
 

 

                           

 

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: Koniker S. Coop. 

2. Sektorea: Berrikuntza eta ingeniaritza 

3. Langile kopurua: 31 

4. Webgunea: www.koniker.coop 

 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

KONIKER S.COOP. industriako makina eta fabrikazio prozesuekin lotura 

duten teknologia berrien ikerketan eta garapenean espezializatuta 

dagoen Agente Zientifiko-Teknologikoa da.  2002an sortu zen, eta 

harrez gero, . Fagor Arrasate eta Mondragon Assemblyren  Ikerketa 

Unitatea izanik, berrikuntzaren eta eraldaketaren aldetik enpresa 

hauek dituzten premiei erantzuten saiatzen ari da modu koordinatuan, 

enpresekin, zentro teknologikoekin eta unibertsitateekin elkarlanean 

aritzeko aukeraz baliatuta. 

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: Unai Argarate 

Helbide elektronikoa: u.argarate@koniker.coop 

Telefonoa: 607092493 

http://www.koniker.coop/


 

 

                           

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: Euskal administrazio eta erakunde publikoetara eskatzen diren 

dirulaguntzak euskaraz aurkeztea 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu 

diren emaitzak?  

Urtean zehar hainbat ikerketa proiektu aurkezten dira euskal 

erakundeetara haiengandik dirulaguntzak lortzeko. Konikerrek 

euskaraz aurkezten ditu ikerketa proiektu horiek, hein handi batean. 

Euskara politikan helburu gisa jasota dago eta horregatik Euskara 

Batzordeak urteko Gestio Planean helburu horri adierazle bat jarri eta 

horren gaineko jarraipena egiten du. 

Erakundean bertan, euskaraz lan egin eta euskaraz sortzearen 

helburua indartzen da, hizkuntza politikaren misioarekin bat eginez. 

Bestalde, kanpo harremanetan ere Administrazio eta erakundeetan 

ere euskaraz lan egiteko eskaera handitzen du, eta hizkuntzari 

prestigio handiagoa ematen dio modu batera edo bestera. 

 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

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

 

1. Hizkuntza politika: 

   

2. Euskara Planaren urteko GPan adierazlea eta jarraipena: 

 
3. GFA eta SPRIri (Hazitek) aurkeztutako dirulaguntzak (dokumentazioa euskaraz): 



 

 

                           

 

 
4. Eusko Jaurlaritza, HAZITEK dirulaguntzak, bidalitako dokumentazioa euskaraz: 



 

 

                           

 

 

 

  


