
            

 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2014ko abenduko ALBISTEAK 

 

LANHITZ diru-laguntza 2015 
Eusko Jaurlaritzak entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietarako 2015erako diru laguntza eskaera egiteko deialdia 
argitaratu du. Eskaera 2015eko urtarrilaren 7tik otsailaren 9ra arte egin daiteke. 

HPS: http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-bopvapps/eu/bopv2/datos/2014/12/1405497e.pdf 

Donostia 2016ren barruan, hizkuntza gutxituei buruzko goi bilkura antolatuko du Kontseiluak 

Hainbat proiektu biltzen ditu Donostia 2016 Kultur Hiriburutzaren egitasmoak. Badira hizkuntzari dagozkionak ere. Eta 
horien inguruan egin zezakeen ekarpenaz galdetzeko, Kontseiluarekin jarri zen harremanetan, iaz. Hitzarmena sinatu 
dute Donostia 2016k eta Kontseiluak orain, eta horren arabera, 2016. urtean, hizkuntza gutxituen goi bilera bat hartuko 
du Europako kultur hiriburuak. "Europako hizkuntza komunitateekin osatu nahi dugu protokoloa", dio Paul Bilbaok, 

Kontseiluko idazkari nagusiak. 
Berria:http://www.berria.eus/paperekoa/1761/026/001/2014-12-

24/europako_hizkuntza_komunitateekin_osatu_nahi_dugu_protokoloa.htm

Euskaraz ikasten duten ikasleen % 25ek ez dute maila nahikoa 
Ikasketak euskaraz egiten dituzten ikasleen % 25ek ez dute maila nahikoa hizkuntza horretan, eta horrek eragin 
kaltegarria du euren emaitza akademikoetan. 

Eitb: http://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/2815728/euskaraz-ikasten-duten-ikasleen--25ek-ez-dute-
maila-nahikoa/   

Adierazpenak EITB-n: "Eta orain gaztelaniaz, mesedez" 
“Euskal Irrati Telebistak ez du inor derrigortzen nahi ez duen hizkuntzan hitz egitera, euskarazko hitzak lortzearren” 

(Irrati eta telebistarako eskuliburua. EiTB, 2012). Zer gertatzen da, baina, adierazpenak euskaraz egiten direnean? 
Kazetaria derrigortuta ote dago gaztelaniaz ere jasotzera adierazpenok? Euskal Telebistak gaztelaniazko katea sortzeko 
erabakia hartu zuenetik horixe izan da jokamoldea, inon jasota ez badator ere  
Argia: http://www.argia.eus/argia-astekaria/2441/adierazpenak-eitb-n 

Euskarak Nafarroan dituen harresiak botatzeko bat egin dute ehunka lagunek Tafallan 
Euskararen Legearen 28. urteurrenean ehunka lagunek euskararen ofizialtasuna aldarrikatu dute Tafallan, “Berlingo 
Harresia nola, Vascuencearen Legea hala!” lemapean. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/ehunka-lagunek-euskaraz-bizi-eta-ikasteko-eskubidea-aldarrikatu-dute-

tafallan 

EAEko legebiltzarkideak nagusiki erdaraz aritzen dira Twitterren 

Eusko Legebiltzarreko parlamentarioek gaztelaniaz txiokatzen dute bereziki. Gaztelaniazkoak dira txioen %65 inguru; 

euskarazkoak, aldiz, %30aren bueltan dabiltza. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/eusko-legebiltzarkideen-txioetan-gaztelania-nagusi

Euskara aniztasunez aberasten 
Kultur, jatorri eta hizkuntz aniztasuna eta euskararen normalizazioa nola uztartu. Horixe izan dute hizpide Euskaltzaleen 
Topaguneak antolatutako 'Euskara aniztasunean' topaketetan.  

Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1736/006/001/2014-12-13/euskara_aniztasunez_aberasten.htm

Xuxen euskarazko zuzentzaile ortografikoa berritua sarean 
Testuak zuzentzeko, hainbat funtzionalitate berri integratu dituzte webgunean; esate baterako, hitz hobetsiak 
proposatzeko aukera gehitu dute. Zergatik? Bada, testu bat zuzena izan arren, testuko hitz batzuek forma hobetsiak izan 
ditzaketelako. Erabiltzailearen hiztegia kudeatzeko aukera ere gehitu dute. Hiztegian sartutako hitzak ikus ditzake 

erabiltzaileak, eta hitzok gehitzeko eta kentzeko aukera du. Testu bat zuzentzean ere, erabiltzailearen hiztegia erabili ala 
ez aukeratu dezake. 

Xuxen: http://xuxen.eus/

Carme Junyent: “Katalana aukeratzeak ordaina dakar ospean, onarpenean, sinpatian” 
Carme Junyenten ustez, gazteen %15 katalanaren aurkakoak dira, %15 militanteak, eta %70 axolagabeak.  
Argia:  http://www.argia.eus/blogak/onintza-irureta/2014/12/05/carme-junyent-katalana-aukeratzeak-ordaina-dakar-ospean-

onarpenean-sinpatian/

Elkarrizketa eleanitzak 
Elkarrizketa eleanitzak erabiltzearen inguruko hausnarketa egiten da honako artikuluan. TELP tailerretan erabilitako 
kontzeptuak hizkuntza desberdinak menperatzen dituzten jende artean bakoitzak bere hizkuntzan komunikatzea du oinarri, 
aurretik jakinik pareko guztiek ulertzen dutela.  
Han eta hemen: http://hanetahemen.blogspot.com.es/2014/12/elkarrizketa-eleanitzak.html 
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