
 

 

                           

 

HIZKUNTZEN KUDEAKETARI  LOTUTAKO PRAKTIKA ONAK 

JASOTZEKO FITXA 

 

ERAKUNDEAREN DATUAK (eskatzen diren 5 eremuak bete mesedez) 

Datu hauek eta praktika onen fitxa betetzerakoan, baimena ematen duzu goian agertzen diren eremuak eta 

betetako praktika onen fitxa Euskaliteko webgunean argitaratzera, modu irekian zabaldu daitezen. 

1. Erakundearen izena: ARTXARA, KOOP. ELKARTE TXIKIA 

2. Sektorea: Elikagaiak 

3. Langile kopurua: 6 

4. Webgunea: www.elikagunea.eus 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Artxara kooperatibak Elikagunea kudeatzen du. 

Euskal Herriko elikagaien topagunea da Elikagunea, Azpeitiko Azoka 
Plazan kokaturik. Euskal Herriko elikagaiak sustatuz eta kontsumo 
eredua eraldatuz, lehen sektorea indartu nahi duen proiektu 
kooperatiboa. 

Azpeitia zentro bezala hartuta 150 km-ren bueltan ekoizten diren 
elikagaiak soilik biltzen dituen gune bat da, heziketa gunea, dastaketa 
gunea, sukaldea, Basque Label harategia eta janari dendak osatua. 

 

Harremanetarako datuak  

Eremu hauek hautazkoak dira. Datuak betetzen badituzu, webgunean azalduko dira bere horretan. Horrela, 

zure praktika interesgarria suertatu zaion erakundea zurekin harremanetan jarri ahal izango da: 

Solaskidearen izen-abizenak: Agurtzane Odriozola 

Helbide elektronikoa: info@elikagunea.eus 

Telefonoa: 688 68 86 96 

  

http://www.elikagunea.eus/
mailto:info@elikagunea.eus


 

 

                           

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: GOGORATU! EGITASMOA 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

 

Gogoratu! egitasmoa Euskaltzaindiako arauen errepasoa egiteko eta 

ohiko akatsak zuzentzeko fitxak dira. Fitxa horietan arauak modu 

laburtuan azaltzen dira. Horrez gain, arau osoa ikusteko eta 

ariketatxo bat egiteko aukera daukagu. Egitasmo hau Elegunek - 

Azpeitiko Udalak, Euskara Patronatuaren bitartez, Azpeitiko 

enpresei hizkuntza-gestiorik egokiena lortzen laguntzeko zentro 

teknikoak-  jarri zuen martxan Azpeitiko enpresetan eta bere 

helburua hizkuntza-kalitatea hobetzea da. Askotan, ez dugu denbora 

askorik izaten euskara hobetzeko ikastaroetara joateko; beraz, modu 

sinplean eta errazean, ohiko akatsak ekiditeko egitasmo baliagarria 

da. Guztira, 20 fitxa inguru izango dira. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.) 

 

 



 

 

                           

 

 

Ariketan klikatuz gero, ariketa egiteko aukera daukagu: 

 



 

 

                           



 

 

                           

 

 

Arau osoa irakurtzeko, arauari buruzko botoian klikatuko dugu: 

 



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

 


