
 

            
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2019ko OTSAILEKO ALBISTEAK 
Nafarroako Gobernuak martxan jarri ditu sailetako euskara planak 
Arauak 2021era arte egonen dira indarrean. Ostiral honetan hastekoa da euskarazko lanpostuak 

zehazteko prozesua, sindikatuen mahaian. Euskara administrazioan arautzeko foru dekretuari segida 

eman dio Nafarroako Gobernuak. 2017. urtean onartutako dekretu horretan, administrazioak urtebeteko 

epea eman zion bere buruari, departamentu bakoitzak hizkuntza plan propioa egin zezan, egungo 

gabeziak detektatu eta —Euskararen Legeak ezarritako mugen barruan— zerbitzu elebiduna zabaltze 

aldera.. 

Txillardegiren Klika (Dokumentala) 
21. Korrikarako egindako dokumentala da. 14. Korrikak Txillardegiri grabatutako elkarrizketan oinarritu 

da Kote Camacho Txillardegiren Klika filma osatzeko. Hori oinarri hartuta josi ditu ondoren irudietan 

Bernardo Atxaga, Harkaitz Cano, Xabier Mendiguren zein Joxe Azurmendiren hitzak, besteak beste. Baita 

bestelako dokumentuak ere: «ETBko zintetatik Euskadiko Filmategiko apaletara, artxibo pribatuetan 

barrena ere ibili gara Txillardegiren bila», dio egileak. 

EUSLE metodologiaren 2017ko esperientzien txostena ikusgai. 
Eusle metodologia Aldahitz proiektuaren baitan garaturiko metodologia nagusietako bat da. Lan 

munduko testuinguruetan hizkuntza-ohiturak euskararen erabileraren norabidean aldatzeko 

proposamen metodologikoa da. Hainbat urtetan langune ezberdinetan egin izan dira “Eusle 

esperientziak” metodologia hau aplikatu, garatu eta bere emaitzak frogatzeko. 

2020. urtean egingo da hurrengo Euskaraldia 
Entitateek euskara gehiago erabili dezatela izango da ardatzetako bat. Horrez gain, lehen 

edizioan ahobizi eta belarriprest rolak aukeratu zituztenei hizkuntza ohiturak aldatzen jarraitzeko deia 

egingo zaie. Topaguneak Euskaraldia berriaren proposamena zabaldu du. 2020ko azaroaren 20tik 

abenduaren 4ra arte egingo da, beraz 15 egunekoa izango litzateke. Aktibazioak bi hanka izango lituzke: 

norbanakoak eta entitateak. Norbanakoen kanpaina iazkoa bezalakoa izango litzateke eta entitateena 

guztiz berria.  

Ekonomisten iritziak "euskara lan eta enpresa munduan" gaiari buruz. 
Ekonomisten Euskal Elkargoak urte amaieran egin ohi duen Ekonometro txostenean EAEko ekonomisten 

artean egindako inkestaren emaitzak jasotzen dira. 2018ko abenduko edizioan, hizkuntzaren inguruko 

zenbait gai jorratu ditu. 

Son Gokuk euskararen alde borrokatu zuenean gaztelera garaitu arte: euskara, marrazki bizidunak eta 
globalizazioa 
90eko hamarkadan erlijio bilakatu zen Euskal Herrian Dragoi Bola eta umeek euskaraz ikusten zuten 

egunero bere telebista saio kuttunena. Aldi berean, gazteleraz ematen ez zutenez, haur espainiar asko 

hizkuntza gutxituetara jarri ziren begira. Igandean Dragon Ball Super Broly eskualdean estreinatuko 

dutela baliatuta, hona hemen hausnarketa bat euskararen zabalpenerako estrategiari, marrazki 

bizidunei, globalizazioari eta Interneti buruz.  
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