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2010eko uztaileko ALBISTEAK: 
 

 
Udako irakurgaiak  

Urte osoan zain egon ostean, aurten ere, oporrak ate joka dauzkagu. Gogoz gaude lasaiago ibiltzeko, zenbait txoko 

ezagutzeko, orain arte egin ezin izan duguna egiteko. Sasoi ezin hobea da, halaber, gustuko liburu bat irakurtzeko 

ere. Guk 3 nobedade aukeratu ditugu zuentzat:  
Azpidazki: http://www.ehu.es/azpidazki/default.asp?itemID=158 

 
ETB1en etorkizunaren inguruko hausnarketa abiatzeko txostena  

Joan den astean, EITBko zuzendari nagusi Alberto Suriok, ETB1-ren etorkizunari buruzko hausnarketa txosten bat 

aurkeztu zuen EITBko Administrazio Kontseiluaren aurrean. Txostenaren edukia eskuratu du Sustatuk, eta hemen 

duzue, osorik.  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/p9oWlWjLXN8/1278222956 

 
 

Mintzapraktika udan: Txirrindulariak... eta euskara ikasleak  

Udan ikasgeletatik kanpo euskara praktikatzeko hiru aukera hemen: AEK-k antolaturiko bi barnetegi ibiltariak eta 

Topaguneak eta EHNE Nekazarien Elkarteak antolaturiko mintzapraktika baserrietan.  
Haria: http://www.argia.com:80/argia-astekaria/2239/mintzapraktika-udan/osoa 

 
 

Etxegiroan.com, liburuak entzuteko ataria  

Haurrei eta helduei zuzenduriko ipuinak eta audioliburuak entzun daitezke, besteak beste, etxegiroan.com webgune 

berrian.  
Haria: http://www.argia.com:80/argia-astekaria/2239/etxegiroancom-liburuak-entzuteko-ataria/osoa 

 
 

Elhuyarren hiztegi zientifiko eta teknologikoa, sarean  

http://zthiztegia.Elhuyar.org/ helbidean kontsulta daiteke  
El Correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20100716/mas-actualidad/cultura/diccionario-elhuyar-ciencia-tecnologia-201007161219.html 

 
 

Euskara erabili ahal izango da Espainiako Senatuan 2011tik aurrera  

Euskararekin batera, espainiar estatuan koofizialak diren gainontzeko hizkuntzak ere erabili ahal izango dira  
El Correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100714/politica/auriculares-pleno-senado-20100714.html 

 
 

Euskara ikasteko 1.850.000 euro bideratuko ditu Jaurlaritzak  

HABEren euskara-mailak edo horien baliokideak gainditu dituzten ikasleentzako laguntzak jasotzeko baldintzak eta 

deialdia (PDF) plazaratu ditu Jaurlaritzak  
Haria: http://www.argia.com/albistea/euskara-ikasteko-1850000-euro-bideratuko-ditu-jaurlaritzak 

 
 

Aralarrek Lanbide Heziketako irakasleak euskalduntzeko programa bat eskatu dio Hezkuntza sailari  

Aralarrek Lanbide Heziketako irakasleak denbora tarte jakin batean euskalduntzeko programa bat eskatu dio 

Hezkuntza Sailari 586 irakaslek ez baitute euren hizkuntza eskakizuna betetzen.  
Noticias de Alava: http://www.noticiasdealava.com/2010/07/23/politica/euskadi/aralar-pide-a-educacion-un-programa-para-euskaldunizar-a-los-profesores-de-fp 

 
 

Jaurlaritzak urtebetez atzeratuko du saltokiei euskalduntzeko emaniko epea  

Jaurlaritzak, oraingoz, ez dizkie isunak jarriko establezimendu publikoei kontsumitzaileen hizkuntz eskubideak 

urratzeagatik, eta beste urtebeteko epea eman die euskalduntzeko.  
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2010-07-21/012/006/euskalduntzeko_beste_urtebeteko_epea_eman_die_saltokiei_jaurlaritzak.htm 

 

Zorionak Keler garagardo etxeari (gutuna)  

Ezuste atsegina hartu nuen duela gutxi betiko supermerkatura joan eta Realari igoeragatik omenaldia eginez prestatu 

duten etiketan euskara besterik ikusi ez nuenean.  
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2010-07-18/006/007/Zuzendariari._Etsipen_igorlea_Bergarako_taldetik_Udalbiltzara_Zorionak_Keler_garagardo_etxeari.htm 

Euskarazko marrazki bizidunak on line ikusteko eta deskargatzeko  

Euskarazko dozenaka marrazki bizidunen bilduma bat egin dute sarean. Artxiboak Megaupload zerbitzuaz baliatuta 

sareratu, eta edonork ikusi, webguneetan embed kodearen bitartez pegatu edo ordenagailura deskargatu eta offline 

ikusteko aukerarekin.  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/OA1zXDmX6Qs/1279213122 


