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Nabarmen tzekoak

>  Informazio kanpaina ikastetxetan,  
Gazteria Zerbitzuaren eskaintzaren 
ingurukoa

>  GIGak kudeatzeko 2015/16ko beka deialdia

>  GazteOlinpiadak, kirola eta parte-hartzea  
biltzen dituen ekimena



Gaztelekuaren programazioa  
Iraila
Hilak 8, asteartea, eta 17, osteguna:  NAZIOARTEKO ALFABETA

TZE EGUNA OSPATZEN.
Hilak 3, osteguna, eta 11, ostirala: ESKULANAK (KARTOIZKO UNTXIAK)
Hilak 6, igandea: TOPAKETA
Hilak 10, osteguna, eta 15, asteartea: ESKULANAK (FLUBBER EGITEN)
Hilak 18, ostirala, eta 24, osteguna:  ESKULANAK (KOLOREZKO 

GATZEZKO ONTZIA)
Hilak 25, ostirala, eta 26, larunbata:  MASTERCHEF (BASERRIKO PIZZA) 
Hilak 27, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

* Master eta Graduondoko Bekak, Bizkaiko gazteentzat, BBKren 
Gizarte Ekintzak deituta. Eskatzen dutena: dagokion unibertsitatean 
edo zentroan ofizialki onartua izana eta Kutxabanken kontu baten eta 
txartel aktibo baten jabea izatea. Beken zenbatekoak, 60 beka dira 
guztira, master edo graduondokoaren matrikularen %50 beteko du, 
1.000€ko gehieneko mugarekin. Eskaera egiteko azken eguna iraila-
ren 13a izango da. Argibide gehiago: tel.: 94 401 78 32.

* XXVII. Alberto Magno zientzia fikziozko kontakizun lehiaketa, 
UPV/EHUko Zientziak eta Teknologia Fakultateak deituta. Kontakizu-
nak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi ahal dira eta lanak aurkezteko 
epea urriaren 19an amaituko da. 2.000 euroko sari nagusi bat eman-
go da eta 1.000ko bigarren bat. Lanen tamaina: 15.000 eta 25.000 
hitzen artekoa. Orijinalak (hirukoizki) eskura edo postaz entregatu 
ahal dira Zientziak eta Teknologia Fakultatean edo e-mailez bidali ztf.
kultura@ehu.eus helbidera.

GazteOlinpiadak, kirola eta parte-
hartzea biltzen dituen ekimena

Informazio kanpaina ikastetxetan, Gazteria 
Zerbitzuaren eskaintzaren ingurukoa

Euskadiko Gazteriaren Kontsei-
luak (EGK), lehen aldiz, kirola 
eta gazteen parte-hartzea biltzen 
dituen ekimena antolatu du: Gaz-
teOlinpiadak. Bere helburua, gaz-
teen kirola eta parte-hartzea bul-
tzatzea da eta horretarako kirolak 
dituen balio sozialak goraipatuko 
dira jolasten den bitartean. Hori 
lortzeko, hasieran eta bukae-
ran dinamika parte-hartzaile bat 
burutuko da.
#GazteOlinpiadak-ek hiru ekimen 
edo txapelketa batzen ditu. Le-
henengoa, goalball modalitatean 
(ikusmen-urritasuna duten lagu-
nentzako zein gaitz hori ez dute-
nentzat ere berariazko talde-kirol 

paralinpikoa da), irailaren 19an 
egingo da Deustuko kiroldegian. 
Bigarrena, saskibaloiko torneoa, 
irailaren 26an antolatuko da Men-
dizorrotzako (Gasteiz) kirolde-
gian. Eta hirugarrena, boleibol 
torneoa, urriaren 18an izango da 
Donostiako Manteo kiroldegian.
Lehiaketa guztiak mistoak izan-
go dira eta horietan parte hartu 
ahal izateko 16-30 urte bitarte-
koa izatea da baldintza bakarra. 
Izen-ematea doakoa da, lehiake-
ta egingo den egunaren aurre-
neko astelehenean itxiko da, eta 
bakarka edo taldeka egin daiteke, 
www.egk.org webgunean dau-
den formularioak betez.

Ikasturte berria hastearekin bate-
ra, eta 2014an egin zen bezalaxe, 
Gazteria Zerbitzuak kanpaina bat 
egingo du DBH eta Batxilergoko 
udalerriko ikastetxeetan, 12 eta 
30 urte bitarteko Getxoko gazteei 
eskaintzen dizkien ekipamendu, 
programa eta zerbitzuak ezagu-
tzera emateko asmoz.

Kanpainaren helburua da adin tar-
te horretakoentzat interesa eduki 
dezakeen informazioa helaraztea. 
Horretarako, Unibertso bete ekin tza 
materiala prestatu dute. Gaztele-
kua, Gazte Informazio Bulegoa, 
beka deialdia, informazioaren bi-
dalketa selektiborako zerbitzua 
eta Gazteria Zerbitzuak eskaini-

tako aisialdiko jarduerei buruzko 
informazioa biltzen du aipatu ma-
terialak. 
Kanpaina iraileko hirugarren as-
tean zehar egingo dute eta hori 
dela eta, Bigarren Hezkuntzako 
eta Batxilergoko Getxoko ikaste-
txeak bisitatuko dituzte, katalogoa 
ikasgelaz ikasgela banatzeko.

Begirale 
ikastaroak

Gazteria Zerbitzuak aisialdiko 
begirale eta zuzendariak trebatze-
ko ikastaroen inguruko eskaintza 
berria eman du ezagutzera. Las-
ter hasiko dira ikastaroak. Zortzi 
ikastaro dira guztira, eta horietako 
bat, gainera, Getxon egingo dute. 
Bizarra Lepoan Euskara Elkarteak 
antolatutakoa da, hain zuzen ere. 
Ikastaro horretan izena emateko 
epea hilaren 14tik 30era egongo da 
zabalik (harremanetarako: 94 491 
03 87; info@bizarralepoan.org).
Gainontzeko ikastaroak, euskaraz 
batzuk gaztelaniaz beste batzuk, 
honako erakunde hauek anto-
latuko dituzte: EDE Fundazioa 
(inskripzioa: 09/10era; tel.: 94 400 
99 99); Gaztetxoak Eskola (inskri-
pzioa: 09/14ra; tel.: 94 424 58 42); 
Henry Dunant-Bizkaia Gurutze 
Gorria (plazak bete arte; tel.: 94 
423 89 22); Aisiola Ikastolen Elkar-
tea (inskripzioa: 09/21era; tel.: 94 
435 43 40); Kurkudi Eskola (ins-
kripzioa 09/26ra; tel.. 94 463 95 
25); Iturralde Eskola-Itaka Fun-
dazioa (inskrpzioa: 09/30era; tel.: 
94 424 49 54) eta Urtxintxa Eskola 
(inskripzioa 09/30era; tel.: 94 432 
04 45).

GIGak kudeatzeko 2015/16ko 
beka deialdia

Urtero bezala, 2014/2015 ikasturtean ere berriz irekiko da udale-
rriko leku desberdinetan jarrita dauden gazte informazio pane-
lez arduratzeko beka eskatzeko epea. Gazteria Zerbitzuak ema-
ten duen beka da. Kasu guztietan, eskaera irailaren 21etik 25era 
bitartean aurkeztu beharko da. 
Panelak Getxoko gazteentzat interesgarria izan daitekeen infor-
mazioa erakusten du, gaika antolatuta. Beka emateko hautatutako 
pertsona edo pertsonak paneleko informazioa beti eguneratuta 
egoteaz arduratu behar dira. Hori astero egin behar da eta, ordai-
nean, 470 eta 665 € bitarteko beka bat jasoko duzu urte osorako.
Informazio panelak honako toki hauetan daude jarrita: IES Julio 
Caro Baroja BHI, IES Aixerrota BHI, CPEIPS Azkorri, IEFPS Fa-
dura GLHBI, CPEIPS San Nikolas Ikastola, Fadura Kiroldegia, 
Andra Mariko Kiroldegia eta Algortako Kultur Etxea.
Argibide gehiago: www.getxo.net (Gazteria sailean), Gazte In-
formazio Bulegoan (Tangora etxea, Algortako etorbidea, 98) edo 
edozein Herritarrentzako Arreta Bulegotan. 94 466 03 53 telefo-
noan ere.

“Europa Helmuga Gida 2015” 
kaleratu da, mila webgunetik 

gorako estekak bilduta
Gazteen Euskal Behatokiak Europa zabalean bidaiatzeko, ikas-
teko edo lan egiteko online baliabide multzo ezin osatuagoren 
berri ematen du, Europa Helmuga Gida 2015 argitalpenaren bitar-
tez. Mila webgune baino gehiagorako estekak biltzen dituela, 
gidarekin bidaia antolatu ahal izango da, hizkuntzak ikasi, beste 
herrialde batean lan bat aurkitu, beka bat eskatu, gazteen arteko 
truke batean parte hartu, ikasketak baliozkotu edo Europako cu-
rriculuma prestatu.
Edizio honetan, informazio berri interesgarria erantsi zaio gida-
ri, besteak beste, Gazte Bermearen europar programa, Europako 
gaitasunen pasaportea, Erasmus+ programaren berrikuntzak hiz-
kuntzak ikasten laguntzeari eta ekintzailetzari dagokienez, he-
rrialdez herrialdeko titulazioen homologazioa, italiera edo por-
tugesa bezalako hizkuntzen ziurtagiri, azterketa eta ikastaroak, 
hainbat herrialdetan boluntario lanetan diharduten erakundeen 
zerrendak, eta askoz gehiago.

Ondorengo hilabetetan zure iragarki gaztea hemen eta Getxoko beste hainbat tokitan ikusi nahi 
baduzu, jar zaitez kontaktuan gurekin.
Gaiak oso anitzak izan daitezke: lana, ostatua, eskolak, salerosketak, praktikak, jendea, bolunta-
riotza, trukeak edo arduratzen zaituen beste edozein gauza.

Gazte Bulegoa
Tangora Etxea - Algortako Etorbidea, 98 - 48991 Getxo

gaztebulegoa@getxo.net - Tel: 944.660.353 - www.facebook.com/gaztebulegoagetxo

Gazteria Zerbitzuaren ikastaroak: irailetik abendura
Ikastaroa Egunak Adina Ordutegia Hizkuntza Tokia

Jendaurrean hitz egiteko gakoak Azaroak 2, 4, 9 eta 11.
Izen-ematea: urriaren 30era arte. 18-30 18:00-20:30 Gaztelania Getxo 

Elkartegia 

Norberak bere burua profesionalki 
saltzeko sormen teknikak

Azaroak 16, 18, 23 eta 25.
Izen-ematea: azaroaren 13ra arte. 18-30 18:00-20:30 Gaztelania Getxo 

Elkartegia

Sukaldaritza ikastaroa:  
bizirauten ikasi

Urriak 19, 20, 26 eta 27.
Izen-ematea: urriaren 16ra arte. 11-17 17:30-19:30 Gaztelania Fadura 

Jatetxea

*  Ikastaro guztiak doakoak dira eta ezgaitasunak dituzten gazteentzat irisgarriak. Izena emateko: Gazte Informazio Bulegoa (Tangora Etxea, Algortako 
etorb., 98. Tel.: 94 466 03 53); e-posta: gaztebulegoa@getxo.eus (izena eta nahi duzun ikastaroa jarri, harremanetarako telefono zenbakiarekin 
batera) edo www.getxo.eus/gazteria. 


