
            

Euskararen berri OLAtu gainean 

2013ko azaroko ALBISTEAK 
 

 

 

2013ko Euskararen Eguna  

Abenduaren 3an, aurten ere, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatuko da. Azaroaren 20tik aurrera, Eusko 

Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak MUNDIALA kanpaina jarri du martxan euskararen eguna gogora 
ekartzeko, EITBrekin lankidetzan.Horretaz gain, Euskaltzaleen Topaguneak ere kanpaina eta kartela jarri ditu abian. 

 
HPS:  http://www.euskara.euskadi.net:80/r59-738/eu/contenidos/noticia/euskara_nazioarteko_eguna_2013/eu_berria/berria.html  

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-11-29/013/001/euskaltzaleei_so_plazara_irteteko.htm 

HPS: http://www.euskara.euskadi.net:80/r59-

738/eu/contenidos/noticia/albis13_68_euskara_adierazpena/eu_adierazp/euskararen_adierazpena.html 

Naiz: http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20131128/mundu-osoko-euskaldunei-txioak-bidaliz-euskara-mundiala-dela-erakusten 

 

200.000 pertsona euskaraz nabigatzen Interneten  
10 urtetan bikoiztu da euskaraz nabigatzen dutenen kopurua 

El correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20131102/pvasco-espana/personas-navegan-euskera-internet-20131102.html 

Dementzia gaixotasunaren garapena atzeratzen du hizkuntza bat baino gehiago hitz egiteak  
Horrela frogatu dute Edinburgoko Unibertsitateak eta Indiako Nizam's Institute of Medical Sciences-ek egindako 
ikerketaren bidez. Burmuina landu eta garatzean dago gakoa. 
BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-24836837  

Euskara ikasiz mugikorrentzat aplikazio sorta  
Euskara-ziurtagiriak lortzeko trebatzen ari diren ikasleei zuzendutako aplikazio sorta da eta Android plataformarekin 
dabiltzan telefono mugikor eta tablet-etatik erabili daiteke. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/XBpeFI5aPUo/1383562400 

 
Euskararen normalizazioan ABB Niessenen lana ezagutu dute enpresek astelehenean 
Astelehenean,Oarsoaldeko enpresen topaketa egin dute ABB Niessen lantegian (Aranguren poligonoa, 6, Oiartzun), 
euskararen normalizazioaren alorrean enpresa horrek egiten duen lana ezagutzeko, eta beste enpresekin egitasmoak 
nahiz ekarpenak elkartrukatzeko. 
Oarsoaldeko hitza: http://oarsobidasoa.hitza.info/2013/11/22/euskararen-normalizazioan-abb-niessenen-lana-ezagutuko-dute-enpresek-

astelehenean/

Jurgen Meisel: "Hizkuntza bat baino gehiago ikasteko eginak gaude genetikoki" 

Immigranteek eta beren seme-alabek nola ikasten duten herrialde arrotzeko hizkuntza aztertu izan du Jurgen M. 
Meiselek (Heilbronn, Alemania, 1944). Hanburgoko eta Calgaryko unibertsitateetako irakasleak urteak daramatza 
etorkinen ikasketa prozesuak aztertzen. 

Sustatu: http://sustatu.com/1383334361079?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Enpresarean, euskaratik eta elkartasunean lan egin nahi dutenen bilgune  

Enpresa mundua euskaraz eraikitzen diharduten 40 proiekturen topaleku izan zen Arrasate, Enpresarean ekimenari 
esker. 
GFA euskara: http://www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1383554452  

Kike Amonarriz, 'Tribuaren Berbak' saio berriaz  

"Gure asmoa euskararen eta hizkuntzen munduaren inguruko interesa piztea da, eta horretarako eduki interesgarriak, 
deigarriak edo ez horren ezagunak plazaratuko ditugu formatu dinamiko eta atsegin batean." Saioa asteazkenetan 

izango da eta ostegunetan bezperako saioaren laburpena zabalduko dute. 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/sHluQeTmKAE/1384282620889 

Urkuluk begi onez ikusten du Osakidetzak erabiltzaile euskaldunen zerrenda sortzea 

Osakidetzaren II. plangintzaren baitako neurria da. 
El correo: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20131105/pvasco-espana/urkullu-avala-crear-registro-20131105.html 

Nafarroako oposizioetan: ingelesak 10 puntu, euskarak zero 
Nafarroako ogasunerako 20 plaza, urteko eskaintza publiko bakarra. Horietako 11etan ingelesak %10 puntu eman 
ditzake, eta gainerako 9etan, %6 , ingeles azterketa baten bidez. Eta euskarak? Zero puntu; ez dago euskara maila 
neurtzeko azterketarik 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/-z_Si1nvx3E/   http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/-z_Si1nvx3E/
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