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SJL: 2013AN ERE NIRE
AHOAN EUSKARA BARRE-BARRA
SJLn urteak daramate euskararen inguruko leloak daramatzaten
egutegiak banatzen. Horren inguruan berriketan aritu gara bertako
Idoia Ibarzabalekin, euskara batzordeko kidearekin.
Noiz eta nolatan sortu zen ekimen hau? Ideia San Jose Lopezeko euskara batzordetik etorri zen. Gure eguneroko lanean euskarak bere presentzia izan zezan, batez ere erdaldunei eta baita mintzatzen ez diren euskaldunei begira ere, modu erraz eta natural
batean egiteko aukera iruditu zitzaigun, jakin badakigu-eta zein
zaila den inor erasotua senti ez dadin horrelako ekimenak egitea,
oro har. Horregatik mahai-gainekoak egitea batetik, azkenean egunero behin eta berriz entzun edo ikusten duguna ez baitzaigu arrotza egiten, eta bestetik, poltsikokoak txikiak direlako eta zenbakiek
ez dutelako hizkuntzarik ulertu ahal izateko. Ekimen hau egiten dugun bigarren urtea da eta jendea oso kontent dago, harrera ona
izan dugu.

43 zkia

2013ko martxoa

Zein izan da
helburua aurten? 2013rako
egutegian
bi
kontzeptu
landu nahi izan
ditugu:
alde
batetik, euskaraz

aritzeko

xedeari tinko eustea eta bestetik, krisi-garai hauei baikortasunez aurre egitea. Horregatik,
“barra-barra” esaldiari “a” bat
kendu diogu eta “e” batez ordezkatu dugu “barre-barra” hitz
-jokoa sortuz, euskara-jarioa
alaitasunez bultzatzeko. Optimismo hori ilustratzeko, bai mahai
gaineko egutegian
eta bai poltsikokoan

kolore po-

tenteak,

alaiak,

erabili ditugu.
Egutegiarekin batera, 4 gehigarri eman dira: gometxez osatutako 4 orri. Gometx horiek aurpegiera irribarretsua dute eta
egutegiaren jabeak, oporrak, urtebetetzeak, egun alaiak eta
abar markatzeko erabili ahalko ditu.
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Argitaratzailea: Oarsoaldeko Euskara
Batzordea
Egilea: Emun Kooperatiba.

Ikasleak praktiketan

LANBIDE HEZIKETA EUSKARAZ OARSOALDEAN
Azken urteotan hainbat erakunde eta sektoreko eragileak ahalegin handiak egiten ari dira Lanbide Heziketako ikasketak sustatzeko
eta hauek euskaraz egiteko bideak jartzeko. Errenteriako Don Bosco
ikastetxea dugu horren adibide.
Euskararen normalizazioa helburu
Oarsoaldeko Udalak, eskualdeko euskara batzordearen bitartez, eta Don Bosco ikastetxea 2000. urtetik ari dira elkarlanean. Hasiera batean, artean Don Bosco ikastetxean A eredua baizik ez zenean,
ikasle euskaldunei hainbat ikasmaterial euskaraz eskaini ahal izatea
izan zen berehalako helburua. Soldadura eta Galdaragintzako mintegiko irakasleek materiala euskaratzen zuten eta udalek material ho-

“Orban beltza”
Ibilbide

oparo

honen “orban beltza”,
ordea, lantokiko praktikak dira. Oso ikasle gutxik egin baititzake
oraindik, nahita ere,
praktikak
euskaraz.
Egoera honi konponbidea jarri nahian lanean
dihardu Don Boscok eskualdeko udalekin ba-

rren zuzenketa eta ilustrazioa bideratzen zituzten, gero EIMAren bidez sarean jartzeko. Soldadurako mintegikoen ondotik automoziokoe-

tera. Ikastetxeko FCT-

kin jarraitu zuen elkarlanak eta, bitartean, ikastetxeari euskararanzko
bidean laguntza eskaini zitzaion irakasle perfildunak eskatzeko eta
zikloak D ereduan ere eskaintzen joateko. 2006-07 ikasturtean lortu

los Lópezek gaiaren in-

ren koordinatzaile Carguruko hainbat argibide
eman dizkigu.

zuen Don Boscok bere irakaskuntza eskaintza osoa A eta D ereduetan
egitean.
Geroztik, udalek D ereduko taldeak sor zitezen sentiberatze
lana egin dute ikastetxearekin elkarlanean eta egun D ereduko ikasleen kopurua %45 inguruan dago.
Don Bosco ikastetxea
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LANTOKIKO PRAKTIKAK ERE EUSKARAZ
Egitasmoaren
koordinatzaile

Car-

losi azken galdera
egin diogu, aurrera
begira

egoera

zentzeko

zer

zu-

DON BOSCO IKASTETXEAN
Zertan datza zehazki egitasmoa? Noiz sortu
zen? Zergatik eta zertarako? Zein enpresak
hartzen dute parte?

egin

Don Boscoko ikasleak urtero edo ia urtero hartzen dituzten

beharko litzatekeen

enpresak hautatzen ditugu eta gutxieneko batzuen gainean eskuhartzen dugu: Instruktorea euskalduna izatea ezinbestekoa da; ikas-

azaltzeko.
Haren

ustez,

Eusko
Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailak FCTko
prozeduratan hizkuntza
irizpideak txertatu beharko lituzke eta baliabide ekonomikoak jarri
beharko lituzke arauz,
era planifikatu batean
intzidentzia hau zuzentzen joateko. Arauz
egin beharko litzateke
hau guztia eta ez orain
ari garen moduan, petatxoak jartzen eta ia
ezinean…

leari harrera ahoz eta idatziz euskaraz egiteko bideak jartzen ditugu;
ikaslea mugituko deneko enpresa atalean errotulazioa euskaraz ere
egotea ahalbidetzen da eta azkenik, ikasleak eguneroko lanean erabili beharko duen dokumentazioa euskaraz jartzen dugu. Egitasmoa
2009an hasi zen Eusko Jaurlaritzarekin batera egin genuen esperientzia pilotu bati esker. D ereduko ikasleek ahal den neurrian praktikaldia ere euskaraz egitea da helburua. Hitzarmena 9 enpresak sinatu
dute aurten: Lurauto-Gipauto, Easo Motor, ABB Niessen, Papresa,
Txingura tailerra, IDK elektronika, Tecnalia, CAF eta Linke.
Zergatik sartu da Don Bosco egitasmo honetan?
Don Bosco ikastetxeak Lanbide Heziketako 11 ziklo eskaintzen ditu eta denak eskaintzen ditugu D ereduan. Guztia zati txiki
baina garrantzitsu hori izan ezik, praktikaldia zoriaren arabera genuen eta ez da bidezkoa.
Zein da gaur egungo egoera?
Orain dela 4 urtekoa baino zertxobait hobea… Oraindik hutsune larria dugu ordea, praktiken alor horretan, euskarari dagokionez behintzat. Aurten 18 ikaslek egingo dituzte praktikak euskaraz
plan honi jarraiki, eta beste batzuek zoriari esker, joaten diren enpresan instruktore euskalduna egokitu zaielako. Praktikatara bidaltzen ditugun 200 ikasletik, euskaraz egingo dutenak zenbat diren
zehatz ez dakigu, oraindik behintzat.
Zer balorazio egiten duzue orain arteko lanaz?
Orain arteko lana positiboa izan da. Ez hainbeste kopuruen-

Carlos Lopez Don Bosco ikastetxeko FCTren koordinatzailea

gatik, bai ordea arazo edo gabezia, gure ustez larri, bat azaleratzen
lagundu duelako eta beste ikastetxe eta eragile batzuek ere mugitzea eragin duelako.
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Euskalbar baliabide informatikoa
Euskaraz lan egiteko baliabideak gero gehiago dira

Nola instalatu?
Euskalbarrek Mozilla fundazioaren
Firefox nabigatzailearen gehigarri
gisa funtzionatzen du. Beraz, lehenengo Firefox instalatu behar da.
Ondoren, Euskalbar Mozillaren hedapenen webgune ofizialetik jaitsi
eta instalatu daiteke.
Azken bertsioa zuzenean instalatu
nahi izanez gero, egin klik hemen.

eta gaur egun internetek ematen dituen aukerak gero eta
zabalagoak dira. Horietako baliabide oso praktiko bat euskalbar dugu.
Euskalbarrek hitzak itzultzen laguntzen du euskaratik ingelesera, frantsesera, gaztelaniara eta japonierara,
eta ingelesetik, frantsesetik, gaztelaniatik eta latinetik euskarara.
Ordenagailuan euskalbar barra behin instalatuta,
itzuli nahi den hitza sartu eta hainbat hiztegitako terminoa
eta proposamena azalduko zaizu, hiztegi bakoitzaren web
gunean sartzen ibili behar izan gabe.

Ama hizkuntza

Amaitu da aurtengo Korrika eta Oarsoaldeko hainbat enpresak
ere parte hartu eta kilometroa erosi dute. Korrikako mezua
Amets Arzellusek irakurri zuen. Hona hemen mezu zabal horren
pasarte interesgarria.

“Ama hizkuntza esaten dugu hizkuntzak erditzen gaituelako. Erditzen esaten dugu amak gu egiten gaituenean guk ere bera egiten dugulako ama, elkar egitea da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. Hizkuntzak egiten gaitu gu eta guk egiten dugu hizkuntza. Elkarren lekuko gara. Elkarri
emanez bizi gara. Hizkuntzak guri eta guk hizkuntzari, arnasa eta izatea.”

“Herri hau ere euskaraz pentsatuko dugu, edo ez da izanen “
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