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Diru laguntzak

Enpresetako planen deskarguak

Euskara batzordea hizkuntza politika zehazten bukatzen ari da.
Prozedurak banan-banan aztertu ditu eta horietan hizkuntza irizpidea
nola txertatu zehaztu du. Eskuliburua izango denaren zirriborroa ere
prestatu dute eta gerora enpresako dokumentazioan nola txertatu
behar den aztertuko dute.

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe
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Euskalduntzen ari diren langileen jarraipena eta ebaluazioa egin da.
Horrekin batera, lan poltsa euskalduna osatzeko datuak eta
diagnostikoa eguneratzen ari dira. Halaber, aurrera begirako pausoak
aztertzen ari dira.
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EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses

Larrialdietarako proposamen bat landu da itzulpenez gain, bestelako
normalizazio urratsak lantegian emateko. Segidan proposamen hau
hainbat eragileri aurkeztea falta da, horiek oniritzia eman diezaioten.
Itzulpen lanekin aurrera jarraitzen dute, formazioko hainbat modulu
euskaratzen.

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo
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Automation Products, S.A. Niessen Unit
Uztailean Irun aldean lan munduan euskara sustatzeko lanean ari
diren eragileen (sindikatuen, zinegotzien eta Euskara Teknikarien)
bisita izan zuten, “in situ” Euskara Plan bat zer den ezagutzeko.
Topaketa oro har positiboki baloratu zen.
Itzulpenak egiteko bekadunaren kontratazioa atzeratu egingo da,
bekadun izan behar zuenak ezin duelako; atzerapen horri irtenbide bat
ematen saiatuko dira Euskara Batzordean.
Bukatu dira eskolak; AEK izan da eskolak eman dituena. Irailean
matrikulazio berria egiten ari dira, eta On Line ikasteko aukera ere zabalik
utziko dute; horretarako, sistema hori nolakoa den azaltzera, pertsona bat
etorriko da.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso

Uztaileko Euskara Batzordean Gestio Planaren betetze maila aztertu
da. Betetze hau iazkoaren antzekoa izan da, ia erdia. Horren guztiaren
deskargu bat ere prestatu da Kontseilu Errektorean emateko.
Euskara Eskoletan bi talde aritu dira, bat behe urratsekoa eta bestea
goikoa.
Euskara planaren berri ematen duen Eldotz aldizkariaren lehen
zenbakia banatu da uztaileko nominarekin batera.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda

Euskara batzordeak bilera egin du eta hamabostean behin egiten diren
kartelak euskaratzeko sistema adostu du. Bitartean, bertan egiten
diren errotulu eta publizitatearen bilketa eta sailkapena egin dute,
horien glosategia osatzen hasi dira bertan egiten direnak modu
sistematizatu eta erraz batean egin ahal izateko.
EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz
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Uztaileko Euskara Batzordean Euskara Planaren betetze maila
kuantitatiboa eta kualitatiboa egin dute. Euskara batzordean aurrera
egin den sentsazioa dago; hala ere, oraindik egiteko asko dagoela
nabarmendu da.
Uztaileko nominarekin batera Euskara Planeko aldizkariaren azken
zenbakia banatu da.
Lantegiko programa informatiko nagusia euskaratzeko zer urrats eman
erabakitzeko, bilera egin behar zen Informatika buruarekin, baina lan
pilaketa tarteko atzeratu egin da.
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi

Urte erdiko trebakuntzaren balorazio ona egin da. Urte bukaera arteko
egutegia zehaztu dute eta dokumentu berriak itzuli dituzte.
EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui

Euskarazko Kuxkuxean aldizkariaren 6. zenbakia prestatzen dabiltza.
Aldizkaria urtean hirutan argitaratzen dute eta bertan, besteak beste,
era honetako kontuak agertzen dira: lankideei egindako elkarrizketak,
proiektuen laburpenak, euskara-planaren inguruko gorabeherak,
sasoiko kultur agenda, prentsa “larrosa”, erreportaje laburrak…
Aldizkarian bertan, euskara gutxi dakitenei laguntzeko asmoz,
hiztegitxo bat ere sartzen dute, baita euskaraz ikasteko esaldi eta
esamolde errazak ere.
Kuxkuxeanek oso harrera ona izan du euskaldunen zein gutxi
dakitenen artean, batez ere, modu
erraz eta dibertigarrian egiten saiatu
direlako (eta uste dute lortu dutela).
ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria eta Ainara Ibañez
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa
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