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HILABETEKO OGIA SARI
Urtero gremio bat hautatu eta hartan jartzen ditu euskarari bultzada egiteko indarrak Oarsoaldeko Euskara Batzordeak. Lan hori eskaintza bereziak eta ekimen bereziak antolatuz gauzatzen
du. Jeneralean bi motako ekintzak egiten ditu: maiatz-ekainean establezimenduari begirako elementu edo euskarriren bat sortzen eta banatzen du eta irail-urrian bezeroei eta erabilerari bideraturiko ekimen bat egiten du, zozketa, lehiaketa edo horrelakoren bat.
Aurtengo urrian, okindegi-gozotegietan euskaraz eskatzen duten bezeroei boletoak banatuko zaizkie. Bezeroak bere
izena
eta
telefonoa
jarri
eta
boleto horiek
okind e g i gozotegi
horretan
jarritako
kutxatxoan
sartuko
ditu. Azaroaren 4an
establezimendu bakoitzean boleto saridun bat aterako da eta hilabeteko ogia irabaziko du boletoa entregatu
zuen bezeroak. Ekimena urriaren 14an jarriko da abian eta azaroaren 3a arte sartu ahal izango dira
boletoak kutxatxoetan.
Egin erosketa euskaraz eta zorte on!!
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Argitaratzailea: Oarsoaldeko Euskara
Batzordea
Egilea: Emun Kooperatiba.

BIKAIN ESKURATZEKO PROZESUA LARRIALDIAKen ETA LRKn
Urteetan euskararen erabilera areagotzeko egindako lanari errekonozimendu ofiziala eman nahi
izan diote aurten LRK eta Larrialdiak kooperatibetan. Horretarako, hautatu duten bidea Bikain ziurtagiria lortzeko prozesuan izena ematea
izan da.

Bikain, euskararen kalitate ziurtagiria, Eusko Jaurlaritzak ema-

ten du eta erakunde horrek berak kudeatzen du Euskalitekin batera.

Sei hilabete inguruko prozesua da, gutxi gora-behera. Ekainean
eskatu zuten parte hartzea eta irail hasiera arte autoebaluazio txostena
prestatzen ibili dira LRK eta Larrialdiak. Txosten horrek enpresak euskararen erabilerari dagokionez zer lan egiten dituen neurtzeko balio du.
Autodiagnostikoa da, azken batean. 4 ardatzetan banatuta, 18 elementu aztertzen dira, eta elementu bakoitzean hainbat item. Item bakoitzari arlo horretan enpresak duen egoeraren araberako puntuazioa
egozten zaio. Adibidez: barne harremanak da lau ardatz horietako bat.
Haren barneko elementu bat pertsonen kudeaketa eta neurtzen den item bat langileari ematen zaizkion nominak, egiaztagiriak, ordutegi kontrolak eta abar. 1etik 5erako puntuazioa jarri behar dio enpresak bere buruari.
Irailean, berriz, kooperatibako bi kidek formazioa hartu dute Bikainen prozesuaren inguruan. Bi
goizetan Bikain ziurtagiria eskatu duten gainerako enpresetako kideekin eta zenbait aholkularirekin
aritu dira.
Urrian eta azaroan LRK-k eta Larrialdiakek osatutako txostena irakurri eta aztertu duten eta
formazioa jaso duten hiruzpalau ebaluatzaile izango dira bisitan enpresan. Txostenaren bidez, bisitekin
eta enpresako kide batzuei egindako elkarrizketekin LRK-k eta Larrialdiakek zein ziurtagiri merezi duen
erabakiko dute.

Ziurtagiria bera bezain garrantzitsua da, ordea, enpresak haien gabeziez eta egin beharreko lanez jabetzea eta horretarako balio du prozesu
honek.
Gainera, taldean lan egitea eskatzen du eta bi langileri ezagutza
handia ematen die. Emaitza dena delakoa izango da, baina LRK eta Larrialdiak gustura daude Bikainen
parte hartzea erabaki izanaz.
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LEHIAKETA
Apirilean hasita, euskara-lehiaketa jarri zuten abian. Testuinguru informalean euskararekin ondo pasatzea izan zen bilatzen zuten helburua. Baita lortu ere! Astero-astero
egin behar izan dituzte probak “lehiakideek”
eta irabazleak, opor egun bat gehiagoz gozatzeko aukera izan du. Irabazlea Leire Insausti
izan da eta elkarrizketa txiki bat egin diogu:
1.-Hartu al duzu opor eguna? Bai, dagoeneko hartu dut.
2.-Lehiaketan astero zerbait egin behar izan duzue. Zer nolako probak
izan dira? Oso proba dibertigarriak izan
dira eta mota desberdinetakoak: euskal logoak asmatu, hizki zopa, euskal abestiekin
zerikusia duen proba…
3.– Zer da gehien gustatu zaizuna? Logoen proba eta sortu den giroa, “pikeak”
eta guzti egon dira.

OARSOALDEA GARAPEN
AGENTZIAKO SUSTATZAILEAK

Oarsoaldea Garapen Agentziako sustatzaile taldea, enpresako zenbait lankidek osatzen dute eta EMUNen laguntza ere badute
haien ekimenak abian jartzeko. 2012az geroztik
ari da bidea egiten, lankideen arteko harreman
eta lan-ohituretan euskararen presentzia areagotzeko helburuarekin.
Hainbat ekimen jarri dira abian eta gehiago ere jartzeko lanean ari dira. Oraingoz bi
ekimen burutu dira eta hirugarrena lantzen ari
dira. Horietako bat karteltxo eta pegatinen
bidez, egunerokotasunean euskararen presentziari tarte bat egiteko gonbita egin zaie
langileei (bezeroekin,
ordenagailuko lanetan,
bileratan, kafearen garaian…).

4.– Jende askok hartu du parte? Bai,
eta jendea berriro parte hartzeko prest
dago.
5.-Berriz egiten bada, parte hartuko
duzu? Bai, zalantzarik gabe.oso ideia ona
izan da lehiaketarena.

Bigarrena, euskararen inguruko lehiaketa izan da eta izandako arrakasta ikusita,
beste urteren batean errepikatzea aurreikusten
dute. Hona hemen “amua”ren irudia:
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LAN-MUNDUTIK DATOR NOTIZIA
Gure eskualdeko bi enpresaren berri dakarkizuegu Olakariaren
zenbaki honetan.
Puntako bi enpresa berritzaile dira, teknologia berrien alorrean dihardutenak; Forvo eta K35-Tumaker.

FORVO
Oarsoaldea Garapen Agentziak Oiartzungo Mamut eraikinean
duen enpresa berrien mintegian dagoen Diversius.com enpresan egiten
du lan Forvo web gunearen sortzaile Felix Velak. Egun, Israel Rondónekin batera kudeatzen du ekimen arrakastatsu hau.
“Time” aldizkariaren arabera munduko 50 web gune onenen artean
dago Forvo. Web gune hau hizkuntzak ahoskatzeko munduan den gidarik handiena da. 299 hizkuntzatako bi milioi hitz biltzen ditu egun eta
etengabe doa handitzen. 297.000 erabiltzaile ditu -Errusiako itzultzaile nagusia den “translate.ru” eta
AEBko “whitepages” orrialde zuriak tartean- eta hilean 10 milioi bisita izaten ditu.
Jatorrizko hiztunek grabatzen dituzte hitzak webean eta halaber, laguntzaile ugari dute han-hemenka 400 editatzaile inguru- zuzenketak eta ekarpenak egiteko sarbidea dutenak.
Buruari eraginez, prestakuntza egokiz hornituz eta ekintzailetzarako laguntza ona izanez, egitasmoak
aurrera atera daitezkeela garbi ikusten da Forvo bezalako adibideekin.

K35-TUMAKER
Oarsoaldea Garapen Agentziaren Industria Sustapen Sailarekin elkarlanean aritzen da Oiartzungo K35 taldea. Jon Bengoetxeak kudeatzen duen talde honen baitan diharduen Tumaker lan-taldea
askoren ahotan da azken aldian. Izan ere, ez da makala gauzatu
duten egitasmoa; 3 dimentsiotako inprimagailua, “Voladora”, hain
zuzen ere.
3Dko inprimagailuak berez ez dira berriak, erabilera militarrerako eta, sortuta zeuden jadanik, baina Tumaker-en ekarpena
gailuaren egokitzapenean, hobekuntzan eta batez ere “demokratizatzean” datza. Gailu berri honi esker,
hezur hausturetan jartzeko, berez desegiten diren “torloiuak”, arterien arteko bypass-ak eta medikuntzarako beharrezko gertatzen diren hainbat nano-tresna egingarri gerta litezke denbora gutxi barru.

4

