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INFORMAZIOA
Garesen: Euskara zerbitzua – 958340007
euskara@gares.eus / Errobi euskaltegia: 
606999072 – gares@aek.eus

Lizarran: Euskara zerbitzua – 948548202 
euskara@estella-lizarra.com
Beinat Etxepare euskaltegia: 
948552406 – 607613837 – lizarra@aek.eus 
Garean: 672050115 – garean@gmail.com

labur.eus/Lizarbeibar

MODUA
Bulegora fitxa eramanda:

Lizarra: Beñat Etxepare AEK euskaltegian eta 
Udaleko Euskara Zerbitzuan. 

Gares: Errobi AEK euskaltegian eta Udaleko 
Euskara Zerbitzuan. 

Irantzu Mankomunitatea: Deierriko 
udaletxea (Aritzala)

www.kotarro.eus webgunean

MintzaPoza 
praktikatzeko mila aukera!

Zatoz MintzaPoza praktikatzera,
eman izena Mintzakiden!

A gehien: Mintzapraktikan eman behar duzu izena.
B gehien: MintzaPoza praktikatzeko, eman izena.
C gehien: Mintzapraktika da zure aukera. 

Zer da MintzaPoza?
Euskaraz hitz egiteko elkartzea.
Eman eta jasotzea.
Lagun berriekin euskaraz gozatzea.

Nola praktikatzen dugu MintzaPoza 
Mintzapraktika egitasmoetan?
Euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta 
mintzapraktika egin nahi  dutenak elkarrekin.
Astean behin gutxienez ordubetez.
Talde txikitan.

Zer egiten dugu? 
Gustoko duguna egiteko elkartzen gara.
Herriko eta Euskal Herriko beste taldeekin 
elkartu irteera eta txangoetan.
Herriko kultur emanaldietara (antzerkia, 
zinema..) joan elkarrekin.

1
a)
b)
c)

2  

a)
  

b)
c)

3
a) 
b)

  c)

4
 

a) 

b) 
· 
· 

· 

·

5
a)
b)

 
c)  

Zer nolako taldeak daude eta zer 
egiten dute?
Gehienak kafea hartzeko edo paseo bat 
emateko elkartzen dira.
Herriaren arabera, bestelako aukerak ere badira: 
Menditaldekoak, mendira elkarrekin joaten dira.
Gurasolagun taldeetan guraso eta haurrak 
elkartzen dira familian euskaraz aritzeko.
Eskalada eta crosfit taldekoak beraien 
zaletasuna euskaraz egiteko biltzen dira.
Hikalagun eta euskalkilagunek hitanoa eta 
beraien eskualdeko euskalkia praktikatzen 
dute elkarrekin.

Nork parte hartu dezake?
Euskaraz praktikatu nahi duenak
Euskara praktikatu nahi duenari lagundu nahi 
dionak.
Euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila 
duenak.

Euskara ikasten ari zara edo aritu izan zara? Non?

Zeintzuk dira zure zaletasunak?

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu fitxa honen bidez jasotzen ditugun zure 
datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean erregistratuko direla. Hala nahi izanez gero, fitxategi horretan sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko 
eskubideaz baliatu ahal izango duzu, Mintzapraktika egitasmo honetako idazkaritzara joz. Baimena ematen dut Mintzapraktika egitasmoak nire datu 
pertsonalak Euskaltzaleen Topaguneari uzteko, erakunde honek Mintzapraktika egitasmoen arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.

Zein da zure euskara maila? 
Oinarrizko maila, B1en baliokidea Maila ertaina, B2ren baliokidea

Maila altua, C1 edo EGAren baliokidea

Izen-abizenak

NAN

Herria

TelefonoaE-posta

Helbidea P.K.

Jaiotza data               /        /      

Nola hartu nahi duzu parte?

Mintzapraktika egin nahi dut Euskaraz hitz egiten dut. Lagundu nahi dut

Zein egitasmotan hartu nahi duzu parte?

Mintzalaguna Gurasolaguna

Gurasolaguna izan nahi baduzu, zein ikastetxetan daude zure seme-alabak? Zenbat urte dituzte?

Idatzi taula honetan zein ordutan har dezakezun parte egitasmoan.

Aukera balego, astean zenbat taldetan hartuko zenuke parte?

Zenbat eta ordu gehiago aukeratu, talde batean kokatzeko aukera gehiago izango duzu:

Txandaka lan egiten dut

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea


