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Pasaiako Euskararen Plan Estrategikoa diseinatzeko prozesua amaitu da  
Pasaiako udalak Euskararen Plan Estrategikoa diseinatzen amaitu du. Pasaiako udalaren webgunean 
daude ikusgai ateratako ideiak, txostenak eta proposamenak 
Oarsoarrak:http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/pasaiako-euskararen-plan-estrategikoa-diseinatzeko-prozesua-amaitu-da

 
Euskarak ez du oporrik hartzen  

Eguzkiak eta herri festek oporrei begira jartzen gaituzten sasoi honetan, anitz dira egun libreak euskarari 
eskaintzen dizkioten lagunak. Aranatzako barnetegiko eta AEK-ko beste ekimen batzuetako esperientziak 
jaso ditugu hemen. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110710/277958/eu/Euskarak-ez-du-oporrik-hartzen/ 

Euskaraz erregistra daitezke umeak Oiartzunen  
Duela bi astetik hona haur jaioberriak euskaraz erregistratu daitezke Oiartzunen. Ezkontzen eta heriotzen 
erregistroa ere egin daiteke euskaraz  
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-07-05/013/007/euskaraz_erregistra_daitezke_umeak_oiartzunen.htm  

 
Guztia da oso zaila erraza izan aurretik  

Bai Euskararien zergatia eta jatorria azaltzeko bizitza-istorioa erabili dute Kontseilukoek. Gazteleraz eta 
euskaraz idatzi dute bizitza-istorio hori, honakoa euskarazko bertsioa da. 
Bai euskarari: http://www.baisarean.org/2011/07/04/guztia-da-oso-zaila-erraza-izan-aurretik/  
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2011-07-05/004/001/guztia_da_oso_zaila_erraza_izan_aurretik.htm  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/N9W8rUk4pc4/1309935812  

 

IDAZLAGUN: euskaraz egoki idazteko erreminta  

Euskaraz lan egiteko erabilgarriak diren hainbat hizkuntza-baliabide batzen dituen aplikazio informatikoa 
sortu dute. 
zuzeu.com: http://zuzeu.com/2011/07/05/idazlagun-euskaraz-egoki-idazteko-erreminta/  
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110706/277064/eu/Euskaraz-egoki-idazteko-erreminta-sortu-du-Elekak-profesionalei-laguntzeko/ 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/07/06/sociedad/euskadi/eleka-ingeniaritzak-euskaraz-idazteko-aplikazio-
informatiko-bateratua-sortu-du  

 
Etxeko mahai bueltan, euskara irakasle lanetan  

Ez aditzik, ez ergatiborik... euskararen barrunbeetan ez dira sartzen, baina barrunbetik irakasten dute 
euskara. Urtero badira euskara ikastera baserri edo herri gune txikietara joaten diren herritarrak. Horiek 

urtean hilabete batzuetan «irakasle inprobisatu» bilakatzen direnek hartzen dituzte. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110701/275958/eu/Etxeko-mahai-bueltan-euskara-irakasle-lanetan/ 

 
Euskara atzerrikoen ahotan  

Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitateetan euskara ikasten duten hirutik bik euskal eratorria 
daukate. Garai batean, Boise eta Renora emigratu zuten aiton-amona euskaldunen omenez erabakitzen 
dute hizkuntza ikastea 
Noticias de Gipuzkoa : http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/07/15/sociedad/euskadi/euskara-atzerrikoen-ahotan 

Euskaraz bizi ahal izateko nahitaezkoa da hizkuntza-politikak iraultzea  

Kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao eta Behatokiko zuzendari Garbiñe Petriati Europako Kontseiluko 
aditu-batzordeko kideekin bildu dira Erregio edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Itunaren hirugarren 
ebaluazioaren karira. Bi txostenetan jaso dute egindako azterketa. 
Zu zeu.com: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/X3nFAqrqrhI/  
Kontseilua: http://www.kontseilua.org/index.php?id_saila=54&id_edukia=397  

 
Haur-zaintzaileak jarriko ditu Jaurlaritzak, gurasoek lana eta familia uztar ditzaten  

Zaintzaileak 30 urtetik gorakoak izan behar dute eta haurrak zaintzeko heziketa jasoko dute lanean hasi 
aurretik. Bestalde, euskarazko oinarrizko maila eskatuko dietela jakinarazi du Garciak, eta behin martxan 
jarritakoan euskarazko zein gaztelaniazko zerbitzuak eskainiko dituzten «familia habiak» izango direla. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-07-
08/011/001/haur_zaintzaileak_jarriko_ditu_jaurlaritzak_gurasoek_lana_eta_familia_uztar_ditzaten.htm  


