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KORRIKA 17 BADATOR!! 
Maitatu, ikasi, ari… euskalakari. Aurtengo Korrikarekin bat egiteko eta informazioa jasotzeko gunea duzue hemen 

Korrika: http://www.korrika.org/ 

 
 

Gurasolagun, gurasoek euskara praktikatzeko egitasmoa  
Asmoa da gurasoen artean euskaraz egingo dituzten taldetxoak sortzea, haurrak eskolan dauden bitartean gurasoak batu daitezen euskaraz 
berba egiteko  
Z. teknol. 2: http://guraso.com/albisteak/gurasolagun-gurasoek-euskara-praktikatzeko-egitasmoa  

 
 

Bogan jarri dituzte ondarroarrak Ibilaldiko bideoklipean  

Mugimendua, indarra eta bizitasuna ekarriko ditu Ondarroara maiatzaren 29an aurtengo Ibilaldiak, eta horixe transmititu nahi izan du 
«Itsasoko haize berria... boga!» kantuarekin Josu Aranburu egileak.  

Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110311/252950/eu/Bogan-jarri-dituzte-ondarroarrak-Ibilaldiko-bideoklipean/ 

 
 

UEMAkoek RED sistema euskaraz erabili ahal izatea eskatzen dute  

Gizarte Segurantzaren RED sistemak gero eta gestio gehiago bideratzen ditu eta, abian jarri zenetik urte asko pasatu bada ere, gaur egun ez 
dago euskaraz, katalanez eta gailegoz erabiltzerik  

Diario Vasco: http://www.diariovasco.com/v/20110308/alto-urola/uemakoek-sistema-euskaraz-erabili-20110308.html  

 
 

Eta euskara uste baino hizkuntza errazagoa balitz?  
Azkenaldian interneten dabilen berria etorri zait burura: euskara ei da munduan ikas daitekeen hizkuntzarik zailena. Euskaraz aditz zailak baino 
gehiago, gutxi erabiltzen diren aditz multzo handia dago. euskaldun zahar askori ere lehenengo punpan kolpatzea kostatzen zaizkigun pilotak.  

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/p7Pcm3mP1ak/1299759146  
Aisia: http://www.aisia.net/bloga/2011/03/zaila-ala-erraza-1/ 
Aisia: http://www.aisia.net/bloga/2011/03/zaila-ala-erraza-ii/ 
Aisia: http://www.aisia.net/bloga/2011/03/zaila-ala-erraza-iii/ 

 
 

Android mugikorretarako euskara hiztegia  
Honako aplikazioa Euskara-Gaztelania/Gaztelania-Euskara hiztegia da, Android telefono mugikorretarako. Sareko datu-trafikoa saihesteko eta 
aurretik itzulitako hitzak konexiorik gabe ikusi ahal izateko, egindako itzulpenak gordetzen dituen memoria dauka.  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/dCN16eNk_-Y/1299781126 

 
 

Euskaraz aritu nahi duenarentzako webgune berria  
www.aritu.eu web orri honetan hainbat esparrutan eta egoeratan euskara maizago erabiltzeko tresna lagungarri batzuk eskainiko zaizkizu.  
Zuzeu.com: http://zuzeu.com/2011/03/15/wwwaritueu-euskaraz-aritu-nahi-duenarentzako-webgunea/  

 
 

«Bertsoa.com», bertso munduari buruzko informazio osoa Interneten  
Bertso Plaza Digitala Elkartea eta Euskal Herriko Bertsozale Elkartea bertsolaritzaren eremuko hedapen eta komunikazio proiektu bateratua 
garatzen ari dira iazko uztailaz geroztik. Horren emaitza webgune berria da: www.bertsoa.com. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110321/255005/eu/Bertsoacom-bertso-munduari-buruzko-informazio-osoa-Interneten/  

 
 

Euskalbar 3.9: Firefox 4 bertsiorako egokitua eta itxura berriarekin  
Euskalbarren egin diren aldaketak azaltzeko bideoa. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/Q__rqr1UegE/1300697151  

 
 

Travel Club txartela euskaraz eskatzeko kanpaina abian 

Enpresa jakinetan egindako erosketen truke hainbat produktu eskuratzeko aukera ematen duen Travel Club txartel ezaguna euskaraz 
eskatzeko kanpaina abian da. Aldaketa nola egiten den azaltzen da webgune honetan.   

Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1301559944 

 
 

Gipuzkoa aurrera, euskara atzera  
Gipuzkoa Aurrera lelopean agertzen da Gipuzkoako Foru Aldundia herritarren aurrean baina euskararen kasuan zenbait traba dituela dirudi: 
hainbat perla hemen.  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/CyZI2b8Fkno/1299054954 


