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Nabarmentzekoak

> Gaztek sustatutako zortzi proiektu aurkeztuta 
“Wanted” programaren edizio berrira   

> B24 Berrikuntzaren 24 orduak Getxon eta Zamudion ospatuko dira
> Beldur Barik Lehiaketaren hamargarren edizioa 



Hilak 4, ostirala: ASANBLADA: URRIKO PROGRAMAZIOA
Hilak 11, ostirala: MASTER CHEF: TORTITAK
Hilak 16, asteazkena, eta 22, asteartea: POBREZIA
Hilak 18, ostirala: MASTER CHEF: ERROSKILLAK
Hilak 19, larunbata: TXAPELKETA: FIFA
Hilak 25, ostirala: TXAPELKETA: CLASH ROYALE
Hilak 26, larunbata: IRTEERA: BRINCOZONE BALLONTIN
Hilak 31, osteguna: ESKULANA: KOLOREETAKO KRISTALEZKO GATZ 
ONTZIAK

Hilak 5, larunbata: IRTEERA: FORESTAL PARK
Hilak 9 eta 23, asteazkenak: TAILERRA: HEZIKETA SEXUALA
Hilak 11, ostirala: EKINTZA: PELIKULA MARATOIA
Hilak 17, osteguna: EKINTZA: ANIZTASUNEAN BERDINTASUNA
Hilak 19, larunbata: IRTEERA: SAN MAMES MUSEOA
Hilak 20, igandea: TAILERRA: KAMISETAK
Hilak 26, larunbata: SUKALDARITZA: TAKO MEXIKARRAK
Hilak 31, osteguna: JAIA: HALLOWEEN

* Ikasle ez unibertsitariorentzat eskolaratzeko ikasteko 
beka eta diru-laguntzen deialdia 2019/2020ko ikasturtera-
ko. Haur eta Lehen Hezkuntza, DBH,  eta musika eta dantzako 
oinarrizko irakaskuntzarako Hezkuntzarako diru-laguntzak dira eta 
baita derrigorrezkoen ondorengoentzat (esate baterako, Batxiler-
goa, Lanbide Heziketako zikloak, Arte Plastikoak eta diseinua) ere. 
Azken horietan aldaketak izan dira, horien artean, horiek izateko 
ezarritako errenta-ataria. Eskariak urriaren 30era arte aurkez dai-
tezke. Informazio gehiago: 2019ko irailaren 27ko Euskal Herriko 
Aldizkari Ofiziala.

* Senatuko artxibo, dokumental eta bibliotekarako 15 hezi-
keta beka, titulazioa duten eta aipatutako alorretan espezializa-
zioa lortu nahi duten gazteentzat. Heziketa gehien bat praktikoa 
izango da, hain zuzen ere, Senatuaren Idazkaritza Orokorreko 
Dokumentazio, Ikasketa edo Laguntza tekniko-parlamentarioko 
Zuzendaritzetako lanetan parte hartuz. Beken iraupena urte ba-
tekoa (2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra) izango da eta 
800€-ko (gordinak)  hamabi ordain-sari izango dira. Eskaerak 
aurkezteko epea urriaren 7an amaituko da. Informazio gehiago: 
2019ko irailaren 19ko BOE.

Algortako Gaztelekuaren  programazioa
Urria

Romoko Gaztelekuaren  programazioa

Urria

Gaztek sustatuko zortzi 
proiektu berrik Wanted progra-
man parte hartzea eskatu dute 
2019ko ekainetik irailera bi-
tartean. Oraingoan, denetarik 
dago, besteak beste, hezkun-
tza, irrati, arte, buru-gaixota-
sun, on-line bidezko salmenta 
eta bestelako gaiekin lotutako 
proiektuak izan baitira.
Aurkeztutako proiektu ba-
koitzari bere sektoreko profe-
sional batek egindako txosten 
teknikoa egingo zaio. Horren 

helburua da jasotako ekarpe-
nak kontuan hartu, proiektua 
berriro egin eta horrela hobe-
tzeko aukera izatea.
Gainera, datorren urriaren 
5ean, larunbatean, Wanted 
tailerra egingo da. Tailer ho-
rretan proiektuen sustatzaile 
guztiak eta proiektuei buruz-
ko txostenak egin dituzten 
profesionalak bilduko dira 
elkar ezagutzeko eta elkarri 
ekarpenak egiten jarraitu ahal 
izateko.

Azaroaren erdialdean, gutxi 
gorabehera, jakingo da zein 
den proiektu bakoitzak jasoko 
duen laguntza, hau da, finan-
tzaketa, bide-laguntza, forma-
kuntza, aholkularitza, eta abar. 
Proiekturen bat duen 18 urte-
tik 30 urtera bitarteko edozein 
getxoztar gaztek gazteria@ge-
txo.eus helbidera idatzi beste-
rik ez du egin behar, hitzordua 
eskatzeko, bere ideia azaldu 
ahal izateko.

Euskadiko Telekomunikazio 
Elkargoak B24, berrikuntza-
ren 24 orduak ekimenaren 
bigarren edizioa antolatu du 
aurten. Oraingoan Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntzako 
ikasleentzat den Junior saioa 
Aixerrota institutuan (izene-
matea itxita) izango da, eta 
Batxilergoko, Lanbide He-
ziketako eta unibertsitateko 
ikasleentzat den Senior saioa, 
berriz, Zamudioko Euskaltel-
en erikinean izango da berri-
ro, datorren urriaren 25ean 
eta 26an (izenematea zaba-
lik).

Zer da?
Irakasle, mentore eta begirale 

taldearen laguntzaz, ikasleek 
taldekako lana egin beharko 
dute enpresa batek aurkeztu-
tako erronka teknologiko bati 
irtenbidea emateko.
Erronkak ekitaldiaren hasie-
ran azalduko dira, eta orduan 
erabaki beharko da zeinetan 
lan egin.
Erronkak teknologikoak dira, 
baina osasun, kirola, gizarte 
eta horrelako sektoreetarako 
proposatuta.
24 orduko epea egongo da 
erronka bati irtenbidea ema-
teko, eta denbora tarte hori 
amaitu ondoren, beste 5 mi-
nutukoa, aurkezpena egiteko 
epaimahaiaren aurrean. 
Epaimahaiak aurkezpena eze-

zik 24 orduetan zehar egin-
dako lana ere baloratuko du. 
Balorazioaren ondoren sariak 
banatuko dira. Lehen saria 
tablet bana izango da, eta bi-
garrena, sarrera bana San Ma-
meseko VIP palkorako.
Parte hartu ahal izateko, izena 
eman eta lozakua ekarri beste-
rik ez da egin behar (doakoa 
da). Ikastetxean bertan eman-
go dizkiete ikasleei gosari, 
bazkari eta afaria. Check-In 
15:30etik 16:00etara izango da, 
bi ostiraletan. 
Argibide gehiago eta izene-
mateak: www.b24-teleko.com
Aurreko edizioaren bideoa:  
https://youtu.be/KED2fCU_
EBc

Gaztek sustatutako zortzi proiektu 
aurkeztuta “Wanted” programaren 

edizio berrira 

B24 Berrikuntzaren 24 orduak Getxon 
eta Zamudion ospatuko dira 

Beldur Barik 
Lehiaketaren 

10.edizioa
Beldur Barik programak Beldur Barik Jarrera! lehiaketaren 10. 
edizioa antolatu du. Xedea da emakumeek jasaten duten bereiz-
keria-egoerei aurre egiten dieten neska-mutilen arte-adierazpen 
mota oro onartu, baloratu eta bultzatzea. Lanak errespetuan, ber-
dintasunean, askatasunean, autonomian, erantzukizunean eta in-
darkeria sexistaren gaitzespen irmoan oinarritutako jokabide eta 
jarrerak izan behar dira.
Edozein adierazpen artistiko onartuko da, euskarri digitalean 
aurkezten bada: flashmob, errezitatutako poemak edota kame-
raren aurrean irakurritako hausnarketazko testuak, bideoklipak, 
fotografiak, fotomuntaketa, fotonobelak, lipdubak, dantzak, la-
burmetraiak, animaziozko proiektuak, proiektuen edota artelanen 
aurkezpenak, performanceak, hiritar esku-hartzeak, etab. Audio-
euskarria duten adierazpen artistikoek euskarazko edo/eta gazte-
lerazko azpitituluak izan beharko ditu. 

Aurten hiru kategoria
12-26 urte bitarteko gazteek hartu dezakete parte, hurrengo hiru 
kategorietan 2006an eta 2007an jaiotakoak (2019an 12 edo 13 urte 
beteko dituztenak), 2001 eta 2005 bitartean jaiotakoak (2019an 14-
18 urte beteko dituztenak), eta 1993 eta 2000 bitartean jaiotakoak 
(2019an 19-26 urte beteko dituztenak). Sariak 300 eta 400€ren arte-
koak izango dira eta lanak aurkezteko epea azaroaren 5ean amai-
tuko da. Informazioa eta lehiaketaren baldintzak: https://www.
beldurbarik.eus

Proposamenak hezkuntza, irrati, arte, buru-gaixotasun edo on line bidezko 
salmentari lotutakoak dira, besteak beste

*Heziketa Boluntarekin. Bolunta, Boluntariotza eta Gizarte-Partai-
detzarako agentziak 2019/2020ko ikasturterako heziketa-proposamena 
aurkeztu du. Hamaika ikastaro, tailer eta jardunaldi izango dira, trebetasu-
nak lantzeko, esperientziak trukatzeko, sareak sortzeko, lan boluntarioa-
ren eta entitateen alde laguntzeko gakoak eta beharrak identifikatzeko. 
https://www.bolunta.org/servicios/?lang=eu. 


