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Lantokiko praktikak euskaraz egiteko plan pilotua 

 

 2009ko OLA planeko ekintzak 
  
 
 
 
Lan munduan euskara sustatzeko OLA planena dabiltzan enpresetako 
ordezkariek bilera egin zuten joan den hilean urte amaierako ekintza 
bateratuak koordinatzeko. 
Gaur egun eta ditugun datak kontuan hartuz euskara eskoletarako 
MATRIKULAZIO kanpainan jartzen ari dira indarrak. 
Euskara eskola bateratuak antolatu nahi dituzte enpresetan, euskara 
ikasi nahi duen oro aukerarik gabe geldi ez dadin. Enpresa guztietako 
langileei zuzendutako kanpaina da, askotan enpresa bakar batera mezua 
zabalduta ez baita taldea osatzeko aukerarik izaten eta honela, maila 
eta ordutegi bateratsua duten langileak biltzea da helburua, bai enpresa 
batean zein bestean. Animo bada euskara ikasteko ahalegina egiten ari 
diren langile guztiei, merezi du eta! 
 
 

Bestelakoak 

Urte bukaera arteko ekintzak zehaztu dituzte, eta euskararen egunaren 
inguruan egingo den Topaketa izango dute beste helburu bat. Bertan, 
enpresa bakoitzaren berri izango dute lehen eskutik,  haietako eta 
besteetako praktika onak ezagutu, 2010erako ekintza bateratuak eta 
haien eginbeharrak eta arduradunak zehaztuko dituzte, eta azkenik, 
TELP tailer laburra izango dute. 
 

 

HPSko diru laguntzen ebazpena atera da 
 

 
Aurreko zenbakian eman genizuen gai honen berri lehendabizikoz. Lanbide 
Heziketa D ereduan ikasten ari diren ikasleek lan praktikak euskaraz egin ahal 
izateko helburuarekin esperientzia pilotu bat gauzatzen ari da une honetan 7 
enpresatan. 
Gaia aurrera doa eta enpresa bakoitzari bere diagnostikoa egin zaio eta eman 
behar dituzten pausoak zehazten ari dira horretarako egin zaien proposamen 
baten bidez. Enpresa bakoitzean egin den diagnostikotik lehentasunezko irizpide 
batzuk atera dira enpresa guztiei proposatu zaizkienak:   bermatzea instruktore 
euskalduna; praktiketako ikasle horrek eguneko lanean erabiliko dituen tresnak 
euskaraz egotea;  eta ikaslea mugituko den eremuetan errotulazioa elebietan 
egotea.  
Ondoren, enpresa bakoitzarekin hori betetzeko plan bat beteko da, eta 
abenduaren bukaerarako inplementatua egotea espero dute. 
Aurrerapauso nabarmena litzateke ikasle horiek 2009-2010 ikasturtean praktikak 
euskaraz egiteko aukera izatea. 
 

 
 

 
 
LanHitzeko diru laguntzak zehazten dituen ebazpena kalean da abuztuaren 
amaieratik. Bertan azaltzen da enpresa bakoitzak urtean zehar euskara plana 
garatzeko jasoko duen dirua. Abendua bitartean beraz, gelditzen diren 
helburuak betetzen joan beharko dira enpresak, eta zuriketa egiteko 
beharrezko dokumentazioa prestatzen. Aurki ordainketaren lehen zatia 
bideratuko dute eta  urtarrilean justifkazioko paperak behar bezala aurkeztu 
eta gero ordainketaren bigarren zatia hartuko du entitateak. 

Justifikazioa prestatzen joan beharko dugu beraz! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA BA 
 

Euskararen erabileraren neurketa egin du euskara batzordeak eta osatutako hizkuntza irizpideen arabera egungo enpresaren egoera zein den    
aztertu dute. Lehentasunak finkatzen ari dira orain, hurrengo urterako lan ildoak identifikatzeko eta beharrezko ekintza zuzentzaileak zehazteko. 
Aldi berean, aurten burutu nahi den beste helburu bati heldu diote, eta lanpostuetako hizkuntza eskakizunak lantzeari ekin diote. Horiek izango 
dira hemendik urte amaiera arteko helburuak. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Windows eta Office-a euskaraz instalatzeko proba batzuk egingo dituzte, asmoa da gero beste ordenagailuetan ere instalatzea. 
Eskoletarako bi kidek izena eman dute, eta orain aztertuko da lantegian taldeak eman, edo beste lantegietako langileekin elkartu. 

Berripaperaren zenbaki berri bat argitaratu dute. Hizkuntza irizpideen onarpen berririk oraindik ez dute. Euskara Batzordera lehengo kide bat etorri da amatasun 
baja bukatu ondoren eta orain Euskara Batzordea gehiago indartu nahi dute. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Euskara eskoletarako langile ugarik azaldu du haien interesa, eta gaia lantzen ari dira orain. OLA planeko beste enpresekin eskola 
bateratuak ematea edo bertan eman ahal izatea da aztertzen ari direna. Kutxetako langileen arloa ere lantzea izango da batez ere 

hemendik urte amaierarako helburu nagusia; horretarako, haiekin bildu eta formazio berezia antolatzeko aukera aztertuko dute.  
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

Eztabaida eta motibazio saioak bukatu dituzte eta parte hartze ona izan da. Saio hauen 
ondoren bestelako talde batzuk jarriko dira funtzionamenduan, hain zuzen ere 

Mintzataldeak. Bestalde Euskara Planaren berri emango duen UNE aldizkariaren lehen zenbakia argitaratu da. 
Gainerakoan Hizkuntza Irizpideak onartu dira eta horien zabalkundea nola egin aztertuko dute. Azkenik, Osakidetzak Osasun arloko hiztegi bat argitaratu 
zuen, hori eskuratu dute, eta haien enpresara nola egokitu aztertuko dute. 

 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 
 

ASEA BROWN BOVERI S.A. 
 

Konpromisoen egitasmoak aurrera jarraitzen du; ekimen honen helburua euskararen erabilera handitzea da eta enpresako 
departamentuetako kideak batu ditugu. Gabonetan ebaluazio kualitatibo eta kuantitatiboa jasoko da. Bestalde, Euskararen Liburuxka 

urriko nominarekin batera banatuko da; liburuxka honek euskarak Niessen-en izan behar duen erabilera arautzen du. Azkenik, Wordfast itzulpen memoria 
hornitzeko lanean jarraitzen dugu; itzulpenak memorian jasotzearen helburua etorkizunean eguneroko itzulpenak egiteko erraztasun handiagoa izatea da.  
 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 

 

 TAJO 
 

Lantegiko euskararen egoera zein den jakiteko diagnostikoa egiten ari dira; horrek emango du zein den erabilera eta eskaintza. 
Ildo horretatik ezagutza datuak eguneratzen ari dira eta kale neurketak egiten ari dira Tajoko bi plantetan: Oiartzunen eta Lezon. 

Eskolen matrikulazioa bukatu ondoren, eztabaida saioak jarri nahi dituzte martxan lantegian. Hiru berripaper argitaratu dituzte, eta aurten laugarren bat 
ateratzea erabaki dute, urtaroka izango dena, eta oraintxe atera dute udazkenekoa. Web orria euskaratzea datorren urterako utziko dute. AS 400 programa 
informatikoa garatzen jarraitu dute. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
 


