
Nabarmen          tzekoak

>   Hamar gazte aukeratuta Gazte Informazio Guneez ardura tzeko
>  15 eta 29 urte bitarteko euskal gazteen %99k sare sozialen bat 

erabil tzen dute

>  Iran tzu Larrabe: “Irakurketa errazak aukera ematen du irakur tzea 
plazer hu tsa dela kontura tzeko”

Doako alea

307 Zb.
www.ge         txo.eus
ge         txoberri@ge         txo.eus

>> 2016ko azaroa



Gaztelekuaren programazioa 
Urria
Hilak 6, igandea: TOPAKETA
Hilak 10, osteguna, eta 15, asteartea: ESKULANAK: BOLIGRA-
FOAK TUNEATZEN
Hilak 11, ostirala, eta 12, larunbata: MASTERCHEF: NATXOAK
Hilak 17, osteguna, eta 25, ostirala: EMAKUMEENGANAKO 
INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO HILABETEA, 
Hilak 18, ostirala: JAIA: GAUEGUN GAZTELEKUKO 7. URTEURRE-
NA
Hilak 19, larunbata, eta 20, igandea: IRTEERA: KANPAMENTUA 
URDUÑAN
Hilak 22 eta 29, astearteak, eta 23 eta 30, asteazkenak: 
UDALEKO TAILERRA: IRAKURKETA ERRESEKO KLUBA
Hilak 27, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

* BBK-BilbaoArte 2017 Bekak. BBK-k eta Bilbao Arte Fundazioak beka 
deialdi berria zabaldu dute, 2017an proiek tu artistikoak gauza tzeko, 
edozein diziplina artistiko-plastikoan; bakarka zein taldeka egin daitezke 
proiek tuak, aipatutako urtean gauza tzeko konpromisoa hartuta. Lanak 
entrega tzeko epe-muga: azaroak 11. Informazio gehiago:  http://www.
bbk.eus/nuevas-becas-bbk-bilbaoarte-para-2017/?lang=eu.

* Kanadan eta EEBBetan Ba txilergo 1. maila ikasteko bekak, 
Amancio Ortega Fundazioak deituta, DBHko 4. mailako ikasleen tzat; batez 
besteko nota 7 puntukoa edo hori baino handiagoa beharko dute, eta 8koa 
edo handiagoa ingelesekoa, DBHko 3. mailan. Exiji tzen da ere, a tzerrian le-
henago ikasturterik egin ez izana (DBHko 1., 2. eta 3.). Eskaerak online egin 
daitezke, azaroaren 15a baino lehen: https://becas.faortega.org.

Uribe Costa elkartearen aisialdi eta partaide tza zerbi tzuaren arduraduna 

Iran tzu Larrabe: “Irakurketa errazak aukera 
ematen du irakur tzea plazer hu tsa dela 

kontura tzeko”

Zer da Irakurketa erraza (IE)?
Iran tzu Larrabe: Liburuek, doku-
mentuek, web orrialdeek... errez-
ten dutena, arreta bereziz egin-
dakoak izanik, irakurle orok erraz 
irakur eta uler dezan. Idazkera-sis-
tema desberdina duten testuak 
dira. Uribe Costa elkartean interes 
handia izan dugu beti eskain tzen 
dugun informazioa irisgarria izan 
dadila, ahalik eta jende gehienen-
gana hel tzeko asmoz. Irakurketa-
ren demokraziaren prin tzipioan 
oinarri tzen gara, uste baitugu 
irakurketara hel tzea giza-beharra 
eta eskubidea dela. Sistema ho-
nen bidez irakurketa errazagoa 
da eta aukera ematen du irakur-
tzea plazera dela kontura tzeko, 

baita ideiak, pen tsamenduak eta 
esperien tziak parteka  tzeko ere. 

Nola fun tziona tzen du IEren 
tailer batek?
Per tsona talde bat, dinamiza tzaile 
baten lagun tzaz, aldizka elkar -
tzen da liburu bat irakur tzeko eta 
komenta tzeko. Saioek tarteka tzen 
dituzte irakurketak, galderak, 
eztabaidak, dinamikak, jokuak, 
ikus-en tzunezkoak, an tzezlan 
txikiak…. Irakurketa errazeko 
testuek idazkera sistema desber-
dina dute, erraz uler tzekoa. Tailer 
horietan aukera dago irakurketa-
ren ulermen maila manten tzeko 
edo hobe tzeko, irakur tzeko go-
goa berriro har tzeko,  horrela, 

kultur mailako aberastasuna lor-
tuz. Halaber, per tsonen arteko 
gunea sor tzen da non iri tziak eta 
esperien tziak parteka tzeko auke-
ra dagoen, motibazioa saioetan 
zehar manten tzeko helburuaz.

Noiztik lan tzen duzue IE?
2014an sortu zen Irakurketa erra-
zaren lehenengo kluba Uribe Cos-
ta elkartean. Horren arrakasta eta 
irakurketak sor tzen zuen poza 
ikusita, komunitateari zabal tzeko 
ideia sortu zen. Lehenago bere 
kabuz liburu bat inoiz hartu ez 
zuten per tsonak, sistema honi es-
ker, berriro ekin diote irakur tzeari 
eta liburuak plazer hu tsagatik ari 
dira irakur tzen.

Algortako Gauegun gaztelekuak Irakurketa erra-
zari buruzko doako tailerra antolatu du datozen 
hilabeteetarako, azaro eta abendurako, 12 eta 
17 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Uribe Cos-
ta elkarteko Aisialdi eta Partaide tza Sozialaren 
zerbi tzuko profesionalek emango dute. Jarduerak 

zor tzi saio izango ditu, bakoi tza ordu bat eta laur-
denekoa, eta azaroaren 22an hasiko da. Irakurke-
ta erraza aproposa da per tsona guztien tzat, batez 
ere irakur tzeko zailtasunak dituztenen tzat edo 
irakurketa oztopa tzen duen desgaitasunen bat 
dutenen tzat.

%97,5ek egunero
15 eta 29 urte bitarteko euskal gazteen 
%99k sare sozialen bat erabil tzen dute

Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko gazteak sare sozialetan txos-
tena argitaratu du; sare sozialen erabilera, sexuaren edo adin-tar-
tearen arabera gerta tzen diren desberdintasunak, ziberaktibis-
moa, ziberjazarpena edo an tzeko gaiak jorra tzen ditu azterlanak. 
Bertan jaso diren datuak inkesta zabalago batetik datoz, Gazteen 
Euskal Behatokiak 2016ko lehen hiruhilekoan egin duen Euska-
diko gazteak 2016 inkestatik, hain zuzen ere.
15-29 urte bitarteko Euskadiko gazteen %99k sare sozialen bat 
erabil tzen du. Euskadin, 4 sare sozial erabil tzen ditu, batez beste, 
gazte bakoi tzak (zehazki 3,8). Sare horiek egunero edo ia egunero 
erabil tzen dituztela diotenak bakarrik hartuz gero kontuan, egu-
neroko erabil tzaileak %97,5 direla ikus daiteke (apur bat bakarrik 
jaisten da erabil tzaile guztien ehunekotik), eta erabil tzaile horiek, 
batez beste, 3 saretara konekta tzen dira egunero (2,9).
Euskadiko gazteak gehien konekta tzen diren sare sozialak ho-
nako hauek dira: Wha tsapp, Facebook, Instagram eta Youtube. 
Bigarren bloke batean daude Txitter, Snapchat eta Spotify.
Nolanahi ere, horiek gazteria osoari dagozkion por tzentajeak 
dira, baina alde handiak daude sare sozialen erabileran neska eta 
mutilen artean, eta baita adinaren arabera ere: bereziki 20 urtez 
beherakoen eta 20-29 urte bitartekoen artean.
Euskadiko gazteak eta sare sozialak txostena argitaratuta eta eskura-
garri dago esteka honetan:
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachmen ts/8608/
Sare_sozialak_analisia__EUSKARA.pdf?1477045249.

Hamar gazte aukeratuta Gazte Informazio 
Guneez ardura tzeko

Udaleko Gazteria Zerbi tzuak 10 gazte hautatu ditu herrian zehar ba-
rreiaturik dauden bedera tzi gazte informazio guneez beka ba tzuen bi-
dez ardura tzeko. Aukeratutako bekadunak honako hauexek dira: Iñigo 
Gandarias Bárcena (Algortako Kultur E txea), Beñat Urrutia Redondo 
(San Nikolas Ikastola), Irene Ezkurra Eriz (Aixerrota ikaste txea), Gonzalo 
Riñones Díez (Musika Eskola), Iñaki Serrano Gorocica (Andra Mariko 

kiroldegia), Luar Galarza Gallarreta (Fadura GLHBI), Nagore Bengoe txea 
Butrón eta Janire Vargas Díez (BHI Julio Caro Baroja), Martín Moreno 
I tza (Fadura kiroldegia) eta Guillermo Sabas Rodriguez (Azkorri ikaste-
txea). Hautatutako gazteek 2016-2017ko ikasturtean herriko gazte 
informazio guneak eguneraturik mantenduko dituzte eta Gazteria Zerbi-
tzuak aurreikusita ez dituen beharrak ere a tzemango ditu.

Irantzu Larrabe, ezkerrean, Uribe Costako Aisialdi eta Partaidetza Sozialaren Zerbitzuko lankide batekin

http://www.bbk.eus/nuevas-becas-bbk-bilbaoarte-para-2017/?lang=eu
http://www.bbk.eus/nuevas-becas-bbk-bilbaoarte-para-2017/?lang=eu
https://becas.faortega.org
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/8608/Sare_sozialak_analisia__EUSKARA.pdf?1477045249
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/8608/Sare_sozialak_analisia__EUSKARA.pdf?1477045249

