Orain hautatu
beharra duzu
Erabakia zein, halakoa izango da
zure lan-etorkizuna
Zalantzan bazaude,

ADI-ADI ENTZUN ETA IKUSI
Batxilergoa egin dezakezu,
orain Lanbide-heziketa ere bai

Baina ez izan zalantzarik hizkuntzarekin
Orain arte D ereduan ikasten aritu bazara, segi horrekin.
Jaso zure ezagupide berriak euskaraz.
Euskaraz aritzeko gaitasuna garatzen jarraitzeko: orain arte ikasi
duzuna sendotzeko
Euskarak gero eta toki gehiago du enpresentan eta gizartean:
zuretzat aukera gehiago lan-munduari begira eta gizarte harremanei
begira
Euskarak gero eta toki gehiago du gazteen munduan: gazte kulturan,
gazteen aisialdian, harremanetan, musika, hedabideak, internet...
Euskarak gero eta toki gehiago du zure lagunartean eta zure bizitzan
Euskara ongi jakitea erabakigarria izan daiteke zure etorkizunenan:
ate guztiak irekita izango dituzu, ez batzuk bakarrik
Euskaraz ikasten baduzu, euskaraz eta gaztelaniaz lan egin ahal
izango duzu.
Gaztelaniaz ikasten baduzu, gaztelaniaz baino ezingo duzu lan egin
eta
- Administrazioan euskara eskatuko dizute
- Irakaskuntzan euskara eskatuko dizute
- Empresek zuk euskaraz jakitea nahiko dute

- Lanbide horietan guztietan zuk euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez
edota frantsesez ere jakitea nahiko dute
- Edota lauak, ez duzu uste?

Euskal Herrian bizi eta lan egin nahi baduzu,

hobe euskaraz

2007-2008 IKASTURTEKO BATXILERREKO
D EREDUKO ESKAINTZA OARSOALDEAN
OIARTZO BATXILERGO IKASTOLA
- Natur eta Osasun Zientziak
- Giza eta Gizarte Zientziak
PASAIA-LEZO LIZEOA
- Natur eta Osasun Zientziak
- Giza eta Gizarte Zientziak
KOLDO MITXELENA INSTITUTUA
- Natur eta Osasun Zientziak
- Giza eta Gizarte Zientziak
GMLHBI DON BOSCO

2007-2008 IKASTURTEKO LANBIDE
HEZIKETAKO D EREDUKO
ESKAINTZA OARSOALDEAN

- Teknologia
BHI BIDEBIETA
- Zientziak
- Letrak

GMLHBI DON BOSCO
Automobilgintza

- Automozioa
- Ibilgailuen elektromekanika
- Karrozeria

GM
EM
EM

Klimatizazioa, Hozte-sistema
eta Berokuntza

- Prosezu eta eraikin instalazioen
muntaia eta mantenimendua
- Hortzeko, airea girotzeko eta
berotzeko instalazioen muntaia eta
mantentze-lanak

Elektronika

- Produktu elektronikoen garapena

Eraikuntza Mekanikoa

- Soldadura eta Galdaragintza
- Metal eraikuntzak
- Ekipo Industrialen mantenimendua

Kimika

- Ingurugiroko kimika
- Analisi eta Kontrola
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KOLDO MITXELENA INSTITUTUA
- Informatika-sistemen
Administrazioko Teknikaria
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Eta zuk,

zer??
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Lehiaketaren
Oinarriak

SMS

Parte-hartzaileak:
DBH-4 egiten ari diren
Oarsoaldeko ikasleak.

Gaia:

Parte-hartzaileek galdera honi erantzun beharko diote:
Zergatik aukeratuko duzu D eredua? (gehienez 30
karaktere edo joaldi).

Nola bidali:

Parte-hartzaileek nahi adina esaldi bidali ahal izango
dituzte SMS edo posta elektroniko bidez.

Nora bidali:

ELH (proposatutako esaldia) 5110 edo
euskarazlh@oarsoaldea.net (Deiaren prezioa 0,30 ).

Epea:

Maiatzaren 2tik maiatzaren 18ra.

Saria:

100 ko erosketa txartela Donostiako FNACen.

Epai-mahaia:

Eskualdeko DBH-4ko ikasleek aukeratuko dute
SMS / esaldi irabazlea.

Sari-ematea:

Maiatzaren 31n, aurre matrikulazio kanpaina
iragartzeko egingo den prentsa agerraldian jakinaraziko
da zein den SMS / esaldi irabazlea eta bertan egingo
da sari-ematea.

Maiatzaren 22tik aurrera ikusi hemen

http://www.oarsoaldea.net/ELH/
Jakinarazten dizugu zure telefono zenbakia edo e-posta helbideak 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.net posta elektronikoaren bidez Segurtasuneko
Arduradunarekin harremanetan jarri eta fitxategiaren izena adierazi beharko
duzu.

Parte hartu SMS
lehiaketan eta zorte on

Baina orain, azkar !!!

Zuk aukeratu
behar duzu D eredua
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