


 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

  

  

   

  

  
  

      

    

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

Oharra: erakundeko hizkuntza irizpideak lantzeko orduan administrazioetarako proposatutakoak hartuko dira erreferentziatzat  

Zerbitzu-hizkuntza 
 

1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak 

HELBURUA: Errotulazioa, kanpokoa zein barrukoa, euskaraz egotea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

1.1.1. Errotulu finko guztiak 
(kanpo aldekoak, direktorioak, 
solairuak, guneak, etab.). 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 
Hizkuntza-paisaia osatzen duten elementu guztiak euskaraz 
eta gaztelaniaz egongo dira, euskarari lehentasuna emanda. 
Oso ulergarriak diren kasuetan, antzekotasun 
ortografikoagatik, euskara hutsean egon daitezke, baina 
piktogramen erabilera soila bultzatuko da. Irizpideak betetzen 
diren aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri. 

Nerea   X  
Irizpideak betetzen 
dituzten errotuluen 
%a. 

1.1.2. Bezeroari edo herritarrari 

zuzendutakoak (arreta-ordutegia, 

debekuak etab). 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 

bezeroari zuzendutako informazioa ematen duten kartelak 

(finkoak zein behin-behinekoak) ele bietan agertuko dira. 

Irizpideak betetzen den aztertu eta beharrezkoa balitz, 

neurriak ezarri. 

Nerea   X  
Irizpideak betetzen 
dituzten errotuluen 
%a. 
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1.2. Marketina, publizitatea eta jende aurreko ekitaldiak 

HELBURUA: Marketinean, publizitatean, prentsa-oharretan eta jendaurreko ekitaldietan (aurkezpenak, ikastaroak, jardunaldiak, 
etab.) euskararen presentzia bermatzea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

1.2.1.a. Paper-gauzak, orri-buruak, 

gutun-azalak, bisita-txartelak, fax-

orriak, karpetak, zigiluak, biltzeko 

papera, poltsak, etab. 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 

irudi korporatiboaren osagaietan euskararen 

presentzia bermatuko da. Irizpideak betetzen diren 

aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri. 

Nerea   X  
Irizpideak betetzen 
dituzten errotuluen 
%a. 

1.2.1.b. Iragarkiak, argitalpenak 

(erakusketa-iragarpenak, aldizkariak, 

etab.), sustapen-materiala (katalogoak, 

gonbidapenak, egutegiak, etab) eta 

urteko txostenak edo antzerakoak 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 
hedabideetan jarritako iragarkiak, oharrak, eskaintzak, 
iragarpenak eta antzeko komunikazioak dagokion 
komunikabidearekin zehaztutako hizkuntza-irizpideen 
arabera egingo dira (hala badagokio, hedabidea 
euskaraz bakarrik argitaratzen bada, euskara hutsean 
argitaratu ahalko da). Era berean urteko txostena bi 
hizkuntzatan argitaratuko da. Irizpide horiek betetzen 
den aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri. 

Nerea  X   
Argitalpen 
elebidunen %a. 

1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak: 

aurkezpenak, ikastaroak, jardunaldiak, 

etab. 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 
prentsaurrekoetan, ekitaldi publikoetan, prentsa-
oharretan eta halakoetan, bi hizkuntzen erabilera 
orekatua izango da (idatzizko euskarriei dagokienez, 
ele bietan eskainiko dira beti). Ahozko erabilerari 
dagokionez, kasuan-kasuan aztertuko da euskararen 
presentzia eta erabilera, baina bi hizkuntzen erabilera 
parekoa izateko ahaleginak egingo dira, betiere 
euskararen tokian tokiko erabilera aintzat hartuta. 
Halako ekitaldi guztietan, hizkuntzak nola kudeatuko 
diren aldez aurretik adostuko da 

Josu  X   
Euskararen 
erabileraren %a. 
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1.3. Ingurune digitala 

HELBURUA: Ezarritako hizkuntza-irizpideak betetzen direla bermatu eta irizpideen betetze-maila neurtu. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

1.3.1. Webgunea. 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: LHK-

CRLren webgunea ele bietan eskainiko da eta bertan 

jarritako informazioa eta erantsitako dokumentazioa bi 

hizkuntzetan eguneratuko da aldi berean. 

Nerea X    

Webgunera 
euskaraz egindako 
bisiten %a. 
 
Webgunearen 
hizkuntza-aukerak 
pantailaz pantaila. 

 
 

OHARRA: momentu honetan CRL-LHK-k ez ditu sare sozialak erabiltzen, baina erabiltzen hasiz gero, hizkuntza-irizpideak kontuan izango dira: 

CRL-LHKaren sare sozial, blog eta antzekoak argitaratzen dituen berriak, euskaraz nahiz gaztelaniaz kontsultatu ahal izango dira, hots, eduki 

guztiak EAEko bi hizkuntza ofizialetan argitaratuko dira eta hizkuntzaren kalitatea bermatuko da. Ildo horretan, erakundeak zaindu egingo du 

hizkuntza bien arteko oreka. Irizpide horiek betetzen den aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri.  
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2.1. Idatzizko harremanak herritarrekiko/erabiltzaileekiko 

HELBURUA: Idatzizko harremanetan, herritarrekin/erabiltzaileekin euskara ere erabiliko dela bermatzea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

2.1.1. Idatzizko harremana: 

inprimakiak, komunikazioak, 

gidak, etab.   

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 

izaera orokorreko eta zabalkunde handiko agiri guztiak ele 

bietan bidaliko dira. 

Josu X    
Ele bietan dauden 
dokumentuen %a. 

Hala dagokionean, bezeroei/erabiltzaileei euskarazko 

zerbitzua jaso dezaketela adierazteko protokoloa sortu. 
Josu X    

Bai/Ez protokoloa 
badago. 

2.1.2. Euskaraz egindako 

idatzizko eskaerei emandako 

erantzuna 

Herritarrek/erabiltzaileek euskaraz egiten dituzten idatzizko 
eskaerei euskara hutsean erantzun. 

Josu X    

Euskaraz egindako 
eskaerei euskaraz 
erantzundakoen 
%a. 
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2.2. Ahozko harremanak herritarrekiko/erabiltzaileekiko 

HELBURUA:  Ahozko harremanetan (aurrez aurre eta telefonoz), herritarrei/erabiltzaileei erabili nahi duten hizkuntza 
erabiltzeko aukera ematea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

2.2.1. Harrera 

Agurrak eta lehen hitzak: Ahozko harrera egiteko gida 
(protokoloa) sortuko da eta lan horretaz arduratzen diren 
langileei azaldu eta harrera nola egin azalduko zaie. Langile 
guztiek lehenengo hitza euskaraz egingo dute, eta 
solaskideak hautatutako hizkuntzan jarraituko dute. 

Josu X    
Irizpideen betetze-
mailaren % a. 

LHK-CRLra euskaraz jotzen duten pertsonei hizkuntza 
horretan egingo zaie harrera. Erabiltzaileei euskaraz egiteko 
aukeraren berri emateko harrera-lekuko postuetan ikurrak 
jarrita daudela ziurtatu. 

Josu X    
Harrera-lekuetan 
ikurrak daude 
bai/ez. 

2.2.2. Telefono bidezko harrera, 

online, edo automatikoa 

Telefono bidezko harrera egiteko harrera-gida sortuko da eta 
bertan irizpideak jasoko dira eta langile guztiei emango 
zaizkie. 

Josu X    
Telefonoan 
euskaraz egindako 
harreren %a. 

2.2.3. Ahoz euskaraz egindako 

eskaerei emandako erantzuna 

Ahoz egindako euskarazko eskaerei erantzuteko protokoloa 

ezarri. Ondoren segimendua egin betetzen den ikusteko. 
Josu X    

Euskaraz egindako 
eskaerei euskaraz 
erantzundako %a. 
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Lan-hizkuntza 
 

3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia 

HELBURUA: Lanari lotutako hizkuntza-paisaian euskararen presentzia handiagoa izatea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

3.1.1. Errotulazio txikia; armairuak, 
karpetak, fitxategiak… 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 
Karpeta berrientzako etiketak prestatu eta banatu 
aurrerantzean erabiltzeko jarraibideekin batera, laneko 
errotulazio-euskarrien estandarizazioa. Irizpide hori 
betetzen den aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak 
ezarri. 

Josu  X   

Etiketak prestatu 
dira bai/ez. 
Irizpideak betetzen 
dituzten errotuluen 
%a. 

3.1.2. Lan arriskuekin, 
prebentzioarekin eta 
ingurumenarekin zerikusia duten 
errotuluak 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: era 
honetako errotuluak hizkuntza bietan egongo dira. Irizpide 
hori betetzen den aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak 
ezarri. 

Josu  X   
Hizkuntza bietan 
dauden errotuluen 
%a. 

3.1.3. Errotulazio aldakorra  

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta betetzen direla bermatu: 
behin-behineko oharretarako irizpidearen zabalkundea 
egin langile guztien artean. Irizpide hori betetzen den 
aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri. 

Josu  X   

Irizpidea betetzen 
duten mota 
honetako errotuluen 
%a. 

3.1.4. Sareko edo euskarri 

informatikoko karpetak eta 

dokumentuak izendatzeko 

hizkuntza  

LHK-CRLren sarean langileek konpartitzen dituzten 
karpetak sortzeko hizkuntza-irizpideak ezarri. (Etxeko 
euskara-teknikaria arduratuko da LHK-ko langileek 
aurrerantzean sortu eta partekatzen dituzten karpetetan 
hizkuntza ofizialak bermatzen direla zainduko du) 

Josu  X   

Irizpidea betetzen 
duten mota 
honetako karpeten 
%a. 
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3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala 

HELBURUA: Idatzizko komunikazio bertikalean eta horizontalean ezagutza-mailak eskaintzen dituen aukerak ahalik eta 
gehien baliatzea erabilera gehitzeko. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

3.2.1. Informaziorako edo/eta 
komunikaziorako tresnak: 
zirkularrak, komunikazioak, 
intraneta… 

Arlo honetan erabiltzen diren agiriak apurka-apurka 
euskaratzen joateko plangintza egin eta euskaraz (ere) 
jasotzeko aukera eman langileei. 

Josu X    

Ele bietan bidali 
diren 
komunikazioen / 
zirkularren %a. 

Zuzendaritzatik egiten diren komunikazio eta zirkularretan 
hizkuntza ofizial biak erabiliko dira. Irizpide hori betetzen den 
aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri. 

Josu X    

Etxeko euskara teknikariak mezu laburrak (oharrak, 
jakinarazpenak, etab.) idazteko irizpide batzuk luzatuko dizkie 
lankideei 

Josu X    

Posta elektronikoz bidaltzen diren jakinarazpen edo talde 
jakinetara bidalitako komunikazioetan hizkuntza-irizpideak 
ezarri. 

Josu X    

3.2.2. Laneko bilerak 

(idatzizkoa) 

Bilera-deiak bilerako materiala eta ondorengo aktak 
erredaktatzeko hizkuntza irizpideak ezarri. Dokumentu-
ereduak sortu ele bietan. 

Josu X    

Euskaraz edo ele 
bietan 
erredaktatutako 
akten %a. 

3.2.3. Erakundearen bestelako 

komunikazio idatziak 

Komunikazio orokorrentzako hizkuntza irizpideak zehaztu. 
(oharrak, e-posta, etab.). 

Josu X    
Euskaraz edo ele 
bietan bidali diren 
komunikazioen %a. Mezuak pertsonalizatuak direnean jarraitu beharreko 

irizpideak adostu. 
Josu X    
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3.3. Ahozko komunikazio horizontal eta bertikala 

HELBURUA: ezagutza-mailak eskaintzen dituen aukerak ahalik eta gehien baliatu erabilera gehitzeko 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

3.3.1. Ahozko 
harremana bileretan. 

Barne bileretan euskara txertatzeko moduak aztertu. Josu X    

Euskaraz egindako 
bileren kopurua. 

Bileretarako protokoloa landu:  

 Parte hartzen dutenek erabakiko dute bileretako hizkuntza edo 
hizkuntzak zein izango diren, bai eta lan-agiriak zein hizkuntzatan 
banatuko diren.  

 Bilera hasieran euskaraz aritzeko aukera aztertu eta bilera euskaraz 
egiteko aukera badago, horrela bideratzeko aukerak aztertu, nahiz 
eta partaideren batek interbentzioak gaztelaniaz egin.  

Josu X    

3.3.2. Euskararen 

erabilera langileen 

arteko eguneroko 

ahozko harremanetan 

Euskararen erabilera sustatzeko ekimenak antolatu: 

 Berbalaguna. Identifikatu euskaraz dakiten pertsonak eta ziurtasun 
falta dutenak edo ikasten ari direnak eta elkarren arteko harremanak 
landu. 

 Euskaraldiarekin bat egin. 

 Berbasarea ekimena modu pilotuan antolatzeko aukerak aztertu: 
ahobizi eta belarriprestez osatutako gune batean interbentzio bat egin 
hizkuntza-ohiturak aldatzeko helburuarekin. 

 Identifikazio-kanpainak egiteko aukera aztertu: telefono zerrendan 
euskaraz ulertzen dutenak ikur batekin identifikatuta, e-mailaren 
sinaduran esaldi ezberdinak integratuz… 

Josu X X X X 

Euskara-planetik 
antolatutako 
ekintzetan parte 
hartzen duten 
pertsonen %a. 

Langileak sentsibilizatu eta motibatzeko ekintzak martxan jarri: 

 Lehiaketak antolatu daitezke 

 Kanpainak egin, euskaraz egitera animatuko gaituzten 
identifikagarriak jarri 

 Mintza-taldeen saioak egin. 

 Korrikarekin lotutako kanpaina 

Josu X X X X 
Euskara-planetik 
antolatutako 
ekintzak. 
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3.4. Baliabide informatikoak 

HELBURUA: Baliabide informatikoetan euskarazko softwarea gehiago erabiltzea sustatzea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

3.4.1. Euskarazko bertsioak 
instalatuta dituzten ekipamenduen 
kopurua 

Sentsibilizazio-kanpainak egin lankideak Outlook, Windows, 
Office programen euskarazko bertsioak erabiltzera 
animatzeko. 

Nerea   X  

Outlook, Windows, 
Office euskaraz 
erabiltzen duten 
lankide kopurua. 

3.4.2. Euskarazko bertsioen 

erabilera 
Euskarazko softwarea erabiltzen duten pertsonen 
segimendua egin. 

Nerea   X  
Euskaraz erabiltzen 
duten pertsona-
kopurua. 

 

4.1. Pertsonen kudeaketa 

HELBURUA: pertsonen kudeaketarekin zerikusia duten gai guztietan euskara txertatzea 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

4.1.1. Pertsonen kudeaketa 

Langile berrientzako harrera-plana zehaztu  Nerea  X   
Langile berrien 
protokoloan euskara 
txertatu da BAI/EZ. 

Langile berriei harrera-planean hizkuntza irizpideen berri 
eman. 

Nerea  X   

Pertsonen kudeaketan erabiltzen diren agiri nagusiak 
identifikatu eta euskara hutsean edo ele bietan zeintzuk 
eskaini beharko liratekeen zehaztu. 

Nerea  X    
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4.2. Laneko prestakuntza 

HELBURUA: prestakuntzan euskara presente izatea 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

4.2.1. Laneko prestakuntza. 

Laneko prestakuntza orokorra euskaraz jasotzeko aukerak 
aztertu: urteko trebakuntza-planean euskaraz eskaini 
daitezkeen trebakuntzen azterketa egin.  

Nerea  X   

Urtean zehar 
egindako 
ikastaroetatik 
euskaraz eman 
direnen %a. 

Euskaraz dakitenei euskarazko trebakuntza eskaintzeko 
aukerak aztertu: lankideei trebakuntza zein hizkuntzatan 
jaso nahi duten galdetu. 

Nerea  X   

Ikastaroa euskaraz ezin bada eman, emandako 
dokumentazioa euskaraz jasotzeko aukera jorratu.  

Nerea  X   
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5.1. Administrazioa 

HELBURUA: Administrazioarekiko harremanetan euskararen erabilera handitzea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

5.1.1. Administrazioarekiko 
idatzizko harremana: gutunak, 
txostenak, ikerketak, e-posta… 

EAEko herri-administrazioetako (udalak, aldundia, EJ) 
harremanetan erabiltzen diren agiriak identifikatu eta 
hizkuntza irizpideak ezarri. 

Josu X    
Administrazioekiko 
(udalak, aldundiak, 
jaurlaritza) idatzizko 
harremanetan 
euskaraz egiten den 
%a. 

Administrazioarekiko harremanetan aztertu norekin egin 
dezakegun euskaraz eta harreman idatziak euskaraz 
izateko ahaleginak egin.  

Josu X    

5.1.2. Administrazioarekiko 

ahozko harremanak 

Administrazioarekiko ahozko harremanak nork dituen 
aztertu eta harreman horiek zein hizkuntzatan izaten diren 
identifikatu. 

Josu X    

Euskaraz edo ele 
bietan egiten diren 
bileren %a. 

Euskarazko solaskidetza eskaini administrazio desberdinei. Josu X    

Bilerak euskaraz edo ele bietan egiteko aukera eskaini. Josu X    
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5.2. Erakunde pribatuak (finantza-entitateak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak) 

HELBURUA: Erakunde pribatuekiko harremanetan euskararen erabilera handitzea. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

5.2.1. Beste erakunde batzuekiko 
harreman idatzia (gutunak, 
txostenak, e-posta, etab) 

Aztertu hornitzaileei eta finantza entitateei bidaltzen zaien 
dokumentazioa eta euskaraz bidal daitezkeenak identifikatu. 
(Gure erakundeko euskaldunak ere identifikatuko ditugu)  

Nerea X    

Euskaraz edo ele 
bietan bidaltzen den 
dokumentazioa 
hornitzaileei eta 
finantza erakundeei. 

Epaitegiekiko harremanetan hizkuntza irizpideak betetzen 
direla ziurtatu. 

Borja X    
Hizkuntza irizpiderik 
badago /ez dago 

Lehentasuna eman diegun erakundeei euskara-plana 
ezagutzera eman. (Zenbait eragileri espresuki planteatuko 
zaie Kontseiluarekiko harremanetan euskaraz aritzeko 
aukera dutela) 

Borja X    
Zenbati eman zaie 
planaren berri 

Zerbitzuak eskaintzen dituzten hornitzaileekiko 
(Bitartekarien eta arbitroen kolegioak esaterako) 
kontratuetan hizkuntza-irizpideak txertatu eta betearazi. 
Irizpide hori betetzen den aztertu eta beharrezkoa balitz, 
neurriak ezarri. (aukeran osoko bilkuran adostu daitezela 
irizpideak) (gure erakundeko euskaldunak identifikatuko 
ditugu) 

Borja  X   
Zenbat kontratutan 
txertatu dira 
hizkuntza-irizpideak 

5.2.2. Beste erakunde batzuekiko 

ahozko harremana (aurrez aurre 

zein telefonoz) 

Erakunde horiekin harremana duten pertsonek zeinekin izan 
ditzaketen ahozko harremanak euskaraz aztertu eta 
euskarazko solaskidetza eskaini. Irizpide hori betetzen den 
aztertu eta beharrezkoa balitz, neurriak ezarri. 

Borja  X    
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6.1. Estrategia 

HELBURUA: hizkuntza-politika erakundearen kudeaketarako tresnetan txertatu 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako 
planteamendua epe luzerako eta 
ertainerako helburu orokorrarekin, 
helburu zehatzekin eta horien 
guztien ebaluazioarekin. 

Hizkuntza-irizpideak ezarri eta horien betetze-maila 
neurtzeko segimenduko sistema sistematizatu: euskararen 
ahozko erabilera-neurketak egin, auditoritza moduko bat 
hizkuntza-irizpideen betetze-maila neurtzeko… 

Josu  X   
Hizkuntza-irizpideen 
betetze-mailaren 
indizea. 
 
Euskara Planaren 
indize orokorra. 

Egokiak ikusten diren neurri zuzentzaileak proposatu eta 
gauzatu. 

Josu  X   

  



 

Oharra: erakundeko hizkuntza irizpideak lantzeko orduan administrazioetarako proposatutakoak hartuko dira erreferentziatzat 

6.1. Estrategia 

HELBURUA: hizkuntza-politika erakundearen kudeaketarako tresnetan txertatu 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

6.1.2. Hizkuntzen kudeaketara 

ezartzeko beharrezkoak diren 

baliabideak baditu erakundeak 

Euskara Plana koordinatuko duen pertsona izendatuta dago 
eta Euskara Plana inplementatu eta segimendua egiten da. 

Josu X X X X Koordinatzaileak 
urtean euskararen 
kudeaketari 
eskaintzen dizkion 
orden kopurua. Koordinatzaileari ordu-poltsa bat izendatu euskara-planetik 

eratorritako lanak bideratzeko.  
Josu X X X X 

Euskara Batzordeak ordu-poltsa bat izango du eta ondo 
kudeatuko du ezarritako hizkuntza irizpideak betetzen direla 
zaintzeko helburua betez. 

Josu X X X X 

Euskara-batzordeak 
egindako bilera-
kopurua. Euskara batzordeak aurrekontua izango du martxan jarriko 

diren ekintzak bideratu ahal izateko eta bilerak egingo ditu 
modu iraunkorrean (urtean lau gutxienez). 

Josu X X X X 

 
  



 

Oharra: erakundeko hizkuntza irizpideak lantzeko orduan administrazioetarako proposatutakoak hartuko dira erreferentziatzat 

6.2. Hizkuntzen kudeaketa zerbitzuaren kudeaketan txertatu. 

HELBURUA: Hizkuntzen kudeaketa zerbitzuaren kudeaketan txertatu. 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

6.2.1. Herritarrak, zerbitzua eta 

hornitzaileen kudeaketa  

 Erakundeak kontratatzeko 

hizkuntza-irizpideak 

 Hizkuntza-irizpideen 

segimendua eta neurketa 

egitea. 

Administrazioetarako proposatutako hizkuntza ofizialak 
erabiltzeko irizpideak hartuko dira erreferentziatzat 
erakundekoak lantzeko 

Josu  X X X 

Hizkuntza irizpideen 
betetze-mailaren 
segimenduen 
kopurua. 

 
  



 

Oharra: erakundeko hizkuntza irizpideak lantzeko orduan administrazioetarako proposatutakoak hartuko dira erreferentziatzat 

6.3. Pertsonak 

HELBURUA: Hizkuntza-kudeaketa pertsonen kudeaketan txertatu 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

6.3.1. Pertsonen kontratazioa eta 

barne sustapena 

Euskararen eta gainontzeko hizkuntzen ezagutza-errolda 
eguneratuta izan. 

Nerea/Josu  X   

Bai/Ez, errolda 
badago  
Bai/Ez errolda 
eguneratzen da. 

Euskararen ezagutza-erroldarekin Euskaraldiak 
proposatutako CRL-LHK-ko ulermenaren mapa diseinatu. 

Nerea/Josu  X   
Bai/Ez, ulermen 
mapa. 

Trebakuntza-planak zehaztu lanpostuari dagozkion lanak 
euskaraz egin ahal izateko trebetasunak lantzeko. 

Nerea/Josu   X  
Lanpostuari dagokion 
euskara-maila duten 
langileen %a. 

Langileei euskara hobetzeko edo ikasteko aukerak ematen 
jarraitu: euskaltegiaren bidez, urtero matrikulazio-kanpaina 
eginez, trebakuntza-pilulak eskainiz, euskarako baliabideen 
inguruko saioak antolatuz… 

Nerea/Josu X X X X 

Euskara ikasten ari 
diren pertsonen 
kopurua. 

Euskara ikasten ari diren langileei lanean euskara erabiltzen 
laguntzeko plan pertsonalizatuak proposatu edo erabilera-
taldeak izendatu. 

Nerea/Josu X X X X 

Lanpostuetako kontratazio berrietan, langilea elebiduna 
izateko neurriak jarriko dira 

  X X X 

 

 

 



 

Oharra: erakundeko hizkuntza irizpideak lantzeko orduan administrazioetarako proposatutakoak hartuko dira erreferentziatzat 

 

 

6.1. Pertsonak 

HELBURUA: Hizkuntza-kudeaketa pertsonen kudeaketan txertatu 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

6.3.2. Euskararen erabilera 

gehitzeko  sentsibilizazioa eta 

motibazioa 

Euskara-planaren inguruko komunikazio-ekimenak landu.  Josu X X X X 
Euskara-planaren 
inguruan egindako 
komunikazio kopurua. 

CRL-LHK-ko langileei trebakuntza-pilulak eskaintzeko 
aukerak aztertu (5 minutuko ikastaroa, laneko 
oharrak/kartelak euskaraz sortzeko baliabideak trebakuntza-
pilulak, interneteko euskarazko baliabideen inguruko 
monografikoak…) 

Josu X X X X 

Langileen arteko 
harremanetan 
euskara gehiago 
erabiltzeko martxan 
jarritako ekimenen 
kopuru 

Aukera dagoenetan euskararen erabilera gehitzera eta 
indartzera bideratutako ekimenak martxan jarri 
(Mintzataldeak, Berbasarea, gosari edo Bazkaltegiak, etab.) 

Josu X X X X 

Soziolinguistikako kontzeptuak, euskararen inguruko 
jakingarriak, etab. zabaltzeko lehiaketak edo mezuak 
argitaratu (bost minutuko ikastaroa) 

Joru   X X 

Intranetean, edo barneko sarean, Euskararen txokoa sortu 
eta elikatu. 

Josu X X X X 
Intranetean 
euskararen txokorik 
badago / ez dago 

 
 
 
 
 



 

Oharra: erakundeko hizkuntza irizpideak lantzeko orduan administrazioetarako proposatutakoak hartuko dira erreferentziatzat 

 

6.3. Pertsonak 

HELBURUA: Hizkuntza-kudeaketa pertsonen kudeaketan txertatu 

ITEM NEURRIA ARDUR. 2020 2021 2022 2023 ADIERAZLEAK 

6.3.3. Lidergoa eta parte-hartzea 

Osoko bilkuran plana aztertuko da eta oniritzia emango zaio Borja X    
Osoko Bilkurak plana 
onartu du BAI/EZ 

Osoko bilkuran plana babestuko du eta urteko kudeaketa-
planaren betetze-maila aztertu eta baloratuko du eta 
hurrengo urtekoa onartuko du. 

Borja X X X X 

Osoko bilkura 
kudeaketa-planen 
inguruko erabakiak 
hartu dira BAI/EZ 

Euskara ikasten edo euskara planaren proiektuan egindako 
ahalegina aitortu, esate baterako euskararen nazioarteko 
egunean, eta orokorrean euskara-planaren barruan martxan 
jarritako ekimenetan. 

Borja  X  X 
Egindako aitormenen 
kopurua 

Euskara Planean inplikatuta egon den edo dauden 
langileekin sarea osatzen joan eta Sustatzaileen Taldea 
osatu, egoitza ezberdinetako lankideen artean. 

Borja   X  

Bai/Ez, Euskara 
Planean 
inplikatutakoekin 
sarea sortu da. 

Zuzendaritzak euskarari ematen dion babesa erakutsiko du 
eta antolatutako ekitaldi guztietan hartuko du parte. 

Borja X X X X 

Bai/EZ 
zuzendaritzakoek 
parte hartzen dute 
ekimenetan 

Langileen asebetetze inkestetan, edo antzerakoetan, 
euskararen kudeaketaren eta euskara-planaren ekintzen 
inguruko galderak egin. 

Borja  X  X 

Gaiaren inguruko 
galderen 
balorazioaren 
bilakaera 



 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EKINTZA GARATU DA? 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


