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Bernedoko Gazte Egonaldiak 07ko kartela.

ARABAKO IKASTOLEN ELKARTEAK Eus-
kal Herriko zazpi probintzietako 12 eta
17 urte arteko gaztetxoei helarazi nahi
dien mezua hauxe da: Aisian ere euska-
raz, gozatu ere euskaraz. Aisialdian ere,
euskaraz egin daitekeela erakutsi, euska-
raz ere gozatzeko aukerak badirela
baieztatu eta euskarak, eskolaz kanpo,
bere tokia duela ikusarazi.

Helburu hori ardatz izanik, Araba-
ko Ikastolen Elkarteak Gazte Egonal-
diak izeneko proiektua jarri zuen abian
pasa den otsailean. Gazteak eta euska-
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ra uztartzeko asmoz, euskararekiko
motibazioan eta erabileran eragin-
go duten egonaldiak prestatzen
hasi ziren. Egonaldi horiek udan
izango dira Bernedon. Uztaileko
bigarren astean 12 urtetik 14 urte
artekoentzako txanda izango da eta
hirugarren astean, berriz, 15etik 17
urte arteko gazteentzako.

Proiektua martxoan eman zen
ezagutzera ikastolaz ikastola. Gaz-
teei gonbitea luzatzeko ikus-entzu-
nezkoak erabili dituzte egonaldien

Gazte Egonaldiak 07

Hala Bedi irratiko estudioetan sartuko dute muturra, graffitietan trebatuko dira 
eta kamara hartu eta film labur bat sortzen ahaleginduko dira. Arabako Ikastolen Elkarteak

behintzat, hori dauka prestatuta 12-17 urte arteko gaztetxoentzat uda honetarako, 
beti ere euskarara hurbildu nahian.

Graffitiak, film laburrak
eta irratia

Testua eta argazkia:
Maddi Soroa

Gazteei gonbitea 
luzatzeko ikus-

entzunezkoak erabili 
dituzte, egonaldien 

asmoetako bat horixe 
delako, ikus-entzunezkoen

bidez euskarara 
hurbiltzea



asmoetako bat horixe
delako, ikus-entzunez-
koen bidez euskarara
hurbiltzea. Beraz, blo-
gak erabili dituzte infor-
mazioa zabaltzeko eta
www.youtube.com web
gunean gonbite bideoa
zintzilikatuta dute.
Egonaldietan parte har-
tzeko izen-emate epea
apirilaren 20an amai-
tzen bazen ere, egun
hori iristerako, lehen txandarako ez
zegoen tokirik. Arrakasta ikusita, Ara-
bako Ikastolen Elkartea Gazte Ego-
naldien proiektua urte osora zabaltze-
ko prestatzen ari da.

Bernedoko egonaldien helburuei
dagokienez, zera uste du Nagore
Amondarain, Arabako Ikastolen
Elkarteko kide eta Gazte Egonaldien
antolatzaileak: �Aisialdian euskararen
gaiari sustraitik eusten dion proiektua
da honakoa. Adin horretako gazteek
erreferenteak imitatuz jokatzen dute
sarritan, beraz, guk euskarazko erre-
ferenteak eman nahi dizkiegu eta aha-
leginak egin behar ditugu eredu
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duten gazteen adinari.
Amondarainen iritziz,
�gutxi dira 12 eta 17
urte arteko tarteari
jaramon egiten dieten
euskara sustatzeko
egonaldiak. Horrega-
tik, udako egonaldie-
tan adin tarte hori
betetzera gatoz,
garrantzi handiko
garaia baita; adin tarte
horretan hasiko dira

hizkuntza portaerak finkatzen,
harreman berriak egiten, zaletasu-
nak definitzen... eta guk bizitzako
etapa berri hori euskaraz gara eta
defini dezaten nahi dugu�.
Haurrak ez baizik eta gazteak,
udalekuak ez baizik eta egonal-
diak. Bernedoko protagonistak
beraiek izango dira, gazteak. Zazpi
probintzietakoak elkartuko dira,
herri oso euskaldunetakoak nahiz
ez hain euskaldunetakoak. Begira-
leek, horixe, begirale lana egingo
dute eta gazteak izango dira euren
proiektuen arduradun. !

G a z t e  E g o n a l d i a k  0 7
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horiek arrakastatsuak izan daite-
zen�. Gazteen euskararekiko moti-
bazioan eta jarreretan eragin nahi
dute antolatzaileek eta proiektu
berritzailea eta modernoa eskain-
tzen saiatu dira.

Gazteentzako hutsunea
Garrantzi berezia eman nahi diote
Gazte Egonaldietan parte hartuko

Babeslea: Errenteriako Euskara Zerbitzua

Bernedoko Gazte Egonaldietan gazteak izango dira
egingo diren ekintzen sortzaile. Batetik, udako ego-
naldietan ohikoak diren jarduerak izango dituzte: bizi-
kletaz irteerak, mendira txangoak, eskalada eta abar.
Bestetik, ikus-entzunezko mundua gertutik ezagutze-
ko aukera izango dute. Gasteizko Hala Bedi irratian
irratsaioa grabatu, film labur bat grabatu edota graffi-
tiak euskaraz egiteko aukera izango dute.

Propio aukeratu du
Arabako Ikastolen
Elkarteak ikus-entzu-
nezkoen gaia: �Helbu-
ru nagusia gazteen-
gan motibazioa

eragitea denez, eskaintza berritzaileen aldeko apustua
egin dugu� adierazi du egonaldien arduradun den
Nagore Amondarainek. Gazteentzat gertuko gaiak
jorratzeko tresna garrantzitsutzat jo dituzte irratia, film
laburrak eta graffitiak. Amondarainek aipatu du, esate
baterako, gazteek graffitia erdal munduarekin erlazio-
natzen dutela eta egonaldien asmoa da, hain zuzen ere,
euskaraz bizi den graffitigile baten bitartez, giro horre-

tan euskaraz bizi
daitekeela erakus-
tea. Irratigintza eta
zinemagintzarekin
beste hainbeste
lortu nahi dute.

Ikus-entzunezkoak gazteen eskura

�Gazteei euskarazko 
erreferenteak 

eman nahi dizkiegu�
NAGORE AMONDARAIN

Nagore Amondarain, Arabako Ikastolen Elkarteko kidea eta 
Gazte Egonaldien antolatzailea.


