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Euskararen balio erantsia  
Euskara erabiltzea abantaila komertziala da. Baina zertan datza euskararen balio erantsia? EMUNen gaia lantzeari ekin 

diogu. 
Lantalan:  http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/0CWcKJIv6u4/euskararen-balio-erantsia  

 

Gu euskaraz gara, ni euskaraz naiz, eta zu? 
UEMAk, hainbat udalekin elkarlanean, izen abizenak euskalduntzeko kanpaina jarri du abian 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/2sX05AZWIzA/ 

Hiztegitxoak, hainbat hizkuntzatan 
Hiztegitxoak.eu webguneak euskaratik beste hainbat hizkuntzetarako norabidean eta alderantziz, hainbat oinarrizko 

hiztegitxo lortzek aukera eskaintzen du: PDF formatuan dago bakoitza, 35 hizkuntza guztira 
Sustatu:  http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/Z5OPSsK8P6k/1389805337075 

Motibazioaren inguruko jardunaldia: Topaldia 2014 
Euskaraz hitz egiteko motibazioaren inguruko teoriak aurkeztu dituzte hizlariek. Sarasuaren "Hiztunpolisa" liburuaren 
inguruko mahai ingurua ere egin dute. 
Topaldia:http://topaldia.wordpress.com/

 
Plataforma per la Llenguak ohartarazi du Partido Popularrak enpresetan gaztelerak toki 

gehiago izan dezan lege bat aldatu nahi duela 
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako lege orokorra aldatzea proposatu dute. Etiketak eta garantiak 

derrigorrez gazteleraz jarri nahi izateaz gain, kontratu eta aurrekontratuetan ere eragingo luke lege aldaketa honek.  
Plataforma per la llengua: https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2484

Euskal deklinabidea lantzeko app berria  
Gesmae Informatikak izeneko enpresak kaleratu berri du euskal deklinabidea lantzeko app berria. Aplikazio honek, 
ariketa anitz ditu euskal deklinabideko kasu guztiak lantzeko. Aplikazioak deklinabideari dagozkion alde teorikoa zein 
praktikoa jorratzen ditu, ariketa eta taulen bitartez. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/Qf8L6H1WDRY/1389305478

Mintzatu: euskaldunak elkar ezagutzeko tresna 
Azkue Fundazioak Mintzatu proiektua jarri zuen abian, euskaldunak elkar errazago topatzeko eta harremantzeko 
Euskararen jatorria: http://euskararenjatorria.net/?p=12267 

Etxeko txikiek uste baino rol aktiboagoa dute hizkuntzen jarraipenean 

Hizkuntzen jarraipenean uste baino rol aktiboagoa dute haurrek, transmisioa goitik beherakoa izan baitaiteke, baina 
baita horizontala ere. Eta guraso erdaldunak ere asko eragin dezake bere haurraren euskalduntzean. 
Gaur 8: http://www.gaur8.info/edukiak/20140104/440514/Etxeko-txikiek-uste-baino-rol-aktiboagoa-dute-hizkuntzen-

jarraipenean

Arnasguneak: euskaldunok lasai arnas hartzeko eremuak 

kontseiluak prozesu bat abiarazi du euskarak nagusitasuna duen eremuak indartzeko. 
Berria : http://paperekoa.berria.info/harian/2014-01-07/014/001/birikak_puzten.htm 

Lantalan: http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/D2odxobJbwY/euskararen-arnasguneak-hedatzen 

Euskara eta gaztelera bereizteko gai dira hilabete gutxi batzuetako haurrak 
Oraindik ere hitzen esanahia ezagutu ez arren, hilabete gutxi batzuetako haurrak gai dira euskaraz ala gazteleraz 
mintzatzen ari zaizkien bereizteko. Hala ondorioztatu dute Donostiako BCBL zentroan  

Gaur 8: http://www.gaur8.info/edukiak/20140104/440520/Euskara-eta-gaztelera-bereizteko-gai-dira-hilabete-gutxi-
batzuetako-haurrak

 
Oiartzungo Euskara zerbitzua Fermiñenen egongo da aurrerantzean  
Euskararen Plan Gidaria onartu zuen joan den astean EHU Euskal Herriko Unibertsitateak. 

Oarsoaldeko Hitza: http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/01/29/euskara-zerbitzua-ferminenen-egongo-da-
aurrerantzean/ 
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