
            

Euskararen berri OLAtu gainean 

2013ko abenduko ALBISTEAK 
 
 
 
'Pausorik pauso, ikastola auzolanean', Nafarroako ikastolen sorrerari buruzko dokumentala  
"Pausorik pauso, ikastola auzolanean" Lizarrako Ikastolaren sorrera eta hasierako hamarkadetako historia kontatuz, 
horrekin batera Nafarroako eta Euskal Herriko ikastolen historiari buruz ere hainbat testigantza biltzen da. 
Sustatu:  http://sustatu.com/pello.etxaniz/1387717884?utm_source=rss&utm_medium=feeds  

 

Bikain ziurtagiria 36 erakunderi 
Bederatzi erakundek goi mailako urrezko ziurtagiria jaso dute; hamaseik, tartekoa, zilarrezkoa; gainerakoek 
oinarrizkoa. Mota guztietako erakundeak daude. 

Berria: http://paperekoa.berria.info/berria/2013-12-18/013/001/bikain_ziurtagiria_36_erakunderi.htm  
Euskalit: http://www.euskalit.net/bikain/eus/reconocimientos.php?id=2 

'Txantxariak', euskaraz ekoitzitako telebista saio berria haurrentzat  
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urtxintxa Eskolaren arteko lankidetza esker sortu da Txantxariak telebista saioa. 
Abenduan ekin zaio emititzeari, tokiko telebistetan eta Hamaika TBn. Proiektu honek aurre egin nahi dio haurrentzat 
euskaraz ekoitzitako saioen eskasiari. 
GFA euskara:  http://www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1387455947  

Neguko merkealdian, Oiartzunen, euskaraz 
Ttur-ttur Euskaltzaleon Bilguneak eta Oiartzungo Udalak hitzarmena dute merkataritzan eta ostalaritzan euskararen 
erabilera areagotzeko bidean.  
Hitza: http://oarsobidasoa.hitza.info/2013/12/14/neguko-merkealdian-oiartzunen-euskaraz/  

 
Euskara ikasteko IKASBIL ataria, orain mobilean eta tabletan  
Bertsio berezia jarri da martxan, gailu horietan edukiak modu egokian aurkezten dituena. Gainera, ez da beste 
helbiderik idatzi behar, ordenagailua ez den gailu batetik sartzen dena modu automatikoan bidaliko baitu sistemak 
bertsio egokitu honetara.  
HABE: http://www.habe.euskadi.net/s23-4728/eu/contenidos/noticia/ikasbil_eskukoan/eu_def/index.shtml

Uhinetan da Hala Bedi Bi, Gasteizko irrati euskaldun berria 
Irrati berri hau nagusiki musikala izango da hasieran, baina bestelako mikrosaioak prestatzen ari dira, “pilula 
radiofonikoak”.  Martxan jarri berri den kateak, ordea, pausu bat harago joan eta euskarazko musika bermatzeko 
helburua duela adierazi dute. 

Argia: http://www.argia.com/albistea/hala-bedi-bi-uhinetan-da

Ikerketa baten arabera euskararen bizi-indarra Euskal Herrian kokatuta eta trinkotuta dago. 

Euskara argi eta garbi ez dugu nazioarteko hizkuntza etxe-etxekoa baizik, Euskal Herrikoa eta Euskal Herrian egina. 
Erabili: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1388367270 

Etxepare Rap  

Bernat Etxepareren euskarazko lehen liburu hartako hitzak, rap bihurtuta. Bideoa. 

Argia: http://www.argia.com/blogak/etxepare-rap/lvp/

Euskara, euskara ez dakitenentzat [sabes más euskera de lo que crees] 
Euskara ikasi blogean atal bat dago: “Sabes más euskera de lo que crees”, ezer ez dakitenei hitz batzuk irakasteko. 
Euskara ikasi: http://euskeraikasi.blogariak.net/2013/07/sabes-mas-euskera-de-lo-que-crees/

Euskaraz bizi nahia, 365 egun 
Iritzia: "Duela hiru/lau urte sortutako dinamika eta lelo bat baino harago doa. Herritarrengan portaera eraldaketa eta 
hautu irmo azaltzea nahi ditu. Hein handi batean, bisibilizazio lana nagusitu dela esan dezakegu. Hortik aurrera, 
herritarrak pentsamendu horren bueltan dantzan jarri nahi ditu." 
Sustatu: http://sustatu.com/heliosdelsanto/1386625679?utm_source=rss&utm_medium=feeds  

 
Irakasle eta ikertzaileen %52 euskaldun izatea du helburu EHUren euskara Planak 
Euskararen Plan Gidaria onartu zuen joan den astean EHU Euskal Herriko Unibertsitateak. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/berria/2013-12-
24/012/003/irakasle_eta_ikertzaileen_52_euskaldun_izatea_du_helburu_ehuren_euskara_planak.htm 


