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Aurten ere lantokiko praktikak euskaraz egingo dituzte Don Boscoko hainbat ikaslek 

Enpresetan praktikak euskaraz egingo dituzte Don Boscoko ikasleek. 
Oarsoarrak: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/aurten-ere-lantokiko-praktikak-euskaraz-egingo-dituzte-don-boscoko-hainbat-
ikaslek

Errenta aitorpena euskaraz: 5.000 baietz! 

HORTXE, erronka bat. Aurten 5.000 baietz! Zertaz ari gara? Errenta aitorpena euskaraz egiteaz. 

Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/04/23/opinion/erronka

Euskaraz garatutako produktu digital berriak sarean eskuragarri (Eusko Jaurlaritza) 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren (HPS) zereginetako bat euskarazko hizkuntza-baliabideak 
eguneratzea eta Interneten jartzea da. Hauek dira oraingo honetan guztion eskura jarri dituen produktu 
berriak: Xuxen zuzentzaile ortografikoa gailu mugikorretarako, Elhuyar hiztegien plugin eguneratuak, eta 
euskarazko oinarrizko softwarea nola instalatu erakusten duten 5 bideo 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/9Vwy3poz5AQ/1367304778553 

Haurrek munduko hizkuntzak eta kulturak ikasteko webgunea 

Webgunean, Txinako, Magrebeko, Mendebaldeko Afrikako, Españako, Frantziako eta Ingalaterrako abesti, 
ipuin eta jolasak jasotzen dira. 
Langune: http://www.kidilangues.fr 

Eika lantokia, normalizazio kasu aurreratua 
2007an Soziolinguistika Klusterrak euskararen normalizazio kasu aurreratua izendatu zuen Markinako Eikako lantokia. 
Iñaki Durañona Eikako lehendakariak eta Ismael Arbe euskara koordinatzaileak labur adierazi dituzte 
lantokiko errealitatea eta asmoak bideo honetan. 
Lantalan: http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/epyRwtikPp8/3636 

Elhuyar aldizkariaren eduki guztiak irekita webgunean 

Apiriletik aurrera, Elhuyar aldizkariaren eduki guztiak hasieratik irekita egongo dira webgunean. Orain 
arte, azken bi hilabeteetako eduki batzuk osorik kontsultatzeko harpidedun izan beharra zegoen; 
hemendik aurrera, edonorentzat irekiak egongo dira hasieratik aldizkaria. 
Elhuyar: http://aldizkaria.elhuyar.org/albisteak/elhuyar-aldizkariaren-eduki-guztiak-irekita-webgun/

Hizkuntz erabileraz ohar batzuk  
Joxe Manuel Odriozolaren artikulua,  nortasuna, erosotasuna, askatasuna eta buruestimua hizpide dituela, 
besteak beste: “hiztunak, ahal badin badu behintzat, ahaleginak egingo ditu bere nortasunaren parte den 
hizkuntza hautatzeko”.  
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2013-04-03/004/001/hizkuntz_erabileraz_ohar_batzuk.htm 

Idatzizko testuak errazten (I eta II) 

Euskarazko idatzizko testuak errazteko zenbait gomendio batu ditugu Azpidazkin. 
Azpidazki (EHU/UPV): http://www.ehu.es/azpidazki/default.asp?itemID=266 / http://www.ehu.es/azpidazki/default.asp?itemID=268

Iparraldeko hitza aurkeztu da   

Ipar Euskal Herriko euskarazko astekariarekin batera, Iparraldekohitza.info webgunea ere aurkeztu dute. 
Iparraldeko Hitza: http://www.iparraldekohitza.info/

 
Soziolinguistika domestikoa  

Barreiatzen artikulu sortan behin baino gehiagotan esan izan da euskaldunok armatu behar dugula. 
Egunerokoan gertatzen zaizkigunak tenteago eta harroxeago kudeatu behar ditugula. Horretarako, 
soziolinguistikak balio dezake, soziolinguistika domestikoa hain zuzen ere. 
Garagoikoa: http://blogak.com/garaigoikoa/soziolinguistika-domestikoa-revisited 

 
“Errebeldiak” Alberto Barandiaran 
Errebeldia ote dagoen 9 eta 14 urte bitarteko ikasleen euskararen erabilera maila baxuaren atzean, horixe 
EAEko ikasleen hizkuntz ohiturak aztertzeko martxan jarri den Arrue proiektuaren emaitzak aztertu 
dituzten ikerlariek buruan darabilten galdera. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-04-19/034/002/errebeldiak.htm    


