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1. Sarrera: Lanbide Heziketa euskaraz
Lanbide Heziketa izenak dioen bezala, Lanerako prestatzen dira ikasleak gurean. Euskal Autonomia Erkidegoan
Lanbide Heziketa Komunitate zabala gara, 180 ikastetxek osatzen dugu. Guztira 138 ziklo ematen dira.
Erkidegoko Lanbide Heziketa erreferentziazkoa da Europan eta baita mundu mailan ere. Arrakasta honen arrazoi
nagusi bat da Lanbide Heziketak lantokiekin elkarlan zuzena izatea. Elkarlan honek, elkar eragile izatera daramatza,
ikastetxe eta lantokiak. Asko eta asko dira elkarrekin gauzatzen diren proiektuak, partekatzen dituzten foroak .
Honen adibide nagusia da Lantokiko Prestakuntza eta Duala: ikaslearen heziketaren zati bat ikastetxean da eta
heziketaren beste zati bat Lantokian bertan. Lanbide Heziketako ikaskuntza prozesuaren parte dira, beraz, lantokiko
egonaldiak.
Zertaz ari garen argitzea nahiko nuke. Ikasle guztiek, derrigorrez, egin behar dituzte 360 ordu lantokian. Curriculumak hala eskatzen du eta ikasten duten zikloaren 2. Ikasturtean egingo dute. Honi Lantokiko Prestakuntza deitzen
zaio.
Aldiz Dual eredua aukeratzen duten ikasleek, 1300 ordu egingo dituzte lantokian.
Beraz, arlo sozioekonomikoa osorik ulertu nahi badugu, Lanbide Heziketa ere ardatzean jarri beharrean gaude.
Gainera, lan munduan euskararen normalizaziorako gako da Lanbide Heziketa, bertan ikasle eleanitzak formatzen
direlako, etorkizuneko profesional eleanitzak.
Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz sustatuz, lantokietan euskara lantokiko kudeaketa aurreratuan sartzea
bultzatzen da. Aurrerago azalduko dizuet lantokiko hizkuntzaren kudeaketari dagokionez Lantokiko Prestakuntza eta
Dualak lan munduko zein eremutan eta nola eragiten duen.

1.1. Lanbide Heziketa euskaraz matrikulazioa
Azken 6 urteetan nabarmen igo da Lanbide Heziketa euskaraz eskaintza eta eskaera. Duela 6 urte, Lanbide Heziketako eskaintza osoaren %25a zen euskaraz. 2017-18an Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordetzak
euskara plana onartu zuen eta horrez geroztik, euskara ikasten ari diren ikasle gehiago daude.
Datuak begiratu ditzagun. Horretarako, Nicolas Sagarzazu, Eusko jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketa zuzendariak 2020ko urrian, Hizkelan jardunaldian, emandako datuak entzungo ditugu. Norbaitek Nicolas jaunaren aurkezpena ikusi nahiko balu, Lanekiren web orrira joan beharko luke. Hizkelan V
jardunaldia nahieran ikusteko aukera jarrita dago Lanekiren web orritik. Lanekiren web orria jakinbai.eus da.
Lotura: https://www.youtube.com/watch?v=5Nbi0lq62w4 (54:50 - 1:00)
Bideoan agertzen diren 2020 urteari dagozkion datuak hauek dira:
-Lanbide Heziketako 180 ikastetxe daude, 138 ziklo eta 1101 talde.
-1101 taldetatik 501 A ereduan, 600 talde B edo D ereduan. Beraz, 18.000 ikasle euskaraz ikasten 1. mailan eta
datorren ikasturtean Lantokiko Prestakuntza egingo dutenak.
-Matrikulen bilakaera hizkuntza ereduaren arabera
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-Ikastetxe publikoetan %56koa eta itunpeko ikastetxeetan %37,66koa
-Ikastetxe Integratu publikoak

-Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoak
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-Oinarrizko Lanbide Heziketa. Udalek kudeatzen dituzten institutuak.

-Ikastetxe pribatu-itunpekoak

-Ikastetxe pribatuak
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-Matrikularen bilakaera hizkuntza ereduaren arabera:

-B eta D matrikularen portzentajeen bilakaera

-2020-2021 ikasturtean ditugun zikloak hizkuntza ereduaren arabera
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-PL2 a dugun irakasleak

-Irakasleen orduen eboluzioa

1.2. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz
Aurrez adierazi dugu, ikasleek lantokian bertan ikasten dutela, horretarako Lantokiko Prestakuntza ikasgaia egiten
dute eta Duala egiteko aukera dute.
2020 ikasturtean 12.085 ikasle izan genituen, lanbide arlo guztietakoak, Lantokiko egonaldietan. Horietatik 2830
ikaslek egin zituzten euskaraz. Ehunekotan jarrita, %23,42 ak egin zuten LP-Duala euskaraz.
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Baina zer esan nahi da Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz esaten dugunean? Bada 4 maila ezarri dira
egonaldia euskaraz izan dela neurtzeko. Ondoren agertzen dira mailak:

LP-Duala euskaraz

ITEM

0. Ez da euskara erabili. Gaia ez da planteatu.

Zenbat 0

1. Instruktoreak euskaraz egin du.

Zenbat 1

2. Aurrekoa + Harreragileak euskaraz egin du.

Zenbat 2

3. Aurrekoak + Dokumentuen eta/edo aplikazioen %50 euskaraz erabili dira.

Zenbat 3

4. Aurrekoak + Lantaldearen %50 euskaraz egin du.

Zenbat 4

0 mailan ez da euskaraz erabiltzen. Ondorengo 4 mailatan bai. 4 maila hauetan ezaugarriak gehitzen joaten dira.
Lehenengoan instruktorean euskaraz egiten du, bigarrengoan instruktoreak euskaraz egiteaz gain, ikasleari lantokian
egin zaion harreran, euskaraz hitz egin da. Hirugarren maila batean aurreko biak bete dira eta gainera ikaslean
dokumentuen edota aplikazioen %50a euskaraz erabili du. Azken maila batean aurreko hiruak betetzen dira eta
ikaslea egon den lantaldearen erdiak euskaraz hitz egin du ikaslearekin.

Ikusten duzuenez, mailakatze honek ikaslea du ardatz. Gainera LP-Duala euskaraz egiteko ezinbesteko baldintza da
ikasleari instruktoreak euskaraz egitea. Hau da, ikasleari lanbidea erakutsiko dion ikaslearen erreferentziazko pertsonak, euskaraz hitz egin behar dio ikasleari. Ondorengo mailak ez dira betebeharrrekoak, ondorengo mailen iteman
LP-Duala euskaraz kalitate adierazgarri dira.
LP-Duala euskaraz egiteko ezinbesteko baldintza da ikasleari instruktoreak euskaraz egitea. Eta argi izatea
nahi nuke horrekin nahikoa dela, instruktoreari ahozko erabilera eta ulermena eskatzen zaiolako, oinarrizko
maila batean. Honenbestez lantokiak zerbitzu hau ematera gonbidatu ditzakegu, eta adierazi egingo diegu
gutxieneko eskaera hori dela.
Aurreko urtetako datuak begiratzen baditugu hau da egoera:
URTEA

IKASLE AK GUZTIRA

IKASLEAK EUSKARAZ

% tan

2017-2018

11783

2595

22,02

2018-2019

11717

2627

22,42

2019-2020

12085

2830

23,42

Datuak argigarriak dira, ikasleak euskaraz egiten dituzte ikastetxean ikasketak, aldiz lantokira joatean ikasle askok ez
dute euskaraz egiten lantokiko egonaldia. Esan genezake ikasleen erdiak hizkuntzari dagokionez etena duela.
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Honen atzean dauden arrazoiak ez dira bat eta bakarra. Arrazoi batzuk badira nabarmendu ditzakegunak: ezagutza
falta, hizkuntza irizpideak aintzat hartzearen beharra, baliabide falta, etab. Aurrerago xeheago aztertuko ditugu.
Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz zein mailatan egiten den neurtzeko itemei begiratzen badiegu, azken
urteetan antzeko datuak izan ditugu:

ENPRESEN EGOERA FITXA 2017 - 2018
Praktikaldia
baino lehen

Praktikaldiaren
ondoren

ITEM

EMAITZAK

0.
Instruktoreak ez daki
euskaraz. Gaia
ez planteatu.

0. Ez da euskara
erabili. Gaia ez da
planteatu.

Zenbat 0

9110

9188

1.
Instruktorea
euskal
hiztuna da.

1.
Instruktoreak
euskaraz egin du.

Zenbat 1

1331

1279

2. Aurrekoa +
Harreragilea
euskal hiztuna
da.
3.
Aurrekoak
+
Dokumentuen eta/edo
aplikazioen
%50 euskaraz
daude.
4.
Aurrekoak
+
Lantaldearen %50 euskal hiztuna da.

2.
Aurrekoa
+
Harreragileak euskaraz egin du.

Zenbat 2

454

442

3. Aurrekoak +
Dokumentuen
eta/edo aplikazioen %50 euskaraz
erabili dira.

Zenbat 3

104

109

4. Aurrekoak +
Lantaldearen %50
euskaraz egin du.

Zenbat 4

784

765

guztira

2595

ENPRESEN EGOERA FITXA 2018 - 2019
Praktikaldia
baino lehen

Praktikaldiaren
ondoren

ITEM

EMAITZAK

0.
Instruktoreak ez daki
euskaraz. Gaia
ez planteatu.
1.
Instruktorea
euskal
hiztuna da.
2. Aurrekoa +
Harreragilea
euskal hiztuna
da.
3.
Aurrekoak
+
Dokumentuen eta/edo
aplikazioen
%50 euskaraz

0. Ez da euskara
erabili. Gaia ez da
planteatu.

Zenbat 0

9003

9090

1.
Instruktoreak
euskaraz egin du.

Zenbat 1

1485

1364

2.
Aurrekoa
+
Harreragileak euskaraz egin du.

Zenbat 2

411

401

3. Aurrekoak +
Dokumentuen
eta/edo aplikazioen %50 euskaraz
erabili dira.

Zenbat 3

128

147
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daude.
4.
Aurrekoak
+
Lantaldearen %50 euskal hiztuna da.

4. Aurrekoak +
Lantaldearen %50
euskaraz egin du.

Zenbat 4

690

715

guztira

2627

ENPRESEN EGOERA FITXA 2019 - 2020
Praktikaldia
baino
lehen

Praktikaldiaren ondoren

ITEM

EMAITZAK

0.
Instruktoreak ez daki
euskaraz. Gaia
ez planteatu.
1.
Instruktorea
euskal
hiztuna da.
2. Aurrekoa +
Harreragilea
euskal hiztuna
da.
3. Aurrekoak
+
Dokumentuen eta/edo
aplikazioen
%50 euskaraz
daude.
4. Aurrekoak
+
Lantaldearen %50 euskal hiztuna da.

0. Ez da euskara
erabili. Gaia ez da
planteatu.

Zenbat 0

9116

9255

1.
Instruktoreak
euskaraz egin du.

Zenbat 1

1712

1636

2.
Aurrekoa
+
Harreragileak euskaraz egin du.

Zenbat 2

378

361

3. Aurrekoak +
Dokumentuen
eta/edo aplikazioen %50 euskaraz
erabili dira.

Zenbat 3

71

71

4. Aurrekoak +
Lantaldearen %50
euskaraz egin du.

Zenbat 4

808

762

guztira

2830

Ondorioztatu genezake, gehienbat 1. mailako Lantokiko Prestakuntza edota Duala egiten dela euskaraz, kopuru
altuenak horrela egiten dituelako. Baina bigarren kopuru altuena 4. mailakoa dela, hau da, Lantokiko Prestakuntza
edo Duala euskaraz kalitate mailarik gorenean. Datu hau azken 3 ikasturtetan berdin mantendu da.
Sarreran adierazi dizuet Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz sustatuz, lantokietan euskara lantokiko kudeaketa aurreratuan sartzea bultzatzen dela. Hizkuntzaren kudeaketari dagokionez Lantokiko Prestakuntza eta Dualak
lan munduko eremu hauek hartzen ditu, ikaslearekin harremanetan dauden heinean:
-Ikaslearekin instruktore lanak egin dituen lantokiko langilearen hizkuntza.
-Ikasleari harrera egin dion edota diotenen hizkuntza.
-Ikasleak lantokiko egonaldian erabiliko dituen dokumentu eta aplikazioen hizkuntza.
-Ikasleak lantokiko egonaldia egingo duen lan taldearen hizkuntza.
Laburbilduz, Lantokiko Prestakuntza eta Dualetik arlo sozioekonomikoan eragiteko eremuak langileetatik hasi eta,
dokumentazio, aplikazio eta lan talderaino lirateke.
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1.3. Laneki elkartea
Aipatu den bezala, Lanbide Heziketan euskara azken hamarkadetan indartu da. Datuek erakutsi digute, Lanbide
Heziketatik lan mundurako lehen harreman horretan, hizkuntzaren kudeaketari dagokionez, etena dagoela.
Laneki elkarteak, bi hamarkada daramatza Lanbide Heziketako euskararen normalizazioan eta, beraz, baita lan
munduko euskararen normalizazioan eragiten ere.
Laneki elkartea 2003an sortu zuten Lanbide Heziketako hainbat ikastetxeren elkartek: Ikaslan Araba, Ikaslan Bizkaia,
Ikaslan Gipuzkoa eta Hetelek.

Erakunde hauen pean, EAEko Lanbide Heziketako ikastetxeen gehiengoa da

LANEKIren kide. LANEKI elkarteak Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren babesa du. Eta
hainbat erakunderekin elkarlanean jarduten du: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Debagoienako
eta Buruntzaldeko Udalak, eta enpresak: Orona, Irizar S Coop, Ampo-Group, Elay, besteak beste.

LANEKI proiektuaren helburu nagusia da Lanbide Heziketako eta lan-esparruko euskarazko materialak prestatu eta
erabiltzaileen eskura jartzea. Materiala jakinbai.eus web gunean partekatzen da. Bertan daude Lanbide Heziketako
euskarazko klaseak emateko baliabideak, bai eta terminologia teknikoa euskaraz izateko hiztegiak.

LANEKIk arlo sozioekonomikoan eragiten du, euskarazko Lantokiko prestakuntza eta Duala bultzatzeko proiektuen
bidez, erakundeekin elkarlanean. Araban, Lanabes egitasmoko kide eta Euskara Batzordeko kide da Laneki elkartea.
Bizkaian, Bizkeus programa daramagu, Bizkaiko Diputazioarekin lankidetzan. Eta Gipuzkoan, Lanbide Heziketa eta
lantokiko egonaldiak euskaraz proiektua gauzatu da urtez-urte, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera.

Hiztegigintza da LANEKIren beste arlo bat. Jakinbai.eus web gunean Hiztegia deitzen den atala dago. Hiztegi hau
elkarlanean elikatzen da, edonork parte hartu dezake hornitzen. Hiztegian 11.812 kontzeptu daude eta urtero 300
kontzeptu berri gehitzen dira bere irudiekin. Termino horiekin erlazionatutako testuinguruak 202.100 dira.
Lanekik heziraul.eus web gunea euskaraz sortu du, Administrazio eta Finantzak, Giza Baliabideak, Laneko Arriskuen
Prebentzioa, lantaldeak… arloetarako.

LANEKIk arrakasta handia lortu du, gehienbat Lanbide Heziketako irakasleen arteko elkarlanari esker, egiten duten
ekarpenengatik. Bere jardunagatik, esan genezake LANEKI elkartea Lanbide Heziketan eta arlo sozioekonomikoan
materialak euskaratzeko erreferente dela gaur egun.

Jakinbai.eus web-guneak 10.357 erabiltzaile ditu eta erabiltzaile berrien kopurua gorantz doa nabarmen. Lanekitik
prestatu diren materialak 1120 dira. Urtean erabilitako material kopurua, 35.275 da gutxi gorabehera.

Lanekiren aurkezpen bideoa jartzen dizuet: https://www.youtube.com/watch?v=Y-rscb9PvrU
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Arlo sozioekonomikoari dagokionez, sortutako materialetatik ondorengoak azpimarratu nahi dira:
1. Lanpres gida.

Gida hau ikastetxeentzako da. Bertan, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egiteko ikastetxeentzako
informazioa ematen da.
2. Lanenpres gida.

Gida hau lantokientzako da. Bertan, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egiteko lantokientzako informazioa ematen da.
3. Kaixo-agur eskuliburua

Arlo sozioekonomikoan erabiltzeko da, euskaraz ez dakitenengana hurbiltzeko informazioa ematen da.
4. Baigare mahaigainekoa

Zerbitzua euskaraz emateko eta bezeroari harrera euskaraz egiteko baliabideak ematen dira.
Aurrerago aurkeztuko ditut arlo sozioekonomikorako beste tresna batzuk.
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2. Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzea
Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko hainbat egitasmok, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz sustatzen dute. Ondoren agertuko ditut horietako batzuk:

2.1. Eusko Jaurlaritzaren Euskara Eremu Sozioekonomikoan Sustatzeko Plana

Euskara Eremu Sozioekonomikoan Sustatzeko Plana onartu berri du Eusko Jaurlaritzak, 2020-2023 epealdirakoa.
Lan munduaz ari delarik, ezinbestean aipatzen ditu planak Lanbide Heziketa eta Unibertsitatea, haiek baitira lan
mundurako sarbide.

Siadeco enpresak burututako diagnosiaren ondorioetatik bideratu da plana. Besteak beste, hauek jaso dira:
~

Lehen eta bigarren hezkuntzan D eredua oso zabaldua dagoen arren, Lanbide Heziketan eta Unibertsitatean
euskaraz ikasten dutenak nabarmen gutxiago dira.

~

Lan–munduan euskara sustatzeko estrategikoak izan daitezkeen ESKUALDE MULTZOAK honako hauek dira:

Planari dagokionez, hurrengo Azken Helburuak zehazten ditu, besteak beste:
A.H. 1.1. “Lanbide Heziketan euskaraz ikasten duten ikasleen kopurua igotzea”

Etorkizuneko langileak izanik, Lanbide Heziketan euskaraz ikasten duten ikasleen kopurua handitzea oso
garrantzitsua da eremu sozioekonomikoan euskaraz aritzeko gaitasuna duten pertsonak egon daitezen.
A.H. 2.2. “Eskualde industrialetan lan hizkuntzan euskararen erabilera areagotzea”

Eskualde hauen egoera soziolinguistikoa ikusita, lanketa nagusia, euskara lan hizkuntza bezala sustatzean
zentratuko litzateke. Kasu honetan euskara erantzukizun sozialarekin eta barne kohesioaren hobekuntzarekin lotuko litzateke, besteak beste, euskararen kudeaketa, kudeaketa sistema orokorrean integratuz.
A.H. 4.2 “Enpresentzat euskara ezaugarri bereizlea izatea lortzea”
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Enpresek euskararen erabileraren sustapenean urratsak ematea lortu nahi badugu lehiakortasunari lotutako
argudioek pisu handia izan behar dute. Bezeroei balio erantsia ematea, marka irudia, barne kohesioa, langileen gogobetetzea eta atxikimendua, besteak beste, diskurtsoaren elementu garrantzitsuak izan behar dira.
Modu honetan, entitateek euskara ezaugarri bereizle bezala har dezaten lortu nahi da, lehiakideengandik
bereizteko baliagarri izan daitekeen faktore bezala.

Lan Hizkuntzaren arloan adierazten da:
HE.5.3 puntua, “Ikasketa Dualetan eta praktiketan euskararen erabilera zabaldu”

Ikasketa modalitate honetan euskararen presentzia sustatzea eta ikasleek praktikak euskaraz ere egiteko
aukera izan dezaten sustatzea.

Eusko Jaurlaritzak ezarritako markoaren ildo beretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiek, hainbat udalek,
hainbat Garapen Agentziek, hainbat lantoki eta elkarteek, Lanbide Heziketa eta Lantokiko Prestakuntza eta Duala
euskaraz sustatzeko egitasmoak gauzatu dituzte.

2.2. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz Geomapa

Iazko urtean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, Geomapa argitaratu genuen. Geomapa
honetan agertzen dira, geolokalizatuta, EAEn Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egin den lantokiak. Geomapa erabiltzeko Lanekiren webgunean, jakinbai.eus-en erabiltzaile gisa erregistratu behar da.
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Lantokiaren helbidea eta webgunerako lotura ere agertzen da.

Geomapak, bilaketa aurreraturako aukera ematen digu. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz lantokien bilaketa egin genezake lurraldea eta lanbide-arloa aukeratuta. Honenbestez, 3 probintziak eta Lanbide Heziketako 26
lanbide-arloak konbinatuz lortuko dugu emaitza.
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Adibidez, demagun Araban eta Gipuzkoan Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko lantokiko egonaldiak non egin
diren jakin nahi dugula. Irudian ikus dezakezuen bezala, dagozkion laukiak markatu eta berehala emaitza agertuko
da mapan.

Ondoren ikusiko duzuen bideoan azaltzen da Geomapa. Bideoa: https://youtu.be/kFV8HCGoiJ4

Hainbat erakunden, udalek ere bai, hitzarmenak dituzte ikastetxeekin Lantokiko Prestakuntza eta Duala ikasleek
egin dezaten erakundean bideratzeko. Udalek ere bide hau egin dezakezue eta Lantokiko Prestakuntza eta Duala
euskaraz egiteko instruktoreak bilatu erakundean eta ikastetxearekin egindako hitzarmenaren bidez ikasle euskal
hiztunak lortu.

2.3. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz zigilua

Geomapan agertzen diren lantokien eskura jarri da Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz zigilua. Lantoki
hauek, aukera dute fisikoki zein digitalean, zigilua lantokian jartzeko. Ekimen hau, arlo sozioekonomikoan euskara
sustatze asmoz, hiru lurraldeetako Foru Aldundiekin lankidetzan egin da eta Aldundietatik zabaldu dira ohiko postaz
eta posta elektronikoz.

Zigilua:
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2.4. Hizkelan jardunaldia

Lanekiren Hizkelan jardunaldia urtero antolatzen da eta bertan elkartzen gara Lanbide Heziketako ikastetxeetako,
erakundeetako, lantokietako, elkarteetako… eragileak, Lanbide Heziketa eta arlo sozioekonomikoa euskaraz gaitzat
hartuta. Urrian izaten da eta bide batez urte honetako Hizkelanera gonbidatzen zaituztet, guztion artean euskarari
hegoak ematera!

Iazko

Hizkelan

jardunaldia

Lanekiren

youtube

kanalean

dago

ikusgai.

Hemen

duzue

lotura:

https://www.youtube.com/watch?v=5Nbi0lq62w4 eta Lanekiren webgunean, jakinbai.eus-en ere lotura jarrita duzue.
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Hizkelan jardunaldian oroigarria ematen zaio Lanbide Heziketan edota arlo sozioekonomikoan euskara sustatzen
aritu den norbanako eta lantokiei. 2020an Kabia Foru Organismo Autonomoko Arantza Lekuonari eta Codesyntax
enpresari eman zitzaion oroigarria.

Codesyntax enpresari, oroigarria emateaz gain, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz zigilua ere eman zitzion.

Kabia Foru Organismo Autonomoko Arantza Lekuonak eta bere lankideek egin duten lana praktika on baten adibide
da eta zuekin partekatu nahi dut praktika on hau. Horretarako prestatu dugun bideoa jarriko dizuet. Hemen lotura:
https://youtu.be/MkDN8pGUBAQ

Ikusi dezakezuenez, lantokietan hizkuntzaren kudeaketari buruz hartzen diren erabakiek, zuzen zuzenean eragiten
dute Lanbide Heziketako zikloen eskaintzan eta ikasleen formakuntzan.
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2.5. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz diru laguntzak

Lantokiek, Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egiteagatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Bizkaiko Foru
Aldunditik diru laguntzak izan dituzte.

2021eko Bizkaiko Foru Aldundiaren deialdiari erreparatuko diogu. 2021ean enpresetan euskararen erabilera sustatzeko diru laguntza ematen da.

Diru laguntzaren xede da:

-Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egiteko aukera eskaintzeak dakartzan gastuen finantzaketa.
- Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egiteko instrukzioaz, garapenaz, jarraipenaz eta ebaluazioaz arduratzen diren pertsonen prestakuntza berezituaren kostua.
-Xede horretarako dokumentu materialak euskaraz egiteko kostuak.
- Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egiteko sortzen diren berariazko beste gastuak edo kostuak.

Gisa honetako diru laguntzekin, Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz sustatzeaz gain, lantokiko hainbat esparrutan euskara sustatzen da.

Besteak beste, diru laguntzen bidetik lagundu dute Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz hainbat udalek.
Oarsoaldea Garapen Agentziak eta Errenteriako, Lezoko, Oiartzungo eta Pasaiako udalek, eskolatik lanera proiektuaren bidez Oarsoaldeako lantokiak edo eskualdeko ikasleak hartzen dituzten lantokiak (Oarsoaldeatik kanpokoak)
diruz laguntzen dituzte. Oarsoaldeko udalek finantzatzen dituzte lantoki parte-hartzaileen bi urtetako gasutak:

-2500 hitzen itzulpena (harrera plana edo esku-liburua, zerbitzuen katalogoren bat, laneko arriskuen prebentzioko
esku-liburua, makinen instrukzioak, lan aginduak…)
-ikaslea mugituko den eremuko seinaleztatzea eta ohar finkoak itzuli eta euskarri finko batean jartzearen kostea.
-Enpresaren web gunearen edukia itzultzea; epeak adostu beharko dira.
-Enpresaren errotulu nagusia euskaraz edo euskaraz ere jartzeko diru laguntza.
-Diru laguntza publikoei buruzko informazioa emango zaie lantokiei.

Gainera, parte-hartzen duten lantokiek, aholkularitza jasoko dute eginkizun horiek burutzeko.

Gisa honetako diru laguntzekin, Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz sustatzeaz gain, lantokiko hainbat esparrutan euskara sustatzen da: dokumentuak eta sofwareak itzultzea, seinaleztatzea, web orria, lan orduak, etab. Diru
laguntza hauetan ezinbestekoa ikasleari instruktoreak euskaraz hitz egitea bada ere, hurrengo urtetarako Lantokiko
Prestakuntza eta Duala euskaraz egingo duten ikasleak egoera hobean hartzea du helburu. Baita lantokiak euskararen normalkuntzan aurrera egitea ere.
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2.6. Lanabes egitasmoa
Lanabes egitasmoaren helburu nagusiak dira Arabako alor sozioekonomikoan euskararen presentzia txertatzea eta
handitzea, eta euskara sustatzea dira. Arabako Foru Aldundiak sustatutako egitasmoa da.

Lanabes egitasmoko informazio osoa duzue web gune honetan: https://euskaraba.eus/lanabes/eu/

Lanabes egitasmoari esker, Araban Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egiten duten lantoki gehiago ditugu.
2019an egin genuen errekonozimentu bideo bat jarriko dizuet. https://youtu.be/2jjR-BsNF-E

Lantokiko Prestakuntza edota Duala euskaraz egiten duten ikasleak normalean Lanbide Heziketako B edota D ereduan ikasi dutenak izaten dira. Baina badira A ereduan ikasi eta lantokiko egonaldia euskaraz egiten dutenak ere.
Azken finean, euskara erabiltzeko eta praktikatzeko aukera ematen zaio ikasle orori, berdin zaiolarik ikasitako eredua.
Gizarte eleanitz bat gara eta hizkuntzak kudeatzea ezinbestean dagokigu. Lantokien kudeaketa aurreratuan euskara
txertatzearekin, lantokiek zerbitzu hobea emango dute eta lan giroa hobetzen da, besteak beste. Badira hainbat
lanbide-arlo bezeroak bere ama hizkuntzan zerbitzua jasotzeko beharra duena, adibidez buru gaixotasunak dituzten
gaixoek. Esan bezala, euskaraz zerbitzua jasotzeko eskubideaz haratago, zaintza eta osasungintzarekin erlazionatutako hainbat lanbidetan, zerbitzua euskaraz jasotzeko beharra dago.

Buru gaixotasunak dituzten gaixoen eta senideen Aialako elkarteak, Lantokiko Prestakuntza egiteko ikasle euskaldunak jasotzen ditu, beren bezeroen beharra asetzeko eta kalitatezko zerbitzua emateko. Horregatik, elkarte honi,
2020ko Lazarraga Saria eman zaio.
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2.7. Bizkeus programa
Bizkeus programarekin euskararen erabilera sustatu nahi da lan munduan eta Lanbide Heziketan. Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Lanekik elkarlanean jarduten dugu egitasmo honetan.

2016an egin zen Bizkeus jardunaldia, lantokietako, erakundeetako eta Lanbide Heziketako eragile ezberdinekin
hausnarketa eginez. Hausnarketa horretatik abiatuta
zehaztu ziren Bizkeus lan ildoak eta estrategiak.

Bizkeus eskuliburua eta baliabideak sortu dira, euskaraz zerbitzua emateko lagungarri. Eskuliburu honetan jasotzen
da: lantokian langileak eta bezeroak hartzeko harrera plana, baliabideak eta Bizkeus estrategia.
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Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egiten duen
ikaslearen identifikazio txartela sortu zen.

Bizkaian Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egin zutenen bidez baliabideak zabaldu ziren eta ikasleei erabilitako mailaren inkesta pasatu zitzaien.
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Lantokiko Prestakuntza euskaraz egindako ikasle bat saritu zen:

Bizkeus programan, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz sustatzeko diru laguntzaren aurkezpen ekitaldia
egin zen. Laneki elkarteak diru laguntzaren aholkularitza teknikoa eman du, eta baliabideak (gida, ereduak…) sortu
ditu.
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2.8. Gipuzkoako Lanbide Heziketa eta lantokiko egonaldiak euskaraz
2.8.1 Sarrera. Egitasmoaren xedea.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Laneki elkarteak urtez urte elkarlanean gauzatu dute Lanbide Heziketa eta lantokiko
egonaldiak euskaraz proiektua. Ibilbide horri jarraipena emanez eta Euskaraz, talentua gara! lemapean, Hizkuntza
Kudeaketa aurreratua. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz sustatzeko proiektu pilotua jarri zen Gipuzkoan
martxan, iaz.

Egitasmo honen berri sakon ematen hasi aurretik, proiektuaren aurkezpen bideoa ikus dezazuen nahi nuke. Hemen
duzue bideora lotura: https://www.youtube.com/watch?v=h6cXa6yvagI

Proiektu hau, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekin elkarlanean gauzatu da. Eta Emun kooperatibak aholkularitza eta laguntza teknikoa eman ditu.
Azpian duzue egitasmoaren aurkezpen ekitaldiko argazkia:
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Egitasmo honen XEDEA izan da:
Gipuzkoako Lanbide Heziketan eta lan-munduan euskararen erabilera areagotzea, Lanbide Heziketako ikasleek
Lantokiko Prestakuntza eta DUALa euskaraz egin dezaten eta lantokiek horiek euskaraz har ditzaten eraginda.

Hurrengo HELBURU ZEHATZAK izan ditu:


Lanbide Heziketakoko ikasle gehiagok euren egonaldiak euskaraz egitea.



Enpresa gehiago euskararen normalizazioan inplikatzea, Lanbide Heziketako ikasleak euskaraz hartzeko
konpromisoa hartzetik hasita.



Lanbide Heziketako ikasleak eta irakasleak eta enpresetako kideak euskarak lan munduan duen balioaz
kontzientziatzea, hizkuntzak jakiteak duen garrantzia azpimarratzea eta euskara lan munduarentzat balio
erantsia dela erakustea.



Eremu honetako praktika onak jaso, zabaldu eta errekonozitzea.

Azken emaitza:


Enpresak euskararen normalizazioan urratsak egiten hasteko prozesu-eredu bat, beste herrialde eta eskualde batzuetan aplikatu ahalko dena.



Enpresentzako autoebaluazioa egiteko aplikazioa.



Lanbide Heziketako zentroetarako eta enpresetarako praktika onak.



Geomapa, Gipuzkoan Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz eskaintzen duten lantokiekin.



Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egin nahi duten gazte gehiago.



Euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta Duala hartuko dituzten lantoki gehiago .

Hiru izan dira egitasmo honetan XEDE-TALDEAK:
LH zentroetako ikasleak, alde batetik, eta irakasleak, bestetik. Irakasleak orokorrean baina berariaz HNAT arduradunak eta LP/Dual arduradunak. Eta enpresak, sektore edo lanbide familia guztietakoak, egun Lantokiko prestakuntza
eta DUALa euskaraz eskaintzen dutenak eta ez dutenak, euskara plan bat abian dutenak zein ez dutenak. Hurrengo
taulan jaso ditugu bakoitzari begira landuko diren ekimenak.
Xede-talde hauez gain, arrakastarako gakoa izan dira administrazio desberdinak, HPS, GFA, LH Sailburuordetza eta
eragingo dugun eskualdeetako mankomunitateak eta udalak eta garrantzitsua izango da, euren babesaz gain, egitasmoaren komunikazioan eta zabalkundean izan dezaketen parte hartzea.
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2.8.2 Oinarri metodologikoa
Egitasmoaren oinarria izan dira:

Arlo Sozio Ekonomikoko Plan
Estrategikoa 2020-2023

Erakundeen Gizarte Erantzukizuna

Bikaintasuna: Hizkuntzen Kudeaketa Aurreratua, Bikain eta
Erreferentzia Marko Estandarra

Arlo sozioekonomikoko Plan Estrategikoari begiratu zaio: haren baitan egin den diagnostikoa eta ezarri diren helburuak eta eragin esparruak izan dira kontuan. Erakundeen Gizarte Erantzukizuna markoa kokatzeko lagungarria izan
da.
Bikaintasuna izan da, alde batetik, lanaren oinarri. Baina bestetik, egitasmoarekin hurbildu garen erakundeei ere
(Lanbide Heziketako zentroak eta lantokiak, batez ere) hizkuntzen kudeaketa aurreratua egitea proposatu diegu.
Lantokiek kudeaketa aurreratuan hizkuntzaren kudeaketa egitera gonbidatu ditugu eta horretarako baliabideak eskaini dizkiegu.
ARLO SOZIOEKONOMIKOKO PLAN ESTRATEGIKOA
Txosten honen 2. atalean azaldu ditudan Arlo Sozioekonomikoko Plan Estrategikoaren ildo nagusi guztiak izan dira
egitasmo honen ardatz estrategiko.

ERAKUNDEEN GIZARTE ERANTZUKIZUNA

Erakundeen Gizarte Erantzukizuna (EGE), iraunkortasuna enpresa barruan lantzeko tresna edo metodologia
bat da.
Enpresa eta erakunde orok du bere iraunkortasuna helburu. Iraunkortasun hori hiru alderdik bermatzen dute:
iraunkortasun ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak. Hiruretan balantzea eta oreka lortzea da enpresa
ororen helburua: izan ere, hiru eremu horietan sortzen du
inpaktua enpresa batek, eta inpaktu horien erantzule da.
Enpresek eta erakundeek, beraz, ulertu behar dute beraiek sortzen duten balioa ekonomikoa izateaz gain,
soziala eta ingurumenarekikoa ere badela. Eta dimentsio
hirukoitz hori kudeatu egin behar da, eta eredugarriak
izan.
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EGE egitea erantzukizunez jokatzea da, gizartearen aurrean orokorrean, eta erakundearen interes-taldeen aurrean
zehazki. EGE erakundearen barrutik sortzen da, barne kudeaketako esparru bat da, ikuspegi holistikoa eskatzen
duena, hau da, enpresa osoa kontuan izanda egingo dena. Helburua da balio sozialki arduratsua sortzea.
Egun enpresa-kudeaketaren paradigma-aldaketa gertatzen ari da, eta egiteko moduak erabat aldatzen ari dira: zein
inpaktu sortzen den aztertzen da, langileen eta gizartearen eskaerak eta beharrak bideratu behar izaten dira, pertsonen parte-hartzea sustatu, lehentasunak ezarri, aldaketa gauzatzeko helburuak eta estrategiak garatu, adierazleak
neurtu … Enpresako elementu ukiezinen kudeaketa gako garrantzitsuak bihurtu dira kudeaketa aurreratuan eta enpresen lehiakortasunean.
Paradigma-aldaketa honen bidetik, administrazioei begira ere, maila globalean Garapen Iraunkorrari buruzko
2015eko Mundu Gailurrean, NBEko Estatu Kideek Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda onartu zuten, pobrezia
desagerrarazteko, planeta babesteko eta pertsona guztiei oparotasuna bermatzeko xedez. Garapen Iraunkorreko
Helburu (GIH/ODS) horien lanketa, gure agendetara iritsi da gainera, eta bai Eusko Jaurlaritza, bai Foru Aldundiak
eta hainbat Udal eta erakunde ere, horien araberako egitasmoak lantzen ari dira
Barne zein kanpo prozesuen bidez, enpresak zein bestelako erakundeek, sortzen duten inpaktuen kontzientzia hartu
eta horiek konpentsatzeko estrategia multzo gisa ulertzen dugu EGE kontzeptua.

BIKAINTASUNA: HIZKUNTZA KUDEAKETA AURRERATUA, BIKAIN ETA ERREFERENTZIA MARKO ESTANDARRA

Kudeaketa Aurreratua, erakundea edo haren proiektuak kudeatzeko (antolatzeko, garatzeko, egituratzeko, ulertzeko)
modu bat da, filosofia bat, eta honen helburua da, ahalik eta emaitza onenak lortzea interes-talde guztientzat, modu
iraunkor eta orekatuan.
Kudeaketako estilo tradizionaletatik bereiziz, parte hartzean oinarrituta dagoen estiloa da, pertsonen konpromiso eta
motibazioan oinarrituta, interes-taldeekiko harreman sendoetan, berrikuntzan, gizartearenganako konpromisoan …

Etengabeko hobekuntzarako ziklo gisa ulertzen dugu, kudeaketa sistematikoaren atzean dagoena: PDCA zikloa, edo
Shewart/ Deming zikloa (Plan - Do - Check - Act), euskaraz Planifikatu - Egin - Egiaztatu - Doitu zikloa.

1.

Planifikatu: jarduera bat abiarazteko, zer egin nahi dugun eta
nola egin behar dugun argi izan behar dugu, mugarriak argi
izanez eta helburu zehatzak finkatuz.

2.

Egin/garatu: jarduera hori gauzatu behar da, planifikatu dugunaren arabera.

3.

Neurtu/egiaztatu: jardueraren inguruko adierazleak neurtu eta
helburuak bete diren ebaluatu behar dugu.

4.

Doitu/hobetu: gertatutakoaren arabera eta lortutako emaitzen
arabera, jarduera hori nola burutu behar den egokitu, beharrezkoak diren hobekuntzak eta berrikuntzak proposatuz.
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Behin jarduera hori hobetu dugunean, hurrengo pausoa estandarizatzea izango da. Alegia, zehaztea zein den jarduera hori modu egokienean egiteko modua. Hori da erakunde aurreratuek egiten dutena, urtero, gutxienez, beraien
jardueren inguruko neurketekin (adierazleekin), helburuak bete diren edo ez ebaluatu eta hurrengo urterako hobekuntzak zehaztu.
Gaur egun Euskalit “Hizkuntzen Kudeaketa, kudeaketa aurreratuan integratzeko gida” lantzen ari da. Horrela esan
zigun Galder Lasuenek, 2019 azaroak, “Arlo sozioekonomikoa euskararen biziberritzean. Euskaltzaindiaren XXIV.
Jagon Jardunaldia”n eman zuen hitzaldian.

Han esandakoen arabera, hizkuntzen kudeaketa gidak oinarrian izango ditu:
~

Erreferentzia Marko Estandarra, euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa ebaluatzeko

~

Bikain Euskararen Kalitate Ziurtagiria

Gure azken helburua da erakundeek euskara eta hizkuntzak modu iraunkorrean kudeatzea izanik, tresna eta metodologia hauek lagunduko digute: erakundeek gogoeta egin dezaten, prozesu parte hartzaileen bidez; eta erakundeek
zer indargune sendotu eta zer eremu indartu identifika dezaten.

2.8.3 Ekimenak

IZAERA OROKORREKO EKIMENAK

Geomapa

Helburua izan da Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz eskaintzen duten
Lantokien Geomapa osatzea, lantokiek euskararen normalizazioari egiten dioten
ekarpena errekonozitzeko eta erakusteko eta Lanbide Heziketako zentroei eta ikasleei enpresa euskaldunen lokalizazioa errazteko.
Geomapan agertzen diren Gipuzkoako lantokiei, Lantokiko Prestakuntza eta Duala
pegatina banatu zaie.

Praktika onak

Helburua izan da Gipuzkoan, euskarazko Lantokiko Prestakuntzaren eta Dualaren
praktika onak identifikatzea eta zabaltzea. Bide batez lortu nahi izan da euskarazko
Lantokiko Prestakuntza eta Duala eskaintzen dituzten lantokien ekimena erakustea
eta prestigiatzea, hobetzea eta lantoki kopurua handitzea.
Euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta Duala sustatzen duten eragileak: ikastetxeko arduradunak, irakasleak, tutoreak, erakundeetako arduradunak, Garapen
Agentziak, udalak, elkarteak, prestigiatzea eta egiten duten lana errekonozitu eta
eskertzea ere nahi izan da.
Halaber, euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta Dualaren protagonista diren ikas-
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leak ardatzean jarri dira. Honekin lotuta sortu da lema, ikasle hauentzat euskara
gaitasuna da, talentua dira eta

lantokiarentzat eleaniztasuna balio erantsia da,

ikasle elenitzak lantokiei onura egiten die. Ikasleen ahotan jarri da: “euskaraz, talentua gara!”.
Praktika horiek Lanbide Heziketako zentroen eta lantokien bitartez identikatu dira.
Zazpi praktika on bideoan jaso eta zabaldu dira, bide desberdinetatik (Hizkelanen
erakutsita, emailez zabalduta….).
Praktika onaren arabera, grabazioetan eragile desberdinek parte hartu dute (irakasleek, ikasleek, lantokiek, udalek…).
Atal hau txostenaren hurrengo atalean garatu da.

HIZKELAN

Urtero Lanekik antolatzen duen jardunaldia. Hizkelan jardunaldia Lanbide Heziketa,
enpresa, elkarte eta erakundeen zubi lanerako ekitaldi garrantzitsua da. Elkargune
izateaz gain, praktika onak eta ezagutzak partekatzeko leku ere bada.

Komunikazioa

Komunikazioa bi helbururekin landu da: 1) ekimen bakoitza abiatu aurretik, horien
berri eman eta parte hartzea sustatzeko 2) egitasmoan zehar eta amaieran, tarteko
eta amaierako emaitzak identifikatuta, horien berri zabaltzeko.
Laneki elkarteak egitasmorako bulego teknikoa jarri du, egitasmoari zabalkundea
emanez, aholkularitza eginez, kontsultak erantzunez, jarraibideak emanez…
Helburuaren eta ekimenaren arabera, kanal desberdinak erabili dira: telefono deiak,
aurrez aurreko bisitak, idatzizko eta ikus-entzunezko medioak, sare sozialak…
Arlo honetan berebiziko garrantzia izan du Administrazio desberdinen parte hartzeak, egitasmoari prestigioa emateko eta, batez ere, lantokietara heltzeko eta haien
inplikazioa lortzeko.

Izaera orokorreko ekimenez gain, Xede-taldeei begirako ekimen batzuk ere garatu dira:

LH zentroak, IKASLEAK
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Hitzaldi tertuliak zentroetan

Hitzaldi tertulien helburua izan da ikasle euskaldunak lantokiko egonaldiak
euskaraz

egitera

animatzea,

hizkuntzen

erabileraz

eta

funtzioez

hausnartuta eta euskarak lan munduan duen balio erantsia erakutsita.
Azken helburua izan da euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta Dualaren
eskaria areagotzea; era honetan, eskaria handituta, nahi izan da lantokien
euskarazko eskaintza ere zabaltzea.
Ikasle euskaldunei, euskaraz komunikatzeko gaitasuna dutenei zuzenduko
zaie, Lantokiko Prestakuntza edo Duala euskaraz egitea erabakita izan ala
ez. A, B edo D ereduan ikasi duten ikasleei, euskara erabiltzeko gai direnei.
Gipuzkoako lau eskualdeetako lau Lanbide Heziketako zentroetan antolatu dira.
Eskualde hauetan: Debagoienan, Tolosaldean, Debabarrenan eta Goierrin. Lanbide Heziketako zentro hauetan:
-Meka LHII, Elgoibar
-Miguel Altuna LHII, Bergara
-Ugle eskola, Zumarraga
-Tolosaldea LHII, Tolosa
Bideoz grabatu dira eta horietatik bi Lanekiren youtube kanalean jarri dira,
beste ikastetxeetako ikasleek zein ikuslegoak orohar ikus-entzuteko.
Laneki youtube kanala:
-Meka LHIIko hitzaldiak: https://youtu.be/JcPvuJxsU3A (37 ikustaldi)
-Ugle eskola hitzaldiak: https://youtu.be/3czeutQU4dM (33 ikustaldi)
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Berariazko
komunikazio
kanpaina

Euskarazko egonaldien eskaria handitu nahi izan da. Horretarako, gazteei
berariazko komunikazio kanpaina egin zaie, eitb-ren Gaztea irratian. Guztira 76 kuña emititu dira, franja hauetan:
FRANJAK

7:00h/-10:00h/ - 10:00h/ 14:00h/ - 16:00h/ 20:00h/

LH zentroak, IRAKASLEAK

Hitzaldiak zentroetan

Hitzaldi hauen helburua izan da irakasleak Lantokiko Prestakuntza eta
Duala euskaraz egitearen garrantziaz jabetzea, kontzientzia hori indartzea
eta ikasleen hautuan nola eragin dezaketen hausnartzea. Izan ere, irakasleek zer esan handia izan ohi dute ikasleen ikaste prozesuan zein haren
baitan hartu behar izaten dituzten erabakietan.
Azken helburua izan da euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta Duala
eskaria areagotzea, ikasleek euskararen aldeko hautua egin dezaten
eraginda; era honetan, eskaria handituta, nahiko genuke lantokiek euskarazko eskaintza ere zabaltzea.
Lanbide Heziketako zentroetako Zuzendaritzetako kideek, Hizkuntza Normalkuntzako arduradunek, Lantokiko Prestakuntza eta Duala arduradunek, tutoreek eta, oro har, zentroetako irakasleek izan dute lehentasuna.
Horrez gain, egitasmo honetan interesgarri eta eragile diren beste batzuk
ere gonbidatu dira, Adegi enpresen elkartea adb.
Gipuzkoan Lanbide Heziketako 33 ikastetxek parte hartu dute; bi saio izan
dira eta onlineko emsisioa izan dute (meet bidez).

www.udaltop.eus

ENPRESAK
Gosari bileren helburua izan da lantokiak euskararen balioaz jabetzea eta
euskararen normalizazioan urratsak egitera animatzea, hasierako urrats
gisa Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egiteko aukera eskainita.

Azken helburua da lantokiko egonaldiak euskaraz egiteko aukera bermatuko duten lantoki kopurua handitzea, hau da, eskaintza handitzea.
Hasiera batean eskualdeko lantokiei eskaintzea zen asmoa eta Gipuzkoako lau eskualdeetan bana eskaintzea mankomunitateen eta garapen
agentzien bidez.
Covid 19aren pandemia dela eta formatua aldatu da. Lau hitzaldi eman
dira eta Uni-Eibar zentrotik egin da emisioa, zoom aplikazioaren bidez.

Hitzaldi hauetan 40 norbanakok eman zuten izena eta 32 entitatek. Horien
artean, lantokiko arduradunek, udal ordezkariek, zinegotziek, udal teknikariek …

Hizlari izan dira:
Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailburuordetza
Iker Estensoro, Gipuzkoako Foru Aldundia
Nicolas Sagarzazu, Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako Sailburuordetza
Ainitze Blanco, Laneki elkartea
Aiora Fiarmendi, Emun koop.
Igone Bastarrika, Emun koop.
Aurkezlea: Olatz Imaz (Laneki elkartea)
Tekniko lanak: Joseba Beltza (Emun koop.) eta Ikaslan Gipuzkoa
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Autodiagnostiko rako
tresna

Helburua da lantokiek euskararen erabilera normalizatzeko urratsak egin ditzaten
animatzea, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz eskaintzetik hasita. Horretarako, enpresak berak bere autodiagnostikoa egin dezan aplikazio informatikoa egin
da, ondorengo ezaugarriekin:

>> EME eta Bikain kontuan izanda, 20-25 adierazle lehenetsi dira, 3-4 multzotan
sailkatuta, lantokiko egonaldia egiten duten ikasleekin eragin zuzenena dutenak
>> Adierazleak galdera formatua dute. Galdera bakoitzak 4 erantzun ditu aukeran
>> Emandako erantzunen arabera, adierazle multzo bakoitzari dagokionez zein
mailatan dagoen jasoko du lantokiak, horietan hobetzeko aukera proposamenarekin
batera.

Autodiagnostikorako tresnari buruzko bideotutoriala egin da eta Lanekiren youtube
kanalean dago. Hemen lotura: https://youtu.be/o5mNHhd47QQ

Tresna hau Lanekiren web gunean, jakinbai.eus-en, argitaratu da. Hemen:
https://jakinbai.eus/autoebaluazioa/

Audiagnostikorako tresna elebitan dago:
Euskaraz: https://jakinbai.eus/autoebaluazioa
Gazteleraz:https://jakinbai.eus/autoevaluacion

Ondoren tresna honen hainbat argibide eman behar dizkizuet:
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Esan dugun bezala, edozeinek bete dezake autodiagnostikorako tresna: norbanako
ekintzaile edo autonomo, elkarte, erakunde, enpresa, ikastetxe… Lanekiren web
gunean dago jarrita eta irekian dago argitaratuta, ez da erabiltzaile gisa erregistratu
behar.

28 galdera erantzun behar dira, diagnostikoa burutzeko eta galdetegiari erantzuteko
5 minutu beharko dira.

Galderak esan bezala, Lantokiko Prestakuntza edo Duala egiten duten ikasleari
lotutako arloei buruz dira eta Eusko Jaurlaritzaren Erreferentzia Marko Estandarrean
oinarritzen dira.

Lau erantzun-aukera ditu galdera bakoitzak, guztietan berdinak:

Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Emaitza momentuan (Jakinbai webgunean) eta betetzaileak emandako helbide
elektronikoan jasoko da. Betetzaileak soilik du galdetegi honetan emango den informaziora iristeko modua.

Erantzunak hiru ataletan multzokatuta jasotzen dira:
~

Zerbitzu hizkuntza

~

Lan hizkuntza

~

Harreman hizkuntza

Atal bakoitzari kolore bat ezarriko zaio (semaforoaren koloreak):
~

Gorria: asko dugu hobetzeko

~

Horia: bidea egina badugu ere hobetzeko aukera dugu

~

Berdea: maila gorena dugu

Eta atal bakoitzean azalduko da, alde batetik atal horri dagozkion galderen emaitzak
zeintzuk izan diren. Eta beste aldetik iradokizunak egingo zaizkio izandako emaitzaren harira. Maila berdean ere iradokizunak jasoko dira.
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GALDETEGIA

Kanpo errotulo nagusia

Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu
Kanpo irudia. Eraikin edo guneen direktorioa
(Biltegia, karga-deskarga, sarrera, irteera, segurtasun-osasun-ingurumen errotulua
...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Barne errotulazio orokorra
(Errotulazio txikia, horma-irudiak, lan arriskuen prebentziorako errotuluak, ingurumen
planaren ingurukoak, enpresen atalak, norabidezkoak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Ekipamendu orokorreko mezuak
(fitxaketa-makina, fotokopiagailua, inprimagailua, telefonoa, janari-edarien makinak,
ekoizpen-makinen errotulazioa ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Autoen errotulazioa, lan arroparen errotulazioa
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Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Webguneen egokitzapena
(Atari nagusia, hurrenez hurreneko pantailak, ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Ahozko barne komunikazioa elkarrizketa informaletan

Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Ahozko barne komunikazioa elkarrizketa formaletan

Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Idatzizko barne komunikazioa
(emailak, bilera deiak, aktak, aurkezpen materiala, txostenak...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
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Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Kudeaketa sistemako material idatzia
(Lan parteak, kontrol fitxak, planoak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Baliabide informatikoak
(Sistema operatiboak, ofimatika, internet eta posta elektronikoa, software estandarra, enpresak egokitutako softwarea ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Pertsonen kudeaketarako informazioa / komunikazioa
(Zirkularrak, lanpostu-eskaintzak, jakinarazpenak, intraneta, berripapera ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Pertsonen administrazioko dokumentazioa
(Nominak, lizentzia baimenak, bidaia eta otordu ordainketak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu
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Kanpo irudia. Aurrez aurreko edo telefono bidezko harrera
(Agur hitzak, argibideak, erantzungailua, harrera automatizatua ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Bezeroekin berezko harremana
(Aurrez aurre, telefonoz, bilerak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Bezeroei idatzizko dokumentazioa
(Fakturak, tiketak, aurrekontuak, eskaintzak, gutunak, faxak, mezu elektronikoak...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Bezeroei produktua/zerbitzua
(Etiketa, fitxa teknikoa, bilgarria/enbalajea...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Marketing eta publizitatea
(Iragarkiak, prensa argitalpenak, promoziorako materiala, erakustazokak ...)
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Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Hornitzaileei idatzizko komunikazioa
(Eros-eskariak, fakturak, albaranak, txekeak, produktu-eskaerak, itzulketak, gutunak,
e-mezuak)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Hornitzaileekin ahozko harremana
(Aurrez aurre, telefonoz, bilerak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Finantza entitateekin idatzizko harremana
(Ordain-agiriak, gutunak, mezu elektronikoak, abalak, banka elektonikoa ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Finantza entitateekin ahozko harremana
(Aurrez aurre, telefonoz, bilerak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
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Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Administrazio publikoekin idatzizko harremana
(Formulario arautuak eta testu laburrak, testu luzeak, txostenak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Administrazio publikoekin ahozko harremana
(Aurrez aurre, telefonoz, bilerak ...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Langileentzako prestakuntzako idatzizko materiala
(Aurkezpenak, laguntza gidaliburuak, kasu praktikoak, deialdia, asetasun inkesta,
izen ematea...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Langileentzako prestakuntzako ahozko azalpenak
(Hizlariaren aurkezpena, ikasleekiko harremana)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
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Ez dakit / Ez dagokigu

Enpresaz kanpoko ikasleentzako Lantokiko Prestakuntza/ Duala
(Instruktorea-ikaslea ahozko komunikazioa, ikasleari harrera, ikaslearen fitxa, ikaslearen eta instruktorearen koadernoa...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu

Kudeaketa orokorreko dokumentazioa
(Plan estrategikoa, kudeaketa plana, eraketa idatziak, estatutuak...)
Gehienbat euskaraz
Euskaraz eta gainerako hizkuntzetan berdin
Gehienbat erdaraz
Ez dakit / Ez dagokigu
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EMAITZAK (adibidea)

Eskerrik asko galdetegia betetzearren
Hemen dituzu zure emaitzak

Zerbitzu hizkuntza
GEHIENBAT EUSKARAZ: 1
Marketing eta publizitatea, Bezeroei idatzizko dokumentazioa
EUSKARAZ ETA GAINERAKO HIZKUNTZETAN BERDIN: 3
Marketing eta publizitatea, Bezeroei produktua/zerbitzua, Kanpo errotulo
nagusia, Autoen errotulazioa, lan arroparen errotulazioa
GEHIENBAT ERDARAZ: 4
Marketing eta publizitatea, Kanpo irudia. Eraikin edo guneen direktorioa,
Kanpo irudia. Aurrez aurreko edo telefono bidezko harrera, Webguneen
egokitzapena
EZ DAKIT / EZ DAGOKI GU: 1
Marketing eta publizitatea, Bezeroekin berezko harremana
IRADOKIZUNAK
Bezeroei eskaintzen diozuen zerbitzuan, hizkuntzari arreta jartzen diozue
eta ahalegina egiten duzue zerbitzua euskaraz ere eskaintzeko. Hobekuntzak aurkitu nahi baditzue, hona hemen gomendio batzuk: aztertu al duzue
bezeroari produktu/zerbitzu batzuk euskara hutsez eskaini ahal diozuen?
Adibidez bezero euskaldunei dokumentuak euskara hutsez helaraztea?
Bezeroen hizkuntza ezagutza sistematikoki jasotzea lagungarria izan daiteke helburu hori lortzeko, ahozko zein idatziz komunikazioak zein hizkuntzatan egin ditzakezuen jakiteko.

Lan hizkuntza
GEHIENBAT EUSKARAZ: 4
Barne errotulazio orokorra, Ekipamendu orokorreko mezuak, Ahozko barne
komunikazioa elkarrizketa formaletan, Pertsonen kudeaketarako informazioa / komunikazioa, Langileentzako prestakuntzako ahozko azalpenak
EUSKARAZ ETA GAINERAKO HIZKUNTZETAN BERDIN: 3
Barne errotulazio orokorra, Idatzizko barne komunikazioa, Pertsonen administrazioko dokumentazioa, Langileentzako prestakuntzako idatzizko materiala
GEHIENBAT ERDARAZ: 1
Barne errotulazio orokorra, Kudeaketa sistemako material idatzia
EZ DAKIT / EZ DAGOKI GU: 4
Barne errotulazio orokorra, Ahozko barne komunikazioa elkarrizketa informaletan, Baliabide informatikoak, Kudeaketa orokorreko dokumentazioa
IRADOKIZUNAK
Bejondeizuela! Zuen enpresako langileek euskaraz lan egiteko aukerak dituzte. Horrek gertutasunean eta barne kohesioan duen eragin positiboaren
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jakitun izango zarete ziurrenik. Hobetzeko atalik identifikatu duzue galdetegi
honetan? Non? Idatzizkoan? Langileek lan dokumentuak euskaraz ere erabiltzeko aukera badute, euskarazko bertsioen erabilera sustatzen al duzue?
Baliabide informatikoetan? Badakizue Eusko Jaurlaritzak euskarazko softwarea deskargatzeko aukera ematen dizuela bere webgunean? Ahozko harremanen arloan ikusten badituzue hobekuntza beharrak, ezagutzen dituzue Soziolinguistika Klusterrak dituen aldahitz proiektuaren barruan dauden Ulersaioak, Ulerrizketak ala Eusle metodologiak? Guztiak baliagarriak
izan daitezke zuen langileen arteko harremanetan euskarazko harremanak
sustatzeko.

Harreman hizkuntza
GEHIENBAT EUSKARAZ: 2
Administrazio publikoekin idatzizko harremana, Administrazio publikoekin
ahozko harremana, Hornitzaileekin ahozko harremana
EUSKARAZ ETA GAINERAKO HIZKUNTZETAN BERDIN: 1
Administrazio publikoekin idatzizko harremana, Finantza entitateekin idatzizko harremana
GEHIENBAT ERDARAZ: 2
Administrazio publikoekin idatzizko harremana, Finantza entitateekin
ahozko harremana, Enpresaz kanpoko ikasleentzako Lantokiko Prestakuntza/ Duala
EZ DAKIT / EZ DAGOKI GU: 2
Administrazio publikoekin idatzizko harremana, Hornitzaileei idatzizko komunikazioa
IRADOKIZUNAK
Bejondeizuela! Zuen harremanezko hizkuntza nagusia euskara da. Agian
hobetzeko atalen bat identifikatuko zenuten galdetegi honen bidez. Adibidez, hornitzaileekin harremanak euskaratzeko hornitzaileen zerrendan hizkuntza erabilera jasotzea lagungarria izan daiteke. Era berean, hornitzaileei
jakinarazi diezaiokezue euskarazko harremanak (ahozkoak eta idatzizkoak)
izatea nahiko zenituzketela. Bestetik, beste enpresa batzuekin dituzuen harremanak euskaraz izan daitezen, hitzarmenen bidez adostu ditzakezue.

Entzute
elkarrizketak

Helburua da ustez lanean euskara erabiltzeko aukera izanda ere (eremu soziolinguistiko euskaldunean kokatutako daudelako adibidez), Lantokiko Prestakuntza edo
Duala euskaraz eskaintzen ez duten lantokiei entzutea, horretarako sakoneko arrazoiak zeintzuk diren jaso eta horietan eragiteko plana zehazteko.
.
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3. Lantokiko Prestakuntza eta Duala praktika onak
Euskaraz, talentua gara! lemapean, 2020an Gipuzkoan egin den ekimenetako bat, Gipuzkoako Lantokiko Prestakuntza eta Duala praktika onak identifikatu eta zabaltzea izan da.
Gipuzkoako Lanbide Heziketako ikastetxeen, erakundeen, lantokien, elkarteen… zazpi praktika on eta esperientzia
eredugarri identifikatu dira eta bakoitzarekin bideoa osatu da ondoren zabaltzeko. Horrelako ekimenak beste eskualdeetan ere martxan jar daitezen praktika onak partekatzea izan da helburua.

3.1. Praktika onen gida

Lanbide Heziketako Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz areagotzeko egitasmoa
Praktika onak identifikatzeko gida

Helburua
Euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta DUALetan praktika onak identifikatzea eta zabaltzea

Azpi-helburuak
~

Euskarazko Lantokiko Prestakuntza eta DUALak hartzen dituzten lantokien ekimena erakustea eta
prestigiatzea

~

Euskarazko praktikaldiak eta DUALak harten dituzten lantokien ekimena hobetzea

~

Lantokiko Prestakuntza eta DUALa euskaraz eskainiko duten lantoki kopurua handitzea

Deskribapena
~

Gipuzkoan euskaraz egin diren Lantokiko Prestakuntza eta DUALetako praktika onak identifikatu
nahi ditugu.

~

Praktika onak hizkuntzen kudeaketarekin lotutakoak izango dira.

~

Bideoan grabatu eta (Gipuzkoako) lantokietara zabalduko dira, haietan praktika on horiek ezartzera
gonbidatuz.

~

Bideo bakoitzak 2-3 minutuko iraupena izango du. Ahal den heinean lantokiko ordezkariek (arduraduna edota tutorea) eta ikasleek parte hartuko dute.

~

Ondorengo gidoia aurreikusi dugu: 1) lantokiko aurkezpen orokorra 2) euskaldun kopurua 3) noiztik
eskaintzen dituzten Lantokiko Prestakuntza eta DUALa euskaraz 4) zein izan zen abiapuntuko arazoa, kezka, erronka 5) zer irtenbide eman zioten (praktika ona) 6) nola egin zuten (praktika ona)

~

Gidoian erakutsi bezala, praktika onak izan daitezke: emaitzaren lotutakoak edota emaitza horretara heltzeko egindako bidearekin lotutakoak.
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Praktika onen definizioa
Praktika on bat, emaitza positiboak eman dituen esperientzia edo esku-hartze bat da, testuinguru jakin batean eraginkorra eta erabilgarria izan dena, arazo edo zailtasun bati erantzuten edota hura hobetzen edo
konpontzen lagundu duena eta beste erakunde batzuentzat eredu izan daitekeena.
Era berean, praktika on bat prozesu edo jarduera bat gauzatzeko modurik egokienei buruzkoa ere izan daiteke, eta hau ere eredu izan daiteke beste erakunde batzuentzat.
Praktika onen abantailetako bat da besteen esperientzietatik eta ikaskuntzetatik ikasteko aukera ematen dutela, horiek aplikatuz eta antzeko testuinguruetara egokituz, emaitza onak errepikatzeko.

Praktika onen ezaugarriak
~

Emaitza baliotsua du erabiltzailearentzat.

~

Sinplea eta ezartzeko erraza da.

~

Aldatu edo hobetu behar den egoera bati erantzuteko sortu da.

~

Sortu den tokiko testuingururako egokia da.

~

Iraunkorra da denboran (mantendu egin daiteke eta ondorio iraunkorrak eragin ditzake).

~

Beste egoera batean baina antzeko baldintzak daudenean erreplikatzeko modukoa izan daiteke.

~

Berritzailea da (berrikuntza, ekintza berri bat ez ezik, praktika tradizionalak egiteko edo berrantolatzeko
modu desberdin eta sortzailea ere izan daitekeela ulertuta).

~

Emaitzak ebaluatzeko eta ekintzak atzeraelikatzeko eta berrantolatzeko elementuak hartzen ditu kontuan.

3.2. Praktika onen bilduma
Gipuzkoako Lanbide Heziketako ikastetxeen, erakundeen, lantokien, elkarteen… Lantokiko Prestakuntza eta Duala
euskaraz zazpi praktika on eta esperientzia eredugarri identifikatu dira, daudenak indartu eta praktika on berriak
ezartzeko ereduak emanez.

1.

Oarsoaldeko Lanbide Heziketako Don Bosco eta Blas de Lezo ikastetxeek, Oarsoaldea Garapen Agentziak eta
hainbat enpresek hamarkada bat daramate Lantokiko praktikak euskaraz proiektuarekin. Lantokiko Prestakuntza
eta Duala euskaraz izateko oinarriak agertzen dira, besteak beste, Oarsoaldeko praktika onean. Bideo honetan
duzue Oarsoaldeko praktika ona ikusgai: https://youtu.be/yxmPzrEgRwA

2.

Donostiako praktika ona Easo Politeknikoa eta Kabia Foru Organismo Autonomoaren arteko elkarlanetik sortua
da. Bideoa ikusteko lotura: https://youtu.be/MkDN8pGUBAQ

3.

Goierriko praktika ona aldiz, Goierri Eskolaren, Ikaslan Fundazioaren eta Ingudea Elkartearen (Goierriko lantokien Euskara Batzorde) lankidetzatik sortu da. Bideoa ikusteko lotura: https://youtu.be/T-WWXHOIQnw
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4.

Tolosaldeako praktika ona Tolosaldea Lanbide Heziketako ikastetxe integratutik abiatzen da, Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz euskaraz egiteko irizpide, prozedura eta lankidetza eredugarriak ezartzen dira. Bideoan lankidetzan ari diren eragileen testigantza ere jasotzen da: Maria Brizard enpresako arduraduna, enpresa
egonaldia egiten ari den ikaslea eta Galtzaundi euskara elkarteko arduraduna. Bideoa ikusteko lotura:
https://youtu.be/I80e6u3-Cks

5.

Urolako praktika ona berriz, Izarraitz LH ikastetxe integratuaren, Iraurgi Berritzen Garapen Agentziaren eta
zonaldeko enpresen, hala nola, Sidenor enpresaren arteko ekimena da. Bideoa ikusteko lotura:
https://youtu.be/7jv0SMgTfPo

6.

IMH Fabrikazioaren Zentro Aurreratuko praktika onean agertzen da ikastetxeko planean nola txertatu Lantokiko
Prestakuntza eta Duala euskaraz. Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz lantokian nola gauzatu den jasotzeko eta hobetzeko baliabideen berri ematen digu. Ahize-Aek aholkularitza taldearekin eta lantokiekin egindako
proiektua azaltzen zaigu. IMH Fabrikazioaren Zentro Aurreratuko praktika onaren bideoa ikusteko lotura:
https://youtu.be/cO-EuQtiYLk

7.

Armeria Eskolako praktika onaren bideoan agertzen da ikasleari Lanbide Heziketako ikasketen ibilbide osoa
euskaraz bermatzeko zer egin den, Ulibarri programaren eta bestelako ekimenen bidez. Bideoa ikusteko lotura:
https://youtu.be/6znC49neDqY
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