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Oarsoaldeko Euskara 
Batzordeak bilera egin du 
HPSrekin, LanHitz

Oarsoaldeko Euskara Batzordea 
eta LanHitz Enpresetako planen deskarguak 

 

 

 gaia 
aztertzeko.  
 
Eskualdeko lan munduko 
atzipen lana LanHitz bidez 
egiteko eskaera egin zion 
Oarsoaldeko Euskara 
Batzordeak HPSri. HPSk 
baiezkoa eman du eta 
oraingoz ondorengo 2 
irizpideak jarraituko dituzte 
Oarsoaldeko lan munduko 
atzipen lanak lehenesteko: 
 
1. Euskara Planak martxan ez 

dituzten enpresak. 

2. 15 langiletik gorako 
enpresak.  

 

Lehenetsitako enpresa 
hauetan Euskara Planen 
inguruko informazioa 
zabaltzeko LanHitzek 
ondorengo pausoak emango 
ditu:  

a. Gutuna

 
Langile euskaldunen ordenagailuetan softwareak euskaraz jartzen hasi 
dira. Euskarazko softwareak instalatzen bukatzeko ordenagailu gutxi 
batzuk gelditzen dira. Euskara Planaren aurtengo balorazioa egin eta 
hurrengo urterako urratsak finkatzen ari dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

 

hamabi-T 
 
Langileen trebakuntzarekin segitzen da eta euskaltegietan ari diren 
langile guztien datuak eta fitxak eguneratu dira. Hurrengo urtean eman 
beharreko urratsak aztertzen ari gara.  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
Euskara Eskolei dagokionez talde bat antolatu nahian gabiltza modulu 
bat emateko. Euskaraz ez dakiten anbulantzietako langileentzat 
oinarrizko euskararen modulu bat ematea izango litzateke. 
Gainerakoan, formaziorako erabiltzen duten material bat euskaratzen 
dihardugu.  

: Euskara Planei 
buruzko informazioa eta 
LanHitzek eskaintzen 
dituen zerbitzuen berri 
emateko. 

b. Telefono deia

  
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo : Bilera bat 

egiteko hitzordua 
jartzeko. 

 

Oarsoaldeko Euskara 
Batzordea eta HPSko 
ordezkarien arteko bileran 
aurrera begirako lerroak izan 
daitezkeenak ere aztertu 
ziren.  
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Ondoren zerrendatzen dira 
labur-labur 2006an OLA 
planeko enpresek aurrera 
eramandako praktika onak:   
 
 

 
 

 ... 
 ... 

 
 
hamabi-T 
 

 Trebakuntza planean sartuta 
dauden langileek ikasketa 
kontratua sinatu dute 
enpresarekin.  
 Enpresako langile guztiei 
Euskara Plana eta trebakuntza 
planaren aurkezpena egin 
zitzaien gerentea eta 
enpresako koordinatzaileetako 
baten partehartzearekin. 

 
 
 

 
 

 Web orria euskaraz ere jarri 
da. 

 Formazioa emateko erabiltzen 
duten materiala euskaratu da. 

 
 

 
 

 Euskararen eskuliburua landu 
da. 
 Euskara Planaren 
erakundetzea bideratzeko 
bilerak egin dira 
pertsonalarekin. 

 
 

 
 

 Euskara Eskolak antolatu eta 
martxan jarri dira, Tajon, 
lehen aldiz. 
 Intraneta euskaratu da. 

 
 
 

2006ko praktika onak 
 

  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

 
Euskararen eskuliburua bukatuta, gaztelaniara itzulita eta Euskara 
Batzordeko kideen ekarpenak jasota Zuzendaritzari aurkeztuko zaio. 
Hurrengo Euskara Batzordean, Euskara Planaren betetze maila 
ebaluatuko da. Bi talde hasi dira Euskara Eskolak hartzen eta 
departamentu ezberdinetan itzulpen automatikoa egiten duen tresna 
bana jarri dute. Bestalde, Nik esan aldizkariaren finantziazioa Enpresa 
Komiteak hartuko du bere gain, langileek gehiengoz hala erabakita. 
Azkenik, eta honekin lotuta, gabonetako aldizkariarekin batera 
euskararen historia ezagutarazten duen triptiko bat banatuko zaie 
langilei; triptiko hori euskaraz zein gazteleraz dago. Aldizkarian halaber, 
Euskara Planaren deskargua egingo da, euskaraz eta gazteleraz, 
denongana iristeko helburuarekin. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 

 
 
Kale neurketak egiten dihardugu: zertxobait atzeratu da kontu hau 
neurketak egin behar zituzten kideetako batzuk ezin izan dutelako 
(bakarren bat kanpoan). Euskara Eskoletarako bi edo hiru talde 
antolatuko dira. Euskara Batzordean Euskara Planaren betetze maila 
aztertuko da eta Kontseilu Errektorerako planaren betetze mailaren 
deskargua egingo da. Informatika kontuetan AS 400 programa 
informatikoa euskaratzea aztertu da. Azkenik, web orria atera dela eta, 
euskaraz ere joateko proposamena egin da Euskara Batzordean.   
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 

 
 
 

 
Koordinatzailearen trebakuntzarekin segitzen dugu, batez ere 
alfabetatzeko bidean. Honetaz aparte, ordenagailuko karpetak itzuli eta 
kalitatearen inguruko eta curriculumaren inguruko dokumentuak ere 
itzultzen ari dira.  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 
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Zuzendaria eskola partikularrak hartzen hasi da. Astean ordu eta 
erdiko mintza saioa egiten du euskara teknikariaren laguntzaz.  
Enpresaren berri ematen duen katalogoa aldatu egin da eta modu 
berean euskarara ere pasa da. ISO-ko hainbat dokumentu 
euskaratzen ari gara. Euskara Planaren berri ematen duen 
aldizkariaren ale berri bat prestatu da abendurako. Azkenik, abenduko 
Euskara Batzordean planaren betetze maila aztertuko da.  
  

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 
 

 
 
Dendako errotulazioaren itzulpen gehiago egin dira. Errotulazio berria 
ondo baloratu da nahiz eta bestelako lanetarako denbora gutxi utzi 
duen. Euskara Batzordeko bileran hurrengo urtean eman beharreko 
urratsak aztertu da. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 

 
 

 
Abenduko lehen astean euskara-planeko adierazleen neurketa bukatu 
genuen. Hainbat adierazle aurten neurtu ditugu lehenengoz, beraz ez 
dugu konparaziorik egiteko. Baina, emaitzak onak izan dira, batez ere, 
intranetari eta komunikazio orokorrei dagokienez. Beste arloetan, 
espero genituen emaitzak lortu ditugu. 

Bestalde, azaroan egin genuen erabilera eta motibazioa lantzeko 
batzorde berezia. Bertan ateratako ondorioak eta proposamenak 
Zuzendaritza batzordeak aztertuko ditu laster, 2007an aplika ditzagun.  

ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa

 
 
 
 
 

 
 

 Ezarri berri duten kalitate 
sistema ezagutu eta hizkuntza 
kontuetan zer egin daitekeen 
aztertu da kalitate 
arduradunarekin.  

 Euskara eskolen metodologia 
aztertu da eta eguneroko 
lanarekin lotura handiagoa 
izateko zenbait aldaketa egin 
dira.  

 
 

 
 

 Euskararen barne aldizkaria 
jarri da martxan. 

 Web orria euskaraz ere jarri 
da.  

 
 

 
 

 Errotulaziorako hizkuntza 
irizpideak finkatu dira eta 
errotulu berrietan aplikatu 
dira.  

 Itzulpenen kalitatea 
bermatzeko sistema bat 
definitu eta martxan jarri da. 

 
 

 
 ... 
 ... 

 
 
 

2006ko praktika onak 
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