
 

            
 

Euskararen berri OLAtu gainean 

2017ko ekaineko ALBISTEAK 

Lan munduan euskara sustatzeko sortu zen Bikain ziurtagiria berritu egin dute 

Aurreko deialdiekin alderatuta, bi berritasun nagusi dakartza asteazken honetan, Donostian, Bingen Zupiria Kultura eta 
Hizkuntza Politikako sailburuak aurkeztu duen Bikain ziurtagiriaren dekretu berriak: egitura berri bat sortu da ziurtagiria 
administrazioan gehiago zabaltzeko, eta kanpo-ebaluazioa urte osoan zehar egiteko aukera zabaldu da, orain arteko 
deialdiak desagertuta. Ez dira, hala ere, berritasun bakarrak. 

Nafarroako Parlamentuak Euskararen Legea aldatzea onartu du  

Nafarroako Aldizkari Ofizialean gaur argitaratu dituzte tokiko erakundeei euskara sustatzeko laguntzak jasotzeko 
baldintzak. 650.000 euro bideratuko ditu horretara Nafarroako Gobernuak, eta 2017ko jarduerentzako izango dira. 
Gizarte arloko zein kultur arloko jarduerentzat da laguntza hori, argitalpenentzat, rotulazioak euskaraz egiteko, 
ikastaroak emateko... Bakarkako zein elkarlaneko proiektuak aurkeztu daitezke.  

Dirurik gastatu gabe hizkuntzak praktikatzeko 8 eredu  

Hizkuntzak ikastea eta klasera joatea batera joan ohi dira, baina ez da aukera bakarra, beste eredu batzuk existitzen dira 
mintzaira praktikatzeko, guztiz doakoak direnak; jarraian aurkeztuko dizkizugu 8 eredu alternatibo (edo osagarri). 

Euskarari buruz itun bat egingo dute Jaurlaritzak, Nafarroak eta elkargoak 

Elkarlan ildo batzuk ezarriko dituzte hiru administrazioek hitzarmenaren bidez, orain arteko lankidetza areagotzeko. 
Aldaketa garaia dela nabarmendu dute hiru erakundeek: erabileran ikusten dute giltza. 

Oarsoaldean lantokiko praktikak euskaraz beste urte batez  

Martxoaren 9an hasi zituzten aurtengo lantokiko praktikak Lanbide Heziketako erdi mailako zikloetako ikasleek eta 
15ean goi mailako zikloetakoek. Aurten Don Boscoko 19 ikaslek egin dituzte praktikak Oarsoaldeko Euskara Batzordeak 
sustaturiko Lantokiko praktikak euskaraz egitasmoaren babespean. 

Gizartean eragiteko formula berria aurkeztu du ULMAk Enpresarean foroan  

Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkarteak antolatu eta sustatzen duen Enpresarean Foroan Raul Garciak, ULMAko 
presidenteak, esku hartu zuen atzo eginiko saioan. 'Kooperatibagintza, eraldaketa soziala eta formula berriak' lelopean 
eskainitako hitzaldian, Garciak adierazi zuen etorkizunean ULMA Taldeak Fundazioaren bitartez kudeatuko dituela 
eraldaketa soziala sustatzeko fondoak. 

Osasun arloa euskalduntzeko egitekoak, EHU eta Osakidetza eskutik helduta  

“Osasuna eta Hizkuntza” Udako ikastaroa antolatu dute bi erakundeek. 
 
Lankidetza ituna sinatu dute Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta EEPk. Besteak beste, irakaskuntzan eta 
aisialdian truke programak bultzatuko dituzte. 

 
Hizkuntza politikaren arloko lankidetza sendotu egingo dute Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta EEP 
Euskararen Erakunde Publikoak. Hitzarmen bat sinatu dute hiru erakundeek, ildo nagusiak zehaztuta. Batetik, truke 
programak bultzatuko dituzte irakaskuntzan eta aisian; bestetik, ikerketan elkarrekin arituko dira. Europaren 
finantzaketa lortu nahi dute euskara sustatzeko. Bereziki jarri dira Poctefa egitasmoari begira. 2020an jarriko da 
indarrean proiektu berria, eta han hizkuntza politika sartzea nahi dute. 
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