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Gaztea izan eta euskara ahoan

Osatuz / Lanhitz

Etorkinentzako gida-liburua
Laburrean: Paperezko azken agerkaria

Sareko euskarazko produktuen katalogoa4

2006ko azaroaren 8an eta 9an, Gaztea izan eta euskara ahoan
izeneko jardunaldiak izango dira Kultur Leioan, euskal gazteen eta
euskararen arteko harremanak jorratzeko.
B ereduko lan-mahaian diharduten euskara zerbitzuek antolatu dituzte
jardunaldiok, Debagoieneko Mankomunitateko euskara zerbitzuek

iaz gauzatu zuten ekimenaren lekukoari
eutsita.
Ekimen hau gure gizartean zabal dabilen
ageriko egoera batetik sortu da: gazteengan
ere, alde itzel eta kezkagarria dago
euskararen jakintzaren eta erabileraren
artean. Horren aurrean, zer egin dezakegu
galera nabarmen hori saihesteko?
Jardunaldien helburu nagusia da euskararen
erabilera gazteen artean sustatzeko teknikak,
estrategiak eta, ahal den heinean, metodologia baten abiaburuak
eskaintzea, euskara teknikariek ez ezik, gazte teknikariek, hezkuntzako
profesionalek eta, oro har, euskalgintzaren arloan gazteekin lan egiten
duten guztiek lanabes eraginkorrak izan ditzaten. Asmo horrekin bat,
aipatutako esparru horietan guztietan aritzen diren adituek eta gazteek
hartuko dute hitza jardunaldietan.
Jardunaldiotan parte hartzeko epea hastear dagoenez, laster jasoko
duzue jardunaldi hauen gaineko informazio zehatzagoa euskara zerbitzuan.
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HABE eta Osakidetzak bultzatutako Osatuz egitasmoa euskara
ikasten ari diren osasun-arloko langileentzat ikasmaterialak sortzean
datza. Osatuzen helburu nagusia osasun-arloko langileak euskaraz
komunikatzen gaitzea da, bai lan-ingurunean, bai eta hiritarrekiko
harremanetan ere. Eta hori lortzeko hiru eratako ikasmaterialak sortu
dira: Osatuz irratsaioak, Osatuz aldizkaria eta Osatuz web gunea.
Hirurak euskaltegian eta euskalduntze orokorreko prozesuan erabiltzen
diren ikasmaterialen osagarri dira eta ikasleek nork bere aldetik
erabiltzeko moduan daude prestatuta.

Osatuz

Irailaren 20an Donostiako Miramon Parke Teknologikoan,
lantokietan euskararen presentzia eta erabilera indartzeko,
Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta EUDELek elkarlanean
abian jarri duten LanHitz ekimena aurkeztu zuten.

Programaren helburua da, besteak beste, Euskadiko
enpresen artean euskara erabiltzeko ekintzen nahiz
euskara-planen, laguntzen eta baliabideen berri ematea
eta abian jartzera gonbidatzea. Enpresek aukera izango
dute, modu pertsonalizatuan eta zuzenean, eta batere
konpromisorik gabe, horren berri izateko zuzen-zuzenean,
baita lehen pausoak ematen hasteko ere, hala nahi izanez
gero.

Horretarako, ekimen honetan Erreferentzia Marko Estandarra (EME) osatu da. Bertan daude jasota
edozein erakundetan lan daitezkeen euskararen erabilera eta presentziazko helburuak, era sistematiko,
argi eta errazean.

Lanhitz
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Etorkinentzako
gida-liburua

Etorkinen eskuko hiztegiak izandako harrera onaz

jabetuta, etorkinei ondo etorria emateko liburuxka bat

prestatu dute D ereduko hainbat udalerrik. Liburuxka

eskualdeka egingo da (Busturialdea eta Lea-Artibai).

Etorkin heldu berriei zuzendutako gida honetan nora

etorri diren, hemengo hizkuntza zein den, lana lortzeko

zer egin behar duten, gure hezkuntza, kultura eta

ohiturak nolakoak diren eta horrelako kontuak

azaltzen zaizkie hainbat hizkuntzan. Liburuxkaren

helburua eskualdera etorri direnei bertakotzen laguntzea

da, hasi behar duten bizimodurako erabilgarria eta

baliagarria den informazioa emanez, eta bertoko

gizartearen ezaugarri eta ohitura garrantzitsuenen berri

jakinaraziz. Besteak beste, egoera soziolinguistikoaren

berri ematen da, euskararen gorabeherak azaldu, euskara ikasteko aukeren berri emanez, betiere

gure gizartean egokitu ahal izateko euskara ikastea oso erabilgarria izango zaiela azalduz.

L ibu ruxkan  ha inba t

telefono eta helbide

agertzen direnez, testuak

aldatu egiten dira eskualde

batetik bestera, baina

informazio orokorrak

edozein udalerrirentzat

balio du; beraz, proiektua

beste udalerri edota

eskualde batzuetara

hedatu daiteke.
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LABURREAN

PAPEREZKO AZKEN AGERKARIA
Alkarbide bilguneak egungo teknologia berrietara egokitu nahi du, horretarako, orain arte

Agerkaria argitaratzeko erabili izan dugun paperezko euskarria alde batera utziko dugu euskarri

elektronikoari bidea zabaltzeko.

Bilgunearen ibilbidea hasi zenetik Agerkaria hiru hilabeterik behin argitaratu eta zabaltzen izan

dugu eta horrek, behin baino gehiagotan, albiste asko zaharkituta argitaratzea ekarri du. Aldizkari

elektronikoari esker huts hori konpondu egingo da, hilean behin argitaratuko baita. Hori ez da

izango abantaila bakarra, besteak beste, euskarri elektronikoari esker, ez dugu leku arazorik

izango, orain arte paperean egiten dugun Agerkariaren diseinua dela eta, orri kopurua mugatua

da, baina hemendik aurrera nahi beste albiste argitaratu ahal izango dugu.

Aldizkaria zeuon postara helduko zaizue eta mezuan agertuko den helbidean klikatuz gero

Agerkaria ikusi ahal izango duzue; horrez gain, orain arte web gunean daukan lekua ere izango

du baina itxura berriarekin.

Urriaren amaiera aldean, sarean ageri diren euskarazko produktuen

katalogo bat banatuko da Bizkaiko 27 udalerritan, gure lurraldeko

hamabost euskara zerbitzuk sustatutako ekimen bati esker.

Katalogo hori 16 eta 26 urte bitarteko gazteentzat egin

da eta, esan bezala, Internet-en aurki daitezkeen euskarazko

produktuei buruzko informazioa biltzen da, besteak beste,

informatikako tresnak eta baliabideak eskaintzen dituzten

orriak, musikari buruzkoak, aldizkari elektronikoak, denbora-

pasarako jolasak, eta informazio orokorreko guneak. Ekimen

hau gauzatzeko, Euskaltel-en babes ekonomikoa jasoko dute euskara

zerbitzuek.
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