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Agurra

Enpresetako planen deskarguak
Kaixo guztioi,

Euskara batzordeak lanean jarraitzen du eta enpresako misioa izango
dena zehaztu du dagoeneko. Horrekin batera, kalitateko prozedurak
aztertu dira eta hizkuntza irizpideak horietako zeinetan txertatu behar
diren zehaztu dute. Une honetan prozedura bakoitzeko irizpideak
zehazten eta proposatzen ari dira euskara batzordeko kideak.

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe

hamabi-T
Euskara batzordeak bilera egin du eta hemendik aurrerako
batzordearen beraren funtzionamendua zehaztu da, planaren
dinamizazio eta koordinazio gune errealagoa izateko helburuarekin.
Gelditzen diren hilabeteetarako ere lehentasunak, epeak eta
arduradunak finkatu ditu, eta etorkizuneko kontratazioetarako langile
euskaldunen lan poltsa osatzeko lanetan ari dira.
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EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses

Koordinatzaileak azaldu duenez, Larrialdiak enpresa handitzen ari da.
Horregatik, bestelako departamentu batzuei jakinarazi die Euskara
Teknikariarekin harremanetan jartzeko eta egoteko, bakoitzaren
esparruan ze normalizazio urrats egin behar dituzten aztertzeko.
Gainerakoan, gogoeta batean murgilduta daude itzulpenez gain,
bestelako normalizazio urratsak egiteko.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo
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Enpresen erradiografia

Automation Products, S.A. Niessen Unit
Niessen elkartean urteroko afaria antolatu eta egin zuten. Iaz kantu
afaria izan bazen, aurten bertso afaria izan da: lehen aldiz afariko
txartelak atera dira beste enpresa batzuen izenekin, antolatzaile
modura.
Bekadun bat kontratatu da, lantegian departamentuz departamentu
itzulpenak egiteko: horretarako Word fast tresna informatikoaz
baliatuko da. Bestalde, behe urratseko talde bat Euskara Eskolak
hartzen ari da.
Laster batean Euskararen Eskuliburua ere prest egongo da
aurkezteko. “Nik Esan”en hurrengo zenbakia antolatze lanetan ari dira.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso

Euskarazko aldizkaria antolatzen ari dira; uztailean aterako da
lehenengo zenbakia. Lantegiko Batzar Nagusia egin da eta aurten ere
Koordinatzaileak Euskara Planaren deskargua egin du. Batzar
Nagusian euskararen erabileran gora egin den sentsazioa dago. Bi
talde ari dira Euskara Eskolak hartzen: bat behe urratsekoa eta bestea
erdi mailakoa.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda

Koordinatzailearen trebakuntzarekin segitzen dute, eta urte bukaerara
arteko plangintza antolatu dute. Horrekin batera, curriculumeko
eguneraketak euskaratzen ari dira eta kalitateko dokumentuak
itzultzen.

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui
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Diru laguntzak martxan

Euskara Planeko azken aldizkaria argitaratu dute. Agenda eta lan
kontuak tarteko, azken aldian zailtasunak izan dira zuzendariari
eskolak emateko. Aurrera begira Euskara batzordea batzordekide
gehiagorekin indartzeko asmotan dira.
Bestalde, lantegiko programa informatiko nagusia euskaratzeko zein
urrats egin erabakitzeko, bilera izango dute Informatika buruarekin.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi

Enpresako dokumentazioan eta megafoniako mezuen hizkuntza
irizpideak finkatu ditu euskara batzordeak. Kide berriak ere sartu dira
bertan, eta enpresako sail gehiagotako ordezkariak izanik,
eraginkortasun handiagoa izatea lortu nahi da. Honetaz gain, bezeroari
zuzendutako dokumentuak itzultzen ari dira.
EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz

Kontseiluak antolatzen duen Bai Euskarari Ziurtagiriaren
ekitaldian AZTI-Tecnalia ere izango da urtero legez. Izan ere,
2002an lortu zuten ziurtagiria, hain zuzen ere, Bidean mailakoa.
Laster hurrengo pauso bat emateko asmoa dute eta Zerbitzua
euskaraz maila lortu nahi dute.
Bestalde, hizkuntza aniztasunak duen balio erantsiaren berri
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eleaniztasunaren inguruko datuak zabaltzea izango da: zenbat
hizkuntza dauden munduan, horien erabilera, argitaratzen diren
tesien hizkuntza, euskara-planak dituzten enpresak eta
eragindako langile-kopurua… Datu horien bidez, adierazi nahi da
edozein hizkuntza erabilgarri dela eremu guztietan, baita lanmunduan eta ikerketa zentroetan ere.
ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa
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