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Bileretako euskararen erabilera handitzeko 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lanhitz diru laguntzak 2011 
 

Oraingoan praktika on baten berri eman nahi dizuegu, zuen 
enpresetan edo erakundeetan baliagarria izan dakizuekeelakoan. 
Fagor Etxetresnetako Egosketa negozio-unitatean garatu dute eta 
bileretan euskararen erabilera areagotzeko ekimen honek emaitza 
politak eman dituenez, zuekin, labur bada ere, konpartitzea pentsatu 
dugu. 
 Ekimenaren helburua izan da bileretan euskararen erabilera 
areagotzeko euskaraz ulertzen ez duten lantaldeko kideek gutxieneko 
ulermen maila lortzea. 
Proba pilotua jarri zuten martxan hobekuntza talde batean; hasierako 
helburua bilerako gai bat euskaraz ulertzeko gai izatea zen. 

Hala, hilero bileretan lantzen zen gai bat aukeratu zuten, eta 
gai hori azaltzean behin eta berriro erabiltzen ziren hitzak eta 
esamoldeak aztertu zituzten areako gestoreak eta euskara 
teknikariak. Hitz eta esamolde horien ulermena lantzeko materiala 
sortu zuten, eta taldeko kideekin horiek lantzeari ekin zioten.  
Horrez gain, bileretan areako gestoreak euskaraz azaltzen zuen gaia 
idatziz ematen zieten euskaraz eta gaztelaniaz euskara ulertzen ez 
zuten kideei. Poliki-poliki (eta kideek euskararen ulermena handitzen 
zuten heinean) gaztelaniazko testua kentzen hasi ziren; baina 
euskarazko esamoldeen alboan gaztelaniazko ordainak jartzen 
zituzten. Gaur egun ere horrela egiten dute. 
 
Emaitzak eta ondorioak 
Partaideek ongi baloratu zuten ekimena eta gai horren inguruan eduki 
nagusia ulertzeko gaitasuna lortu zutela azaldu zuten eta bileretako 
erabilera ere handitu dela diote. 
 
Emuneko teknikariari egindako elkarrizketa osoa irakurtzeko: 
Lantalaneko helbide honetan: http://www.lantalan.com/259 
 

 
Hizkuntza politikarako sailburuordetzak 2011ko ekitaldirako entitate 
pribatuek Euskal Autonomia Erkidegoan euskararen erabilera eta 
presentzia areagotzeko diru laguntza deialdia argitaratu zuen 
maiatzean. Ekainaren 10a bitarteko epea izan dute enpresek haien 
urteko helburu eta ekintzen zehaztapen nahiz aurrekontuak Eusko 
Jaurlaritzara igortzeko,  baita lehen diseinua eta kudeaketa plana 
igortzeko ere.  
Aurtengo deialdiko berrikuntza nagusiak: 
-Berrikuntza eta web 2.0ko ataleko egitasmoak bi kontzeptu 
desberdinetan baloratuko dira. 
-Balorazio irizpide batzuk aldatu egin dira eta Aginduan bertan 
puntuazioa zehaztuta dator. 
-2010ean BIKAIN-euskararen kalitate ziurtagiria eskuratu duten 
entitate eskatzaileei diru-kopuru gehigarria emango zaie baldin eta 
deialdiko baldintzak betetzen badituzte eta gutxieneko puntuazioa 
lortzen badute. 
 
Azken urteetan bezala, deialdian argitaratutako ohiko eranskinak posta 
bidez bidaltzeaz gain, aplikazio informatikoa ere bete egin behar da. 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntzak 
Aurtengo diru laguntzetan berrikuntza izan da garapen agentziek 

ere izan dutela haien entitateetan euskararen garapena bultzatzeko 
diru laguntza deialdira aurkezteko aukera. 

Ongi etorri beraz, eta euskararen erabilera handitzeko deialdi 
honetan parte hartu dutenei ere animo, lanean gogotsu aritzeko aukera 
paregabea dute eta!  
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 

OARSOALDEA BA 
 

Enpresan euskara normaltzeko, hiru ardatz lantzen ari dira aurten; batetik, departamentu buruei, euskara batzordekideei eta euskara sustatzaileei 
zuzenduriko sentiberatze saio edo ikastarotxoak eskaintzen dihardute. Emaitzen arabera, urtea amaitzerako, langile guztiei sentiberatze saio bat 
eskaintzeko asmoa dute, TELP, hizkuntzen kudeaketaren garrantzia eta euskararen inguruko saio bat. 
Bestalde, euskalduna den eta laneko hainbat eginkizun (ahozkoa eta dokumentu labur eta ertainak) euskaraz egiteko puntuan dagoen langileen 
%70 hori aktibatzeko trebakuntza plana egin eta inplementatu nahi dute, irailean hasi eta sei hilabetez. Azkenik, euskara irizpideen betetze maila 

neurtzeko asmoa dute. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 
 
SAN JOSE LOPEZ 

 

Departamentuetako helburuak adostu, eta hizkuntza irizpideekin batera departamentu ezberdinetan euskara planaren bilakaeraren 
berri ematen ari dira kolektiboari: helburuetako bat euskara batzordearen eta langileen arteko komunikazioa eta irizpideen berri izatea da. Uda ostean bukatu nahi  
dute lan honekin eta Administrazio kontseiluan horren guztiaren deskargu bat egin. Bestalde, harreran telefonoa hartzen duenak euskararen ezagutza baldin badu  
ere, hobetu nahi duela eta, “on line” ikastaroa egingo du eta aparteko ikastaro bat emango zaio egoki hitz egiteko. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Alcampoko kartel finkoak euskaraz ere jartzen jarraitzen dute, poliki-poliki, markaren 30. urteurrena betetzea arrazoi hartuta, 
dendaren itxura eta leloa aldatzen hasiak baitira. Horrela, aspalditik zeuden kartel finko asko poliki-poliki irudi berrira egokitzen ari 

dira, eta abagunea aprobetxatuz, dendara etortzen diren kartel finko guztiak ele bietan jasotzea lortzen ari dira. Madriletik etorritako materialetan urrats 
handia egin dute. Bestalde, 2010ean zuzendariek hartutako konpromisoak gainerako langileei jakinarazteko bilera egin zen apirilaren hasieran; helburua da 
konpromiso horiek betetzeko langile guztien inplikazioa lortzea. Langileen aldetik harrera ona izan zuen, ikusi behar zenbaterainoko inplikazioa lortzen den. 
Bide batez, uztailean zehar megafoniako langileekin praktikak egingo dira mezuak euskaraz ere eman ditzaten. 

 
 

 

EMUNeko teknikaria: Aritz Enparan 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 
 Kolektiboari gutun bidez jakinaraziko zaio zein asmo dituzten euskara planaren barruan eta 
motibazioarekin lotuta. Horren guztiaren berri uztailean egingo duten bazkari baten bidez emango da. 

Aurrera begira, bi lan mota ikusten dituzte, bata barrura begirakoa (mintza tratuak, twitter- a euskaraz..) eta bestea kanpora begira (bazkari, ibilaldi…). 
Horren guztiaren helburua ondo pasatzea da, baina euskara erreminta modura hartuta: bertan parte hartzeko guztiek ateak zabalik izango dituzte, baina 
baldintza bakarra euskaraz aritzea da. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A.  
 
2011ko lehen seihilekoan ABB NIESSENen izan duten erronka handienetako bat NIK ESAN aldizkaria berritzea izan da. Horretarako, urteko  

lehen hiletan logo lehiaketa jarri zuten martxan eta boto bidez irudirik gustukoena aukeratu zen. Behin irudia zehaztuta zutenean, NIK ESAN taldea osatzeari ekin  
zioten eta baita bederatzi lagun bildu ere! Talde horretan aldizkari berriaren diseinua adostu eta lehen zenbakirako edukiak osatu zituzten (enpresako nobedadeak, 
lankideek mendira egindako irteera, errezeta, Korrika 17ri buruzko kronika...). Emaitza jadanik esku artean dute: 42. NIK ESAN aldizkaria erabat itxuraldatua!  
Baina ez dira hemen bukatzen talde honen lanak, hemendik aurrera ere lanean jarraituko dute NIK ESANeko lankide guztiek hiru hilero aldizkari fresko- freskoa  
jaso dezaten. 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 TAJO 
 

Departamentuetako bitartekari batzuekin biltzeko aukera izan dute, euren departamentuetarako helburuak jarri asmoz, bide 
horretatik jarraitzeko asmoa dute aurrera begira. Lezo eta Oiartzungo plantek bat egingo dute Oiartzunen eta ondorioz euskara 

planaren aurkezpenak zertxobait atzeratuko dira. Bien bitartean Euskara Normalizatzeko Oinarrien proposamen konkretua egin dute Tajorako eta orain Euskara 
Batzordetik egokitzapenak egingo dizkiote. On line ikastaroa eta ematen ziren tutoretzak amaituta. Azkenik, fabrikazio mailan langile ugarik darabilen “Captro” 
izeneko programa euskaraz ere jartzea aztertzen ari dira. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 


