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Euskara bermatzeko, udalek hizkuntz irizpideak bateratu dituzte Gipuzkoan
Kontratu publikoetan hizkuntza irizpideak txertatuko dituzte Gipuzkoako 36 udaletan, aldundiak
zabaldutako bidearekin bat eginik
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-0131/002/001/Euskara_bermatzeko_udalek_hizkuntz_irizpideak_bateratu_dituzte_Gipuzkoan.htm

Euskaraz bizitzea bermatuko duen hezkuntza ereduaren aldeko hautua egin dezaten dei egin
die Kontseiluak gurasoei
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ikasle berrien ikastetxeetan izena emateko kanpaina zabaldu da. Horren
harira, Kontseiluak euren seme-alabak non matrikulatu erabaki behar duten gurasoei, D ereduaren alde
egin dezaten deia egin nahi die. Izan ere, gaur gaurkoz eredu horrek soilik bermatzen du ikasleak
euskaraz bizitzeko aukera izatea.
Zu zeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/6ZkdLZg7fAI/

'Erdaldunen euskararekiko aurreiritziak eta jarrerak' ikerketaren inguruan
Azterketan metodologia kualitatiboak eta kuantitatiboak erabili dituzte eta emandako erantzunen arabera,
hiru tipologia nagusi identifikatu dituzte: aldekoak, kritikoak eta tartean kokatzen diren “bai-baina”koak.
Sustatu:http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/0C12aB_4fbg/1357146594259

Elkarrizketa: Pablo Suberbiola. Arrue ikerketaren egileetako bat
«Ikasleek gizarteak eraginda aldatzen dute jokabidea»
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-01-26/003/001/ikasleek_gizarteak_eraginda_aldatzen_dute_jokabidea.htm

Euskara Batzordea lider euskara planetan (ULMA)
Josu Igartua (ULMA) normalizazio prozesua garatzeko talde operatiboaz eta lidergo erreferentziaz aritu
zen Emuneko 15.urteurreneko jardunaldian. Talde horrek (Euskara Batzordeak) lidergo-foku gisa eragin
behar du erakundearen baitan normalizazio prozesuaren trakzio funtzioa betetzeko.
Lantalan: http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/frP2YAqRc0Y/euskara-batzordea-lider-euskara-planetan-ulma

Euskararen tamaina munduko hizkuntzen artean
Emunek Goizberri saioan egindako galdera bati segida eman dio Kike Amonarrizek bere "Algara, edo ez
gara" blogean: hiztun aldetik egia da ez garela sobera handi eta indartsu, baina egia da ere, ez garela
uste dugun bezain txiki eta ahul.
Argia: http://www.argia.com/blogak/kike-amonarriz/2012/12/24/euskararen-tamaina-munduko-hizkuntzenartean/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=euskararen-tamaina-munduko-hizkuntzen-artean

Uscaras no tengo, amante
Frutadenda batean euskaraz eskatu eta gertatutakoa.
www.barretartia.com: http://barretartia.com/2013/01/08/uscaras-no-tengo-amante/

Jaio aurretik ere, ama hizkuntza
Ikerketa batek dio haurra ama hizkuntza eta gainontzekoak bereizteko gai dela amaren sabelean
dagoenetik
El correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130113/sociedad/mama-hablame-escucho-201301121457.html

Euskara babesteko eta bultzatzeko neurriak eskatu dituzte Usurbilen
AEK-k Korrika Kulturala abiatu du Usurbilen egun osoko egitarau batekin. euskara ikasleak eta
berbalagunak omendu dituzte eta euskara babesteko eta bultzatzeko neurriak galdegin.
Naiz: http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20130126/euskara-babesteko-eta-bultzatzeko-neurriak-eskatu-dituzte-usurbilek

No le entiendo, hableme en castellano
Gasolindegi batean jasotakoa, kutxakoak euskara ulertzen ez duela esaterakoan.
http://www.markelolano.net: http://www.markelolano.net/2013/01/11/no-le-entiendo-hableme-en-castellano/

Euskarak (gaztelaniaz bada ere) balio du ligatzeko
Ondokoari belarrira zerbait xuxurlatuz bi gauza egin litezke aldi berean: ligatu eta bilerak euskaraz egin.
Argia: http://www.argia.com/blogak/onintza-irureta/2012/11/05/euskarak-gaztelaniaz-bada-ere-balio-duligatzeko/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=euskarak-gaztelaniaz-bada-ere-balio-du-ligatzeko

