
1. Helburua:

Pentsatu al duzu inoiz, etorkizunean, zure lantegian 
euskarak izango duen lekuaz, eta zuk hor duzun egitekoaz?

Oarsoaldeko Euskara Batzordeak laster lan-munduan 
sartuko zareten gazteak euskarak arlo sozio-ekonomikoan 
duen garrantziaz eta enpresa/euskara binomioan 
norbanakoek izan dezaketen eraginaz hausnar egitera 
gonbidatu nahi zaituzte.
 
Horregatik sortu dugu ‘Zure enpresan, euskara zure esku’ 
ideia lehiaketa: zurekin batera euskara lan-hizkuntza gisa 
zabaltzeko, zein enpresa eta pertsonen artean hizkuntza 
ohituren aldaketa bultzatzeko baliagarriak izan daitezkeen 
proposamen berritzaileak aurkitu nahi ditugulako.
 
Horixe da Oarsoaldeko Lanbide Heziketako ikasleei egiten 
dizuegun erronka: enpresa batean euskarari sarbidea egin 
diezaiokeen ideia bat landu eta garatzea. Zure enpresan, 
euskara zure esku dago eta. 

3. Aurkeztu beharrekoak:

3.1.- Memoria:

Proposamena jasotzen duen memoria, idatziz, 
PDF formatuan edota bideoan.

Argi azaldu beharko dira bertan:

Proposamenaren hartzaileak zein diren (langileak, 
zuzendaritza, bezeroak, hornitzaileak…).

Proposamenaren xedea.

Lan dinamika edo prozesua.

Egutegia. Gehienez, hilabete batean gauzatu 
beharreko proiektua izango da. 

Ekimena enpresa barruan ezagutzera emateko 
komunikazio plana.

Behar diren baliabideak (materialak, pertsonalak, 
ekonomikoak…)

(Ikus erantsitako gidoia)

Proiektua izenburu batekin identifikatu beharko da eta 
euskaraz aurkeztu beharko da. 

3.2.- Datu pertsonalak:

Datu pertsonalak proiektuaren izenarekin identifikatutako 
sobre itxian aurkeztuko dira ikastetxeko idazkaritzan: parte 
hartzaileen izen-abizenak, Nortasun Agiria, telefonoa, 
helbide elektronikoa eta herria.

Nortasun Agiria, telefonoa, helbide elektronikoa eta herria.

Oharra:
Eskatu ikastetxeko idazkaritzan proiektua garatzen 
laguntzeko prestatu dugun gidoia, edo ikusi
www.oarsoarrak.eus orrialdean.

4. Epeak eta lekuak:

Proiektuaren memoria euskara@oarsoaldea.eus 
helbidera bidali beharko da 2018ko otsailaren 16ko 
14:00ak baino lehen. 

Datu pertsonalak, aldiz, 2018ko otsailaren 16ko 14:00ak 
baino lehen Don Boscoko idazkaritzan. Gutun-azalaren 
kanpoaldean proiektuaren izena adieraziko da, eta 
barruan “Aurkeztu beharrekoak” ataleko bigarren 
puntuan adierazitako datuak.

Epaimahaiaren erabakia 2018ko apirilaren 13an 
jakinaraziko zaie irabazleari nahiz parte hartzaile guztiei, 
posta elektroniko bidez.

8. Informazio gehiagorako:

Oarsoaldea, euskara saila
Olibet, 6
20100 Errenteria Gipuzkoa
943 510 111
euskara@oarsoaldea.eus

www. oarsoarrak.eus

9. Jabetza intelektuala:

Sarituta gertatzen diren proiektuak eskualdeko lau 
udalen jabetzako bihurtuko dira izendapena egiten den 
unetik aurrera.

10. Oinarrien onarpena:

Ideia lehiaketa honetan parte hartzen duten pertsonek 
hemen zehazten diren baldintzak onartzen dituzte eta 
bere horretan bete behar dituzte. Hala ez bada, bere 
proposamena ez da kontuan hartuko.

11. Datu pertsonalen babesa:

Jakinarazten dizugu datu hauek “EUSKARA” izeneko 
fitxategi automatizatu bat osatuko dutela. OARSOALDEA, 
B.A. ren fitxategi honen helburua hauxe da: zerbitzuak 
jaso edo eskaintzen dituzten Euskara Zerbitzuko 
erabiltzaileen datuak kudeatzea. Datu hauek helburu 
horietarako gure erakundearekin lan egiten duten 
entitateen eskura egongo dira. Datuak Babesteko 
Agentzia Espainiarrari eman diogu Fitxategiaren berri, 
datuen segurtasun osoa bermatzeko beharrezkoak diren 
neurriak betez.

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen 
araudia betez, Datuak Babesteko Lege Organikoak 
espresuki aitortzen duen datuak ikusteko, zuzentzeko, 
kentzeko eta errefusatzeko eskubidea izango duzu. 
Horretarako, dbol-lopd@oarsoaldea.eus posta 
elektronikoaren bidez Segurtasuneko Arduradunarekin 
harremanetan jarri eta fitxategiaren izena adierazi 
beharko duzu.

6. Saria:

Talde irabazleak 1.500 euroko saria eskuratuko du. 
Horrezaz gain, irabazleak bere proposamena enpresa 
batean gauzatu beharko du eta horretarako 1.000 euroko 
aurrekontua izango du erabilgarri. Inplementazioaren 
amaieran talde irabazleak faktura bidez zuritu beharko 
du kopuru hori.

Antolatzaileek eta enpresak, proiektua behar 
konkretuetara egokitzeko eskumena izango dute.

Epaimahaiak bi aipamen berezi egiteko eskumena izango 
du, baita lehiaketa esleitu gabe uztekoa ere. Aipamen 
bereziek 250€ko saria izango dute.

5. Balorazio irizpideak:

Proposamenaren originaltasuna edo sormena.

Gauzagarritasuna.

Aurrez aurreko aurkezpena: parte hartzaileen artean 
5 proiektu finalista aukeratuko dira eta epaimahaiaren 
aurreko aurkezpena egin beharko dute.

7. Epaimahaia:

Oarsoaldeko Euskara Batzordeak aurkeztutako 
proposamen guztiak aztertu eta lehen bahea pasako du. 

Epaimahaia honako erakunde eta enpresetako 
ordezkariek osatuko dute: 

Oarsoaldea Garapen Agentzia 
CIFP Don Bosco LHII

2. Parte-hartzaileak:

Lehiaketa honetan Oarsoaldeko Lanbide Heziketa 
zentroetako Goi Mailako zikloetako 1. mailako 18 urtetik 30 
urte arteko ikasleek har dezakete parte.

Ikasketak euskaraz zein gaztelaniaz egiten ari diren 
gazteek parte hartu ahal izango duten arren, ikasleek 
euskaraz aritzeko gaitasuna izan behar dute, lanak 
euskaraz egin eta aurkeztu beharko baitira.

Parte hartzaileek bi lagunez edo gehienera 3 lagunez 
osatutako taldeetan hartu ahal izango dute parte.



www.oarsoarrak.eus

Antolatzaileak

Laguntzailea

Zure enpresan, euskara zure esku.1.500 €
Saria:

Egin sarbidea
euskarari 
zure lantegian.

Arkeztu zure 
proposamena
2018ko otsailaren 16a
baino lehen eta eskuratu 
1.500 euroko saria.

@Oarsoarrakomunitatea @Oarsoarrak


