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39 udal euskaltegietan izena emateko epea zabalik. 
EAEko 39 udal euskaltegietan izena emateko epea zabalik dago dagoeneko. 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/09/09/sociedad/euskadi/abierto-el-plazo-de-matriculacion-en-los-39-

euskaltegis-municipales 
 

AEKren matrikulazio kanpaina abian da   
2011/2012 ikasturterako matrikulazio kanpaina abian jarri du "AEKk hitza ematen dizu" lelopean. 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/09/07/sociedad/euskadi/aek-pone-en-marcha-su-campana-de-

matriculacion-en-mas-de-100-euskaltegis

Euskal aditza lantzeko webgunea berrituta 
Askotan sortzen zaizkigu zalantzak euskal aditza erabiltzean, ezta? Bada, horiek argitze aldera, aditz-taula 

guztiak ipini ditugu kontsultagai. Horretaz gain, beste hainbat baliabide ere eskuratu ahal izango dituzu: 

teoria, ariketak... 
Google: https://sites.google.com/site/euskaladitza/ 

 
Euskarazko marrazki bizidunak deskargatzeko webgunea  
106 telesail eta 4.448 artxibo daude eskura. 
Z.Tek.: http://guraso.com/albisteak/euskarazko-marrazki-bizidunak-deskargatzeko-webgunea  

 
Amazon.es ireki dute, euskarazko liburuen atalarekin (18.000 tituluko katalogoa)   
Euskarazko liburuen atal bat dago. Goiburu bat jarri diote euskaraz (Ongi etorri euskal Liburu dendara), 

baina interfazea erdaraz dago bakarrik (berdin gertatzen da katalanezko eta galizierazko ataletan). Egia 

bada bilaketan diotena, euskaraz 18.000 tituluko eskaintza daukate. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/HtfXp0BwhNA/1315980829 

 
Etxeko langileek euskaraz ikasteko ikastaro aitzindaria  

EMUN eta Banaiz Bagara elkarteak antolatutako NEL (Nik ere Euskara Lanean) ikastaroak euskara ez 

dakiten etxeko langileek harremanak euskaraz izatea erraztuko du. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110914/290575/es/Un-curso-pionero-facilitara-relacion-euskara-empleados-hogar/ 

 
Pull and Bear eta Bershka frankizien sareko dendak, euskaraz 
Zara frankiziaren webgunearekin egin zuten bezala, Inditex konpainiak arropa saltzeko bere beste bi 

frankiziaren webguneak ere euskaraz dituela jakin dugu: Pull and Bear eta Bershka. 
Sustatu : http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/g9PW6HTDaaQ/1315998424 

 Androide eta iPhonerako Elhuyar hiztegiaren bertsio berria   
Dagoeneko deskargatzeko moduan daudenak: Elhuyar hiztegia, Elhuyar hiztegia/dictionary, Dictionnaire 

Elhuyar hiztegia, Elhuyar Sinonimoen Kutxa eta Elhuyar ikaslearen hiztegia. 
Elhuyar: http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/EU/Elhuyar-hiztegiak-zure-mugikorrean  

 
Arian metodoa  

Elkar argitaletxeak euskara ikasteko Arian metodo berriaren lehenengo atala aurkeztu zuen, eta bideo hau 

egin dute promozionatzeko. 
Z. teknol.: http://feedproxy.google.com/~r/Atoan-KarrajuaLabur/~3/CvONhgaQEeU/arian-metodoa 

 
Eguraldiak lagunduta, milaka lagun inguratu dira Azpeitiara, euskararen alde 'klik' egitera  

Gipuzkoako ikastolek egun handia dute gaur, eta lehen ordutik hamarka mila izan dira, eguraldia lagun,  

Ikasberri ikastolak antolatutako jaialdi handira gerturatu direnak.  
Gara: http://www.gara.net/azkenak/10/294533/eu/Eguraldiak-lagunduta-milaka-lagun-inguratu-dira-Azpeitiara-euskararen-alde-klik-egitera 

 
Zinemaldia eta euskara. Zer daukagu esateko?   

Euskarak presentzia du Zinemaldiko ekitaldi gehienetan. Jendaurreko tratuan ere, euskara harreman 

hizkuntza da. Eta bestelakoetara oso ohituta gaudenez euskaldunok, irla bat moduan hartzen dugu, non 

euskaldunoi euskaraz erantzuten zaigun, non euskaldun bezala errespetatuak sentitzen garen. 
Z. teknol.: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/VdW5qu_nrm4/ 


