
            
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 
2016ko apirila ALBISTEAK 

 

Lurraldea eta Hizkuntza: Oraina & Geroa 
Lurraldea eta Hizkuntza: Oraina & Geroa “Lurraldea eta Hizkuntza: Oraina & Geroa” jardunaldiak maiatzaren 12an 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEMAk, Kontseiluak eta UEUk “Hizkuntza eta Lurraldea. Oraina & Geroa” jardunaldiak 
antolatu dituzte hirugarren urtez. Edizio honetan Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) tresnaren oraina eta etorkizuna 
irudikatu nahi da, esperientzia zehatzak aurkeztuz, balizko kalteak apaltzeko neurri zuzentzaileez hausnartuz, eta ELE 
tresnaren txertaketa legal … 
Zuzeu: http://zuzeu.eus/euskara/lurraldea-eta-hizkuntza-oraina-geroa/ 

"Euskara etekin emozionalerako bidea izan daitekeela ikustea kostatzen zaigu" 
"Euskara etekin emozionalerako bidea izan daitekeela ikustea kostatzen zaigu"Ania Ibañez eta Alberto Garcia2016-04-27 
12:45 Euskara Araba Emuneko Ainhoa Lasak Non jarri behar dugu arreta euskaraz gehiago egin ahal izateko? saioa 
emango du maiatzaren 5ean Oihaneder Euskararen Etxean. | Argazki originala Datorren maiatzaren 5ean Non jarri behar 
dugu arreta euskaraz gehiago egin ahal izateko? saioa emango du Emunek, Geu Elkartearekin eta Oihaneder Euskararen 
…  
Alea: http://alea.eus/araba/1461756234801 

"Euskaldun berriak garbizaleagoak dira" 
Helsinkiko Unibertsitatean izan zuen Euskal Herriaren berri lehenengoz Hanna Lanttok (Iisalmi, Finlandia, 1981). Eta 
txundituta geratu zen euskararekin, haren egitura «bitxiarekin». Horrela bada, Bilbora etortzea otu zitzaion Erasmus 
ikasketak egitera, hizkuntza eta hiztunak bertatik bertara ezagutzeko. Duela hamahiru urte izan zen hori, eta ordutik, ia 
urtero etortzen da Euskal Herrira. Argazki Pressen bideoa. Bederatzi hizkuntza hitz egiten dituzu, horien artean … 
Berria: http://www.berria.eus/albisteak/121855/euskaldun_berriak_garbizaleagoak_dira.htm 

 

Udal Legeak arnasguneen zaintzan lagun dezake, UEMAren ustez 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak dio testuak udalei hizkuntza politikan aitortzen dizkien eskumenek «hainbat 
leiho» irekitzen dizkietela «politika ausartak» garatzeko 
Diario Vasco: http://www.diariovasco.com/sociedad/201604/19/udal-legeak-arnasguneen-zaintzan-
20160419150053.html 

  "Eixu euskeraz, ume" 
ugalde_amaia 2016-04-15 12:40   Herririk herri Gaur goizean irratian bota dute galdera: seme-alabek euskaraz berba 
egiteko "egizu euskaraz" esaka ibiltzea zenbateraino da onuragarria? Zein da gaztetxoak euskarara eroateko biderik 
egokiena? Beste arlo askotan antzera, hemen ere ez dago erantzun magikorik, baina galdera horiek nire gurasoek 
edukitako jarreren inguruan hausnartzeko aitzakia eman didate. Amelia Barquínek bere blogean idatzi duen artikulu batek 
… 
Anboto.org: http://anboto.org/komunitatea/amai_ugal/1460716828747 

"Komunikagaitasuna" izango da lehentasuna euskara azterketetan 
«Komunikagaitasuna» izango da lehentasuna euskara azterketetanEGAri eta beste proba batzuei buruzko ebaluazioa egin 
du Jaurlaritzak. Ahozkorako atea malgutzea proposatu dute, eta idazlana laburtzea. Datorren urtean hasiko dira 
aldaketakEGAko azterketa bat, joan den irailean, Donostian. Aurkezten direnetatik %70ek 20 urte baino gutxiago 
dauzkate. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS2016-04-16 / Garikoitz GoikoetxeaEuskara egiaztatzeko azterketen 
ardatza «komunikagaitasuna» izango da, «zuzentasun gramatikalaren» gainetik. Euskara probak ebaluatu … 
Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1757/010/001/2016-04-
16/komunikagaitasuna_izango_da_lehentasuna_euskara_azterketetan.htm 
 

Euskalgintzarekin hasi dira euskara plan estrategikoa egiten Gipuzkoan 
Euskalgintzarekin hasi dira euskara plan estrategikoa egiten GipuzkoanParte-hartze prozesu bat abiarazi du aldundiak 
2019 arteko plan estrategikorako. Jakinarazi dute ondorioak aurrekontuan sumatuko direlaMarkel Olano ahaldun nagusia 
eta Mikel Irizar Hizkuntza Berdintasuneko zuzendaria, atzo, Donostian. GORKA RUBIO / ARP2016-04-09 / Garikoitz 
GoikoetxeaEuskalgintzarekiko elkarlana ardatz gisa jarri nahi duela iragarri zuen Gipuzkoako Diputazioak agintaldi 
hasieran, eta hori egiteko lehenbiziko proposamen zehatza mahai gainean jarri … 
Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1851/012/001/2016-04-
09/euskalgintzarekin_hasi_dira_euskara_plan_estrategikoa_egiten_gipuzkoan.htm 
 

 


