Ariketak104
1.	Osa itzazu esaldiak honako hitz hauek erabilita:
aniztasun
indarge

aitortza

mentorea

zilegitasuna
burujabetza

zioa

doitasun

atalasea
eraldaketa

ahaldundu
aldarte

1.	
Arreta Integralaren Sarea osatzen duten zentroen eta zerbitzuen xede
nagusia emakumeei laguntza ematea da, oneratu,
eta
autonomia osoa eskuratzeko prozesuan.
2.	
Alkoholaren ondorioak ez dira beti berdinak. Hainbat alderdik du eragina:
onean ala
zenbat edaten dugun, non-nola hartzen dugun,
txarrean gauden, zer espero dugun, eta gu geu nolakoak garen.
Dekretu honek Indargabetzeko Xedapen baten bitartez
3.	
utzi du 2008ko martxoaren 5eko Agindua, Bikain-Euskararen Kalitate
Ziurtagiria sortu zuena.
osoa
4.	
Garapen-bidean dauden herriek garapena eta
lor dezaten, oztopo izaten jarraitzen dute goseak eta malnutrizioak,
kolonialismoak, atzerritarren okupazioak, arraza-bereizkeriak, eta abar.
bultzatzeko, sare sektorial guztietako
5.	
Proposatutako
partaideak izango dituen IKTen arloko batzorde estrategiko bat sortuko
dugu.
Indarkeriaren biktimei eragindako kaltea erreparatzea sustatu nahi da, batez
6.	
soziala eta egiaren zabalpena eginez.
ere
7.	
Erregistro-ziurtagiri horien bitartez, sozietate-organoen eta borondatezko
ziurtatzen da, foruordezkarien merkataritzaogasunarekin era telematikoan jarduteko sinadura digitalaren bidez.
8.	
Adjudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen bada, irizpide bakoitza
zein fasetan aplikatuko den adieraziko da, eta irizpide kualitatibo guztien
ezarriko da
puntuazioaren ehuneko 50eko gutxieneko
hautaketa-prozesuan aurrera egin ahal izateko.
9.	
Baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharko da laguntza eman
duen entitatearen aurrean, eta, halaber, laguntza eman eta jasotzeko
izan den jarduera.
10.	
Alor batean ezagutza eta esperientzia eduki, eta gai horretan laguntza behar
.
duen beste batekin partekatzen duena da
11.	
Proiektuaren helburu nagusia da hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza
linguistiko zabala eta kulturarteko
hobetzea eta
kontzientzia sustatzea.
eta eraginkortasunez mintzatu da askotariko gai
12.	
Emari,
orokorrei, akademikoei eta profesionalei buruz, eta argi lotu ditu ideiak.
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2.	Antzekoak baina ez berdinak
Euskaraz badira hainbat hitz antzera idazten baina hizki bakar batek ezberdin
egiten dituenak. Jakingo zenuke hauetako zeini dagokion eman dugun hitz edo
definizioa?
Eskua bukatzen den bost zatietako bakoitza

hats

hatz

Isurkari koloregabe, usaingabe eta zaporegabea

hur

ur

Soinu, zarata

hots

hotz

Lepo

sama

zama

Itxaropena galdu

etsi

etzi

Erraza ez dena, eragozpen handiak dituena,
nekeza, gaitza

saila

zaila

Jardun

hari

ari

Zerbaiten lehen zatia egin

hasi

hazi

Zerbaitez edo norbaitez pentsatzen dena

iritsi

iritzi

Urez edo beste isurkariren batez garbitu

ikusi

ikuzi

3.	Hobetu testua, koadroan aipatutako irizpideak aintzat hartuta:
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta
Autogobernu Sailaren proiektu berri bat: Legegunea.
Erabili ezazu, denon onerako baita.
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren aldetik,
Legegunea proiektua sortu zen Euskadi.eus atariaren edukien kalitatea
hobetzeko.
Berari esker, web-orri bakar batean biltzen dira Euskadiko Autonomia
Erkidegoko Administrazioan sortzen edo garatzen diren informazio juridiko
garrantzitsuenak. Era berean, herritarren proiektuak gauzatu ahal izateko,
jakinarazten da beraren bitartez zein eskubide dituen proiektuaren baldintza
juridiko eta teknikoei buruzko orientazioa eta informazioa jasotzeko.
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1. Irizpidea: Titulu egokia jarri testuari.
• Titulua egokia izango da, baldin eta argi adierazten badu testuaren
mezu nagusia hitz gutxitan.
• Erabili ahalik eta hitz gutxien horretarako (10-12 inguru, gehienez).
2. Irizpidea: Esaldiak aktibatu / Egilea agerian utzi
• Esaldi aktiboak nor eta zer argi uzten dituztenak dira.
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Soluzioak104
1.	Osa itzazu esaldiak honako hitz hauek erabilita:
1. A
 rreta Integralaren Sarea osatzen duten zentroen eta zerbitzuen xede nagusia emakumeei laguntza
ematea da, oneratu, ahaldundu eta autonomia osoa eskuratzeko prozesuan.
2. A
 lkoholaren ondorioak ez dira beti berdinak. Hainbat alderdik du eragina: zenbat edaten dugun, nonnola hartzen dugun, aldarte onean ala txarrean gauden, zer espero dugun, eta gu geu nolakoak garen.
3. D
 ekretu honek Indargabetzeko Xedapen baten bitartez indarge utzi du 2008ko martxoaren 5eko Agindua, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria sortu zuena.
4. G
 arapen-bidean dauden herriek garapena eta burujabetza osoa lor dezaten, oztopo izaten jarraitzen
dute goseak eta malnutrizioak, kolonialismoak, atzerritarren okupazioak, arraza-bereizkeriak, eta abar.
5. Proposatutako eraldaketa bultzatzeko, sare sektorial guztietako partaideak izango dituen IKTen arloko batzorde estrategiko bat sortuko dugu.
6. Indarkeriaren biktimei eragindako kaltea erreparatzea sustatu nahi da, batez ere aitortza soziala eta
egiaren zabalpena eginez.
 rregistro-ziurtagiri horien bitartez, sozietate-organoen eta borondatezko ordezkarien merkataritza7. E
zilegitasuna ziurtatzen da, foru-ogasunarekin era telematikoan jarduteko sinadura digitalaren bidez.
8. A
 djudikazio-prozedura hainbat fasetan antolatzen bada, irizpide bakoitza zein fasetan aplikatuko den
adieraziko da, eta irizpide kualitatibo guztien puntuazioaren ehuneko 50eko gutxieneko atalasea ezarriko da hautaketa-prozesuan aurrera egin ahal izateko.
9.	Baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharko da laguntza eman duen entitatearen aurrean,
eta, halaber, laguntza eman eta jasotzeko zioa izan den jarduera.
10.	Alor batean ezagutza eta esperientzia eduki, eta gai horretan laguntza behar duen beste batekin partekatzen duena da mentorea.
11.	Proiektuaren helburu nagusia da hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza hobetzea eta aniztasun linguistiko zabala eta kulturarteko kontzientzia sustatzea.
12.	Emari, doitasun eta eraginkortasunez mintzatu da askotariko gai orokorrei, akademikoei eta profesionalei buruz, eta argi lotu ditu ideiak.

2. Antzekoak baina ez berdinak
Eskua bukatzen den bost zatietako bakoitza
Isurkari koloregabe, usaingabe eta zaporegabea
Soinu, zarata
Lepo
Itxaropena galdu
Erraza ez dena, eragozpen handiak dituena, nekeza, gaitza
Jardun
Zerbaiten lehen zatia egin
Zerbaitez edo norbaitez pentsatzen dena
Urez edo beste isurkariren batez garbitu

3.

hatz
ur
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sama
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Hobetu testua, koadroan aipatutako irizpideak aintzat hartuta:
Soluzioa (1)

Soluzioa (2)

Zertarako balio du Legegune proiektuak?

Zertarako balio du Legegune proiektuak?

Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak Legegunea proiektua sortu zuen
Euskadi.eus atariaren edukien kalitatea hobetzeko.
Legeguneak web-orri bakar batean biltzen ditu
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioak
sortzen edo garatzen dituen informazio juridiko
garrantzitsuenak. Era berean, herritarrak proiektu
bat abian jarri nahi badu, Legeguneak jakinarazten
dio zein eskubide dituen proiektuaren baldintza
juridiko eta teknikoei buruzko orientazioa eta informazioa jasotzeko.

Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak Legegunea proiektua sortu zuen
Euskadi.eus atariaren edukien kalitatea hobetzeko.
•

•

Legeguneak web-orri bakar batean biltzen
ditu Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioak sortzen edo garatzen dituen
informazio juridiko garrantzitsuenak.
Herritarrak proiektu bat abian jarri nahi
badu, Legeguneak jakinarazten dio zein eskubide dituen proiektuaren baldintza juridiko eta teknikoei buruzko orientazioa eta
informazioa jasotzeko.
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