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IZEN EMATEA

Doakoa eta ikasturte
osoan irekia

Izen emateko fitxa

Zergatik eman duzu izena Mintzalagunean?

labur.eus/tolosaldea_mintzalaguna
Izen-abizenak

NAN

Generoa

E-posta

Telefonoa

Herria

P.K.

Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez-bitarra

Adina

Nola hartu nahi duzu parte?
Mintzapraktika egin nahi dut

Euskaraz hitz egiten dut. Lagundu nahi dut

Zein aldaeretan hartu nahi duzu parte?
Mintzalaguna

Gurasolaguna
Kasu honetan, zein ikastetxetan daude zure seme-alabak?
Zenbat urte dituzte?

Nola ezagutu duzu egitasmoa?

Euskararen alde ekarpena egiteko

Kartela ikusi nuen

Nire euskara maila hobetzeko

Esku-orria jaso nuen

Euskaraz gehiago hitz egiteko

Irratian entzun nuen

Lagunak egiteko eta ondo pasatzeko

Aldizkari/egunkari batean ikusi nuen

Lanerako behar dudalako

Lagun batek esan zidan

EGA edo agiri ofizial bat behar dudalako

Euskaltegian

Nire seme-alabekin euskaraz hitz egiteko

Sare sozialen bidez

Lagunekin euskaraz egiteko

Besterik

Aukeratu zein ordutan eta zein egunetan har dezakezun parte egitasmoan.
Zenbat eta ordu gehiago aukeratu, talde batean kokatzeko aukera gehiago izango duzu:
Ordutegi honetan ezin baduzu, idatzi zure proposamena.
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Larunbata
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20:00

Igandea

ZER DA MINTZALAGUNA?
Mintzapraktika egiteko egitasmoa da. Euskaraz

NOIZ?
• GURASOLAGUNA: parkean zauden

egiteko ohitura duten lagunak, eta mintzapraktika

bitartean, ikastetxeko sartu-irteeretan, eskola

egin nahi dutenak elkartzen ditu astean ordu

kirolako tartean…
• Txakurra paseatzean

betez euskaraz hitz egiteko.

• Egiten dituzun beste jardueretako lagunekin

ZERTARAKO?

Euskara ikasten ari zara edo aritu izan zara? Non?

Zein da zure euskara maila?
Maila ertaina, B1en baliokidea
Maila altua, C1 edo EGA baliokidea

Zeintzuk dira zure zaletasunak?

Euskara gehiagotan erabiltzeko,

kafea hartzen duzunean.
euskararen

ezagutza handitzeko, euskarazko harremanak

IZEN EMATEA

egiteko, euskararen alde egiteko... Mila arrazoi

Doakoa da eta ikasturte osoan irekita dago.

daude Mintzalaguna izateko!
Maila ertaina, B2ren baliokidea

PARTE HARTZEKO BALDINTZA
Euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila izan

MODUA
• Zure udalean eta Galtzaundi euskara taldean
• On-line: labur.eus/tolosaldea_mintzalaguna

behar da.

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.

