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Komunikaziorako Hizkuntza Aholkulariak Trebatzeko Egitaraua
1. eguna
Ordua
09:00 – 09:15
09:15 – 09:45

Ongietorri-harrera
Hitzaurrea

09:45-10:00

Zer da Komunikaziorako Hizkuntza Aholkularitza?

10:00-10:10
10:10-11:30

Atsedena – galdera irekiak
Komunikaziorako hizkuntza-aholkularitzaren prozesua
1. Aholkularitzarako prestatzea
 Enpresari buruzko informazioa biltzea
 Aholkularitza eman aurretik galdera-sorta
bidaltzea
 Enpresaren webgunea aztertzea
 Proiektu-egitasmo bat idaztea
 Ariketa praktikoa: nola erabili webguneen
egiaztapen-zerrenda bat
Atsedena

11:30-11:40

Jarduera

Edukia
















‘Etxeko’ gaiak
Trebatzaileen aurkezpena
Ordezkariek beren burua aurkeztu
Izotza apurtuz
Ikastaroaren agenda
Trebakuntzaren emaitzak / xedeak (Helburu orokorra: egitasmo-kudeatzaileak
gai izatea jakiteko zein hautagai diren egokiak komunikaziorako hizkuntzaaholkulari izateko)
Komunikaziorako Hizkuntza Zerbitzuen azalpena
Helburuak
Xede-enpresak. Nazioarteko esperientzia
Enpresaren esportazio-estrategian komunikazio-estrategia kokatzea eta zer
dagoen komunikazio-estrategia horren barruan
Aholkularitza egin aurreko azterketa-tresna bat erabiliz enpresari buruzko
informazioa batzea
Enpresei prozesua azaltzea
Azterketaren helburuak garatzea
Aholkulariaren eta bezeroaren arteko harremana eraikitzea
Jokabide-kodea

1
Europako Batzordearen diru-laguntza jaso du proiektu honek. Argitalpen [komunikazio] honek egilearen ikuspuntua soilik ematen du. Batzordeak ez du
edukiaren erabileraren ardurarik.
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Ordua
11:40-13:00

2.




13:00-14:00
14:00-15:30

15:30-15:45
15:45-17:00

Azterketaren urratsak identifikatzea
Ahozko komunikazioaren kanalak aztertzea
Rol jokoa: "Ahozko komunikazioaren kanalak"
egiaztapen-zerrendan oinarritutako elkarrizketa

Bazkaria
Elkarrizketa egitea: enpresa bisitatzea
(jarraipena)


Ahozko komunikazioaren kanalak aztertzea



Idatzizko komunikazioari buruzko informazioa
biltzea



Ariketa praktikoa: enpresa baten idatzizko
komunikazioaren tresnei buruzko informazioa
batzea

Kafea
Elkarrizketa egitea: enpresa bisitatzea
(jarraipena)


Pertsonen arteko interakzioei buruzko
informazioa biltzea




Kultura-kontuen inguruko iritzi-trukea
Komunikazioari eta arazo kulturalei buruzko
galdera irekiak
Webguneak aztertzea
Ariketa praktikoa: kultura-kontuei buruzko
galdera irekiak idaztea (egiaztapen-zerrendan
oinarrituta)




19:00-21:00

Jarduera
Elkarrizketa egitea: enpresa bisitatzea

Edukia
Zer aztertu behar den enpresan
 jarduerak (erakusketak, literatura, hitzaldiak, banatzaile-aukeraketa)
 parte-hartzaileak (saltzaileak, teknikariak, kontratugileak, kontugileak,
bidaltzaileak, etab.)
 komunikabideak (liburuxkak, webguneak, paketeak, etab.)
Ahozko komunikazioaren ikuspegi orokorra
 Telefonozko salmenta, jarraipen-deiak, harreragileak/telefonogunea
 Harremanen eraikuntza eta arazo-konponketa
 Kontsulta teknikoa: laguntzarako telefonoa, saldu osteko laguntza
Idatzizko komunikazioaren ikuspegi orokorra
 Korrespondentzia: salmenta-gutunak, fakturak, mezu elektronikoak, faxak
 Erakusketetarako gonbidapenak
 Salmentak/sustapen-literatura/buletinak/prentsa
 Aurrekontuak
 Literatura teknikoa, eskuliburuak, esku-orriak
 Txikizkako salmenten bidalketak (legeria eta arauak)
 Atzerriko prentsaren azterketa eta merkatu-ikerketa
Pertsonen arteko interakzioen ikuspegi orokorra
 Azokak eta erakusketak
 Atzerriko bisitak eta bilerak
 Mintegiak
 Atzerriko bisiten harrera
 Internet bidezko interakzioak
Kultura-desberdintasuna (adibideak)
 Bezeroarekiko harremana kudeatzea
 Formak, koloreak, markak, materialak erabiltzea
Dauden webguneen indarguneak eta ahultasunak aztertzea
Galdera irekiak idaztea

Afaria

2
Europako Batzordearen diru-laguntza jaso du proiektu honek. Argitalpen [komunikazio] honek egilearen ikuspuntua soilik ematen du. Batzordeak ez du
edukiaren erabileraren ardurarik.
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2. eguna
Ordua
08:00 – 09:15
08:15 – 10:00

10:00-10:10
10:10-11:30
Bazkaria

Jarduera
Ongietorri-harrera Aurreko egunari buruzko iritzi-trukea
3. Ondorioak laburbiltzea
7 S eredua
Pest+ eredua
Hutsuneen azterketa
Interes-taldeen azterketa
Ariketa praktikoa: talde-lana – interes-taldeen azterketa
Atsedena – galderak
Helburuak eta gomendioak (konponbideak) idaztea
4. Baliabideak aurkitzea

Edukia
Ereduak azaltzea
Ereduak erabiltzen ikasteko talde-ariketak

Trebakuntza bidezko konponbidea – hizkuntza-trebakuntza
Trebakuntza-ikastaro motak (labur trinkoa, luzea, atzerrian)
gaitasunak eta jarduera
Trebakuntza bidezkoak ez diren konponbideak aztertzea
 Langile hizkuntza anitzekoak kontratatzea
 Telefonozko lanetarako hizkuntzak dakitenak azpikontratatzea
 Aldi bereko interpretaritza, telefono bidez
 Laguntza gehiagorako erreferentziak: erreferentzia-iturriak, BLIS, tresnak, gidak
 Itzultzaileak hautatzea
 Hizkuntza anitzeko itzulpen-proiektuak kudeatzea
 Hizkuntza anitzeko etiketak erabiltzea
 Glosarioak, hornitzaileak kudeatzea
 Itzulpenak gordetzea eta berrerabiltzea
 Hizkuntza-ikastaroak, etab.
 Interpreteak hautatzea
 Hizkuntza dakitenak kontratatzea edo erabiltzea
 Kulturari buruzko informazio-saioak
 Bisitetarako prestatzea
 Hitz gakoak erabiltzea, atzerriko bilaketa-motoreak dituzten webguneetan
erregistratzea
 Hornitzaileak, autolaguntza
Kasu-azterketaren zereginak lantzea
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Europako Batzordearen diru-laguntza jaso du proiektu honek. Argitalpen [komunikazio] honek egilearen ikuspuntua soilik ematen du. Batzordeak ez du
edukiaren erabileraren ardurarik.

EPIC: 2013-1-PL1-LEO05- 37888
EPIC - Enpresen Nazioarteko Komunikazioa Hobetuz eta Sustatuz
Ordua
10:30-11:40
Bazkaria
11:40-13:00
Bazkaria

Jarduera

Edukia

Atsedena
Txosten bat idaztea

Txosten on batek behar dituen ezaugarriak: egitura, inpartzialtasuna, profesionaltasuna,
zehaztasuna, konfidentzialtasuna, analisi-logika, egokitasuna eta pragmatismoa
Gomendioak
 Zirriborroa
 Azken txostena (adibidea)

6.

Txosten bat aurkeztea

15:00-15:30
Bazkaria

7.

Dokumentu administratiboak

8.

Aholkularitza eman osteko galderak bidaltzea

Nola aurkeztu txosten bat
 Aurkezpen-teknikak
 Galderak jasotzeko eta erantzunak emateko prestatu
9. Inprimakiak
10. Aholkularitza eman aurreko galdera-sorta
11. Egiaztapen-zerrendak
12. Aholkularitza eman osteko galdera-sorta
13. Egitasmo-kudeatzailearentzako txostena

15:30-15:45
Bazkaria
15:45-16:45
Bazkaria

Te-garaia

16:45-17:00
Bazkaria

Programaren amaiera, ebaluazioa

13:00-14:00
Bazkaria
14:00-15:00
Bazkaria

5.

Bazkaria

Aholkularitza-prozesuaren eragile gakoak
14. Zereginak eta erantzukizunak
15. Beste aholkularitza-kontu batzuk
LCAren sustapena (azterketa saltzea)

Aholkulariaren, egitasmo-kudeatzailearen eta enpresaren zereginak
Marketina
 Saltzeko teknikei buruzko hitzaurre laburra
 Nor konbentzitu behar dugu?
 Enpresek azterketa nahi izateko arrazoia
 Onura garrantzitsuak identifikatzea
 Egitasmoaren etorkizuna
 Egitasmo-kudeatzailearekiko harremana
 Ebaluazioa
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Europako Batzordearen diru-laguntza jaso du proiektu honek. Argitalpen [komunikazio] honek egilearen ikuspuntua soilik ematen du. Batzordeak ez du
edukiaren erabileraren ardurarik.

