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Aurten, hamargarren urtez, lantokiko praktikak 

euskaraz egiteko aukera izango dute Errenteriako 

Don Bosco Lanbide Heziketako Institutuko  D 

ereduko ikasleek. 
 

Hamargarren urteurren biribilarekin batera, 
gainera, “Lantokiko Praktikak Euskaraz 
Oarsoaldean” egitasmoak Pasaiako Itsas Eskola 

ere bildu du egitasmora. Hala, Itsas eskolako 

hainbat ikaslek ere praktikak euskaraz egingo 

dituzte lehen aldikoz, modu gidatuan. 
 

Hamar urte honetan Don Bosco ikastetxeko 20 bat 
ikaslek egin dituzte urtero praktikak euskaraz, 
horretarako hitzartutako 15 enpresatan. Horiez 

gain, urtez urte gero eta gehiago dira zoriz, joan 

diren enpresetan lantalde euskalduna egokitu 

zaielako, praktikak euskaraz egiten dituztenak ere. 
2017-18 ikastaroan, esaterako, praktikak egitera 

bidalitako 184 ikasletik 90ek egin zituzten 

lantokiko praktikak, aldez edo moldez, euskaraz 

(%48). 

2017-18 ikastaroan, 

esaterako, praktikak egitera 

bidalitako 184 ikasletik 

90ek egin zituzten lantokiko 

praktikak, aldez edo 

moldez, euskaraz (%48). 

Lantokiko praktikak 10. urtez euskaraz 

Oarsoaldean 

Eskualdeko Lanbide Heziketako bi ikastetxeek hartzen dute parte 

egitasmoan 

https://www.euskarazsa.eus/2017/eu/hasiera
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Arestian esan bezala, orain arte 15 enpresak hartu 

dute parte egitasmoan eta aurten, Don Boscori 
dagokionez, beste hiru gehituko zaizkio multzoari. 
Lehengoetako batek ateak itxi dituela kontuan 

izanik, 17 enpresa izango dira aurten Don 
Boscoren multzokoak.  
 

 

Pasaiako Itsas Eskolari dagokionez, berriz, 5 
enpresarekin hasiko du egitasmoa. Itsas eskolako 

5 ikaslek egingo dituzte lehen aldikoz, praktikak 

euskaraz:  
 

Cámara 

Kotacero 

Suministros Itsaso 

Azti (Tecnalia) 

Itxas Zerbi 

Aurten, 17 horietatik 10 enpresak Don Boscoko 18 

ikasle hartuko dituzte: 
 

Dardarak 

Papresa 

Easo Motor 
Lurauto 

IDK Elektronika 

Ekonek 

Errotek galdaragintza 

CAF (Irun) 

Tecnalia (Donostia) 

Fraisoro (Zizurkil) 

Egitasmoan parte hartzea 

onartzen duten enpresei 

laguntza ematen diete 

Oarsoaldeko udalek,  aipatu 

puntu horietan beren burua 

presta dezaten.  

Egitasmoan parte hartzea onartzen duten 
enpresei laguntza ematen diete Oarsoaldeko 
udalek,  aipatu puntu horietan beren burua presta 

dezaten. Ezinbesteko betebeharra betetzen 

badute, hurrengoak prestatzen joaten dira, urtez 

urte hobetuz. 

Lantokiko praktikak euskaraz egiteko 
metodologia propioa garatu du Oarsoaldeak eta 

praktikaren atal edo osagai nagusiak hartzen ditu 

kontuan: 
 

Ezinbesteko baldintza bakarra instruktore 

euskalduna jartzea ikasleari
Enpresak harrera euskaraz egitea ahoz eta 

idatziz ikasleari.
Ikaslea mugituko den enpresa ataleko 

errotulazioa, seinaleztatzea eta oharrak 

euskaraz (ere) egotea.
Eguneroko lanean erabiliko dituen material 
idatziak; lan-parteak, instrukzioak, aginduak… 

euskaraz egotea.
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Gipuzkoako Diputatu Nagusi Markel Olano, Hizkuntza Berdintasunerako zuzendari Garbiñe 
Mendizabal eta Ekonomia Sustapen, Landa Ingurune eta Lurralde Oreka diputatu Ainhoa Aizpuru 
ABBren Oiartzungo Niessen enpresan izan dira otsailaren 7an bertako euskara planaren nondik 
norakoak ezagutzeko xedez. 
 

ABB Niessengo euskara planaren ibilbidea 

ezagutu du Gipuzkoako Diputatu Nagusiak  

Iñaki Lete zuzendaria, Joseba Zabala produkzio 

burua, Aintzane Egibar Bai Euskarari Batzordeko 

ordezkaria, Txuss Alfonso euskara koordinatzailea 

eta ABB Niessenen hizkuntza aholkularitza 

eskaintzen ari den EMUNeko Juanjo Ruiz eta Igor 
Mujika izan dituzte, besteak beste, hizketa-lagun. 
 

2 ordu inguruko iraupena izan duen bisitaldian, 
Oiartzungo lantokiko sail ezberdinak eta bertan 

ekoizten diren produktuak ezagutu dituzte. 
Halaber, egungo euskara planaren oinarriak 

adosten hasi zirenetik 20 urte betetzen diren 

honetan, Txuss Alfonsok urte hauetan guztietan 

euskara planaren bueltan emandako pausoak 

zerrendatu ditu. Iñaki Letek, berriz, euskara planak 

langileen kohesio eta motibaziorako dituen 

onurak izan ditu hizpide eta beste enpresaren  

bateko ordezkariek ABB Niessengo euskara 

planaren berri zuzena izan nahi izanez gero, 
bertan egindako lanketaren berri emateko 

prestutasuna azaldu du. Ildo horretan, Emuneko 

ordezkariek ABB Niessenen eredugarritasuna 

nabarmendu eta euskararen normalizaziorako  

 

eredu berriak lantzeak duen garrantzia    

azpimarratu dute, aplikatutako metodologien berri 
eman eta etorkizunaz hausnartzeaz gain. 
 

Duela 20 urte hasitako bidean pauso berriak 

emateko eta eskualde nahiz herrialdean eredu 

berriak sortzeko elkarlana lagungarri izango 

delakoan, etorkizunean elkarren berri izaten 

jarraitzeko konpromisoa hartu dute ABB Niessengo 

konferentzia gelan bildutakoek. 

Oarsoaldea Garapen Agentziak goi 

mailako BIKAIN ziurtagiria lortu du 
2018an Oarsoadeko Garapen Agentziak Bikain ziurtagiriaren ebaluazio prozesuan parte hartu zuen eta 

ebaluazioan 850 eta 899 arteko puntuazioa lortu zutenez, maila goreneko ziurtagiria eskuratu zuen. 
2015. urtean ere Oarsoadeko Garapen Agentzia  aurkeztu zen Bikain ebaluazio prozesura. Orduan 

Zilarrezko ziurtagiria lortu zuten, tarteko mailakoa hain zuzen ere. Ordutik hona ebaluazio hartan 

jasotako hobekuntza proposamenak martxan jarri dituzte eta 2018an ebaluaziora berriz aurkeztea 

erabaki zuten, esan bezala, Urrezko ziurtagiria lortuz. 
Bejondeiela Garapen Agentziako langileei, jasotako errekonozimendua beraien lanaren emaitza izan 

baita. 
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