
 
 
Jarraian duzuen gidoia zuen proposamena azalduko duen memoria idazteko, edota 
bideoa lantzeko, lagungarria izatea nahi dugu. 

Kontuan izan hemen jasotzen ditugunak adibide hutsak direla, eta bere helburua 
eskatzen duguna hobeto ulertzen lagutzea dela.

Gogoratu memoria idatziz aurkeztu behar baduzue PDF bat izan behar duela. Idatziz 
edo bideoz egin, batak zein besteak proiektuaren azalpen osoa emateko beharrezkoa 
den luzera-iraupena izango dute.

Ez ahaztu proiektua izenburu batekin identifikatu behar duzuela eta euskaraz aurkeztu 
behar duzuela. 

Memoriak, idatziz eta bideoz, honakoak jaso beharko ditu: 

1. Zein da proposamenaren xedea. 

Zuen ideia zertan datza? Ideiaren helburu nagusiak zein diren zehaztu beharko dituzue. 
Adib: 

Enpresaren webgunea euskaratu bezeroek informazio korporatibo zein 
komertziala euskaraz jasotzeko aukera izan dezaten.
Edota enpresaren jarduerarekin lotutako hiztegi teknikoa sortzea, eguneroko 
jardunean gaztelaniara salto egin beharrik ez izateko.
Edota kafearen ordua, tarte euskalduna izatea (Une atseginak euskararekin 
lotzeko eta piskanaka euskararen tartea handitzen joateko).

2. Publiko xedea edo hartzaileak zein diren. 

Enpresako langile guztientzat al da?
Edo talde bakar batentzat? Zuzendaritza, bezeroak, hornitzaileak, 
talde guztiak...

3. Ekintza plana.

Zuen proposamenak dituen helburuak lortzeko zein ekintza egingo diren azaldu behar 
dituzue. Adib: 

Tailerrak edo sentsibilizazio saioak
Kartelak 
Lan material berriak
Jokoak

Zure enpresan, euskara zure esku.

Proiektuaren memoria egiteko
laguntza gidoia



4. Lan egutegia.

Gogoratu, gehienez, hilabete batean gauzatu beharreko proiektua osatu behar duzuela.  
Ahal duzuen neurrian zehaztu gutxi gora beherako lanerako faseak eta hor egin 
beharreko lanak.  Adib: 

1. ASTEA / FASEA: talde desberdinak identifikatu + komunikazio materialak 
landu +  behar diren bilerak egin egitasmoa azaltzeko: zuzendaritza, enpresa 
komitea…
2. ASTEA / FASEA: Garapena (egitekoak zehaztuz).
3. ASTEA/ FASEA: Garapena (egitekoak zehaztuz). 
4. ASTEA / FASEA: jarraipenerako proposamena prestatu +  egitasmoa 
gainbegiratzeaz arduratuko den taldeari erreleboa eman, proiektua egonkortze 
aldera. 

5. Komunikazio plana.

Batetik, ekimena enpresa barruan ezagutzera emateko komunikazio plana aurreikusi 
behar duzue, hau da, nola emango da ezagutzera egitasmoa enpresa barruan? Adib: 

Intraneta (balego).
Kartelak, esku-orriak.
Bilerak… 

Bestetik, kanpo komunikazioa jorratzea komeni den baloratu dezakezue:

Prentsaurrekoa egin al daiteke?
Prentsa ohar bat bidal daiteke komunikabideetara?
Elkarrizketa bat landu?
Sare sozialak landuko al ditugu?

6. Baliabideak.

Zuen egitasmoa gauzateko beharrezkoak diren baliabideak aurreikusi eta zehaztu behar 
dituzue, kontuan hartuz 1.000 euroko muga izango duzuela. Baliabideak materialak, 
pertsonalak, ekonomikoak... izan daitezke. Adib: 

Itzultzaile baten beharra.
Proiektuaren arduradun bat enpresan (zein alorretakoa izan daitekeen zehaztu: 
teknikoa, giza baliabideen atalekoa…).
Kartelak edo esku-orriak.
Zerbitzu edo materialak erosteko aurrekontuak (estimazioa).

Gogoratu: hemen jasotakoak adibideak dira eskatzen zaizuena ulertzen laguntzeko 
asmoz. Azalpen gehiago behar baduzu, eskatu laguntza zure irakasleari.  

Eskerrik asko zure parte-hartzeagatik eta zorte on!

Laguntzailea Antolatzaileak


