EPIC proiektuaren dibulgazioari buruzko txostena
Sarrera
Elhuyar-Zubize erakundearen helburua izan da EPIC proiektuaren emaitzak
Euskal Herrian, Espainian eta Europan ahalik eta gehien zabaltzea. Batez ere,
emaitzak inguru hurbilean zabaltzen egin dugu ahalegina, nazioarteko
merkatuetan lehiatzen ari diren euskal ETE-ak hizkuntza-kudeaketaren beharraz
ohartarazteko. Hitzaldi, mezu elektroniko, telebista, prentsa idatzi eta sare
sozialen bidez hedatu ditugu, eta itu egokietara heltzea lortu dugu.
Elhuyar-Zubizek baliabide elektronikoak, idatzizkoak eta ikus-entzunezkoak
erabili ditu proiektua zabaltzeko; izan ere, dibulgazio-estrategiaren oinarriak
izan dira, besteak beste, Elhuyar-Zubizeren marketin-sailak kudeatutako
webgune, Facebook atari, prentsa-ohar, berri eta sare sozialak, baita telebistaprogramak, hitzaldiak, elkarrizketak eta abar ere. Dibulgazio-ekintza guztiek
feedback positiboa izan dute: batetik, email, FB eta webgunearen bidez jaso
ditugun mezuak, eta, bestetik, administrazio publikoko hainbat sailetatik eta
gure bezeroen eta gainerako hainbat enpresaren aldetik jaso ditugun telefonodeiak. 3 hitzaldi egin ditugu Euskal Herrian, eta, guztira, 200 lagun inguruk hartu
dute parte. Dibulgazio orokorraren zatirik handiena hitzaldiak, jardunaldiak eta
telebista zein prentsa idatziko elkarrizketak izan dira, eta elkarrizketa horiek
milaka pertsonarengana iritsi dira.
Dibulgazio-estrategiaren inpaktua ebaluatzeko, adierazle kuantitatiboak erabili
ditugu, hala nola hitzaldi eta jardunaldietan parte hartu duen pertsona-kopurua,
Facebook-eko sarrera bakoitza ikusi duen lagun-kopurua, webgune ofizialaren
bisitari-kopurua, tokiko aldizkarietan argitaratutako artikulu-kopurua eta
telebista-ikusleen kopurua elkarrizketetan. Horrez gain, adierazle kualitatiboak
ere erabili ditugu, hala nola ikuskatzaile izateko informazio-eskaerak, gehiago
jakiteko eskaerak hitzaldietan, merkataritza-elkarteek emailez adierazitako
interesa, ikasleen parte-hartze aktiboa LCA trebakuntza-saioetan, tokiko
komunikabideek proiektuan erakutsitako interesa eta, bereziki, administrazio
publikoak agertutako jakin-mina.
Hasieran, dibulgazio-estrategiaren helburua zen ahalik eta jende
gehienarengana iristea, proiektuaren gaineko interes orokorra pizteko eta
ulertarazteko zer den LCA eta nola lagun diezaiekeen nazioarteko merkatuetan
lehiatzen ari diren ETE-ei. Gero, dibulgazio-ekintzak zuzenagoak bihurtu ziren;
izan ere, Elhuyar-Zubizek kanpaina bat abiatu zuen ikuskatzaileak lortzeko eta
LCA ikuskaritzak egiteko prest zeuden ETEak bilatzeko.
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Hasieran ikasleak genituen gogoan batez ere, baita erakunde publikoetako
hainbat sailetako arduradunak ere. Izan ere, administrazio publikoko
arduradunak gakoa dira LCA ikuskaritzen beharra leku estrategikoetan
zabaltzeko, haien eskuetan baitago ikuskaritzak egiteko egokitasuna edo
derrigortasuna diru-laguntzen politiketan txertatzeko gaitasuna. Guztira, 17
pertsona trebatu ziren ikuskatzaile izateko: 7 ikasle, gure erakundeko 7 lankide,
doktoregai bat, administrazio publikoko hezkuntza-saileko arduradun bat eta
erakunde garrantzitsu bateko (Tecnalia) nazioarteko saileko arduraduna.
Ondoren, 10 erakunde lortu genituen ikuskaritzak egiteko, horietako sei
automobilgintzaren sektoreko erakunde garrantzitsuak (Egamaster, Elay, Batz,
Batz-Energy, Batz-Systems and Ekin), automobilgintza-sektoreko beste hiru
enpresa apalago (Talleres Aramburu, Talleres Mitxelena, Estanda) eta sektore
erabat desberdineko beste enpresa bat, ZeroSurf. Ikuskaritza-prozesuan
pertsona askok hartu du parte, enpresetako sail ezberdinetako arduradunak
elkarrizketatu baititugu, baita nazioarteko bezeroen taldeetako saltzaileak ere;
batez beste, 6 lagun elkarrizketatu ditugu ikuskatutako enpresa bakoitzean.
Helburuen artean egon dira, baita, hizkuntza-erabiltzaileak, hizkuntzahornitzaileak, administrazio publikoko arduradunak, unibertsitateak eta atzerriko
hizkuntzekin lan egiten duten hezkuntza-erakundeak.
Epe motzeko dibulgazioa eta emaitza
Elhuyar-Zubizek hainbat material inprimatu prestatu du ikuskatzaileak eta
enpresak lortzeko; adibidez, hitzaldi eta jardunaldietan banatutako eskuorriak.
Horrez gain, 7 ikasle trebatu baditugu ere, beste hautagai batzuekin ere izan
gara harremanetan. Bestalde, 3 hitzaldi antolatu ditugu proiektuaren
publizitatea eta sustapena bermatzeko; 200 lagun inguruk hartu du parte, eta
horien artean egon dira nazioarteko merkatuan lehiatzen diren erakundeak,
administrazio publikoko arduradunak, hizkuntza-kudeatzaileak eta enpresaelkarteak.
Epe motzera, gure jardunaren eremu geografikoa Euskal Herrian kokatu dugu
ikuskariak trebatu eta enpresak lortzeko prozesuaren bidez: enpresa-elkarteen
sarea eta aurretiko harremanak enpresa eta unibertsitateekin, ikasleak
erakartzeko kanpaina, iragarkiak hitzaldi eta jardunaldietan…
Helburu-taldeetan izandako inpaktua neurtzeko adierazle nagusiak hauek izan
dira: EPIC proiektuaren webgunea, Facebook-eko jarraitzaileak, ElhuyarZubizeren webgunea (8.000 bisita hilean), tokiko aldizkarietan argitaratutako
artikulu-kopurua (4), milaka ikuslek jarraitutako telebista bidezko elkarrizketa.
Bestalde, ikuskatzaileek, ETE-ek eta erakunde kide batzuek alderdi kualitatiboak
nabarmendu dituzte. Ikuskaritza egin duten erakundeek adierazpen positiboak
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egin dituzte: “Ikuskaritzaren emaitzaren ondorioz, esportazioetan gora egingo
dugu”, esan zuen Talleres Aramburu enpresak. Ikuskatutako enpresa askok esan
dute hizkuntzak ondo kudeatzeko neurri guztiak hartuak zituztela uste zuten
arren harritu egin zirela alde batera utzitako hainbat kontu ikusita, hala nola
kultura-hesiak eta bezeroen hizkuntza-beharren ezagutza sakona.
Elhuyar-Zubize aztertzen ari da inguruko hainbat ETEtan LCA zerbitzuak
eskaintzea. Oraindik ere, hizkuntza-kudeaketaren beharraz jabe daitezen
saiatzen ari gara, LCA zer den ulertarazten eta ikustarazten nola lagun
diezaiekeen nazioarteko merkatuan arrakasta handiagoa izaten.
Elhuyar-Zubizek ikuskatzaileak trebatu ditu LCA ikuskaritzak modu
independentean eta kobratu gabe egiteko. EPICen helburuetako bat izan da
proiektua amaitu ostean ere luze iraungo duten eta doan eskuratu ahal izango
diren produktuak garatzea. Proiektuaren barruan webgune egonkor bat sortu
dugu, baita Internet bidezko sare bat ere, ikuskaritza-prozesuaren webbertsioarekin eta EPIC proiektuan trebatzeko materialarekin, eta eskema horren
doako dibulgazioa bermatuta dago. Merkataritza-helburuetarako erabili nahi
bada, Europar Batasuneko egile-eskubideen legea hartu behar da kontuan.
Epe luzeko dibulgazioa eta espero daitezkeen emaitzak
Epe luzera begira egindako ekintzen helburua da proiektuaren emaitzak
ustiatzea eta denboran iraunkorrak izatea. Ekintza horiek bermatu behar dute,
batetik, ikuskari berriak sortuko direla eta eskuragarri egongo direla, eta,
bestetik, ikuskaritzak egin nahi izango dituzten enpresak egongo direla.
Elhuyar-Zubizeren estimazioaren arabera, epe luzera begira, Euskal Herriko
enpresak erakartzeaz gainera Espainiakoak ere lortuko dira. Izan ere, orain arte
ikuskaritzak egin dituzten euskal enpresen bazkide edo aliatu espainiarrek ere
interesa agertu dute, eta LCA ikuskaritzei buruzko informazioa eskatu dute
euskal enpresen bidez.
Era berean, epe luzerako dibulgazioa etengabeko prozesua izan da proiektuaren
inplementazioan, eta orain ere, proiektua bera amaituta egon arren, hala izaten
jarraitzen du. Batez ere, merkataritza-elkarteetan eta administrazio publikoko
hainbat sailetan eragin dugu. Aholkulari berrien bidez, merkataritza-harreman
berriak sortu dira, eta, zeharka bada ere, ikuskaritzen eskaera handitu egin da.
Administrazio publikoari dagokionez, hazia erein dugu, eta orain hura
ureztatzea eta zaintzea falta zaigu. Arduradunekin berbetan jarraitzen dugu,
atzerriko hizkuntzen kudeaketa eta ikuskaritza haien agendetan sartzea lortzeko,
euskararekin egin duten bezala.
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Hauek dira epe luzera begira egindako dibulgazio-ekintzak:
 Elhuyar-Zubizeren webgunea eguneratzen darraigu, LCAren inguruan
sortzen diren berriekin
 Elhuyar-Zubizek harremanetan darrai ikuskatutako erakundeekin eta LCA
ikuskaritza egiteko nahia erakutsi duten beste enpresa batzuekin
 Elhuyar-Zubize LCA ikuskaritza egin nahi duten ETE berrien bila ari da;
horretarako, gure erakundearen gainerako proiektuak profitatzen ditugu,
hala nola Euskara sustatzeko ikuskaritzak
 Elhuyar-Zubizek LCA ikuskaritzak aurkeztuko dizkie beste erakunde
batzuetan eragina izan dezaketen enpresa handiei. Erakunde hauek
ditugu gogoan: gure industriaren sektorerik garrantzitsuenetako
erakundeak (automobilgintza, metala, makina-erreminta, makinen
osagaiak, garraio-osagaiak, aeronautika, eraikuntza…) eta administrazio
publikoa, hizkuntza-kudeaketaren garrantzia enpresen artean zabal
dezakeelako eta haien trebakuntza-ikastaroetan eta diru-laguntzen
politiketan hizkuntzak kudeatzeko estrategien eta LCA ikuskaritzen
egokitasuna eta beharra txerta dezaketelako.
Epe luzera, Elhuyar-Zubizek uste du hizkuntza-komunikazioko ikuskariak euskal
erakundeei esportazioak handitzen lagunduko dien figura profesional
garrantzitsua izango direla. Proiektua amaitu ondoren ere, trebakuntzarako
materiala webgunean eskuratu ahal izango da doan.
Dibulgazioa: tokikoa, eskualdekoa, estatukoa
Elhuyar-Zubizek, batez ere, tokiko eta eskualdeko dibulgazioa egin du, hori
baita gure erakundearen eremu naturala. Elhuyar-Zubize erakundea 1972an
sortu zen, eta erro sendoak ditu Euskal Herrian.
Hasieran, dibulgazioa motel joan da, baina telebista-saioko elkarrizketa
mugarria izan zen, beste komunikabide batzuetarako atea ireki zuelako.
Bestalde, aurrez aurreko dibulgazio-lan handia egin da tokiko eta eskualdeko
arduradunekin, bai enpresa pribatuetakoak bai administrazio publikokoak.
Bizkaia eta Gipuzkoako ikuskatzaileak erakarri ditugu, eta ikuskatutako
erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde guztietakoak izan dira
(Araba, Bizkai eta Gipuzkoakoak). Estatuari begira egindako dibulgazioa
zeharkakoagoa izan da, eta, batez ere, web 2.0 baliabideak erabili ditugu
horretarako, hala nola Twitter, Facebook eta gure webgune ofiziala.
Maila lokalean, Elhuyar-Zubizek 3 hitzaldi eta jardunalditan parte hartu du,
proiektuaren emaitzak helburu-taldeen artean zabaltzeko. Hartzaileen artean
daude trebatzaileak, ekintzaile gazteak, makina-erremintaren eta
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automobilgintzaren sektoreko enpresak eta abar. Era berean, Elhuyar-Zubizek
aktiboki lan egin du merkataritza-elkarteekin batera LCA ikuskatzaile
profesionalaren figura sustatzeko.
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Summary
Elhuyar-Zubize aimed at promoting the project results so to ensure big
exposure for EPIC outcomes in the Basque Country and Spain. Specifically,
Elhuyar-zubize promoted the outcomes to potential management agencies of
LCAs (publicadministration) and to SMEs. A specific database of trade
associations and firms effectively spread EPIC outcomes via emails and social
media so targeting the right stakeholders.
Elhuyar-Zubize performed dissemination through 3 seminars, reaching at least
to 200 people, including companies competing in an international market,
policy makers, language managers and business associations. Large part of
general dissemination was information published in social media – mostly
Facebook and Twitter. These posts reached hundreds of people from various
groups that belong to Elhuyar-Zubize network. Also, it was very important the
interview launched in the public TV, which reached to thousands of people and
opened a window to other means of communication.
7 students were trained as LCA auditors, thus increasing their professional skills
and future. Moreover, other 10 people, including 7 colleagues from our
company, a PhD. student and one person in charge of the international
department of a very important firm (Tecnalia) were trained as auditors and
gave as their feedback. Later, we reached 10 companies that were audited within
the project framework. Targets also included language users, language
providers, government policy managers, universities and educational institutions
working with foreign languages.
Elhuyar-Zubize prepared printed material such as flyers to recruit the auditors
and target companies. Elhuyar-Zubize recruited 7 students but received more
emails from potential candidates. We organised three seminars to ensure wide
publicity and promotion of project and scheme.
Long-term dissemination activities aim at the exploitation and sustainability of
the project results. These activities concentrate on ensuring that there will be
new auditors available on one hand and on the other, that there will be
companies interested in having an audit.
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Elhuyar-Zubize reckons that long-term impact will reach important firms not
only from the Basque Country, but also from Spain.
Elhuyar-Zubize disseminated the EPIC project mainly at local and regional level,
since this is the natural target of our company. Elhuyar-Zubize is strongly rooted
in the Basque Country, because it has been active in the territory since 1972.
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