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ZERBITZUAK

EUSKARALDIA
 EUSKARA ARI DU

EUSKARALDIA
ERNANI

HERRITARRAK: 
AHOBIZI ETA BELARRIPREST

AHOBIZI rola aukeratzen badut:
Euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz 
egingo dut.

BELARRIPREST rola aukeratzen 
badut:
Niri euskaraz hitz egitea nahi dudala adie
raziko dut, eta nik erabakiko dut noiz eta 
norekin egin.

INFORMAZIO GEHIAGORAKO
Jar zaitez harremanetan Dobera Euskara Elkartearekin:  
673 926 133 edo euskaraaridu@dobera.eus.



EUSKARALDIA
EUSKARA ARI DU
gehiago, gehiagorekin, gehiagotan

NOIZ? 
2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra. Entrenamen
du handiagoa egina duenak aukera izango du Hernanin 
ibilbide luzeagoan parte hartzeko.

NON? 
Euskal Herri osoan. 

ZEINEK?
Gutxienez euskara ulertzen duten 16 urtetik gorako herri
tarrek.

PERTSONAK ETA ENTITATEAK
EUSKARALDIAren bigarren edizio honetan, aurrekoan 
 bezala, pertsonek Ahobizi eta Belarriprest modura eman

go dute izena. Baina, horrez gain entitateek (saltokiek) 

ere parte hartu ahal izango dute.

ZERGATIK ENTITATEAK?
Hizkuntza ez dugu bakarrik aukeratzen, beti beste nor
baitekin hitz egiten dugu. Beraz, hitz egin, kolektiboan 
egiten da.  EUSKARALDIAren bigarren edizioan antola
tutako taldeei ere eman zaie aukera: taldean erabaki
tzen bada hizkuntzaohiturak aldatzea, norberak babes 
handiagoa sentituko du eta errazagoa izango da.

ZURE SALTOKIA ARIGUNE
Zure saltokia ARIGUNEA izan daiteke, euskaraz lasai hitz egite

ko gunea, alegia. 

Bi motako Ariguneak daude:

 o Barne-arigunea: elkarrekin lan 
egiten duzuen langileok osatzen duzue. 
Lantalde osoa izan daiteke edo lantaldea
ren gune edo talde bat: errelebo bat (goi
zeko lantaldea),  sekzio bat (biltegia, sukal
dea...). 

Bi baldintza bete behar dira: 

1) Gune horretako (biltegi, sukalde, errelebo...) kide guztiek 
gutxienez euskara ulertzea.

2) Lankideen %80ak EUSKARALDIAn parte hartzea Ahobizi 
edo Belarriprest moduan (Oharra: per tsonek irailetik aurrera 
eman beharko dute izena).

o Kanpo-arigunea: bezeroari begirako harreran uneoro, gu
txienez, Belarriprest edo Ahobizi rolean izena eman duen per
tsona bat izatea da baldintza.

EMAN BEHARREKO PAUSOAK
• Langileen artean hitz egin eta saltokiko arduradunarekin eta 
lankideekin adostasuna lortu.

• https://ariguneak.euskaraldia.eus webgunean datuak bete eta 
izena eman (uztailak 31 baino lehen).

• Irailean pertsonen izen-ematea martxan jartzen denean, 
saltokiko langileek Euskaraldian izena emateko aukera izango 
dute.


