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Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza (LANHITZ DEIALDIA)
ADIERAZLE-SORTA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ADIERAZLE-SORTA 
ENTITATEKO LANGILEAK
Pertsonek duten euskara-ezagutza zehaztuta al dago (erroldarik ba al dago)?
Langileek duten euskara-ezagutza zehaztuta dagoen (eta erroldarik dagoen) adierazi
Pertsonek izan beharreko euskararen ezagutza-maila zehaztuta al dago (konpetentzien matriza, eta abar)?
Langileek izan beharreko euskararen ezagutza-maila zehaztuta dagoen adierazi (konpetentzien matriza, eta abar)
Azken hamabi hilabeteotan kontratatu diren pertsonen euskararen ezagutza-maila (horren inguruko informaziorik baldin bada):
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y   
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
KULTURA ETA 
 HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
Eskatzailearen datuak
Euskara-ezagutza
Atala/Prozedura zehaztu
   Pertsona-kopurua
Elebidun-kopurua    
Bat.best.
 adina
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Guztira
BEZEROAK
Kopurua
Bezero-kopurua, guztira
EAEko bezero-kopurua
Euskararen lurralde-eremuko bezero-kopurua
Bezero elebidunen kopurua
HORNITZAILEAK
Kopurua
Hornitzaile-kopurua, guztira
EAEko hornitzaile-kopurua
Euskararen lurralde-eremuko hornitzaile-kopurua
Hornitzaile elebidunen kopurua
BARNE HARREMANETAKO KOMUNIKAZIOA: LAN BILERAK (BARRUKOAK)
Erabilera
LAN-BILEREN MAPA/ZERRENDA (Maiztasun jakinez eta talde egonkorrek egindako ohiko bilerak hartuko dira aintzat)
LAN-BILERAK
(gaiaren, atalaren, lan-taldearen edo prozeduraren arabera izendatu)
Urtean zenbat bilera
Kide-kopurua
Elebidun-kopurua
Elebidun hartzaileen kopurua
Lan-hizkuntza
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Euskaraz
Elebietan
Gaztelaniaz
Guztira
PRESTAKUNTZA
A) EUSKALDUNTZE/ALFABETATZE IKASTAROAK (ikasten ari direnen datuak jaso)
Baliabideak
* Urrats bakoitzeko errenkada bat bete, sortu behar beste errendaka
Urratsa
Pertsona-kopurua
Batez besteko adina
Enpresan bertan
Euskaltegian
On-line
Emak.
Giz.
Guzt.
Langile-kopurua
Batez besteko adina
Enpresan bertan
Euskaltegian
On-line
 * 101. urratsa (1. maila)
Guztira
B) LANEKO BERARIAZKO PRESTAKUNTZA
(Ikastaro bakoitzeko errenkada bat, nahi beste sortu)
Ikastaroa
(Izenburua)
Pertsona-kopurua
Zein ataletako/prozesuetako langileek hartu duten parte
Euskaraz izan bada, langile-kopurua
Ikastaroaren ordu kopurua
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Guztira
Taula honen bidez jakingo dugu zenbat laneko berariazko prestakuntza-saio eskaintzen/antolatzen duen entitateak eta horietatik zenbat eskaini diren euskaraz, baita euskaraz ikastaroa jaso duten langileen kopurua ere. 
 
Lanari lotutako hizkuntza trebakuntza orokorrari lotutakoak ez dira hemen jaso behar.
Tresna informatikoak
Emak.	
Gizon.
Guzt.
Ordenadorearekin lan egiten duen langile-kopurua:
Ordenadorearekin lan egiten duen langike elebidunen kopurua:
Software berezirik edo egokitutako aplikaziorik badago, erabiltzen duen langile-kopurua:
Software berezirik edo egokitutako aplikaziorik badago, erabiltzen duen langile elebidunen kopurua:
Produkzio makinen softwarerik badago, erabiltzen duen langile-kopurua:
Produkzio makinen softwarerik badago, erabiltzen duen langile elebidunen kopurua:
A) SOFTWARE ESTANDARRA
(Software bakoitzeko errenkada bat, sortu behar beste)
Software
Zein da
Erabiltzen duen langile-kopurua
Erabiltzen duen elebidun kopurua
Euskaraz erabiltzen duen langile-kopurua
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Sistema eragilea
Ofimatika paketea
Guztira
B) SOFTWARE BEREZITUA 
(Software bakoitzeko errenkada bat, sortu behar beste)
Software berezia edo egokitutako aplikazioa
Euskaraz (1)
Euskaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Erdaraz (2)
Erdaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Erabiltzen duen langile-kopurua
Erabiltzen duen elebidun-kopurua
   Euskaraz erabiltzen duen langile-kopurua 
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Guztira
(1)
Euskaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
(2)
Erdaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Taula honen bidez entitatearen software berezituaren inbentarioa egitea da helburua, horietatik zenbat dauden euskaraz eta erabiltzaile kopurua ere zehaztuz.
C) PRODUKZIO-MAKINEN SOFTWAREA
(Software bakoitzeko errenkada bat bete, sortu behar beste errenkada)
Produkzio-makinen softwarea
Euskaraz (3)
Euskaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Erdaraz (4)
Erdaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
   Erabiltzen duen langile-kopurua
   Erabiltzen duen elebidun-kopurua
   Euskaraz erabiltzen duen langile-kopurua 
Emak.	
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Emak.
Giz.
Guzt.
Guztira
(3)
Euskaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
(4)
Erdaraz eskaintzen bada, 1 zenbakiarekin adierazi
Taula honen bidez jakingo dugu zenbat produkzio-makinen softwarea duen entitateak eta horietatik zenbat dauden euskaraz, baita erabiltzaileen kopurua ere.
ITZULPENA
Agiri-mota
Kopurua
Sortze-hizkuntza
Itzulpen-egilea
Agiri kopurua
Hitz kopurua
Euskara
Erdara
Testua entitateko langileak sortua edo itzulia
Itzultzailea
Hizkuntza-paisaia eta identitate korporatiboarekin zerikusia daukaten elementuak (errotuluak, era guztietakoak; produktuarekin lotutakoak, eta abar)
Inprimakiak, agiri estandarizatuak (eskuliburuak, kalitate-politika, eta abar)
Izaera arauemailea daukaten agiriak
Informazio-/ komunikazio-agiriak (gutun, ohar, eta abar)
Zerrendak/glosategiak
Beste (zehaztu bestelako agiri multzoak behar beste errenkada gehituz)
Guztira
LANGILEEN KUDEAKETA
Lanpostuen euskara-maila aztertuta/zehaztuta al dago?
Lanpostuen euskara-maila aztertuta/zehaztuta al dagoen adierazi
Hautaketa-prozesuetan nahiz barne-sustapenekoetan lanpostuari dagokion euskara-maila egiaztatzea derrigorrezkoa da?
Hautaketa-prozesuetan nahiz barne-sustapenekoetan lanpostuari dagokion euskara-maila egiaztatzea derrigorrezkoa den adierazi
Hautaketa-prozesuetan nahiz barne-sustapenekoetan lanpostuari dagokion euskara-maila egiaztatzea meritu modura baloratzen al da?
Hautaketa-prozesuetan nahiz barne-sustapenekoetan lanpostuari dagokion euskara-maila egiaztatzea meritu modura baloratzen den adierazi
Adierazle horiez gain, erakundeak berezko adierazlerik izanez gero, eta Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari aurkeztu nahiko balizkio, zerrendatuta eskainiko ditu, EMEri jarraiki. Horiek bereziki baloratuko ditu HPSk, eta aintzat hartuko ditu planaren balorazioa egiteko. Adierazleak egokiak, adierazkorrak, neurgarriak izango dira eta bilakaera ikusteko balio beharko dute. 
(Pertsona fisikoarena edo entitateko legezko ordezkariaren sinadura) 
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