
Euskararen berri  OLAtu gainean

2016ko urtarrila ALBISTEAK
   "Euskara, bestela ez gara" V. zikloa Zumaian

Urtero bezala,  ziklo berezia antolatu du Zumaiako Udaleko Euskara Zerbitzuak otsailean eta martxoan. Hala ere, 
aurtengoak badu  berezitasun bat:  hitzaldien ordez euskarari buruzko ikus-entzunezkoak emango dituzte, eta 
bakoitzaren ondoren solasalditxo bana izango da gonbidatu batzuekin.

Sustatu: http://sustatu.eus/zumaiakoeuskarazerbitzua/1455009918?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Eusleak
ARGIAn irakurritako artikuluak gogoeta hau idaztera bultzatu nau. "Beti euskaraz egingo lizukeen lankidea 
egunero alboan bazenu zuk zer egingo zenuke?" izenburuko erreportajea irakurri dut, osorik; dena den, hortik 
harago ez dut proiektua/metodoa ezagutzen. Hori bai, gogoeta bat hona ekartzeko aukera eman dit. Izan ere, nire 
ustez, gutariko asko egunero EUSLE gisa aritzen gara. 

Sustatu: http://sustatu.eus/helios/1455010865?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Lan deialdi publikoetan benetako “aldaketa” erakutsi behar du Nafarroako Gobernuak
Nafarroako Gobernuak hezkuntzarako lan eskaintza publikoarekin egiten ari denak kezka handia sortu dio Kontseiluari. 
Ildo horretan, argi adierazi nahi du ez dela hau “aldaketaren gobernua”ren aldetik espero zuena eta erabat desegokia 
iruditu zaio deialdi honekin Gobernua egiten ari dena .

Kontseilua: http://kontseilua.eus/lan-deialdi-publikoetan-benetako-aldaketa-erakutsi-behar-du-nafarroako-gobernuak/

Egiatarren ondorioa: Uste baino gehiagorekin egin daiteke euskaraz 
Eñaut Beloki, Maddi Ezkurdia eta Itziar Redondo Donostiako Egia auzoan bizi dira. Astebetez goizetik gauera euskaraz
bizitzeko konpromisoa hartu zuten eta saiakera egin dute. Bizipen baikorrak gehiago dituzte, ezkorrak baino. Ez dira
esperientzian  parte  hartu  duten  bakarrak.  Egian  Euskaraz  Bizi  Nahi  Dugulako  ekimenaren  bidez  urtarrilaren  8tik
martxoaren 4ra arte hamarnaka egiatarrek hartuko dute parte. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/aurre-matrikulazio-kanpainan-d-eredua-markatzeko-aukera-eskainiko-du-
gobernuak 

Zortzi  ikaslerekin  ireki  ahal  izango  da  D  ereduko  gela  bat  Nafarroako  eremu  ez
euskaldunean

Zortzi haur beharko lirateke eremu ez euskaldunean D ereduko gela bat irekitzeko. Hori lortuko ez balitz, gertuko 
herrietako haurrekin eratuko litzateke taldea. Modu horretan, mugitu beharko liratekeen haurrek autobuserako eta 
jantokirako laguntzak izanen dituzte. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/aurre-matrikulazio-kanpainan-d-eredua-markatzeko-aukera-eskainiko-du-
gobernuak. 

Eusko Jaurlaritzak euskararen gaineko 21 ideia aurkeztu ditu

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiritarren bi herenek, gutxienez, partekatzen dituzten 21 ideia proposatu ditu 
Patxi Baztarrika Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordeak, euskararen gaineko “diskurtso 
partekatu” baten oinarri izateko. 

Eitb: http://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/3812654/eusko-jaurlaritzak-euskararen-gaineko-21-ideia-
aurkeztu-ditu/?utm_campaign=General&utm_medium=RSS&utm_source=Aktualitatea

Sarri eta Mitxelenaren zine paperak

Ez dira urriak zinemaz idatzi duten euskal idazle eta hizkuntzalariak. Joseba Sarrionandiak eta Koldo Mitxelenak alor
horretan egindako ekarpenak berreskuratu dituzte, zeharka edo bete-betean, azkenaldian 

El diari Vasco: http://www.diariovasco.com/culturas/201602/08/sarri-mitxelenaren-zine-paperak-
20160207121712.html
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