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Biztanle-dentsitate txikiko inguruek
Mintzalaguna programan parte
hartzeko aukera mugatuagoa dutela dio
Edorta Lopez AEK-ko kideak. Hala ere,
badute mintzapraktika egiteko beste
aukera bat, inguru horietan ez ezik,
munduko edozein bazterretan bizi
direnek: Mintzanet, euskara on line eta
doan praktikatzeko aukera. Bertan
bidelariak –euskara maila hobetu nahi
dutenak– eta bidelagunak –euskaraz
ondo dakitenak– elkartzen dira, lehenek
mintzapraktika egin dezaten.
Elkarrizketak binaka egiten dira, eta
saioak gutxienez ordu erdikoak izaten
dira.
Programa honek ez du helburu
didaktikorik, mintzamen eta ulermen
mailan hobetzea baizik: «mingaina
askatzea, lotsa kentzea eta solas egiteko
garaian erraztasuna lortzea da xedea».
Hartara, euskara praktikatu nahi baina
norekin ez dutenek, Mintzalaguna
programan bezala, eurekin hitz egiteko
prest dagoen lagun bat topatuko dute.
Esan bezala, Mintzanet munduko
edozein txokotan egonda ere euskaraz
hitz egiteko aukera eskaintzen duen
proposamen berritzailea da, Internet
bidez eta parte hartzaileek aukeratutako
orduan. Nahi dutenari buruz hitz egin
dezakete. Era berean, euskara hobetzen
ari direnei lagundu nahi dienak
Mintzaneten izena emanda aukera
polita eskainiko die beren inguruan
euskaraz aritzeko modurik ez dutenei,
euskara lantzeko eta hobeto ezagutzeko
aukera edukiko baitute. Bidelariak,
euskara hobetzen saiatzen denak,
horretarako beste pertsona baten
laguntza behar du. Programan parte
hartu ahal izateko maila minimo bat
behar du, elkarrizketa batean parte
hartzeko gai izan behar baitu. Hori
frogatzeko azterketa txiki bat egin
beharko du, B1 mailakoa. Bidelagunak,
euskaraz ondo dakienak, laguntza
eskaintzen dio praktikatu nahi duenari.
Bidelagunak ez du inolako titulaziorik
behar.
Mintzanet programa 2012ko
abenduan aurkeztu zuten, eta 2013ko
urtarrilean abiatu. Ainara Loiarte
Mintzaneteko kudeatzaileak jaso
dituzten azken datuen berri eman dio
GAUR8ri. Azken lau urteotan 860
lagunek jardun dute programan;
2016an, 480k. Orain arte 12.593 saio egin
dituzte; 2016an, 4.924.
2015ean Mintzanet +65 proiektu
pilotua abiatu zuten. Ekimen honetan,

Mintzanet Egunean parte hartu zuten bidelariak eta bidelagunak.
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MINTZANET, LAGUN EUSKALDUN BAT
MUNDUKO EDOZEIN BAZTERRETAN

Gorka Fernandez bidelaria (Sevilla) eta Mila Altuna bidelaguna (Azpeitia), elkar ezagutu zutenean.
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bidelagunak Gipuzkoako adinekoen
egoitzetan dauden pertsonak dira.
Beste hainbat ekimen ere antolatzen
ditu Mintzanetek, hala nola Euskal
Sortzaileak Sarean edo Hitzaldi Irekiak.
Lehena Etxepare Euskal Institutuarekin
batera eraman du aurrera. Proiektu
honek euskal sortzaileak eta munduko
unibertsitateko ikasleak harremanetan
jarriko ditu. Euskal sortzaileek
Mintzanet bidezko prestakuntza-saioak
eskainiko dizkiete munduko
unibertsitateetako euskara eta euskal
kultura ikasleei. Hitzaldi irekiak
proiektuan, berriz, pertsonaia
ospetsuek euskararekin izan duten eta
duten harremana azaltzen dute
Internet bidez egindako elkarrizketa
labur batean.
Mintzanet irabazi asmorik gabeko
proiektua da. Maramara taldea
enpresak kudeatzen du, eta Eusko
Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta Donostiako Udalaren
laguntza du.
Maramara taldearen hizkuntza
zerbitzuak hizkuntzen alorrean lan
egiten du. Haren helburua
komunikazioa erraztea da. Besteak
beste, honako zerbitzuak eskaintzen
ditu: itzulpenak, zuzenketak,
interpretazioak, testuak sortu eta
editatzea, azpitituluak sortu, editatu
eta zuzentzea, transkripzioak egitea eta
egokitzapenak moldatzea.

