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'Erosi arraina euskaraz' kanpaina Oarsoaldean  
Oarsoaldeko lau udalek, Euskara Batzordearen bitartez, Erosi arraina euskaraz kanpaina jarri dute martxan. 
Eskualdeko arrandegietako 18 produktu ohikoenen izenak eta prezioak jartzeko txartel eta panelak banatzen dabiltza; 
eta urrian arrandegietako produktuak erabiliz egindako errezeten lehiaketa egingo dute. 

HPS: http://www.euskara.euskadi.net:80/r59-738/eu/contenidos/noticia/20120912_arrainaeuskaraz/eu_alb/alb_arrainaeuskaraz.html 

 

Autoikaskuntza 
Euskal Herrian autoikaskuntzako aukerak zeintzuk diren aletzen dizkigute artikulu honetan 
Azpidazki: http://www.ehu.es/azpidazki/default.asp?itemID=242

 
Elkarrizketa: Rober Gutierrez. Bai euskarari Ziurtagiriko zuzendaria  
Euskaraz lan egiten duten enpresen arteko elkarlana sustatu nahi duen azokaren berri. 
Berria:  http://paperekoa.berria.info/harian/2012-09-22/015/001/euskaraz_lan_egiten_duten_enpresen_arteko_elkarlana_sustatu_nahi_du_azokak.htm  

 

Enpresa eta lan munduan euskararen bazterketa zenbaterainokoa den agertzen duen inkesta 
Langune elkarteak EAEko enpresatako hizkuntzen erabilerari, kudeaketari eta trebakuntzari buruzko azterketa bat 
aurkeztu du duela egun gutxi. Euskal enpresen %41ek euskara eta gaztelania erabiltzen ditu barne harremanetan 
Blogak.com: http://www.blogak.com/euskarazhostia/enpresa-eta-lan-munduan-euskararen-bazterketa-zenbaterainokoa-den-agertzen-duen-inkesta 

 

Euskaltegiek eta gizarteko zenbait eragilek euskara ikastera dei egin dute  

Matrikulazio kanpaina iritsi da eta datuak nahiko baxuak dira. 
Diario vasco: http://www.diariovasco.com/v/20120921/al-dia-sociedad/euskaltegis-hacen-llamamiento-sociedad-20120921.html  
 

Euskaraz bizitzeko nahia aldarrikatuz bete dituzte herritarrek kaleak  

Euskaraz bizi nahi dut herri-lasterketak egin dira Euskal Herriko hainbat herritan. Bertan parte hartu duten 

heldu zein txikiek harrotasunez zabaldu dute euskaraz bizitzeko nahia lau haizetara. Lagun giroan eta eta 

elkarrekin kirola eginez igaro dute eguna euskaltzaleek. 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/1XpM41x2uYE/ 

 

Baina hemen euskaraz ez dakienak ez digu uzten euskaraz egiten  
Zerbitzu publikoa, herri euskalduna. Eta medikuak euskaraz hitzik ez. Areago, erdaraz egiten dudanean, aurpegi 
arraroak. Baina denek, baita nire amak ere, kontatzean.”han bestea! Ya me he tomado, nola ahal duzu hori esan?”. 
Eta berak nola ezin du esan “- Ba hartu pastilla hauek”. 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/CJkVx6qcnxM/  
 

Kilometroak jaia prest!  

Urriaren 7an euskara eta euskal kultura protagonista bihurtuko dira beste behin ere 2012ko Kilometroak jaian. Aurten 
Andoaingo Aita Larramendi ikastolari egokitu zaio jaiaren antolakuntza eta ikastolen eta euskararen arteko harremana 
babestearen aldeko ekimena bultzatzea. 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/09/29/sociedad/euskadi/kilometroek-on-egiten-dute  

Euskara digitalki desagertzeko arriskuan  
Meta-Net sareak egindako ikerketaren arabera euskarri digitalean arriskuan dago euskara 
El Correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120927/pvasco-espana/euskera-situa-alto-riesgo-20120927.html

Erdaldunberriaren ajeak  
Apenas geratzen den euskaldun elebakarrik. Baina erdaldunberriak asko. Ikusezinak diren arren. Ezezagunak. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-09-13/005/004/erdaldunberriaren_ajeak.htm  

Athletic gorrita nuria 
Karrajuak Bilboko Ulibarri euskaltegiaren matrikulazio kanpainari erreparatu dio: Athletic gorrita nuria 

Zuzeu : http://feedproxy.google.com/~r/Atoan-KarrajuaLabur/~3/p3kFSc8nMRc/athletic-gorrita-nuria  

Elkarrizketa: Jasone Zenoz. Hezkuntza Zientzietako katedraduna  
'Kontua ez da euskara edo ingelesa; biak, euren rolekin' 
Berria: http://paperekoa.berria.info/berria/2012-09-04/015/001/kontua_ez_da_euskara_edo_ingelesa_biak_euren_rolekin.htm 
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