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1.SARRERA 

 

1990ean, Herri Hezitzaileak izeneko mugimendua sortu zen herritarren bizi kalitatea 

hobetzeko lankidetza foro bat eskaintzeko asmoarekin. Hiri Hezitzaileen Elkarteak, 

munduan zehar, 478 bazkide ditu. Europako hiri garrantzitsuenak barnean daude, eta 

Euskal Herrian 10 gara, oraingoz, Hiri Hezitzaile proiektuan lanean dihardugun Udalak: 

Barakaldo, Santurtzi, Bilbo, Donostia, Zarautz, Ordizia, Gasteiz, Iruñea, Lizarra eta 

Baiona.  

 

Hiri hezitzaileak ohiko eginkizunekin batera (ekonomikoa, soziala, politikoa eta 

zerbitzuak ematea) eginkizun hezigarria landu eta garatu behar du, eta bere biztanle 

guztien prestakuntza, sustapena eta garapena izan behar ditu gogoan.  

 

XXI. mendeko erronka handiak: Lehenik, hezkuntzan “inbertitzea”; pertsona (bere 

berezitasunarekin, sormenarekin eta erantzukizunarekin bat) bere giza ahalmena 

adierazteko, berresteko eta garatzeko gauza izan dadin; Bigarrenik, berdintasun osoko 

baldintzak sustatzea guztiek besteen errespetua senti dezaten, besteenganako 

begirunetsu izan daitezen eta harremanetan sartzeko gauza; Eta, hirugarrenik, ahal diren 

alderdi guztiak erabiltzea, hiriz hiri eta inolako bazterkeriarik gabe, egiazko ezagutza-

gizartea eraikitzeko.  

 

Udalerria hezkuntza eragilea da. Eta arlo berriak bereganatu behar ditu, orain arte 

hezitzailetzat jo diren arloekin uztartzeko. Horrez gain, lan egiteko orduan, 

ezinbestekoak ditu koordinazioa eta zeharkakotasuna. Hiri hezitzaileaz ari garenez, ezin 

ditugu ahaztu ondorengo oinarrizko kontzeptuak: 

 

o Udalerrian ikasi. “Hezkuntza edukiontzi” askotarikoa eta anitza da. Talde 

honetan daude eskola sistema eta hezkuntza establezimendu ez-formalak, hala 

nola aisialdiko taldeak, animazio soziokulturala, helduen etengabeko hezkuntza 

zentroak, etab. 

 

o Udalerriarengandik ikasi. Udalerriak hezkuntza ez-formala eskaintzen du, eta 

bertan kultura eta zibismoa berez ikas daitezke, baina, era berean, beste hainbat 

balore bereganatzen dira bertan: agresibitatea, marjinazioa, sentsibilitaterik eza, 

kontsumismo neurrigabea, etab.  

 

o Udalerria ezagutu. Udalerria esatean, identitatea, lekuaren jabetza, partaidetza 

esan nahi dugu. Bertakoa sentitzea, norberaren auzoaren eta udalerri osoaren 

eskaerei erantzutea edo haiek bideratzeko ardura hartzea.  

 

Horrela Udalak, haien hurbiltasuna dela-eta, herrietako eguneroko bizimoduan izaten 

diren arazoei aurre egiteko gune egokiak direla argi ikusten da. 
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ORDIZIA, HIRI  HEZITZAILE PROIEKTUA MARTXAN 

 

Ordizia, HIRI HEZITZAILEA Proiektua martxan jartzeko ideia eta aurreneko pausuak 

Ordiziako Udaleko Euskara, Kultura eta Hezkuntza Departamentuak eman zituen eta 

bereziki bertako arduradun eta zinegotzia zen Belen Maizak. Asmoen berri Gobernu 

Batzordeari, eta Udalbatzari aurkeztu eta proposamena onartu ondoren, ondorengo 

ekintza Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen lankidetza eskatzea izan zen, proiektua 

sustatu eta koordinatzeko.  

 

Jarraian, Ordizia Hiri Hezitzailea Proiektuaren ildo nagusiak zehaztu ziren: 

 

o Hiri Hezitzaileen inguruan informazioa eskaini. 

o Ordiziako Udalak gaur eguneko erronkei erantzuteko modu berri bat eraikitzen 

hasi. 

o Udala eta Herritarren Elkarlana bultzatu. 

o Esperientziak aukeratzeko irizpideak definitu eta esperientzia zehatzak 

bideratzen hasi. 

o Lortutako emaitzen azterketa eta ebaluazioa egin. 

 

Hiri Hezitzaileen eduki teorikoaz aritu ondoren, hiri hezitzaile ikuspegitik hausnarketa 

egin zen Ordiziako egoeraz, herritar eta elkarteetako zenbait ordezkarirekin. 

Hausnarketa horren ondorioz, esparru guztietara iristea ezinezkoa izango zela ikusiz, 

zenbait gairi arreta berezia jartzea erabaki zen, hala nola; Inmigrazioari, Kulturari, 

Komunikazioari, Aisialdia eta Kirolari, Eskola eta Hezkuntzari eta Euskarari. 

 

Aipatutako gaiak aztertu ondoren, lehentasuna Aisialdiko ekimenei eman zitzaien. 

Horrela 2009ko uztailean herritarrei eta elkarteei galdeketa egin zitzaien. Galdeketa 

egitearen helburua aisialdian herritarrek zuten partaidetza-maila aztertzea izan zen, eta 

hori aztertzearekin batera proposamenak lantzea eta garatzeko aukera izatea. Galdeketa 

200 herritarri egin zitzaion: gizon eta emakume, neska eta mutil, gazte eta nagusi. 

Herriko hainbat elkarteri egindako elkarrizketak ere kontutan hartu ziren, eta baita 

Agenda 2000 eta esparru honi buruzko prentsako berriak ere. 

 

Diagnostikoa egin ondoren, indar-guneak eta ahulguneak identifikatu ziren, eta 

lehentasunak zehazten joan ginen. Hurrengo urratsa, denen partaidetza bultzatu nahian, 

Udal erakundeek, herriko elkarteek eta herritarrek elkarrekin proposamen zehatzak 

sortzea izan zen.  
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2.- HELBURUAK 

 

OROKORRAK, ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

  

Hiria Hezitzailea dela diogunean, zera adierazi nahi dugu: hezitzailea izateko nahia, 

asmoa, intentzioa duela. Asmo honek konpromiso politikoa eskatzen du, baina hiritarren 

konpromisoa ere ezinbestekoa da. Elkarrekin, hiritarrek eta Administrazioak, hiru maila 

dituen lanari aurre egin behar diote, Hiri Hezitzaileen oinarrietan ageri den bezala: 

 

o Informazioaren azalpen egokia eta gardena eman. 

o Hiritarren parte hartzea sustatu. 

o Etorkizunean proposamen eta ekintzak garatzeko, beharren ebaluazioa egin.  

 

Hiri hezitzaile proiektuan elkarteen arteko elkarrizketak berebiziko garrantzia du eta 

ekintza guztietan elkarteen arteko elkarlana bilatuko da. Honela helburu hauek lortuko 

ditugu: 

 

o Elkarte eta eragileen arteko harremana hobetzea. 

o Lankidetza eta trukaketa indartzea. 

o Ekintza batzuk elkarrekin antolatzea. 

o Ekintza batzuen zeharlerrotasuna lantzea. 

o Berdintasun printzipioa txertatzea 

 

 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

 

Belaunaldien elkartrukearen xedea, pertsonen garapen integrala eta elkarbizitza soziala 

lortzea da, pertsonen integrazio soziala oztopatzen duten egoerak aldatuz eta 

horretarako hezkuntza prozesuez baliatuz. Horrela, kolektiboaren ongizatea 

esanguratsuki hobetzea, eta, ondorioz, herritarren bizi kalitatea hobetzearen jomuga 

zilegi bihurtuz. 

Ondorengo gaiekin erlazionatzen diren hainbat ekintza burutzen dira: ingurugiroa, 

folklorea, elikadura osasuntsua, bizi istorioak, oraingo eta lehengo hezkuntza 

programak, herriko historia eta zerbitzuak etab. Heldu eta gazteen artean burutzen dira, 

eta, esan daiteke, elkarrekin burutzen dituzten ekintzen bidez,  pertsona helduen eta 

gazteen artean harreman berezia eta aberatsa sortzen dela.  

 

Azken batean, helduenen ezagutza eta herriko kultura, errealitatea hobetzeko ezagutza 

gisa ulertzen da, beharren arabera aldatuz joango da. 

 

Paulo Freirek dioen bezala:  
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Hiri Hezitzaileak gazteen eta adinekoen elkar ezagutzea bilatzen du, aurreiritziak 

baztertuz lankidetzan jardutea xede hartuz. Horretarako helburu zehatz hauek zerrendatu 

ditugu: 

 

o Belaunaldien arteko elkarren ezagutza eta errespetua lantzea. 

o Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

o Helduen, pertsona nagusien, hausnarketa eta partaidetza sustatu ekimen 

solidarioetan. 

o Adinekoen eta helduen bizi- esperientzia aprobetxatzea gazteei 

eskaintzeko.  

o Gazteen esperientzia helduei eskaintzea.  

o Elkarrekin ekimenak antolatzea. 

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

 

Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da eta herri osoaren ondare. Berdintasun 

sozialetik urrun egonik lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio Udalak 

euskarari. Horregatik, euskara hiritar guztiak integratzeko funtsezko elementu 

bilakatzea nahi dugu.  

 

Hiri Hezitzaile proiektuak, euskararen arloan, ondorengo helburu hauek zehaztu ditu:  

 

o Ordiziako udalerrian euskararen normalizazioa bultzatzea. 

o Euskararen ondorengoetaratzea, hau da, belaunaldien arteko loturak 

indartzea.  

o Euskararen erabilera zabaltzea. Euskararen aldeko auzogintza eta 

zerbitzugintza. 

o Euskararen elikadura indartzea. Euskaldun berriak duen hizkuntza 

ezaguera sendotzea, harreman sare euskalduna zabalduz, euskal 

kulturaren aberastasunaz jabetu daitezen.  

o Euskara eta Euskal Kulturaren arloan egiten diren ekimenak uztartzea 

elkarren arteko koordinazioa bultzatuz eta herriko euskara eta kultur 

elkarteak beste egitasmoetara gerturatuz.  

o Herri nortasuna hedatzea; Ordiziako ohiturak, hizkuntza, toponimia… 

o Euskara integratzeko elementu gisa finkatzea. Programa bereziak eskaini 

Ordiziara bizitzera etorri direnei euskararen bitartez herri bizitzan 

txertatzeko aukera izan dezaten.  

 

 

EMAKUME ETA GIZONEZKOEN BERDINTASUNA 

 

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna utopia bat da oraindik gaur egungo 

gizarteetan. Baina, bataren zein bestearen arteko ezberdintasunak aintzat hartuta, aukera 

eta eskubide berdintasunarekin amets egiten duten gizabanakoak asko dira, gizonak 

nahiz emakumeak. Berdintasunaren utopia errealitate bihurtzeko oraindik asko dago 

egiteko, baina bideak ibilian osatzen dira. 

 

Emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna lortzeko gizarteak aldatu ahal izango ditu rol 

horiek, eta horretarako herritarrak berdintasunean hezi beharko ditugu.  
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Hiri Hezitzaile proiektuaren bidez plana praktikara eramatea bilatu da. Emakumezkoen 

eta gizonezkoen artean tratu eta aukera berdintasuna  lortzeko ondorengo helburuak 

zehatu dira: 

 

o Emakumeen eta gizonezkoen eskubide berdintasunaren aldeko 

konpromezua hartzea eta aldarrikatzea. 

o Indarkeria matxista saihestea eta tratu ona sustatzea 

o Berdintasunaren alde lanean ari diren erakunde eta elkarteekin harremana 

eta lankidetza sustatzea. 

o Ordiziar guztiei, berdintasuna lortzeko, ekimen desberdinen berri ematea 

inplikatzeko eta parte hartzea sustatzeko. 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

 

Gazteak herriko partaide diren aldetik, herriaren garapenean agente garrantzitsuak dira. 

Badira era antolatuan jarduten duten gazte taldeak, beste batzuk berriz, adinez 

gazteagoak direnentzat udalak dituen zerbitzuez baliatzen dira. Horiek guztiek herriaren 

garapenean ekarpen garrantzitsuak egiten dituzte euren ekintzak aurrera eramanez eta 

herriari nortasuna eta bizipoza eskainiz. Gazteek egiten duten lanak garrantzi handia du 

beraien garapen pertsonalerako eta baita herriaren heziketarako re. Izan ere, ekintza 

hauen bidez norbere sormena, elkarlana, harremanak etab. garatzen dituzte eta aldi 

berean herriaren partaide biziak bihurtzen dira. Hori dela eta Hiri Hezitzailearen 

barnean funtsezko papera jokatzen dute. Honako helburu hauek lortu nahi dira proiektu 

honen barnean: 

 

o Herriko baliabideen erabileran eta egiten diren ekintzetan gazteen parte 

hartzea sustatzea. 

o Gazteen sormena, harremanak  eta lankidetza bultzatzea. 

o Elkarren arteko tratu ona eta errespetua sustatzea. 

o Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko 

errespetuz jokatzea. 

o Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa 

bultzatzea. 

o Herriko gazteen arteko harremanak bultzatu eta beraien artean giro ona 

sortzea. 

o Gazteen artean indarkeria sexista saihestea. 

o Autonomoak izateko garrantzia bera du norberaren zaintza eta bestearena 

(interdependentzia), eta bi ikuspegi hauek heziketa baloreetan barneratu 

beharko litzateke erantzunkidetasuna bultzatuz. 

 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

 

Nazio Batuen Gizakien Aholkularitzarako Programan (Hábitat II, 2000)  herri inklusibo 

baten ondorengo definizioa jasotzen da: “Edonork, bere egoera ekonomikoa, sexua, 

adina, arraza, erlijioa edo ezaugarrien arabera, produktiboki  eta positiboki herriak 

eskaintzen dituen aukeretan parte hartzea ahalbideratzen duen lekua.” 

  

Pobrezia, marjinazioa eta esklusio soziala gizarte garaikideko dinamika sozialetan, 

ekonomikoetan eta politiketan presente dauden kontzeptuak dira, gizarte beraren 
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garapenari loturik doazen fenomenoak dira. Egoera horiek sortzen dituzten arrazoiak 

pertsonen eguneroko bizitzako hainbat eremutan topatzen diren hutsuneekin  

 

erlazionatzen dira, hala nola; hezkuntza, etxebizitza, osasuna, harreman pertsonalak eta 

sozialak, eta lanbideak. Pertsona edo familia berean faktore horien bateratzeak ondorio 

desatseginak zein bazterketa soziala indartzen dute, gizarteak eskaintzen dituen 

aukeretatik eta zerbitzuetatik kanpo geratzea eragin dezakeelarik. 

 

Baina horrelako egoerak saihets daitezke eta baita eragina gutxitu ere, herri mailako 

politikak edo praktika inklusiboak sustatzen badira. Pertsona edo familia horien parte-

hartzea bultzatuz eta euren arraza, erlijio, egoera edo ezaugarriak onartu eta 

errespetatuz, hain zuzen ere. 

 

Hori dela eta, hiri hezitzaile proiektuak egoera horiei aurre egin eta gure herrian 

baztertze arriskuan egon daitezkeen pertsonei herrian parte hartzeko aukera eskaini 

nahi die. Herria ezagutuz, herriko ekintzetan parte hartuz eta harreman berriak 

sortuz, pertsona guztien  bizitza kalitatea hobetu dadin. 

 

Gizarte inklusioa eta integrazioa lortzeko, ondorengo helburuak zehaztu dira: 

 

o Herritar guztien barneratzea eta herriko bizitzan parte hartzea bultzatzea. 

o Gure herriak dituen zerbitzuak eta baliabideak, herritarrei zabaltzea 

pertsona guztiengana iristen dela bermatuz. 

o Eskubide berdintasuna bermatzea. 

o Herritar oro, Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

o Zenbait balio garatzea: solidaritatea, errespetua, berdintasuna, 

tolerantzia… 

o Erantzunkidetasuna sustatzea bizitzaren iraunkortasunaren alde. 
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3.- 2018/19 URTEKO PLANGINTZA 

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

X

X

X

X

X

X

X

X

  3.- SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK (Urdaneta-Zuhaizti-AEK)*

  4.- PINTXO HOTZAK SUKALDATU (Jakintza-Zuhaizti)

  5.- JAIALDI BEREZIA (Urdaneta, Jakintza, Garagune, Zuhaizti)*

  6.-  GARAI BATEKO ORDIZIA EZAGUTU (Jakintza-Zuhaizti))

3. EKIMENAK
2018 - 2019 URTEKO PLANGINTZA: EGUTEGIA

BELAUNALDIEN ARTEKO HARTU-EMANA

  1.-  ERAKUNDEEN ARTEKO BISITAK (Urdaneta - Zuhaizti)*

  2.- SASKI SOLIDARIOA*

  7.- XAKE TXAPELKETA (Urdaneta- Zuhaizti)*

  8.- NATUR IRTEERA (Urdaneta-Zuhaizti))

X

X

X

X

X

X

X

X

   11.- EUSKARALDIA 

   13.- AHOZ-AHO

   14.-  KALDEREROAK ETA ZOZOMIKOTE

    15.- TXONTXONGILO JAIALDIA

  16.- ORDIZIAKO IRAKURLE TALDEA

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA

   9.- EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA

  12.- GABONETAKO POSTALAK

   10. BINGOA EUSKARAZ (Zuhaizti-AEK)

X X X X X X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X X X X

   23.- NI,ZU,GU….DENOK!  (Jakintza - Ordizia Kolore)

   24.- HERRI JOLASAK BUZTUNTZAN

   25.- DENOK BATERA SUKALDATU (Garagune- Nzko nerabeak)

   22.-GIZA ESKUBIDEAK ETA INKLUSIORAKO BIDEAK LANDU. ORRIAK  BIRRINDU/ 

GIZA ESKUBIDEEN BIDEOAK (Garagune- Oianguren)

   26.- GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA PROIEKTUA

   28.- PACO ETXEBERRIA. LA TORTURA: EL CRIMEN OCULTO

   29.- "VALIENTE" AURKEZPENA: AMNISTIA INTERNAZIONALA

   30.- KORTO LEHIAKETA INTERNAZIONALA

   20.- GOAZEN ORDIZIA

   27.- KOLORE TRUK - MERKATU SOZIALA

   21.- TOLERANTZIAREN ALDEKO NAZIOARTEKO EGUNA

   17.- TAPOI BILKETA

   18.-  MIGRANTEEN NAZIOARTEKO EGUNA

   19.- ELIKADURA ETA POBREZIA NAZIOARTEKO EGUNAK

GIZARTE INKLUSIO ETA INTEGRAZIOA
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X

X

X

X

X

X

X

   36.- EMAKUMEEN EGUNA (martxoak 8)

   37.- MATAZAK

   35.- GIZA KATEA

   32.- FRONTENIS JOLASA

   34.-  ZULO BELTZA ANTZERKIA (Dar-dar, DBH Jakintza, DBH1 Oianguren institutoa)

   33.- GABONETAKO  OPARIEN PRESTAKUNTZA 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA

   31.- ELKAR EZAGUTUZ ( Garagune - Urdaneta)

GENERO BERDINTASUNA
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4.  EKINTZEN ZERRENDA 2018/2019 

 
BELAUNALDIEN ARTEKO HARTU – EMANA 
  1.-  ERAKUNDEEN ARTEKO BISITAK 
(Urdaneta - Zuhaizti)   
  2.- SASKI SOLIDARIOA    
  3.- ERAKUNDEEN ARTEKO TOPAKETAK 
(Oianguren-Garagune)   
  4.- SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK 
(Urdaneta-Zuhaizti-AEK)   
  5.- PINTXO HOTZAK SUKALDATU (Jakintza-
Zuhaizti)   
  6.- JAIALDI BEREZIA (Urdaneta, Jakintza, 
Garagune, Zuhaizti)  
  7.-  GARAI BATEKO ORDIZIA EZAGUTUZ 
(Jakintza-Zuhaizti)  

8.- XAKE TXAPELKETA (Urdaneta- Zuhaizti)    
9.- NATUR IRTEERA (Urdaneta- Zuhaizti)
  

  
EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 
10.-KALDEREROAK ETA ZOZOMIKOTE 
11.- EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 
12.- EUSKARALDIA 
13.- GABONETAKO  POSTALAK 
14.- AHOZ-AHO 
15.- BINGOA EUSKARAZ (Zuhaizti-AEK) 
16.- TXONTXONGILO JAIALDIA 
17.- ORDIZIAKO IRAKURLE TALDEA 
 
 GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 
18.- TAPOI BILKETA 
19.- MIGRANTEEN NAZIOARTEKO EGUNA 
20.- ELIKADURA ETA POBREZIA 
NAZIOARTEKO EGUNAK 
21.- GOAZEN ORDIZIA 
22.- TOLERANTZIAREN ALDEKO 
NAZIOARTEKO EGUNA 
23.- KOLORE- TRUK MERKATU SOZIALA 
24.- HERRI JOLASAK BUZTUNTZA AUZOAN 
25.- NI,ZU,GU…DENOK! 
26.- GARAGUNEKO ERABILTZAILEAK 
ORRIAK BIRRINTZEN IKASTETXEAN 
27.- GIZA ESKUBIDEEN INGURUKO 
BIDEOAK 
28.- GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA 
PROIEKTUA 
29.- KORTO LEHIAKETA 
 

 
30.- AMNISTIA INTERNAZIONALAREN 
HITZALDIA 
31.- PACO ETXEBERRIA. LA TORTURA: EL 
CRIMEN OCULTO 
 
 
GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 
32.- ELKAR EZAGUTUZ (Garagune-
Urdaneta) 
33.- INKLUSIORAKO BIDEAK LANDU 
(Garagune- Oianguren) 
34.- GABONETAKO OPARIEN 
PRESTAKUNTZA 
35.-FRONTENIS JOLASA 
36.- ZULO BELTZA ANTZERKIA (Dar dar 
produkzioa, DBH guztia Jakintzatik, DBH1 
Oiangurenetik) 
 

 
 GENERO BERDINTASUNA 
37.- MATAZAK 
38.- GIZA KATEA 
39.- MARTXOAK 8 – EMAKUMEAREN 
EGUNA 
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HIRI HEZITZAILEAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA 

Hiri Hezitzaileen Karta betetzeko konpromisoa hartu duten tokiko gobernuak biltzen 

dituen irabazi asmorik gabeko erakundea da Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea. 

Hiri Hezitzaileen Karta horixe da, hain zuzen, mundu-mailako mugimendu horren 

ibilbideorria, 1990ean egin zen Hiri Hezitzaileen Nazioarteko I. Biltzarrean abian jarri 

eta 1994an elkarte gisa eraiki zen mugimenduarena, alegia. Ordizia, 2014.urtetik 

darama elkarte honen barruan. 

 

Hiri hezitzailea gizartea eraldatzeko tresna gisa hezkuntzaren (hezkuntza formala, ez 

formala eta informala) aldeko apustua egiten duen hiria da, lurraldean eragina duten 

ahalik eta heziketa-eragile gehien mobilizatuz eta antolatuz. Bizitza osora zabaltzen den 

eta hiriko bizitzako hainbat eta hainbat arlotan eragina duen hezkuntzaz ari gara. 

Inklusioa eta aukera-berdintasuna, justizia soziala, demokrazia parte-hartzailea, kultura 

arteko bizikidetza, belaunaldien arteko 

elkarrizketa, bizimodu osasungarri eta 

iraunkorra, hiri iritsi-erraz eta 

interkonektatu baten plangintza, 

lankidetza, bakea eta horrelako 

balioak indarrean dauden hiri-eredu 

batekin konprometituta egotea 

eskatzen du horrek. Hiri Hezitzaileen 

Kartan jasota dauden printzipioak dira 

guztiak. 

 

25 urte baino gehiagoko ibilbidea egin 

ondoren, Hiri Hezitzaileen 

Nazioarteko Elkartearen Batzar Nagusiak azaroaren 30a Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 

Egun gisa izendatzea erabaki zuen, hezkuntzak aldaketarako tresna gisa duen garrantzia 

mundu osora zabaltzeko eta hiri-eredu horren aldeko aliatu gehiago lortzeko. 
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Horrela, 2018. urtean, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunaren hirugarren 

edizioa ospatuko da. Lehenengo edizio arrakastatsuaren ondoren, Hiri Hezitzaile 

barruan parte hartu zuten eragile guztiri aitortza ekitaldia egin zitzaien eta hauxek izan 

ziren: Goiztiri AEK Euskaltegia, Ordizia Kolore, Goierriko Bertso Eskola, Dar-dar 

produkzioak, Ordizia-Garagune Goyeneche Fundazioa, Gazte lokala, Hitzaro Euskara 

Elkartea, Jakintza ikastola, Kale hezitzaile zerbitzuak, Kimetz Emakumeen elkartea, 

D’elikatuz zentroa, Oianguren Institutoa, Urdaneta Ikastetxea, Zuhaizti zentro soziala, 

Larrun arri elkartea, Caritas eta Euskarazko irakurle taldea. Iazko bigarren edizioan 

“Ordizia Hiri hezitzailea” foroak Ordiziarrock-OTAk eginiko lana aitortu zuen. 

 

 

Hiritarren parte-hartzea da, 

beraz, hiri hezitzaileek izaten duten 

eraldaketaren motorra, eta hori, bere 

horretan, prozesu hezitzaile bat da: 

parte hartuz ikasten dute pertsonek 

hiritar konprometituak izaten, 

interesa sortzen zaie, eta gauza 

publikoetan inplikatzen dira; eta 

adostasunetara iristeko elkarrekin 

hitz egiten eta besteen iritziak 

errespetatzen ikasten dute. 

Hirugarren edizio honetan “Ordizia 

Hiri hezitzailea” foroak Nagusilan 

elkartearen lana aitortu nahi du. 

Hainbat helburuen dihardute lanean: Adineko pertsonei babestea, laguntza ematea eta 

animatzea. Adineko pertsonen ahalduntzea sustatzea eta horretarako konpromiso soziala 

hartuko da oinarritzat eta egoerarik ahulenean dauden adineko pertsonei ahotsa ematea.  

 

 

Aitortza 2018ko azaroaren 30ean izan zen arratsaldeko 18:30etan Plaza 

Nagusian. Bertan, nazioarteko egunaren manifestua irakurri zen hiritar guztiak 

gonbidatuak izanik ekitaldira.  
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ALFABETO PEDAGOGIKOA ETA 
DENBORAREN KAPSULA 

 

Ordiziako 750.urteurrenaren egitasmoari amaiera eman nahirik, Hiri Hezitzailearen 

barnean landu diren bi proiektu hauek aurkezteko bildu ginen otsailaren 1ean, goizeko 

10:00etan Barrena Kultur Etxean. 

 

Ordiziako Alfabeto pedagogikoak, izenak berak adierazten 

duen moduan, alfabetoaren lehenengo letratik azkeneko 

letraraino Ordizian egon diren edo dauden hainbat izen 

jasotzen ditu. Adibidez, alfabetoan A hizkiarekin Azoka hitza 

jasotzen da hitza nagusia bezala, baina beste batzuk ere jaso 

dira, hala nola Altamira, Abaria, Aralar eta Astokale, denak 

Ordiziarekin lotutako hitzak. 

Alfabeto Pedagogikoa, paperean dagoen formatuaz gain, pdf 

formatuan aurkitu ahal izango da  Ordizia Hiri Hezitzailea web orrialdean. 

(http://ordiziahirihezitzailea.eus/euskara/argitalpenak)  

 

Denboraren Kapsulari dagokionez, gaur egungo Ordiziaren inguruan hausnarketa 

egiteko aukera eman zigun, hemendik 50 urtetara etorkizuneko Ordizia zein izango den 

irudikatzeko ariketa ezin hobea izanik. Denboraren kapsularen ideian oinarrituta (gaur 

egungo mezuak eta objetuak gordetzeko ontzi itxiak dira eta etorkizuneko belaunaldiek 

aurkituko dituzten itxaropenarekin egiten dira), ikastetxeekin eta beste elkarteekin 

jorratutako jarduera izan zen. 

 

Ordiziarren beharrak ezagutu, gazteen elkarlana bultzatu, gazte eta erakundeen arteko 

hurbilketa sustatu eta belaunaldi 

desberdinen arteko ezagutza zehazteko 

aukera eman zigun ekintza honek. Bertan 

parte hartu zuten eragileek hainbat objektu 

sartu zituzten kapsulan eta 50 urteren 

ostean irekiko da (2068.urtean) hauek 

hezkuntza edota arlo sozialean izan duten 

eragina eta aldaketa ikusteko aukera 

izanik. 

 

Jarraian, parte hartzaileen sinadura jaso 

zen ekintzaren konstantzia zehazteko akta batean. Aktaren kopia bat kapsularen barruan 

gordea izan zen objektuekin batera eta bestea, Udaletxeko erregistrora eraman zen, 

bertan mantenduz kapsularen irekiera arte dagokion udalbatzaren eskutik 2068.urtean. 

 

Kapsula Barrena Kultur Etxeko hormetan gorde zen,haur liburutegian hain zuzen ere, 

ekimen honen testigu den plaka bat ezarriz. .  

 

 

http://ordiziahirihezitzailea.eus/euskara/argitalpenak
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Ordizia Hiri Hezitzailea proiektuaren barruan garatu diren bi ekintza hauetan eragile 

ugarik parte hartu zuten, besteak beste: 

 

o Alotza Haur Eskola. 

o Amets Bide Dantza Taldea. 

o Dar-dar gizarte ekimeneko kooperatiba. 

o D’Elikatuz Zentrua. 

o Goierriko Bertso Eskola. 

o Goyeneche Erakundea (Garagune). 

o Jakintza Ikastola. 

o Kimetz Emakumeen Elkartea. 

o Oianguren Institutoa. 

o Ordiziako Udala (Berdintasuna, Euskara Zerbitzua, Gazteria, Kultura, 

Migrazioa eta Aniztasuna;eta 750.urteurren Sailak). 

o Ordiziarrock Elkartea. 

o Ortzadar Argazkilaritza Elkartea. 

o Urdaneta Ikastetxea. 

o Zuhaizti Zentru Soziala. 
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LIBURU BABY KLUBA 

 

Liburu Baby Kluba ekimena,  “Ordizia Hiri Hezitzailea” programaren barruan garatu 

zen Udal Liburutegian. 

 

Liburu Baby Kluba 0 eta 3 urte bitarteko umeei zuzenduriko jarduera ludiko eta 

didaktikoa da. Umeak heldu batekin egongo dira eta azken honek jardueran ere parte 

hartuko du. Jardueraren ardatza eta abiapuntua liburua da. Jarduera honen helburu 

nagusia umeengan txikitatik eta beraien familiengan literatura, musika, artea eta 

naturarekiko interesa piztea da. Liburu Baby Kluba jarduera kulturanitza da eta 

horregatik, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez garatzen da. 

 

Hiri hezitzailaren helburu etengabea ikasi, 

trukatu eta partekatzea da. Hortaz, bertako 

biztanleen bizitza aberastea ere bai eta nagusiki, 

haur eta gazteak heziko ditu, baina borondate 

irmoa agertu behar du adin guztietako 

pertsonak bizitzan zeharreko prestakuntzan 

sartzeko. Eta zentzu horretan Liburu Baby 

kluba ekimena Hiri hezitzailearen printzipioen 

barruan kokatzen da, hala nola Hiriak 

aniztasunean oinarritutako hezkuntza sustatuko 

duela esaten denean, betiere ulergarritasuna, nazioarteko  lankidetza  solidarioa;  edota 

Hiria  familiei  behar  bezalako  prestakuntza  ematen  ahaleginduko  duela esaten 

denean,  haien  seme-alabei hazten laguntzeko, haien seme-alabei hiriaren funtsa 

barneratzen laguntzeko, elkarrekiko begirunearekin bat. Alde horretatik, oro har, 

hezitzaileentzako prestakuntza-proposamenak garatuko  ditu,  bai  eta  hirian,  nahiz  eta  

maiz  ohartu  gabe,  hezkuntza-eginkizunak  betetzen  dituzten pertsonentzat ere. 

 

Eta marko horretan garatu nahi da Liburu Baby Kluba ekimena ikasturte honetan 

(18/19). Saioak Udal liburutegian burutu ziren,urriaren 16ean, otsailaren 12an eta 

apirilaren 2an goizez (10:30h) eta azaroaren 6an,  martxoaren 12an eta maiatzaren 7an 

arratsaldez (17:00h) parte hartzaile kopurua mugatua izanik. 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:       SASKI SOLIDARIOA                                                                                            

DATA: ABENDUAN 
 
SEXUA:                         MAILA/LAN EREMUA :      IKASTETXE OSOA                                      
ADINA: 
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
 Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Beharrean daudenentzako janaria bildu delako. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
 
 Zergatik? 
Elkartasuna adierazi delako egin den bilketarakin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZER IKASI DUT? :  

Bakoitzak zerbait ekarriz denon artean asko lagundu dezakegula. 

 

 

 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

 Supermerkatetako bilketa handiaren data inguruan izateak, bilketa bikoiztea 

bezala izan da eta ondorioz, bilketa txikiagoa izan dela dirudi. Datak hain 

gertu ez egotea komeni da. 
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BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI BEREZIA.     ZEB.: 3 

 

 

ARDURADUNA(K): Talde eragilea 

ZUHAIZTI ZENTROA,  

URDANETA IKASTETXEA, JAKINTZA IKASTOLA  

ETA GARAGUNEA ZENTROA  
 

PARTAIDEAK:  Eragile eta partaide guztien parte hartzea bultzatzen da. Ekintzaren  

protagonistak izaten, eta, aldi berean, ikusleak. 
 Partaidetza orokorrean: # 180 pertsona. ( Emakumezkoak % 65, gizonezkoak 

%  35).  URDANETA IKASTETXEKO LH 5-6 ikasleak. JAKINTZA 

IKASTOLAKO  LH2ko ikasleak. ZUHAIZTIKO Umore ona abesbatza. 

GARAGUNEKO partaideak eta EGUNEKO ZENTROKOAK, azken hauek ikusle 

moduan. 

Garagunetik: Emakumezkoak (12); gizonezkoak (6). Aniztasun funtzionala duten 
pertsonak (16). Helduak 

Norentzako: Irekia da. Hartzailearen adina: Haurrak eta  Nagusiak        

   

DATA:  2019-03-11  

HELBURUAK:  
 

● Herriko hainbat taldeen artean ekintza parte hartzailea antolatu, non denok 

protagonistak diren eta elkarren ezagutza bultzatuz (begiradak: aniztasun 

funtzionala, bizi etapak ezberdinak, sexu – generoa, ….)  

● Adin desberdineko pertsonak, herri mailan, jaialdi baten bidez,  musikaz, abesteaz, 

dantzaz disfrutatzea 

● Pertsonen errealitate desberdinetara hurbildu, beraien artean elkarren ezagutza, 

elkartasuna eta aitortzea sustatuz. 

● Zahartzaroa bizitzaren ziklo jarrai barnean kokatzea, zahartzaroari buruzko 

estereotipoak hautsiz, eta gaixotasunetik eta menpekotasunetik bereiztuz.  

● Denok, garen bezalakoak garela, jendarteari ekarpenak egiten dizkiogula 

kontzientziatu eta konturatu.  

● Helburu jakin baten alde lan egitea: euskaraz, euskal kultura..  

● Aniztasun funtzionala duten pertsonak (Eguneko zentroko adineko pertsonak eta 

Garagunea zentrokoak) partaide bihurtzeko aukerak sustatu. 

● Zeinu hizkuntza naturaltasunez ezagutzera ematea, eta irisgarriagoa egitea edonoren 

parte hartzea. 
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Argi dago helburu hauek lantzeko Hiri hezitzaile programa barruan egiten 

ditugun beste ekintza guztiak kontuan hartu behar ditugula. Hau ez da ekintza 

puntual bat, beste ekintza batzuekin osatzen da.  
 

Landu diren balioak 
Belaunaldiarteko harremanak, aniztasuna, partaidetza – denok protagonistak, 

irisgarritasuna, elkar ezagutza. 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 

Zuhaizti zentroko urteurrena ospatzeko egitarauan txertatzen da ekintza hau.  

Jaialdi musikala da. Dantza eta abestien emanaldiak.  

Erakunde bakoitzak beraien emanaldia prestatzen du 

Eta Garagunea zentrokoek entseguetan parte hartzea aurreikusten da, elkar ezagutzeko 

guneak sortuz.    

Emanaldia. Aurkezpena Zuhaiztiko bi kidek egiten dute (euskaraz eta gaztelaniaz).  

Gero erakunde bakoitzak  emanaldia egiten du, eta bukatzeko denon artean adostutako  

abesti bat abesten dugu. Aurtengo abestia: “Ama lur” 

Ondoren, Zuhaiztiko kafetegian 

luntxa antolatzen du Zuhaizti 

elkarteak elkar ezagutzerako 

gune informala izateko. 

Kafetegia 3 eremutan banatzen 

da eta eremu bakoitzean 

erakundeetako partaideak 

nahasten dira. Hor ere 

Garaguneakoen laguntza 

aurreikusten da gela prestatzeko. 

Denon artean jasotzen da gero.  

Kostea erakundeen artean 

banatzen da.   

 

Garaguneko kide batzuk zeinu hizkuntzan abesten den momentuan parte hartzen dute, 

beste partaideekin batera. Badira ikusle bezala parte hartu nahi izan dutenak ere. Eta 

azken momentuan protagonismo gehiago aldarrikatu dutenak ere!  

Aurten eskolako Kultur Astea Otsailaren 25etik martxoaren 1era bitarte ospatu dugunez 

eta ekintza hau martxoaren 11n...tartean oso denbora gutxi izan dugu Garagunekoekin 

entseguak antolatzeko (ze talde joango diren Zuhaiztira Aste Kulturala pasa eta gero 

erabakitzen baitugu). Beraz Aste Kulturalean bai parte hartu dute, baina entsegurik ezin 

izan dugu adostu. Ea datorren urtean berriro hauek adosteko aukera dugun. 

Emanaldiaren amaieran, luntxean parte hartzen dugu guztiok. 

Aurten Urdanetako ikasleek burutu dituzten ekintzak hauek izan dira: 

- 2. ziklo, laranjek: “Dorreko Kanpaiak” abestia txirularekin. 

- 2. ziklo. berdeek: “Zazpi kolore” abestiaren dantza. 

- LH6. beltzek: sarrera eta agurreko bertsoak. 
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METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 

ebaluazioa nola egiten den): 
2019n komunikazioa posta elektronikoaz egin da, eta abestia garaiz adostu da. 

Antolaketa bilera ere egin da (urtarrilak 28) dena adosteko eta koordinatzeko 

(entseguetako datak, haur kopurua, antolaketa, hobekuntzak,elkar ezagutzarako beste 

ekintza batzuk aztertu, .. (adibidez txikiak badira Garagunea zentrora bisitan joatea, 

bideo bat eskaini, ..). 

Iaz sartu genuen elementu berria mantendu da: abestia keinuz ere antzeztu.  

Oso ongi irten  da.  

 

BALIABIDEAK:  
Giza baliabideak: partaide guztiak 

Materialak: musika tresnak, audio instalazioa, gela handia eta txikiak (aldagelak), 

mikroa, kafetegia, luntxa 

Difusioa: Zuhaiztiko programa. Urdaneta barneko telebista programarako grabatzeko 

tresnak eta erreportariak. 

 

 

BALORAZIOA: 
Eguna aproposa izan da (martxoak 11) 

Esperientzia atsegina eta gustukoa izan da denontzako. 

Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia partekatua izan da.  

Aberasgarria izan da gure haurrentzat eta nagusientzat beste adin eta giza taldeekin 

horrelako jarduerak partekatzea. 

Eta denok batera abesti bat abestu dugu emanaldia bukatzean, denok partaide izanik.  

Luncha hartzean elkarren hartu-emanak izateko aukera eskaini digu.  

Eguneko zentroko aiton-amonak eta senitartekoak ikusleak izan dira. Gustura egon dira 

(aurpegiko irribarrea ...).   

Talde guztientzako ekintza berezia izan da, euren eguneko programatik kanpo.  

Euskaraz egin da.   

Espazioa txikia gelditzen den arren Zuhaizti zentroan mantendu nahi dugu, zentroko 

urteurrenaren inguruan. Horrela hainbat helburu lantzen baititugu: Zuhaizti zentroa ireki 

herriko jendeentzat ezagutu dezaten, Eguneko zentrokoak ekintzan parte hartzeko 

aukera eman, luntxa Zuhaiztiko eremuan egitea, eta abar..    

Urdanetakoek erreportai grafikoa sortu dute.  

 

Aurtengo jaialdirako, denboraz aukeratu zen abestia, eta horrek aukera eman digu, esan 

bezala, Urdanetako entseguetan parte hartzeko. 

Garagunean bertan ere egin ditugu entseguak, jarduera desberdinetan txertatuz abestia, 

eta alaia zenez, disfrutatzeko momentu eder ugari izan dugu hilabeteetan zehar. 

Joan den urtean baino goizago hurbildu gara, eta horregatik lasaiago ibiltzeko aukera 

izan dugu.Gainera, bolondres batzuen laguntza ere izan dugu, eta horrek eskaini digu 

erabiltzaile talde handi batekin parte hartzeko aukera. 

Eszenatokia txikia suertatzen da, eta ez die ematen hainbat ordiziarrei parte hartzeko 

aukerarik. Aldiz, errazten du eguneko zentroko erabiltzaileen parte hartzea. 

Luntxean, amaiera aldean izan dugu parte hartzeko aukera. Ez da erraza, kontutan 

izanik jende kopurua, eta garagunekide batzuk behar dituzten laguntzak. 
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Aurten ekintza aurretik Zuhaiztira joan ginen egunean bertan erabiliko genituen abestiak 

eramanez ekipoa probatzera (martxoak 7). Bertakoek dena prest utzi zuten 

astelehenerako. Egia esan gero momentuan tarteka mikrofonoak akoplatu bezala egiten 

ziren eta zarata desatsegin bat entzuten zen. Mikrofonoak itzalduta eduki arren, tarteka 

zarata bat entzuten zen. 

Aurtengorako denboraz aritzea garrantzitsua izan da guretzako ( nire lehen saioa eta 7 

urteko 75 lagunekin saioa antolatzea ez baita erraza). Emanaldian gustura aritu ginen 

eta ditugun baliabide, espazio eta denborak kontuan izanda, dena egoki!! 

 

HOBEKUNTZAK 
Iazko berdinak mantentzea aurten ere:  

Antolaketa bilera denboraz egin.   

Garaiz  lotu egutegia.ikastetxeetako eta zuhaiztiko entseguetan Garagunekoak parte 

hartzeko aukera izateko.  

Abestia denon artean garaiz adostu eta erreztu, ikasteko denbora izateko.  

Abestia motza bada bi izan daitezke. 

Aurkezpenetarako mikroa izan 

Luntxean txorizo sandwichak ere jartzea.  

Partaideen datuak jasotzean sexu adierazlea, adina eta aniztasuna kontuan izatea.  

 

Agian zinema aretoan aurkeztu jaialdia, gonbidapena herri osoari zabalduz. 

Dagoeneko aukeratuta dagoen abestia zeinu hizkuntzaren bidez abestu, eta posible 

balitz, bideoan azaltzen den abeslaria parte hartzera gonbidatu. 

 

Pena izan da aurtengo emanaldiko musika aparatuaren interferentziak. Batzutan 

horrelakoak gertatzen dira eta ezin ditugu aurreikusi baina… 
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   PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
 

● Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 
hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo 
urteko planean…? 

 

Ikastetxeek beraien ikasturteko plangintzan 
txertatzen dituzte Hiri hezitzaile programa eta 
ekintzen plana. Eta Eskola kontseiluan jakinen 
gainean daude.  
 

Garagunea zentroan zentroko plangintza 
orokorrean txertatu ez ezik  pertsonaren 
banakako plana ere kontuan izaten dute, gustuko 
dituzten ekintzak  eta helburuak jasotzen dituzte 
bertan. 

 

Zuhaizti zentroko urteko plangintzan txertatzen dira programa eta zentro 
bakoitzarekin lotutako helburuak eta ekintzak. Horiek zehazteko kurtso 
hasieran antolaketa bilerak sustatzen dira.    

 

● Zer aportatzen ( Baloreak, 
konpetentziak, ondorioak…) dio 
ekintzak zure ikastetxeko hezkuntza 
proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
 

Eskubideen arloan, irisgarritasuna, Giza 

inklusioa…indartu egiten ditu honelako 

ekimen batek.   

 

● Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako 
ondorioak edo emaitzak 
ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 

Eskola kontseiluetan. Familiekin egiten diren ikasturteko 

aurkezpenetan. Erakundeetako ekintzen- liburuxkan. Kultur agendan. 

Telebista- zirkuituan. Web orrian eta abar.   

 

Erakundeko zuzendaritza, Familia eta   bolondresekin egiten den 

aurkezpenean zabaltzen da.Gure 

esperientzia ezagutzera etortzen 

direnei ere jakitera ematen zaie 
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EKINTZAREN BALORAZIOA  

EKINTZAREN IZENA: SANTA AGEDA BEZPERA        DATA: 2019/02/04 

EKINTZAREN ARDURADUNAK: Urdaneta ikastetxea 

 

 

HELBURUAK: 

 

 Belaunaldien arteko hurbilketa. 

 Ohitura zaharrak mantentzea. 

 Euskal kulturarekiko zaletasuna, sentsibilitatea eta ezagutza lantzea.  

 Euskara bultzatzea. 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Santa Agedako ohitura mantenduz, bezperan kopla zaharrak abesten ateratzen gara 

Urdaneta Ikastetxeko ikasle eta irakasleak (HH- 5 urtetik 6. mailara), Zuhaizti zentroko 

jubilatuak eta AEK-ko ikasleak. Aurten trikitilariak ere gonbidatu ditugu. 

 

Eskolatik, trikitilarien atzetik desfile moduan joango gara ikasle gazteenetatik zaharrenetara 

eta ziklo bakoitza bereizteko kartelak eramango ditugu.  

 

Lukusain plazan elkartuko gara denok eta lehenengo geldiunea egingo dugu 

2. geldiunea Barrena aurrean izango da eta bukatzeko Jose Miguel Barandiaran plazan 

abestuko dugu. Azkenik ikasle talde bat, Zuhaiztiko jubilatuak eta AEK-ko ikasleak Eguneko 

Zentrora joango dira koplak abestera. Gainontzeko ikasleak eskola aurrean egingo dute 

azken saioa. 
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BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 X 
 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 X 
 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 X 
 
 

- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 X 4 
 
 

- Emakumeen eta gizonezkoen eskubide berdintasuna aldarrikatzea. 

1 2 X 4 
 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 X 4 
 
 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz 

jokatzea. 

1 2 X 4 
 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 X 4 
 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 X 4 
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GAZTE ETA IKASLEENTZAKO (LEHEN HEZKUNTZA) EBALUAZIO ORRIA  

 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 

 
SEXUA: Neska-Mutilak  MAILA : 5. 6. maila   ADINA:10-12 

 
1. Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
x Interesgarria izan da. 
 Oso interesgarria izan da. 
 
2. Nola hartu duzu parte ekintzan? 

 Ez dut parte hartu. 
 Parte hartzaileek esandakoa entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki parte hartu dut. 
x Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3. Zein izan da ekintzaren iraupena? 

 Luzea izan da. 
x Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4. Azaldu dizuena ulertu duzula uste duzu? 

 Ez, ez dut ezer ulertu. 
 Gauza batzuk ulertu ditut. 
 Bai, gauza gehienak ulertu ditut. 
 Bai, dena ulertu dut. 

 

 

 ZER IKASI DUT? :  

Kopla zaharrak ikasi ditut. 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

Guk ere makilak eramatea 
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EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  

 

EKINTZAREN IZENA: Belaunaldien arteko hartu-emanak (2018/11/14 eta28)         

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  URDANETA ETA ZUHAIZTI 

 

HELBURUAK: 

 

Belaunaldien arteko esperientzia partekatua izan da eta honako helburuak  

landu ditugu: 

 

 Esperientziak partekatzea  (bizi-etapa desberdinen artekoan), 

partaidetzaren bitartez pertsona gisa aberasteko.  

 Zahartzaroko estereotipoak aldatzea. Umeek adinekoak ezagutu behar 

dituzte gizarteari ekarpenak eginez eta bertan aktiboki parte hartuz.  

 Zahartzea bizitzaren ziklo eta prozesu gisa hartzea, eta gaixotasunetik 

(mendekotasuna) bereiztea. Zahartzaroa bizitzaren ziklo jarraiaren barnean 

kokatzea.     

 Helduen aholkuak entzutea haurrek konziente izan daitezen dituzten 

aukeretaz eta aprobetza ditzaten  

 Bi belaunaldien arteko ikasketa prozesuen arteko errealitate desberdinak   

partekatzea (lehengo eskolak eta oraingoak).   

 Gaur egun Zuhaiztin egiten diren ekintzak eta umeek egiten dituzten 

batzuk dituzten antzekotasunez jabetzea,  tailerretan parte hartze 

aktiboaren bitartez.  

 Eta jabetzea ikasleek erakutsi diezaiezketela hainbat gauza helduei eta, 

aldi berean, helduek ikasleei ere bai 

 

Landuko diren balioak 

Elkar ezagutza, ekintza partekatzea, errespetoa, elkarren arteko entzute 

aktiboa, belaunaldiak hurbiltzea, bizitzaren prozesuaren barnean..  
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Azaroak 14.  Urdanetako LH5 eta LH6. Mailako ikasleak 

Zuhaizti zentroko 3 ekintza partekatu zituzten jubilatuekin. (Dantza areto taldea, 

Euskara taldea, eta Billarra). 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4 

 
 

- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4 

 
 

 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz 

jokatzea. 

1 2 3 4 

 

 

Azaroak 28. Jubilatu talde bat Urdanetara hurbildu zen eta hedabideak ikusi zituzten 

eta elkarrizketatuak izan ziren telebistan. Ondoren, Scrach informatika tailerra 

partekatu zuten. Eta, bukatzeko, dantza tailerra (ingelesez- hip-hop) ezagutu zuten.  
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- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea.  

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

GAZTE ETA IKASLEENTZAKO (LEHEN HEZKUNTZA) EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 

 
SEXUA: Neska-Mutilak  MAILA : 6. maila  ADINA:11-12 urte 

 
1. Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
x Interesgarria izan da. 
 Oso interesgarria izan da. 
 
2. Nola hartu duzu parte ekintzan? 

 Ez dut parte hartu. 
 Parte hartzaileek esandakoa entzuten eta begiratzen egon naiz. 
x Aktiboki parte hartu dut. 
 Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3. Zein izan da ekintzaren iraupena? 

 Luzea izan da. 
x Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 

 
4. Azaldu dizuena ulertu duzula uste duzu? 

 Ez, ez dut ezer ulertu. 
 Gauza batzuk ulertu ditut. 
 Bai, gauza gehienak ulertu ditut. 
x Bai, dena ulertu dut. 
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 ZER IKASI DUT? :  

- Zuhaiztin egiten diren ekintza batzuk guk egiten ditugun tailerren antza dutela. 

- Beraien eskola eta gurea oso ezberdinak direla. 

- Batzuk oraindik euskara ikasten jarraitzen dutela eta guk gure artean euskara 

gehiago egin beharko genuela. 

- Billar mota desberdinak daudela. 

 

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 
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EKINTZAREN IZENA:         DATA:  

 

 

EKINTZAREN IZENA: BELAUNALDIEN ARTEKO HARTU – EMANAK   

XAKE TOPAKETAK 2019        

DATA: 2019-05-15 (15:15 - Zuhaiztin) eta 29an (14:45- Urdanetan)  

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

URDANETA ETA ZUHAIZTI  

PARTAIDEAK: 

 

M15. Urdaneta ikastetxeko ikasleak  LH6 – 16 nerabe (8 neska-8 mutil).  

Zuhaiztiko xake tailerretako kideak – Pertsona nagusiak – 8 (3 gizon eta 5 emakume)  

M29. Urdaneta ikastetxeko ikasleak  LH6 – 17 nerabe (6 neska-11 mutil). 2 erreportari.   

Zuhaiztiko xake tailerretako kideak – Pertsona nagusiak – 8 (5 gizon eta 3 emakume) 

HELBURUAK: 

 

Belaunaldien arteko esperientzia partekatua izan da eta honako helburuak  landu ditugu: 

 

 Esperientziak partekatzea  (bizi-etapa desberdinen artekoan), partaidetzaren bitartez 

pertsona gisa aberasteko.  

 Zahartzaroko estereotipoak haustea. Umeek adinekoak ezagutu behar dituzte gizarteari 

ekarpenak eginez eta bertan aktiboki parte hartuz.  

 Zahartzea bizitzaren zikloa eta prozesu gisa ulertzea, eta gaixotasunetik 

(mendekotasuna) bereiztea. Zahartzaroa bizitzaren ziklo jarraian barnean kokatzea.     

 Helduen aholkuak entzutea haurrek kontziente izan daitezen dituzten aukerez, eta 

aprobetxa ditzaten  

 Bi belaunaldien arteko ikasketa prozesuen arteko errealitate desberdinak partekatzea.   

 Gaur egun Zuhaiztin egiten diren ekintzak eta umeek egiten dituzten ekintzen arteko 

antzekotasunez jabetzea (Xake jokoa kasu honetan), tailerretan parte hartze aktiboaren 

bitartez.  

 Eta jabetzea ikasleek  helduei  hainbat gauza erakutsi diezaieketela eta, aldi berean, 

helduek ikasleei ere bai. 

 

Landu diren balioak 

Elkar ezagutza, ekintza partekatzea, errespetua, elkarren arteko entzute aktiboa, 

belaunaldiak hurbiltzea bizitzaren prozesuaren barnean..  
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN BAINO 

LEHEN  

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Azaroak 15.  Urdanetako LH6. mailako ikasleak Zuhaizti zentroko Xake tailerrean 

Xake topaketa egin zuten. Binaka jarri ziren, pertsona nagusi bat eta ikasle bat.  

Ikasleak pertsona nagusiak baino gehiago zirenez  nagusi bat aldibereko jokoa egin 

zuen (bera 5 neraberekin). Pertsona honek, gainera, ikusmena murriztua du. Zenbait 

kasutan heldu bat 2 ikasleekin ere jardun zen. Ekintza ondoren luncha izan zuten  

elkarrekin belaunaldien arteko harremanak sendotuz. 

 

Azaroak 29. Jubilatu talde bat Urdanetara hurbildu zen eta bertan Xake topaketa egin 

zuten. Heldu bat bi umerekin jardun ziren kasu gehienetan, parte hartu nahi zuten ume 

kopurua altua zelako. Ondoren, tarte bat izan zuten elkarrekin harremantzeko zerbait 

jaten zuten bitartean.  

 

2 kasuetan argazkiak atera dira eta Eskolako prentsan argitaratuko da. Aldizkaria 

partekatuko da bi erakundeen artean  

 

 

BALIABIDEAK: 

 

Giza baliabideak: jokalariak,  gazteak eta helduak 

Materiala baliabideak: Zuhaiztiko eta Urdanetako  azpiegitura eta xake jokoak. 

Lunchak entitate bakoitzak eskaini ditu. 

Publizitatea: Zuhaiztiko hileko programa. Urdaneta barneko aldizkariaren bitartez. 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

Iazko ildo beretik antolatu da ekintza.  

Egutegia aldetik egokia izan da.  

Esperientzia atsegina eta oso gustukoa izan da denontzat.  

Ekintza honetan erabat murgildu ziren eta ikaragarrizko motibazioa antzeman zitzaien, 

1. Topaketa egin ondoren, beraien artean espeirientzia partekatu zuten joan ez ziren 

ikasleekin eta horrek 2. Topaketarako parte hartu nahi zuten ikasleen kopurua handitu 

egin zen. Honen ondorioz Urdaneta ikastetxeak hurrengo urterako berriro ere Xake 

tailerrak eskaintzea baloratuko du. 

Belaunaldien  arteko esperientzia partekatua izan da.  

Aberatsa izan da gure haurrentzat beste adineko taldeekin horrelako jarduera 

partekatzea, interesgune baten bitartez (xake jokoa). 

Lunchak hartzean elkarren hartu-emanak izateko aukera gehiago izan dute.  

Talde guztientzako ekintza berezia izan da, euren eguneko programatik kanpo.  

Euskaraz egin da, ahal zen neurrian (partaide nagusi guztiek ez baitakite).  

Gelak ere egokiak izan dira.  

Urdanetakoek erreportaje grafikoa egin dute.  
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 X 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 X 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 X 3 4 

 
 

- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 X 4 

 
 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 X 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 x 4 

 
 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz 

jokatzea. 

1 2 3 X 

 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 3 X 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 X 3 4 
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OHARRAK / HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
 

 

Orokorrean ongi dena. Ez da hobetzekorik proposatu. Ekintza horrela mantentzea . 
 

HELBURUAK 

 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA:  

X Belaunaldien arteko elkarren ezagutza eta errespetua landu. 
 

X Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 
 

X Helduen (pertsona nagusien) hausnarketa eta partaidetza sustatu ekimen 
solidarioetan. 
 

X Adinekoen eta helduen bizi-esperientzia aprobetxatzea gazteei eskaintzeko.  
 

X Gazteen esperientzia helduei eskaintzea.  
 

X Elkarrekin ekimenak antolatzea. 
 

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA: 

 Ordiziako udalerrian euskararen normalizazioa bultzatzea. 
 
 

 Euskararen ondorengoetaratzea, hau da, belaunaldien arteko loturak indartzea. 
  
 

 Euskararen erabilera zabaltzea. Euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza. 
 

 

 Euskararen elikadura indartzea. Euskaldun berriak duen hizkuntza ezaguera 
sendotzea, harreman sare euskalduna zabalduz, euskal kulturaren aberastasunaz 
jabetu daitezen.  
 

 Euskara eta Euskal Kulturaren arloan egiten diren ekimenak uztartzea elkarren 
arteko koordinazioa bultzatuz eta herriko euskara eta kultur elkarteak beste 
egitasmoetara gerturatuz.  
 

 

 Herri nortasuna hedatzea; Ordiziako ohiturak, hizkuntza, toponimia… 
 
 

 Euskara integratzeko elementu gisa finkatzea. Programa bereziak eskaini 
Ordiziara bizitzera etorri direnei euskararen bitartez herri bizitzan txertatzeko 
aukera izan dezaten.  
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EMAKUME ETA GIZONEZKOEN BERDINTASUNA 

  
Emakumeen eta gizonezkoen eskubideen berdintasunaren aldeko konpromisoa 
hartzea eta aldarrikatzea. 

 

  Indarkeria matxista saihestea eta tratu ona sustatzea. 
 
 

 Berdintasunaren alde lanean ari diren erakunde eta elkarteekin harremana eta 
lankidetza sustatzea. 
 

 Ordiziar guztiei, berdintasuna lortzeko, ekimen desberdinen berri ematea 
inplikatzeko eta parte hartzea sustatzeko 

  

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

 Herriko baliabideen erabileran eta egiten diren ekintzetan gazteen parte hartzea 
sustatzea. 
 

 Gazteen sormena, harremanak  eta lankidetza bultzatzea. 
 

X Elkarren arteko tratu ona eta errespetua sustatzea 
 

 Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko 
errespetuz jokatzea. 
 

 Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa bultzatzea. 
 

 Herriko gazteen arteko harremanak bultzatu eta beraien artean giro ona sortzea. 
 

 Gazteen artean indarkeria sexista saihestu 
 

 Autonomoak izateko garrantzia bera du norberaren zaintza eta bestearena 
(interdependentzia), eta bi ikuspegi hauek heziketa baloeetan barneratu beharko 
litzateke erantzunkidetasuna bultzatuz. 

 

GIZARTE IKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

X Herritar guztien barneratzea (inklusiboa) eta herriko bizitzan parte hartzea 
bultzatzea. 
 

 Gure herriak dituen zerbitzuak eta  baliabideak, herritarrei zabaltzea pertsona 
guztiengana iristen direla bermatuz. 
 

 Eskubide berdintasuna bermatzea. 
 

 Herritar oro, Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 
 

 Zenbait balio garatzea: solidaritatea, errespetua, berdintasuna, tolerantzia… 
 

 Erantzunkidetasuna sustatzea bizitzaren iraunkortasunaren alde. 
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GAZTE ETA IKASLEENTZAKO (LEHEN HEZKUNTZA) EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 

 
SEXUA: 10 Neska/17Mutil  MAILA : 6.maila  ADINA:11-12 
urte 

 
1. Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
Oso interesgarria izan da. 
 
2. Nola hartu duzu parte ekintzan? 

 Ez dut parte hartu. 
 Parte hartzaileek esandakoa entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki parte hartu dut. 
Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 

 
3. Zein izan da ekintzaren iraupena? 

 Luzea izan da. 
 Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
Gehiago iraun beharko luke. 
 
4. Azaldu dizuena ulertu duzula uste duzu? 

 Ez, ez dut ezer ulertu. 
 Gauza batzuk ulertu ditut. 
 Bai, gauza gehienak ulertu ditut. 
 Bai, dena ulertu dut. 

 

● ZER IKASI DUT? :  

        Xakeko jokaldi batzuk ikasi ditugu. 

         

 

● HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

        Topaketa luzeagoa izatea 
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EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 
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EKINTZAREN IZENA:  KALDEREROAK ETA ZOZOMIKOTEA  

DATA: 2019k -Otsailak 18tik 23ra  
 

 
 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

Kaldereroak eta Zozomikote Elkartea 

 

 

PARTAIDEAK: 

Kaldereroen Taldea 

Urdaneta Ikastetxea 

Jakintza Ikastola 

Amets Bide Elkartea 

Urdaneta Dantza Taldea 

Umore Ona Abesbatza-Zuhaizti 

Laguntasuna Errondaila 

Urrup Antzerki Taldea 

Iturrioz&Imaz 

Ordiziako Musika Eskola 

Beti Argi Banda 

Emotio Abesbatza 

GMB dantza taldea 

Urdanetako Ahotsak 

Ordizian Merkatari Elkartea 

Ordiziako Gazta Kofradia 
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HELBURUAK: 

 

Herriarentzat eta herriarekin jai bat egitea. 

Herriaren partaidetza sustatzea. 

Herriko ondarea balorean jartzea 

Belaunaldien arteko elkarren ezagutza eta errespetua landu. 

Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

Elkarrekin ekimenak antolatzea. 

Euskararen ondorengoetaratzea, hau da, belaunaldien arteko loturak indartzea. 

Herri nortasuna hedatzea; Ordiziako ohiturak, hizkuntza, toponimia… 

Elkarren arteko tratu ona eta errespetua sustatzea 

Herritar guztien barneratzea (inklusiboa) eta herriko bizitzan parte hartzea 

bultzatzea. 

 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Barrenako sarreran argazki erakusketa zabaldu da, 1923 eta 2014 bitartean 

Ordiziako kaldereroen jaia bilakaerari buruz.  

Ikastetxeetan informazio olanak jarri dira ‘Zozomikote gure laguna’ ikasleei 

gerturatzeko.  

Haurrentzat pintura lehiaketa prestatu da eskoletan egingo den Zozomikote astearen 

baitan, ekintza gehiagoekin batera.Zozomikote  ipuin-kontaketa D’Elikatuz gunean. 

 

Kaldereroen pregoia eta desfilea. 

 

Antolatzaileek festa egunean ‘Urteko Zozomikotea’ eman dute. Bigarren urtez, sari 

horrekin Ordiziaren eta Kaldereroen alde egindako lanaren aitortza egingo da. 

Ikastetxeetan lantzeko gida didaktikoa egin da, euskarri desberdinetan, paperean eta 

CDan, eta ikastetxeetara pasa da. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4 

 
 

- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4 

 

BALIABIDEAK: 

 

Udalak utzitakoak. 

Zozomikoteren ipuina + Gida didaktikoa 

Zozomikoteren abestia 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

Beste urteetan baino guraso gehiago hartu dute parte ekintzetan eta hori oso ondo 

baloratu da. 

Eguraldia lagun izanda jende gehiago hurbildu da ekitaldira. 
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- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz 

jokatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 3 4 
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EKINTZAREN IZENA: GABONETAKO POSTALAK 

ARDURADUNA(K):   GOIZTIRI AEK 

PARTAIDEAK: Postalak egiten Ordiziako ikasleak, epaile lanak, 

Goierriko Goiztiri Aek-ko ikasleak, erakusketa ikusten ikasleak, 
irakasleak eta herritarrak.  

 

 

DATA:  2017ko abenduaren 11n Postalak jaso eta 2017ko 

abenduaren 20an Sari banaketa 

 

HELBURUAK: 

Euskal Gabonak eta kultura ezagutzea  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

Jakintza eta Urdanetako Lehen Hezkuntzako ikasleen gabonatako 

postalak jaso eta Euskaltegian taldeetan banatu genituen. Gure 

ikasleekin aukeraketa egin genuen, horretarako mezua, erabilitako 

materialak eta originaltasuna kontuan hartu genuen . Amaitzeko 

Barrenan postalen erakusketa egin zen.. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako 

bilerak,  burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 

Hiru bilera, lehenengoan postalak jaso eta taldeetan banatu, 
bigarrenean lan banaketa egin (postalak sailkatu, Barrenera eraman, 

jaso...) hirugarrenean balorazioa. 

BALIABIDEAK:  

Postalak 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK:  

Aurten Amets bidekoekin bilerak egin ditugu hurrengo gabonetan egiten diren 
ekintza ezberdinak bateratzeko eta elkarlanean aritzeko. 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 

 Nola integratzen duzu ekintza hau 

ikastetxeko/elkarteko/erakundeko hezkuntza 

proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo 

urteko planean…? 

 

 Kultur ekintzak oso garrantzitsuak dira eta urteko plangintzan 
euskararen  erabileran eta normalizazioan eragiteko ekintzen 

artean kokatzen ditugu. 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) 

dio ekintzak zure ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo 

elkarteko/erakundeko programazioari?   

 
Lehen aipatu dudan bezala transmisioa eta normalizazioa dira 

gure helburu nagusiak eta gure programazioan txertatzen ditugu 

eta landu egiten ditugu klasean (hiztegia,  iritziak, …). Kultur 
ekintzen bitartez gure baloreak eta gure kultura ikasleei 

ezagutarazi nahi diegu 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta 

lortutako ondorioak edo emaitzak 

ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

  

 Herriari euskaraz ekintza kulturaletaz gozatzeko aukera eskaini 

nahi diegu eta bide batez, gure kultura eta hizkuntza 

ezagutarazi nahi diegu. 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:         EUSKARALDIA 

DATA: azaroan zehar EUSKARAREN EGUNA ARTE 
 
 
SEXUA:          MAILA/LAN EREMUA :      DBH, Batxi, Lanbide Heziketa, Irakasleak                                      
ADINA:      
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
 XAsko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Euskaraldiaren berri eman eta ahobizi edo belarriprest izateko animatu delako 
eskola komunitatea 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 xParte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 xOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
 
 Zergatik? 
Euskaraldiaren berri eman delako eta eskola komunitatea euskararen erabileraren 
inguruan sentsibilizatu delako. 
 

 

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 

 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:         EUSKARAREN EGUNA 

DATA: azaroan zehar EUSKARAREN EGUNA ARTE 
 
 
SEXUA:          MAILA/LAN EREMUA :      DBH, Batxi, Lanbide Heziketa, Irakasleak                                      
ADINA:      
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 X Interesgarria izan da. 
 Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Ikastetxeko partaide guztiok parte hartu genuelako antolatutako ekintzetan giro 
ezin hobean. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
x Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 xOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
 
 Zergatik? 
Euskararen eguna: gure hizkuntza normalizatu dadin eguneroko lanaz gain, horrelako 
sentsibilizazio egunak ere behar direlako. 
 

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

LEHIAKETA 
 

Sei partaide izan ditugu aurten. Zoragarria izan da partaideen kalitatea 
eta lehiaketan sortu den giroa. Publiko propioa dauka lehiaketak eta 

hori eskertzekoa da. Aipatzeko ere aurtengo artista gonbidatua: Felipe 
Ugarte. Zoragarria. 

 

EKINTZAREN IZENA:  AHOZ AHO- SAR DADILA KALABAZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  KULTURA SAILA 
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IKASTETXEETAKO SAIOAK 
 

Beti bezela Urdaneta Ikastetxea eta Jakintza Ikastolaren harrera 

ezinhobea izan da. Etorri diren artistek horrela esan digute. Umeek 
errespetu handiz egoten dira eta nabaritzen da ahozkotasuna lantzen ari 

direla. 
 

BARRENA JAUREGIKO SAIOAK 
 

Umeen partaidetzari esker guraso, senide eta lagunak gerturatzen dira. 
Agian gehienak ez dira etortzen artistak ikustera baina denak oso gustora 

ateratzen dira saioetatik eta hori oso baliogarria da publiko berria 
lortzeko. Hala ere oraindik ez dugu asmatu aretoa betetzeko “formula 

magikoa”… 
 

GOIZTIRI EUSKALTEGIKO SAIOA 
 

Giro goxoa. Ikusleak oso konektatuak egon ziren. Horrelako lekuetan ere 

jaialdiko ikuskizunak eskeintzea oso garrantzitsua da gure jaialdian. 
Eneko Haritza oso pozik zegoen ere… Saio bukaeran solasaldi ederra 

sortu zen eta… 
 

KALE IKUSKIZUNA 
 

Urtero kale ekintza bat antolatzen da eta aurten Zirko Kalejira 
emanaldia egin dugu bigarren aldiz. 

 

Oso ondo egon zen. Jendea inguratzen artisteengana, giro alaia… Primeran. 
 

GALA NAGUSIA 
 

Oso ona. 
 

Lehiaketaren Finala eta Gala elkarrekin antolatzea ideia ona iruditzen 
zaigu. Publiko gehiago gerturatzen da. Gainera aurtengo Galaren 

iraupena ez da luzatu eta oso ondo egon da alde hortatik (Beste urteetan 
luzeegi egiten zen eta) 

 

Afizioa sortzen ari dela esango genuke. 
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BALIABIDEAK: 

 

 

ARTISTAK 
 

Kalitate handikoak. Teknika eta estilo oso ezberdinak ikusi dugu 

aurten ere. Beraiek ere oso gustora egon dira. Haien hitzetan 
Ordiziako harrera zoragarria izan delako. 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 
 

Hamaikagarren edizioa Ordizian. Orokorrean aurtengo balantzea 
oso positibo izan da. Ekintzak finkatzen ari dira eta publikoaren 
erantzuna nahiko ona izan da. 

 

 

 

 

 

IKASTAROA 
 

Aurtengo irakaslea Maider Alzelai izan da. Oso ondo konektatu du 
umeekin eta kurtso bukaerako ikuskizuntxoa oso dibertigarria eta 
goxoa izan da. 

 

Hauxe da Maider alzelai-en idatzitako ebaluaketa: 

 

AHOZKOTASUN TAILERRAREN MEMORIA 

  

URDANETA IKASTETXEA eta JAKINTZA IKASTOLA- ko 5. Eta 6. 

mailako ikasleekin. Talde bakoitza, 12 kidek osatu dute. 
 
 
 

• • HELBURU OROKORRAK: 

 

-Ahozkotasuna zer den eta egunerokoan duen garrantzia ulertzea.  

-Ahozkoaren zein gorputzaren adierazpena lantzea.  

-Kontalaritza eta irakurzaletasuna sustatzea. 

-Sormena erabiltzea. 

-Talde lana sustatzea, elkarrekin disfrutatuz. 
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• • HELBURU ZEHATZAK: 

 

-Besteen aurrean hitzegiten entrenatzea.  

-Ipuin bat taldean kontatua izateko aukeratu eta prestatu.  

-Ipuinaren egitura ezagutzea eta barne irudiak sortzea naturaltasunez 

kontatu ahal izateko.  

-Ipuin motak desberdintzen jakitea; Ahozko usadioa eta literarioak.  

-Gorputza komunikatzeko erabiltzea 

 

 

• • TAILERRA: 

 

Talde bakoitzarekin bi orduko lau saio egin ditugu. Tailerraren gaia “Munduko 

kultura desberdinetako Ahozko usadioa” izan da. Usadio horren barruan , 

Urdaneta ikastetxeko ikasleek “Beldurra” gaia aukeratu zuten eta Jakintza 

ikastolakoek “Animaliak”. Gai hauei buruzko ipuinak bilatu eta bat aukeratu 

ostean, Herriko antzokian kontatzeko prestatu dugu. 
 
 
 

-1. eta 2. Saioak: 

Ipuingintzaren nondik norakoak eta ikasleen motibazioak eta 

ezaugarriak ezagutzeko saioak izan dira. Dinamika eta joku 

desberdinak erabiliz, ipuinak asmatu dituzte, banaka zein taldeka.  

Besteen aurrean hitzegiteko orduan edo ipuin bat kontatzeko orduan istorioa 

sakonean ezagutzeak, barne irudiak sortzeak, lasaitasunak, naturaltasunak, garbi 

ahozkatzeak, tonua eta erritmoa zaintzeak daukan garrantzia ikusi dugu. Saio 

hauetan talde lana landu dugu, konfiantza lortuz. 

 

 

-3. Eta 4. Saioak:  

Taldeak aukeratutako ipuinaren prestaketa egin dugu saio hauetan.  

Aurretik ikusitakoa aplikatzen saiatu gara eta kontatzeko orduan, 

gorputzaren laguntza ze baliagarria den ikusi dugu. Espresio jokuak erabiliz, 

ipuinaren lanketa egin dute, keinuek istorioari ematen dioten laguntzaz 

konturatuz eta bere eginez. Joku edo dinamika hauekin, lotsei eta 

aurreiritziei aurre egin diete ikasleek -Barrena Jauregian emanaldia:  

Ikasleek 5-10 minutu arteko ipuinak kontatu zituzten; Urdaneta 

Ikastetxeko ikasleek “Neskamea” Japongo ipuina eta Jakintza 

Ikastolakoek “Apoa eta Erlea” Saharako ipuina, alegia…  

Eszenatokira nola igo eta bertatik nola jeitsi lantzeko aprobetxatu genuen, 

esperientzia honek daukan garrantziarekin. Estetika eszenikoa, 

eszenatokian era egokian egotea, taldeari entzutea, nerbioak 

kontrolatzea…  

Beraien kontaketaren ostean, Euskal Herriko zein kanpoko kontalarien 

saioak zeuden eta bertan hauek entzutera gelditu ziren gehienak. 
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• • BALORAZIOA: 

 

-Urdaneta Ikastetxea: 

Nahiz eta hasieran ez zekiten zertara zetozen tailerrera, informazio 

eskasa bait zeukaten eta ez zen izan beraiek aukeratutako ekintza, gogo 

ona eta energia erakutsi dute. Herriko antzokian kontatu behar izanak, 

asko motibatu ditu lana aurrera ateratzeko orduan. 
Ondo pasa dugu elkar, Barrena Jauregian egindako lana ederra izan zen eta helburu  

nagusiak bete direla esan dezaket. 

-Jakintza Ikastola: 

Hasieratik motibazio haundia eduki dute, beraiek aukeratutako ekintza 

zelako. Ondo pasatu dugu elkarrekin, beti lanerako prest egon dira eta 

prestatu zuten kontaketa ederra izan zen eta emaitzarekin pozik gelditu 

ginen. Taldeko zati haundi batek ezin izan zuen emanaldira etorri, hori izan 

da pena bakarra. Guztien kasuan, beraien kontaketaren ostean, kontalari 

profesionalak entzun eta ikustea oso aberasgarria izan dela uste dut, 

bertatik bertara ikusi bait dute, tailerrean aipatutakoa eta gehiago. 

 

MAIDER ALCELAY ROMERO 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Taldea hilean behin biltzen da Barrenan, liburua  irakurri ondoren, tertulia egitea. 

Metodologia horizontala da 

Garratzi gehiago hartzen du irakurleek partekatzen duten bizipen, emozio,…enfoke 

literarioak baino. 

Ordu t’erdiko saioak dira. 

 

2017an Goierriko irakurle talde guztiak Beasainen elkartu ginen I. Irakurle taldeen topaketa 

ospatuz. 

Irakule taldeen II. Topaketa Zumarragan izan zen eta oraingoan, Ordizian burutu da Patxi 

Zubizarreta idazlea omenduz. 

 

EKINTZAREN IZENA:          DATA: 2019/05/25 

IRAKULE TALDEAREN III.TOPAKETA 

Patxi Zubizarretari Omenaldia 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

Euskarako irakurle taldea 

Talde gidaria: Irati Goikoetxea 

 

 

PARTAIDEAK: 

 

12-15 pertsona heldu, gehiengoa hezkuntza munduan aritutakoak eta oraindik 

dabiltzatenak. 

 
1
/3 –a gizonenzkoak. 

 

HELBURUAK: 

 

o Irakurketarekin gozatu 

o Euskaraz irakurtzeko zaletasuna bultzatu 

o Euskal literatura ezagutu eta zabaldu 

o Bizipen, sentimendu eta emozioen ikuspegitik liburua taldean partekatu eta 

elkar aberastea bultzatu. 

o Norberaren iritziak taldean azaltzeko beldurra kendu. 
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BALIABIDEAK: 

 

o Udal liburutegia, liburuak bertatik hartuz. 

o Urtean 9 liburu irakurtzen dira 

o Barrenako gela bat 

o Talde dinamizatzailea: Irati Goikoetxea 

o Urtean behin, idazle batekin egiten da saioa 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

 

Taldearen balorazioa oso positiboa da 

 

Hobekuntzak:  

         - Taldera herritar gehiago erakartzea 

         -  Bitartekoak identifikatu difusioa egiteko 

 

 

 

 

EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4 

 
 

- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 3 4 
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- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz 

jokatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

HELBURUAK 

 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA:  

X Belaunaldien arteko elkarren ezagutza eta errespetua landu. 
 

 Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 
 

X Helduen (pertsona nagusien) hausnarketa eta partaidetza sustatu ekimen 
solidarioetan. 
 

X Adinekoen eta helduen bizi-esperientzia aprobetxatzea gazteei eskaintzeko.  
 

 Gazteen esperientzia helduei eskaintzea.  
 

X Elkarrekin ekimenak antolatzea. 
 

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA: 

X Ordiziako udalerrian euskararen normalizazioa bultzatzea. 
 
 

X Euskararen ondorengoetaratzea, hau da, belaunaldien arteko loturak indartzea. 
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 Euskararen erabilera zabaltzea. Euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza. 
 

 

X Euskararen elikadura indartzea. Euskaldun berriak duen hizkuntza ezaguera 
sendotzea, harreman sare euskalduna zabalduz, euskal kulturaren aberastasunaz 
jabetu daitezen.  
 

 Euskara eta Euskal Kulturaren arloan egiten diren ekimenak uztartzea elkarren 
arteko koordinazioa bultzatuz eta herriko euskara eta kultur elkarteak beste 
egitasmoetara gerturatuz.  
 

 Herri nortasuna hedatzea; Ordiziako ohiturak, hizkuntza, toponimia… 
 
 

 Euskara integratzeko elementu gisa finkatzea. Programa bereziak eskaini 
Ordiziara bizitzera etorri direnei euskararen bitartez herri bizitzan txertatzeko 
aukera izan dezaten.  
 

 

EMAKUME ETA GIZONEZKOEN BERDINTASUNA 

  
Emakumeen eta gizonezkoen eskubideen berdintasunaren aldeko konpromizua 
hartzea eta aldarrikatzea. 

 

  Indarkeria matxista saihestea eta tratu ona sustatzea. 
 
 

 Berdintasunaren alde lanean ari diren erakunde eta elkarteekin harremana eta 
lankidetza sustatzea. 
 

 Ordiziar guztiei, berdintasuna lortzeko, ekimen desberdinen berri ematea 
inplikatzeko eta parte hartzea sustatzeko 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

 Herriko baliabideen erabileran eta egiten diren ekintzetan gazteen parte hartzea 
sustatzea. 
 

 Gazteen sormena, harremanak  eta lankidetza bultzatzea. 
 

 Elkarren arteko tratu ona eta errespetua sustatzea 
 

 Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko 
errespetuz jokatzea. 
 

 Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa bultzatzea. 

 Herriko gazteen arteko harremanak bultzatu eta beraien artean giro ona sortzea. 
 

 Gazteen artean indarkeria sexista saihestu 
 

 Autonomoak izateko garrantzia bera du norberaren zaintza eta bestearena 
(interdependentzia), eta bi ikuspegi hauek heziketa baloeetan barneratu beharko 
litzateke erantzunkidetasuna bultzatuz. 
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GIZARTE IKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

 Herritar guztien barneratzea (inklusiboa) eta herriko bizitzan parte hartzea 
bultzatzea. 
 

 Gure herriak dituen zerbitzuak eta  baliabideak, herritarrei zabaltzea pertsona 
guztiengana iristen direla bermatuz. 
 

 Eskubide berdintasuna bermatzea. 
 

 Herritar oro, Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 
 

 Zenbait balio garatzea: solidaritatea, errespetua, berdintasuna, tolerantzia… 
 

 Erantzunkidetasuna sustatzea bizitzaren iraunkortasunaren alde. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA 

EKINTZA EGIN BAINO LEHEN 

EKINTZAREN IZENA: Ni, Zu, Gu,...Denok! DATA: 2019-04-10 

 

 
 

EKINTZAREN ARDURADUNAK: 

 
Jakintza Ikastolako LH 5 eta LH 6 mailetako tutoreak. 

PARTAIDEAK: 

 
 

Jakintza Ikastolako LH 5 eta LH 6 mailak; Ordiza Kolore 
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HELBURUAK: 

 
Gurera etorritako ikasleen familien egoera eta kultura propioa ezagutzea izan helburua. Ezagutza 

baita elkarbizitza zuzena izateko eta denak batera integratzeko eta aritzeko. 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

Ekintzak bi alderdi nagusi ditu: 
Batetik, gurera etorritako familia atzerritarrekin elkarlanean aritzea, beraien kultura azoka baten bidez 

azaltzeko. Azokan arropa, janari,objektu tipikoak egongo dira. Herrialdeen informazioa eta zenbait 
apaingarri. Irekia izango da eta edonor pasa daiteke postuetatik kultura horiek ezagutzeko. 
Bestetik, gurera etorritako hainbat pertsonekin hitzaldia antolatuko da, beraien egoera azaltzeko eta guk 

hori ere hobeto ezagutzeko. 
 

BALIABIDEAK: 

o Postuak antolatzeko toldoak eta mahaiak 
o Barrena jauregiko aretoa eta aurreko plazatxoa 

o Apaingarriak, osagarriak, janari desberdinak,... 
o Informazioa eskaintzen duten triptikoak 

  BALORAZIOAK ETA HOBEKUNTZAK: 

 

  Orokorrean, oso ondo atera zela uste dugu. Oso aberasgarri izan zen eta familien eta ikasleen inplikazioa        

oso altua izan zen. Jendea hurbildu zen. 

   Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, ondo joan zen. 

 

Hobetzeko: hurrengo batean, ondo legoke ekintza iragartzea, aurretik herrian zehar zabaldutako 

kartel batzuen bidez. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 

 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN  

 

ONDOREN 

BALORAZIO TAULA 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 
 

1 2 3 4 
 

   

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 
 

1 2 3 4 
 

   

- Euskararen erabilera zabaltzea. 
 

1 2 3 4 
 

   

- Herri nortasuna hedatzea. 
 

1 2 3 4 
 

   

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 
 

1 2 3 4 
 

   

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 
 

1 2 3 4 
 

   

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen 

elementuekiko errespetuz jokatzea. 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 



 

 
65 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

 

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

 

1 2 3 4 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

Kale heziketa programatik urtean 4 kale ekintza antolatzen ditugu, kale ekintza hauen 

helburuak hauek izaten dira: 

-Gazteen inplikazioa lortzea 

-Kalea espazio hezitzailetzat aldarrikatzea 

-Auzoan giroa sortzea 

-Komunitatea sentsibilizatzea errealitate ezberdina duten gazteen inguruan 

-Eragileen arteko elkarlana bultzatzea 

 

Helburuak hauek izanik, Urrian egin genuen kale ekintza “Herri jolasak” izan zen. Herri 

kirol eta jolas ezberdinak burutu genituen gaztetxo hauei zuzenduta. 

Ekintzaren difusioa ikastetxeen bitartez egin genuen. 

Kartelei dagokionez, kale heziketan parte hartzen duten gazteek egin zituzten, baita beraien 

ikastetxetan banatu ere. 

 

20 haur eta gaztetxo hurbildu ziren Buztuntza auzoko plazara. 15 neska eta 5 mutil. Jolas 

ezberdinak egin genituen eta balorazioa oso positiboa izan zen. 

 

 

BALIABIDEAK: 

Jolasak egiteko materiala: Koxkolak, zakuak, tizak, uztaiak, margoak, puxikak... 

 

 

EKINTZAREN IZENA:  Herri Jolasak Buztuntza Auzoan        DATA: 2018/10/5 

EKINTZAREN ARDURADUNAK: 

 

Kale hezitzaileak 

 

PARTAIDEAK: 4.5. eta 6.mailako ikasleak 

HELBURUAK: 

-Gazteen sormena, harremanak eta lankidetza bultzatzea 

-Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa bultzatzea 

-Elkarren arteko tratu ona eta errespetua sustatzea 
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BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

Aurrelanketa eta egunari dagokionez oso balorazio positiboa egiten dugu. Gazteen parte 

hartzea handia izan zen eta oso giro ona sortu zen gazte ezberdinen artean. 

 

 

 

EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4x 

 
 

 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4x 

 
 

 

- Herri nortasuna hedatzea. 

 

1 2 3 4x 

 
 

 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4x 

 
 

 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4x 
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- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz jokatzea 

 

1 2 3 4x 

 
 

 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

 

1 2 3 4 

 
 

 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

 

1 2 3 4 
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KOLORE-TRUK MERKATU SOZIALA 

ARDURADUNA(K): Ordizia Kolore eta 750 urte. 

PARTAIDEAK: 
Ordizia Kolore 
750 urte 
Garagune 
Gureak 
Atzegi 
Caritas 
Zuhaizti 
Gaztetxea 
Berdintasun Saila 
Kimetz 
Talde Morea 
Titare 
Hiri Hezitzailea  
Oianguren 
Goierriko Bertso Eskola 
Idiazabal Gaztaren Kofradia 
Bakarkakoak 
Azari elkartea 
Altarte Elkartea 
Irriki Elkartea 
Goizaterpe Elkartea 
Delikatuz 
Nagusilan 
Euskaraldia 
FIARE 
Goiener 
Izarkom 
Behieko 
Gozatu Eztia 
Farapi 
Olatukoop 
Dar-Dar 
Argia 

DATA:   
2017/11/17 
 

HELBURUAK: 

 Ordizia Koloreko ekintza bat (Aste Kulturala) Ordizia 750 ekimenean txertatu. 

 Antolatzen den ekintza Hiri Hezitzaile programa eta filosofiarekin uztartu: 
baloreak eta parte-hartze aktiboa. 

 Herriko aniztasuna ikustarazi, beste lurraldeetan jaiotakoei protagonismoa 
eman eta herriko eragile ezberdinekin antolaketan parte hartu. 

 Orain arte iritsi ez garen eragileengana iritsi 
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 Pertsonen eta bizitzaren iraunkortasunaren zerbitzura dauden praktika 
ekonomiko alternatiboak sustatzeko Merkatu Sozial bat antolatu. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Urte hasieran, 750 urteko arduradunekin adostu genuen urtero egiten den Aste 
Kulturalean, Merkatu berezi bat egitea Ordiziako historiari keinu bat egin asmoz. 
Merkatu horretan, Kulturen artekotasunaz gain, izaera Sozial bat ematea pentsatu zen, 
non beste lurraldeetatik etorritako ordiziarrek, herriko beste eragileekin batera, 
aldarrikapen sozial eta justu bat egiteko elkartuko ginatekeen. 
 
Horrela, ekainean eta irailean berriro bildu ginen ideia hori borobiltzen joateko.  
Irailean eta urrian, Migrazio Teknikaria, herriko eragile ezberdinekin biltzen joan zen 
ekimena adierazi eta ea batzen ziren galdetzeko. Eragile hauekin, antolakuntzan lan 
egin genuen. Bestalde, Euskal Herriko beste hainbat herrietan egin den bezalaxe, 
Merkatu Sozialetako eragileekin jarri ginen harremanetan, bereziki Ordizian edo 
Goierrin egoitza zutenekin eta parte hartzea onartu zuten (zerrenda partaideen atalean 
dago). 
 
Egunean bertan, Plazan, Kolore-Truk Merkatu Soziala egin zen. Merkatua goiz eta 
arratsaldean egon zen (12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:00etara). Bertan, 
erdialdeko postuetan, Merkatu sozialeko kooperatiba edo entitateak jarri ziren egiten 
dutena erakutsiz. Esan behar da, postu bat Hiri Hezitzaileari eskaini zitzaiola, baita 
Gaztetxeari ere.  
 
Plazaren bueltan berriz, lurralde ezberdinetako postuak zeuden haien kultura eta jakiak 
adieraziz. Beste gune bat, Trukearena izan zen, non haurrentzat jostailuak trukatzen 
ziren. Horretarako, aurrez, eskoletara gutunak bidali ziren egun horretan egingo zena 
eta ekintzaren filosofia adieraziz eta horrela, jostailuak plazara eramateko. Beste bat 
Euskaraldiarena eta beste bat Berdintasuneko puntua izan zen. Azken honetan, Kimetz 
eta Berdintasun Sailak antolatuta, goizean A25ekin lotuta josten aritu ziren eta 
arratsaldean, Talde Morekoek gidatuta, feminismoaren aldarrikapena sustatzeko liburu 
eta ipuinak aurkeztu zituzten. 
 
Goizean, bitartean, frontoi txikian, elkarte gastronomiko batzuk, munduko lurraldeko 
arrozak prestatzen aritu ziren, jatorri ezberdinetako pertsonekin: Errumania, Ekuador, 
Nigeria, Senegal, Txile eta Bolivia.  
 
13:15etan, Udaletxeko arkupean, Gaztaren Kofradiakoek, Joseba Insausti artzain 
ordiziarrarekin, gazta bat egin zuten eta dastatze bat eskaini zuten inguratutako guztiei. 
 
14:30etan, frontoi handian, jatorri ezberdinetako 350 lagun bildu ginen munduko 
arrozak jatera. Caritas, Gureak, Nagusilan, Ordizia Kolore eta Gaztetxekoak mahaiak 
jartzeaz gain, zerbitzari lanak egin zituzten. Bazkarian parte hartzeko, aurretik, 3€tan 
txartelak eskuratu behar ziren eta horretarako hainbat puntu jarri genituen: Delikatuz, 
Zuhaiztiko kafetegia, Magazine Romanescu denda eta Herrikoa.  
 
Bazkal ostean, 16:00etatik 17:30etara, Kafe-dinamika tailerrak egin ziren frontoian. 
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Horretarako, bazkarian zeudenetatik nahi zutenak parte hartu zuten. Dinamikak, 
Merkatu Sozialeko gai ezberdinak biltzen zituzten:  
- Euskara. “Euskara integraziorako erreminta”. Jon Maia Soria. Bertsolaria 
- Berdintasuna. “Feminismoak Goierrin”.  Farapi eta Talde Morea. 
- Ekonomia. “Bizitzak erdigunean jarriz ekonomia eraldatzen”. Olatukoop eta Gaztetxea. 
- Nekazaritza. “Tokiko elikadura sistemen atzetik”. Jon Etxeberria (Gozatu) eta Aitor 
Aranburu (Behieko) 
- Migrazioa. “Zurrumurruak eta errealitateak: Europatik datozen haize beldurgarriak”. 
Xabier Aierdi. EHUko irakaslea eta Ikuspegi, Euskal Immigrazioaren Behatokiko 
sortzailea. 
- Parte-hartzea. “Saretze eta aktibazio soziala”. Amaia Agirretxe eta Maider Avaristo. 
Ekintzaile Sozialak. 
 
Talde bakoitzean 7-10 lagun egon ziren. 
 
Dinamikak egiten ziren bitartean, haurrentzako bi ekintza zeuden: alde batetik; 
Delikatuzen pelikula bat eta frontoi txikian eta Arboledan haur jolasak. Bietan begirale 
batzuk egon ziren. 
 
Goizean eta arratsaldean, Merkatua zegoen bitartean, Kazetari batek gidatuta, 30 
minutuko solasaldiak egon ziren Merkatu Sozialeko eragile guztiekin.  
 
Goiz eta arratsaldean ere bai, Jolas Guneak egon ziren haurrentzako Nikolas Lekuona 
Plazan eta Goen Plazan. Goizean Institutuko ikasleak egon ziren gidatzen eta 
arratsaldean, Gaztetxekoak. 
 
Bukatzeko, 20:00etan, Ordiziarrockek antolatuta, Delikatuzen, kontzertua eskaini zuen. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 

1. Urte hasieran 750 urteko arduradunekin elkarlanerako proposamena. 

2. Proposamena Hiri Hezitzaileko teknikari eta kideeei zabaldu. 

3. Irailean, eragile ezberdinekin bakarka harremanetan jarri 

4. Urrian eta azaroan Batzarra eragileekin eguna antolatzeko. 

5. Azaroak 11n Prentsaurrekoa Plazan eragile ezberdinekin. 

6. Azaroan Aste Kulturala exekutatu, 17an Merkatu Soziala izanik. 

7. Azaroan  balorazio batzarra eragile ezberdinekin batera eta balorazio orriak 

parte hartutako eragile ezberdinei. 
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BALIABIDEAK:  
1. Kartelak eta muralak. 
2. jakiak 
3. Giza baliabideak  
4. soinu ekipoa 
5. Postuetarako karpak 
6. hesiak 
7. mahai eta aulkiak 
8. suak  
9. … 
 

BALORAZIOA: 
Ekintzak izan duen inpaktu soziala neurtzea oso zaila da.  
Barne balorazio orokorra oso ona izan da, hainbat gai landu izan ditugulako ekintza 
honen inguruan eta hori positibotzat jotzen dugulako. Bestalde, kontutan izanda ze 
nolako dimentsioa izan duen ekintzak, hobetzekoak ere asko izan dira. 
 
Mantentzekoak: 

- Oso positiboa eta bereziki azpimarratzekoa izan dena zera da, hainbesteko 
eragile ezberdinek parte hartzea eta denen arteko elkarlana. Adibidez, oso 
polita eta aberatsa izan zen frontoian Caritas, Gureak, Garagune, Nagusilan, 
Ordizia Kolore, Gaztetxe eta Talde Morekoak batera lanean ikustea.  

- Beste lurraldeetan jaiotako ordiziarrek, beste hainbat eragilerekin batera 
ekintza bat antolatzea, espazioa elkarbanatzera eta ikustaraztea. 

- Pertsonen eta bizitzaren iraunkortasunaren zerbitzura dauden praktika 
ekonomiko alternatiboak badaudela herritarrei eskaintzea Merkatu 
formatuaren bitartez.. 

- Merkatu Sozialaren bitartez, gizarte anitza, feminista, jasangarria, parte-
hartzailea eta justua izan daitekeela adierazteko aukera erreala eskaini izana. 

- Normalean, Ordizia Koloreko ekimenetan parte hartzen ez duten beste 
jatorrietako zenbait pertsonak parte hartu izana eta hartu ez duten batzuk, 
hurrengo batean beren presentzia nahi dutela adieraztea oso positiboa dela 
iruditzen zaigu. 

- Hiri Hezitzailearen filosofia zehar-lerroan praktikan jartzea. Adibidez: elkarte 
berrietara iristea eta bereziki, denok batera antolaketan parte hartzera.  

- Munduko  Arrozak bazkaria pixkanaka indarra hartzen ari da herrian. Iaz 100 
pertsona bildu ginen eta aurten, 350 lagun. 

- Herrian zerbait berritzailea izan zen Merkatu mota hau. Ordizian egiten diren 
beste azoka ugari gastronomiarekin bereziki daude erlazionatuta eta honek 
Sozial izaera eman dio. 

 
Hobetzekoak: 

- Ekimen honetako helburuak argiago helaraztea eragileei. 
- Nahiz eta aldez aurretik ardurak banatuta egon eta denek jakin zer eta non 

parte hartu behar zuen  edota zer antolatu behar zuen, ekintza guztiaren ardura 
soilik pertsona baten ardurapean egotea oso zaila izan da, bereziki pertsona 
horrentzat (Migrazio Teknikaria) eta horrek ez du arindu, momentu batzuetan 
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hartu behar ziren erabakiak. Hurrengo baterako, ardura guztiak ezin dira 
pertsona batean zentralizatu.  

- Jatorri ezberdinetako postuetan ez da lortu jendea haien lurralde eta kulturari 
buruz gehiegi interesatzea, bereziki jakiak jatera joan dira. Gainera, beharbada, 
jaki horiek, merkatuko beste postuetara hainbeste ez hurbiltzera eraman du. 
Beraz, hurrengo baterako, lurraldeetako postuak beste modu batean 
diseinatuko dira eta jakiei ez zaie hainbesteko protagonismorik emango. 

- Merkatu Sozialeko elkarrizketetara ez da nahiko genuen jende kopurua 
hurbildu, horregatik, mikrofono irekia jartzea pentsatu zen. Hala ere, Plazako 
oihartzunarekin ez zen oso ondo entzuten. Edozein kasutan, kultura falta dela 
ere iruditu zitzaigunez, hurrengo batean beste formula bat bilatu eta 
errepikatzea pentsatu genuen.  

- Merkatu Sozialeko postu batzuetara jende gutxiago hurbildu izanak, hurrengo 
batean beste formula bat birpentsatzera adierazi zen balorazioetan.  

- Goiz eta arratsalde gehiegizkoa izan zen. Hurrengo baterako goizean bakarrik 
Merkatua. 

- Bazkariaren ondoren, festa giroko ekimen bat egitea eskatzen du. Eta dinamikak 
astean zehar egitea. 

 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko hezkuntza 

proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko planean…? 
Ordizia Kolore Topaguneak hainbat urte ditu eta pixkanaka eboluzionatzen joan den zerbait 
izan da, egoera eta denboretara egokitzen joan da. Urteko programazioan, Kolore-Truk 
Merkatu Soziala, beste jatorrietako herritarrei eta aniztasun gaiari berari protagonismoa 
eman diotela iruditzen zait, elementu berriak txertatuz aniztasunaren kudeaketan eta 
ordiziarren arteko harremanetan. Elkarbizitzaren ikuspegitik, izaera sozial honek, migrazioa 
eta aniztasuna gai isolatu bat bezala ikusi beharrean, gizarte honek dituen hainbat erronken 
pare jarri dugula esango nuke eta ondorioz, ekimen honek izaera integrala izan duela esango 
nuke. 
 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 
ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko programazioari?   

Jendea aktibatzea eta beste eragileekin elkarlanean egotea. Herrian presentzia edukitzea:  
elkarteen arteko elkarlana jorratzea, proiektuaren sozialiazioa, elkarte desberdinen 
bisibilizazioa eremu publikoan eta gaur egungo gai garrantzitsu ezberdinen inguruan 
sentsibilizazio lana.  
 

 
 
 
 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak edo 
emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
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Barne balorazioa oso positiboa da baino inpaktu soziala neurtzeko 
aukera ez dugu izan. Eragile gehiagorengana jotzeko aukera izatea lortu 
dugu, baina Sarea sortzeko lanetan jarraituko dugu urtean zehar. 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:      Garaguneko erabiltzaileak orriak birrintzea ikastetxean 

 
    DATA: Urte osoan hamabost egunero              ADINA: 
   SEXUA:               
   MAILA/LAN EREMUA :  ATEZAINAK, IDAZKARIAK  ETA ZUZENDARITZAKO KIDEAK                                      
    
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
 X Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Ikastetxera etorri eta papera birrintzen gustura ikusten ditugulako, lan horiek egiteko 
oso gai direla erakutsiz-. Kafetxoa  hartzea irakasle gelan eta beraiekin berriketan aritzea  
ere oso interesgarria delako. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 XParte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 XOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   Bai      Ez 
 
 Zergatik? 
 

Bete da hasierako helburua, ikusgarritasuna ematea, baina beraien presentzia 

ikastetxean zabaltzea falta zaigula uste dugu.  

 

 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

Zenbait lan egiteko gai direla, eta  Garaguneko erabiltzaileekin sortu den 

harremanak maila pertsonalean egiten digun ekarpena. 

 

 

 

 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

Ikusgarritasuna  zabaltzeko, ikasleengana hurbiltzeko  ekintzak egin 

beharko genituzke ikastetxe barruan. 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:   GOAZEN EKIMENA (OIANGUREN, ZUHAZTI, GARAGUNEA,…… )  

 DATA: URRITIK MAIATZA AMAIERARA 
 
SEXUA:              
MAILA/LAN EREMUA :     DBH3,DBH4, GMHZ Lanbide Heziketa: HH1, HH2                                       
ADINA:15ETIK  AURRERA  
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
X Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Adineko pertsonei eta gurpildun aulkietan daudenekin gustura ibili direlako paseoan eta 
Zuhaztin hamaiketakoa egiten. 
Iñauterietan mozorrotuta kalean paseoan eta Zuhaztiko festan gustura aritu direlako. 
Olinpiadetan beste erakundeetakoekin nahastuta jolasean ibili direlako. 
Kaleko paseoak, eguraldi txararekin barruan egiten den gimnasia baino gustukoagoa 
dute. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
X Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 XGehiago iraun beharko luke. (talde bakoitza behin doa eta gehiagotan joatea 
eskatzen dute batzuek) 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
x Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   Bai      Ez 
 
 Zergatik? 
 

Adineko pertsonekin egingo genuena eta ekintzaren  helburua aurrez azaldu 

zitzaizkigun, eta ekintzaren egunean, azaldu zigutena egin genuen.  

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

-Egoera desberdinetan dauden pertsonekin egoten eta laguntzen. 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Ekintza honek ikasturte osoa irauten du. 5. mailako ikasleak ikastolako maila guztietako 

geletatik tapoiak jasotzea pasatzen dira. Honen aurretik, Markelen gaixotasunak sortzen dion 

egoera aztertzen dugu. 

 

 

Tapoi nahikoa jasotakoan Garaguneko erabiltzaileek beraien arduradunarekin etortzen dira 

ikastolara tapoi horiek jasotzea. Bisita beraiekin dugun harremana mantentzeko eta sendotzeko 

aprobetxatzen dugu. 

 

Honetaz gain, Garagunekoak beraien elkartea zer den eta bertan burutzen dituzten ekintzen 

azalpenak emateko aurkezpen bat eskainiko digute. 

 

Ikastolaren aldetik, guk antolatutako bi ekintzetara gonbitea luzatuko diegu. Lehenengoa, 

Majori kiroldegian, gure ikasleek eskaintzen duten Euskal Dantzen jaialdira eta bigarrena, 

EKINTZAREN IZENA:  TAPOI BILKETA 

        

  

DATA:  Ikasturte osoa 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK: : Jakintza Ikastolako 5.mailako tutoreak eta 

Garaguneko arduradunak. 

PARTAIDEAK: Ikastolatik, 5.mailako ikasleak (74) eta tutoreak. 

 

Garaguneko erabiltzaileak eta bertako arduradunak. 

 

HELBURUAK: 

 

    -   Tapoi bilketa eginez Markel Lopez mutikoari laguntza ekonomiko bat ematea. 

 

    -   Ikastolako ikasle eta Garaguneko erabiltzaileak elkar ezaguzea eta beraien arteko    

hartu-emana mantentzea ikasturte guztian zehar. 
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“Txikas de Etxauri” elkartetik gaur egun txakurrek pairatzen duten egoeraz jabetzeko hitzaldira. 

BALIABIDEAK: 

 

       - Garaguneko elkarteari buruzko ikus entzunezko aurkezpena 

  

       - Dantza emanaldia 

 

       - “Txikas de Etxauriko” hitzaldia 

 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

 

Ikasleak oso gustura hartzen dute Garagunekoen bisita, harreman polita sortzen da euren artean. 

Gainera, ekintza bat baino gehiago burutzen dugunez, beraien arteko harremana estutzeko 

aukera ematen du. Hurrengo ikasturtean, lanketa hau ikasle berdinekin egingo dugunez, 

beraiekin dugun harremana mantenduko dugu. 

 

 

 

 

 

EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4 
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- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 3 4 

 
 

 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz jokatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 3 4 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:     Garagunea tapoi bilketa                                                                                              

DATA:Urte osoan 
 
 
SEXUA:                         MAILA/LAN EREMUA :   DBH, BATXI ETA Lanbide Heziketa                                         
ADINA: 
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 X Interesgarria izan da. 
 Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

Soberan ditugun tapoiak laguntzeko erabil daitezkeelako 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 X Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
 
 Zergatik? 
 

Tapoiak bildu direlako ikastetxean, baina  ez dakigu tapoi hauekin benetan nori 

lagundu zaion. 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

Zaborretara zuzenean bota gabe, tapoiak besteei laguntzeko bildu daitezkeela 

ikastetxean 

 

 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

Tapoiekin zer egin den jakitea 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:    Giza-eskubideen inguruko bideoak 

 
DATA:2018-11-26 eta 2018-11-27 
 
 
SEXUA:                         MAILA/LAN EREMUA :          DBH3    eta irakasleak                              
ADINA: 15 urte 
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 xInteresgarria izan da. 
 Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Bideoak bozkatu ondoren gelan gaia lantzen jarraitu delako. Baloreak eta elkarbizitza 
konpetentzia baloratzeko oso baliagarriak direlako. 
Formatoak lagundu du balioak barneratzeko eta eztabaida sustatzen du. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
X Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 Ondo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
 
 Zergatik? 
 

Sentsibilizazioa eta pentsamendu kritikoa garatzeko oso egokia izan da ekintza 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

Giza eskubide desberdinak bereizten eta errealitatean identifikatzen ikasi dute 

ikasleek. 

 

 

 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

 

Bideoak bozkatu aurretik eztabaida sustatzea komeniko litzateke. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

EKINTZAREN IZENA:  

       

ELIKADURAREN MUNDU EGUNA POBREZIARIK EZ!  (2018ko urriak 21) 

EKINTZAREN ARDURADUNAK: 

 

 D´elikatuz, Ordizia kolore eta dar-dar produkzioak 

 

 

 

PARTAIDEAK: 

Kopurua: 100 

 

Gizonezkoak:30 

Emakumezkoak:70 

Adinak: Adin franja guztia, haurretatik hasi 

eta 3. Adineko pertsonetaraino. 

Hizkuntza: Euskara Gaztelania Besteak 

x x x 

Jatorria: EH ESTATUA ATZERRIA 

 x  x 

Behar bereziak dituztenak: ez 
 

HELBURUAK: 

 

Orokorrak: pertsona etorkinen presentzia eremu publikoan sustatu. Elkarteen arteko 

elkarlana bultzatu. Alimentuen bankurako jakiak lortu. 

 

Espezifikoak: Gune soziokultural parte-hartzaileak bultzatu, Giza Eskubideen eta 

aniztasunaren/integrazioaren inguruan sentsibilizazioa eta herritarren  gaitzea bilatuz.

Giza Eskubideen inguruan herriko eragile desberdinekin elkarlanean jarduera, ekintza edo 

programa desberdinak sortu. 
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EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Munduko lau herrialde ezberdinetako pertsonek (Txile, Sahara, Nigeria, eta Maroko), 

beraien lurraldeetako ogiak egin zituzten herriko plazan. Ogi hauen truke dirua edo 

janaria ekarri zuten Herritarrek. 

 

Ekintzak iraun zuen bitartean, Saharako eta Euskal Herriko musika zuzenean 

entzuteko aukera izan genuen. 

Ogia egiten zen txoko bakoitzean panel bat zegoen osagai eta argazkiekin. Baita ere, 

elikagai horren deskribapenarekin. 

 

Bildutako dirua eta elikagaiak, Goierriko Elikagaien Bankura bideratu dira. 

 

 

BALIABIDEAK: 

 

Giza baliabideak: parte hartutako pertsonak. 

Materialak: Eszenatokia, 12 mahi, 20 aulki, 6 sukalde, 12 balla, Soinu ekipoa 

mikroekin eta panelak zintzilikatzeko expositoreak. 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

 

Ekintzak zituen helburuak bete dira. Ordizia Koloretik parte hartu zutenak oso gustura 

egon ziren. Parte hartzaile batzuk nahiko maiz parte hartu dute horrelako ekintzetan, 

baina oraingo honetan, erdiak baino gehiagok lehen aldia zuten. Oso motibatuta 

geratu ziren hurrengo batean parte hartzeko. 

 

2016an eta 2017an bi egun hauen ospakizun bateratua egin genuen. D´elikatuz 

zentroarekin eta Ordizia Kolore Elkartearekin elkarlanean diseinatutako ekintza bat 

burutu genuen. 

Aurten ere bi egun hauek uztartuta aurrera eraman ditugu. 

 

Ekintzaren diseinuaren balorazioa: 

 

 

Egitasmoaren izenburua: ELIKADURAREN MUNDU EGUNA 

POBREZIARIK EZ! 

Antolatzaileak: 

 

Ordizi Kolore, D´likatuz  eta   Dar-
Dar produkzioak 

Diseinurako eginiko bilera 

kopurua: 

3 

Bileren datak: D´likatuz, Ordizia kolore eta dar-dar 
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Irailaren hasieran elkartu ginen. 

Ondoren dar-dar eta Ordizia kolore 

beste 2 aldiz, urriak 2an eta urriak 19an 

 

Bileretan parte hartutako 

jende kopurua:  

3 Gizonezkoak: 1 

Emakumezkoak: 2 

Adinak:Guztiok 40 urte inguru 

Hizkuntza Euskara Gaztelania Besteak 

x   

Jatorria:  

Behar bereziak dituztenak: ez 
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EKINTZAREN IZENA: Denok batera sukaldatzen 

 

 
Ordiziako Gaztelekuan: Garaguneko kideak eta NZko nerabeak 

 

       
 
ARDURADUNAK:  
Gaztelekuko hezitzaileak eta garaguneko hezitzaileak-Gazteria saila 
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PARTAIDEAK:  
 Parte hartzaile kopurua: Gaztelekukoak 12 neska/Hezitzaileak Neska-Mutila 

 Parte hartzaile kopurua: Garagunekoak ¿?? 
 

DATA: 2019/01/04 

HELBURUAK:  
 Belaunaldien arteko elkarren ezagutza eta errespetua landu, eta herrian 

dauden elkarte ezberdinen arteko ezagutza eta harremanen sustapena.  

 Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea.  

 Herritar guztien barneratzea (inklusiboa) eta herriko bizitzan parte hartzea 
bultzatzea.  

 Zenbait balio garatzea: errespetua, berdintasuna, aniztasuna, tolerantzia, 
hiritartasuna etab.  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA:  
Garagunekoak etorri dira gaztelekura gaur. Sukaldaritza egin dugu, hojaldrezko 
palmeratxoak. Horretarako, gazteak garagunekoekin nahastu ditugu eta lau talde 
sortu dira. Talde bakoitzak guk emandako azalpenekin palmeratxoak egiteko pausuak 
jarraitu ditu, eta denen artean sortu den harremana oso polita izan da. Gazteak asko 
lagundu diete garagunekoie, eta bukaeran oso gustora jan dituzte palmeratxoak.  
 

METODOLOGIA:  
 

1. Gazteria saileko arduraduna Gaztelekuko koordinatzailearekin harremanetan 
jartzen da topaketa zehazteko, gainontzeko hezitzaileekin kontrastatzen da. 

2. Gaztelekuko koordinatzailea Garaguneko koordinatzailearekin harremanetan 
jarri. 

3. Posta elektronikoz topaketaren eguna, lekua eta ekintza adostu. 
4. Hezitzaile taldeak nerabeekin hitz egiten du, ekintza aurrera eraman ahal 

izateko.  
5. Garagunekoak gaztelekura etorri.  

BALIABIDEAK:  
 Materiala: txokolatezko palmerak egiteko lehengaiak 

 Material fisikoa: gaztelekuko sukaldea 

 Giza baliabideak: gaztelekuko hezitzaileak eta garaguneko hezitzailea 
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BALORAZIOA: 
 
Garagunekoak iristerako gaztelekuko gazteak lokalean zeuden. Beraiekin hainbat 
puntu komentatu ditugu. Adibidez, errespetua, lankidetza, konpromezua etab. Izan 
ere, ekintza ondo ateratzeko ezinbestekoa ikusten genuen nerabeekin aurre lanketa 
bat egitea.  
 
Garagunekoak iristerako dena prest genuen. Sukaldean lehengaiak prestatuta 
genituen eta espazioa egokituta genuen. Hasieran, gaztelekuko nerabeek lokala 
erakutsi die. Nolabait izotza hautsi nahi genuen eta bi alderdien arteko harremana 
bultzatzeko era egokiena zela uste genuen.  
 
Ondoren, taldeka jarri gara. Bi elkarteko kideak nahastea ezinbestekoa zen eta hor 
jarri dugu fokua. Talde heterogeneoak sortu nahi genituen, elkar ezagutza hori 
aberasgarriagoa izan zedin. Esertzerako orduan ere beraien artean nahastea 
ahalbidetu genuen.  
 
Ekintza oso ondo joan zen. Denek hartu zuten parte eta denak egon ziren gustura. 
Palmerak jaten ere gustura aritu ziren. Oso goxoak zeuden eta ia ez zen ezta bat 
sobratu.  
 
Azkenik, ekintza amaitu ondoren, gazteek mugikorrak atera zituzten eta “out” egon 
ziren, garagunekoekin harremana alde batera utziz, palmerak egiten ari ziren 
bitartean, hutsun tarte horretan, nerabeek mugikorrean aritu ziren.  
Hezitzaile talde osoak, bai gazte hezitzaileek nahiz Garaguneko hezitzaileek jarrera 
zuzendu ondoren, berriro elkarrekin harremanak zaindu zituzten. Hori da ekintzatik 
ateratzen dugun alderdi negatibo bakarra.  
 
Argazkiak atera genituen, ekintzaren fase ezberdinetan eta bukaeran taldeko bat 
eginez.  
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Partaideen taldeko argazkia 

 
Balorazio ona egiten dugu, hemen ere errealitate ezberdinak ikusten dira, nerabeen 
ohiturak eta mugikorren dependentzia.  
Hiri Hezitzaile programa baliogarria egiten zaigu jarrera horiek zuzentzeko, eta beste 
aldetik, sare sozialetik eta internetarekin lotura ez duen ekitaldi ezberdinak 
bideratzeko eta kolektibo ezbedinekin. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

 

 

 

EKINTZAREN IZENA: GIZA ESKUBIDEAK  HERRIRA PROIEKTUA 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

Ordiziako Udala eta Dar-dar Gizarte Ekimenezko kooperatiba. 

 

 

HELBURUAK: 

 
Giza Eskubide guztiak eta hauen urraketak dira sentsibilizazio proiektu honen helburua. 
 
Gainera, urraketa horiekin sortzen diren biolentzia mota desberdinak (Biolentzia Zuzena, 
Biolentzia Estrukturala, Biolentzia Kulturala) aztertu eta azaleraztea da helburua, arreta 
berezia eskainiaz Biolentzia Estrukturalari. 
 
Proiektu hau Giza Eskubideen ikuspegi global batetik abiatuko da. 
 
Globaletik/Lokalera eta Abstraktutik/konkretura joateko filosofia izango du. 
 
GEH programaren baitan egiten diren ekimen guztiak horizontalak eta zeharkatzaileak 
dira bere izpirituan: 
 

 Integralak: garatzen diren herrietako biztanleria bere osotasunean dutelako 
helburu. Adin txikikoentzat, nerabeentzat, gazteentzat, helduentzat eta 3. adineko 
pertsonentzako ekintzak, jarduerak edo programak sortzea baitute helburu. 

 Horizontalak: udalerrietako herri ekintzan lanean ari diren eragileekin eta 
elkarteekin, elkarlana eta dinamizazioa sustatzea baitute helburu. 

 Zeharkatzaileak: herrietako gizartea eta bizitza soziokulturala zeharkatzea baitute 
helburu. 

Ordiziako biztanleria Giza Eskubideen inguruan ahaldundu nahi da proiektu honekin, eta 
baita eskubide horien urraketarekin sentsibilizatu ere. Kontuan izan behar dugu giza 
eskubideak ez ezagutzearen eta gutxiestearen ondorioz, giza kontzientziari irain egiten 
dioten basakeriak gertatu izan direla; eta gizon-emakumeek, beldur eta gabezia orotik 
aske, hitz egiteko askatasuna eta sinesmen-askatasuna dutela. 
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EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

 

GEH III. Korto Lehiaketa Internazionala 

 
Lehiaketa aitzakia hartuta, Justizia Soziala bermatu nahi da, eta aldi berean, Ordiziako 
herritarrek zinema munduan lanean ari diren herrialde desberdinetako sortzaileek 
Giza Eskubideen inguruan sortzen dituzten lanak ikusteko aukera izan dezaten 
baliabide bat eskaintzea du helburu korto lehiaketak.  
 

Lehiaketaren helburuak: 
 

 Munduko herrialde desberdinetan, Giza Eskubideen inguruan, zine kortoak 
sortzen ari diren egileen lanak Ordiziako herritarrei hurbiltzea. 

 Ordiziako herritarrengan Giza Eskubideen eta artearen inguruan 
sentsibilizazioa eta gogoeta bultzatzea. 

 Jasoko diren lanetatik onenak diruz sarituaz, egileei lan berriak sortzen 
laguntzea. 

 Finalera pasako diren kortoak aukeratzeko, herriko eragileekin parte hartze 
prozesu bat eramango da aurrera. Herri mailan Giza Eskubideen inguruan 
hausnarketa eta gogoeta bultzatuz. 

 
 

Giza Eskubideak lantzen antzerkiaren laguntzaz 

 

Johan Galtung soziologoak sortutako Biolentzia Zuzena, Biolentzia Estrukturala eta 
Biolentzia Kulturala  teorietan oinarritzen da proiektuaren diskurtsoa. Eta, bereziki, 
Biolentzia Estrukturalaren ondorioz ematen diren Giza Eskubideen urraketak eta 
horien azterketan zentratzen da.  
 
Nabarmena da LGTBQI (Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual, Transgenero, Queer eta 
Intersexualek) jasaten duten Biolentzia Estrukturala eta honek talde hauen parte diren 
gizakiengan sortzen dituen Giza Eskubideen urraketak.  

 
Saioak bere oinarrian guztiok desberdin izateko dugun eskubidea izango du.  
 
Bigarren Hezkuntzan egingo diren lanketetan garrantzi handia emango zaie biolentzia 
mota ezberdinen kontzeptuei, besteak beste biolentzia kulturala eta biolentzia 
estrukturalari. Izan ere, Gizonezko eta emakumezkoen harremanen asimetria oraindik 
ere nabarmena da eta hori Biolentzia Estrukturalaren adibide nabarmena da.  
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METODOLOGIA 
 

Ordizia Hiri Hezitzailea proiektuaren baitan burutzen diren ekimen guztietan egiten 
den moduan, proiektu hauek ere elkarlan handia dute.  
 
Lehenik eta behin, Udaleko langileak Dar-Dar Gizarte Ekimenezko Kooperatibako 
kideekin elkartu eta ekintzak adostuko dira (esan, Dar-Dar Gizarte Ekimenezko 
Kooperatiba Ordizia Hiri Hezitzaile talde eragilearen partaide dela). Bilera horietan 
hainbat kontzeptu landuko dira: programazioaren aurkezpena, aurrekontua, 
beharrezko baliabideak, daten zehaztapena… 
 
Ondoren, proiektua Hiri Hezitzaile talde eragileari aurkeztuko zaio, denek egiten diren 
ekintza guztien berri izan dezaten, eta, bide batez, parte hartzeko interesa dutenek 
informazio zuzena izan dezaten. 
 
Jarraian, ekintzetan parte hartuko dutenek bilerak zehaztuko dituzte elkarlanean 
ekintzak aurrera nola eraman erabakitzeko.  
 
Amaitzeko, ekintzaren berri emango da prentsaurreko bitartez, sare sozialen bitartez, 
eta Ordiziako Udalaren, Dar-Dar Gizarte Ekimenezko Kooperatibaren eta Ordizia Hiri 
Hezitzailearen Webguneen bitartez, herri eta bailara osoa ekintzetan parte hartzera 
gonbidatzeko. 
 

Giza Eskubideak lantzen antzerkiaren laguntzaz 

 

Esan behar dugu Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza bereiziko direla. 
 
Lehen hezkuntzan 3 ziklo ditugu eta banaketa hau errespetatu egingo da. Zikloaren 
arabera, ikasleek dituzten adinak kontuan izango dira proiektuaren edukiak 
helarazteko garaian. Gainera, proiektuak ikasleen hurbiltasuna eta partaidetza 
bilatzen duenez, talde txikietan (gelaka) egingo da lanketa. 
 
Ipuin kontaketak, proiekzioak eta Giza Eskubideen manifestua (Haurraren Eskubideen 
manifestua) izango dira baliabide nagusiak. 
 
Genero berdintasunaren inguruan badugu jada Genero Berdintasuna eta Hezkidetza 
Lantzen Antzerkiaren Laguntzaz proiektua. 
 
Kontaketa burutu ondoren, ipuin hauetan ematen diren Giza Eskubideen urraketak 
aztertzen ditugu, eta pixkanaka, hauek Giza Eskubideen manifestuarekin lotzen 
ditugu. Ondoren, beraien egunerokotasunean ematen diren Giza Eskubideen 
urraketen inguruan lanketa bat egiten da. 
 
Hori guztia, beraientzat hain abstraktuak diren Giza Eskubideen kontzeptuak era 
ulerkor eta hurbil batez helarazteko helburuarekin egiten da. 
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Saioa amaitu ondoren, material didaktiko baten bidez, beraien tutoreekin, kurtsoan 
zehar lanketa jarraitzeko proposamena luzatzen zaie. 
 
Saioan zehar irakaslearen partaidetza bilatzen da, bera baita taldearen arduradun 
nagusia eta kurtsoan zehar ikasleengan gaiaren inguruan benetan eragin dezakeena. 
Nahiz eta normalean gaiaren inguruan sentsibilizatuta egon, egunerokotasunak jaten 
gaitu guztiok eta beraien esanetan, ongi datorkie kanpotik datorren laguntza hau. 
 

BALIABIDEAK: 

 

GHE III. Korto Lehiaketa Internazionala 

 
Ordiziako Udalaren baliabide materialak: 

 Barrena Kultur Etxeko bilera gela. 

 Ordenagailua. 

 Herri Antzokia. 
 
Giza Baliabideak: 

 Ordiziako elkarteetako kideak. 

 Dar-Dar Gizarte Ekimenezko Kooperatibako langileak. 

 Udaleko langileak. 
 

Baliabide materialei dagokienean, Ordiziako Udalak eskaintzen du bere esku dagoena, 
bilerak egiteko gelak, Herri Antzokia… 
 
Giza baliabideak oso zabalak dira, izan ere, herriko eragile desberdinekin egiten da 
lan, eta baita udaleko langileekin ere. Herriko elkarteetako kideek boluntarioki lan 
egiten dute, musu-truk eta herriarengatiko konpromisoa lehenetsiaz.  
 

 

Giza Eskubideak lantzen antzerkiaren laguntzaz 

 

Giza baliabideak: 

 Aktore / dinamizatzaile bat.  

 Irudi arduradun /dinamizatzaile bat.  
 
Baliabide materialak: 

 Jakintza ikastolako balio anitzeko aretoa. 

 Urdaneta eskolako liburutegia. 

 Barrena Kultur Etxeko sarrera. 

 Proiektore bat. 

 Espositoreak. 

 Oianguren institutuko areto nagusia. 
  

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Giza Eskubideak Herrira Korto lehiaketak, maiatza eta abendua bitartean iraun du. 

 

2018an 166 korto jaso ditugu. Korto hauek munduko hainbat herrialdetatik iritsi 

dira, adibidez: Uruguay, Paraguay, Finlandia, Frantzia, Thailandia, Taiwan, Errusia, 

Brasil, Suiza, Colombia, Venezuela, Italia, Canada, Hungaria, Australia, Iran eta 

abar. 

 

Abendua bitartean, hainbat laburmetraia proiektatu dira asteburuetako ohiko 

zinema proiekzioen aurretik Ordiziako Herri Antzokian. 

 

Finalistak aukeratzeko, 3oo pertsona inguruk parte hartu duten parte hartze 

prozesua aurrera eraman da. 

EKINTZAREN IZENA:        DATA:  

                                                                                        Maiatzatik abenduaren 6era 

GEH Korto Lehiaketa Internazionala 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

Dar-dar produkzioak 

 

PARTAIDEAK: 

Herri antzokira ohiko zinema emanaldiak ikustera joaten diren herritarrak eta  

aurrera eramaten den parte hartze prozesuan 300 pertsona inguruk hartu zuten 

parte. Prozesu honetan: gaztetxoak, gazteak, adinekoak, emakumeak, adimen 

urritasuna duten pertsonak, ,eta orohar, herritarrak izan ziren parte hartzaileak. 

HELBURUAK: 

 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA: 

EMAKUME ETA GIZONEZKOEN BERDINTASUNA 

GIZARTE IKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

 

Herritarrak Giza  Eskubideen inguruan heztea. 
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Abenduak 5, Giza Eskubideak Herrira III. Nazioarteko Korto Lehiaketako azken 

gala.   

 

Lehiaketaren finala eta sari banaketa burutu dira. 

 

Aurten 23 herrialde desberdinetako 166 korto jaso ditugu. Hauen artean, Thailandia, 

Taiwan, Frantzia, Peru, Iran, Argentina, Indonesia, Korea, Angola, Kolonbia, 

Brasil… Euskal Herritik 5 korto eta Goierritik 1. 

 

Finalistak aukeratzeko, 300 pertsona inguruk parte hartu duten parte hartze 

prozesua aurrera eraman da. 

 

Korto sarituak ondorengoak izan dira: 

 

Lehen saria: 

“Comme un vieux refrain”  Francia:  3' 2017 12-07-2018 --  

Zuzendaria: HOUDIA PONTY 

 

Ficción / Comedia, Discapacidad, Drama, Educativo, Familia, Identidad, Medicina, 

Poesía, Romántica, Salud, Salud Mental, Tercera Edad 

Publikoaren saria:  

“De padres a hijos” Espainia.    

Zuzendaria: Juan Jose Patón. 

 

 

Categoría: ficcion    

Género: derechos humanos,  drama  infantil    

Temática: equidad de género,  familia,  infancia,,  mujer  violencia 

Goierriko korto onena: 

“Noren etxea?”  Lumpen Produkzioak. Ibai Huesa 

 

 

BALIABIDEAK: 

 

Ordiziako Herri antzokia. Oianguren Institukoko areto nagusia, Jakintza ikastolako 

areto Nagusia eta barrena kultur Etxeko areto Nagusia. 

 

Parte hartze prozesua aurrera eramateko Ordizako DBH eta Batxiko ikasleak, eragile 

desberdinak eta Herritarrak. 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

Balorazioa korto kopuru aldetik eta kalitate aldetik oso positiboa da. 

 

Parte hartze prozesua ere oso arrakastatsua da 300 bat pertsonak parte hartzen bait 

dute. 

 

Hobetu beharrekoa: Goierriko korto gehiago lortzea eta galako egunean jende 

gehiago egotea, 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4 

 
 

- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz jokatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 3 4 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKINTZAREN IZENA:                               DATA: 2018ko abenduak 20 

Anmistia Internacionalaren Hitzaldia 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

Dar-dar eta Anmistia Internacional 

 

 

PARTAIDEAK: 

HELBURUAK: 

Orokorrak: Amnistia Internacional erakundea eta bere lana ezagutzera eman. 

Herritarrak Giza Eskubideen inguruan hezi eta sentsibilizatu. 

 

Espezifikoak: Munduan zehar Giza Eskubideen defentsan  lan egiten duten 

pertsonek jasaten dituzten jazarpenak ezagutzera eman eta salatu. 

Ordiziako elkarte eta eragileekin Giza Eskubideen inguruko konpromezu 

dokumentua sinatu. 



 

 

10

1 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Valiente, Anmistia internacionalek Giza Eskubideen alde lan egiten duten 

pertsonek jasaten dituzten etengabeko erasoak gelditzeko munduko kanpainaren 

aurkezpena burutu genuen, Barrena Kultur etxeko areto nagusian. Ondoren Giza 

Eskubideenganako konpromezu dokumentua sinatu genuen Ordiziako Erakunde 

eta Eragile desberdinek. 

 

BALIABIDEAK: 

 

Barrena kultur etxeko areto nagusia. 

Proiektorea, ordenagailua eta Amnistia Internacional ek ekarritakoak 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  

 

 

EKINTZAREN IZENA:  Paco Etxeberria . La tortura: El crimen oculto 

 

 DATA: 2018-12-10 

 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

dar-dar produkzioak eta Josi Zudaire Herritarra 

 

PARTAIDEAK: 

 

Kopurua: 160 

 Gizonezkoak: 70 

 Emakumezkoak:90 

HELBURUAK:  
 

Pako Etxeberriaren presentzia izatea Ordizian 

eta bere txostenaren aurkezpena burutzea. 

Herritarrak Giza Eskubideen inguruan hezi eta 

sentsibilizatzea.  
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EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

Martxotik Abendua bitartean hilean bilera bat edo bi burutu dira. 

Abenduak 10 Giza Eskubideen Nazioarteko eguna. Auzitegi Medikuntzan mediku 

espezialista eta EHUn irakaslea den Paco Etxeberria ekarri genuen Ordiziara. 

Antolatu genuen jardueran  Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusiaren enkarguz egindako Euskadin Gertatutako Tortura eta 

Tratu Txarren Inguruko Txostenaren aurkezpena burutu zuen Ordiziako 

Barrena kultur Etxeko areto Nagusian, Abenduak 10 arratsaldeko 19:00tan  . 

Moderatzailea Oihana Sarasola EITBko kazetaria izan genuen. 

 

 

 

BALIABIDEAK: 

 

Barrena kultur Etxeko Areto nagusia, ordenagailua eta proiektorea. 

Giza baliabideak: 

Pako Etxeberria, Oihana Sarasola, Joxi Zudaire eta dar-dar eko bi kide. 

 

 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

Ekintzaren Balorazioa benetan bikaina izan da, bai kuantitatiboki eta baita 

kualitatiboki ere. 

Urte hauetan Euskal gatazkaren inguruan antolatutako ekintzarik 

arrakastatsuena izan da kuantitatiboki. Barrena kultur Etxeko areto nagusia 

prestatua genuen eta jendea etortzen hasi zenean eserleku gehiago prestatu behar 

izan genituen. Batzuk pasiluetan eta besteak aretotik kanpo dagoen beste gelatxo 

batean. 

Paco Etxeberria berriz bikain egon zen, hizlari bikaina da eta bere ponentzia oso 

interesgarria suertatu zen. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 
Kale ekintza honen aurrelanketari dagokionez, ikastetxeetan egin genuen difusioa, 

soinketako irakasleen bitartez. Hauek gelaz gela pasa zirelarik informazioa 

pasatzera. 

Egunean bertan gazte dexente agertu zen kanpoko frontoira. 2 txapelketa egin 

genituen; lehenengo lehen hezkuntzakoa ( 32 gazte apuntatu ziren) eta bigarrena 

DBHkoa ( beste 32 gazte) 

Kale heziketan parte hartzen duten gazteek aurrelanketan parte hartze handia izan 

zuten, batez ere kartelak egin, eta ekintzaren difusioa eginez. 

 

 

EKINTZAREN IZENA:  Frontenis jolasa        DATA: 2018/12/21 

EKINTZAREN ARDURADUNAK: Kale Hezitzaileak 

PARTAIDEAK: 10 urtetik 17 urte bitarteko Ordiziako neska mutilak 

HELBURUAK: 
-Herriko baliabideen erabileran eta egiten diren ekintzetan gazteen parte hartzea 
sustatzea. 
- Elkarren arteko tratu ona eta errespetua sustatzea 
- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko 
errespetuz jokatzea. 
-Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa bultzatzea. 
-Herriko gazteen arteko harremanak bultzatu eta beraien artean giro ona sortzea. 
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BALIABIDEAK: Frontoia, raketak eta pilotak 

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

Oso balorazioa positiboa egiten dugu egunari dagokionean. Guk espero baino gazte 

gehiagok hartu zuen parte eta hurrengo baterako hobetze aldera, bi egun 

ezberdinetan burutu daitezke txapelketak: Egun batean Lehen hezkuntzakoak eta 

beste egun batean DBHkoak. Izan ere, DBHko gaztetxo batzuk kexatu ziren denbora 

asko pasa behar izan baitzuten esperoan beren txanda iritsi arte. 

 

Frontoian oso giro ona sortu zen, guraso batzuk eta hainbat herritar hurbildu ziren 

gazteak nola jokatzen zuten ikustera, beraiek animatuz eta giro ona sortuz. 

Txapelketa izena eman bagenion ere, ez zen sari berezirik egon irabazleentzat, jokatu 

zuten gazte guztien artean zozketatxo bat egin genuen eta hartara lehiakortasuna ez 

bultzatzen saiatu ginen. 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:   DAR DAR ANTZEKIA   - ZULO BELTZA  

 
 
SEXUA:          MAILA/LAN EREMUA :      DBH 1 eta Irakasleak                                       
 
ADINA:13 urte      
 
DATA: MARTXOA ASTE KULTURALA 
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 X Interesgarria izan da. 
 Asko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Geletan egon daitezkeen egoerak edo arazoak eszenifikatuz, errealitatea erakusten 
dutelako. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 X Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
  Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 Parte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 xOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
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       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   Bai      Ez 
 
 Zergatik? 
 

Irakasleek ez zituzten helburuak aurrez ezagutzen. 
 

 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

Buru osasunarekin lotutako zenbait egoera ikasi zituzten ikasleek. 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

Agian antzerkia aurretik gaiaren inguruko lanketa egitea. 
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EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

BAINO LEHEN  
 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 

Ikusleei gure gizartean tabutzat ditugun gaietaz hitz egingo dugula esaten zaie.  

 

Espazioan dauden zulo beltzez hitz eginez hasten gara, ikusleak ez dauka argi 

zertaz ari garen hizketan.  

 

Zurrunbilo modura inguruan duten guztia irensten duten zulo beltzez jarduten 

dugu. Argia bera ere irensten duten zulo beltzez ari gara hizketan. Pixkanaka, 

tristuraz, melankoliaz, antsietateaz, pertzepzioaren alterazioez eta abar hitz 

egiten duten istorioak agertzen dira leunki taula gainean. Guztion baitan sortzen 

diren zulo beltzez hitz egiten du ikuskizun honek. 

 

Gaixotasun mentalak era poetiko eta artistikoan tratatzen dira proiektu honetan. 

 

Emanaldia amaitzean elkarrizketa bultzatzen dugu. Aktoreak bere esperientzia 

eta bizipen pertsonalak partekatzen ditu ikusleekin. Bizitzan guztiok gainditu 

beharko ditugun krisietaz, psikoterapiaz, bizitzako 2.aukeraz, suizidioaz hitz 

egiten dugu. 

EKINTZAREN IZENA:         DATA:  

 

Zulo Beltza                                                                    Martxoak 20 eta 21 

 

 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  

 

Dar-dar produkzioak 

 

 

PARTAIDEAK: 

 

Oianguren Instintukoko DBH1 eko ikasleak eta Jakintza ikastolako DBHko ikasle 

guztiak.  

HELBURUAK: 

 

Ikasleei gure gizartean tabutzat ditugun gaietaz hitz egita, suizidioa, bakardadea, 

arazo mentalak etab. Modu artistiko batean. 
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Azkenik ikasleei ariketa bat proposatzen zaie: Interneteko bilatzaile batetan 

“Gaiotasun mentalak eta gizarte bazterkeria” / ”Enfermedades mentales y 

exclusión social” idatzi behar dute. Material hau irakurri, eta emanaldian 

ikusitakoa hausnartu ondoren, beraien gogoetak partekatzea proposatzen zaie. 

 

Antzerki bakarrizketa, ikus-entzunezkoak, eta musika dira osagai nagusiak. 

 

 

BALIABIDEAK: 

 

Jakintza ikastolako eta Oianguren Instintukoko areto nagusiak, proiektorea, 

soinu ekipoa, pantaila eta dar dar- ek jartzen duen argi ekipoa.  

 

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: 

 

Dar-dar ek egiten duen barne balorazioa oso positiboa da. Gure gizartean tabuak 

diren  gaietaz hitzegitea eta gainera gaztetxo hauekin oso garrantzitsua dela 

iruditzen zaigu. Gaztetxo hauetako asko inkitu egiten ziren emanaldian zehar eta 

Oianguren institutuan ikasle batek suizidioaren inguruan izan zuen hausnarketa 

bat azaleratu zuen. 

 

 

 

 

EKINTZAREN EBALUAZIOA. 
 

ERAGILEEN ARTEAN BETE BEHARREKO EBALUAZIOA EKINTZA EGIN 

ONDOREN 
 

 

BALORAZIO TAULA 
 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 4 

 
 

- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 4 
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- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Genero ikuspegia kontutan izatea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko errespetuz jokatzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Gazteen esperientzia helduei eskaintzea. 

1 2 3 4 

 
 

- Ordizia Hiri Hezitzaile proiektuaren ezagutza partekatzea. 

1 2 3 4 
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MATAZAK – TOPAKETA OROKORRA 
AZ25EKO KANPAINAREN BARRUAN 

ARDURADUNA(K):  BERDINTASUNA  

                                      DAR-DAR 

PARTAIDEAK:  Urdaneta, Zuhaizti, Kimetz, Partikularrak,  Emak. Etorkinen 
ahalduntze gunea 
Musbika eta Maider urretabizkaia Margolaria  
 

DATA:  2018-10-26 

 

HELBURUAK: 
- Indarkeria matxistaren inguruan sensibilizatu,  elkarlana sustatu,  eta 

prebentzioa landu 

(II Berdintasun planeko ildo estrategiko bati erantzuten du ekintzak. Urteko 

plangintza zabalago baten barruan dago proiektua) 

- Emakumeen artisten bizibilizazioa sustatu eta artearen erabilera gizartearen 

eraldaketarako sustatu. 

  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
- Mataza proiektua Gipuzkoan garatzen ari den ekimen bat da. Ordiziak bat 

egin du proiektuarekin eta Azaroaren 25eko kanpainaren barruan kokatzen 

da. Topaketa orokorrarekin hasiera ematen zaio kanpainari.  Topaketaren 

helburua da proiektuan inplikatutako eragileak kalean elkartzea matazak 

egiten, herritarrei gerturatuz beraiek ere parte hartzeko aukera izan 

zezaten. Udaletxeko arkupetan burutu zen eta bertan musikarien eta 

margolariaren laguntzaz topaketa girotu zen. Margolariak sortutako 

koadroak kimetz elkarteari oparitu zaio.  

Denon artean osatuko den bufanda Azaroaren 23an neurtuko da Giza 

katearen topaketan. 

Beste topaketa txikiak ere aurreikusten dira 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 

ebaluazioa nola egiten den): 
- Berdintasun arloak  hainbat bilera eta dei burutu ditu proiektua sustatzeko, 

aurkezteko, antolatzeko eta koordinatzeko.  

- Dar-Dar produkzioa  alderdi artistikoaz arduratu da eta margolariarekin hainbat 

bilera burutu ditu eta musikariak lortzeko hainbat dei.  

 

BALIABIDEAK:  
- Giza baliabideak. Inplikatutako eragileak, Berdintasun teknikaria, Dar-Dar, 

musikalariak eta margolariak 
- Materialak:  aulkiak, mahaiak, matazak, jostorratzak, margoak, kartela. 
-  
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BALORAZIOA: 
- Topaketa partaidetza aldetik oso ongi joan zen (60ren bat), eta aniztasuna 

bermatu zen (aniztasun kulturala, adina- belaunaldien artekoa, herriko eragile 

desberdinak). Gizonezkoen partaidetza oso urria izan zen 

- Helburu aldetik, herrian proiektuaren bisibilizazioa lortu zen eta oihartzuna izan 

zuen komunikabideetan eta Gipuzkoako Mataza proiektuaren foro orokorrean 

- Azpimarratu proiektu hau Az25aren kanpaina orokorrean  kokatzen dela. Ez da 

ekintza puntuala baizik eta testuinguru baten barruan osatzen dena beste 

hainbat ekintzarekin.  
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:         HARI MATAZA                                                                                          

DATA: azaroan zehar, Giza kate egunerarte 
 
 
SEXUA:          MAILA/LAN EREMUA :      DBH, Lanbide Heziketa, irakasleak                                      
ADINA:      
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
 XAsko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Gustura aritu garelako bufandarako zatiak egiten. 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 xParte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 xOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
 

       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
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Zergatik? 
 
Giza kate egunerako, bufanda erraldoia egiteko helburua bete da, baina sentsibilizazioa 
maila guztietan ez da berdin landu, bufanda egiteak lehentasuna hartu duelarik. Beraz, 
erdizka bete dela esan daiteke. 

 

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

Batez ere puntu egiten. 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

     Kezka nagusia puntu egiten ikastea eta metro asko egitea izan dira 

batzutan eta beraz, sentsibilizazioak lehentasuna galdu du. Giza katearen  

ondoren ere, eskoletako matazarekin zer egin ez zen argi egon une batzuetan, 

beraz, ekimen xumeagoa hobeto legoke aurrera begira.  
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EKINTZAREN IZENA: GIZA KATEA – INDARKERIA MATXISTAREN AURKA       

DATA: 2018KO AZAROAREN 23 

EKINTZAREN ARDURADUNAK:  
- KIMETZ ELKARTEA.  

- ELKAR LANEAN:  HIRI HEZITZAILEAREN GUNEKO HAINBAT ERAGILE   

- BERDINTASUNAREN UDAL-ARLOA 

HELBURUAK: 
- Indarkeria matxistaren errealitatea ikustaraztea 

- Jende gaztea eta herritarrok errealitate horretaz  jabetzea eta konpromiso aktiboa 

hartzea horren aurka 

- Denon artean ekintza bat sortu, pertsona anitzen artean (adina, sexua, jatorria, aniztasun 

funtzionala, …)  

Balioak: elkartasuna, justizia, enpatia, auzolana, berdintasuna, errespetua 

 

Ekintza hau kokatzen da Az25eko kanpaina orokorraren testuinguruan. 

  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA METODOLOGIA: 

 
Aurrekariak.  
Antolaketa eta koordinazio bilerak 

- Kimetz elkarteko idazkaria eta berdintasun arloko teknikaria (urriak 4, azaroak 16) 

- Eragile guztiekin (urriak 31) 

Koordinazioak telefonoz eta emailez. 
 
Azpiegiturak prestatzeko lanak:  

- Kimetz.  Giza katea programa lotu eta eragileekin koordinatu. Hainbat materiala 

prestatu.  Materiala eman Garagunekoek ikastetxeetara eramateko.  Ertzainari eskatu 

baimena.  

- Berdintasuna. Udalari eskaera. Oholtza. Megafonia. Udaltzainen babesa. Mahaiak eta 

arbela. Az25eko programa orokorraren koordinazioa. Kultur agenda. Prentsaurreko 

orokorra antolatu.  

Prentsaurreko orokorra – Azaroaren 20a.  

 

Giza katea – Azaroak 23 

- Plaza apaindu.  

- Altamiratik plazaruntz habiatu 

- Plazan aurkezpena egin eta eragileen emanaldiak eman 

- Aurten Mataza proiektua bertan txertatu da. Denon artean egindako bufanda erraldoiak 

ekarri, ikustarazi, neurketa egin eta udaletxeko balkoia eta herriko hainbat eraikuntzetan 

zintzilikatu.    

 

Ebaluazio bilera 
- Ebaluazio- bilera azaroaren 28an. Partaideak: Kimetztzeko idazkaria eta Berdintausneko 

teknikaria.  Ondoren gainontzeko eragoleei bidaliko zaie osatu dezaten.  
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BALORAZIO TAULA 

 
- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua. 

1 2 3 X  

 

 
- Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 

1 2 3 X  

 

 
- Euskararen erabilera zabaltzea.  

1 2 3 X  

 

 
- Herri nortasuna hedatzea. 

1 2 X 4  

 

 
- Emakumeen eta gizonezkoen eskubide berdintasuna aldarrikatzea. 

1 2 3 X  

 

 

- Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 
1 2 3 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ebaluazioa:  

Partaidetza.  Aurten Jakintza, Urdaneta, Oianguren, Garagunea, Kimetz, Zuhaziti, Aek eta 

hainbat emakume migrante. GOIBEk aurten ezin izan duela parte hartu.  

Partaideak orokorrean ehun inguruan izan ziren, emakumeak (%60a) eta gizonak (%40a). 

Adina, jatorri … desberdinetakoak izan dira  

Helburuak. Ekintzak burutzeko inplikazioa handia izan da eta gazteen zein nagusien 

protagonismoa  nabaria, aniztasuna islatuz. Belaunaldien arteko harreman onak izan dira. 

Edukien trataerak ere adierazi du  aurkeztutako lanetan aurretik  indarkeriaren gaia hausnartua 

izan dela. Dena den,  lanean jarraitu behar dugu eta gero eta inplikazioa aktibo gehiago eta 

koordinatuago lortu.  

Emanaldiak. Kalitatezkoak izan ziren, bai sorkuntza aldetik bai   indarkeria matxistaren 

errealitatea adierazi zuten modu egokian. 

Azpiegitura.  Orokorrean ongi. Hobetzekoa oholtzara igotzeko eskailera beharrezkoa dela 

hainbat  pertsona  igotzeko larri ibili baziren. 

Iraupena eta lekua. Egokiak izan ziren.  

Komunikabideak. Oihartzun handia izan du komunikabideetan.  
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:         GIZA KATEA 

DATA: azaroan zehar, Giza kate egunerarte 
 
 
SEXUA:          MAILA/LAN EREMUA :      DBH2ko gela bat, Batxilergoa, Lanbide 
Heziketa, Hezkidetza arduraduna                                      ADINA:      
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
 XAsko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Ikastetxean prestatutako ekintzak eta ekoizpenak plazan aurkeztu direlako.  
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 xParte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 xOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 
 

       5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
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Zergatik? 
 
Emakumeenganako indarkeriaren inguruan sentsibilizatzeko balio izan du eta elkarte eta 
kide desberdinek parte hartu dute ekarpen desberdinak eginez. 
 

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

Genero indarkeriari aurre egiteko sentsibilizazioak, informazioak eta elkarrekin 

aritzeak duen garrantzia 
 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

Ikastetxean  bufanda egiten eta ekintza desberdinak prestatzen aritu gara eta 

azkenerako ekintza gehiegi elkartu dira denbora gutxian  beraz, ekintza 

gutxiago komeniko lirateke egun horretarako. 

Plazan egiten diren ekintzen antolaketa ikastetxeen esku uzten da eta lanketa 

handia suposatzen du horrek. 
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DBH, IRAKASLE ETA HELDUENTZAKO EBALUAZIO ORRIA  

 

EKINTZAREN IZENA:         MARTXOAK 8 

DATA: Otsaila erditik martxoak 8 arte 
 
 
SEXUA:          MAILA/LAN EREMUA :      Batxilergoa, Lanbide Heziketa, Hezkidetza 
arduraduna                                      ADINA:      
 
EKINTZA ZER IRUDITU ZAIZUN AZALDUKO DIGUZU? 
Oso erraza da. Gurutze batekin ( X) markatu behar dituzu erantzunak. 
 
      1.- Zer iruditu zaizu ekintza? 

 Oso aspergarria izan da. 
 Pixka bat aspergarria izan da. 
 Interesgarria izan da. 
 XAsko gustatu zait. 
 
Zergatik? Arrazoitu 

 
Ikastetxean prestatutako ekintzak plazan aurkeztu direlako 
 
2.- Nola hartu duzu parte ekintzan? 
 Parte hartzaileek esaten zuena entzuten eta begiratzen egon naiz. 
 Aktiboki  parte hartu dut. 
 Parte hartzeko gogo handia nuen eta lortu dut. 
 xParte hartze handia izan dut eta protagonista sentitu naiz. 
 
3.- Ekintzaren iraupena egokia izan dela uste duzu? 
 Luzea izan da. 
 xOndo egon da, ez luzea ez motza. 
 Gutxi iraun du. 
 Gehiago iraun beharko luke. 
 
4.- Nola jakin zenuen ekintza honen berri? 
 Komunikabideen bidez: prentsa, irratia, telebista… 
 Herriko hiri heziketa programaren bidez. 
 Interneten bidez. 
 Beste batean parte hartu zuten kideek animatuta. 
 Ikastetxe edo elkarteko informazio zabalpenaren bidez. 

 
     5.-  Ekintzaren bitartez, bete edo landu al dira espero ziren helburuak? 
 
   xBai      Ez 
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Zergatik? 
Geletan egindako lanketak (bideoa,…) hori bermatzen duelako eta eskolako paisaia 
sinbologiaz hornitu delako. 

 

EKINTZAREN ARGAZKIAK TXERTATU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZER IKASI DUT? :  

 

Martxoak 8 eguna,  zergatik ospatzen den. 

 

 

 HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

Plazan egiten diren ekintzen antolaketa ikastetxeen esku uzten da eta lan 

handia suposatzen du horrek.  

Egun horretako proposamenak azkarrago ezagutzea komeni da eskola 

antolaketarako,   
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11.- HIRI HEZITZAILEEN GUTUNA 
(LABURTUA) 

 

 Udalerri hezitzaileen gutuna: Gutun honek honakoak ditu oinarri: Giza Eskubideen 

Deklarazio Unibertsala (1948); Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Nazioarteko Ituna 

(1966); Guztiontzako Hezkuntzaren aldeko Mundu Adierazpena (1990); Haurren aldeko 

Mundu Gailurrean onetsitako Hitzarmena (1990); eta Kultura Aniztasunari buruzko 

Adierazpen Unibertsala (2001).  

 

I. HIRI HEZITZAILERAKO ESKUBIDEA  
 

1.- Hiriko biztanle orok hiriak prestakuntzan, entretenimenduan eta norberaren garapenean 

eskainitako bitarteko eta aukerak askatasunez eta berdintasunez gozatzeko eskubidea izango 

du.  

 

2.- Hiriak aniztasunean oinarritutako hezkuntza sustatuko du, betiere ulergarritasuna, 

nazioarteko lankidetza solidarioa eta munduko bakea helburu.  

 

3.- Hiri hezitzaileak belaunaldien arteko elkarrizketa sustatuko du, ez soilik bizikidetza 

baketsurako formula gisa, baizik eta hainbat adinetako pertsona-taldeen arteko proiektu 

bateratuak eta partekatuak bilatzeko. 

 

 4.- Hezkuntza-izaerako udal-politika guztiek testuinguru zabalagoa izan behar dute xede, 

betiere justizia sozialean, gizalege demokratikoan, bizi-kalitatean eta beren biztanleen 

sustapenean oinarriturik. 

 

 5.- Udalerriek eraginkortasunez erabiliko dituzte hezkuntzan dagozkien eskumenak. 

 

 6.- Jarduketa egokia egiteko, hiriko udal-politikaren arduradunek beren biztanleen egoerari 

eta beharrei buruzko argibide zehatza izan beharko dute. 

 

 II. HIRIAREN KONPROMISOA  
 

7.- Hiriak bere nortasuna, nortasun konplexua, aurkitzen, babesten eta aurkezten jakin 

beharko du. 

 

 8.- Hiriaren eraldakuntza eta hazkunderako, oreka aurkitu beharko da: premia berriak 

kontuan hartu bai, baina iraganaren nahiz izatearen eraikuntza eta ikur adierazgarri 

nabarmenek iraun egin beharko dute. 

 

 9.- Hiri hezitzaileak herritarren parte-hartzea sustatuko du ikuspegi kritikotik. 

 

 10.- Udal-gobernuak biztanle guztien –eta, bereziki, haur eta gazteen– garapen pertsonal, 

sozial, moral eta kulturalarekin bat datozen esparru, ekipamendu eta zerbitzu publiko egokiez 

hornitu beharko du hiria. 
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 11.- Hiriak bere biztanle guztien bizi-kalitatea bermatu beharko du. 

 

 12.- Hezkuntza-proiektu esplizitua, edo hiriaren egituran eta erregimenean inplizitua dagoen 

hezkuntza-proiektua, hiriak sustatzen dituen balioak, eskaintzen duen bizi kalitatea, 

antolatzen dituen ekitaldiak, prestatzen dituen edonolako kanpainak edo proiektuak gogoeta 

gai eta partaidetza xede izango dira, behar diren lanabesak erabilita, pertsonei –gizabanako 

gisa eta talde gisa– hazten laguntzeko. 

 

III. PERTSONEN ZERBITZU OSOAN  

 

13.- Udalerriak ebaluatuko du haur eta gazteek inolako bitartekaritzarik gabe jasotzen 

dituzten kultur, josteta, informazio, publizitate edo beste era bateko proposamenen eta 

errealitateen eragina.  

 

14.- Hiria familiei behar bezalako prestakuntza ematen ahaleginduko da, haien semealabei 

hazten laguntzeko, haien seme-alabei hiriaren funtsa barneratzen laguntzeko, elkarrekiko 

begirunearekin bat. 

 

 15.- Hiriak beren biztanleei gizartean tokia betetzeko aukera eskaini beharko die; behar 

bezalako aholkularitza emango die beren orientazio pertsonalerako eta beren lan bokazioa 

lantzeko, eta gizarte-jardueretan parte hartzeko aukera emango die. 

 

16.- Hiriek beren barnean dauden esklusio- eta bazterkeria mekanismo eta -mota guztiez 

ohartu beharko dute, eta behar diren politikak egingo dituzte halakoak zuzentzeko.  

 

17.- Era askotakoak izan daitezke desberdintasunak zuzentzea helburu duten esku hartzeak, 

baina guztiek pertsonaren ikuspegi osoa izan beharko dute abiapuntu, bakoitzaren interesek 

eta guztiei dagozkien eskubideek osatutako ikuspegi osoa, alegia.  

 

18.- Hiriak elkartegintza sustatuko du herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta gizalegezko 

erantzunkidetasunari erantzuteko, dela komunitatearen zerbitzuko jarduketak bideratzeko, 

dela pertsonen garapen sozial, moral eta kulturalerako informazioa, materialak eta ideiak 

lortzeko.  

 

19.- Udalerriak behar hainbateko informazio ulergarria bermatu beharko du eta, aldi berean, 

bere biztanleak informa daitezen sustatuko du. 

 

 20.- Komunitatearentzako gero eta beharrezkoagoa den helburua den aldetik, hiri 

hezitzaileak balioetan hezi eta herritartasun demokratikoa lantzeko praktikak eskaini beharko 

dizkie biztanle guztiei: errespetua, tolerantzia, parte-hartzea, erantzukizuna eta gauza 

publikoaren aldeko interesa, bai eta bere programen, beren ondasunen eta bere zerbitzuen 

aldeko interesa ere 
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12.- TALDE ERAGILEA 

 

 
  

PARTAIDEAK IZENAK TELEFONOA E-MAIL

Mikel Etxarri metxarri@jakintza.net

Marian Iturrioz maiturrioz@jakintza.net

pilaremendia@oianguren.eu

zuzendaria@oianguren.eu

Aintzane Garmendia aintzanegarmendia@urdanetahi.org

Mabel zuzendaritza@urdanetahi.org

Maite esep@ordizia.eus

Izaskun euskara@ordizia.eus

Gazte bulegoa / Gazteria 943 80 56 34 gazteria@ordizia.eus

Gaztelekua 943 88 93 49 gaztelekuordizia@gmail.com

Helena Nabarro 608 265 956

Edu Reguero 608 265 957

Migrazioa eta Aniztasuna Ainara Ormaetxea 943 88 98 07 aniztasunaoh@gmail.com

Berdintasun  Saila Kristina Altuna 943 80 56 10 kaltuna@ordizia.eus

Kultura eta Gizarte 943 88 64 23

Ongizate ordezkaria 685 703 894

Kultura Teknikaria Iñaki Hidalgo 943 80 56 30 kultura@ordizia.eus

Leire Arandia larandia@delikatuz.com

Gema turismo@ordizia.eus

Iker 636 916 374

Asier 629 210 952

943 88 72 57

676 943 258

Goiztiri AEK Irati 943 88 91 74 ordizi@aek.eus

943 88 92 88

639 645 228

943 88 00 57

943 73 72 98

647 372 069

ordiziarrock@gmail.com

uruiz@caf.net

Isidro Benitez benitez@gmail.com

Miguel Calvillo miguelcalvillo@hotmail.com

nagusilanordizia@gmail.com

Aitor Velazquez 639 513 495

Josune Insausti 671 690 980

943 16 23 66

609 818 017

Goierriko Bertso Eskola Ainhoa Mujika 649 011 262

hitzaro@gmail.comAintzine

ordizian@ordizian.eus

622 732 956

Hitzaro Kultur Elkartea

Nagusilan

OrdiziaRock

Ordizian Merkataritza E.

Urko Ruiz de Apodaka

D'Elikatuz

Dar dar produkzioa infodar-dar.eus

943 88 22 90

Goyeneche Fundazioa Asun Jauregi ajauregi@fundaciongoyenechess.org

Zuhaizti Zentru Soziala Iñaki Aizpurua jubilordizia@euskalnet.net

Kimetz Emakumeen E. Belen Balerdi balerdi-b@hotmail.com

Oianguren Instituoa

Urdaneta Ikastetxea

Euskara Zerbitzua 943 80 56 22

Ikastetxeak

Jakintza Ikastola 943 16 05 40

Pilare Mendia 

Udal Saileko arduradun eta teknikariak

943 89 93 89

943 88 27 80

Belen Maiza bmaizaur@yahoo.es

Koro Ruiz

Elkarteak

Kale Hezitzaileak kaleordizialorratz@yahoo.es
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Denbora Kapsulako Akta 

   

Ordiziako 750.urteurrenaren egitasmoari amaiera eman nahirik, Hiri Hezitzaileko 

proiektuaren barne jorratu den ekintza dugu honako hau. 

Denboraren Kapsulak gaur egungo Ordiziaren inguruan hausnarketa egiteko aukera ematen 

digu, hemendik 50 urtetara etorkizuneko Ordizia zein izango den irudikatzeko ariketa ezin 

hobea izanik. 

 

Ordiziarren beharrak ezagutzeko aukera ematen digun ekintza dugu, gazteen elkarlana 

bultzatu, gazte eta erakundeen arteko hurbilketa sustatu, belaunaldi desberdinen arteko 

ezagutza zehaztu  eta aldi berean, Hiri Hezitzailearen proiektua ezagutzeko aukera ematen 

digu. 

 

 Ekintza honetan parte hartuko dituzten eragileek hainbat objektu sartuko dituzte 

kapsulan eta 50 urteren ostean irekiko da, hauek hezkuntza edota arlo sozialean izan duten 

eragina eta aldaketa ikusteko aukera izanik. 

 

Kapsula Barrena Kultur Etxeko hormetan gordeko da eta bertan, plaka bat ezarriko da 

horren testigu delarik. Jarraian, parte hartzaileen sinadura jasoko dugu ekintzaren konstantzia 

zehazteko. Hau bilduko duen aktaren kopia bat kapsulan bertan gordeko da objektuekin 

batera eta bestea, Udaletxeko erregistroan izango da. 

Kapsula 2068. urtean irekiko da dagokion udalbatzaren eskutik. 
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PARTE HARTZAILEAK 

Alotza Haur Eskola, Amets Bide Dantza Taldea,  Dar-dar gizarte ekimeneko kooperatiba, D’Elikatuz Zentrua, 

Goiztiri Euskaltegia (AEK), Goyeneche Erakundea (Garagune), Jakintza Ikastola, Kimetz Emakum Elkartea, 

Oianguren Institutoa, Ordiziako Udala, (Berdintasuna,Gazteria, Kultura, Migrazioa eta Aniztasuna;eta 

750.urteurren Sailak), Ordiziarrock Elkartea, Ortzadar Argazkilaritza Elkartea,Urdaneta Ikastetxea eta Zuhaizti 

Zentru Soziala. 
 

 

ERAGILEAK EKARPENA SINADURA 

ALOTZA HAUR 

ESKOLA 

 

 Bideo bat sartuko dute USB formatuan. 

 

 

JAKINTZA 

IKASTOLA 

 Arbelako tiza bat, arbelako ezabatzailea  eta 

Jakintzaren istorioari loturiko aldizkaria eta 

liburua sartuko ditu ikasleen eskutitzekin 

batera. 

 Haur Hezkuntzakoen eskutik hainbat argazki 

izango ditugu. 

 

 

OIANGUREN 

INSTITUTOA 

 Aldizkari bat eta ikasleek idatziriko 

eskutitzak sartuko ditu. 

 

 

 

URDANETA 

IKASTETXEA 

 

 Aurkezpen bideoa sartuko du 

 

AMETS BIDE 

DANTZA TALDEA 

 Amets Bideren historia laburtzen duen 

album fisikoa. 

 Ekintza eta gertaera garrantzitsuenen argazki 

eta bideoak sartuko ditu USB formatuan. 

 Guztiak, Ametsi Bideko zapi eta txapel 

batean bilduko dituzte 
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DAR-DAR 

GIZARTE 

EKIMENERAKO 

KOOPERATIBA 

 Idatzi bat  USB batekin egindako lanak 

bilduz. 

 

D’ELIKATUZ 

ZENTRUA 

 USB batean gida bat,mantela, errezeta liburu 

bat eta Ordiziari loturiko hainbat liburuxka 

sartuko dituzte 

 

 

 

GOIZTIRI 

EUSKALTEGIA 

(AEK) 

 Lekukoa eta mezu bat sartuko ditu. 

 

 

GOYENECHE 

ERAKUNDEA 

(GARAGUNE) 

 Ordizian egindako ekintzen bidez 

besteenganako aportazioen testigu diren 

argazkiak mezuekin 

 

 

 

KIMETZ 

EMAKUME 

ELKARTEA 

 Bi liburuxka: 

 Ordiziako historian emakumeek izan duten 

aportazioa lantzen duen liburuxka. 

 Kimetzeko aldizkaria 

 

 

 

 

ORDIZIAKO 

UDALA 

BERDINTASUNA 

SAILA 

 Ordiziako II Berdintasun planaren laburpen 

liburuxka (lan tresna) 

 Berdintasun legea  

 Kartel batzuk (jaiak, indarkeria)  

 BELDUR BARIK gida ikasleentzat 

 Hainbat argazkidinak planteatuz. 
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ORDIZIAKO 

UDALA 

 GAZTERIA 

SAILA 

 Nerabe Zerbitzutik (Gaztelekutik) 

dokumentu bat sartuko dute hainbat 

irudiekin. 

 Gazteria Sailetik Manikin Challenge eta 

Zesura Euskal Rap taldearekin gazte 

lokaleko nerabeek eginiko bideoa sartuko 

dituzte. 

 

ORDIZIAKO 

UDALA 

MIGRAZIOA ETA 

ANIZTASUNA 

SAILA 

 

 Bideo bat eta USB bat sartuko ditu. 

 

 

 

 

ORDIZIAKO 

UDALA 

KULTURA SAILA 

ETA 

750.URTEURRENA 

 Urdaneta liburua, 

 Mendizabal Bekaren liburua. 

 Hitzaldien bideoak, 

 Dokumentu historikoen liburua, 

 Pisuak eta neurriak lantzen dituen liburuxka, 

 Alfabeto Pedagogikoa 

 Karlisten foiletoa 

 

 

 

 

 

ORDIZIARROCK 

TALDEA 

 ORDCK-ko Edalontzi ber erabilgarri bat: 

Gure sostengu ekonomikoa edal hontzien 

bidez egiten delako, eta birziklapenarekin 

dugun kompromezua adierazteko.  

 ORDCK-ko hautsontzi eramangarria: 

Naturaren aldeko kompromezua (kolillak 

lurrera ez botatzeko)  

 ORDCK-ko puxika more bat: 

Berdintasunaren aldeko konpromezu irmoa 

dugulako.  

 ORDCK-ko Akreditazio pultsera: Gauzak 

egiteko seriotasuna erakusteko  

 O.T.A&ORDCK-ko dokumentazio USB bat: 

Gure ekitaldi batzuen kartelak gordetzen 

dituena eta aurrekontu taula. 
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ORTZADAR 

ARGAZKI 

ELAKRTEA 

 “Ordizia atzo eta gaur” liburua, ikus-

entzunezkoa eta dokumentala sartuko ditu 

 

 

ZUHAIZTI 

ZENTRU SOZIALA 
 Jaialdien grabaketak biltzen dituen USB, 

Juntako argazkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIZIAKO UDALA                                                                                  HIRI HEZITZAILEA 
 

 

 

 

ORDIZIA, 2019ko Otsailearen 1a 
 

(Barrena Jauregia) 
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LIBURU BABY KLUBA 
-INKESTA- 
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INDARKERIA SEXISTAREN LANKETA 
TXERTATZEKO HAUSNARKETA SAIOA 

 

KIMETZ 

(Ordizia Hiri Hezitzailearen baitan “Emakumeen aurkako indarkeriaren 
inguruan” lan egiten jarraitzeko proposamena) 

 

Proposamen honen bidez, 2017. Urtean, Kimetz Emakume elkartearen iniziatibaz 
Ordiziako Hiri Hezitzailearen baitan “Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan” 
abiatutako lanketari jarraipena eman nahi zaio. 

Kimetz Elkartea partaide aktiboa da Ordiziako Hiri Hezitzailea ekimenaren baitan 
(http://www.ordiziahirihezitzailea.eus/euskara/). Hiria Hezitzailea dela diogunean, 
hezitzailea izan nahi duen intentzioa bere baitan kokatzen duela. Asmo honek konpromiso 
politiko bat eskatzen du, baina ezinbestean hiritarren konpromisoa ere erantsi beharko dio. 
Elkarrekin, hiritarrak eta Administrazioa, hiru mailatako lanari, behintzat, ekin beharko 
liokete Hiri Hezitzaileen printzipioetan ageri den bezala: 

 Informazioaren azalpen egokia eta gardena. 

 Hiritarren parte hartzea 

 Beharren ebaluazioa, proposamen eta ekintzak etorkizunean garatzeko. 

Espazio honetan Ordiziako hainbat eragilek hartzen dute parte, partaidetza zabala eta anitza 
da: 

 D'Elikatuz 

 Ordiziako Euskara Zerbitzua 

 Gazteria Saila 

 Kultura Saila 

 Migrazio eta Aniztasun Saila, Ordizia Kolore 

 Berdintasun Saila 

 Kale Heziketa Programa 

 Hitzaro Kultur Elkartea 

 Goierriko Bertso Eskola 

 Goierriko Goiztiri AEK 

 Zuhaizti Zentro Soziala 

 Kimetz Emakumeen Elkartea 

 Goyenetxe Fundazioa 

http://www.ordiziahirihezitzailea.eus/euskara/
http://www.delikatuz.com/
http://www.ordizia-euskaraz.eus/
http://www.ordizia.eus/udala/sailak/gazteria-saila
http://www.ordizia.eus/udala/sailak/kultura-saila
https://www.facebook.com/OrdiziaKolore
https://www.facebook.com/ordiziakoberdintasunsaila
http://www.ordizia.eus/gizarte-ongizatea/familia-zerbitzua/211-kale-heziketa
https://www.facebook.com/hitzaro?fref=photo
https://www.facebook.com/people/Goierriko-Bertso-Eskola/100007989944759
http://goiztiri.blogspot.com.es/
http://kimetz.kzcomunidades.net/es/html/
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 Jakintza Ikastola 

 Urdaneta Ikastetxea 

 Oianguren Institutua 

 

Zerrendan ikus litekeen moduan, hezkuntza, kultura eta gizarte mailako eragile ugari biltzen 
dira. Kimetz Elkarteak espazio hau baliatu zuen iaz, Emakumeen aurkako indarkeriari 
buruzko lanketa bat egiteko, eragile ezberdinen konpromisoa eta eragile arteko elkarlana 
abiatzeko. 

 

2017an egin zen lan-saioan, ondoren eragileek hartu zuten parte: 

1 Kristina Altuna Udaleko Berdintasun Teknikaria 

2 Josi Iturrioz Udaleko EAJ-PNVko zinegotzia 

3 Leire Arandia D´elikatuz zentruko zuzendaria 

4 Iker Zinkunegi Dardar produkzioak 

5 Asier Zinkunegi Dardar produkzioak 

6 Mikel Etxarri Jakintza ikastola 

7 Elena Riaño Jakintza ikastola 

8 Belen Balerdi Kimetz elkartea 

9 Belen Maiza Udaleko EH Bilduko zinegotzia 

 

Lan-saioaren ondorioei eta aurrera begirako lanketari dagokionez, ondorengo zerrenda 
osatu zen partaideen artean: 

 Gizarte osoaren hausnarketa sakona egitea behar-beharrezkoa da. 

 Indarkeria kasuen aurrean detekzio goiztiarra hobetzeko sistemak lantzearen 
garrantzia. 

 Denok gaiari behar den garrantzia aitortzearen beharra. 

 Hiri Hezitzaileak konpromisoa azaldu behar du eta, besteak beste, hori azaltzeko 
modu bat helburu honi diru-ekarpena egitea da. 

 Hiri Hezitzailea lanketa honetarako espazio aproposa dela uste da, aterki aproposa 
honen barnean lanean jarraitzeko. Aproposa da, baita ere, gai ezberdinen inguruan 
zabalkundea emateko plataforma bezala (2 urtez 1 egin liteke hori) eta ildo horretan 
ari dira une honetan lanean. Hodi guztiak ireki behar dira herri heziketa proiektu 
bilakatu dadin. 

 Formakuntza espezifikoaren beharra dago herrian: guraso elkarteak, kirol 
elkarteak… 

 Jada prestatzen bukatzen ari da Udal barneko protokoloa, jazarpenen aurrean 
jardutekoa. Proiektu honen barne formakuntzak atal espezifikoa izan du. 

http://jakintza.eus/
http://www.urdanetahi.hezkuntza.net/web/guest/inicio2
http://www.oianguren.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
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 Gaiaren inguruan Udalak dituen dokumentuak ezagutzera eman behar dira. 

 Hiri Hezitzailearen 2 komisioez (balorazio komisioa eta sozializaziokoa) baliatzea 
eta indarkeria matxistaren gaia helburu espezifiko bezala indartzearen beharra. 
Aukera bat litzateke monografiko bat planifikatzea herritarrak, elkarteak, ikasle eta 
familiak gaiarekiko inplikazioan sakontzeko. 

 

Guztiak ados agertu ziren aipatzerakoan Hiri Hezitzailea aterki aproposa dela emakumeen 
aurkako indarkeriaren gaia lantzeko. Gaiak Hiri Hezitzailearen baitan helburu espezifiko 
bat izan beharko lukeela uste zuten eta Hiri Hezitzaileak barnebiltzen dituen espazio 
guztiekin konektatu beharko litzatekeela (Hezkuntza, kultura, euskara, elkartegintza, 
etab.). Iaz gogoeta mailan utzitakoa aurtengo lanketari esker egi bihurtu nahi da. Hau da 
aurtengo tailerrean, gogoeta orokorretatik ekintza (eta konpromiso) errealetara egin nahi 
da salto.  

 

Helburu horrekin lan-saio partehartzailea egin nahi ditu Kimetz-ek (Farapi Koop. Elkartearen 
gidaritzarekin). 

2 orduko eta erdiko saioa egitea aurreikusten da. Landuko diren edukiak: 

 

-Nola landuko dugu emakumeen aurkako indarkeria Hiri Hezitzailearen barruan 
(helburu zehatz bat bezala? Horretarako lan-talde batekin? Jada osatuta dauden 
taldeetan gaia sartuz?, etb.) 

-Plangintza konkretu bat osatuko dugu? Zeri emango diogu lehentasuna?  

-Nola koordinatuko gara Udaleko Berdintasun Sailarekin? Zein izango da Sailaren 
funtzioa gure taldearekiko? 

 

 

 

 

 

 
 

HIRI HEZITZAILEA programan INDARKERIA SEXISTAren lanketa txertatzeko 
hausnarketa saioa 

 

 
Ordizian, 2018ko azaroaren 15ean 

 
Partaideak: 

 
• Pilare Mendia Auzmendi, Oianguren BHI  
• Belen Balerdi Bengoa, Kimetz elkartea  
• Aintzane Garmendia Barandiaran, Urdaneta eskola  
• Belen Maiza Urrestarazu, H.Hezitzailea taldea  
• Mikel Etxarri, Jakintza ikastola 
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Dinamizatzaileak: 
 

• Nerea Elias Mujika, Farapi Koop.elkartea  
• Leire Kortajarena Morras, Farapi Koop.elkartea 

 
 

 

 
 
2017 urtean Hiri Hezitzailearen marko berean, Kimetz elkarteak hala eskatuta, burututako 
saioan jasotako ondorio eta gogoeta orokorretatik abiatu da saioa. Gogoetak dioen moduan, 

 
Hiri Hezitzaileak (barneratzen duen zeharkako ikuspegia kontutan izanda) izugarrizko 

aukerak ematen ditu indarkeria sexistaren gaia lantzeko, zer eta nola egin definitu beharko 

litzatekeelarik. 

 
Aurreko urteko saioan ere, Hiri Hezitzaileak konpromisoa azaltzearen beharra jaso zen, herri 

heziketa proiektu bilakatzeko helburuz plataforma bultzatzearena, gizarte osoaren 

hausnarketa bultzatuz indarkeria sexistaren gaiari dagokion aitortza egitearen beharra. 

 
 
Hortaz, Hiri Hezitzailea proiektua indarkeria matxisten aurkako lanketarako espazio egokia 
denez, erreferentzialtasunari begirako lehen urratsak ematea izan da saioaren helburua. 

 
 
Saioan zehar emandako urratsak bi norabide hauetan eman dira, nahiz eta bigarrengoa 
sakontasun gehiagorekin landu den: 

 
• Alde batetik, planifikazio orokorrean eta ekintza zehaztetan genero ikuspegia 

txertatzea. Modu honetan, indarkeria sexistaren prebentzioaren lanketa zeharka 

ekintza guztietan (edo ia guztietan, behintzat) lantzeko aukera egongo litzateke. 
 

• Bestalde, Hiri Hezitzailea proiektuaren estrukturan bertan, indarkeria sexistaren gaia 
non txertatuko hausnartzea. 

 
 

Proiektuak indarkeria sexistaren lanketarekiko konpromisoa modu eraginkorrean barneratu 

nahi badu, estrukturaren barne lanketaz arduratuko den/diren espazioa/k izendatu, espazio 

horren/horien funtzioetara gehitu eta arduradunak izendatzea beharrezkoa da. 

 
 
Beraz, lehenengo urratsa estrukturaren “argazkia” osatzea izan da. Jarraian taldeak 
osatutakoa:    
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HIRI HEZILTZAILEA PROIEKTUAREN ESTRUKTURA:  
 

PLENARIOA: 

 

Hiri Hezitzaile proiektuaren organo gorena da Plenarioa. Bertan, proiektuaren lidergotza 

daraman saileko arduradunak hartzen du parte, proiektua dinamizatzeaz arduratzen den 

teknikari eta Hiri Hezitzaile proiektuaren parte diren eragile guztiekin batera. 
 

Plenarioaren ardurapean beste bi batzorde daude: 
 

• Ebaluaketa taldea  
• Sozializatzeko taldea 

 

Plenarioaren funtzioen artean daude urteko ekintzei jarraipena egitea (beste bi batzordeen 

kontu ematearen bitartez), hurrengo urteko planifikazioa antolatu eta aurrera eramateko 

baliabideak eskaintzea. 
 

Plenarioa 3-4 hilean behin elkartzen da. 
 
 

 

EBALUAKETA TALDEA: 

 

Hiri Hezitzailearen markoan aurrera eramaten diren ekintzen ebaluaketaz arduratzen da talde 

hau. Ekintza bakoitzaren errebisioa eginez, proiektu osoaren helburuen jarraipena egitea da 

helburua. 
 

Honako eragile hauek hartzen dute parte hilero burutzen den bileran: 
 

- Urdaneta H.Z.  
- Aniztasun saila  
- Berdintasun saila  
- Dar-dar  
- Kultura saila  
- HH teknikaria  
- Belen Maiza 
 

Talde honek burutzen duen lanketaren berri ematen du Plenarioan. 
 
 

 

SOZIALIZATZEKO TALDEA: 

 

Bigarren talde honek Hiri Heziketa programaren zabalkundea egitea du helburu. Alde batetik, 

eragile berriak erakartzeko. Eta bestetik, sarean egon gabe ere, herri mailan heziketa mailan 

erreferente diren eragileen lanari errekonozimendua eginez. Horretarako Hiri Hezitzailea 

sariak banatzen dituzten urtero. 
 

Talde honek ere hilean behin honako eragile hauek elkartzen ditu: 
 

- Kultura saila  
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- HH teknikaria  
- Aniztasun teknikaria  
- Dar-dar  
- Belen Maiza 

 

Ebaluaketa taldean esan den moduan, talde honek zuzeneko harremana du Plenarioarekin, 
burutzen duenaren berri bertan ematen delarik. 

 
 

 

INDARGUNEAK ETA HOBEKUNTZARAKO PROPOSAMENAK:  

 

Saiora bertaratu diren eragileek, Hiri Hezitzaile proiektuaren estrukturaren argazkia osatzeko 

ariketa egiterakoa, honako indargune eta hobekuntzarako proposamen hauek identifikatu 

dituzte: 
 
 

 

Indarguneak: 

 

Honako indargune hauek 2017an burututako gogoeta saioan landutakoari jarraipena emanez 
garatu dira: 

 

- Hiri Hezitzaile programa indarkeria sexistaren eta emakume eta gizonen 

berdintasunarekin erlazionatutako gaien lanketarako oso espazio aproposa dela ikusi da. 

Barneratzen duen zeharkako ikuspegia kontutan izanda, izugarrizko aukerak ematen ditu. 
 
- Burutzen den lanketaren zabalkundeari begira ere, HERRI HEZIKETA PROIEKTU 
bilakatzeko aukera estrategikoa dela ikusi da. 
 
- Abian dagoen ebaluazio prozesuak lanketarako eta gogoetarako aukera egokia ematen 
duela ikusi da. 
 
 

 

Hobekuntzarako proposamenak: 

 

Aurretik aipatutako indarguneak kontutan hartuta, eta horietatik abiatuta, jarraian jasotzen 
dira identifikatu diren hainbat zailtasun eta hauei aurre egiteko proposamenak: 

 

- Hiri Hezitzaile proiektuaren printzipioak partaide guztiek ez dituzte argi eta 
garrantzitsutzat jotzen da argitzeaz gain, hauek sozializatzea. 
 
- Herri heziketa programa izatearen oinarria berreskuratu beharra jaso da. Horretarako, 

oinarrizkoa da herriko eragile ez-instituzionalekin harremana sendotzea, proiektura erakarriz 

edota elkarlana bultzatuz. 
 
- Proiektuaren helburu estrategikoak birpentsatzea garrantzitsutzat jo da, honek 
hurrengo urteetarako planifikazioa zehazten lagunduko duelarik. 
 
- Estrategikotzat jo da Plenario taldeak gai ezberdinen artean hausnarketa sakonagoa 

egitea. Besteak beste, saio plenarioen helburuen eta funtzionamenduaren inguruko hausnarketa. 
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- Hausnarketa honetatik jasotakoak HIRI HEZITZAILEA PROIEKTUAREN 
EBALUAKETA PROZESUAN TXERTATZEA interesgarritzat jo da. 
-  
 
- Aldi berean, III. BERDINTASUN PLANA definitzeko prozesuan Hiri Hezitzailea 

eragiletzat mantentzea ere estrategikoa dela ikusi da, proiektu konpartitu moduan, 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde, eta indarkeria matxisten aurkako 

borrokan norabide bateratua lortzeko (eta estrategia konpartitua denaren irudia 

zabaltzeko), herri mailako estrategia konpartitua diseinatu eta abiatzeko. 
 
 

 


