Euskararen berri OLAtu gainean
2014ko ekaineko ALBISTEAK
“Bidasoa: Eskualde bat hiru hizkuntza. Eleaniztun Kudeaketa Programa baterantz” proiektua
Apirilaren 10ean, 9.30etatik 12.30tara, Irunen informazio-saio bat antolatuko dugu (FICOBA), proiektuaren emaitzak
ezagutarazteko

Langune: http://www.langune.com/albisteak/201cbidasoa-eskualde-bat-hiru-hizkuntza.-eleaniztun-kudeaketaprograma-baterantz201d-proiektua

Inon euskaraz bizi ahal bada, udalerri euskaldunetan
Udalerri euskaldunak, bizilagunen erdiak baino gehiago euskaldunak dituztenak, eta zer esanik ez UEMAn direnak, horiexek
dira euskaraz bizitzea ahalbideratzen diguten eremuak.Izan dadila UEMA bereziki zaindu beharreko tresna, gure kosmos
euskaldunean erdigunea zaintzen eta aberasten duen heinean. Izan dezatela udalerri euskaldunek babes legal egokia.

Zu zeu: http://zuzeu.com/2014/07/02/inon-euskaraz-bizi-ahal-bada-udalerrieuskaldunetan/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zuzeu+%28zuzeu.com%2
9

PuntuEus domeinuak 92 aitzindari ditu
Abenduaren 3ra arte, Euskararen Nazioarteko Egunera arte, .EUS Domeinuaren Aitzindariak izango dira aktibatuak egongo
diren .EUS domeinu-izen bakarrak.

Sustatu: http://sustatu.eus/1403883738?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Saltokiek hizkuntza eskubideak betetzen dituzten aztertuko dute
Merkataritza gune handietan eta zerbitzu unibertsalak —ura, argindarra, gasa...— ematen dituzten enpresa handietan
kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen betetze maila handitu nahi du Eusko Jaurlaritzak. Helburu hori finkatu du, besteak
beste, Euskararen Agenda Estrategikoan, agintaldi honetan hizkuntza politiken ardatz izango den planean.

Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1774/011/001/2014-0625/saltokiek_hizkuntza_eskubideak_betetzen_dituzten_aztertuko_dute.htm

Opor hauetan zer irakurri jakiteko gida
Opor hauetan zer irakurri jakiteko gida 2014-06-20 / 11:32 Oporrak iritsi dira, eta zer irakurri ez badakizu, Donostiako
Udaleko Euskara Zerbitzuak euskal produktuen Gida jartzen du zure esku, irakurgaiak aukera ditzazun. Gozatu euskaraz
irakurtzen! Gehiago irakurri...

Euskaraz.net: http://www.euskaraz.net/Albisteak/1403256734

Euskara hutsezko kanala Soralucen
Mondragon Korporazioko euskara koordinatzaileek Otaloran egin zuten topaketan, Soraluceko euskara koordinatzaileak,
Andoni Korkostegik, kooperatiban martxan duten euskara hutsezko kanalaren nondik norakoak azaldu zituen.

Lantalan: http://www.lantalan.com/emun/euskara-hutsezko-kanalasoralucen?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20LanaEuskalduntzeko%20%2
8lana%20euskalduntzeko%29

Euskararen historia eta atzerakadaren gakoak
Pasa den ekainaren 12an Mondragon Korporazioko hainbat euskara koordinatzaile bildu ziren Otaloran. Prestakuntza
saioaren izenburua “Euskararen historiara hurbilpen bat” izan zen eta historian lizentziadun eta EMUNeko teknikari den
Joseba Beltza izan zen hizlaria.

Lantalan: http://www.lantalan.com/emun/euskararen-historia-eta-atzerakadarengakoak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LanaEuskalduntzeko+%28lana+e
uskalduntzeko%29

Euskararen Agenda Estrategikoa aurkeztuko dute gaur
Euskararen Agenda Estrategikoa aurkeztuko du, gaur, 2014-06-24, San Joan egunez, Jaurlaritza batek lehenengo aldiz.
Aurkezpenaren garrantzia azpimarratzeko, Iñigo Urkullu lehendakariak parte hartuko du Lehendakaritzan antolatu den
ekitaldian.

Erabili: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1403588651

Puntuazioa egoki erabiltzeko gida
"Puntuazioa egoki erabiltzeko gida: oinarriak, jarraibideak eta aholkuak" izeneko lana eman du argitara Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak.

Sustatu: http://sustatu.eus/ferberriz/1402643054?utm_source=rss&utm_medium=feeds

