Euskararen berri OLAtu gainean
2012ko otsaileko ALBISTEAK:
'Gurean menua euskaraz' kanpaina aurkeztu dute
Oarsoaldean martxan jarri da Gurean menua euskaraz kanpaina jatetxeei begira.
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/gurean-menua-euskaraz-kanpaina-aurkeztu-dute

Ama-hizkuntzaren nazioarteko eguna
Ama-hizkuntzen eguna izan dugu hilaren 21ean. Yucatan maiatik Txile maputxera, Hegoafrikatik Malira,
Asia Hegoaldean, Australian zein Kanadan, izan da ospakizunik.
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-02-26/019/001/hizkuntzak.htm

Iratxe
Esnaola:
«Euskarazko
edukiak
sustatu
nahi
ditugu
.eus
domeinuarekin»
Urteak daramatzate .eus elkartekoek domeinua eskatzeko lana egiten. ICANNek eskaerak egiteko epea
ireki du apirila arte.
Kulturklik: http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/eu/iratxe-esnaola-euskarazko-edukiak-sustatu-nahi-ditugu-eus-domeinuarekin-con-eldominio-eus-queremos-promover-los-contenidos-en-euskera http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/eu/iratxe-esnaola-euskarazko-edukiaksustatu-nahi-ditugu-eus-domeinuarekin-con-el-dominio-eus-queremos-promover-los-contenidos-en-euskera

Irrien Lagunak Oarsoaldean, egitasmo hezitzaile herrikoi berria
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoak kide dituen Irrien Lagunak klubaren ekimenez, Oarsoaldeko
herrietan haurrentzat aisia proiektu hezitzaile, euskaldun, herritar eta parte hartzaile bat abian jartzeko
asmoa dago. Proiektuaren protagonista haurrak izango dira, baina ez dira jasotzaile huts izango,
egitarauaren beraren diseinuan ere hartuko baitute parte. Ez da haurretara mugatzen den egitasmoa hala
ere, gazte eta heldu, guraso, irakasle, haurren aisia talde, gazte mugimendu, herri ekimen, kultur,
euskara, heziketa, kirol, natur talde, herriko eragile, herriko udal eta erakunde, eskolak, ikastolak,
norbanako eta beste inplikatu nahi dira bertan..
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/irrien-lagunak-oarsoaldean-egitasmo-hezitzaile-herrikoi-berria

Euskarari buruzko 14 datu bitxi-edo
Orain dela gutxi plazaratu dute Plataforma per la Llenguakoak katalanari buruzko 50 datu. Eusko
Jaurlaritzak ere egin du EBPNren inguruko txosten bat. Garaigoikoa blogean horietatik 12 aukeratu dira.
Garagoikoa: http://www.blogak.com/garaigoikoa/euskarari-buruzko-14-datu-bitxi-edo

Euskal Herrian euskaraz-ek Euskaraz Bizi Eguna antolatu du martxoaren 17rako
Euskal Herrian Euskaraz-ek (EHE) martxoaren 17an Donostian egingo den euskaraz Bizi Egunaren
aurkezpen ekitaldia egin zuen hiriburuko Doka kafe antzokian. Bertan, egitarauaren aurkezpena egin eta
EHEren webgune berria aurkeztu zuen:www.euskalherrianeuskaraz.org
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20120229/325286/eu/Euskal-Herrian-Euskaraz-ek-Euskaraz-Bizi-Eguna-antolatu-du-martxoaren17rako/

D ereduan hasiko dira ikasle berrien %77, iaz baino %1,6 gehiago
Ereduei dagokien datua bereziki da nabarmentzekoa. D eredua da oraindik jaun eta jabe ikasle berrien
artean EAEn. 18.433 ikasletatik 14.162k egingo dituzte ikasketak euskarazko ereduan (%76,83). Guztira,
iaz baino 419 gehiago dira horiek
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-02-15/010/001/d_ereduan_hasiko_dira_ikasle_berrien_77_iaz_baino_16_gehiago.htm

Eusko Jaurlaritzak euskara erabiltzen ez duten enpresen kontrako isunak kendu ditu
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntz Eskubideei buruzko Dekretua aldatzeko proposamena onartu
du Eusko Legebiltzarrak.hona hemen horren harira bildu ditugun hainbat albiste.
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-02-08/004/001/adostasun_zabalagoekin_euskara_gehiago.htm
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20120210/321152/es/La-Camara-Gasteiz-elimina-multas-contra-empresas-que-no-utilicen-euskara/
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-0210/011/001/Arreta_euskaraz_ez_emateagatik_enpresa_handiak_zigortzeko_bidea_itxi_egin_dute.htm
Kontseilua: http://www.kontseilua.org/index.php?id_saila=54&id_edukia=432
Gara: http://www.gara.net/azkenak/02/321086/eu/Kontseilua-Kontsumitzaile-euskaldunen-hizkuntza-eskubideen-urraketa-betikotzeaerabaki-du-Eusko-Legebiltzarrak

Eusko Jaurlaritzak gaztelania-euskara itzultzaile automatikoa aurkeztu du
Akats ugari dituztela ohartu dira.
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/02/29/sociedad/euskadi/el-mejor-traductor-con-limitaciones

