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MINTZAPRAKTIKA SAIOAK 
 

TESTUINGURUA: 
 

Baiona – Angelu – Miarritze hiri-eremu erdaldunean ez da beti errexa euskara 

praktikatzea. Arazoa ez da baitezpada aukera gutti badela, baina direnak ez direla 

baitezpada ezagutzen. Oraindik eskasa bada ere, eskaintza egituratzen ari da: aisialdi, 

merkataritza, zerbitzu publiko, eskola… Horiek guziak baliatuz eta eskaera soziala 

azkartuz, eskaintza garatuz joanen da ondoko urteetan.  

 

Hiru hirietan, belaunaldi, jatorri, sentsibilitate eta perfil desberdinetako 500 eta 600 

helduk ikasten dute euskara urtero. Euskalduntze bidean direnek, bertan bizi diren 9 000 

euskaldun eta 6 800 elebidun hartzailerekin konda lezakete. BAM eta Euskaraldia 

bezalako ariketa sozialek euskara ikasten dutenen eta tokiko euskaldunen arteko 

distantzia handiak agerian eman dituzte.  

 

Euskararen praktika, ikasprozesuko dimentsio garrantzitsua da. Zentzu hortan, 

aktibitateak antolatuak dira frangotan, baina jende horri ‘euskal mundura hurbiltzera’ 

galdetuz. Agenda kontuak (6 ordu/astean gau eskolan pasatzen dituzte) eta auto-

estimu arazoak direla medio, ez dira beti gerturatzen.  

 

Mintzalasai elkarteak, iraileko festibalaz gain, tokiko kolektibitate publikoekin 

partaidetzan, ekainean hitz ordu osagarri baten antolatzea proposatzen du.   

 

EGITASMOA: 
Euskal mundua eta euskaldunak, euskara ikasten dutenen mundura ekarri (gau eskola), 

haiek hautatutako aktibitate baten bizitzera.  

 

PUBLIKOA:  
 Euskara ikasten dutenak (lehentasunez). 

 Euskaldunak (bigarren maila batean). 

 

IRIZPIDE NAGUSIAK:  
 

Koadroa argiki pausatua izanen da:  

 Erabilera sustatzeko eta ikaslearen autoestimua indartzeko.  

 Bakoitzaren rola definituz: Animatzaileak rol aktiboa jokatuko du eta euskalduna 

periferian kokatuko da, bere posizioaz jakitun.  

 

Katalogo zehatza helaraziko zaio talde bakoitzari:  

 Mailaka antolatua: Lehen urratsa – Tarteko maila – Goi maila.  

 Tailer bakoitzaren edukia zehaztua: Izenburua – Gaia – Aurkezpena – Animatzailea – 

Tokia – Data – Landuko diren gaitasunak.  

 

Dimentsio kolektiboa lehenetsiko da:  

 Tailerraren hautua taldean eztabaidatzea. 

 Hiztegia kolektiboki lantzea.  
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HELBURUAK: 
 

Kalitatezko aktibitate programa bat eskaini:  

 Dimentsio pedagogikoa: Euskara praktikatuz jarioa landu, espontaneitatea sortu, 

erosotasuna azkartu…  

 Dimentsio soziala: Arnasgune funtzionalak sortu, aktibitate eskaintza ezagutarazi, 

harreman sare berriak sortu…  

 Dimentsio sinbolikoa: Euskara plazerrarekin uztartu, aktibitate berritzaileak esploratu, 

taldearen indarra erabili…  

 

ONDORIOAK: 
 

Euskara ikasten duenarentzat:  

 Hiriko euskaldunekin harremandu.   

 Hiztegi berria landu eta praktikara eraman. 

 Euskararekin bizipen positiboak sortu talde giro goxoan. 

 

Euskaradunentzat:  

 Hirian euskara ikasten duen jendearekin harremandu.   

 Hiztun aktibo gisa, bere burua aliatu posizio batean kokatu. 

 Euskararen erabilera aukera eta espazio berriak deskubritu.   

 

Gau eskolarentzat: 

 Tailerraren estakuruarekin, hiztegi berria landu.    

 Hiriko arnasgune funtzional gisa bere ateak zabaldu. 

 Ikasturte bukaeran, bestelako dinamika bat sortu ikasleen artean.  

 

Mintzalasai elkartearentzat:  

 Euskarazko harreman sareak indartu, euskal komunitatea trinkotuz.  

 Praktikak molde iraunkorrean aldatzeko bidea zabaldu (hizkuntza ohiturak eta 

jarduera kontsumoak).  

 Euskara ikasten dutenak iraileko festibalean laguntzaile izatera akuilatu.  

 

Lurralde kolektibitateentzat: 

 Lurraldeko aktibitate eskaintza ezagutarazi.  

 Euskararen erabilera akuilatu hiri-eremu estrategiko batean.  

 Helduen euskalduntzean lan egiten duten egiturak zeharka lagundu.  

 

EGUTEGIA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urtarrila: 

1-30 
Egitasmoa 
idatzi.  

Otsaila: 

1-30 
Katalogoa 
osatu.  

Martxoa: 

1-30 Gau 
eskolekin 
bildu.  

Apirila: 

1-15 
Egitasmoa 
landu.  

15-30 
Katalogoa 
bidali. 

Maiatza: 

1-15 Izen 
emateak 
bildu.  

15-30 
Egitaraua 
landu.  

Ekaina: 

1-15 Tailerrak 
egin.  

15-30 
Ebaluatu.  
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IZEN EMATEAK:  
 Apirila hasieran: Mintzalasai elkarteak egitasmoa aurkezten duen gutuna bidaliko du 

gau eskola bakoitzetara.  

 Apirila erditsutan: Mintzalasai kideek eta euskara teknikariek gau eskola guzien itzulia 

eginen dute, egitasmoa ahoz aurkezteko (egutegia, baldintzak, helburuak…).  

 Apirila bukaeran: Gau eskolako talde bakoitzak gogoko lituzkeen tailerra, data eta 

tokia hautatuko ditu, inprimakiaren bidez.  

 Maiatza erditsutan: Konfirmazioa errezibitu ondoren, hitz orduak sarean izanen dira. 

Kideek banakako izen ematea egin beharko dute.  

 Maiatza bukaeran: Egitarau guzia publiko eginen da. Hortik aitzina, denek izena 

ematen ahalko dute: euskaldunek, zein euskara ikasten dutenek.  

 

AKTIBITATEAK:  
 Hasiera maila : Sukaldaritza – RPM Bizikleta – Kantua – Pilota – Txokolatea – … 

 Tarteko maila : Surfa – Arraunketa – Meditazio ibiltaria – Sukaldaritza asiatikoa  – … 

 Goi maila : Baratzegintza – Bisita gidatuak – Mitologia – MintzaBazkari - Zinema  – … 

 Euskaldunentzat: “Euskalduntze prozesuan direnak, nola lagundu?” tailerra. 

 

TALDEAK:  

 
OROTARA: 558 pertsona + 60 talde.  

 

INSPIRAZIO ITURRIAK:  
 Mintzalagun, Gurasolagun, Auzolagun, Mintzodromo… esperientziak.  

 BAM dinamika, Euskaraldia ariketa soziala, Mintzalasai ekimena.  

 Bidelari eta Bidelagun figurak. Ahobizi eta Belarriprest rolak.  

 

OBRALARITZA:  
 Mintzalasai elkarteak du iniziatiba plazaratzen eta ordainketa guziak bideratzen.  

 Lan teknikoa herriko etxeko teknikariek eramanen dute.  

 

DIRUZTATZEA:  
Tailerrak urririk proposatuko dira gau eskola batean izena eman duten ikasle guziei.  

Besteek 2€ko ordainsari sinbolikoa pagatu beharko dute tailer bakoitz.  

Ekimena diruztatzen duten kolektibitateak euskarri guzietan izendatuak izanen dira. 

 
 

232 ikasle 

21 talde 

Baionako 
gau eskola 

112 ikasle 

8 talde 

Angeluko 
ikasleak 

93 ikasle 

11 talde 

Miarritzek
o gau 
eskola 

64 ikasle 

7 talde 

Xede + 6h 

52 ikasle 

12 talde 

Guraso 
taldeak 

5 ikasle 

1 talde 

Jakinola 

0 ikasle 

0 talde 

Euskal-ki 
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