
Euskararen berri  OLAtu gainean

2014ko uztail-abuztuko ALBISTEAK

Tribual, galdera-erantzunen jokoa, mugikor eta tabletetarako
CodeSyntax-ek bere lehen aplikazio mugikorra jarri du merkatuan: Tribual. Joko bat da, euskaraz, dohainik.
CodeSyntax:  http://www.codesyntax.com/eu/bloga/tribual-jokoa-android

Saretuz Errenterian, pertsonen garrantzia, sare batean
Antolatzeko modu berri baten eredu izan nahi du Errenteriako Saretuz taldeak.
Gipuzkoako hitza:  http://gipuzkoa.hitza.info/2014/07/11/pertsonen-garrantzia-sare-batean/

Euskara jakitea bete beharreko baldintza izango da Danobat enpresa taldean
Horretarako, lanpostu guztien eskakizunak zehazteaz gain, irizpideak eta jarraibideak definitu dituzte betetzen direla 
ziurtatzeko.
Lantalan: http://www.lantalan.com/bestelakoak/euskara-jakitea-bete-beharreko-baldintza-izango-da-danobaten
Moti+batu topaketa antolatu du Emunek irailerako
Irailaren 10ean eta 12an egingo da Donostiako San Telmo Museoan. Euskararen normalizazioan, garapenean edo-eta 
irakaskuntzan dabiltzan eragile guztiei zuzenduta egongo da eta gai zehatzagoak landuko dira arrakastarako gakoak eta 
lanerako ildoak identifikatzeko. 
Zuzeu:    http://zuzeu.com/2014/07/15/motibatu-topaketa-antolatu-du-emunek-irailerako/     
Euskarazko azpitituluekin ikus ditzakegun film onenak
Azpitituluak.com euskarazko azpitituluen inguruko webgunea da. Atzerriko ikus-entzunezko kultura euskaraz gozatzeko 
aukera ematen diguna. Filmak jatorrizko hizkuntzan ikusi, elkarrizketak euskaraz irakurriaz. 
Argia: http://www.argia.com/blogak/gaizka-izagirre/2014/07/22/euskarazko-azpitituluekin-ikus-ditzakegun-film-onenak/ 

Firefox OS euskaratu du Librezalek
Sakelakoetarako eta tabletetarako Android, iOS eta Windows Phone sistemen alternatiba irekia izan nahi duen sistema 
eragilea da Firefox OS. Euskal Herrian dagoeneko salgai daude Firefox OS daramatzaten sakelakoak, Hegoaldean 
Telefónica konpainiak Movistar bidez merkaturatzen baititu, eta Iparraldean ZTE bidez eskura baitaiteke.

Argia: http://www.argia.com/albistea/firefox-os-sistema-eragilea-euskaratu-du-librezalek%20

Gero eta herritar gehiagok egiten dute errenta aitorpena euskaraz
Iaz baino gehiago izan dira errenta aitorpena euskaraz egin dutenak (ia bi puntu).

Sustatu: http://sustatu.eus/uema/1406199575 

Ertzaintzak lehen aldiz izango du Euskararen Erabilera Plana
2015ean abiatuko du plana Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta 2019ra arte iraungo du. Helburu nagusia euskal 
herritarrei zerbitzu elebiduna eskaintzea da.

Argia: http://www.argia.com/argia-astekaria/2425/ertzaintzak-lehen-aldiz-euskararen-erabilera-plana-izango-du 

Urkijok euskara sustatu duten 25 udal salatu ditu
Carlos Urkijok salaketak jarri ditu kontratuetako hizkuntza irizpideengatik. Tartean, Errenteriako, Lezoko, Oiartzungo eta 
Pasaiako udalak.
Berria: http://paperekoa.berria.eus/harian/2014-07-29/007/001/urkijok_euskara_sustatu_duten_25_udal_salatu_ditu.htm

Maitatu zure hizkuntza
Patricia Ryan irakaslea Dubaiko Zayed unibertsitatean ari da lanean eta bideoa honetan hizkuntzen galeraz eta ingelesaren 
negozio izugarriaz mintzo zaigu.
 Elearazi: http://elearazi.org/2012/05/28/maitatu-zure-hizkuntza/

"Nahiago nuke euskarak exotismo gutxiago eta egoera linguistiko orekatuagoa izatea"
Karlos Cid madrildarrari euskararen inguruko elkarrizketa.
Argia: http://www.argia.com/argia-astekaria/2426/karlos-cid-abasolo

Suitzako Gobernua ingelesaren beldur da
   Suitzako eskola batzuek ingelesa aukeratzen dute bigarren irakats hizkuntza moduan. Gobernua kezkatzen hasia da.
   Argia: http://www.argia.com/blogak/onintza-irureta/2014/07/07/suitzako-gobernua-ingelesaren-beldur-da/ 
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