
                                                                                       
Udal Euskaltegia 
 

Bertako euskara lantzeko ikastaroak 
 

Ikastaroen ezaugarriak: 

- Berba egiterakoan —ume eta nagusiok— egiten ditugun akatsik ohikoenak 
lantzeko ikastaroak izango dira. 

- Aurretik ere halako ikastaroak egin izan direnez, oraingoan hasierako edota 
jarraipeneko ikastaroa egin ahal izango da, beti ere, gutxienez, 8 laguneko taldeak 
osatzen badira. 

- 10 orduko ikastaroak dira, ordu eta erdiko saiotan banatuta. Ordutegiak taldeen 
arabera antolatuko dira. 

- Ikastaroan parte hartzeko matrikula 10 euro ordainduko da. 
 
Ikastaroen helburuak: 

- Guraso, zaintzaile, begirale, entrenatzaile, eta abarri euren hizkuntza-akatsak zuzentzen 
laguntzea. 

- Umeen akatsak zuzentzeko nagusiek erabil ditzaketen estrategia eta lagungarriak 
eskaintzea. 

 
Zeinek har dezakeen parte 
− 16 urtetik gorako edozeinek. 
 
Egunak eta tokia: 
- 2017ko martxo-apirilean emango dira ikastaroak, Aste Santu aurretik. Izena 

emateko epea bukatu, eta taldeak osatu ondoren zehaztuko dira talde bakoitzaren 
hasiera eguna eta ordua, eta horren berri emango zaizue. 

- Udal Euskaltegian emango dira ikastaroak (Barrenkalea, 33.  Irizar jauregia). 
  
Izena ematea: 
- 2017ko martxoaren 17a baino lehen eman behar da izena.  
- Horretarako, Udal Euskaltegira deitu (943 764 453) edota “Izena emateko txartela” 

bete eta Udal Euskaltegira (Barrenkalea 33, Irizar jauregia) eraman. 

ANIMA ZAITEZ! 
 
 

Cursillos para mejorar el nivel de euskera  
Estos cursos se organizan por el Servicio Municipal de Euskera y el Euskaltegi Municipal, con la 

colaboración de Jardun. Para participar en estos cursos es imprescindible saber hablar en 
euskera.  

 



                                                                                       
Udal Euskaltegia 
 
 

IZENA EMATEKO TXARTELA 
 
 
 

Bertako euskara lantzeko ikastaroak 
 

Izen-abizenak: ...................................................................................................................... 

Helbidea: .................................................................................. Telefonoa: .......................... 

E-posta: .................................................................................... 

Zein mailatako ikastaroa egin nahiko zenuke?  

Hasierako maila   

Jarraipen ikastaroa  Aurreko urteren baten ikastaro hau egin dutenendako 

Zein da ikastaroa egiteko tarterik aproposena? (ordutegi zehatza interesatuekin 

berba eginda zehaztuko da) 

Bazkal ondoren, eskola orduetan  OHARRIK? ...................... ............................................... 

Arratsalde-iluntzean   ......................................................................................... 

Beste bat  ............................................................................................ 

Zure euskara mailaren inguruko informazioa:  

Ondo ulertzen dut eta ondo moldatzen naiz berba egiterakoan ere  

Ulertzen dut baina kosta egiten zait berba egitea  
 
 
 
 

Antolatzaileak: 
Ikastaro hauek Udaleko Euskara Zerbitzuaren eta Udal Euskaltegiaren 

artean antolatu dira, Jardunen lankidetzarekin. 
 


