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- Zer da BIKAIN? 
 

Euskararen Kalitate ziurtagiria da, iaz, 2007an, Eusko Jaurlaritzak 
martxan jarri zuena. 
Enpresen euskara maila egiaztatzeko helburua du eta hizkuntzaren 
presentzia, erabilera eta kudeaketa neurtuko ditu. 
 

Eusko Jaurlaritzaren hitzetan, Ziurtagiri «publiko, ofizial, 
independente eta doakoa» da Bikain. «Enpresek eta esparru sozio-
ekonomikoko erakundeek garatutako hizkuntza normalizaziorako 
prozesuen maila egiaztatzea eta aitortzea du helburu». 
 

Beste era batean esanda, euskararen normalizazioan zein mailatan 
gauden neurtuko luke, eta maila horri dagokion Euskararen Kalitate 
Ziurtagiria emango luke Eusko Jaurlaritzak, egindako lana aitortzeko 
edo errekonozitzeko asmoz. 
 

Hiru ziurtagiri daude, erakundeek hiru parametro horietan lortutako 
mailaren arabera: oinarrizko mailako ziurtagiria (beltz kolorekoa), erdi 
mailako ziurtagiria (zilar kolorekoa) eta goi mailako ziurtagiria (urre 

kolorekoa). 

BIKAIN ziurtagiria: Eusko Jaurlaritzaren ekimen berria 

 
 
 

Lehenbizi, ziurtagiria eskuratu nahi dutenentzat izena emateko epea 
zabaldu zuten. Guztira 45 enpresak edota entitatek eman zuten izena 
ebaluatu zitzaten eta ziurtagiria eskuratu zezaten. Horietatik 30 aukeratu 
dituzte 2008rako. 
 

Entitate bakoitzak ebaluatzaile batzuk izendatu behar izan ditu, eta 
horiek guztiek ebaluatzaile izateko ikastaroa jaso dute. Ikastaroa 
zertarako? Ebaluatzaile horiek gero beste enpresetara joan beharko 
dutelako, euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa neurtzera edo 
ebaluatzera. 
 

Ebaluatzaile horiek egindako neurketaren arabera, Eusko Jaurlaritzak 
Bikain ziurtagiri bat emango du, beltza, zilar kolorekoa edo urre 
kolorekoa. 
 

Aurrera begira: 
 

Hurrengo urteetan ere sistema bera jarraituko omen dute: izenemate 
epea zabaldu, aukeraketa egin, ebaluatzaileak formatu, ebaluazioak 
egin eta ziurtagiriak banatu. 
 

Jarraipena nola egingo duten, nola gauzatuko den, nork egingo duen… 
oraindik ez dakigu. Aurtengoa lehen urtea da eta itxaron egin beharko 
da. 
 

Kontseiluak aspaldi jarri zuen martxan Bai Euskarari ziurtagiria, orain 
arte ezagutu dugun Euskararen Kalitate ziurtagiria dena. Eusko 
Jaurlaritzak Bai Euskarari-ren ibilbidea eta esperientzia kontuan izatea 
espero dugu, Euskalgintzak orain arte egindako lan potoloa 
errekonozitzea, alegia. Euskarak aurrera egingo badu, guztion bultzada 

beharrezkoa izango baita! 

BIKAIN ziurtagiria: Nola ari da gauzatzen? 

BIKAIN ziurtagiria: hiru maila, hiru kolore 

 

       

Oinarrizko maila Erdiko maila Goi mailakoa 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Administrazio Kontseiluan hizkuntz irizpideen eskuliburua onartu bitartean, langileen artean zabalkundea egiteko formazioa prestatzen ari da 
euskara batzordea. Bestetik, kalitateko inprimaki guztiak eskuliburuan zehaztutako irizpideetara egokitzen ari dira. 
 
 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

hamabi-T 
 

Joandako apirilaren 17an Trintxerpeko alkateordetzan elkartu ziren Hamabi T-ko langileak; bertan, Euskara Planean hiru urtez egindako ibilbidea errepasatu, 
emaitzak ezagutu eta argi ilunak antzematen saiatu ziren eta horretarako, lantaldetan banatu eta hurrengo gaiak jorratu zituzten: 
1. Etxez etxeko zerbitzuko eguneroko lanean, hizkuntzarekin zerikusia duten bizipenak konpartitzea. 
2. Euskaltegian euskara ikasten dihardutenen bizipenak konpartitzea. 
3. Euskara Planarekin zerikusia duten gaiak zabaldu eta iradokizunak jasotzeko komunikaziorako bideak aztertzea. 
Bilkura, berriki ezkondu zaigun lankide batek ekarritako aho-goxagarriak dastatuz amaitu genuen: Zorionak Iratxe!. 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Dendan euskararen presentzia handitzeko helburu nagusiari jarraiki, informazioko langileek megafoniako mezuak euskaraz ere 
esateko egiten ari diren ahaleginean aurrera doaz, eta kutxetako eta informazioko langileekin motibazio eta informazio bilerak 

egin dira. Horrekin lotuta, kutxetako langile euskaldunak eta ikasten ari direnak identifikatzeko karteltxoak jarri dituzte dendan, bezeroak euskaraz egiteko 
dituen aukerak identifika ditzan. 

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK 
 

Koordinatzaile berria jarriko dute Euskara Planari bultzada emateko, hain zuzen ere duela lau urte Planaren hasieran 
koordinatzaile izan zena, euskal hiztuna. Web gunea dagoeneko euskaratu dute. Aurrera begira euskara batzordea izan 

daitekeena antolatu nahian dabiltza: Larrialdiak Taldeko hainbat ordezkarik osatuko lukete, eta helburua da Planari beste noranzko bat ematea. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

Kantu afarian 70 bat lagunek parte hartu zuen, eta beste lantegietatik etorritako jende kopurua dezente handitu da iazko urtearekin 
alderatuz gero. Bestalde Euskara Teknikariaren dedikazioa bikoizteko proposamena egin zaio lantegiari eta proposamena aztertzen ari 

dira. Ikasleek orain arte hartutako moduluaz gain, bestelako modulu bat egin nahi dute. Euskararen Eskuliburua bukatuta dago, eta aurkeztea falta da 
Zuzendaritzan. 

 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 
 

LRK emergentziak 
 

Urte amaiera arteko helburuak finkatuta daude eta inplementazio lanak hasi dira. Ikastaro labur eta mintza taldeetan parte 
hartzeko langile askok eman du izena. Ikastaro labur horietan euskara gutxien dakiten langileekin arituko dira, euskalduntzeko 
lehen urratsak emanez eta euskara ikasteko motibazioa landuz. Mintza taldeen zeregina, euskara jakin arren gutxitan erabiltzen 

dutenei euskaraz hitz egiteko edota erabiltzeko aukera ematea da. 
 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
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 TAJO 
 

Batzar Nagusian euskararen erabileraren gorakada gertatu da berriro ere; ez izugarria, baina urtero pixkanaka igotzen ari dira: 
erabilera orokorra (ahozkoa eta idatzizkoa) 2006an %12, 2007a %14, eta 2008an %16. Batzar Nagusi horretan, halaber, 

Euskara Planaren deskargua egin zuen koordinatzaileak eta Mondragon-eko Euskara Normalizatzeko Oinarrien berri eman zuen. Bestalde lanpostuei 
hizkuntza eskakizun bat jarri nahi zaie, eta ondoren bideragarritasuna Pertsonal sailarekin aztertu.  

 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 
Euskara Plana egituratze aldera Euskara Batzordetik proposamen bat egin nahi zaio Zuzendaritzari: Euskara Normalizatzeko 
Oinarriak hartu eta SJLra egokitu nahi dira. Hori da hurrengo Euskara batzordean egin nahi dutena. Bien bitartean Logestic LKS-ko 
programa informatikoa euskaratzen dihardute, eta ekainean berripaperaren azken zenbakia atera dute. 

 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi 

 
 

AZTI tecnalia 
 
LAGUNTZAILEEN ZERRENDA 

Datorren astean martxan jarriko da AZTIko laguntzaileen zerrenda. AZTIko Intranetean egunero agertzen dira besteekin konpartitu 
nahi diren albisteak. Askotan, presaka ibiltzen direlako, euskaraz idazteko zailtasunak dituztelako, hitzen bat euskaraz idazten ez 

dakitelako, gaztelaniaz argitaratzen dituzte. Azken hilabeteetan albiste hauek euskaratzeko laguntza emateko prest dauden langileen zerrenda osatzen ibili 
dira. AZTIko sail guztietarako laguntzaileak topatu dituzte eta laguntzaile bakoitza bere saileko lankideen berriak euskaratzeko prest dago.  
Era honetan, hemendik aurrera, eta beraien barne-baliabideak aprobetxatuz, eguneroko berri horiek euskaraz irakurtzeko aukera izango dute. 

 

ELHUYAReko teknikaria: Ainara Ibañez 
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa 

 


