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Justifikazioa egiteko 
garaia 
 
Aurreko OLAkarian Eusko 
Jaurlaritzak enpresei 
emandako diru 
laguntzen berri eman 
genuen. Orduan, 
enpresa bakoitzari 
zenbat diru emango 
zitzaion jakiteko non 
begiratu behar den 
aipatu zen. 
 
Diru laguntza horiek 
kobratzeko, agiri 
mordoa aurkeztu behar 
izaten da, eta 
horretarako garaia heldu 
dela esatera gatoz.  
 
Urtarrilaren 31rako 
aurkeztu beharko dira 
agiri guztiak, baina 
azken unera arte ez 
uztea komeni da. Izan 
ere, urtarril edo otsail 
aldera 2008ko diru 
laguntzak eskatzeko 
epea zabalduko da, eta 
bata bestearekin 
elkartzea gerta daiteke. 
 
Ze agiri aurkeztu 
jakiteko, hemen beheko 
loturan Ctrl+klik egin 
behar duzue. 
 
Lotura horrek 
deialdiaren agiria irekiko 
dizue, eta bertako 
18.artikuluan (10.orr.), 
ze paper aurkeztu ikusi 
ahal izango duzue. 
 
2007ko deialdia
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Hizkuntza politika osatu du euskara batzordeak. Oarsoaldea   
BA-ko hizkuntza irizpideen eskuliburua izango dena egin da eta 
zuzendaritzan onartzeko prest dago. Orain, horien garapena 
burutu ahal izateko, jarraipena, baliabideak eta arduradunak 
zehazten ari dira. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

 
 

hamabi-T 
 
Diagnostikoa eguneratzen bukatu dute, eta datozen asteetan enpresan 
aurkeztuko da, kontrasterako. Ondoren, Pasaiako Udaleko Euskara 
Batzordeari aurkeztuko zaio, aurrera begirako pausoak adosteko. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 

 
 

 
 
Euskara batzordeak hizkuntz irizpideen lehen atala eta  irudi 
korporatiboari dagozkion irizpideak zehaztu ondoren, 
zuzendaritzak onartu egin ditu eta horiek martxan jartzeko 
sistema lantzen ari dira. Megafoniako mezuak ele bietan eman 
eta bertan egiten diren kartelak era sistematizatu batean 
euskaraz jartzen hasi dira. Bestetik, euskara batzordeko kideak 
bezeroak langile euskaldunak identifikatu ahal izateko txartelak 
prestatzen ari dira.  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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Larrialdietako LRK Departamentutik euskara plana bultzatu nahi da eta 
bilera egin da bertako ordezkari batekin. Bilera horretan orain arte 
landutakoak eta aurrera abegira egin daitezkeenak aztertu dira: garbi 
ikusi da beste norabide bat hartu behar duela planak, eta LRK-ko 
ordezkariak norabide horretan lan egiteko asmoa agertu du.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 
 

  Asea Brown Boveri, S.A 
 

Word Fast itzulpen programa dela eta, ez da bekaduna lortu eta beraz, 
etekina ateratze aldera, gaia euskara teknikariak landu dezakeela ikusi da. 
Programa horren teknikariak etorriko dira, tresnak nola funtzionatzen duen 
azalduko dute, eta ondoren pertsonal sailarekin has daitezke lanean, froga 
pilotu modura.  
Aurreko ikasturteko sei lagunak eskoletan jarraitzeko prest daude, eta 
beste bi lagun ere apuntatu dira. “On line” ikasi nahi duenarentzat Nik 
Esanen argitaratuko da albistea.  
Berria egunkariaren harpidetza dela eta, bost lagunek eman dute izena. 
Enpresari planteatu zaio, enpresa modura harpidetza bat egitea eta 
harreran edukitzea. Aztertzekotan geratu da.  
Euskara Normalizatzeko eskuliburuari azken ukituak ematen ari dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 

 
 
MCC-ko Euskararen Normalizatzeko Oinarriak (ENO), organoetan nola 
banatu aztertzen aritu dira. ENO-k norabide bat markatzen du 
euskararen normalizazioan. Komeni da bazkide guztiek horren berri 
izatea, eta gero enpresaren errealitatera egokituko da. 
AS 400 programa informatikoa dela eta, badirudi pantailetako menuak 
euskaratuta daudela, beraz, ohar bat bidaliko zaie erabiltzaile guztiei, 
nahi duenak euskaraz erabili ahal izateko.  
Euskara eskoletan bi talde ari dira AEKrekin klaseak jasotzen, 
lantegian bertan. Ikastaroa 70 ordukoa izango da.  
Euskararen aldeko mezu batekin mahai gaineko egutegiak atera nahi 
dira, Tajoko egutegi ofizialarekin.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 

 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren 
Hizkuntz Politikarako 
Sailburuordetzak (HPS) 
LanHitz programa jarri 
zuen martxan, duela ia 
urte bete.  
 
Helburua lan munduan 
euskararen erabilera 
areagotzea da. 
 
Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako 1.646 enpresa 
bisitatu dituzte, eta 
horietatik 412k azaldu 
omen du programa 
horretan parte hartzeko 
interesa. 
 
Oarsoaldeko daturik eta 
emaitzarik oraindik ez 
dugu, baina azaroan 
bertan Oarsoaldeko 
Euskara Batzordeak bilera 
izango du HPSko 
ordezkariekin. 
 
Bertan emango dute datu 
eta emaitza guztien berri, 
eta horrek OLA planean 
eman beharreko pausoetan 
eragina izango du. 
 
Ikusiko da, beraz, ze 
ondorio ateratzen den 
bilera horretatik! 
 

Eusko Jaurlaritzarekin 
bilera 
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Konturatzerako urtea 
joan zaigu, eta 
enpresetan euskara 
planen balorazioa 
egiteko garaia heldu da. 
 
Aurtengo balorazioa 
bakarrik ez, datorren 
urterako, 2008rako, 
helburuak ere finkatu 
beharko dira. 
 
Abenduko OLAkarian, 
beraz, OLA planean 
dauden enpresen 
balorazio orokorra 
jasotzen saiatuko gara, 
urteari amaiera 
emateko. 
 
OLA planak ere bere 
balorazio propioa egin 
beharko du, eta horren 
berri ematen ere 
saiatuko gara. 
 
Bitartean, edozein 
zalantza izanez gero, 
Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzuan egoten den 
euskara teknikariari 
galdetu besterik ez 
duzue, Uxune Alustizari: 
 
uxune@emun.com

Azken OLAkaria abendu 
bukaeran  

 
Euskara Planerako antolatutako hainbat helburu zuzendaritzarekin 
eztabaidatu behar direla ikusi da: Besteak beste, kontratazioetarako 
irizpidea eta oharrak kaleratzerakoan euskara ere presente egoteko 
irizpidea. Beraz, laster batean Zuzendariarekin bilera egingo da.  
Datorren urterako agendak euskaraz ere egotea bermatuko da.  
Lantegiko programa informatiko nagusia euskaratzeko zer urrats egin 
erabakitzeko, bilera egin behar da informatika buruarekin. 
Eskoletan ezin da talderik antolatu jende gutxik izena eman duelako, 
antza denez, sasoi honetan jendea lanpeturik dago. Herri eta 
auzoetako euskaltegietako aukera emango zaie. Zuzendariak ere 
jarraitu nahi du, baina zaila zaio elkartzea, kanpoan maiz egon ohi 
delako.  

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi 

 

 
 
 

 
Koordinatzailearen trebakuntzak aurrera jarraitzen du, euskararen 
trebakuntzan alfabetatzea da helburua. Curriculumeko dokumentuak 
eta kalitateko dokumentuak euskaratzen jarraitzen da eta langileei 
aholkularitza eman zaie, euskarazko bertsioetako zalantzak argitzeko. 
  

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 

 
Euskararen erabilera eta motibazioa sustatzeko taldeak laster 
erakusgarri batzuk jarriko ditu. Panel edo kartel horietan hizkuntza 
gutxituen inguruko informazioa agertuko da hiru hizkuntzatan (euskara, 
gaztelania eta ingelesa), bai enpresakoak eta bai kanpotik datozen 
bisitariek euskararen moduko hizkuntza baten gorabeheren berri izan 
dezaten. Bestalde, batzar-geletan eta jantokian egunero erabiltzeko 
moduko esaldiak jarriko dira, euskaldunek eta ez hain euskaldunek 
erabil dezaten.  

 
  

Panel horiek urtean zehar aldatu egingo dituzte. 
Horrela, hasieran ezarritako helburu biak jaso nahi dira: batetik, 
euskara eta hizkuntza gutxituen inguruko informazioa zabaltzea; eta, 
bestetik, euskara maila txikia dutenak ere animatzea. 
 

ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria 
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa 
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