri dute. Hitzarmena egin dute dendokin eta gonbidapenak
eta gainerakoak euskaraz egitearen truke udalak Ospatu eta oroitu euskaraz liburuxka eman die.
Gainera, gonbidapenak euskaraz non egin daitezkeen azaltzeko bi-orrikoa atera du udalak.
Bestalde, herriko aholkularitza-etxeetara bisitak
egin dituzte eta establezimendu horiekin elkarlanean
Apelliduak abizendu kanpaina abian jarri dute.
Lankidetza horri esker, Getxoko herritarrek errazerraz izango dute izen-abizenak euskal grafiara
aldatzeko tramitazioa. Informazio gehiago:
www.getxo.net

