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ABIAN DA
EUSKARAREN
GINKANA
Euskaraz eta euskararekin ongi pasatzeko
lehiaketa da Euskararen Ginkana, eta
hizkuntza praktika ekologikoak sustatzea du
helburu. Abenduaren 3an, Euskararen
Nazioarteko Egunean, hasiko da, eta
urtarrilaren 28an izango da finala Donostiako
Kutxa Ekogunean. Zabalik dago izen ematea.

H

izkuntza
ekologistak
izateko hizkuntza praktika ekologikoen gainean egingo da
5. Euskararen Ginkana. Kutxa
Ekogunearen proiektua da Euskararen Ginkana, Azkue Fundazioak ere parte hartzen du antolakuntzan, eta Euskaltzaleen Topagunea ari da koordinazio lanetan.
Gainditu beharreko probak eta
galderak hizkuntzen garapen
iraunkorra lortzeko lagungarriak
diren hiztunen eta hizkuntza komunitateen egitasmoei eta praktikei lotuta egongo dira.
Hizkuntza aniztasuna bermatzeko erronka unibertsalari jolasaren bidez helduko diote parte
hartzaileek, tokian tokikoa
babestuz eta aniztasuna balioetsiz, eta mundu osoan gertatzen
ari den homogeneizazioari aurre
egingo diote. Euskara biziberrituz munduko hizkuntza aniztasuna ere babesten baita, eta askotarikoa den mundua eraikitzen
baita.
Ezaguna da ekintzaile ekologistek zer lan eta ekintza antolatu dituzten munduko bioaniztasuna
babesteko, baina ez dago horren
barneratua munduko hizkuntza
aniztasunak ere babesa behar
duela. Hamabost egunetik behin
hizkuntza bat hiltzen ari den garai honetan, hizkuntzen aldeko
ekintzaileak behar dira, hizkuntza ekologistak.

HIZKUNTZA-EKOLOGIA
Euskararen Ginkana, hain zuzen,
bost urteko ibilbidea duen
proiektua da, eta urtez urte Kutxa
Ekoguneak hainbat eragilerekin

eta kolaboratzailerekin batera,
hizkuntza ekologia eta hizkuntza
aniztasuna landu ditu gai gisa,
euskara ardatz nagusia izanik.
Helburua da herritarren artean
hizkuntzekiko sentiberatasuna
eta euskararen erabilpena sustatzea, hizkuntzen zein aniztasunaren iraunkortasuna eta hizkuntza ekologia kontzeptuak ezagutaraziz. Horretarako, urtero gai
zehatz bat aukeratzen da, eta egin
beharreko probak gai horri buruzkoak izaten dira.

LEHIAKETA
Euskararen Ginkana euskaltzaleekin zein kulturarekin edo aisialdiarekin lotutako taldeen artean
zabaldu den lehiaketa da: norbanakoen partaidetzatik taldekako
parte hartzera eta Gipuzkoatik
Euskal Herri osora hedatu dena.
Bi fasetan gauzatuko da 5. Euskararen Ginkana. Lehenengo faseak 6 asteko iraupena izango du:
abenduaren 3an hasi, eta urtarrilaren 19an amaituko da. Fase horretan, www.euskararenginkana.eus webgunean astero argitaratuko diren probak gainditu beharko dituzte parte hartuko duten taldeek.
Bigarren fasean, final handia
egingo da, urtarrilaren 28an, Donostiako Kutxa Ekogunea parkean. Lehen fasean puntu gehien
lortu dituzten 4 taldeak lehiatuko
dira finalean.

PARTE HARTZAILEAK
ETA IZEN EMATEA
Parte hartzea taldeka egingo da.
Parte hartu ahal izateko, 4-6 laguneko taldeak osatu beharko dira. 3.000 euro jasoko ditu talde
irabazleak, euskararen aldeko
egitasmo bat finantzatzeko. Eus-

Aurreko aldietan bezala, parte hartzaileek ederki pasatuko dute 5. Euskararen Ginkana lehiaketan. KUTXA EKOGUNEA

kararen aldeko egitasmo hau talde irabazleak berak sustatutako
proiektu bat izan daiteke, edo,
bestela, taldeak babestu nahi
duen beste elkarte edo egitasmo
batera bideratuko da.
Halaber, aurten 5. ekitaldia jokatuko dela ospatzeko, astero sari
berezi bat zozkatuko da aste horretako proban aritu diren talde
guztien artean.
Izena emateko epea urriaren
17an zabaldu da, eta abenduaren

3an amaituko da. Izena emateko,
www.euskararenginkana.eus
webgunean ageri den formularioa betetzeaz gain, talde bakoitzak bideo labur batean aurkeztu
beharko du bere burua, bai eta
babestu nahi duen euskararen aldeko egitasmoaren nondik norakoak ere .
Aurkezten diren proiektu edo
egitasmoak askotarikoak izan
daitezke, lehendik martxan daudenak edo aurrerantzean burutu

nahi direnak. Guztiek, baina, euskararen aldeko ekarpen bat egin
beharko dute, arloa edozein izanik ere: hezkuntza, aisialdia, kulturgintza, helduen euskalduntzea, erabilera sustatzeko egitasmoak...
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.euskararenginka
na.eus

