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Ikasturte berrirako (2020-2021) matrikulazio
kanpaina abian da. Irailean zehar, ikasturte berriko taldeak osatzeko deialdiak egingo ditugu, eta bertan parte hartzera animatzen zaitugu.
Ikasturteari urrian emango diogu hasiera eta eskolez gain, hainbat aukera izango dituzu ikasitakoa praktikan jartzeko: mintzalagun, berbalagun taldeak, kultura-emanaldiak eta
irteerak, besteak beste. Motibazio asko dago euskara ikasteko, baina,
guztien gainetik, euskara ikastera animatzen zaitugu merezi duelako.
Está en marcha la campaña de matriculación del nuevo curso (20202021). A lo largo de septiembre haremos diversas convocatorias para
organizar los grupos del nuevo curso. ¡Anímate y acércate, conócenos!
Comenzaremos las clases en octubre y además de las clases tendrás
muchas opciones de poner en práctica lo aprendido, entre otros, el
proyecto mintzalagun, berbalagun, actividades culturales y excursiones. Hay un largo listado de motivaciones para aprender euskera, pero
sobre todo te animamos a ello porque merece la pena.

MINTZALAGUN,
B E R B ALAGUN
Ikasitakoa praktikan jartzeko aukera ezin
hobea da MINTZALAGUN, BERBALAGUN
edo GURASOLAGUN PROGRAMA:
euskaraz mintzatzeko maiztasun
jakin batekin elkartzen den taldea.
Galdetu zure herrian dauden
aukerei buruz!

Animatu eta zatoz
gurekin euskaraz
berba egitera!
“Si supieras lo bonito
que es oirte
hablar euskera…”
“Jakingo bazenu
zein ederra den zu
euskaraz entzutea…”

Euskaltegia aro teknologikoan da,
dagoeneko urrutiko ikastaro
presentzialak ere baditugu!
2020-2021 ikasturtea desberdina izango da,
dena aldatzen dela dirudi, eta horrela
euskalduntze-ikastaroek ere zure neurrirako
aldaketak eskaintzen dituzte.
Teknologia berriei esker, urrutiko ikastaro
presentzialak egin ahal izan dira, eta
hemendik aurrera, aurrez aurreko
ikastaroan etxetik konekta zaitezke;
Internet sare bat baino ez duzu behar,
eta, ahal dela, pantaila bat (ordenagailua,
tableta, telefonoa), mikrofonoarekin
eta bideo-kamerarekin. Euskaltegia
aro teknologikoan da. Ez galdu aukera.
Merezi du.
Euskaltegian zein zure udal edo Kuadrillako
Euskara Zerbitzuan eskura dituzun euskara
ikastaro guztien gaineko informazioa emango
dizute: aurrez aurrekoak, urrutiko aurrez
aurrekoak, autoikaskuntzakoak, eta abar.
Laguntzak: HABE, Arabako Foru Aldundia,
baita tokian tokiko zenbait udaletan ere.

También
cursos a distancia,
el euskaltegi
en la era tecnológica!
El curso 2020-2021 será diferente, todo parece
cambiar, y así, los cursos de euskaldunización
también ofrecen cambios a tu medida.

Las nuevas tecnologias han hecho posible los
cursos a distancia presenciales a distancia,
y te puedes conectar desde casa en el curso
presencial, unicamente necesitas una red de
internet, y, a ser posible, una pantalla (ordenador,
tablet, teléfono…) con micrófono y cámara de
video. Es el euskaltegi de la era tecnológica.
No te lo pierdas. Merezi du.

USTE BAINO GEHIAGOREKIN
HITZ EGIN DEZAKEZU EUSKERAZ
GORBEIALDEAN: %58,6k
EUSKERAZ ULERTZEN DU

Asimismo, tanto en el euskaltegi como
el Servicio de Euskera de tu municipio o
Cuadrilla te informarán de todos los cursos de
euskaldunización disponibles: presenciales,
presenciales a distancia, autoaprendizaje, etc.
Ayudas: HABE, Diputación Foral de Álava,
así como en algunos ayuntamientos.
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LEGUTIOKO UDALEKO EUSKARA ZERBITZUA:
ZUIAKO GAU ESKOLA (AEK):

945 455 010 / kultura@legutio.eus (Estitxu)
A2-B1
616 181
173mintzalagun
(Josu)
Euskara eskoletan
edo
taldeetan (aurrez aurre edo

on-line) parte hartzeko
interesa UDALEKO
baduzu, jarriEUSKARA
harremanetan
GorARAMAIOKO
ZERBITZUA:
GORBEIALDEKO KUADRILLAKO
945
445
016
/
euskara@aramaio.eus
(Rosa)
beialdeko Kuadrillako
euskara
zerbi
tzuarekin,
irailetik
aurrera.
BerEUSKARA ZERBITZUA:
tan(ZIGOITIKO,
azalduko dizugu
egin
beharreko
guztia.
URKABUSTAIZKO, ZUIAKO
BEKAK:
ETA ARRATZUA-UBARRUNDIAKO UDALAK):
945 430 167 / euskara@gorbeialdea.eus
(Manex) ematen dituzte euskara
Kuadrillako
udal
GUZTIEK
Si estás interesado/a en participar en clases de euskera o grupos
ikasteko bekak. Horiei buruzko informazioa nahi
de práctica UDALEKO
oral/mintzalaguna
(presencialmenete
u on-line), ponte
LEGUTIOKO
EUSKARA
ZERBITZUA:
baduzu:
en
contacto
con
el
sevicio
de
euskera
de
la
Cuadrilla
de Gorbeial945 455 010 / kultura@legutio.eus (Estitxu)
945 430 167 / euskara@gorbeialdea.eus (Manex)
dea, a partir de septiembre. Te explicaremos todo lo que tienes
ARAMAIOKO UDALEKO EUSKARA ZERBITZUA:
que hacer.
MINTZALAGUNA:
945 445 016 / euskara@aramaio.eus
(Rosa)
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Ikasitakoa praktikan jarri nahi duzu?

BEKAK:
Gorbeialdeko mintzalagunek beso-zabalik
PRAKTIKOA
Kuadrillako udalINFORMAZIO
GUZTIEK ematen dituzte
euskara
hartuko
zaituzte (Unai):
ikasteko bekak. Horiei622
buruzko
informazioa
nahi
120 209 / gorbeialdea@mintzalaguna.org
GORBEIALDEKO EUSKARA
ZERBITZUA ARAMAIOKO EUSKARA ZERBITZUA
baduzu:
945 430 167 / euskara@gorbeialdea.eus
(Manex)
euskara@aramaio.eus
euskara@gorbeialdea.eus
945 445 016 (Rosa)
945 43 0167 (Manex)
MINTZALAGUNA: 2019-2020ko matrikulak merkeago
Arabako Foru Aldundiaren diru-laguntzari esker:
Ikasitakoa
LEGUTIOKO EUSKARA ZERBITZUA
ZUIAKO GAU ESKOLApraktikan
(AEK) jarri nahi duzu?
Gorbeialdeko
mintzalagunek
beso-zabalik
kultura@legutio.eus
616 181 173 (Josu)
hartuko zaituzte (Unai): 945 455 010 (Estitxu)
622 120 209 / gorbeialdea@mintzalaguna.org
GORBEIALDEKO MINTZALAGUNA
gorbeialdea@mintzalaguna.org
C1
C2
622 120 209 (Unai)
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2019-2020ko matrikulak merkeago
Arabako Foru Aldundiaren diru-laguntzari esker:
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