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ZUREKIN
HITZ EGIN
NAHI DUT
berbalaguna

Bideoa ikusteko

mintzalaguna.eus

zer da zaharberri?

Euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta
mintzapraktika egin nahi duten pertsonak biltzeko
programa da.

izena emateko fitxa
Izen-abizenak

Adina

E-posta

zertarako?

Telefonoa

Herria

Helbidea

Euskara hobetzeko, gehiagotan erabiltzeko, euskaraz
bizitzeko, normalizazioaren alde egiteko, ingurune
euskalduna sortu, indartu eta zabaltzeko…

P.K.

nola hitz egingo dugu?

Nola hartu nahi duzu parte?
Mintzapraktika behar dut

Astean behin: ordubetez, talde txikitan. Paseoan,
kafetegian, parkean... Euskaraz hitz egiteko ohitura
dutenak eta mintzapraktika egin nahi dutenak
elkartuta, gainontzeko mintza-taldeekin koordinatuta.

Euskaraz jariotasunez hitz egiten dut

Idatzi taula honetan zein ordutan har dezakezun parte egitasmoan.
Zenbat eta ordu gehiago aukeratu, talde batean kokatzeko aukera gehiago izango duzu:
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Larunbata

Igandea

Txandaka lan egiten dut
Aukera balego, astean zenbat taldetan hartuko zenuke parte? �����������������������������������

Euskara ikasten ari zara edo aritu izan zara? Non?
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Zenbatgarren urratsa egin zenuen? Noiz?
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Zeintzuk dira zure zaletasunak?
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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.

Ekintza osagarriak: herriko gainontzeko berbalagun
taldeekin irteerak, afariak, kirol ekintzak, bisitak (denda
bereziak, erakundeak, elkarteak etab.), tailerrak,
lehiaketak, Mintza Eguna…

parte hartzeko baldintza

Euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila izan behar da.

izen ematea: urritik aurrera
lekua:

Arrasate Euskaldun Dezagun (AED) elkartea

modua:

Urteko kuota 10 €, ordaindu Euskadiko Kutxako
kontu korronte honetan zure izen-abizenak
zehaztuz: 3035 0001 57 0010019588

informazioa:

Arrasate Euskaldun Dezagun (AED)
Pablo Uranga 4, behea
943 77 12 28 • 695 786 852
zaharberri@aedelkartea.com
www.goiena.net/blogak/zaharberri

