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2016ko martxoa ALBISTEAK 

  HITZARGIAK webgunea martxan da 

Gogor ari gara lanean Europako hizkuntzak biziberritzeko lanean ari diren jardunbide egokiak identifikatzen eta elkarrekin 

harremanetan jartzen HITZARGIAK webgunearen bitartez. Helburua hizkuntza horien arteko sareak sortzea, egonkortzea 

eta etorkizunerako elkartasun-modu sendoak lortzea da.  Jatorrizko albistea 

Gazteak gaztelaniara jo beharrik ez izateko… 

Garbiñe Bereziartua Etxeberria. IkerGazte kongresuan aurkeztu zuen “Ingurune euskalduneko gazteak eta hizkuntza 

idatzia” artikuluaren inguruan egin dugu solas berekin.  Jatorrizko albistea 

Egia auzoko esperientzia Eibarko Euskararen Transmisioa mintegian 

Donostiako Egia auzoan 200dik gora lagunek hartu dute parte astebetez euskara hutsean bizitzeko ahaleginean. Bagera 

elkarteak Donostian zabaldu asmo duen ekimenaren berri emango du Eibarren. Donostiako Egia auzoan 200dik gora 

lagunek hartu dute parte astebetez euskara hutsean bizitzeko ahaleginean. Bagera elkarteak Donostian zabaldu asmo duen 

ekimenaren berri emango du Eibarren.  Jatorrizko albistea 

Euskara maila 

Eusko Jaurlaritzaren ebaluazio txostenaren arabera, ikasleen euskara maila aztertzen hasi direnetik eskasena da. Irizarrek 

eta Martinez de Lunak gogoeta egin dute. Jatorrizko albistea 

Euskalgintzaren krisi aktiboa 

Mikel Irizar, Gipuzkoako Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako zuzendari nagusiaren Piperrautsa blogean martxoaren 4an 

plazaratua: Aspaldi gabiltza euskalgintzan egungo egoerarentzat izen argi baten bila. Erabili ditugu apalaldia, bidegurutzea, 

ziklo amaiera, ziurgabetasuna… Hitz egin dugu elefanteaz eta paradigmaz. Esan dugu prozesuak goia jo duela, golde aroan 

gaudela, berrikusi eta berrikasi beharrean…. Jatorrizko albistea 

Euskaraz lan egin nahi duzu eta ez dakizu nondik hasi? 

Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratzeko dauden irizpideei jarraiki, euskararen erabilerari dagokionez egoki aritu nahi duten 

enpresek, saltokiek eta era guztietako entitateek egin beharreko bidea jaso du Ziurtagiriaren Elkarteak. Praktika egoki 

horietako 20 jarraibiderekin egin dugu poster hau, DESKARGATU, inprimatu eta lan-lekuan itsasteko.  Jatorrizko albistea 

“Asko egin duten enpresak hasiak dira beren sabaietara iristen” 

2015eko udazkenean, bere lantokian, Elgoibarko Makina Erremintako Institutuan, entzun genuen jardunaldietan. 

Euskalduntzean aitzindari diren enpresak zituen ahotan, eta tesi bat: langileen eta tresnen arteko hizkuntza-harreman 

konbinazioak kalkulatu behar dira, jakiteko zenbat euskara egin dezaketen. Horrek lagunduko du lorpenak fintzen. Fermin 

Lazkano IMHko Berrikuntzarako Tkgune Fabrikazio sareko zuzendaria da. Jatorrizko albistea 
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