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Izena

AIZU! aldizkaria
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Hizkuntza

Euskara

3

Lan-arloa (hezkuntza,
komunikazioa,
irakaskuntza, aisia,
administrazioa…)

Helduen irakaskuntza eta Komunikazioa
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Kontakturako helbidea
edo telefonoa

Helios Del Santo Gomez (AEKren komunikazio arduraduna)

Sare sozialetako
kontaktuak (Webgunea,
Facebook, Twitter…)

http://www.aizu.eus/
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helios@aek.eus 630477400

@AIZUaldizkaria

PRAKTIKA EGOKIAREN DESKRIBAPENA
1

Praktikaren azalpena

AIZU! oinarrizko euskaraz idatzitako aldizkaria da, euskara ikasten ari den edota
euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez duen ororen lagungarri. AEK-k argitaratzen du.
Ikasleentzat ez ezik, euskara irakasleentzat ere eskolarako material iturri
garrantzitsua da

2

Praktikaren azalpenaren
laburpena

AIZU! Aldizkariak 25 urteko ibilbidea egina du, oinarrizko euskaran idazten den
argitalpena dugu: euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez dutenei zuzenduta, eta,
bereziki, euskara ikasleei. Urtean 10 ale argitaratzen dira, eta kioskoetan nahiz
liburutegietan eskuratzeaz gain, harpidetza bidez ere jaso daiteke. AEK-k
argitaratzen du, eta AEKren euskaltegietan matrikulatutako ikasle guztiek jasotzen
dute.
Ikas-prozesua azkartzeko bidea ere bada, eta ikasgelatik kanpo erabil dezaten
eskaintzen zaien tresna. Ikasleak irakurmena lantzen du, euskarari tarte gehiago
eskaintzen dio, eta euskal mundura zuzenean hurbiltzen da: pertsonaiak, kultura...
AIZU! Aldizkariak, batez ere, gizarte eta kultura gaiak lantzen ditu, erreportaje,
elkarrizketa eta albiste laburren bidez. Komikiak, denbora-pasak eta euskal
gramatikaren inguruan sortzen diren zalantzak argitzeko txokoa ere biltzen ditu
bere orrietan, eta AEK-ko ikasleek egindako lantxoak ere argitaratzen dira tartekamarteka. Testu guztiak daude euskara errazean idatzita eta hiztegi sarreratxoen
laguntza dute, hitz eta egitura zailenak ulertu ahal izateko. Guztira, hilean 11.000
aletik gora banatzen dira ikasle, irakasle eta harpidedunen artean.
1981eko abenduan jaio zen AIZU!, euskara ikasleei laguntzeko asmoz, ikasprozesuan zebiltzanek irakurgaiak izan zitzaten, kioskoan horrelakorik topatzen ez
zutelako.
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Aurrekariak
(Inplementazioa
burutzeko motibazioa,
identifikaturiko beharrak)

4

Helburuak

Euskara ikasleak eta euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez dutenak euskarazko
argitalpen batera hurbiltzera, irakurmenean trebatzea, euskal kulturaren ateak
zabaltzea...euskararen normalizazioan eragile aktiboa izan daitezen akuilu lana
egitea
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Eragin esparru nagusia
eta albokoak

Helduen-euskalduntzea, euskalgintza, komunikabideak, kultura

6

Erakunde laguntzaileak
eta horien lan-arloak

Euskal Hedabideen Elkarteko kidea: HEKIMEN http://www.hekimen.eus/
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua
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Inplementazio-epea

INFORMAZIO GEHIGARRIA PRAKTIKA EGOKIEN FITXA
8

Hedapena (eragiten dien
pertsona kopurua, barnekanpo hedapena…)

11.000 ale banatzen dira hilero (urtean 10 aldiz)
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Inbertsioa (dirutan,
denboran, pertsonetan,
bestelako baliabideak…)

8 bat lagun aritzen dira aldizkarian; horrez gain, kolaboratzaile zerrenda luzea
dugu.
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Lortutako emaitzak

25 urteko ibilbidea, aldizkari espezializatua

11

Dokumentazioa
erreferentziazko
materiala

12

Aurkezpen bideoa

13

Intereseko informazio
gehigarririk

www.aizu.eus
Kolaboratzaile zerrenda: Zaldieroa, Julen Gabiria, Xabi Paia, besteak beste
Azken
aleak:
http://www.aizu.eus/index.php?option=com_publisher&view=publications&layo
ut=publicationpage&Itemid=108

