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HIZKUNTZA ASERTIBITATEA ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA 
 

 
OLA planeko enpresen jarduera bateratuak 

 

 
Urtea hasi dugu eta OLA planeko enpresen arteko jarduera komunek ere 
badute lekua 2010ean. 
Lehen ekintza maiatzaren 14an izango da eta bi urtean behin egiten den 
kantu afariarekin hasiko da. Iaz bertso-afaria burutu zen eta aurten 
kantatzeko aukera ederra izango da Niessenek antolatutako afarian. 
Bestetik, ekainaren 2an, 9an eta 16an TELP saioak antolatu dira 
Oarsoaldeko OLA planeko enpresei zuzenduta.  
 
Zer da TELP tailerra ordea? 
TELP (taller d’espai lingüístic personal) Valentziako Ferran Suay eta 
Gemma Sangines psikologoek sortutako tailerra da, eta gaur egun Euskal 
Herriko egoerara moldatuta EMUNek eskaintzen du. 

Tailer honen helburua, esaldi batean laburbildu beharko bagenu, hauxe 
azpimarratuko genuke: 
Euskaraz egiteari lotutako deserosotasuna murriztea, hizkuntza jokabide 
asertiboari esker gusturago egotea eta horretarako baliabide gehiago 
sortzea litzateke. 

Tailerrean parte hartuko duten pertsonek euskaraz hitz egitean sentitzen 
duten deserosotasuna gutxituko dute eta horrela, euskaraz gehiago egiteko 
aukera izango dute. Horretarako, oso baliagarriak izango dira maila 
kognitiboan, emozionalean eta fisiologikoan eskainiko diren baliabideak.  
 
Tailerreko hartzaile potentzialak euskaraz egiteko gogoa duten hiztunak 
(hizkuntza kontzientziadunak) izango dira. Oinarrizkoa da pertsonek 
euskararekiko kontzientzia izatea. Kontzientzia horretatik abiatuta, 
baliabideak eta estrategiak eskainiko zaizkie, euskaraz gehiago eta 
erosoago hitz egiteko.  
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Asko hitz egiten da gaur egun asertibitateari buruz. Baina zer da 
asertibitatea? Asertibitatea oso loturik dago kanpo portaerarekin, 
pentsamendu ereduekin eta sentimendu eta emozioekin. Beraz,  
asertibitatea komunikazio portaera bat da. Portaera horretan norberak 
bere iritziak eta sentimenduak adierazten ditu, bere eskubide 
pertsonalak egikarituz, baina beste pertsonen eskubideak errespetatuz. 
Era honetan, petsona asertiboak ez du men egiten beste pertsona baten 
manipulazio saiakeraren aurrean, baina bera ere ez da beste pertsona 
manipulatzen saiatzen. 

Gurera ekarriz, hizkuntza asertibitatea zer den eta bere 
garrantzia azaltzen saiatuko gara: komunikazio portaera bat da, bertan, 
pertsonak bere egiten duen hizkuntzan komunikatzen da, beste 
pertsonen eskubideak errespetatuz. Minorizatua dagoen hizkuntza 
komunitate batek hizkuntza asertibitatea praktikan jartzen duenean, 
hainbat hizkuntza egoeratan eragitea lortu ahalko du modu eraginkor 
batean: hizkuntza hori ondo ezagutzen ez dutenengan hobeto 
ezagutzeko beharra sortuz, hiztunon ezagutza hobetuz hizkuntza funtzio 
guztietan erabiltzen den neurrian… 

Hizkuntza asertibitatezko portaera praktikatzeak norberak bere 
hizkuntzan ahalik eta egoera gehienetan hitz egitea esan nahi du. 
Solaskideak beste hizkuntzan hitz egiten badio, berak bere egiten duen 
hizkuntzan hitz egiten jarraituko du solaskidearekiko komunikazioa 
lortzen duen heinean. Hizkuntza horretan hitz egiten jarraitzeak 
komunikazioa ezinezkoa dela argi uzten duenean, orduan bakarrik 
pentsatuko du hizkuntza aldatzea, eta hala erabakitzen badu, 
hizkuntzaz aldatuko du.  

 

Ez da ezergatik, baina isiltzen duzun euskara hiltzen 
duzun euskara da. 

        Bitoriano Gandiaga 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA BA 
 

Aurtengo helburuak finkatu ditu euskara batzordeak eta batez ere landutako lanpostuetako hizkuntza eskakizunak adostu eta onartu eta gero 
horiek praktikan jartzeko trebakuntza plana burutzea izango da helburu nagusia. Horretaz gain, hizkuntza irizpideei jarraipena egingo zaie urtean 
zehar eta besteak beste Oarsoaldea BAko prozedimenduetan irizpideak txertatzen hasi dira, auditoritza pasa eta bertako kalitate sisteman 
txertatuz pixkanaka-pixkanaka. 
 

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Hausnarketa saioekin jarraitzen dute Euskara Batzordean. Aurrera begira planerako egokiak izan daitezkeen helburuak zehaztu 
dituzte. Hurrengo urratsa euskararen sarea osatzea eta Zuzendaritzari egindako urratsak aurkeztea izango da, hauek irizpideak 

bidera ditzaten. SJL- barren-eko azken zenbakia atera berri dute, eta parte hartzea bultzatze aldera lehiaketaren atala gehitu diote. Mintzasaioa egiteko 
zailtasunak daude: biltzeko prestatutasuna azaldu dute, baina, lan kontuak tarteko, atzeratzen ari da. 

 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Aurten euskara eskolak bertan emateko hastear daude eta horrekin batera mintza saioak eta mintzatratuak ere helburu izango 
dira. Bezeroari begirako helburuak dira batez ere nagusiak; errotulazioa, dokumentuak, kartelak, eta megafoniako mezuek ere 

arreta berezia izango dute. Bestalde, bertako ezagutza eta erabilera handitu nahian, langileen arteko sarea sortzea aurreikusten dute euskararen inguruko 
kezkak eta interesa dutenekin.   

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

2 2010erako Gestio Plana Euskara Batzordean aurkeztu, egokitu eta onartu da. Orain Kontseilu            
Errektorera eramango da oniritzia eman diezaion. Aurten landu nahi diren ekintza esanguratsuenak 

honako hauek dira: Hizkuntza irizpideak gizarteratu eta bete, lantegiko hiztegi terminologikoa atera, ikastaro laburrak eman eta hausnarketa saioak egin. Aurrera 
begira anbulantzietako bezeroei euskarazko zerbitzua nola bermatu aztertzen ari dira. Aste Santutik bueltan mintza praktikako modulua bukatuko dute, eta UNE 

aldizkariaren udaberriko zenbakia aterako da. 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A. 
 

ABB_NIESSENen urtero bezala euskararen erabileran pausoak emateko bidean lanean jarraituko dute. Aurten ERABILERAri dagokionez 
konpromisoen sare handi bat osatzen saiatuko dira, norberaren ahaleginetik hasita enpresan euskara gehiago erabili dadin, bai ahoz eta 

baita idatziz ere. Ezagutzari dagokionez euskara eskolak antolatzen jarraituko dute eta aurten TELP tailerrak ere bai inguruko beste enpresekin elkarlanean.  
Komunikazioaren arloan, aurreko urteetako ildoari jarraituz, NIK ESAN aldizkaria argitaratuko da hiru hilero. 2009an hasitako GINKANA arrakastatsuari ere 
bukaera emango diote aurten eta 2009an osatu zen EUSKARAREN ESKULIBURUA enpresako sail guztietan ezagutarazteko ahalegin berezia egingo dute. 

 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 
 

 
 

 TAJO 
 

Hausnarketarekin aurrera doaz. 2010erako Gestio Plana egin berri da eta Kontseilu Errektorean aurkeztuko da onarpena emateko. 
Euskara planaren sarea osatu nahi dute, eta Mondragon taldeak bere kooperatibentzako egindako Euskara Normalizatzeko Oinarriak aplikatu. ENOren helburu 
nagusia ere kontuan hartu nahi da, hau da, bazkide eta langileak oinarri hartuta, kontsumitzaile, hornitzaile, erakunde eta gizarteak, oro har, euskararen aukera 

bermatua izatea. Eldotz barne aldizkariaren zenbaki berria argitaratuko dute udaberrian. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


