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Euskara ikasteko aukerak Oarsoaldean 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hizkuntza tresnak 
 

 
Iraila etorri zaigu eta honekin batera ikastaro berrietarako 

izena emateko garaia. Euskara ikastea aukera interesgarria da 
edozein garaitan, baita udazken honetan ere. Hainbat enpresatan 
euskara eskolak bertan ematen dira baina denetan aukerarik ez denez 
izaten, hemen duzue eskualdeko euskaltegietako informazioa. 

 
 

 
Euskaltegia 

 

 
Helbidea 

 

 
Telefonoa 

 
E-posta 

Xenpelar 
AEK 

Biteri kalea, 
30 Errenteria 

943 340 
233 

orereta@aek.org 

Oroitzene 
AEK 

Donibane 
kalea 12 Lezo 

943 519 
144 

lezo@aek.org 

Intxixu AEK Aialde kalea, 2 
Oiartzun 

943 493 
957 

oiartzun@aek.org 

Txirrita AEK Zumalakarregi 
kalea, 9 Pasai 
Antxo 

943 525 
545 

pasaia@aek.org 

Errenteriako 
Udal 
Euskaltegia 

Migel Zabaleta 
kalea, 14 
Errenteria 

943 449 
680 

euskaltegi@errenteria.net 

Pasaiako 
Udal 
Euskaltegia 

Euskadi 
etorbidea, 61 
Trintxerpe 

943 004 
340 

irakasle@pasaia.net 

 
Animatu eta eman izena! 
 

 
 

 
Askotan euskaraz lan egiteko tresnak edo baliabideak ez ditugu 
ezagutzen eta, horregatik, uste dugu ez ditugula eskura eta ez ditugu 
erabiltzen. Hona hemen hori saihesteko baliabideen zerrendatxo bat: 
Lantalan: web gune honek euskaraz lan egiteko hainbat baliabide 
jartzen ditu eskura: agiri ereduak, zer egin…? eskuliburua, euskara 
zuzenerako arauak, euskarazko softwarea, hiztegiak… 
http://www.lantalan.com/baliabideak-eta-tresnak 
Euskalbar:hitzak itzultzen laguntzeko tresna da, hainbat hiztegietara 
du lotura zuzena du. Firefoxen instalatzen den tresna barra baten 
bidez: http://euskalbar.eu/about/ 
Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile automatikoa: ordenagailu programa 
baten bidez testuak gaztelaniatik euskarara itzultzen laguntzen du: 
http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/portalExterno/text-
success.do 
 

Euskara lanean bidea egiten 
 
Emunek 15 urte betetzen dituela-eta 
enpresetako euskara planetako  
parte hartzaileekin batera urte 
hauetako esperientzia konpartitu  
eta ezagutza trukatzeko jardunaldia  
antolatu du. Bertan, enpresa eta  
erakunde desberdinetako praktika  
onak azaldu eta partekatuko dira 
tailer praktikoen bidez.  
 

 
 
 

http://www.lantalan.com/baliabideak-eta-tresnak
http://euskalbar.eu/about/
http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/portalExterno/text-success.do
http://www.itzultzailea.euskadi.net/traductor/portalExterno/text-success.do
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 

 
 

OARSOALDEA BA GARAPEN AGENTZIA 
Enpresan sustatzaile figura sortu da aurten eta haiek aktibatzea izaten ari da aurtengo helburuetako bat. Haien lana batez ere motibazio eta 
erabilera ekintzak diseinatzea eta aurrera eramatea da. Horretarako hainbat bilera egin dira eta ekintza batzuk planifikatu dira. Horietako ekintza 
batzuk aurten egingo dira eta besteak datorren urteari begirakoak izango dira. Hemendik eta urte amaiera arte aurreikusten direnak euskararen 
inguruko lehiaketa eta erabilera handitzeko espazio estrategikoetan mezuak jartzea dira. 

 

 
EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 
 
SAN JOSE LOPEZ 

 

Pertsonal Buruari momentuz aparteko eskolak emango zaizkio Mintzapraktika formatuan. Gainerakoan Mintzapraktikako 
taldetxo bat osa daitekeela aurreikusten dute. Irailean laneko prozedurak euskaratzen ari dira. Laster batean bitartekariekin biltzeko asmoa dute, plana zertan 

den aztertu, eta aurrera begirako lanak planifikatzeko.                EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Oiartzungo Alcampon urte osoa hartuko dieten hainbat ekintzek aurrera jarraitzen dute erritmo egokian. Alde batetik, langile 
guztiei nominarekin batera euskara-planari buruzko informazio-orria banatzen jarraitu dute, eta beste alde batetik, sekzioka 

terminologia lantzen ari dira, horretarako, Euskara Batzordeko kideek sekzioka konplizeak bilatu dituzte eta eurekin ari dira lanean, euskara planeko eragileen 
sarea areagotuz. Dagoeneko emaitzak jasotzen hasiak dira, eta urte bukaerarako liburuxka prestatuta izatea espero da. Alcamporen webgune osoa itzultzen 
jarraitzen dute, bertatik erosketak euskaraz ere egiteko aukera eman ahal izateko, eta zerbitzua martxan jartzen denerako den-dena prest izango da. Gainera, 
udazkenari begira, mintza saioak ematen hasteko asmoa dago.  

Teknikaria: Aritz Enparan 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 
 Urteko azken hiruhilabeteko hau hasi aurretik, orain arteko lanari erreparatu nahi izan diote, eta 
planaren nondik norakoak errepasatu dituzte. Anbulantzia-baseetan egiten ari den lanaz gain, beste 
konpromiso batzuk hartzeko beharra ere sumatu dute. Lan eremu guztietara iritsi nahi izan dute, 

guztiok norabide berean aritzeko, bakoitzak duen indarra kontuan hartuz eta har dezakeen konpromisoa kontuan izanda; zuzendaritzak bere jardunean 
aurrerapausoak emango ditu eta bulego nagusian ere ahalik eta gehiena inprimaki estandarretan jasotzeko ahalegina egingo dute. Modu honetan, langile 
guztiengana zabaltzen den dokumentazio guztia bi hizkuntzatan egotea ahalbidetuko dute. Guztion lanarekin planari beste bultzadatxo bat eman nahi izan 
diote. 
 

EMUNeko teknikaria: Ainhoa Lasa 

Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A.  
 
Niessengo Euskara Batzordea buru-belarri dabil euskararen ahozko erabilera areagotzeko ekimen berezi bat prestatzen eta hurrengo 
asteetan jarriko da martxan. Argazki lehiaketan argazkiak aurkezteko epea ere irekita dago, ea aurreko urteko parte hartzea mantendu 

edo hobetzen den! Lanpostuetarako definitutako hizkuntza eskakizunak eta langile bakoitzaren euskara-maila eguneratzen ere aritu dira eta e-mail bidez 
informazioa banatzeko sarea osatzeko ahaleginetan ere ari dira. 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 TAJO 
 

Irailean lortu dute bitartekari guztiekin biltzea, eta lehendik ezagutzen ez zuten jendearengana iristeko aukera eman die horrek; 
aberasgarria izan da. Euskara Normalizatzeko Oinarriak izeneko irizpide bildumak bitartekarien Departamentuan zer nolako 

egokitzapena izan dezakeen hausnartuko dute eta ondoren Departamentuetan horien berri emango da. Matrikulazio kanpaina martxan dago, baina Mintzatalde 
bat emango dutela  aurreikusten da. Laster batean Lehendakari berriarekin biltzeko asmoa dute Planaren berri eman eta laguntza eskaintzeko. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 


