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Eskuko telefonoan euskaraz ikasi 
Eskuko telefonoetara ere iritsi dira euskaraz ikasteko sistemak. Elhuyar fundazioak horretan laguntzen duen 
aplikazio bat sortu du: Moblang. Internetetik har daiteke, Moblang.eu helbidetik, eta norbere eskuko telefonoan 
instalatu. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-10-15/013/001/eskukoan_euskaraz_ikasi.htm  

Karrajua: http://feedproxy.google.com/~r/Atoan-KarrajuaLabur/~3/m3rrFpQBlRg/euskara-mugikorrean-ikasteko-aplikazioa  
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20111024/298995/eu/Beti-gainean-daramagun-sakelakoa-euskara-ikasteko-ere-lagun/ 

 
Aditzak jokatzeko webgunea 
Euskal aditz laguntzailea jokatzeko tresna bat da Aditzak.com. Adizki egokia aurkitzeko modurik errazena. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/Fwlfpxgso8Q/1319463038 

Aditzak.com: Aditzak.com 

'Kontaidazu ipuin bat' kanpaina berria martxan  Oarsoaldean 
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak aurten ere abian jarri du Kontaidazu ipuin bat ekimena. Ekimenaren helburua 
gurasoak, aiton-amonak, osaba-izebak… haurrei ipuinak euskaraz kontatzera animatzea da, baita ipuin 
bildumatxo bat osatzea ere, gero familiei helarazteko 
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/kontaidazu-ipuin-bat-kanpaina-berria-martxan-da 

 
Medikuek ez dute euskaraz sendatzen  
Kontseiluak salatu du, Osakidetza dela hizkuntza eskubideen urraketagatik kexa gehien dituena. Hona hemen 
Behatokiko zuzendari den Garbiñe Petriatiri egindako elkarrizketa. 
El Correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111019/pvasco-espana/insulta-persona-pedir-medico-20111019.html  
Noticias de Alava:http://www.noticiasdealava.com/2011/10/20/sociedad/euskadi/los-medicos-no-curan-en-euskera 
 

Euskaraz bizi ahal izateko dinamika aurkeztu du Kontseiluak Donostian  

Herritarrak euskaraz bizitzearen alde biltzeko dinamika bat antolatu du euskararen Gizarte Erakundeen 
Kontseiluak, eta Donostiako Doka aretoan aurkeztu zuen. Kontseiluaren arabera, euskaraz bizi nahi duten 
herritarren mugimendu zabal bat osatzea da helburua 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-10-29/014/001/_Euskaraz_bizi_nahi_dut_.htm  

Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20111029/300078/eu/Euskaraz-bizi-ahal-izateko-dinamika-aurkeztu-du-Kontseiluak-Donostian/

 
Clown saioak Oarsoaldeko parkeetan  
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak ikasturte hasieraren harira eta Oarsoarrak komunitatea gehiago ezagutzera 

emateko asmoz, hainbat clown saio antolatu ditu. 
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/clown-saioak-oarsoaldeko-parkeetan  

 
Euskaraz ikasi duten ikasleak tituluak egiaztatzetik salbuetsita egongo dira  
Batxilergoarekin B2 maila emango da eta unibertsitateko karrera batekin EGA, guztia hau administrazioan lan 
egiteari begira  

Noticias de Alava:http://www.noticiasdealava.com/2011/10/04/sociedad/euskadi/los-alumnos-que-estudien-en-euskera-estaran-exentos-
de-acreditar-titulos 

Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/10/04/sociedad/euskadi/las-exencion-de-acreditar-el-titulo-de-euskera-se-
aprobara-antes-de-fin-de-ano 
Zuzeu: http://zuzeu.com/2011/10/04/euskarazko-maila-nahikoa-ez-duten-milaka-ikasleri-titulua-oparituko-die-jaurlaritzak/ 
 

Tafallako ikastolak eraikin berria egingo du Nafarroa Oinezen lortutako diruarekin 
Eguraldia alde izan zuten Tafallan Nafarroa Oinez-en, eta jendetza bildu zen ospatzera. Giro ona eta festa izan 
ziren nagusi. Inoiz baino 3 urteko ume gehiago dago ikastolan. 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/10/11/sociedad/euskadi/la-ikastola-de-tafalla-destina-los-ingresos-del-
nafarroa-oinez-a-un-nuevo-edificio 

Andoni Egaña: "eskubidea dugu ekintza ludiko bat gure hizkuntzan bizi eta asko garela 
sentitzekoa" 
Elkarrizketa Andoni Egañari “Bertsolari” filmaren inguruan. 
El correo:http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111014/cultura/tengo-paro-bajas-vacaciones-20111014.html

 


