
 

            
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2017ko urriko ALBISTEAK 
 

IK4-Ideko enpresa saritu dute Makina Erremintaren Biltzarrean, euskarazko hitzaldi onenarengatik 

Aitzol Galletebeitiak jaso du, Elgoibarko IK4-Ideko zentro teknologikoko Fabrikazio prozesuak ikerketa taldeko ikerlariak. 

“Disko-birakari bidezko diamantatze eredu zinematikoa” izeneko txosten teknikoagatik jaso du saria. 

Zergatik matrikulatzen dira ikasle euskaldunak gaztelaniazko taldeetan?  

2015ean inkesta bat egin zuen Gizarte eta Komunikazio Zientzietako Fakultateko Euskara Batzordeak. Ikasleei 

planteatutako galderen bitartez, matrikulazio joeren zergatiaren ideia orokor bat atera zuen, eta hurrengo ikasturtean 

kanpaina bat jarri zuen martxan. Esku-or...  

Oarsoarrak Komunitatea giroa berotzen ari da 2018ko "Euskarak 365 egun" ekimenerako  

Errenteria, Oiartzun, Pasaia eta Lezon 110 lagunek konpromisoak hartu dituzte euskara erabiltzeko. Errenteria, 

Oiartzun, Pasaia eta Lezon 110 lagunek konpromisoak hartu dituzte euskara erabiltzeko. Errenteria, Oiartzun, Pasaia 

eta Lezon 110 lagunek konpromisoak hartu...  

‘Euskaraz eroso, nonahi eta noiznahi sentitzeko baliabideak’ TELP ikastaroa egingo dute Intxaurrondon  

Euskararen ezagutza eta erabilera areagotzea da azkenaldian Intxaurrondon finkatu duten helburu garrantzitsuenetako 

bat. Izan ere, azaroaren 12tik abenduaren 2ra bitarte, Baietz 20 egun euskaraz Intxaurrondon erronka biziko dute. 

Dagoeneko 163 Ahobizi (astebetez edon...  

Zergatik egiten dute euskaraz gutxiago bermeotarrek ondarroarrek baino?  

Euskararen ezagutza datuak parekoak. Bi herriak dira euskaldunak. Biak kostaldekoak eta Bizkaikoak. Arrantzale herriak 

dira biak. Ondarroan kale erabilera datuak onak dira eta Bermeon kezkagarriak. Bermeoko Udalak berak eskatu zion 

UEMAri ikerketa egiteko, euskararen...  

Lanenpres gidak enpresei erraztuko die euskarazko formakuntza eskaintzea  

Lanbide Heziketan eta alor sozioekonomikoan euskara sustatzeko lanabes berria aurkeztu zen atzo, Artium museoan: 

Lanenpres gida. 

Zertaz ari gara, normalizazioaz ari garenean?  

URTZI URRUTIKOETXEAK Hitz Adina Mintzo zikloaren barruan emandako hitzaldi baten izenburua da: «Zertaz ari gara 

hizkuntza normalizazioaz ari garenean?». Berria egunkarian azaldu zuen bere tesia: «Gaztelaniaren makulua erraz 

onartzen dugu euskaldunok». Halako des-ikas...  

Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa, zertan den urtebete geroago  

Abenduaren 17an urtea beteko da zenbait eragilek Donostian Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa aurkeztu 
zutenetik.  
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