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EGA: Q-ALTE europar titulua

2016ko 1. deialdia:

Proba Idatziaren behin-behineko emaitzak maiatzaren 2an.
Proba Idatziaren behin betiko emaitzak maiatzaren 17an.
Ahozko Proba non eta noiz.

EUSKARA ATALA

Idazleak Nafarroako eskoletan 2016

2015-16 ikasturtea: izena emateko epea maiatzaren 15a bitartean oraindik zabalik. Etapak: LH,
DBH eta Batxilergoa.

Zubiarte Euskaltegia

B1 eta B2ko akreditazioak lortzeko ikastaroa ekainean.

Ikastaro modalitateak.

EIBZren zerbitzuak

Liburutegia

Zergatik ez Harkaitz izeneko neska?

Liburu ibiltarien kutxak

EIBZk Liburu ibiltarien maletak ditu Nafarroako A, B eta D ereduetako ikastetxeei maileguan uzteko.

Kamishibai ipuinak

Maileguan hartzeko ipuinak dira, ikasgelan ahoz kontatzekoak, irudien laguntzaz.

Kontsulta zerbitzua

EIBZk irakasleei doan eskaintzen dien zerbitzua da.
Hizkuntzaren erabilera zuzena eta egokia bultzatzeko asmoa du.
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan nahiz euskaltegietan sortzen diren zalantzei konponbide
emateko zerbitzua, euskal testu egoki eta zuzenak egiteko garaian.

“Ziurtasuna irabaziz joan da” ala “Ziurtasuna irabazten joan da”?
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Hor barna...

Etxepare Saria 2016, haurrentzako albumak sortzeko lehiaketa. Epea: 2016-05-20.

Madelon Sariak 2016, gazteentzako literatura lehiaketa. Epea: 2016-10-31.

Iruñerriko Mintzakide

Mintza Eguna 2016: 2016ko maiatzaren 14an, Atarrabian.

Hezkuntza administrazioa

Euskarabidea

Euskara ikasteko ikastaroak: 2016/2017 ikasturteko 1. matrikulaldia.

BALIABIDEAK

Sorginen kondaira jokoa. Dibertsioa, kultura eta euskara, PC-rako joko berean. Trailerra hemen
ikusi.

Ikus-entzunezkoak blog berria.

Blog honen helburua irakasleei ikus-entzunezkoak eskura jartzea da. Hori dela eta, sarean dauden
bideoak irizpide ezberdinen arabera sailkatu ditugu behar dugun hori errazago aurkitzeko.

Txoministak

Esamoldeak eta esaerak bloga

Hizkuntza adierazkortasuna areagotzeko esamoldeak eta esaerak testuinguruan.

Zuri guztiak ez dira irinak

Ahozko hizkuntza irakastea webgunea

Ahozkoa gelan nola landu, nola ebaluatu...
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Hizkuntza akatsak bloga

Eguneroko lanean ikusi eta ikasitakoak ekarri nahi ditugu blog honetara, labur-labur eta xume-
xume.

Okerra: *hobe esanda

Motibazioa Sustatzeko Baliabideak bloga

Euskararen erabilera sustatzeko jarduerak.

A eredua Nafarroan bloga

A ereduan ari diren irakasleentzako baliabideak.

 

 

 

Euskara Atala EIBZ Zubiarte Euskaltegia
Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzua

Sto. Domingo aldapa, 8
31001 Iruñea

Tel.: 848426613
Faxa: 848426052

Zubiarte, 13
31620 Uharte

Tel.: 948361093
Faxa: 948361092

Zubiarte, 13
31620 Uharte

Tel.: 948361091
Faxa: 948361092

Buletinerako harpidetza egin nahi baduzue, mezua bidali helbide honetara: euskaraatala@navarra.es
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