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Bertsolaritza: 17.442 haurrek landu dute ikastetxeetan,  
eta 1.636 kidek bertso-eskolatan 

 
Ikasturte amaieran sartu gara, azken txanpan. Bertsolaritza lantzen jardun dute ikasturte 
honetan ere milaka umek eta "ez hain umek", ikastetxean bertan (eskola ordutan) zein 
hurbileko bertso-eskolan. 
 
Ikasturte amaierarekin batera bertsolaritzaz gozatzen ari diren haur eta gazteak elkar 
topatzeko hainbat ekimen antolatu dira: Ikastetxeetan ikasturte amaierako bertso 
jaialdi eta kantaldiak antolatu dira; ikastetxeetako eta bertso eskoletako haurren arteko 
topaketa gauzatzeko Eskolarteko Bertsolari Txapelketak martxan dira; bertso eskoletako 
kideak elkartzeko Bertso Eskolen egunak ospatu dira han-hemen eta udaran ere 
bertsolaritzaz gozatzen jarraitzeko aukera eman asmoz Bertso Udalekuak antolatu ditu 
Bertsozale Elkarteak. Udaberria bezain bizirik dabil bertsolaritza gaztetxoen artean ahoz 
aho. Hona hemen datuak: 
 
Ikastetxetan, "Gu ere bertsotan" proiektuaz 
 
Bertsozale Elkarteak ikastetxetan eskaintzen du "Gu ere bertsotan" proiektua; ikasturtean 
zehar eta euskara ordutan, bertsolaritza irakasleak gidatzen du gelako jarduna, ikasle-
liburuak eta audio-bideozko material osagarriek lagunduta. 2010-11 ikasturtean... 
 

 Euskal Herriko 7 herrialdetako 327 ikastetxek hartu dute parte (sare 
publikokoak, ikastola kontzertatuak zein kristau eskolak). 
 

 17.442 ikaslek jardun dute bertsolaritza lantzen. 
 

 Bertsozale Elkarteko 30 bertsolaritza irakaslek gidatu dute proiektua. 
 

 Ikasle liburu berria estreinatu dute gainera: "Gu ere bertsotan" deritzana. 
 
Ikasturte amaierako festak ikastetxetan 
 
Ikasgelan egindako lana ikasturte amaieran bistaratzeko ekimen ezberdinak 
proposatzen ditu "Gu ere bertsotan" proiektuak. Horietako bat bertso bilduma da: 
ikasgela bakoitzak jarritako bertso sorta eta argazkia biltzen dituen argitalpena. Beste 
ekimen nagusiak, ikastetxeak elkartuta eskaintzen diren Bertso Jaialdi eta Kantaldiak 
dira. Horietan, haurrek prestatutako bertso ikuskizunekin emanaldia eskaintzen zaie 
aretoan elkartutako guraso, irakasle zein ikasleei. Milaka ikasle batzen dituzten 
ekitaldiak dira ikasturte amaierako bertso-jaialdi hauek. 
 

 Gipuzkoan: 45 herritan antolatuko dira "ikastetxeak bertsotan" izeneko 70 
jaialdi, 8.800 ikaslek parte hartuz ikuskizunotan. 
 

 Bizkaian: 6.000 ikasleren eskutik 35 Kantaldi eta ikastetxeen arteko 7 topaketa 
ospatuko dira. 
 

 Araban: 1.624 ikasle eskualdeka elkartuko dira 4 Topaketatan. 
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 Nafarroan: 1.204 ikaslek hartuko dute parte Bertsopaper Lehiaketan eta 
honen sari banaketei loturik, 5 eskualdetan saioak egingo dira, ikasleek ere 
parte hartuz.  
 

 Lapurdi, Baxenabarre eta Xiberoan: "Bertsulari Ttiki" Egunak 530 haur elkartuko 
ditu maiatzaren 27an Izpuran.   

 
Bertso-eskolak 122 herritan 
 
Bertsotan egiteko grinari herriko bertso-eskolan ematen diote jarraipena haur, gazte 
zein heldu askok. Bertso-eskolak dira herrian bertsolaritza sustatzen duten gune 
nagusiak. 2010-11 ikasturtean... 
 

 Euskal Herriko 7 herrialdetako 122 herritan jardun dute bertso-eskolek lanean. 
 

 Horietan 1.636 kide batu dira; 1.074 haurren taldetan, eta beste 562 kide 
helduen taldetan. Sexuari dagokionez, haurren taldetan partaideen %47 
neskak izan dira. Helduetan, partaideen %26 emakumeak. 
 

 Talde horietan irakasle edo arduradun lanak egin dituzte 161 kidek (horietatik 
%27 ziren emakumeak). 

 
Bertso-eskolen Egunak eta  Eskolarteko Txapelketak herrialdetan 
 
Bertso-eskoletan ere ikasturtea agurtzeko ez da festarik faltako. Herrialdeko bertso-
eskolak elkartzeko festa egunak izaten dira Bertso-eskolen Egunak; Eskolarteko 
Txapelketatan, berriz, bat-batean jarduteko aukera izango dute bertso-eskoletako 
haurrek eta gaztetxoek. 
 
Bertso-eskolen Egunak: 
 

 Gipuzkoan: 30 herritako 400 haur batu ziren, apirilaren 10ean Legazpin, egun 
osoko festan. 
 

 Bizkaian: maiatzaren 21ean Iurretan izan da Bertso-eskolen Eguna, goizean 
haurrei zuzenduta eta arratsaldez bertso-eskoletako helduek eskainitako 
egitarauaz. 
 

 Araban: Maiatzaren 28an izango da Legution, Arabako Eskolarteko 
Txapelketaren finalarekin lotuta. 
 

 Nafarroan: Ekainaren 4ean Larraintzarren izango da haurrei zuzendutakoa, 
Eskolarteko Txapelketaren finalarekin lotuta. Helduen Bertso-eskolen Eguna, 
berriz, ekainaren 11an izango da, Lekunberrin eta Astizen. 
 

 Lapurdi, Baxenabarre eta Xiberoan: Apirilaren 16 eta 17an egin zuten Bertso-
Eskolen Topaketa, Bidarrain, 24 haurrekin. Aurten lehen aldiz bertso-eskolen diska 
eta aldizkaria ere aterako dute, ikasturteko lanaren erakusgarri. 
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 Eskolarteko Bertsolari Txapelketa: 
 
Herrialdeka hainbat kanporaketa izango dira, txikien zein gaztetxoen mailan. Final 
egunak hauexek dira: 
 

 Gipuzkoan: ekainaren 6an, Azpeitian. 
 

 Bizkaian: Idatzizko finala maiatzaren 13an, Gernikan. Bat-bateko finala 
ekainaren 3an, Bilbon. 
 

 Araban: maiatzak 28, Legution. 
 

 Nafarroan: Haurren finala ekainaren 4an Larraintzarren. Gaztetxoen finala 
maiatzaren 27an Iruñerrian. 
 

 Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoan: Haurren finala maiatzaren 27an Izpuran. 
Gaztetxoen finala maiatzaren 28an Baionan. 

 
Eta udan... Bertso udalekuak!!! 
 
Udan ere bertsotan gozatzen jarraitzeko eta beste herrietako bertso zaleak lagun 
egiteko aukera ederra eskaintzen dute bertso-udalekuek. Autengoan uztailetik irailera 
eskainiko diren 8 txandatan 325 haurrek hartuko dute parte. Txandak: 
 

 Zuhatza 
 Bidarrai 
 Irañeta 
 Arrazola 
 Zerain, 1. txanda 
 Zerain, 2. txanda (Nafarroako Udal Euskara Teknikarien Sareaz antolatutako 

txanda) 
 Barria (Arabako Foru Aldundiaz antolatutako txanda) 
 Hondarribia (Aiarako udalaz antolatutako txanda) 

 
INFORMAZIO GEHIAGO ESKURATZEKO 
 
Arabako Bertsozale Elkarte: araba@bertsozale.com/ 945 01 05 05 
 
Bizkaiko Bertsozale Elkarte: bizkaia.transmisioa@bertsozale.com/ 94 681 2711 
 
Gipuzkoako Bertsozale Elkartea: gbe.transmisioa@bertsozale.com / 943 67 05 75 
 
Iparraldeko Bertsozale Elkartea: iparraldea@bertsozale.com/ 59 541 504 
 
Nafarroako Bertsozale Elkartea: nafarroa@bertsozale.com/ 948 14 37 47 
 
Euskal Herriko Bertsozale Elkartea- Transmisio saila: 

                                   transmisioa@bertsozale.com /  943 69 41 29 
 


