
mintzalaguna.eus

IRUÑERRIKO MINTZAKIDE proiektuak  Nafarroako Gobernuarengandik gizarte-intereseko kalifikazioa lortu du, Nafarroako 
Kultura Kontseiluak emandakoa. Horrek zerga-onura  handiak  dakartza,  MECNA  proiektua den heinean: partikularrek egiten 
dituzten dohaintzetan, %80ko  kenkaria  egin  ahal  izango  da  lehen  150€-etan, eta %40koa kopuru horretatik aurrera.

Sustatzaileak

Laguntzaileak

Babesleak

Urrian eta 
urtarrilean



Egitasmo honetan ez da
eraso matxistarik onartuko

Antolatzaileok erasoak kudeatzeko protokoloa dugu.

Izen emateko fitxaIzen emateko fitxa

IZEN EMATEA
Urrian eta urtarrilean.

MODUA
Eskuorri hau honako toki hauetan aurkeztu:
ANTSOAIN: Antsoaingo Euskara Zerbitzuan 
ARANGUREN: Ibarreko Euskara Zerbitzuan 
ATARRABIA: Karrikaluze elkartean
BERRIOBEITI: Udaleko Euskara Zerbitzuan 
BERRIOZAR: Udaleko Euskara Zerbitzuan 
BURLATA: Udaleko Euskara Zerbitzuan
EGUESIBAR: Sarrigurengo Udalean

IRUÑEA: Karrikiri elkartean, Arturo Campionen, 
Iruñezar eta Irrintzi euskaltegietan eta Iruñeko 
Hizkuntza Eskola Ofizialean
ORKOIEN: Udaleko Euskara Zerbitzuan (Gizarte Etxea)

OLTZA ZENDEA: Udaleko Euskara Zerbitzuan 
ETXAURI: Udaleko Euskara Zerbitzuan
UHARTE: Udaleko Euskara Zerbitzuan
ZIZUR NAGUSIA: Udaleko Euskara Zerbitzuan
INTERNET BIDEZ: irunerrikomintzakide.eus

 irunerrikomintzakide.eus

MintzaPoza 
praktikatzeko mila aukera!

Zatoz MintzaPoza praktikatzera,
eman izena Mintzakiden!

A gehien: Mintzapraktikan eman behar duzu izena.
B gehien: MintzaPoza praktikatzeko, eman izena.
C gehien: Mintzapraktika da zure aukera. 

Zer da MintzaPoza?
Euskaraz hitz egiteko elkartzea.
Eman eta jasotzea.
Lagun berriekin euskaraz gozatzea.

Nola praktikatzen dugu MintzaPoza 
Mintzapraktika egitasmoetan?
Euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta 
mintzapraktika egin nahi  dutenak elkarrekin.
Astean behin gutxienez ordubetez.
Talde txikitan.

Zer egiten dugu? 
Gustoko duguna egiteko elkartzen gara.
Herriko eta Euskal Herriko beste taldeekin 
elkartu irteera eta txangoetan.
Herriko kultur emanaldietara (antzerkia, 
zinema..) joan elkarrekin.
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Zer nolako taldeak daude eta zer 
egiten dute?
Gehienak kafea hartzeko edo paseo bat 
emateko elkartzen dira.
Herriaren arabera, bestelako aukerak ere badira: 
Menditaldekoak, mendira elkarrekin joaten dira.
Gurasolagun taldeetan guraso eta haurrak 
elkartzen dira familian euskaraz aritzeko.
Eskalada eta crosfit taldekoak beraien 
zaletasuna euskaraz egiteko biltzen dira.
Hikalagun eta euskalkilagunek hitanoa eta 
beraien eskualdeko euskalkia praktikatzen 
dute elkarrekin.

Nork parte hartu dezake?
Euskaraz praktikatu nahi duenak
Euskara praktikatu nahi duenari lagundu nahi 
dionak.
Euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila 
duenak.

Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren 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 ditzan. 

Zeintzuk dira zure zaletasunak?

Aukeratu taula honetan ahal duzun ordu eta egun guztiak. Taldeak astean behin biltzen dira 
baina zenbat eta ordu eta egun gehiago aukeratu, talde batean kokatzeko aukera gehiago izango dituzu.

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
10:00-11:30

19:00-20:30

15:30-17:00
Gurasolagunak

Bestelakoak

12:00-13:30

17:00-18:30

Nola hartu nahi duzu parte?

Mintzapraktika egin nahi dut Euskaraz hitz egiten dut. Lagundu nahi dut

Txandaka lan egiten dut. Zenbat txandatan?

Taldeak sortzeko ordutegia eta maila dira kontuan hartzen diren irizpideak, hala ere zer nahiago duzu?

Auzokideak izatea Adinkideak izatea Zaletasun kideak izatea

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

Bai EzGuraso talde batean parte hartu nahi al duzu?

Izen abizenak

E-posta

Herria

Telefonoa

Helbidea P.K.

Jaiotza data               /        /      

Euskara ikasten ari zara edo aritu zara? Non?

Zein da zure euskara maila? 
Oinarrizko maila, B1en baliokidea Maila ertaina, B2ren baliokidea

Maila altua, C1 edo EGAren baliokidea


