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ZER DA ‘IRAKURRIZ
GOZATU’ EKIMENA?     
GAZTEZULO aldizkaria Euskal Herriko
hainbat Udal eta ikastetxerekin elkarla-
nean garatzen ari den egitasmoa da
‘Irakurriz Gozatu’. Xedea hauxe da: eus-
karazko produktu idatzien kontsumoa
bultzatzea, eta oro har, irakurzaletasu-
na sustatzea Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako Laugarren Mailako eta
Batxillergoko ikasleen artean. Xede ho-
riek lortzeko tresna gisa erabiltzen dira
GAZTEZULOren euskarri guztiak.



PROGRAMA 
ARRAKASTATSUA: 
7.500 
IKASLE

2011-2012 ikasturtean, 39 herri eta
mankomunitatetan garatu dugu ‘Ira-
kurriz Gozatu’ programa. Guztira,
7.567 ikaslerengana heldu da egi-
tasmoa.
• Gipuzkoan: Donostia, Aretxabale-
ta, Arrasate, Anoeta, Zestoa, Irun,
Hernani, Astigarraga, Azpeitia, Lasar-
te-Oria, Zumarraga, Urretxu, Bergara,
Ordizia, Villabona, Soraluze eta Az-
koitia.
• Bizkaian: Balmaseda, Igorre, Or-
tuella, Gernika-Lumo, Bermeo, Uri-

be-Kostako Mankomunitateta (Plentzia
eta Sopela), Etxebarri, Berriz, Urduña, En-
karterriko Mankomunitatea (Zalla, Gue-
ñes, Alonsotegi…), Arrigorriaga, Abanto
Zierbena, Getxo Muskiz, Erandio eta Ses-
tao.
• Araban: Aguraingo eskualdea (Agurain,
Dulantzi eta  Burgelu)
• Nafarroan: Bortzirietako Mankomunita-
tea (Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi eta
Arantza), Gares, Berriozar eta Nafarroa
Iparraldeko Mankomunitatea (Leitza, Are-
so, Goizueta eta Lekunberri).



III. GAZTEZULO SARIA ETA 
III. BIDEO LEHIAKETA, 
2012/13 IKASTURTEAN ZEHAR
2012-2013 ikasturtean zehar ‘Irakurriz
Gozatu’ ekimenari esker GAZTEZULO ja-
soko duten ikasleek bi egitasmo berezi-
ren berri izango dute; biak ala biak ja-
rriko baititugu martxan urria inguruan. 
Batetik, III. Gaztezulo Sarian ‘epaile’ gi-
sa jarduteko aukera izango dute. Gure
irakurleen bozkak jasota jakin nahi du-
gu zein euskal gaztek merezi duen III.
Gaztezulo Saria azken urte honetan ze-
har (2012) egindako lanagatik, edozein
delarik ere bere lan esparrua: musika,
zinema, literatura, kirola... Beren bozka
www.gaztezulo.com webgunearen bi-
tartez emanez parte hartzen duten guz-
tiak produktu elektroniko baten zozke-
tan sartuko dira. Aurreko bi saioetan
bezala, III. Gaztezulo Saria jasotzen
duen protagonistarekin, irabazlearekin,
bideo bat grabatu eta sareratuko dugu
bere alde pribatuagoa ezaguteko.

2011-2012 ikasturtean ‘Irakurriz Gozatu’
egitasmoan parte hartu duten ikasleei
egindako inkestek erakusten dutenez,
GAZTEZULO tresna ezin egokiagoa da
gazteen artean euskarazko produktu
idatzien kontsumoa sustatzeko.

 –Ikasleen %77k diote euskaraz gehiago
irakurtzen dutela GAZTEZULO jasotzen
hasi zirenetik.
–Ikasleen %74k diote euskal kirolari,
musika talde, aktore edo artistaren bat
ezagutu dutela GAZTEZULOri esker.
–Ikasleen %63k GAZTEZULOFLASH bu-
letin elektronikoa jasotzeko harpidetza
(doan da) egin dute. Horrek adierazten
du gure produktua gustuko dutela.
Ikasturte bukaeran, ikasle guztien par-
tehartzea eta inplikazioa eskertzeko,
iPhone 4S bat zozkatu dugu. Irabazlea
Donostiako gazte bat izan da.

EMAITZA BIKAINAK



Bestalde, III. Hi eta hire munduak Bi-
deo Lehiaketari buruzko albisterik
ere izango dute ‘Irakurriz Gozatu’
ekimenean parte hartzen duten ikas-
leek. 2010ean abiatutako esperient-
ziari eutsi nahi diogu aurten ere, be-
netan aberasgarria dela sinetsita
baikaude. GAZTEZULO ren claima
den ‘Hi eta hire munduak’ hori da
plazaratzen dugun gaia; eta hauxe
proposamena: gazteek konta dieza-
gutela bideo labur batean (gutxienez
minutu bat, gehienez hiru minutu)
zer nolakoa den euren mundua; zer
gustatzen zaien, zertan pasatzen du-
ten denbora… Taldekako nahiz bana-
kako lanak onartuko ditugu, beti ere
euskarazkoak. Talde lana, sormena
eta euskarazko komunikazioa sus-
tatzeko ekimen interesgarria da eta,
aurreko bi urteetan behintzat, harre-
ra bikaina izan du gazteen artean:
kasik 50 bideo labur jaso genituen
edizio bakoitzean. 
Ikus-entzunezkoen alorreko zenbait
profesionalek osatuko dute epaima-
hai, eta hauek izendatuko dituzte
irabazlea eta aipamen berezia. Ho-
rretaz gain, gazteak beraiek ardura-
tuko dira Publikoaren Saria nork me-
rezi duen finkatzeaz www.gaztezu-
lo.com webgunearen bitartez.

METODOLOGIA
Hauxe da programaren metodologia:

• Udalak, sei hilabeteko harpidetza (11
zenbakitik 6) ordaintzen die ontzat
emandako mailako ikasleei (DBH4 edo
Batxilergoa).
• GAZTEZULO aldizkariko sei zenbakiak
ikastetxeetara helaraziko ditugu. Ikasle-
en datuak edukiz gero, aldizkaria etxe-
an jasoko dute hilabetero.
• Azken zenbakia jaso ostean, ikasleei
inkesta bat banatzen zaie GAZTEZULOri
buruzko iritzia eskatuz. Horrekin bate-
ra, aldizkariaren urte osoko harpidetza
eskaintzen zaie eta GAZTEZULOFLASH
buletin elektronikoa doan jasotzeko au-
kera ematen diegu, ondoren ere euska-
raz irakurtzen jarrai dezaten.



HARREMANAK 
URRATSEZ URRATS
GAZTEZULOk, Udalek eta ikastetxeek ondorengo urratsak egingo dituzte:

1. GAZTEZULOk ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntzarako Teknikari
bakoitzari ikasle kopuruaren berri eskatuko dio.
2. GAZTEZULOk ikastetxeetara hilabetero aleak bidaliko ditu.
3. Ikastetxeek gurasoei eskutitz bat bidaliko diete egitasmoaren berri
emanez.
4. GAZTEZULOk ikasleen iritzia jasoko du inkesta baten bidez, eta urte
osoko harpidetza eskainiko die ikasleei.
5. GAZTEZULOk egitasmoaren memoria eta dagokion faktura bidaliko
dizkio Udalari.

PREZIOAK:
Urte erdiko harpidetza:

10-39 ale, %3ko deskontua: 9,65 euro ikasle bakoitzeko.
40-79 ale, %5eko deskontua: 9,45 euro ikasle bakoitzeko.
80-120 ale, % 13ko deskontua: 8,66 euro ikasle bakoitzeko.
121 aletik gora, %20ko deskontua: 7,96 euro ikasle bakoitzeko.

OHARRA: salneurrietan B.E.Za (%4) ez dago barne.


