
 

 
 

1. Erakundearen izena: 
Eusko Ikaskuntza 

2. Sektorea: 
Zientifiko kulturala 

3. Langile kopurua: 
13 langile 

4. Webgunea: 
https://www.eusko-ikaskuntza.eus 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena: 

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, EI-SEV, izaera pribatuko 

erakunde zientifiko-kultural bat da, 1918an Arabako, Bizkaiko eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Nafarroako Foru Erkidegoko 

Gobernuak sortua, euskal kultura garatzeko baliabide egonkor eta 

iraunkor gisa. 

Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko garapenerako erronkak identifikatu eta 

ezagutarazi egiten ditu. Eragileen eta herritarren arteko eztabaida gunea 

da, erakunde publikoei norabideak proposatzeko bitartekoa. 

Bost eremu tematiko nagusien gainean lan egiten du: etorkizuna 

irudikatu, errealitate sozio-kulturala, euskararen etorkizuna, egituraketa 

sozio-politikoa eta egituraketa sozio-ekonomikoa. 

Egiteko era: 

• Pentsamendu ireki, anitz eta independenteko guneak sortzen 

ditu euskal gizartearen testuinguruan eta baita globalean ere. 

• Ikuspuntu zientifiko, ireki eta diziplinartekoa abiapuntu duela, 

ikaskuntza, ikerkuntza eta ezagutza aplikatuaren sustapena 

bultzatzen du. 

• Gizarte-erronka estrategikoei buruzko azterketa eta hausnarketa 

bultzatzen ditu, eta erantzun berritzaileak eskaintzen dizkie gai 

horiei. 

• Gizarte-ehunaren artikulazioa katalizatzen du, kohesioa 

areagotze aldera. 

• Berdintasun-irizpideekin dihardu eta belaunaldien arteko lana 

sustatzen du. 

• Hainbat erakundeekin eta elkarterekin lankidetzan aritzen da 

ezagutza-sareak sortzeko. 

ERAKUNDEAREN DATUAK  

http://www.eusko-ikaskuntza.eus/


 

 • Komunikaziorako eta hedapenerako askotariko euskarriak 

erabiltzen ditu, sortutako ezagutza gizarteratzea eta gizarte- 

itzulkina bermatzeko xedearekin. 

Eusko Ikaskuntzaren funtzioa osagarria da Euskal Herriaren garapenean 

diharduten erakunde publikoek eta eragileek betetzen dutenarekin. 

Herri-akordio oinarrizkoenak ehuntzen laguntzeko, epe luzeko markoak 

eraiki behar ditu, lankidetza bidez; eta haietatik abiatuta ekarpen 

lagungarriak egin exekuzioan dabiltzanei. 

Harremanetarako datuak 

 

Solaskidearen izen-abizenak:  

Helbide elektronikoa: 
idazkari@eusko-ikaskuntza.eus 

Telefonoa:  
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PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 
 
 
 

1. Praktika onaren titulua: Barne komunikaziorako tresnak euskara hutsean  

2. Praktika onaren azalpena: 
 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu 

diren emaitzak? 

Euskararen presentzia modu naturalean sortzen da eguneko 

jardunean, langileek modu naturalean jasotako praktika bat izanik. 

Egunerokotasunean ahozko komunikazioa euskara hutsean da eta 

horrek eraman izan du lanari lotutako hizkuntza-paisaia euskara 

hutsean sortzea eta idatzizko komunikazioa euskaraz izatea. 

Urteetan garatutako ohitura honek ibilbide bat izan du. Ahozko 

komunikazioa erroturik eta hizkuntza-paisaia modu naturalean 

euskaraz sortuz, erakundearen barne harremanetarako idatziak 

euskaraz sortzen eta lehenesten joan izan da jarraitutako pausuak. 

Horrela egun, barne harremanetako idazki luzeak (lan-aginduak, 

kontrol fitxak, kudeaketarako dokumentuak eta bestelakoak) euskara 

hutsean sortzen eta banatzen dira. 

Onurak: 

1. Epe motzean: Eragin pertsonala hizkuntza ohituretan. 

2. Epe ertainean: Barnera zein kanpora begira, dauden 

hutsuneak eta beharren identifikazioaren kontzientziazioa. 

3. Epe luzean:. Euskararen jakite-maila eta erabilera-mailaren 

garapen pertsonala. 

4. Oinarrizko onura: Euskararen erabilera bermatzea. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

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

 
 


