
LANABES





• HELBURU NAGUSIA

• Hiztunak eta hiztun-sareak aktibatzea, eta baldintzak sortzen 
jarraitzea Lurraldean euskaraz bizitzeko aukerak bermatze aldera, 
Arabako Foru Aldundiaren lidergoaren babesean, Arabako euskara-
zerbitzuekin lankidetzan, baita euskalgintzarekin eta gainerako 
gizarte-eragileekin ere.



• Erronkak PE 2017-2022

A.2.R.1
Enpresetan euskararen erabilera sustatu. ( Herri erakundeok- SEA)

A.2.R.2
Lanbide Heziketaren praktikaldietan euskararen erabilera sustatzeko elkarlana 
bideratu. (Laneki)

A.2.R.3
Administrazio eta enpresen eredugarritasuna landu euskararen Erabilerari 
dagokionez. (Bai Euskarari Elkartea; Mondragon Korporazioa))

A.2.R.4
Merkataritzan eta ostalaritzan euskara zerbitzu hizkuntza izan dadin lagundu.
(Merkataritza Ganbara)





TALDE 
ERAGILEA
2018an 



TALDE 
ERAGILEA
2021ean 



• 2021ean	garatutako	programak

• ENPRESETAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATU

• Lanabes web gunea elikatu eta sare sozialak dinamizatu

• TOP Euskara 4.0 Praktika onak identifikatu eta zabaldu eta ebaluatu

• Komunikazio Plana

• Idazkaritza Teknikoa

• Hizkuntza-aholkularitza zerbitzuaren eskaintza 50 langilez gorako enpresaren hizkuntza-kudeaketan

• Enpresa berriei eskaintzen zaizkien formazioetan hizkuntza kudeaketaren gaineko modulua

• Hizkuntza-aholkularitza zerbitzuaren eskaintza 20-49 langile bitarteko enpresaren hizkuntza-kudeaketan



• Hizkuntza aholkularitza eskaintza 2020
• 50 langiletik gorako 200 enpresekin galdetegi baten bidez harremanetan jarri

https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/enpresak/diagnosia/

https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/enpresak/diagnosia/


• LANBIDE HEZIKETAREN PRAKTIKALDIETAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO ELKARLANA BIDERATU.

• Geomaparen eguneraketa

• LP-Duala markaren zabalkundea

• Sentsibilizazio saioak eta formakuntza: LHko ikastetxe eta lantokiei

• Autodiagnostikorako tresnaren zabalkundea

• LP-Duala euskaraz lantoki gehiago lortzeko aholkularitza zerbitzua

• https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/lanbide-heziketa/

https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/lanbide-heziketa/


• ADMINISTRAZIO ETA ENPRESEN EREDUGARRITASUNA LANDU EUSKARAREN ERABILERARI DAGOKIONEZ.

• Arabako enpresen foroa

• Eredugarri diren Arabako enpresen eta bere ordezkarien testigantzen bideoak jaso, zabaldu



• MERKATARITZAN ETA OSTALARITZAN EUSKARA ZERBITZU-HIZKUNTZA IZAN DADIN LAGUNDU

• Lurraldean euskarazko praktika onak zabaldu  eta kanpaina baliatu 

• Gasteizen euskarazko praktika onak zabaldu  eta kanpaina baliatu 

• Errotuloak moldatzeko diru laguntza

• Euskaraldian identifikatutako enpresatan konpromisoetan sakondu

• https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/merkataritza-ostalaritza-eta-zerbitzuak/lurraldean/

https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/merkataritza-ostalaritza-eta-zerbitzuak/lurraldean/


• Arabako enpresen Foroa

• Proiektua Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko lankidetzaren emaitza da
• LANABES talde eragileko partaide den Bai Euskarari Elkarteak kudeatzen dihardu.
• Arabako Lurralde Historikoan kokatuta dauden eta hizkuntza kudeaketarekin kezka duten enpresei eskaini izan zaie

trukerako foroa.

ü Orona - Electra Vitoria
ü EGAMASTER
ü Uriarte Industrial
ü Artepan/ Mamia
ü SEA Arabako Enpresak
ü El Corte Inglés
ü RPK
ü Vital Fundazioa
ü Oreka IT
ü Modragon korporazioa
ü …

https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/enpresak/arabako-enpresen-foroa/

https://euskaraba.eus/lanabes/eu/proiektuak/enpresak/arabako-enpresen-foroa/
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