
 

 

 

OINARRI TEORIKOAK 

 

Lingolang.net Euskaltzaleen Topaguneak aniztasunaren gaia ikastetxeetan lantzeko 

sortutako egitasmoa da. Euskaltzaleen Topagunea, Euskal Herriko luze zabalean kokaturiko 96 

Euskara Elkartek osaturiko mugimendua da. Euskararen normalizazioaren bidean euskaltzaleak 

trinkotu eta euskaraz bizitzeko guneak eta uneak sortzea du helburu, hiztun komunitatea 

erdigunean ipiniz. Hainbat arlo jorratzen ditugu, ala nola, kultura, aisialdia, haur eta gazteak, 

mintzapraktika, tokiko komunikabideak eta sentsibilizazioa. Sentsibilizazioaren baitan 

aniztasunaren gaia jorratzeko  apustua egin du Euskaltzaleen Topaguneak azken urteotan.  

Munduan 6.500 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira. Hizkuntzak dira kulturen 

adierazle garrantzitsuenetakoak eta beraz, munduko kultura aniztasunari eusteko, hizkuntzak 

zaindu behar ditugu. Euskarak Euskal Herria du bizitoki bakar eta, dakizunez, egoera 

gutxiagotuan dago. Gainera, gurean beste hizkuntza ugari bizi dira, asko azken urteetan etorri 

diren pertsonek ekarriak. Aniztasuna, beraz, etxean daukagu. Bakoitzak bere hizkuntza zaindu 

eta erabiltzeaz gain, beste hizkuntza batzuk ere ikasiz gero, denok aberastuko gara. Eta 

bakoitzak bereari uko egin gabe, euskara izan dadila guztion arteko kohesio eta komunikazio 

hizkuntza. Horixe da Euskaltzaleen Topagunearen nahia eta apustua. 

Helburu horiek bultzatzeko hainbat egitasmo abiatu ditu Euskaltzaleen Topaguneak; 

Auzoko, non euskaratik urrun bizi diren herritarrak euskarara gerturatzea duen xede, 

hiztegitxoak, hizkimizki.com eta hiztegitxoak.eu; euskara erdigunean jarriz hainbat 

hizkuntzetara eta alderantziz, oinarrizko hiztegiak, Onki Xin; herrietara datozen etorri 

berrientzako harrera egitasmoa eta begi bistan duzun lingolang.net. 

Lingolang.net gure herrietako hizkuntza aniztasuna azalarazteko asmoz, euskaratik, 

aniztasunean eta parte hartzea sustatuz sortutako webgunea da. ikastetxeetako hizkuntza 

aniztasuna islatzea da xede, herriko aniztasunaren adierazle gisa. Honela, hizkuntzen duten 

garrantzia goraipatu eta ikaskideen arteko ezagutza eta aitortza bultzatzen da. Era berean, 

ikastetxe eta gurasoei aniztasuna latzeko baliabideak eskaintzen dira.   

Lingolan.net multimedia webgune bat da. Hasierako orrialdetik, herri bakoitzerako 

sarbidea ematen da eta bertan, herrian hitz egiten diren hainbat hizkuntzaren inguruko 

oinarrizko informazioa jasotzen da hiztunen beraien ahotatik. Ikastetxeetako beste jatorri 

batzuetako ikasleak dira protagonista eta beraien hizkuntzaren erakusle. Era berean, 

hizkuntzen inguruko oinarrizko informazioa eta aniztasuna ikasgelan jorratzeko unitate 

didaktikoak daude erabilgarri. Webguneak, hizkuntza gehiago txertatzeko aukera ematen die 

ikastetxeei, webgunea elikatzeko aukera eskainiz.  


