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Eusko Jaurlaritzako 
ordezkariekin bilera egin 
zela aipatu genizuen 
aurreko OLAkarian. 
 
Bilera horretan Eusko 
Jaurlaritzak Lanhitz 
programarekin dauzkan 
asmoen berri jaso 
genuen. 
 
Oarsoaldean dugun OLA 
planarekin erabat 
bateragarria denez, OLA 
planak aurrera 
jarraituko du honako 
esparruetan: 
 
- Komunikazioan: 
OLAkaria, enpresen arteko 
harremanak… 
 
- Lan munduko 
eragileekin harremanetan: 
sindikatuak… 
 
- Diru laguntzen 
kudeaketan. 
 
- OLA planeko enpresen 
jarraipenean. 
 
- Koordinazioan. 
 
Guztiok dugunez zer 
eginik, guztiok animatu 
nahi zaituztegu, 
norberak bere esparruan 
lan egitera, lan 
munduan euskararen 
normalizazioak aurrera 
egin dezan. 
 
 

OLA plana 2008 

Enpresetako planen deskarguak 
 

 

 

 
Euskara batzordearen aurtengo helburu nagusia 
hemendik aurrerako Oarsoaldea SAren hizkuntza politika 
zehaztea izan da. Euskara batzordeak hizkuntza 
irizpideak eta horien jarraipena, baliabideak eta 

arduradunak zehazten dituen eskuliburua osatu du. Irizpide horiek sail 
guztietako arduradunekin kontrastatu dira, egoera zein den jakin eta 
horiek betetzeko pausuak zeintzuk izan behar diren definitzeko. 
Instituzionalizazioari begira, Zuzendaritzan eta Administrazio 
Kontseiluan aurkeztekotan dago, eta bitartean, eskuliburuko irizpideak 
betetzeko hurrengo urteko plana diseinatzen ari da euskara batzordea. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

 

hamabi-T 
 
Momentuko egoera zein den aztertu da eta udal administrazioarekin 
elkarlanean ari da, bidean topatutako zailtasunak gainditzeko. Izan ere, 
etxez etxeko zerbitzua eskaini dezaketen langile elebidunak lortzeko 
zailtasun ugari topatu dituzte azken urteetan, eta horri nola aurre egin 
izango da hurrengo urteko erronka nagusia. 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 

 
 
Aurten burututako lan nagusietariko bat, 
enpresako hizkuntza irizpideak finkatzea 

eta horiek betetzeko sistema bilatzea izan da.  Irudi korporatiboari 
dagozkion irizpideak landu dira eta horien barnean mota 
desberdinetako kartelak eta errotuluak, megafonia, erantzungailua, 
harrera eta enpresa barneko zenbait errotulazio eta batzarretako 
irizpideak biltzen dira. Horretaz gain eta motibazioari eta euskara 
planaren zabalkundeari begira langileei informazio orriak bidali zaizkie 
eta ohar taulan euskararen txokoa sortu da, euskararen inguruko 
berriak eta planari buruzkoak jarriz. Bertako glosategia ere sortu da eta 
urte hasierarako euskaldun zahar eta berrien arteko mintzapraktikak 
garatzeko sistema definitzen ari dira. Oro har, jarritako helburu 
nagusiak bete dira  eta  euskara batzordeak balorazio ona egin du. 

 
EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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Aurtengo azken 
OLAkarirako baloraziotxoa 
egiteko eskatu genien OLA 
planeko enpresei.  
 
Baita zintzo-zintzo egin 
ere! 
 
Horregatik, aipatzekoa 
iruditu zaigu urte osoan 
zehar, eta aurreko 
urteetan ere OLAkarirako 
egin duzuen ahalegin 
berezia, guri informazioa 
helaraziz. 
 
Horrez gain, zuetako 
enpresa bakoitza 
zoriondu nahi dugu, 
pixkanaka baldin bada ere 
aurrera zoaztelako euskara 
planean. 
 
Euskararen normalizazioa 
lan munduan ez da esprint 
bat, maratoi bat baizik. 
Emaitzak pixkanaka iristen 
dira, eta batzuetan 
nekagarria izango bada 
ere, guztiok aurrera 
jarraitzen duzue. 
 
Horregatik, enpresek 
urteetarako hartutako 
konpromisoa eta 
edierazitako borondatea 
txalogarria dela uste 
dugu. 
 
Beraz, animo guztiei eta 
datorren urtea gogotsu eta 
umore onez hasten 
duzuen! 
 

OLA planeko enpresei 
ZORIONAK!  

 
 
 
Urtea iazkoaren antzera joango zela bazirudien ere, zenbait aldaketa 
izan da, pasa den urte honetan: nagusiena, LRK anbulantziek Euskara 
Normalizazio Plan bati ekiteko hartu duten erabakia; beraz 2008ari 
begira, badirudi Larrialdiakek bi plan izango dituela: bata Larrialdiak 
berari dagokiona, eta bestea LRK-ri dagokiona. Lehenaren kasuan ere 
planak bestelako norabide zabalago bat hartzeko saiakera egingo da.  

 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 

 

  Asea Brown Boveri, S.A 
 

 
Niessen-en aurten lortu da azkenik Eskolak lantegian ematea. 
Bestalde lantegian motibazioa lantze aldera bertso afaria egin zen. 
Euskara Batzordean batzordekide berriak sartu dira. Berriaren 
harpidetza bultzatu da eta Euskararen Eskuliburua erredaktatu da, 
Euskara Batzordean osatuz, oraindik Zuzendaritzari aurkeztu behar 
bazaio ere. Bete gabeko helburuen artean esan beharra dago, Word 
Fast programa Informatikoari ez zaiola behar besteko etekinik atera. 
Alde batetik bekadun bat zen etortzekoa itzulpen horiek egin zitzan, 
baina ez zen hala izan; bestalde Departamentuetako itzulpenak egin 
behar zituztenek, ez diote etekinik atera; beraz erabaki da 
Departamentu pilotu bat hartu eta itzulpenak egiten hastea, hortik 
departamentuz departamentu itzulpenak egiten joateko: horretarako 
Euskara Teknikariak Word Fast programaren formazioa jaso du, berak 
egingo baitu lan hori. 

 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 

 
 
 

 
Koordinatzaileak euskararen trebakuntzan emaitza positiboak lortu 
ditu; eta alfabetatze prozesua, pixkanaka baldin bada ere, bere 
emaitzak ematen ari da. Enpresaren bitartekoei dagokienean, 
Curriculumeko dokumentuak eta kalitateko dokumentuak itzultzeko 
lanean dezente aurreratu da. Azkenik, administrazioko langileek 
aholkularitza jaso dute euskarazko bertsioetako zalantzak argitzeko. 
  

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 
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Urte bukaerarekin batera, 
irakurle guztiei ere 
eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, irakurtzeaz 
gain, OLAkariaren 
zabalkundea egiteagatik. 
 
Urte hasierarekin batera 
OLAkariaren balorazioa 
egingo dugu, eta 
hobekuntza proposamenak 
landuko ditugu. 
 
Beraz, ekarpenik 
baduzue, izugarri 
eskertuko genizueke 
ondoko helbide honetara 
bideratuko bazenituzte: 
 
uxune@emun.com

OLAkariari ekarpenik egin 
nahi? 

 
 

 
 
Euskarara Batzordean Planaren betetze mailaren balorazio kuantitatibo eta 
kualitatiboa egin da. Helburuen betetze maila %64koa izan da, iaz baino 
altuagoa. Gauzak egin diren sentsazioa dago: Programa informatikoa 
euskaratu da, dokumentazioa euskaratu da, Eskolak berriz antolatu dira 
kooperatiban, planaren berri ematen duen berripapera atera dugu langile 
guztientzat, MCC-k onartutako Euskara Normalizatzeko Oinarrien berri 
lantegiko organoetan eman da, Euskara Planaren berri Tajoko Batzar 
Nagusian eman da eta bukatzeko, urtero bezala guztiaren deskargua 
Kontseilu Errektorean egingo da. Hobetzekoen artean, euskararen aukera 
bermatzean eta kontratazioetan hobetzean dagoela uste du Euskara 
Batzordeak. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 

 

  
Formatu aldetik dela, 
itxura, edukiak... edozein 
ekarpen gustura jasoko 
dugu. 
 
Bitartean, urte berri on 
guztioi eta Gabon 
zoriontsuak igaro! 
 

 
Euskara Normalizazio urratsak egonkortu egin dira SJL-n 2007an. 
Ohiko lanak egiten jarraitu da: aldizkaria atera, zuzendariari aparteko 
eskolak eman, dokumentazioa euskaratzen joan... Hala ere ikusi da 
plana instituzionalizatze aldera enpresaren laguntza beharrezkoa dela. 
Hori dela eta bilera egin zen Zuzendariarekin, denen inplikazioa 
izateko planaren barruan, eta hura prest agertu zen planari beste 
bultzada bat emateko. Urtea bukatzerako lantegiko programa 
informatiko integrala euskaratuko da zati batean. Urtarrilean 
Euskararen betetze maila aztertuko da, eta 2008ko Gestio Plana 
egingo da.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi  
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