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Euskara biziberritzeko hamar urrats 
Txerra Rodriguezen Garaigoikoa blogeko bideo batean hizkuntza biziberritzeko dekalogoa aurkituko dugu. Nahiz eta ez 
den euskararentzat espreski pentsatua, blogeko soziolinguistak berak esaten duen moduan, “galiziera jartzen duen 
tokian euskara jarri daiteke lasai asko”: 
Zuzeu: http://zuzeu.eus/euskara-2/euskara-biziberritzeko-hamar-urrats/

katalogoa.eus ezagutzen? 
Euskarako produktuen katalogoa urtez urte argitaratzen da eta euskal liburuak, musika, jostailuak eta jokoak eta komiki 
andana dago aukeran.  
Katalogoa: http://www.katalogoa.eus/

Bai Euskarari Ziurtagiriaren araberako jarraibide batzuk euskaraz egoki jarduteko enpresan 
Zeintzuk dira praktika egokiak eta eredugarriak Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartearen arabera? Zer egin beharko luke 
egoki jardun nahi duen entitateak? Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratzeko dauden irizpideei jarraiki, lau eremutan jasotzen 
da euskararen erabilerari dagokionez egoki aritu nahi duten enpresek, saltokiek eta era guztietako entitateek egin 
beharreko bidea 
Sustatu: http://sustatu.eus/baieuskarari/1448364328?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Oarsoaldean Euskara plana indarrean duten enpresek Topaketa egin dute 
OLA sistemaren barruan dauden enpresek urtero egiten dute OLA Topaketa inguruko enpresen berri jakiteko eta praktika 
onak eta ezagutza partekatzeko. Aurtengoa Albaola Itsas Museoan izan da. 
Oarsoaldeko Hitza: http://oarsoaldea.hitza.eus/2015/11/25/euskara-plana-indarrean-duten-enpresek-topaketa-egin-
dute/

Poziktibityk euskaldun berriak omenduko ditu bere azken bideoan 
2015 urteko Poziktibityren laugarren bideoak kalea du protagonista eta euskara eta euskaldunberriak omentzen ditu. 
Modu honetan, «aitortzarako gune bat» eskaini nahi dute ««euskaldun berriaren presentzia nonahi hedatzen joan 
dadin». 
Naiz: http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20151116/poziktibityk-euskaldun-berriak-omenduko-ditu-bere-azken-
bideoan

Egin salto! Hizkuntza portaerak aldatzeko interbentzioa 
Egin salto! hiru hilabeteko iraupena duen interbentzioa da, eta enpresako/udaleko/lagun-taldeko/bikoteko euskararen 
erabileran aurrerapauso nabarmena lortzeko diseinatu du Emunek. 
Lantalan: http://www.lantalan.eus/emun/egin-salto-hizkuntza-portaerak-aldatzeko-
interbentzioa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LanaEuskalduntzeko+%28lana+e
uskalduntzeko%29

Behatokia: "Akuilari aplikazioarekin berehalakotasuna lortuko dugu" 
Behatokiak mugikorretarako aplikazio berria aurkeztu du "Aplikazioa jaitsi, duintasuna igo" lelopean. Hemendik aurrera, 
erosoago, eta batez ere, momentuan bertan, helarazi ahalko dizkiete herritarrek hizkuntza eskubideei lotutako gertaerak 
Behatokiari 
Info 7: http://info7.naiz.eus/eu/info_i7/20151124/garbine-petriarti-behatokia-akuilari-aplikazioarekin-berehalakotasuna-
lortuko-dugu

Oiartzunen TELP saioa Ttur-Ttur elkarteak eta udalak antolatuta  
Emunen eskutik jaso zuten tailerra eta parte hartzaileek oso balorazio positiboa egin dute. «Erakutsi digute euskararen 

erabilera areagotzeko pauso ttikiekin gauzak aldatu daitezkeela. Euskararen erabileran ere erabakiak hartzen ikasi eta 
koherente izan behar dugu» dio parte  hartzaile batek.  
Diario vasco: http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/201511/06/hizkuntza-ohiturei-buruzko-telp-20151106004708-
v.html

Munduko domeinu berri onenen artean laugarren postuan dago '.eus' 
Domeinuaren arduradunen arabera, azterketak agerian utzi du .eus kalitatezko domeinua dela, "bertan erregistratzen 
duten webguneek domeinua erabiltzeaz gain kalitatezko edukia sareratzen baitute".  
Berria:http://www.berria.eus/albisteak/116430/munduko_domeinu_berri_onenen_artean_laugarren_postuan_dago_eus.
htm

 

Komertzioak euskalduntzeko 500.000 euro emango ditu Jaurlaritzak 
Diru laguntzak bi lerro izango ditu 
Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/5002274/023/004/2015-11-11/500000.htm 
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