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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 den 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. 

 
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 ulermena eta errespetua lantzea. 
o Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 
o Helduak, jubilatuak, ekimen solidarioetan txertatzea. 
o Adinekoen eta helduen 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.  

 
 

GENERO 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.  
Hiri Hezitzaile proiektuaren bidez plana praktikara eramatea bilatu da. Emakumezkoen 
eta gizonezkoen artean tratu eta aukera berdintasuna  lortzeko ondorengo helburuak 
zehatu dira: 
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o Emakumeen eta gizonezkoen eskubide berdintasuna aldarrikatzea. 
o Emakumeekiko herritarren jarrerak lantzea, errespetua eta sentsibilitatea 

aldarrikatzea. 
o Emakumeen aldean lanean ari direnekin harremanak estutzea. 
o Elkarrekin lan egitea. 
o Ordiziar gazte, heldu eta nagusiei  emakumeen inguruko ekimen ezberdinen 

berri eman eta parte hartzea bultzatzea. 
 
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 errespetuan jardutea. 
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. 
 

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 
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.  
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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 integrazioa eta herriko bizitzan parte hartzea bultzatzea. 
o Gure herriak dituen zerbitzuak, baliabideak, herritarrei irekitzea. 
o Eskubide berdintasuna bermatzea. 
o Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 
o Zenbait balio garatzea: solidaritatea, errespetua, berdintasuna, tolerantzia… 
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3. EKIMENAK 
2017-2018 URTEKO PLANGINTZA: EGUTEGIA 

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1. XAKE TXAPELKETA         X    
2. BELAUNALDIEN ARTEKO 

TOPAKETAK ( Urdaneta – Zuhaizti)   X          
3. SASKI SOLIDARIOA    X         
4. ASTE KULTURALA      X       
5. MENDI IRTEERA ( Zuhaizti – 

Urdaneta)                 X   
6. MAHAI JOKOAK ( Jakintza – 

Zuhaizti) X X X X X X X X X X X X 

7. UDABERRIKO JAIALDIA         X    
8. JAIALDI BEREZIA ( Urdaneta, 

Garagune, Jakintza, Zuhaizti)       X      
9. ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( 

HHrako karpetak) X X X X X X X X X X X X 
10. ZENTROEN ARTEKO BISITAK 

(Urdaneta inhauteriak)      X       
11. GOIZ PASA GAZTEEKIN 

GARAGUNEAN ( Garagune, 

Oianguren) 
       X     

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

12. PINTXO LEHIAKETA          X   

13. GABONETAKO POSTALAK    X         

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

14. TAPOI BILKETA X X X X X X X X X X X X 
15. MIGRANTEEN NAZIOARTEKO 

EGUNA 
   X         

16. ELIKADURA ETA POBREZIA 

NAZIOARTEKO EGUNAK 
 X           

17. INKLUSIORAKO BIDEAK ( 

Oianguren – Garagune)  
X X X X X X X X X X X X 

18. GOAZEN ORDIZIA X X X X X X X X X X X X 
19. TAPOI SOLIDARIOAK X X X X X X X X X X X X 



 

 

 

20. SOLASALDI DIALOGIKOA         X    

21. AHOZ AHO       X      
GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

22. ELKAR EZAGUTZEKO 

GILTZARIAK 

  

  X    
    

GENERO BERDINTASUNA 

 IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 



 

4. 2017/2018 EKINTZEN 
ZERRENDA 

 
BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1.- XAKE TOPAKETAK 

2.- BELAUNALDIEN ARTEKO BISITAK ( 

Urdaneta - Zuhaizti) 

3.- SASKI SOLIDARIOA 

4.- ASTE KULTURALA 

5.- MENDI IRTEERA (Urdaneta - Zuhaizti)  

6.- MAHAI JOKOAK ( Jakintza - Zuhaizti) 

7.- UDABERRIKO JAIALDIA 

8.- JAIALDI BEREZIA  

9.- BELAUNALDIEN ARTEKO BISITAK ( 

HHrako karpetak) 

10.- BELAUNALDIEN ARTEKO BISITAK ( 

Inhauteriak) 

11.- GOIZ PASA GAZTEEKIN GARAGUNEAN 

( Oianguren – Garagune) 

12.- SOLASALDI DIALOGIKOA 

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

13.- PINTXO LEHIAKETA 

14.- GABONETAKO POSTALAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

15.- TAPOI BILKETA 

16.- MIGRANTEEN NAZIOARTEKO EGUNA 

17.- ELIKADURA ETA POBREZIA 

NAZIOARTEKO EGUNAK 

18.- INKLUSIORAKO BIDEAK ( Oianguren – 

Garagune) 

19.- GOAZEN ORDIZIA 

20.- TAPOI SOLIDARIOAK 

21.- SOLASALDIA 

22.-AHOZ AHO 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

23.- ELKAR EZAGUTZEKO GILTZARIAK 

 

GENERO BERDINTASUNA 
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                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

I.Hiri Hezitzaile Jardunaldia 
 
Ordizia Hiri Hezitzailea egitasmoaren inguruko jardunaldiak ospatuko ziren 
Apirilaren 25 eta 26ean. Alde batetik, 25eko saioa 18:00etan hasi zen Ordiziako 
Udaletxeko ekitaldi-aretoan,   “Hiri Hezitzailearen eraikuntza: aukerak eta erronkak” 
lemapean. Saioa herritar guztiei irekita egon zen.  
Beste aldetik, 26ean, goizean Ordiziako Barrena Jauregiko ekitaldi-aretoan “Hiri 
Hezitzailea: Gobernantza berri bat” saioa egingo zen udal politiko eta teknikoentzat 
. Jose Miguel Santamaria alkateak, Joseba Aranburu kultura zinegotziak eta Eritz 

Perlines koordinatzaileak eman 
zuten Ordiziaren 750. 
Urteurrenaren baitan antolatu 
den ekimenaren berri. 
 
2014an, Ordizia Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Elkarteko kide egin 
zen. Horrek, Hiri Hezitzaileen 
Gutunaren bide-orrian ezartzen 
diren oinarriak sustatzeko eta 
betetzeko Tokiko Gobernuaren 
eta Ordiziako jendartearen 
konpromisoaren hasiera ekarri 

zuen. 

Oinarri horien artean, heziketa eskolatik eta familietatik harago zabaltzea 
nabarmentzen da. Horrela, eragile hezitzaile bezala, berebiziko garrantzia hartzen 
dute erakundeek, elkarteek, talde informalek eta, oro har, jendarteak. Ordizia Hiri 
Hezitzaileak belaunaldien arteko harremanak sustatzea du helburu eta “heziketak 
ez dauka adinik” premisari jarraituz, adin desberdinetako taldeekin jarduera 
hezitzaileak egin nahi ditu. 

Bestalde, Ordiziak herri-nortasuna gordetzeko konpromisoa hartu behar du kultura- 
eta historia-ondarearen ezagutzak zabalduz. Halaber, herriko jaietan eta ekintzetan 
etorri berria den jendea eta ezaugarri sozioekonomiko ezberdinak dituena (kultur 
aniztasuna, bazterketa arriskuan dagoen jendea) barne hartzeko ahalegina egin 
behar du. 

Herritarren parte-hartzea, espazio publikoen erabilera egokiaren batera, funtsezko 
elementua da, baita familiak heztea eta herriko talde ezberdinetako ordezkariez 
osatutako batzorde eta erakundeak sortzea ere. 

Hiri Hezitzaile proiektuaren barnean dagoen talde eragilearen ideia izan da 
jardunaldia antolatzea. Lehengo urtean eraturiko talde eragilea oso inplikatuta dago 
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proiektuarekin, eta jardunaldi honen eraketaren islada dela esan daiteke. 
Hiri Hezitzaile proiektuaren sozializazioa egiteko asmoz jorratu da eta herritarren 
eta hiriaren inplikazio handiagoa lortzeko. Proiektu honetan gizartearen parte 
hartzea beharrezkoa da eta proiektu honi aurrera pausoa emateko asmotan egin da. 

Jardunaldian, beste batzuen artean, hizlari hauek egongo dira: 

 Marina Canals (Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteko Idazkari Nagusia) 

 Albert Soler (Granollerseko Udaletxeko Pertsonen Zerbitzurako Nagusia) 

 Jordi Collet (Hezkuntza Soziologiako irakaslea Vic-eko Unibertsitatean) 
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Olaia Jimenez Arrieta  
 
Aurtengo Hiri Hezitzailearen proiektuaren barruan,  Olaia Jimenez Arrietaren 
formazio saioa izan genuen. Olaia,  Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea da.  
 
Olaia Jimenez, Ordiziako Barrena Kultur Etxera etorri zen Martxoaren 1an. Goizeko 
09:30etan hasi zen hitzaldia. Bertan, Ordizia Hiri Hezitzailea osatzen duten hainbat 
eragileek parte hartu zuten, beraien kompromisoa eta proiektuan sinismena 
aitortuz. 
 
Hitzaldi honetan, berak Ordizia Hiri Hezitzaileari buruz eginiko testiaren inguruko 
laburpen bat aurkeztu zuen. Hori egin ondoren, Ordiziari buruzko praktika onak 
aurkeztu zituen. Bertan eginiko prozesua, emaitzak eta alderdi ahulak eta 
indartsuak identifikatu eta gero aurkeztu zituen.  
Bukatzeko, identifikaturiko aurrerabideak aurkeztu zituen. Ordizian Hiri Hezitzaile 
barruan dauden eragile guztientzako oso lagungarria suertaturiko hitzaldia izan zen 
eta bere eskutik informazio oso eskuragarria lortu zen.  
 
Ordizia Hiri Hezitzaileko eragile guztiek bere lana eta konpomisoa eskertzen dugu.  
Proiektuarekin  aurrera jarraitzen lagundu digu eta hori eskertzeko da.  
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Vitoria – Gasteiz 
Ciudad Educadora: La segregación escolar 
 

2018ko uztailaren 11 eta 12an Hiri Hezitzaile ihardunaldiak ospatu ziren Gasteizko 
hirian, konkretuki “Palacio de Congresos y Exposiciones Europa”. Formazio saio 
hauek, EHU-ko uda ikastaroen barruan sarturiko ihardunaldiak izan ziren. 
 
Gasteizko hiriak, beste 15 hiriekin batera, segregazio eskolarrari buruzko sare 
tematikoa antolatzen ari dira, eta kasu honetan, Gasteizen izan da honi buruzko 
lehenengo lanketa formazio saio hauen bitartez. Hau izan zen ihardunaldi hauen 
programa: 
 
2018/07/11 
09:00 Inaugurazioa  
Estibaliz Canto Llorente ( Hezkuntza 
saila Gasteiz) 
 Ivan Igartua Ugarte ( EHU Gasteizko 
errektoreordea) 
09:30-11:00 Segregazio eskolarra 
 Francisco Javier Murillo ( Madrid-eko 
Unibertsitatea) 
11:30-13:00 Segregazio eskolarraren 
ondorioak  
Francisco Luna Arcos ( ISEI-IVEI 
zuzendaria) 
13:00-14:30 Mahai borobila: 
Segregazio eskolarraren aurrean 
jarrerak 
Xabier Aierdi Urraza 
Blanca Guerrero Ocejo 
Francisco Luna Arcos 
Francisco Javier Murillo 

 

2018/07/12 
09:00-10:30 Hezkuntza politikak 
segregazio eskolarrean 
Blanca Guerrero Ocejo ( Hezkuntza 
sailaren delegatua) 
11:00-12:30 Segregazio eskolarrerekiko 
konpentsaziozko mekanismoak 
Monica Nadal Anmella  ( Ikerketa 
zuzendaria) 
12:30-13:30 Mahai borobila: 
Udaletxeen papera gai honen aurrean 
Reina Ruiz Bobes 
Monica Nadal Anmella 
Albert Soler Fuentes 
Carlos Angulo Garcia 
13:30-14:00 Sintesia 
Nora Igartua Ugarte ( Gasteizko 
Udala) 
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EKINTZAREN IZENA: 
Xake topaketak 

 
ARDURADUNA(K):Zuhaizti/ Urdaneta 
 

 
PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko talde bat,3. Zikloko ikasle talde bat,hedabidetako arduradunak 
 

 
DATA:   
Maiatzak 8 eta 28an 
 

 
HELBURUAK: 

 Elkar hobeto ezagutzea. 

 Nahiz eta adina desberdinak izan zaletasunak konpartitu daitezkeela 
ulertzea. 

 Belaunaldien arteko hurbilketa indartzea. 
  

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Bi saio izan ditugu. Bat Zuhaiztin gauzatu da, eta bestea gure eskolako liburutegian . 
Parte hartu duten ikasleak 3. Zikloko gela desberdinetakoak izan dira. 
Ekintza proposatu zaie eta xake gustukoa dutenekin antolatu da. 
 

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

Ikasturte hasieran harremanetan jartzen gara Urteko Plana zehazteko.Aurreko 
urteetako ekintzak eta egindako balorazioaren arabera berriro aurre-planifikazio 
bat egiten dugu eta datak zehazten ditugu. 
Ekintza bakoitza  burutu baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta 
nola egingo dugun zehazteko 

 
 

 
BALIABIDEAK:  

Eskolako liburutegia,tableroak eta fitxak 
 

 
BALORAZIOA: 

Helburuaren lorpen maila ona izan da. 
 Errepikatu beharreko ekintza da.  
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
 
Urteko Planean zehazten da eta ekintzak curriculumean zehaztuta ditugu. 
 

 
 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari? 
 
Lantzen ditugun konpetentziak indartzen laguntzen dute   

 
 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
 
Ikasturteko Urteko Plana Eskola Kontseiluak onartzen du.Aurretik Gurasoei 
ematen zaie irakurtzeko eta proposamenak egiteko. 
Guraso bileretan, ere  honen berri ematen zaie. 
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EKINTZAREN IZENA: 
Belaunaldien arteko topaketa 

 
ARDURADUNA(K): Urdeaneta/Zuhaizti 
 

 
PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko jubilatu talde bat eta Urdanetako 2. Eta 3. Zikloko ikasleak 
 

 
DATA:   
Azaroaren 13 eta22an 
 

 
HELBURUAK: 

   Jubilatuek gaurko ikastetxeak eta ikasleek Zuhaizti Zentroa ezagutzea. 

 Belaunaldien arteko ezagutza,ulermena eta errespetua lantzea 

 Norbere zaletasunak besteekin konpartitzea 

 Elkar hobeto ezagutzea 

 Informatika zaletasuna partekatzea Eskolan egiten den komunikazio eta 

informazio lanari dimentsio berri  bat eskaintzea . 

 Gure hedabideetan egindako elkarrizketaz baliatuz zenbait balore landu. 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

Azaroaren 13an Zuhaizti Elkarteko jubilatu talde bat gure eskolan egon zen. eta 

eskola eta hedabideak ezagutu ondoren gure telesaioan parte hartu zuten, 

besteak beste, belaunaldien arteko ezberdintasunez hitz egiteko.Beraien iritziak, 

bizipenak, zaletasunak, lan harremanak, beren garaiko eskola, etxeak, herria, bizi 

ohiturak, jokoak eta abar  gure ikasleekin konpartitu zituzten.  

 2. eta 3.zikloko ikasle guztiak geletatik telesaioa ikusteko,komentatzeko eta 

lantzeko  aukera izan zuten. 

Ondoren Prentsako arduradunek elkarrizketa bat egin zieten eta eskolako 
egunkarian  argitaratu zuten.Honez gain,  bideoa editatu zuten eskolako 
webgunean ikusi ahal izateko.Txikiweben eta sortutako blogean jarri zuten 
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METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Ikasturte hasieran Zuhaizti  eta Uradaneta harremanetan jartzen gara Urteko Plana 
zehazteko.Aurreko urteetako ekintzak eta egindako balorazioaren arabera berriro 
aurre-planifikazio bat egiten dugu eta datak zehazten ditugu. 
Ekintza bakoitza  egin  baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta nola 
egingo dugun zehazteko 
 
 

 
BALIABIDEAK:  
Eskolako hedabideak 

 

 
BALORAZIOA: 
Taldeen satisfazio maila  oso ona izan da. 
Bisitaren dokumentazio grafikoa gure Txiki weben jasotzeak beste momentu 
batzuetan lantzeko aukera ematen du. 
Hiri hezitzaile bloga  osatzen joan gara  
Ekintza hau oso aberatsa da eta aurrera eramaten  jarraitu behar dugu.  
Gure Urteko Planean urtero jasotzen da eta sistematizatu egin dugu.  
Aurretik eta ikasturtean zehar elkarrekin egiten ditugun koordinazio bilerak oso 
baliogarriak dira gauzapena zehazteko eta ekintza ebaluatzeko 
Prozesua (bilerak,ebaluazio saioak, denboralizazioa, auto-ebaluazioa )idatziz jaso 
behar dugu.  
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EKINTZAREN IZENA:  SASKI SOLIDARIOA 

ARDURADUNA(K): Caritas / Urdaneta 

PARTAIDEAK: 
Caritas eta HH eta LHko ikasleak 

DATA:   
Abenduan 

 
HELBURUAK: 

 Krisiaren eraginez,zenbait pertsonek bizi duten egoeraz jabetzea 
 Ikasleen artean sentsibilitatea eta elkartasuna lantzea. 
 Caritasek egiten duen lanaz jabetzea eta errespetatzea 
 Solidaritatea lantzea eta gizartean duen garrantziaz jabetzea 

 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

Beste urteetan bezala aurrera eraman dugu. 
Ekintza hau bi fase desberdinetan egiten da 
Sentsibilizazio fasea eta gauzapena. 
Lehenengo fasean Eskolako telesaioa erabiltzen dugu Caritaseko ordezkariei 
elkarrizketa bat egiteko eta aurreko urteko lana ikusteko.Lehen hezkuntzako 
ikasle guztiei zuzenduta dago . Ondoren geletan honen inguruan hitz egin da. 
Bigarren fasean janarien bilketa egin da. 
Azkenik jasotakoa eraman,zentroa ezagutu eta arduradunekin elkarrizketa egin 
da. 
Helburuak lortu dira 
 

 
METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 

ebaluazioa nola egiten den): 
Ikasturte hasieran harremanetan jartzen gara Urteko Plana zehazteko.Aurreko 
urteetako ekintzak eta egindako balorazioaren arabera berriro aurre-planifikazio 
bat egiten dugu eta datak zehazten ditugu. 
Ekintza bakoitza  egin  baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta 
nola egingo dugun zehazteko 

 

 
BALIABIDEAK:  

Eskolako hedabideak 

 
BALORAZIOA: 
Oso ondo baloratzen dugu baina konturatu gara hasi ginenetik jasotzen dugun 
janari kopurua asko jeitsi da bai krisiaren eraginez bai  garai honetan egiten den 
beste jasoketen  eraginez 

  Egiten jarraituko dugu. 
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EKINTZAREN IZENA: 
ASTE  KULTURALA 

 
ARDURADUNA(K):Garagune / Urdaneta 
 

 
PARTAIDEAK: 
Garaguneko talde batLHko ikasleak 
 

 
DATA:   
Otsailak 2 eta 6an 

 
HELBURUAK: 

 Elkar ezagutzea 

 Gure ikuskizunak partekatzea 

 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Eskolako Aste kulturalean  beste ikasleentzat egiten diren ikuskizunetara etorri dira 
bi taldetan. 
Bestalde,  eskolako irakasleekin  kafea konpartitu  dute. 

 

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

Ikasturte hasieran harremanetan jartzen gara Urteko Plana zehazteko.Aurreko 
urteetako ekintzak eta egindako balorazioaren arabera berriro aurreplanifikazio 
bat egiten dugu eta datak zehazten dugu. 
Ekintza bakoitzak  egin  baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta 
nola egingo dugun zehazteko 

 
 

 
BALIABIDEAK:  

Eskolako aste kulturaleko ekintzak 
 

 
BALORAZIOA: 

Helburuaren lorpen maila ona izan da 
 Ikuskizunetan denak oso gustura egon dira. 
 Aurretik programatuta izatea lagungarria izan da 

Ekintza hau oso aberatsa izan da eta mantenduko dugu. 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
 
Urteko Planean zehazten da eta ekintzak curriculunean zehaztuta ditugu. 
 

 
 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
 
Lantzen ditugun konpetentziak indartzen laguntzen dute 

    
 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
 
Ikasturteko Urteko Plana Eskola Kontseiluak onartzen du.Aurretik Gurasoei 
ematen zaie irakurtzeko eta proposamenak egiteko.  
Guraso bileretan, ere  honen berri ematen diegu. 
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EKINTZAREN IZENA: 
Mendi irteera 

 
ARDURADUNA(K): 
 Zuhaizti/ Urdaneta 
 

 
PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko mendizale talde bat,2. Zikloko ikasleak, hedabidetako ikasleak 
 

 
DATA:   
Ekainak 23an  

 
HELBURUAK: 

 Inguru naturalak hobeto ezagutzea,behatzea ,gozatzea 

 Gure inguruneak eta 1.sektorea ezagutzea:Nekazaritza.Baserriaren bilakaera 
eta esne-behiaren ekoizpen faseak ezagutzea. 

 Belaunaldien artean esperientziak konpartitzea 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Irteera herriaren inguruko mendietara egiten da,eta inguru naturalez gozatzeaz gain 
1.sektorearekin lotutako bisita bat antolatzen da. 
Aurten ere bi taldeetan banau dira  ikasleak, eta bi ibilbide desberdinak egin 
dira.Hauetako batek, Iztueta baserria bisitatu du, eta besteak Zalditegira joan da. 
Koordinazioa natura departamentuko eta mendizale elkarteko arduradunen artean 
egin da. 
 
 

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

Ikasturte hasieran harremanetan jartzen gara Urteko Plana zehazteko.Aurreko 
urteetako ekintzak eta egindako balorazioaren arabera berriro aurre-planifikazio 
bat egiten dugu eta datak zehazten ditugu. 
Ekintza bakoitza egin baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta nola 
egingo dugun zehazteko 

 
 

 
BALIABIDEAK: Argazki makinak 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
 
Urteko Planean zehazten da eta ekintzak curriculumean zehaztuta ditugu. 
 

 
 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari? 
 
Lantzen ditugun konpetentziak indartzen laguntzen dute   

 
 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
 
Ikasturteko Urteko Plana Eskola Kontseiluak onartzen du.Aurretik Gurasoei 
ematen zaie irakurtzeko eta proposamenak egiteko. 
Guraso bileretan, ere  honen berri ematen dugu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALORAZIOA: 

 Oso ondo baloratu da. 

 Oso jarrera ona izan dute ikasleek  
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EKINTZAREN IZENA: ZUHAIZTIKOEKIN ELKARLANEAN 

ARDURADUNA: AINHOA MUJIKA , ANGEL CUERDO  

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: DBH 3  Gizonezkoak %50     Emakumezkoak %50 
 
Hartzailearen adina:    Haurrak(0-12)   Nerabeak(13-18)  Gazteak( 19-40)   Helduak(40-60)   
Nagusiak(+60)              

DATA: URTEAN ZEHAR 

HELBURUAK: Zuhaiztiko nagusiak eta Jakintza Ikastolako gazteen arteko elkar ezagutza 
Landuko diren balioak: BELAUNALDI DESBERDINEN ARTEKO ELKAR EZAGUTZA, TALDE LANA 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: Zuhaiztiko nagusiak eta Jakintza Ikastolako gazteen 
artean ekintza desberdinak burutu nahi izan dira. Hauxek izan dira aurrera atera direnak: MAHAI 
JOKO TXAPELKETA, PINTXO LEHIAKETA 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta ebaluazioa nola 
egiten den):  
Aurretik irakasle eta Zuhaiztiko kideen artean bilera desberdinak egon dira proiektuaren oinarriak 
finkatzeko. Ondoren DBH3ko proiektuko gaian burutu da ekintzaren antolaketa. Hortik aurrera, 
ikasleei eman zaie protagonismoa, eta horixe uste dugu dela bidea.  
 
 

BALIABIDEAK: Zahar egoitzak eskaintzen dituen  baliabideak (sukaldea, aretoak,..) behar 
beharrezkoak izan dira. 
 
 

BALORAZIOA: Oso onaeta oso ondo antolatutako ekintza. 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: Urtetik urtera sendotzen doan ekintza da. 
 
 
 
 

OHARRAK 
 
 
 

27 



                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizuegu. 
 

▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

DBH3ko ikasleek burutzen dituzten proiektuen barruan dago txertatua eta HIRI 

HEZITZAILE kontzeptuaren barruan. 

 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

 Talde lana bultzatzea, ikasleak protagonista bihurtzea, baloreen lanketa eta 

konpetentzien lanketa dira helburu nagusiak. 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Zuhaizti elkartekoekin izandako harremanak oso positiboak izan dira. Belaunaldi 

desberdinek asko dute elkarri irakasteko eta hori agerian geratu da burututako 

ekintza desberdinetan: elkarrekin mahai jokoetan ibiltzea, elkarrekin erosketak egin 

eta pintxoak prestatzea, kontu kontari sukaldeatzen ari ziren bitartean...  

 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

Hasierako helburuak eta lortutako emaitzak oso positiboak izan dira. Belaunaldi 

desberdinen artean sortu den harremanak bere fruituak eman ditu eta 

ematen jarraituko du. Ahoz-ahokoa izango da herri mailan gauzatu diren 

ekintzen hauen zabaltzeko bidea, eta horren ondorioz, hurrengo urteetan 

Zuhaiztiko kide gehiago izango ditugu hartu-eman horretan parte hartzeko 

prest.  
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EKINTZAREN IZENA: Udaberriko Jaialdia 

ARDURADUNA: Eider Marsal 
 

PARTAIDEAK: HH 3, 4 eta 5. 

Partaideen kopurua:   Gizonezkoak     Emakumezkoak  

Hartzailearen adina:    Haurrak(0-12)   Nerabeak(13-18)  Gazteak( 19-40)   Helduak(40-60)   

Nagusiak(+60)              

DATA: 2018-05-28 

HELBURUAK: Adineko jendeari arratsalde on bat pasaraztea. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: Gurasoei, ikastolan, eskaintzen diegun jaialdia 

Zuhaiztin eskaintzea. Haurrak mozorroturik joaten dira eta talde bakoitzak bere dantza eskaintzen die. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta ebaluazioa nola 

egiten den):  
Aurretik eguna eta ordua zehazten dira bertako arduradunarekin harremanetan jarriz. 

 

 

BALIABIDEAK: Zahar egoitzak eskaintzen dituen baliabideak, aretoa, ordenagailua, mikrofonoa... 

 

 

BALORAZIOA: Ona. 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: Aztertzen gabiltza, ekintza berriak sartu, aldatu, eurek ere guri 

zerbait eskaini... 

 

 

 

 

OHARRAK 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa kualitatiboa 

betetzea proposatzen dizuegu. 

 

 

▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Hiri Hezitzaile kontzeptuaren barruan txertatutako ekintza da. 

 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

 Ikasleak protagonista bihurtzea. 

 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Ekintza desberdin eta alai bat bertakoentzat. 

 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako 

ondorioak edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

Memoria egiten dugunean. 
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EKINTZAREN IZENA: Belaunaldien arteko jaialdi berezia 
 

- 
ARDURADUNA(K): Talde eragilea 
ZUHAIZTI ZENTROA,  
URDANETA IKASTETXEA, JAKINTZA IKASTOLA  
ETA GARAGUNEA ZENTROA  
 

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

DATA:  2018.3.12  

HELBURUAK:  
 
 
Adin desberdineko pertsonak, herri mailan, jaialdi baten bidez,  musikaz, abesteaz, 
dantzaz disfrutatzea.  
Zeinu hizkuntza naturaltasunez ezagutzera ematea, eta irisgarriagoa egitea 
edonoren parte hartzea. 
 
 
Landu diren balioak 
.  
Belaunaldiarteko harremanak, aniztasuna, partaidetza, irisgarritasuna. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 
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, otsailean,  aukera izan dugu Urdaneta ikastetxeko entseguetan parte hartu 
ahal izateko. Bertan, perkusiozko instrumentu berri bat ezagutzeko aukera izan 
dugu. Baloi bat erabiliz,haurrekin batera, aurkezpenak egiten ditugu euskaraz, 
gazteleraz eta zeinu hizkuntzan. 
Emanaldiaren amaieran, luntxean parte hartzen dugu guztiok. 
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METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
 

BALIABIDEAK:  
 

BALORAZIOA:  
 
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. 
 
HOBEKUNTZAK 
 
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.  

 
 

 
BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI BEREZIA    

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
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Garagunean zentroko plangintza orokorrean txertatu ez ezik,  pertsonaren 
banakako plana ere kontuan izaten dugu, pertsona bakoitzaren interesak eta 
helburuak jasotzen ditugu bertan eta. 

 
 
 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? 

 
ERakundeko zuzendaritza, Familia eta   bolondresekin egiten den aurkezpenean 
zabaltzen da.Gure esperientzia ezagutzera etortzen direnei ere jakitera ematen 
zaie. 
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EKINTZAREN IZENA: ZENTROEN ARTEKO BISITA ETA KOLABORAZIOAK  (HHrako karpetak) 

ARDURADUNA: GARAGUNEA-URDANETA ESKOLA  

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:  
Garagunetik: Emakumezkoak %__50__14 erabiltzaile eta 3 profesional. 
Aniztasun funtzionala: 16 pertsona 
 
Hartzailearen adina:   Haurrak(0-12):BAI Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40)   Helduak(40-60) BAI 
Nagusiak(+60)        BAI      

DATA: 
2016ko urrian jartzen da martxan ekintza garagunean, eta lehen karpetak azaroan entregatzen dira, 
gela batean. 
2017-18 kurtso osoan zehar eraman da aurrera jarduera hau. 

HELBURUAK: 
Auzolana bultzatzea, eta aldi berean, aniztasun funtzionala duten pertsonei rol berri bat eskaintzea 
(besteei laguntzeko, zerbait aportatzeko gai direla azalduz).Txiki txikitatik, haurrak naturaltasunez ikus 
eta bizi ditzatela balore hauek. 
Garagunean, eskulan gisa, lan funtzionalak egitea. 
Landu diren balioak:aniztasuna, auzolana, hiritartasuna, belaunaldiarteko harremanak, 
funtzionalatasuna. 

- . 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA 
Urte osoan zehar, garagunean osatzen ditugu karpetak, kartulinekin ondoren haurrak, beraien lanak 
gordetzeko behar dituzten karpetak. 
Lan funtzionala da, garbia, erakargarria askorentzat.  
2017. urtean, 222 karpeta egin dira, 4 maila desberdineko ikasleentzat. Egun desberdinetan, 
garagunetik hainbat taldetxo  joan dira bai material bila, baita egindako karpetak entregatzera ere.  
Garagunean, egun desberdinetan prestatzen dira karpeta hauek, eta gaitasun desberdinak dituzten 
pertsonek hartzen dute parte bertan. Batzuk, sekuentzia txiki batean. 
Asko eskertzen da irakasleen inplikazioa, eskertzea egindako lana, sortzen diren elkarrizketak, 
konexioak (“Bai, ezagutzen zaitut, zure ilobek hemen ikasi zuten…”). Erabiltzaileentzako ere 
interesgarria da haurrak ikustea beraien egunerokotasunean, psikomotrizitate saioan adibidez. 
Erabiltzaile bat izan da aurten irakasle bati mezuak whatsappen audioen bidez bidaltzeko arduraduna. 
 

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

- Urdaneta eskolako irakasle batekin jartzen da harremanetan garaguneko profesional bat (bere 
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alaba baten irakaslea da hain zuzen ere), azalduz garaguneko kideok prest geundela zerbaitetan 
laguntzeko. Laguntza hori izan zitekela irakasleek egin beharreko lanen bat geuk garagunean 
burutzea, eskulan modura, eta ondoren ikastolara eramatea. 

 
 

BALIABIDEAK: 
Giza baliabideak:  
Garagunetik:  Garaguneko ekipoa, erabiltzaileak. 
Baliabide materialak: Kartulinak, goraizeak, ironfix-a. 
 

 
 
BALORAZIOA: 
Lan hau funtzionala izan da, eta 16 pertsonari eman die zentzuzko aktibitate bat egiteko aukera, 
tradizionalki “eskulanak” deituriko jarduerari ikuspegi berri bat emanez. Aurten, udaberriko jaialdiko 
abestia jarri dugu hainbat saiotan, giro alaiean lan egin ahal izateko, eta abestia ikasten joan ahal 
izateko. 
Egin ondoren,eskolara eraman eta bertako irakasle eta haurrei entregatzeko aukera izateak, lana 
zertarako egin den hobeto ulertzeko okasioa izan dute. 
Erabiltzaileen ustez,erakargarria izan da haurrentzat lan hau egitea. 
Profesionalentzat, interesgarria, alde batetik erraza izan delako, eta bestetik lasaia, epe luzerako lana. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Jarrai dezakegu lan honekin, eta agian beste zeregin batzuk gehitu ditzakegu (kurtso hasierarako 
arkatzak edo margoak zorroztu, jaialdietarako behar diren apaingarriak egiten lagundu…). 
Txandaka, erabiltzaile desberdinei ikastetxera joateko aukera ematen jarraitzea. 
Garagunean, pertsona bati era autonomoan lan egiteko txoko bat prestatuko diogu. 
 
 
OHARRAK: 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Alde batetik, erabiltzaile bakoitzaren planean dago txertatua (bere desio edo 

ametsen bat betetzeko ekintza bezala), eta bestetik, garaguneko planean, 

komunitate arloan (inklusioan aurrerapausoak eman ahal izateko). 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Giza inklusioan eta hiritartasun kontzeptoan aurrera egiteko pauso bat da. 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Aniztasunean elkarbizitza posible dela, aberatsa dela, 

“desberdina”rengandik badugula zer jaso eta zer ikasi. 

Auzolanaren kontzeptoa, bata bestearen beharra dugula, 

interdependienteak garela, eta ekarpenak egiteko ez dugula zertan prozeso 

osoan parte hartzeko gai izan beharrik. Atal batean parte hartzeko gaitasuna 

izatea nahikoa da. 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

Garagune mailan, pertsona bakoitzaren plana errebisatzean, edota urteko 

memoria osatzean. 

Erakunde mailan, zuzendaritzarekin partekatu dugu, eta Gipuzkoako beste 

garaguneetako arduradunekin, praktika onaren gisa.  

36 



                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

 
EKINTZAREN IZENA: ZENTROEN ARTEKO BISITA ETA KOLABORAZIOAK (Urdaneta: Iñauteriak) 

ARDURADUNA: URDANETA IKASTETXEA-GARAGUNEA 
 
 
 

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: Emakumezkoak %_60___7 erabiltzaile (4 emakumezko, 3 gizonezko) profesional 
bat Gizonezkoak % 40 
Aniztasun funtzionala: 7 pertsona 
Hartzailearen adina:   Haurrak(0-12): Bai Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40)   Helduak(40-60) Bai 
Nagusiak(+60)   Bai           

DATA: 
2018ko otsailak 22 
 

HELBURUAK: 
Haurrek egindako antzerkiaz, dantzaz, musika emanaldietaz gozatzea. 
Ekimen hauen bidez, elkar ezagutzen joatea. 
 
Landu diren balioak: Aniztasuna, kultura adierazpen desberdinak ezagutu eta partekatuz disfrutatzea, 
elkarbizitza. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta ebaluazioa nola 
egiten den): 
Urdanetako zuzendaria eta garaguneko arduraduna harremanetan jarri ziren urtean zehar bi 
erakundeen arteko kolaborazioak planifikatzeko. 
Ondoren, otsaileko egun batean, garaguneko taldetxo bat hurbildu da emanaldiak ikustera. 
 
 

BALIABIDEAK: 
- Espazioa: Urdaneta 
- Baliabide materialak: Urdanetakoak  
- Giza baliabideak: Garaguneko profesionala 

 
 

 
 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA1 feb: EK. ASTE KULTURALA URDANETA.  
LHko 5. Eta 6. Mailako ikasleen emanaldiak ikusi aurretik, irakasle gelan kafetxoa hartzera gonbidatu 
gintuzten, eta solasean aritu ginen beraiekin. 
Garaguneko kide berri batek ezagunak ditu irakasle pare bat, eta berarekin aritu zen hizketan. 
Beste batek, bi ezagunekin egin du topo emanaldian, eta pozgarria izan da berarentzat. 
 
Musika eta antzerkia emanaldiak ikusi genituen.  
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Musika eta haurrekin jardueraren bat partekatzeko desioa azaldu duten 

pertsonen planetan jasoak daude honelako ekintzak. 

Garaguneko planean, Hiri hezitzaileren atalean dugu planifikatua ekintza hau. 

 

 

 
 

 
 
BALORAZIOA:  
Bi egunetan joan izana, ondo baloratu da. 
Bizkotxoa eraman izanak hainbat irakaslerengana hurbiltzeko aitzakia eta aukera izan da. 
Urtero bezala, haurrak dantzan ikustea, pozgarria askorentzat. Eta ezagunak direnean, zer esanik ez! 
 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Irakasle askok ez gaituzte ezagutzen. 
Datorren kurtsoan aurkezpen bat egin genezake Urdanetan, ikasle eta irakasle guztiei zabaltzeko 
asmoz. 
 
OHARRAK: 
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 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Musikaz, dantzaz… disfrutatzeko aukera paregabea. 

Belaunaldien arteko harremanak sustatzeko aukera, eta herriko zerbitzu, 

entitate desberdinak ezagutu ondoren, kolaborazio berriak martxan jartzeko 

okasioak. 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Beste ekintza batzuekin batera, eskola eta komunitatearen arteko lotura 

azaldu eta sendotu egiten du; etorkizunerako hazia da hau guztia… 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

Garagune mailan, pertsona bakoitzaren plana errebisatzean, edota urteko 

memoria osatzean. 

Erakunde mailan, zuzendaritzarekin partekatu dugu, eta Gipuzkoako beste 

garaguneetako arduradunekin, praktika onaren gisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 



                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

EKINTZAREN IZENA: GOIZ PASA GAZTEEKIN GARAGUNEAN 

ARDURADUNA(K):  
Garagunea-Oianguren Institutua 
 

PARTAIDEAK:  
Parte hartzaile kopurua: Garagunetik (10): Emakumezkoak %50 Gizonezkoak %50 

DATA:  2018.4.27 
 

HELBURUAK: 
 Elkar ezagutzea 
Garagunea, eta gure programa eta pertsonen planak ikasle eta irakasleei aurkeztea 
Mahai inguruan, solasean eta musika giroan, elkarrekin disfrutatzea 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Goizeko 10,15tan iristen dira ikasleak garagunera. Bi erabiltzailek egiten die harrera. 
Ondoren, Goyeneche Fundazioko bideoa ikusten dugu elkarrekin. Gure 
egunerokotasuna partekatu dugu, zer egiten dugun azalduz, eta material 
desberdinak partekatuz: planak, komunikazio koadernoak, komunitate mapa, 
herrirako prestatzen ditugun materialak (karpetak, koroak, tapoiak…). 
Komunikazio panela ere azaldu dugu, jarduera desberdinen argazkiak ikusiz. 
Ondoren, ikasleek trikitixa jotzen zuten bitartean, zumoa, mazedonia eta beraiek 
ekarritako bizkotxoak partekatzen ditugu. 
Kalejira dantzatzeko aukera izan da, eta Nagusilaneko bolondres bat azaltzen 
denean, bere kolaborazioa aurkezten da. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Institutuan elkartu ginen bertako zuzendaritza eta garguneko arduraduna, bi 
entitateen arteko kolaborazioak finkatzeko. 
Bestalde, martxan jartzean paper birrinketa institutuan, era informal batean ere 
sortzen doaz ideia berriak, elkar ezagutzen joateko. 
Garagunean, aurkezpena dinamizatzen duen profesionalarekin antolatzen dugu 
aurkezpenaren enfokea, eta ondoren erabiltzaileekin prestatzen da. 
Ekainean elkarlanaren baloraketa orokorra egiten da, proposamen berriak mahai 
gainean jarriz. 

 

BALIABIDEAK:  
Portatila, komunikazio panela, argazkiak, komunikazio koadernoak, plan egokituak, 
bizkotxoa, zumoak, mazedonia, basoak, platerak, trikitixa 

 

BALORAZIOA: 
Oso balorazio ona. Erabiltzaileek protagonismoa izan dute aurkezpenean, era 
informal batean egin da, eta hamaiketakoa eta musikarekin, borobildu egin da!  
Memoria eta triptiko gutxi genituen bisitan etorri direnei eskaintzeko.  
Bideoa ikusteko ez geneukan proiektorerik, eta portatilean ikusi behar izan da. 
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Udazkenean berriro elkartu, ekintza berriak planifikatzeko. 
 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Banakako plan batzutan txertatua dago, eta komunitate mapan lokalizatuak 

daude proiektu honetan parte hartzen duten zerbitzu, erakunde eta herritar 

desberdinak. 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Aukera bat da bisitan datozenei harrera eta aurkezpen on bat egiteko, eta 

horrek prestakuntza bat eskatzen du: giza trebetasunen lanketa, edukien 

prestaketa… 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Elkar ezagutzen joan behar dugula guztiok, entitateen ateak gehiagotan 

zabalduz 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

Garaguneko bilera, eta asanbladetan (familiak ezagutu dezaten, bereziki), 

eta entitate mailan, beste garagune batzuekin partekatuz.  
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EKINTZAREN IZENA: TERTULIA DIALOGIKOA 

ARDURADUNA: JAKINTZA IKASTOLA 
Kimetz. Garagunea. Zuhaizti. Gizarte heziketa eta Berdintasuna.     
 
 

PARTAIDEAK: DBH3ko ikasleak, Kimetz elkartea, Zuhaiztiko Irakurle taldea, Garagunea eta 
Berdintasuna 
Nori zuzentzen zaio: Guztiei. Ekintza honetan ere eragile guztiek partaide bihurtzen dira. Ekintza 
denon artean egiten baita. # 70 
  

                   Gizonezkoak %_45____     Emakumezkoak %_65 
 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak             
   

DATA.  
Solasaldi dialogikoa: Maiatzak 30. Iraupena: 1º30´ 
 

HELBURUAK 
- Solasaldian oinarrituta gaukotasunezko gaiei buruz belaunaldien arteko solasaldia egin, partaide 

guztien hausnarketak, emozioak eta bizipenak partekatuz (eta denon artean jakinduria sortuz). 
- Solasaldian begirada guztiak bermatu (adina – gazteak, helduak-nagusiak, aniztasun funtzionala, 

genero ikuspegia, aniztasun kulturala, …) 
- Solasaldian errespetuz eta berdintasunez jokatu, elkarri arretaz entzuten, gaitasun horiek 

bizitzaren beste esparrutan ere ezartzeko 
 

Landuko diren balioak 
Solasaldiko abileziak lantzea (entzutea eta iritziak lasaitasunez ematea), pertsona anitzekin 
komunikatzen eta partekatzen ikastea aurreiritziak hautsiz, laguntasuna sustatu. Gaurkotasun gaiak 
ikuspegi anitzekin aztertu eta denon artean jakinduria sortu … 
 

EKINTZEN DESKRIBAPENA /AZALPENA 
 
Jakintza ikastolako Lengua castellana ikasgaiko irakasleak proposatutako liburu bat  irakurtzen 
dugu  parte hartzen dugun taldeok. Aurten “La lluvia sabe porque” Maria Fernanda Heredia  
idazlearena. )                         Liburuaren istorioa oinarritzat hartuta, talde bakoitzak bere kabuz irakurri 
eta lantzen du gaia (solasaldi dialogikoaren metodologia). Ondoren, denak elkartu eta liburuaren 
inguruan euren iritziak eta sentipenak partekatzen dituzte, saioa dinamizatzaile batek gidatzen 
duelarik (Udalak kontratatua- Gizarte heziketa eta berdintasuna teknikariak) 
Garaguneko zentrokoek liburua piktogramez egokitzen dute gero taldean lantzeko. Zoragarria lana!  
 

 

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

Antolaketa bilerak: Antolaketa bilera apirilaren 16an egin zen. Partaideak: Zuhaiztiko irakurle taldea 
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(Izaskun), Garagunea (Asun), Kimetz (Belen, Jakintza (Elena), GH eta berdintasuna (Kristina).  
Iazko ebaluazioan oinarriturik metodologia zehaztu genuen denon parte hartzea bermatzeko.  

- Solasaldi dialogikoaren ezaugarriak eta printzipioak berraztertu genituen denon artean, 
- Talde bakoitzak aurre lanketa bat egin zuen (liburua irakurri, talde txikietan partekatu) eta 

idatziz jaso puntu inportantenak.  
- Aurretik denok izan idatzi horiek batez ere dinamizatzailea kontuan izateko interesguneak.    
- Dinamizatzailearen rola zein izan behar duen zehaztu genuen (solasaldia erreztea). 
- Konpromisoa hartu genuen ekintza baino lehen idatzitakoa partekatzeko, eta 

dinamizatzaileari ere bidali.  
- Ekintzan borobilean jarri ginen eta taldeen aurkezpenarekin hasi ginen soladaldia, ondoren 

piktogramaz egindako liburuaren laburpena erakusti zuten Garaguneko partaideek, eta 
ondoren partaideei hitza eman zitzaien talde bakoitzaren partaidetzan arreta berezia jarriz. 

- Bukaeran ekintzaren ebaluazio motza egin zen, bi hitzekin bakoitzak. Eta orokorrean 
positioa izan zen esperientzia, beste urtetan baino hobeto.  

 
Gizarte hezitzailea- Berdintasun teknikaria arduratu da ekintzarako dinamizatzailearen 
kontratazioaz, eta ordainketaz,  genero ikuspegia eta indarkeria sexistaren prebentzioaren 
ikuspegia bermatuz.  
 

Zuhaiztiri dagokiona, Zentroko Lagun arteko solasaldi taldeak  taldeko dinamikaren barne landu 
dute gaia, liburua aurten ezin izan da lortu liburutegian eta 12 ale erosi dira ( %50a Zuhaizti elkarteak 
ordaindu du) lortu, irakurri eta landu dute  iritziak, sentipenak eta abar aztertuz.  
 

  
 

BALIABIDEAK: 
 

Solasaldi dialogikoa 
Liburua 
Talde bakoitza eta partaideak 
Dinamizatzailea kontratatua (Miriam Herbom) – Udalak (Gizarte heziketa eta Berdintasuna) 
Garagunekoek sortutako piktograma  
Barrenako aretoa 
 
 

BALORAZIOA: 
 
Solasaldi dialogikoa 
Dinamikaren bitartez landutako edukiak egokiak eta aproposak izan dira gazteen eta helduen 
artean solasaldia sustatzeko. Bizitzarekiko gaitasunak landu dira. Proposatutako begiradak kontuan 
izan dira ekintzan. Adostutako metodologia eta ekintzaren antolaketa aproposa izan da. Giroa 
atsegina eta lagunkoia izan da.  Gehienok oso gustukoa izan dutela ekintza adierazi dute. Bukaeran 
ekintza ebaluatzeko bi hitz esatea gonbidatu genien partaideei.  
 
Ebaluazio bilera ekainaren 11n izan da. Partaideak – Jakintza, Berdintasuna, Zuhaizti. Deialdia posta 
elektronikoaz egin zen eta Garaguneari ez zitzaion iritsi).  
Jakintzako ikasleei izugarri gustatu zaiela adierazi zuten, eta Zuhaiztiko irakurle taldeak  ere bai. 
Bietan aurretik taldeka egin dute ebaluazioa. Antolaketa berriak lagundu du horretan. Hobetu da 
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ekintza.  
Talde guztiek parte hartzeko aukera izan dute, eta errespetua eta entzuteko jarrera irekiak izan dira 
nagusi.  
 
Garagunekoaren  eta Kimetzekoen inpresioak falta dira 
 
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
Horrelako erronkak proposatu dira, partaideen perfilean oinarrituta: 

- Gurasoak inplikatu ekintzan 
- Gizonak ere animatu parte hartzera 
- Urtarrilean egin antolaketa bilera. 

 
 

OHARRAK 

 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 

 
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?   
 
 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
 
Zuhaiztiko  ekintzen- liburuxkan txertatzen dira. Eta Kultur agendan.    
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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.  

EKINTZAREN IZENA: PINTXO LEHIAKETA 

ARDURADUNA(K):   GOIZTIRI AEK 

PARTAIDEAK: Irakasleak eta ikasleak 
 

DATA:  2018/06/06 
 

HELBURUAK: 

 Talde ezberdinetako ikasleen arteko harremanak indartzea, euskararen erabilera 

kalean sustatzea, klaseetan emandakoa praktikan jartzea (erosketak egin, Udalean 

baimen eskaerak egin, ...), herriak euskara ikasleak identifikatzea... 

 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Euskaltegian talde bakoitzak pintxo bat aurkeztuko du eta horretarako klasean 
erabakiko dute zer eta nola prestatuko duten. Epaimahiak pintxo hoberena 
aukeratuko du horretarako hainbat gauza kontuan izango ditu; zaporea, 
aurkezpena, originaltasuna… Behin irabazlea aukeratzerakoan sari banaketa egingo 
da. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
3 bilera egin genituen ,lehenengoan osagaiak adostu genituen, bigarrenean lan 
banaketa egin genuen(udalera baimena eskatu, sariak egin, ..) hirugarrenean 
balorazioa egin genuen. 

BALIABIDEAK:  
 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK:  
 

46 



                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

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

 
Gure ikasleek euskaltegian ikasitakoa plazaratzeko ezinbestekoak ditugu, 
lehen aipatu dudan bezala transmisioa eta normalizazioa dira gure helburu 
nagusiak eta gure programazioan txertatzen ditugu eta landu egiten ditugu 
klasean (hiztegia,  errezetak, eskaerak…). 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? 

  
 Eskoletan eta gure bileretan gure helburuak lortzeko bideak jorratzen ditugu 
eta balorazioak egiten ditugu amaitzerakoan 
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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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EKINTZAREN IZENA: 
Tapoi bilketa 

ARDURADUNA(K):Garagune/ Urdaneta 

PARTAIDEAK: 
Garaguneko talde bat,2. Zikloko ikasle talde bat, 
 

DATA:   
Ikasturtean zehar 

 
HELBURUAK: 

 Solidaritatea lantzea. 

 Ikasleen artean sentsibilitatea eta elkartasuna lantzea. 

 Harremanak sendotzea. 

 Birziklapena ekar dezakeen onuraz jabetzea. 

 Pertsona guztiek lan egiteko duten gaitasunaz jabetzea eta elkarrekin lan 
egiten ikastea. 

 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Eskolan biltzen ditugun tapoiak 2. Zikloko ikasleek jasotzen dituzte, 

Garagunekoek eskolara etortzen direnean ,  gure ikasleekin elkartzen dira eta 

jasotako tapoiak eramaten  dituzte. 

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

Ikasturte bukaerako memoria egin ondoren eta azaltzen diren hobekuntza 
proposamenak kontutan hartuta ekintza honen palnifikazioa egiten da eta Urteko 
Planean sartzen ditugu 
Ikasturte hasieran 2.ziklko koordinatzailea harremanetan jartzen da garaguneko 
zentroekin ekintza hau aurrera eramaten  duen arduradunarekin.Nola eta noiz 
burutuko den zehazten da. 

 

 
BALIABIDEAK:  

Jasotako tapoiak eta ontziak 
 

 
BALORAZIOA: 
Oso balorazio positiboa egin dugu  
 
Ikasleen inplikazioa eta antolamendua oso egokia izan da 
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EKINTZAREN IZENA: Migranteen Nazioarteko Eguna 2017. “Ordizia ere emigrante” 

 

ARDURADUNA(K): Dar-Dar eta Ordizia Kolore 
 

PARTAIDEAK:  
Euskal Herririk kanpo bizi diren 21 pertsonak parte hartu dute bideoan. Horietatik: 
Partaide kopurua: 21  Gizonezkoak % 49 (10) Emakumezkoak % 51 (11) 
 
Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) , Umeak ( ) , Nerabeak(13-18) , Gazteak (19-39): 9 , 
Helduak (40-59): 9 , Nagusiak (+60): 3 
 
Hauez gain, egun berean, kontzentrazioan eta ekitaldian, 60 bat lagun bildu ginen 
Santa Ana Abesbatzako kide batzuk barne. 
 

DATA: 2017-12-18 
 

HELBURUAK: 
 
Euskal Herritik kanpo bizi diren ordiziarrei omenaldi bat egin eta ordiziarrak - gu ere 
emigrante / immigrante izan gaitezkeenaren kontzientzia hartu. 
Landu diren balioak: 

- Herrimina (ez da balio bat, baina testuinguru honetan zentzua baduela uste 
dut) 

- Etorkinekiko enpatia. 
- Arrazakeria saihesteko sentsibilizazio lana. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 
Abenduak 18an, Migranteen Nazioarteko Eguna dela eta, telefono mugikorrarekin 
bideo bat grabatu eta ondoren editatu  eta frontoien aurkeztu da. Horretarako, 
Euskal Herritik kanpo hainbat lurraldeetan  bizi diren 21 herritarrei bi gauza esateko 
eskatu zaie: alde batetik; Izen-abizenak, bizi diren lurraldea, zenbat denbora 
daramaten bertan, nahi zutenerako margen txiki bat eta lurralde hartako hizkuntzan 
agurtzea. Bestalde; “ ni ere immigrante” esaldia esatea. 
Azken esaldi honekin “immigrante izatearen” erlatibizazioa bilatu nahi zuen, 
Ordiziara etorri diren beste lurraldeetako pertsonekin konexio bat edo aitortza 
eginez. 
 
Bideoa, abenduaren 18an parte hartzaileen senitarteko eta herritarrei orokorrean 

aurkeztu zitzaien, amaieran, Santa Ana abesbatzak “Hator-hator” abestu zuelarik, 

atzerrian bizi diren Ordiziarrei omenaldi bat egiteko asmoaz.  
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Hasierako asmoa, Nikolas Lekuona Plazan aurkeztea zen, baina euria zela eta, 
frontoi txikian egin zen. Ondorioz, nahiz eta erosoagoa izan espazioa, nahi baino 
jende gutxiagorengana iritsi ginen.  
 
Ekintza honen hasieran, urtero bezala, 5 minutuko ixiltasuneko kontzentrazio bat 
egin zen Migranteen omenez. 
 
 
 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
 
Hilabete batzuk lehenago, Dar-Darreko Iker eta Ordizia Koloreko Ainara elkartu 
ginen eta Migranteen Nazioarteko eguna nola antolatuko genuen pentsatzen aritu 
ginen. Gutxi gorabehera lotuta utzi genuen, baina azkeneko bi – hiru asteak arte ez 
ginen prestatzen hasi. 
 
Iker alderdi teknikoaz arduratu zen (edizioa, proiektatzeko oihala erosteaz,…) eta 
Ainara jendea bilatzeaz. Horrela, 30 bat pertsonekin harremanetan jarri, baina 
azkenean 21ek parte hartu zuten. Honekin batera, proiektua zertan oinarritzen zen 
adierazi zitzaien partaideei. 
 
 

BALIABIDEAK: 
 
Baliabideak honako hauek izan dira: telefono mugikorrak, ordenagailua, 
proiektorea, 4 metroko oihal bat, Udaletxeko musika ekipoa eta parte hartzaileak. 
 
 

BALORAZIOA: 
 
Proiektu honekin bete nahi genituen helburuetara iritsi gara.  
 
Parte-hartze orokorrera begira berriz, egun berean ez ginen jende askorengana 
iritsi, bereziki senitartekoengana iristea lortu genuen, eguraldia zela eta, hasieran 
aurreikusten genuen leku aldaketa bat izan genuelako eta tokia ez zen hain 
estrategikoa jende berriarengana iristeko. Hala eta guztiz ere, esan behar da, 
ekintza honek jada baduela ibilbide bat eta pixkanaka gero eta jende gehiago 
hurbiltzen dela kontzentraziora (nahiz eta aurten beste urte batzuetan baino 
aniztasun gutxiago egon). 
 
Eguraldiak ekintzan modu negatiboan eragin duela uste dugu. 
 
Bideoa sortzeak lan handia eman du baina emaitza ona izan da. Atzerrian bizi diren 
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21 herritarren testigantza jaso eta herritarrei hurbiltzeak balore handia du gure 

ustez. 

Bestalde, bideoa,  komunikazio arlotik Udaletxeko youtubera igo zen eta sare 
sozialen bitartez zabaldu egin zen. Jendeak, kaletik, atsegin duela adierazi du. 
Gainera honek balio berezi bat ematen dio ekintzari, jendeak ikusten jarraitzeko 
aukera baitauka oraindik youtube bidez... 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
Bideoan parte hartze handiagoa. 
 
Egunean bertan jende gehiago egotea bultzatu. 
 
 

OHARRAK (hiri hezitzaileen gutunaren printzipioekin lotu):  
 
Hiriak aniztasunean oinarritutako hezkuntza sustatuko du, betiere ulergarritasuna, 
nazioarteko 
lankidetza solidarioa eta munduko bakea helburu. Bazterkeria-mota orori aurre 
egingo 
dion hezkuntza izango da. Adierazpen-askatasuna eta kultura-aniztasuna sustatuko 
ditu, bai eta 
berdintasunean oinarritutako elkarrizketa ere. Halaber, abangoardiako nahiz herri-
kulturako ekimenak onartuko ditu, beren jatorria edozein izanik ere. Merkatu 
hutseko irizpideek kulturaren sustapenean sortutako desberdintasunak zuzentzen 
lagunduko du. 
 

 
 

 Memoria-orriarekin batera bidali ekintzaren argazkiak, edota ekintzaren 
kartelak, prentsa-oharrak… 

 
Aurkeztutako bideoa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QU_ZITvDAwg&feature=youtube_gdata 
 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 
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Ordizia Kolore: ekintza honetan Ordizia Koloreko ohiko parte hartzaileek ez 
dute apenas parte hartu, Euskal Herritik kanpo bizi diren ordiziarretara gerturatu 
gara beraz, Ordiziara bizitzera etorri diren beste lurraldeetako pertsonak ez dira 
protagonistak izan oraingo honetan.  
 
Dar-dar produkzioak: Burututako lanak bete betean uztartzen du Giza 
Eskubideak Herrira  proiektuan lantzen diren baloreekin  Arrazakeria saihesteko 
sentsibilizazio lana burutzen den heinean ekintza honekin.  
 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

 

Ordizia Kolore: Ordizia Kolore edota migrazioen espektroa oso zabala dela 
agerian geratzen da ekintza honekin. 
 
Dar-dar produkzioak: Arrazakeria saihesteko sentsibilizazio lana eta 
etorkinenganako enpatia lantzen duen ekintza baten gauzatzea, Ordiziako beste 
eragile batekin elkarlanean, gure ¨Giza Eskubideak Herrira ¨ proiektuaren barne 
 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Ordizia Kolore: Migrazioen eta kultur aniztasunaren mundua oso zabala, anitza eta 
konplexua dela. Ekintza honek zehazki, immigrante izatearen erlatibizazioa edo 
kategorizazioa dakar (badirudi ordiziar bat munduan ez dela immigrante, aldiz, 
kanpotik etorri den bat beti da immigrante eta bere egoera pertsonalaren edo 
ekonomikoaren arabera, gutxietsi egiten zaio). Bestalde, migrante eta 
atzerritarraren arteko ezberdintasuna. Alegia, norbait migrante izan arren, noiz 
uzten dio lurralde berrian atzerritar izateari? Nahiz eta bere bizitzaren erdia edo hiru 
laurdenak lurralde “berri” horretan egon? Hausnarketa hauek guztiak ekarri dizkio 
ekintza honek herriari.  
 
Dar-dar produkzioak: Atzerrian bizi diren 21 pertsonen testigantza bideo batean 
grabaturik, bertan edonor etorkin izan gaitezkeela argi eta garbi adieraziz. 
 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 
Ordizia Kolore: ekintza berez, eta bukaerako “ni ere immigrante” esaldiak, aurreko 
puntuan esandako hausnarketara eramaten gaitu. Pertsonalki, bideoari buruz hitz 
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egin dudan zenbait partaide eta sare sozialetan ikusi duten zenbaitekin hausnarketa 
hau egiteko aukera izan dut, feed-backa egiteko aukera izan dut, baina herri mailan 
zenbatetaraino iritsi den hausnarketa hau ezin izan dut jakin. 
 
Dar-dar produkzioak: Ekintza antolatzeko bildutako lehenengo bileran ezarritako 
helburua betetzat jotzen dugu. Atzerrian bizi diren Ordiziarrei omenalditxo bat egin 
zaie, etorkinenganako enpatia bultzatu dugu eta arrazakeria sahiestearen aldeko 
sentsibilizazio lana egin dugu. 
 
Gainera naiz eta egunean bertan jende gehiago espero genuen , Udaleko youtubeko 
kanalean bideoak dagoeneko 969 ikustaldi izan ditu, beraz lan horrek oraindik 
jarraitzen du. 
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EKINTZAREN IZENA: Elikadura (urriak 16) eta Pobreziaren (urriak 17) Naizoarteko 

Egunak ospatu. 

ARDURADUNA(K):  Dar-Dar, Delikatuz eta Migrazioa. 

PARTAIDEAK: 
Ordizia Kolore, Nagusilan, herritarrak 

DATA:   2017 – 10 – 22 (igandea) 
 

HELBURUAK: 
Elikadura eta Pobreziaren Nazioarteko Eguna dela eta, munduko oinarrizko elikagai 
bat hartu eta modu ezberdinetan prestatu, ezagutzera eman eta trukean janaria edo 
dirua bildu Elikagaien Bankurako. 
Honez gain, Ordizia Koloreko kideen protagonismo eta presentzia sustatu eremu 
publikoan.  
Arrazakeria saihesteko sentsibilizazio lana burutu.. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Munduko bost herrialdeetako kideek (Txile, Sahara, Nigeria, Senegal eta Pakistan) 
beraien lurraldeetako ogiak egin zituzten Plazan eta diru edo janariaren truke, ogia 
jasotzen zen. 

Ekintzak iraun zuen bitartean, Saharako eta Euskal Herriko musika zuzenean 
entzuteko aukera izan genuen. 

Txiletarrak bi tarta egin zituen zozketa batean parte hartzeko eta diru gehiago 
biltzeko helburuaz. 

Ogia egiten zen txoko bakoitzean panel bat zegoen osagai eta argazkiekin. Baita 
ere, elikagai horren deskribapen batekin. 

Bildutako dirua eta elikagaiak Elikagaien Bankura eramateko dago. 

Hasieran jende gutxi zebilen eta bukaeran gehiago eta ogia bukatzen joan zen. 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Bi bilera burutu ziren ekintzaren aurretik: bat antolaketa orokorrerako eta bestea 
gauzak zehaztu eta ardurak banatzeko. 
 
 

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:  
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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 gehiago lehen aldiz parte hartzen 
zuten horrelako ekintza batean eta oso motibatuta zeuden gehiagotan parte 
harzteko. 

Hobetzekoak, bukaeran herritar batzuk ogi guztiak probatu gabe geratu zirela. 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 

 

Dar-dar produkzioak: Burututako lanak bete betean uztartzen du Giza Eskubideak 
Herrira  proiektuan lantzen diren baloreekin  Arrazakeria sahiesteko sentsibilizaio 
lana burutu da, etorkinen presentzia eremu publikoan sustatu da, alimentuen 
bankurako elikagaiak bilduaz  pobrezia egoeran edo arriskuan dauden herritarrei 
laguntzen zaie eta   gainera, kultur desberdinetako jakiak ezagutzera ematen zaizkie 
Ordiziarrei, honela kulturartekotasuna sustatuaz..  

Ordizia Kolore: kanpora begira, bertako kideak herrian protagonismoa hartzeko 
aukera bat da, herrian aniztasunean sentsibilizatzeko, elkar ezagutzarako espazioak, 
etab.Barrura begira, taldeko dinamika indartzen du eta gauza gehiago egiteko 
motibazioa pizten du. 

Delikatuz: D´elikatuzek elikadura osasungarriaren ohiturak transmititzeko egiten 
duen ahalegin horretan, beste herrialdetako produktuen ezagutza eta nutrizio 
balioak lantzeko aukera paregabea deritzo. 
 

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

 

Dar-Dar: Arrazakeria saihesteko sentsibilizazio lana eta etorkinenganako enpatia 
lantzen duen ekintza baten gauzatzea. Pobreziaren Nazioarteko eguna ospatzea. 

Ordiziako beste eragile batzuekin elkarlanean, gure ¨Giza Eskubideak Herrira ¨ 
proiektuaren barne, ekintza berri bat antolatzea. 

Giza Eskubideak Herrira proiektuaren bisibilizazioan aurrera pausuak ematen 
jarraitzea. 
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Ordizia Kolore: Ekintza honek, Ordizia Koloreri urtean zehar bizirik egotea ekarri 
dio, herrian eta herriko dinamiketan parte hartzea, aniztasunaren bisibilitatea, gure 
arteko harremanak estutzea, herrian subjektu aktiboa izatea, etab. 

Delikatuz: Urtean zehar elikaduraren inguruan lantzen diren proiektu taldearen 
osagarri bikaina dela iruditzen zaigu. 
 

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

 

Dar-Dar: Ekintza aurrera eraman dugun hiru eragileak elkartu ginen lehenengo 
bileran, aurreko urtean burututako ekintzaren antzekoa antolatzea eta, jakiak 
lortzeko garaian antzeko emaitzak jasotzea jarri genituen helburu. Helburu hauek 
bete betean lortu dira, ekintzaren perfila berdina izan da, parte hartzaile kopurua 
ere antzekoa eta janari bilketan ere iazko 300 kiloetara iritsi gara. Etorkinen 
presentzia eremu publikoan bermatu dugu, herritarrek ekintzan parte hartu dute 
eta munduko 5 herrialde desberdinetako jakiak ezagutarazi dizkiegu Ordiziarrei. 

Ordizia Kolore:  

Delikatuz: komunikabideei esker eta ekintza beraren bitartez. 
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EKINTZAREN IZENA: INKLUSIORAKO BIDEAK 

ARDURADUNA(K):  
Garagunea-Oianguren Institutua 
 

PARTAIDEAK:  
Parte hartzaile kopurua: Garagunetik (8): Emakumezkoak % 70Gizonezkoak %30 

DATA:  2018.3.2tik kurtso amaiera arte, hilean behin 
 

HELBURUAK: 
Aniztasun funtzionala duten pertsonen bisibilizazioa testuinguru berri batean: 
Institutua. 
Beraien gaitasunak aprobetxatuz, harreman sarea zabaldu eta pertsona berriak 
ezagutzeko aukera eskaintzea. 
  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Hilean behin, garagunetik 4 bat pertsonez osaturiko taldetxo bat joaten da 
institutura, eta bertan papera birrintzen laguntzen du, bertako bulego batean. 
Bertako irakasleekin partekatzen da kafetxoa. 
Okasio batean, gelak erakusten dizkigute. 
 

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

Institutuan elkartu ginen bertako zuzendaritza eta garguneko arduraduna, bi 
entitateen arteko kolaborazioak finkatzeko. 
Ekainean elkarlanaren baloraketa orokorra egiten da, proposamen berriak 
mahai gainean jarriz. 

BALIABIDEAK:  
Birrintzailea, papera, kafe makina 

 

BALORAZIOA: 
Institutuan egiten diguten harrera, eta aurrera begira azaltzen duten elkarlanerako 
asmoa ezin hobea iruditzen zaigu. 
Espazio oso ona da bisibilizazioari begira, eta kontuan izanik irakasleen sartu atera, 
iruditzen zaigu aukera emango digula gure helburuak aurrera eramateko. 
Institutuko gelak ezagutzea oso ondo baloratua izan da. 
Lana erraza da, funtzionala. 
Aurrera begira, ona litzateke pertsonen perfilak partekatzea, elkar ezagutza 
sustatzeko, eta agian pertsona batzuentzat komunikazio koadernoak prestatzea. 
 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 
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 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Banakako plan batzutan txertatua dago, eta ilusio handiz, gure komunitate 

mapan txertatu dugu institutua. 

 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Lan funtzionala da, komunitarioa, inklusiboa…eta harreman berriak 

sustatzeko aukera ematen digu. 

Komunikazioa indartzera bultzatuko gaitu, tresna egokituak prestatzera, 

erabiltzaileek aukera gehiago izan ditzaten irakasle eta ikasle  desberdinekin 

komunikatzeko. 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Aniztasun funtzionala duten pertsonak ezagutzeko aukera, eta maiztasun 

konkretu batekin. Honi esker, harremanak sortuko dira, eta kasu batzutan, 

sendotu ere bai. 

 

 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 Garaguneko bilera, eta asanbladetan (familiak ezagutu dezaten, bereziki), 

eta entitate mailan, beste garagune batzuekin partekatuz. 
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EKINTZAREN IZENA: Goazen Ordizia 

ARDURADUNA(K):   Pilare Mendia (Oianguren)/ Sebas Gartziarena (Osakidetza) 
/Larraitz (Zuhaizti) 

PARTAIDEAK: Oiangurenetik DBH 3 eta 4 eta HH1-2 ikasleak, guztira 258 ikasle eta 22 
irakasle. 

 

DATA:   Kurtsoan zehar ostegunetan 

 

HELBURUAK: Belaunaldien arteko elkarhizketa eta harremanak sustatu, Ongizate 
fisiko eta mentala hobetzea taldi ibilbideen bidez, adin ezberdinetako pertsonekin 
ekintzetan parte hartu. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: Ostegunetan herrian zehar ibilbideak 
egin eta hamaiketakoaren banaketan eta solasaldian parte hartu. Eguraldi txarra 
dagoenean Zuhaiztin jarduera fisikoak burutzen lagundu.  

Goazen olinpiadan parte hartu eta abenduko jaialdia girotu. 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): Antolatzileekin ibilbideak egitera joango garen 
egutegia adostu eta egun berezietako antolakuntzak koordinatu. 

 

BALIABIDEAK:  

 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK: Berdin jarraitu 

 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Kanpo ekintza modura antolatzen dugu. Bailarako gizarte ekintzaile taldeekin 
lankidetzan aritzea eta herriko talde sozial arteko harremana eta ezagutza 
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sustatzea ahalbidetu du.  
 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

 
Ikastetxe bezala konpetentziak jorratu ditugu: Izaten izateko konpetentzia, 
Elkarbizitzarako konpetentzia, Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia, Baloreei 
dagokienean aniztasunaren errespetua eta onarpena eta ezinduei laguntzeko borondatea. 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 

Kurtso haseran, ibilbidea egin aurretik, koordinatzailea tutoreekin eta ibilbidera 

joango ziren ikasleekin elkartu eta helburuen eta ekintzaren berri eman. Ibilbidea 

egin ondoren berriro elkartzen ziren ebaluazioa egiteko. 

Ikastetxe mailan urtero kaleratzen dugun aldizkarian eta web orrian.  

Herri mailan antolatzileek eskatu digute informazioa datuak etxeetara zabaltzeko. 
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EKINTZAREN IZENA: TAPOI SOLIDARIOAK 

ARDURADUNA:  GOYENECHE FUNDAZIOA-URDANETA-JAKINTZA-, HERRIKO  HAINBAT 
MERKATARI ,OSTALARI   ETA ENPRESA 

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: Emakumezkoak %____50 
Aniztasun funtzionala: 16 pertsona 
 
Hartzailearen adina:   Haurrak(0-12): Nerabeak(13-18)BAI Gazteak( 19-40)   BAIHelduak(40-60) BAI 
Nagusiak(+60)             BAI 

DATA: 
Urte osoan zehar 

HELBURUAK: 
 
Herriko erakunde, zerbitzu, pertsona desberdinak ezagutzea, eta garaguneko kideak ere 
ezagunaraztea. 
Giza trebetasunak lantzea. 
Laguntza behar dutenei, laguntza ematea. 
Ingurumena zaintzea, birziklatzearen balioa ezagutzea 
 
Landu diren balioak: 
Elkartasuna, hiritartasuna, ingurumenari errespetoa 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta ebaluazioa nola 
egiten den): 
Duela urte batzuk, merkatari teknikariarekin koordinatuz (Eta Ordizian elkarteko kideei 
proposamenaren aurkezpena egin ondoren),  dendaz denda, tabernaz taberna, dekalogo batzuk 
banatu genituen, bertako langileek jakin zezaten nola tratatu bezero bezala hurbiltzen zitzaizkien  
aniztasun funtzionala zuten pertsonak. Aprobetxatu zen okasioa, kolaborazio gisa planteatzeko tapoi 
bilketa. 
 
 
 
 

BALIABIDEAK: 
 
Furgoneta 
GAraguneko profesionalak 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA 
 
Astero biltzen dira plastikozko tapoiak herriko hainbat ikastetxe, denda eta tabernetan. Eskualdeko 
beste ikastetxe eta enpresetara ere joaten gara, eta garaguneko sarreran ere balde bat daukagu 
prestatuta, hurbiltzen diren herritarrentzat. Udaletxeko bulego batean ere jaso ditugu aurten. 
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Ondoren Sasietara eramaten dira, eta bilketa honi esker lortzen den dirua Markel Lopez-entzat da 
(“tximeleta azala” izeneko gaixotasuna du). 
Solidartasuna lantzen da, eta honetaz gain, garaguneko erabiltzaileek harreman sarea zabaldu dute. 
Herriko 47 denda eta tabernatan ezagunak dira; ikastetxeetan ere ikasleek izenez agurtzen dituzte. 
Bereziki interesgarria komunikatzeko zailtasunak dituzten erabiltzaile batzuentzat zein lagungarria ari 
den suertatzen ekimen hau.  
Ikastolan erakusten dira Sasietako argazkiak, eta ditugun datuak partekatzen ditugu. 
Komunikazio koadernoak eta txartelak prestatu dira, 7 garagunekideren komunikazioa errazteko. 
Erabiltzaileek aukeratzen dute non jaso nahi dituzten tapoiak, beraien interesen arabera. 
Jakintza ikastolan, LHko 5. Eta 6. Mailako ikasleekin dugu hartu  emana. Gelara sartzen dira garaguneko 
kideek, eta tapoiak jaso aurretik,ikasleek pisatu egiten dituzte, igogailuan sartzen lagunduz ondoren. 
Urdaneta eskolaren kasuan, indartu egin da ikasleen parte hartzea. LHko 3. Eta 4. Mailako taldetxo bat 
(8 bat lagun) zain egoten da aparkalekuan, furgoneta noiz iritsiko, laguntzeko garaguneko kideei. 
 

 
BALORAZIOA: 
Bai ikastetxeetan, bai herriko zerbitzu desberdinetan, garaguneko kideak izenez dira ezagunak, beraien 
trebetasunak hobetzen doaz, agurtzeko garaian, tapoiak eskatu eta eskerrak ematerakoan… 
Saiatu garen arren, ez dugu lortu Markel eta bere familiarekin harremanetan jartzea, duela urte batzuk 
egin zuten moduan, azaldu dezaten zein den jasotzen den tapoi kopurua, eta honek ematen duen dirua 
zertan inbertitu den azken urte hauetan. Giza trebetasunak lantzeko aukera paregabea da: agurrak, 
eskua eman… 
Gertatzen ari da urte osoan lantzen den jarduera honi esker, geroz eta ezagunagoak direla 
garagunekide batzuk, eta gero, beste egoera batzutan, ilusioz agurtu eta elkarrizketak sortzen 
doazela. 
Jakintza Ikastolako Haur hezkuntzako ikasleek ere naturaltasunez agurtzen dituzte garagunekideak 
tapoi bila joaten direnean. 
LH-ko ikasle batzuk azpimarratzen dute garagunekide batek oso ondo adierazten duela esan nahi 
duena.  
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Saiatu izanagatik Markelen familiarekin harremanetan jartzen, aspaldi honetan ez dugu lortu.  Saiatuko 
gara berriro ere informazio hori lortzen, eta ondoren herri mailan zabaltzen.  
 
 
OHARRAK: 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Banakako plan batzutan txertatua dago, eta komunitate mapan lokalizatuak 

daude proiektu honetan parte hartzen duten zerbitzu, erakunde eta herritar 

desberdinak. 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Lan funtzionala da, komunitarioa, inklusiboa…honi esker beste kolaborazio 

batzuk lortu dira herrian zehar. 

Komunikazioa indartzera bultzatu gaitu, tresna egokituak prestatzera, 

erabiltzaileek aukera gehiago izan ditzaten tapoiak biltzerakoan, herritar 

desberdinekin komunikatzeko. 

 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Aniztasun funtzionala duten pertsonak ezagutzeko aukera, eta maiztasun 

konkretu batekin. Honi esker, harremanak sortu dira, eta kasu batzutan, 

sendotu ere bai. 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 Garaguneko bilera, eta asanbladetan (familiak ezagutu dezaten, bereziki), 

eta entitate mailan, beste garagune batzuekin partekatuz.  

 
 
 

67 



                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

 
EKINTZAREN IZENA: SOLASALDI DIALOGIKOA 

ARDURADUNA(K): JAKINTZA, KIMETZ, ZUHAIZTI, GARAGUNE 
 

PARTAIDEAK:  
Parte hartzaile kopurua: Garagunetik (6): Emakumezkoak %100 Gizonezkoak % 

DATA:  2018.5.31 
 

HELBURUAK: 
Liburua taldean irakurri, eta modu dialogikoan (garagunearen kasuan, egokiturik), 
ekarpenak partekatzea. 
Kultura eta irisagarritasunaren eskubideak ekintza batean uztartu, irakurketaz 
disfrutatuz. 
Adin eta egoera desberdinean dauden pertsonak elkartzea, momentu eta leku 
desberdinetan irakurritako liburuaren inguruan solasean aritzeko.  
  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
“La lluvia sabe por qué” liburuaren solasaldian parte hartu dugu. GAragunekide 
batek aurkezten du piktogramen bidez egokitutako materiala. Guztiei ikusteko 
aukera ematen zaie. 
Beste batek, eskubideetaz hitz egitean, berdintasunaren eskubidea aipatzen du 
(jorratu berria garagunean). 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Solasaldia antolatzeko aurretik egiten dugun bileran argitzen dugu zer den eta zer 
ez solasaldi dialogikoa. Finkatzen dugu baita ere nola lagundu aldez aurretik 
dinamizatzaileari, bere lana ahalik eta ondoen egin dezan solasaldian. 
 

  

BALIABIDEAK:  
Liburua, eta  piktogramen bidez egokitutako liburuxka 

 

BALORAZIOA: 
Ilusioa egiten digu egokitutako liburuxka parte hartzaileek baloratzea. 
Aurten, eragile guztien partaidetza inportantea izan da. Ikasle batek, migrazioaren 
inguruko bizipen bat partekatzen du, istorio hunkigarria benetan. 
Liburuan azaltzen diren gai guztiak aipatzen dira. Agian, dinamizatzailea gehiegi 
zentratzen da matxismoan, “manadan” bereziki. 
Garagunean, denbora gutxiegi izan dugu liburua irakurri eta lantzeko. 
Lagungarria suertatzen da aldez aurretik garaguneko ekarpenak dinamizatzaileari 
helaraztea. 
Dinamizatzaileak talde guztiei egiten dizkie galderak. Garaguneko erabiltzaile bati 
galdera luzatzean, ulertzeko zailtasunak dituenez, kosta egiten zaio pixka bat 
erantzutea. Gertu eserita ez egoteak ez du laguntzen. Praktiketako ikasle baten 
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laguntza izan arren, pertsona guztiek ez dute jaso behar zuten laguntza parte hartu 
ahal izateko. 
Beste partaide batzuk baino minutu batzuk lehenago atera gara. Agian, posible 
balitz, 14,20ak aldera saioa amaitzea komeniko litzateke guztiok batera amaitu eta 
ondo despeditzeko. 
 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
Burutzen diren ekintzek duten balio hezitzailea aztertzeko, ondorengo galdeketa 
kualitatiboa betetzea proposatzen dizeugu. 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Urteko jarduera programan txertatzen da, badaudelako pertsonak irakurketa 

eta solasaldi honetan interesaturik, eta beraien planetan hala dago jasota. 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Kultura eta irisagarritasunaren eskubideak ekintza batean uztartu, irakurketaz 

disfrutatuz. 

Adin eta egoera desberdinean dauden pertsonak elkartzea, momentu eta leku 

desberdinetan irakurritako liburuaren inguruan solasean aritzeko. 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Gure erakundean bezalaxe, giza inklusioa eta aniztasunaren balioak sustatzen ditu 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 

Garaguneko familia, bolondres, eta beste garagune batzuetako kideei, eta 

zuzendaritzari ezagutzera emanez.  
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EKINTZAREN IZENA: AHOZ AHO 

ARDURADUNA(K):   Ahoz aho, Jakintza, Urdaneta. 

PARTAIDEAK: 

Ahoz aho – Jakintza – Urdaneta  

DATA:   

2018 - 03 

HELBURUAK: 

  Orokorrak: 

 Ahozkotasunaren garrantziaz jabetu. 

 Ahozkoan mezua ulergarria izateko diskurtsoaren beharrezko egituraz 

jabetu. 

 Ahozkoak sortzen dituen emozio eta irudiez jabetu 

 Ipuinen garrantziaz jabetu 

 Sormena landu 

 Ipuinarekin eta ahozkotasunarekin gozatu. 

Espezifikoak: 

 Zein ipuin eta zergatik dituzten gustoko aztertu 

 Guztiek ezagutzen duten ipuin bat taldeka prestatu eta kontatu 

 Ipuinak sortzeko ariketak landu eta ipuinak sortu. 

 Sortutako edo irakurritako edo ezagutzen dituzten ipuinen artean bat 

aukeratu 

 Jende aurrean kontatzeko 

 Aukeratutako ipuin hori landu eta ahoz kontatzeko prestatu 

 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

Bost partaide izan ditugu aurten (Sei ziren baina azken momentuan bat ingresatuta 
zegoela aipatu zuen). Zoragarria izan da partaideen kalitatea eta lehiaketan  sortu 
den giroa. Publiko propioa dauka lehiaketak eta hori eskertzekoa da. Aipatzeko ere 
aurtengo artista gonbidatua: Ivan Moreno. Zoragarria. 

 

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

Irakasleen greba bat izan genuen Urdanetan, baino azkenean Ane Gebarari esker 
aurkitu genuen irtenbide bat saio guztiak umeei eskeintzeko. 

Aurtengo irakaslea Maider Galarza izan da. Oso ondo konektatu du umeekin eta 
kurtso bukaerako ikuskizuntxoa oso dibertigarria eta goxoa izan da. Grebagatik ez 
da erraza izan Urdaneta ikastetxearekin ikastaroaren datak mantentzea, baina 
azkenean guztion laguntzarekin aurrera eraman genuen ekintza. 

 

BALIABIDEAK:  

Jakintza Ikastolako aretoa 
Urdaneta Eskolako aretoa 

Barrena Jauregia 

BALORAZIOA ETA HOBEKUNTZAK:  

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

Umeen partaidetzari esker guraso, senide eta lagunak gerturatzen dira eta azken 
urteetan aretoa ia beteta ikusi dugu. Agian gehienak ez dira etortzen artistak 
ikustera baina denak oso gustora ateratzen dira saioetatik eta hori oso baliogarria 
da publiko berria lortzeko.  Batzuk errepikatu nahi dute eta. 

Hala ere, aurten osteguneko saiora jende gutxiago gerturatu da. Kontuan hartu 
beharko dugu eta buelta bat eman… 
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EKINTZAREN IZENA: Elkar-ezagutzeko giltzariak 

ARDURADUNA(K):  
Gazteria saila-Gaztelekua-Hezitzailea-taldea-Garagunea 
 

PARTAIDEAK:  
Parte hartzaile kopurua: 20 Emakumezkoak %40 Gizonezkoak %50 
Garagunetik: 5 Emakumezkoak %80  Gizonezkoak %20 
 

DATA:  2018/01/05 
 

HELBURUAK: 
 Beraien egunerokotasunean irudikatzea zailak egiten zaizkien errealitate anitzak 
ikusaraztea eta sentiaraztea. 
Bestetik, herrian dauden elkarte desberdinak ezagutzea eta beraiekin harreman bat 
sustatzea. 
 
Landu diren balioak: Errespetua, elkartasuna, aniztasuna, hiritartasuna, inklusioa, 
parte hartzea. 
GARAGUNEA: 
- Herriko eragile ezberdinekin harremana sustatzea 
- Gaztelekuko funtzionamendua ezagutzea 
- Aniztasun funtzionala duten pertsonek gaitasunak ere badituztela erakustea  
- Giza trebetasunak lantzea 
Landu diren balioak: 
-Hiritartasuna 
-Elkarbizitza 
-Aniztasuna 
-Inklusioa 
 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Garaguneko laguneei, gaztelekuko gazteek beraien espazioa erakutsi eta bertan 
egiten dituzten ekintzak azaldu dizkiete.  
Ondoren, talde txikitan jarri dira, garaguneko eta gaztelekuko gazteak nahastuta, 
eta nerabeek egin beharreko ekintza azaldu diete garagunekoei (bakoitzak bere 
giltzaria egin). 
 

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

 Gazteria saileko arduraduna, Gaztelekukoekin harremanetan jarri zen. 
 Gaztelekuko hezitzaileak topaketa egiteko eguna eta ordua hitzartu zuten 

Garaguneko arduradunarekin 
 zuen arduradunarekin 
 Hezitzaile taldeak gazteekin hitz egin zuten ekintza aurrera eraman ahal 
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izateko 
 Garagunekoak Gaztelekura etorri ziren. 

 

BALIABIDEAK:  
Baliabide materialak: kartoia, guraizeak, margoak eta haria.  
Giza baliabidea: Hezitzaile taldea, Garagunekoak eta Gaztelekuko nerabeak. 

 

BALORAZIOA: 
Parte hartzaile guztiak oso gustura egon dira, bai gaztelekukoak eta baita 
garagunekoak ere. Burutukako ekintzak, beraien artean harreman estuago bat 
sortzeko aukera eman du eta elkarlanean aritu dira giltzariak egiten, eta gero 
merendolan gehiago sakondu da harrman hori. Guztiok egin dugu gure giltzaria eta 
elkarlan honetan (garaguneko eta gaztelekukoen arteko elkarlanean) sakontzeko 
aukerak aztertu dira. Proposamenetako bat sukaldaritza tailerra egitea izan da.  
-  
Garagunetik talde txikia joan izana erabaki ona izan da. Lau taldetan banatu izana 
ere bai, bereziki bi taldetako partaideak nahastuta egon direlako. 
Nerabeen jarrera oso baikorra, laguntzeko eta elkarrizketarako prest. 
Jardueraren iraupena ere oso egokia (ordubete giltzariak egiteko eta beste ordu 
erdi bat aperitiboa hartzeko). Agian aperitibo garaian gutxiago nahastu dira, baina 
ikasle batzuk gerturatu dira, hitz egiteko prest. Gabonak, opariak, familia…izan dira 
beraien arteko elkarrizketen gaiak. 
Aipagarria gazte batzuk garagunekide bati egindako harrera: Urtean zehar tapoi 
bilketa jarduera partekatzen dute, eta ezagunak dira jada! 
Urtean zehar beste jarduera bat partekatzeko gogoz itzultzen da taldea garagunera. 
Amaieran, argazkia, eta berriro elkartzeko asmoa! 
Sukaldaritza saioa garagunean bertan antolatu daiteke, datorren urtean. 
 

 
 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 

 Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Gure kasuan, garaguneko kide batzuen banakako planetan txertatzen da, 

baita garaguneko urteko planean ere.  
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 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Inklusioa lantzeko bide bat da, harreman berriak, kolaborazioak sustatuz. 

Sarea indartzen doa: testuinguru batean ezagututako pertsonak (ikasle 

bezala), beste testuinguru batean (gaztelekuan) topo egitean, nabarmena 

da elkar ezagutze prozesoa indartzen doala. 

Jendearen aurrean hitz egiteko konpetentzia jorratzeko aukera paregabea 

da, baita komunikatzeko era desberdinak ezagutzeko ere. 

 Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 

herriari? 

Herriko eragile desberdinak elkarlanean aritzea, aniztasunean oinarritutako 

kohesioa sustatzea, adin desberdinetako herritarren artean harremanak izateko 

aukerak sortzea. 

 

 Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

Familia eta bolondresekin urtero egiten dugun asanbladan azaltzen dugu. 
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10.- ERANSKINAK 
 

1.- 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. 

 
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. 
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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 seme-
alabei 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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11.- TALDE ERAGILEA 

 
PARTAIDEAK TELEFONOA E-MAIL 

Ikastetxeak 

1. Jakintza Ikastola/ 
Mikel Etxarri 

943 16 05 40 metxarri@jakintza.net 

2. Oianguren Institutua/ 
Gurutze Puyadena 

943 88 08 62 
gurutzepuyadena@oianguren.eu 

zuzendaria@oianguren.eu 
3. Urdaneta Ikastetxea/  

Rosa Montes 
943 8 27 80 mmontes@irakasle.net 

Udal Sailetako arduradun eta teknikariak 

4. D’Elikatuz 
Leire Arandia 

943 88 22 90 larandia@delikatuz.com  

5. Euskara zerbitzua/ 
Aitzol Azpiroz 

943 80 56 22 ebpn@ordizia.eus   

6. Gazte Bulegoa/ Gaztedia 
Koro Ruiz  

943 80 56 34 gazteria@ordizia.eus  

7. Gazte Lokala 943 88 93 49 gaztelekuordizia@gmail.com 

8. Kale Hezitzaileak( Gizarte Zerbitzuak) 
Helena Nabarro eta Edu Reguero 
(Lorratz Elkartea) 

608 265 956   
608 265 957 

kaleordizialorratz@yahoo.es 

9. Migrazio eta aniztasun teknikaria 
Ainara Ormaetxea 

943889807 aniztasunaoh@gmail.com 

10. Gizarte Hezitzaile eta Berdintasun 
Teknikaria/  
Kristina Altuna  

943 80 56 10 
 

kaltuna@ordizia.eus  

11. Kultura eta Gizarte Ongizate ordezkaria/ 
Belen Maiza 

943 88 64 23 
685 703 894 

bmaizaur@yahoo.es 

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

Elkarteak 

13. Hitzaro Kultur Elkartea/ 
Aintzine 

943 16 23 66 
609 818 017 

hitzaro@gmail.com  

14. Goierriko Bertso Eskola (GoiBE)/ 
Aitor Calvillo 

649 011 262 
 

aitor-c@ahize.aek.org  

15. Goierriko Goiztiri AEK/ 
Nekane Munduate 

943 88 91 74 ordizia@aek.org 

16. Zuhaizti zentro soziala / Jubilatuen 
elkartea/ 
Javier Barandiaran 

943 88 92 88 jubilordizia@euskalnet.net  

17. Kimetz Emakumeen Elkartea/ 
Belen Balerdi 

943 88 72 57 
 

balerdi-b@hotmail.com  

18. Goyeneche Fundazioa Ordizia/ Legazpi 
Asun Jauregi 

943 88 00 57/ 
943 737298 
647372 069 

 
ajauregi@fundaciongoyenechess.
org 
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