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Abian da Supermintzalagunen 20. promozioa 

Izena emateko beharrezko informazioa, herriko euskara elkartean, euskaltegian, udalean 
edota www.mintzalaguna.org webgunean aurki daiteke. 

Zuzeu: : http://zuzeu.com/2013/09/24/abian-da-supermintzalagunen-20-promozioa/

 

“Bi hizkuntza aldi berean ikasteak ez dakar gatazkarik haurrentzat” 
Jurgen M. Meisel. hizkuntza ikasketan adituari egindako elkarrizketa 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-09-06/009/001/bi_hizkuntza_aldi_berean_ikasteak_ez_dakar_gatazkarik_haurrentzat.htm 

 Goranzko joerari eutsi dio D ereduak ikasturte berrian  

Aurreko astean hasi zen 2013-2014 ikasturtea ziklo guztietan izena emana duten 364.090 ikasleentzat. Igoera apaldu 
egin den arren, D ereduak goranzko joerari eutsi dio ziklo guztietan. 

Naiz: http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20130906/goranzko-joerari-eutsi-dio-d-ereduak-ikasturte-berrian 

 
Mugikorrentzako aplikazio berria: 'Aditzak'  
Euskarazko aditzak zuzen jokatzen laguntzen du. 
Noticias de Guipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/09/01/sociedad/euskadi/la-aplicacion-movil-39aditzak39-ayuda-a-
conjugar-correctamente-los-verbos 

 
Nik euskaraz, zuk zergatik ez?  
Euskara ikasteko matrikulazio-kanpainen zenbait bideo 
Sustatu: http://sustatu.com/gazteaukera/1380282534?utm_source=rss&utm_medium=feeds 

Nire bizitza aldatu du, bizi-esperientzia ahaztezina izan da 

Euskaltegiak leporaino betetzera deitu du Kontseiluak Iruñean egindako agerraldian. AEK eta IKAren euskaltegietan 

euskaldundu diren bi nafarrek beraien esperientziaren berri eman dute bertan  
Kontseilua: http://www.kontseilua.org/index.php?id_saila=54&id_edukia=558  

 
¿Pero, es que tu no sabes castellano o qué? 

Amelia Barquinek euskararekin haren ilobak izandako esperientzia kontatzen du.  

Amelia Barquin: http://abarquin.wordpress.com/2013/09/26/pero-es-que-tu-no-sabes-castellano-o-que/

Euskararen iturritik edatera  

Naziorik gabeko herrietatik etorritako hamalau lagunek hiru hilabete igaroko dituzte Eskoriatzan; hizkuntzaren eta 
kulturaren normalizaziorako estrategiak ikasiko dituzte, gero euren herrian aplikatzeko 
Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-09-29/038/001/euskararen_iturritik_edatera.htm 

Sobre les agressions (F. Suay)  
Azken aldian katalan hiztunek jasan dituzten Valentziako polizien agresioen inguruko artikulua. Hizkuntza bat bere 
herrialdean beste bategatik ordezkatzeko prozesua azaltzen du eta baita zigor mekanismoen ezaugarriak.  
Suay: http://www.suay.cat/2013/09/sobre-les-agressions.html 

 
Munduko hizkuntzak eta euskalkiak bereizteko gai ote zara?  

Munduko hizkuntzak ezberdintzeko gai al zara? Euskalki zehatz bat zein herritakoa den asmatuko zenuke? Bi galdera 
hauek interesa piztu badizute, denborapasa bi daude zure zain. Bata, The Great Language Game da, bestea, Ahotsak 
proiektuaren Euskalkitegia. 
Zuzeu: http://zuzeu.com/2013/09/03/munduko-hizkuntzak-nahiz-euskalkiak-bereizteko-gai-ote-
zara/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zuzeu+%28zuzeu.com%29

 
Kartzela zigorra ezarri diote gidari kataluniar bati, kontrol batean gazteleraz aritzeari uko 

egiteagatik  
Hiru orduz eduki zuten kontrol batean Guardia Zibilek, gaztelaniaz ez zuelako hitz egin nahi izan. Katalanez propio hitz 
egin omen zuen, kontrol-aldia luzatu eta horrela, alkoholemia proba beranduago egiteko. Bada, ez zuen positibo 

eman! 
vilaweb: http://m.vilaweb.cat/noticia/4145175/20130921/condemnat-preso-conductor-negar-parlar-espanyol.html 
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