#Etxeangeratu

Euskarazko
Baliabideen
Zerrenda

#Etxeangeratu
Osasun larrialdia dela eta hurrengo egunak etxean eman beharko
ditugu. Egoera hau erosoagoa egin dezagun euskarazko hainbat
baliabide jaso eta batu ditugu (Ikastaroak, softwarea, filmeak eta
dokumentalak, liburuak…). Esteka guztiek sortzailearen webgunera
daramate.
Horretaz gain, Berbalagun taldeetan bideokonferentziaren bidez parte
hartzeko aukera zabaldu dugu. Parte hartu nahi baduzu jarri
haremanetan 600 482 022 zenbakiarekin edo
portugalete.berba@aek.eus helbide elektronikoarekin.
Egoera honek ez gaitu geldituko. Gazte Gela eta Euskararen agenda
lantzen jarraituko dugu, teknologia berriak erabiliz eta gure ohiko
eskaintzari gehituz.
Portugaleteko Udalaren Gazteria Sailaren eta Euskara Zerbitzuaren
izenean, eskerrik asko estekak zabaldu duzuenei, zuen gustokoak
izango direlakoan:

Txema Ezkerra Fernández
Gazteria zinegotzia
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Koldo Núñez Fernández
Euskararen Sustapena eta Erabilerarako zinegotzia

Euskarazko baliabideak
IKASTAROAK
• Euskara 0tik ikasteko bi wiki daude:

‣ wikilearning
‣ wikibooks
• Ikasbil webgunean milaka eta milaka artikulu, testu, bideo eta audio daude. Denak daude banatuta mailaren arabera: 1A, 1B, 2

eta 3. Horrez gain, batzuk didaktizatuta daude, hau da, ariketa egiteko modua eskaintzen dizu webguneak berak. Eta ez hori
bakarrik: webgune honek Murgilduz izeneko ikastaroa izan badu, baita esaera zaharrak, txisteak…
‣ ikasbil
• EGA prestatzeko guneak ere badaude sarean. Interneten baliabide ugari daude: azterketetan zer eskatzen den, hiztegiak,

hobeto idazteko tresnak, eta, zelan ez, zenbait azterketa.
‣ euskaljakintzaega
• Emun kooperatibak kudeatzen duen Lantalan webgunean hainbat eta hainbat baliabide daude, batez ere idatzizkoari begira:

dokumentu ereduak, hiztegiak, ganoraz idazteko tresnak…
‣ lantalan
• Karrajua izeneko webgunean ere hainbat baliabide agertzen dira, klaserako materialak eta klaserako baliabideak izeneko

ataletan.
‣ karrajua --> klaserakoak
‣ karrajua --> baliabideak
• Kontsultak eta zalantzak argitzeko lekuak ere egon badaude.

‣ ivap
‣ euskaltzaindia
• Euskarazko softwarea ere oso erabilgarria da, euskara idatzia hobetzeko batez ere. Hainbat gunetan sakabanatuak dauden

euskarazko software programak leku batera bildu dituzte.
‣ euskadi.net
• Webgune honetan hainbat eta hainbat baliabide daude euskara ikasi eta hobetzeko: hiztegiak, dokumentu ereduak, Eta

kontsultak egiteko gunea ere bai.
‣ EHU
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Euskarazko Baliabideak
EUSKARAZKO SOFTWAREA
• SKYPE tresna:

‣ Skype Euskaraz/
• Sistema Eragileak
• EUSLINUX (software librea)

‣ Deskargatu hemen.
‣ Euslinux instalatzeko argibideak.
• WINDOWS

‣
‣
‣
‣
‣

Windows 8 hizkuntza-interfazearen paketea
Windows 7-ren hizkuntza-interfazearen paketea (64 bit)
Windows 7-ren hizkuntza-interfazearen paketea (32 bit)
Windows VISTA-ren interfaze-paketea
Windows XP-ren interfaze-paketea

• DEBIAN(software librea):

‣ www.deian.org
• UBUNTU(software librea):

‣ www.ubuntu.com
• LINUX MINT(software librea):

‣ www.linuxmint.com
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Euskarazko Baliabideak
UMEENTZAKO
• 70 ideia erraz
• Abestiak
• App-ak
• Bideo-Ipuinak

‣
‣
‣
‣
‣

Ipuinak Euskaraz
Haurrentzako Ipuinak
Baztango Ipuinak
Ipuinak
Escolopias Vitoria Paula Montal

• Eskulanak
• Errezetak
• Filmeak
• Instagram

‣ Euskerakadak
‣ Gazte-Gela
• Ipuinak

‣ Irribarrez
‣ Euskal Mitologia
• Jolasak
• Marrazki Bizidunak
• Marrazki Bizidunak (Jaitsi Beharrekoak)
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Euskarazko Baliabideak
HELDUENTZAKO
• Bertsolaritza
• Bideo jokoak
• Dokumentalak

‣ Argia
‣ Zinea
• Egunean Behin Jokua (Portugaleteko Berbalagun taldean D941A8 giltza erabili edo bidali eskaera whatsappez 600 482 022ra)
• Euskalkiak
• Gurasoentzako
• Kultur Sorkuntza

‣ Dinamoa Sormen Gunea
‣ Berria Aretoa
• Literatura

‣ Booktegi
‣ EHU
‣ Susa Argitaletxea
• Musika
• Podcastak
• Sukaldaritza
• Zientzia

‣ Sarean
‣ Zientzia Kaiera
• Zinema

‣ Eitb
‣ Kartzela webseriea
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