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EUSKALDUNON MUNDUA



Euskaraz mintzatzeko lagunik NAHI DUZU?
Euskaldunon sarea zabaltzen boluntarioa izan NAHI DUZU?

NAHI BADUZU... nahiko da astean ordubete libre izatea
Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatuko ditugu eta NAHI BADUZU... parte har dezakezu

NAHI BADUZU... 
natural hitz egiten duten eta mintzapraktika behar duten lagunekin elkartuko zara

NAHI BADUZU... 
taldekideekin erabakitzen duzuen lekuan bilduko zarete nahi duzuena egiteko, euskaraz...

NAHI BADUZU... 
antolatzen ditugun txango, merienda, hitzaldi, tailer, afari eta gainerakoetan parte hartu ahal izango duzu

Den dena koordinatzaile batek dinamizatuta.

NAHI DUGULAKO, 
v	 herriko euskaldunak harremanetan jarriko gara
v	 euskaldunon mundua ikusgarri egingo dugu
v	 hiztun berriak euskaldunon munduko partaide egitea erraztuko dugu

cc-by-nc-nd mahatsorria



ZENBAT URTE DARAMAZU PROGRAMAN?

ZEINTZUK DIRA ZURE ZALETASUNAK?

Euskaraz ikasten ari zara edo aritu izan zara?   Non?

Zenbatgarren urratsa egin zenuen?    Noiz?

TALDEak ordutegien arabera egin ohi dira.  
hala ere, ZEIN DA taldea osatzeko ZURE LEHENTASUNEN HURRENKERA?

             Auzokideak izatea                       Antzerako adina izatea                       Antzerako zaletasunak izatea

PARTAIDE GUZTIAK GARA boluntarioak. zein taldetan kokatuko zaitugu?
 

       Mintzapraktika behar dut

       Euskaraz jariotasunez hitz egiten dut

ZEINTZUK DIRA ZURE HELBURUAK?

       Nire euskara maila hobetzea            Lagun berriak egitea

       Beste lagun batzuei euskalduntzen laguntzea          Aisialdia aprobetxatzea

       Euskaldunak ezagutzea               Edota:

IZENA EMATEKO FITXA

IZEN-ABIZENAK

HELBIDEA

P.K  HERRIA   AUZOA

TELEFONOA    MUGIKORRA

ADINA  E-POSTA

Idatzi taula honetan zein ordutan posible duzun taldearekin elkartzea. Nahi beste ordu aukeratu.

ORDUA

igandeaastelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinaratzen 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 Topaguneari uzteko, Erakunde honek Mintzapraktika egitasmoen arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.



Izena emateko epea:
Urrian zehar

HARREMANAK ETA INFORMAZIOA:
Mahatserrian: 944 735 448 • asapala@euskalnet.net

www.asapala.org/mahatsorriak/berbalaguna

Deustun: 944 471 042 • berbaizu@euskalnet.net
www.berbaizu.org

Indautxun: 944 413 474 • berbalaguna@aek.org
http://berbalaguna.blogspot.com

izenA emateKO TOKIA:
Mahatserrian: Asapala Euskara Elkartea (Iturriaga 55 behea, esk.)

Deustuan: Berbaizu Euskara Elkartea (Ramon y Cajal, 42 behea)

Indautxun: Indautxuko AEK (Urkijo 88, 1)
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