Euskararen berri OLAtu gainean
2016ko uztaila-abuztua ALBISTEAK
Armairutik at, elkarrekin (Lasarte-Oria)
Euskara bultzatzeko asmoarekin, erronka bat jarri zuten orain 30 urte Lasarte-Orian (Gipuzkoa): 40 orduan etenik
gabe euskaraz jardutea.
http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/mi3Y6Iij5SA/1470303456451

HITZARGIAK topaketaren laburpen bideoa sarean: etorriko denaren iragarle
Hemen da HITZARGIAK Topaketaren laburpen bideoa.
http://www.soziolinguistika.eus/hitzargiak

Idoia Mendiak ez du nahi funtzionarientzat euskara derrigorezkoa izatea
La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, planteó ayer que el euskera no sea “un impedimento”(…).
http://www.noticiasdealava.com/2016/09/03/politica/mendia-rechaza-el-euskera-obligatorio-para-los-funcionarios

'AEK: %100 afektiboa' lelopean abiatu du AEK-k matrikulazio kanpaina
Euskara ikasteko bigarren arrazoi nagusia lan egoera eta curriculuma hobetzea da.
http://www.berria.eus/albisteak/126329/039aek_100_afektiboa039_lelopean_abiatu_du_aek_k_matrikulazio_kanpaina
.htm

Mintzanet: euskara doan eta Internet bidez modu errazean
Mintzanet. Zer da? Euskara praktikatu nahi duzu baina ez daukazu norekin?
http://zuzeu.eus/euskara/mintzanet-euskara-doan-eta-internet-bidez-modu-errazean/

Mendiak errepikatu du euskara ez jakiteak ezin duela oztopo izan EAEko funtzionario
izateko
PSEko idazkari nagusiak, Aukera berdintasuna argudiatu du.
http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20160902/mendia-insiste-en-que-no-saber-euskara-no-impida-serfuncionario-de-la-cav

Lanbide Heziketaren IV. Euskal Plana (Gobernu Bilera 2016-07-27)
Lanbide Heziketaren IV. Euskal Plana aurrera eramateko jarduera-ildoak garatzeko diru-laguntzak.
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/34113-lanbide-heziketaren-euskal-plana-gobernu-bilera-2016

Laster, 500 film euskarazko azpidatziekin: saria 500.a igotzen duenari
500. film luze euskaratua igotzen duenari Donostiako Zinemaldiko festa baterako gonbidapena emango diote.
http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/yYeQ17g5xGA/1472729421393

Euskararen egoeraz hausnarketa 15 txiotan, Juan Luis Zabalak
Juan Luis Zabala idazle, kazetari eta blogariak, euskararen egoeraren inguruko hausnarketa egin berri du Twitterren.
http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/X99sDxgStYg/1472721970

Bogan dauden bideo-jokoak, gure hizkuntzan
Zenbait bideo joko euskaraz daude dagoeneko.
http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/wAeTC3agXWY/1472714619

“Oinarrizko hiztegi juridiko-parlamentarioaren argitalpena baliabide informatikoen bidez
egingo da”
Gotzon Loberak koordinatu du proiektuaz arduratu den lantaldea.

http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=5096:gotzon-lobera-hiztegi-juridikoparlamentarioaren-proiektuaren-koordinatzailea&catid=121&Itemid=619&lang=eu

Jarrerak
Aldeko jarrera horrek portaera bihurtzeko zer behar duen galdetzen diot neure buruari.
http://blogak.eus/garaigoikoa/jarrerak

Argitxu Camus: "Giro euskaldunean hazi naute, naturaltasun osoz, kanpoan egoera ez
zelarik hain sinple"
Euskara transmititu diotenen ohoretan hizketan estreinatu da Argitxu Camus gurean.
http://info7.naiz.eus/eu/info_i7/20160901/argitxu-camus-giro-euskaldunean-hazi-naute-naturaltasun-osoz-kanpoanegoera-ez-zelarik-hain-sinple

Martin Ugalde kultur parkea, galesaren aldekoen eredu
Kezkatuta daude galesaren bultzatzaileak, urtero 3.000 hiztun baino gehiagok utzi behar izaten dutelako herrialdea.
Martin Ugalde kultur parkearen antzeko zerbait egin nahi lukete.
http://www.berria.eus/albisteak/126257/martin_ugalde_kultur_parkea_galesaren_aldekoen_eredu.htm

Euskararen aldeko jarrera
Txerra Rodriguez soziolinguistaren Garaigoikoa blogetik jaso dugu “Jarrerak” izeneko sarreratxoa.
http://zuzeu.eus/euskara/euskararen-aldeko-jarrera/

Herritar etorri berrientzako euskara eskolak
Aisa programak euskararekin aurreneko kontaktua izateko aukera eskaintzen die
http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/201608/31/herritar-etorri-berrientzako-euskara-20160831112102.html

WordPress 4.6 kalean dago, oraingoan ere euskaraz hasieratik
Prest dago jada WordPress-en 4.6 bertsioa eta oraingoan ere euskaraz hasiera-hasieratik!
http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/gJTdRsnuoX8/1472150404008

Hizkuntza komunitarioa / hizkuntza sozietarioa
Hizkuntza komunitarioa eta sozietarioaren arteko ezberdintasuna egiten dute Katalunian zenbaitzuek.
http://www.garabide.eus/blogak/allartean/2016/08/28/hizkuntza-komunitarioa-hizkuntza-sozietarioa/

Ingelesez mintzatzen zaizkigu
Bi aste Katalunian nahikoa izan dira gure kultura eta hizkuntzari dagokionez ikasteko zenbat daukagun ohartzeko.
http://zuzeu.eus/gaztea/ingelesez-mintzatzen-zaizkigu/

Donostia: denda eta tabernetako kanpo-errotulazioa euskaraz jartzeko diru laguntzak
http://www.donostiaeuskaraz.eus/euskaraz/albisteak/denda-eta-tabernetako-kanpoerrotulazioa-euskaraz-jartzekodiru-laguntzak-2

Victor Moreno: hizkuntza ez dago identitatearekin lotuta?
“Hizkuntza gauza bat dela eta identitatea beste bat”.
http://euskararenjatorria.net/?p=23388

Hizkuntza eta identitatea (Xabier Isasi)
“Ziklo identitarioa amaitzear dago. Kito.”
http://www.berria.eus/paperekoa/2195/014/002/2016-08-04/hizkuntza_eta_identitatea.htm

Neskei ez zaie hika egitea gustatzen
Josune Herrarteren iritzi artikulua, hitanoaren erabileraz. Maxixatzen aldizkaria.
http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/LcQzFBFRJrE/1469714130

