
 

 

 

                           

ERAKUNDEAREN DATUAK  

1. Erakundearen izena: Leizaola Fundazioa 

2. Sektorea: 3. sektorea 

3. Langile kopurua: 10 

4. Webgunea: Leizaola.eus 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Gure xedea: Euskara, euskal kultura eta tradizioak sustatzea, giza eskubideak 

errespetatzea eta Bakearen kontzeptua babestea gatazkak konpontzeko bide 

bakar gisa, erakunde demokratikoak herritarren artean sustatuz. 

Xedeari erantzuna emanez, honako egitasmoak garatzen ditugu, besteak beste: 

- Euskarazko argitalpenak (aldizkariak bereziki). 

- Gogoetarako mintegi eta ikastaroen antolaketa 

- Giza eskubideen eta eremu demokratikoaren inguruko lan-taldeak eta 

ikerketa-taldeak eratzea. 

- Gazteriaren eremuan topaketak eta hausnarketarako eremuak garatzea. 

Harremanetarako datuak  

Solaskidearen izen-abizenak: Unai Gandarias 

Helbide elektronikoa: info@leizaola.eus 

Telefonoa: 944213031 
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PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: Lan-ingurune digitala, euskaraz 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Xedea: Euskaraz gaur egun eskuragarri dauden tresna digital 

erabilgarrienak lan-eremuan txeratzea, langileen zeregina eta 

euskaraz lan egitea erraztuz eta sendotuz. 

Bi atal izan dituen praktika da: 

- Langileen trebakuntza, 2 orduko ikastaroaren bidez. 

- Lan-eremuko tresna digitalak (batez ere, ordenagailuetan 

txertatzeko) euskaratzea. 

Erakundean euskara planaren arduraduna den langileak bi orduko 

ikastaroa eskaini zien bere lankideei, hona tresna hauek aurkeztuz: 

- Itzultzaile neuronala eta Itzuli app-aren erabilera: lan-

ekipamendu informatikoan integrazioa, eta erabilerarako 

aholkuak. Ohiko erabilerarako adibide praktikoak, gure lana 

asko erraztuko duen tresna moduan. 

- Euskalterm erabilera: Hiztegi terminologikoaren nondik 

norakoak eta gure erakundean izan dezakeen erabilera 

praktikoa. 

- Firefox euskaraz: hiztegien eta tresnen integrazioa. 

- Lan-ingurune integratua edukitzeko aholkuak. 

Era berean, langileek erabiltzen dituzten ordenagailuetan aldaketak 

egin dira (Kontuan hartuta OSX sistema eragilea erabiltzen dutela): 

- Firefox euskaraz: euskarazko bertsioa da nabigatzaile nagusia. 

Firefox garatu nahi den zereginarekin bateragarria ez bada 

soilik erabiliko da beste aukera bat. Baina gainerakoetan, 

euskarazko nabigatzailea lehenetsiko da beti. 

- Itzuli app-aren instalazioa, bai Firefoxen, bai Chromen ere. 

Hartutako beste neurri bat enpresako mugikorretan euskarazko 

Android bertsioa instalatzea izan da. 

Emaitzak: Erakunde osoan euskarazko tresna digitalen erabilera 

normalizatzea lortu da. Tresna horiek, aldi berean, langileen zereginak 

errazten dituzte, euskara baita lan-hizkuntza nagusia. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 



 

 

 

                           



 

 

 

                           



 

 

 

                           



 

 

 

                           

 

 

 


