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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.  

 
 

EMAKUMEA ETA 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 2016-2017 URTEKO PLANGINTZA: EGUTEGIA 
IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1. BELAUNALDIEN ARTEKO 

JAIALDI BEREZIA       X      
2. ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( 

Herria ezagutuz)  X           
3. ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( 

HH-rako karpetak)    X          
4. ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( 

Guk zer egiten dugula usten duzue? )        X     
5. ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( 

Urdanetako inhauteriak)              X       
6. XAKE TOPAKETAK         X    
7. BIZIRAUPEN BAZKARIA   X          
8. SOLASALDI DIALOGIKOA         X    
9. DANBORRADA     X        
10. UDABERRIKO JAIALDIA        X     
11. ASTE KULTURALA     X        
12. BELAUNALDIEN ARTEKO 

TOPAKETAK   X          
13. MENDI IRTEERA          X   

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

14. D’ELIKATUZ ZENTRORA BISITA       X      

15. EUSKARAREN EGUNEKO 

BINGOA    X         

16. PASTA IKASTAROA    X         

17. EUSKARAREN EGUNA    X         

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

18. HIRI HEZITZAILE   X          
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NAZIOARTEKO EGUNA 

19. SASKI SOLIDARIOA X X X X X X X X X X X X 
20. TOLERANTZIA NAZIOARTEKO 

EGUNA 

  X          

21. OGIAREN MUNDU EGUNA  X           

22. CYBERGELA, ELKARREKINTZA    X         

23. GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA    X         

24. PINTXOBIBOTEA   X          

25. TAPOI BILKETA X X X X X X X X X X X X 
26. ERREFUXIATUEN NAZIOARTEKO 

EGUNA 

   
      X   

27. AHOZ AHO       X      

28. KULTUR ANIZTASUNAREN 

MUNDU EGUNA 

   
     X    

29. ONGI ETORRI ORDIZIARA !         X    

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

30. MUSIKA GAZTEEKIN 

  

X      
    

31. GAZTELEKUTIK GARAGUNERA 

  

  X    
    

32. HENNA TAILERRA 

  

  X    
    

33. OSTIRAL GAZTEAK ALTAMIRAN 

  

   X X  
    

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA 

34. EMAKUMEAREN AURKAKO 

INDARKERIAREN KONTRAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA “ Giza 

katea”  

  X      

  

  

 IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 
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4. 2016/2017 EKINTZEN 
ZERRENDA 

 
BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1.- BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI 

BEREZIA 

2.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( Herria 

ezagutzen) 

3.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( HH-rako 

karpetak)  

4.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK ( Guk zer 

egiten dugula usten duzue?) 

5.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK (Urdanetako 

inhauteriak)  

6.- XAKE TOPAKETAK 

7.- BIZIRAUPEN BAZKARIA 

8.- SOLASALDI DIALOGIKOA 

9.- DANBORRADA 

10.- UDABERRIKO JAIALDIA 

11.- ASTE KULTURALA 

12.- BELAUNALDIEN ARTEKO TOPAKETAK 

13.- MENDI IRTEERA 

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

14.- D’ELIKATUZ ZENTRORA BISITA 

15.- EUSKARAREN EGUNEKO BINGOA 

16.- PASTA IKASTAROA 

17.- EUSKARAREN EGUNA 

 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

18.- HIRI HEZITZAILE NAZIOARTEKO EGUNA 

19.- SASKI SOLIDARIOA 

20.- TOLERANTZIA NAZIOARTEKO EGUNA 

21.- OGIAREN MUNDU EGUNA 

22.- CYBERGELA, ELKARREKINTZA 

23.- GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA 

24.-PINTXOBIBOTE 

25.-TAPOI BILKETA 

26.-ERREFUXIATUEN NAZIOARTEKO 

EGUNA 

27.-AHOZ AHO 

28.-KULTUR ANIZTASUNAREN MUNDU 

EGUNA 

29.- ONGI ETORRI ORDIZIARA! 

 

 

 

 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

30.- MUSIKA GAZTEEKIN 

31.- GAZTELEKUTIK GARAGUNERA 

32.-HENNA TAILERRA 

33.- OSTIRAL GAZTEAK ALTAMIRAN 

INDARKERIAREN KONTRAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA: 

“ Giza katea” 

 

GENERO BERDINTASUNA 

34.- EMAKUMEARE N INDARKERIAREN 

KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA “ Giza 

katea”  
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                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

 

1. BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI BEREZIA.      
 

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

PARTAIDEAK:  Denak partaide izaten bultzatzen da.  
                          Partaidetza orokorrean: # 180 pertsona  (#117 e. – 63  g.) 
                           ( Emakumezkoak % 65   Gizonezkoak %  35 
                           (Aniztasun funtzionala – # 26)  
                           (Adinak. Haurrak # 108. Nagusiak # 72) 
 

• URDANETA IKASTETXEKO LH 5-6 –  3 talde 
• JAKINTZA IKASTOLAKO  LH2 – 2 talde 
• UMORE ONA ABESBATZA  
• GARAGUNEA  
• EGUNEKO ZENTROKOAK 

 
Norentzako: Irekia da.   
Hartzailearen adina: Denak.  Haurrak   Nerabeak  Gazteak   Helduak   Nagusiak        
   

DATA:  2017-03-06  

HELBURUAK:  
 
• Belaunaldien arteko eta beste hainbat talderen arteko ekintza partekatzea  (funtzio 

anitzeko eta bizi-etapa eta adin desberdinekoen artean), elkar ezagutza bultzatuz.  
 
• Giza-errealitate batzuk ezagutzea, eta beraien artean elkartasuna eta 

sentsibilitatea sustatzea. 
 
• Zahartzaroa bizitzaren ziklo jarrai barnean kokatzea eta dauden estereotipoak 

haustea,  gaixotasunetik eta menpekotasunetik berezituz.  
 
• Umeek adinekoak eta aniztasun funtzionaleko pertsonak gizarteari ekarpenak 

egiten eta aktiboki parte hartzen espazio bat partekatzea.  
 
• Helburu jakin baten alde lan egitea: euskara, euskal kultura..  
 
• Aniztasun funtzionala duten pertsonak (Eguneko zentroko adineko pertsonak eta 

Garagunea zentrokoak) partaide bihurtzeko aukerak sustatzea.  
 
Adin desberdineko pertsonak, herri mailan, jaialdi baten bidez,  lengoai unibertsalak 
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erabiliz, komunikatzeko oztopoak gaindituz, musikaz, dantzaz, abesteaz disfrutatzea. 
Antolakuntza lanetan parte hartu eta laguntzea. 
 
Argi dago helburu hauek lantzeko Hiri hezitzaile programa barruan egiten ditugun 
beste ekintza guztiak kontuan hartu behar ditugula. Hau ez da ekintza puntual bat.  
 
Landu diren balioak 
Elkar ezagutza. Denok partaide izatea. Denon artean sortu eta burutu ekintza.  
Belaunaldiarteko harremanak, aniztasuna, partaidetza 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 
Zuhaizti zentroko urteurrena ospatzeko egitarauan txertatzen da ekintza.  
Jaialdi musikala da. Dantza eta abestien emanaldiak.  
Erakunde bakoitzak beraien emanaldia prestatzen du 
Eta Garagunea zentrokoek entseguetan parte hartzea aurreikusten da, elkar 
ezagutzeko guneak sortuz.    
Emanaldia. Aurkezpena Zuhaiztiko bi kidek egiten dute (euskaraz eta gaztelaniaz).  
Gero erakunde bakoitzak bere emanaldia egiten du, eta azkenean denon artean abesti 
bat abesten da. Aurtengo abestia: “Udaberria” 
Ondoren, Zuhaiztiko kafetegian luncha bat antolatzen da elkar ezagutzerako denbora 
gehiago izateko. Kafetegia 3 eremutan banatzen da eta eremu bakoitzean 
erakundeetako partaideak nahasten dira. Hor ere Garaguneakoen laguntza 
aurreikusten da gela prestatzeko. Denon artean jasotzen da gero.  
Kostea erakundeen artean banatzen da.   
Garaguneko kideak, aurten, jaialdian, ikusle bezala parte hartzen dute; entseguetan 
parte hartzeko aukerarik ez da izan. 
Luntxak aukera ematen du beste erakunde batzuetako pertsonekin nahasteko, beste 
herritar batzuekin hitz egiteko. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
2017n komunikazioa emailez egin da.  
Martxoaren 27n ebaluazio-bilera egin da.  
2017n urrian beste bilera bat egitea adostu da, abestia aukeratzeko eta entseguetako 
datak garaiz zehazteko eta elkar ezagutzarako beste ekintza batzuk aztertzeko 
(adibidez txikiak badira Garagunea zentrora bisitan joatea, bideo bat eskaini, ..).  

BALIABIDEAK:  
Giza baliabideak: partaide guztiak 
Materialak: musika tresnak, audio instalazioa, gela handia eta txikiak (aldagelak), 
mikroa, kafetegia, luncha 
Difusioa: Zuhaiztiko programa. Urdaneta barneko telebista programarako grabatzeko 
tresnak eta erreportariak. 
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Aurten Matia zentroak ere grabatu du.   
 

BALORAZIOA:Iazko ildo beretik antolatu da ekintza.  
Eguna aproposa izan da (martxoaren 6n) 
Esperientzia atsegina eta gustukoa izan da denontzako. 
Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia partekatua izan da.  
Aberasgarria izan da gure haurrentzat beste adin eta giza taldeekin horrelako jarduerak 
partekatzea. 
Eta denok batera abesti bat abestu dugu emanaldia bukatzean, denok partaide izanik.  
Luncha hartzean elkarren hartu-emanak izateko aukera eskaini digu.  
Eguneko zentroko aiton-amonak eta senitartekoak ikusleak izan dira. Gustura egon 
dira (aurpegiko irribarrea ...).   
Talde guztientzako ekintza berezia izan da, euren eguneko programatik kanpo.  
Euskaraz egin da.  
Espazioa txikia gelditzen den arren Zuhaizti zentroan mantentzea adostu da.    
Urdanetakoak erreportai grafikoa sortu dute. Linka ematekotan daude.  
Matiako ere jaso nahi dugu.  
Goizegi izan da aurten jaialdia, garaguneko kideon ustez, ez baitigu aukerarik eman 
Urdanetako entseguetan parte hartzeko. 
Garaguneko pertsona batzuen sostengu beharrak gehitu egin dira, eta horregatik 
aurten ezin izan dugu lagundu jangela prestatzeko lanetan. 
Ez dugu denboraz proposatu garaguneko kideentzat ezaguna zen abesti bat. 
 
HOBEKUNTZAK 
 
Antolaketa bilera denboraz egitea, urrian.  
Garaiz  lotzea datak.ikastetxeetako eta zuhaiztiko entseguetan Garagunekoak parte 
hartzeko.  
Abestia Garagunea zentroak proposatzea eta bileran adostea, ikasteko denbora 
izateko.  
Abestia motza bada bi izan daitezke. 
Aurkezpenetarako mikroa izatea 
Lunchean txorizo sandwichak ere jartzea.  
Partaideen datuak jasotzean sexu adierazlea, adina eta aniztasuna kontuan izatea.  
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 
 
• Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko hezkuntza 

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

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

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

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

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

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko programazioari?   
 

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

 
Eskola kontseiluetan. Familiekin egiten diren ikasturteko aurkezpenetan. 
Erakundeetako ekintzen- liburuxkan. Kultur agendan. Telebista- zirkuituan. Web orrian 
eta abar.   
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2. HERRIA EZAGUTUZ (Urdanetako ikasleen bisita garagunera) 

ARDURADUNA: URDANETA IKASTETXEA-GARAGUNEA 
 

PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: 2 erabiltzaile (emakume bat eta gizonezko bat) 
Emakumezkoak %_50___ 
Aniztasun funtzionala: 2 pertsona 
 

Hartzailearen adina:   Haurrak(0-12): Bai Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40)   
Helduak(40-60) Bai Nagusiak(+60)     
Urdanetatik LHko 3. Eta 4. Mailako 2 gela          

DATA: 
2016ko urriaren 25a  
 

HELBURUAK: 
Urdanetako haurrei azaltzea aniztasun funtzionala duten pertsonek gaitasunak 
badituztela, baita zaletasunak ere. Eta ametsak!!! Beraien artean ere desberdinak 
direla, eta beste edozein herritar bezala tratatzeko, ezagutu egin behar direla.  
Etiketak, topikoak haustea. 
 
Landu diren balioak: Aniztasuna, eskubideak, duintasuna. 

 

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, Urdanetako ikasle talde pare bat hurbildu ziren, 3 irakaslerekin, garagunera. 
 
 

BALIABIDEAK: 
 
Espazioa: Garagunea 
Baliabide materialak: Plan egokituak 
Giza baliabideak: Garaguneko profesional bat 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA 
Garaguneko kide batek haurrei egiten die harrera. Aurkezpenean parte hartzen duten 
bi kideek, hezitzaile baten laguntzaz, azaltzen dute beraien perfil egokitua (beraien 
kualitate, zaletasun eta behar dituzten laguntzak); ondoren, bizitzan lortu nahi dutena 
azaltzen dute. 
Ondoren, egiten da lotura egun horretan pertsona horiek egin behar dituzten 
jarduerekin: Beraien zaletasunekin bat datoz! 
Haur batzuk galderak egiten dituzte, eta beste batzuk beraien kualitate eta talentoak 
partekatzen dituzte.  
BALORAZIOA: 
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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?   

Komunikazioa, diskurtso bat jorratuz, hobetzeko aukera. 

Duintasuna, eskubideak, aniztasuna…baloreak garaguneko kideek barneratu 

eta beraien hitzetan besteei azaltzeko abagunea. 

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

Egun haurrak direnak, eta etorkizunean gazte eta helduak izango direnak, 

txikitatik aipatutako baloreak barneratzeko okasioa.  

Haurrek oso era aktiboan parte hartu dute, eta arretaz jarraitu dute azalpena. 
Garaguneko kideentzat oso positiboa suertatu da, besteen aurrean hitz egiteak beste 
“rol” bat betetzeko aukera ematen die eta. 
 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Baliabide materialak lortu (proiektorea…) 
Beste dinamika batzuk frogatu, haurren parte hartzea indartzeko 
 

 
OHARRAK: 
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▪ 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. 
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3. ZENTROEN ARTEKO BISITA ETA KOLABORAZIOAK  (HHrako karpetak) 

ARDURADUNA: GARAGUNEA-URDANETA ESKOLA  

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:  
Garagunetik: Emakumezkoak %__50__14 erabiltzaile eta 3 profesional. 
Aniztasun funtzionala: 14 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. 

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.  
Azaroan, egindako lana (18 karpeta) ikastolako Haur Hezkuntzako irakasle eta haurrei 
eraman genien. Eta martxoan jaso genuen beste 54 karpeta egiteko materiala 
(abenduan entregatzeko). 
Azaroan,  ikasle eta irakasleek eskertu egin zuten egindako lana. Haurrek antzerki saio 
bat eskaintzen digute (euskaraz, irakasleak itzuli egiten duelarik). Bakoitzaren 
kualitateetaz hitz egiten dugu, baita komunikatzeko erabiltzen ditugun baliabideetaz 
ere. Garaguneko bi kidek zeinu hizkuntzako hainbat zeinu erakusten dizkie haurre.  
 
 
 
 
 
 

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

- Urdaneta eskolako irakasle batekin jartzen da harremanetan garaguneko 
profesional bat (bere alaba baten irakaslea da hain zuzen ere), azalduz 
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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 14 pertsonari eman die zentzuzko aktibitate bat 
egiteko aukera, tradizionalki “eskulanak” deituriko jarduerari ikuspegi berri bat 
emanez. 
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…). 
 
 
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. 

 

▪ 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. 
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4. GUK, ZER EGITEN DUGULA USTEN DUZUE ZUEK? (Aurkezpena Jakintza 

ikastolan) 

ARDURADUNA: Garagunea.Jakintza ikastola 

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: 4  Gizonezkoak %25     Emakumezkoak %75 
Aniztasun funtzionala: 4 pertsona 
  
 
Hartzailearen adina  Haurrak (LH 5eko 2 gela: 40 ikasle) Garagunekoak ( 19-65)=4    
Hezitzaileak: 1    (Garagunetik)         

DATA: 2017ko apirilaren 3a 

HELBURUAK: 
- Ikasleek, “Aniztasun funtzionala” etiketaren azpian dauden pertsonak 

( norberaren gauza onak, interesak, eta behar dituen laguntzekin batera) 
deskubritzea. 

- Inklusioaren eskubidea garatzeko, beste herritarrekin komunikatu ahal izateko,  
erabil daitezkeen hainbat sostengu ezagutzea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Ikastolako aretoan, bi ikasle talde elkartu ziren (40 bat ikasle), eta garaguneko 4 kidek, 
hezitzaile baten laguntzaz, aurkeztu zuten beraien egunerokotasuna. Hasteko, 
galdetuz: “Zer uste duzue egiten dugula guk?” 
Ordu t’erdiko saioa izan zen. 

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

- Azken urteetan, tapoi bila joaten da garaguneko taldetxo bat, eta harrera 
egiten diete LH 5. mailako ikasleek. 

- Ekintza burutu aurretik, ikastolako irakasle eta garaguneko hezitzaileak 
harremanetan jarri ziren, korreo elektronikoaren bidez. Horrela finkatu ziren 
data, eta metodología 

- Garagunean, parte hartzaileekin landu zen aurkezpena, power point batean 
oinarrituz. 

BALIABIDEAK: 
Giza baliabidea: Garaguneko hezitzailea, ikastolako 2 irakasle 
Baliabide materialak: Ikastolako aretoa, argazkiak, proiektorea, komunikazio 
koadernoak, power point-a 
 

BALORAZIOA: 
 
Hauek dira garaguneko kideek egindako adierazpenak: 
 “Nik nire komunikazio koadernoa daramat, eta haurrei azaldu nien nola egiten ditudan 
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erosketak, eta nola eskatzen dudan hartu nahi dudana tabernan”. Pertsona honi esker, 
haurrek aukera izan zuten ulertzeko sostenguaren kontzeptoa. 
 “Jakintzako ikasleei azaldu nien garagunean egiten duguna”. Pertsona honek erakutsi 
zien ikasleei berak ikasitako hainbat zeinu (Zeinu hizkuntzan). Berarentzat oso 
garrantzitsua izan zen ikasleek galderak egitea. 
“Haurrei, guk egiten duguna erakutsi diet" Kasu honetan, ikasleei azaltzen die nola 
lantzen ditugun komunikazio orriak taldean (pertsona batek zerbait esan edo egiten 
duenean, zer adierazi nahi du? Eta nola nahi du guk berari hitz egitea?). 
“Niri haurrak izugarri gustatzen zaizkit, eta disfrutatu egiten dut niretzat garrantzitsuak 
diren gauzak azaltzean"Kasu honetan, asko baloratu genuen, aurretik landu ondoren, 
bere buruaren irudi on bat eman zuela, bere diskurtsoa egokia izan zela, umorea ere 
erabiltzan jakin izan zuela. Eta bukatzeko,  jendeak zoriondu egin zuela! 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
Hurrengoan, ikastolako ikasle eta irakasleekin batera egin beharko genuke baloraketa.  
Garaguneko kideen errealitatera errazago hurbildu ahal izateko, aurkezpenera hainbat 
objektu eramatea lagungarria izan daiteke. 
  

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…? 

- Garaguneko urteko planean txertatu dugu, gure inklusio planean. Ikastola gure 

komunitate mapan dago, aukerak ematen dizkigulako herri mailan harreman 

berriak egin eta parte hartze aktiboa eta kolaborazioa sustatzeko. 

Pertsona batzuen banakako planetan balio izan du ekintza honek hainbat 

helburu lortzen laguntzeko. 

 

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

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

- Garaguneko kideei, rol berri bat jorratzeko aukera, eta giza trebetasunak 

hobetzeko aukera ematen die ekintza honek. Gainera, diskurtso berriak 

sorrarazten ditu jende aurrean zerbait azaltze honek, norbereganako begirada 

aldatuz. 

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

- Herrian dagoen aniztasuna baloratu egiten da, eta aldi berean aukera ematen 

du deskubritzeko, elkar ezagutzen goazen neurrian, ez garela hain desberdinak 

(pertsona bezala). 

-  Herria da hezitzailea, ikastola, garagunea…hezitzaileak dira. Batzuk 

besteengandik ikasi egiten dugu. Guztion begirada aldatzen doa. Eta 

begiradarekin batera, herria eraldatzen doa.  

- Gaur egungo haurrak etorkizuneko gazteak, helduak dira…eta oraingo 

bizipenak izango dute etorkizunean ere eragina. 
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▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

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

Garaguneko familia, bolondresei aurkeztuko zaie esperientzia. 

Entitatean, praktika ona bezala aurkeztu da, beste garaguneetan ere antzeko 

ekimenak sustatu daitezen. 
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5. 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: 
2017ko 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 batek ezaguna du irakasle bat, eta berarekin aritu zen hizketan. 
Zuzendariak lagundu zion beste kide bati makinatik kafea ateratzen 
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. 

▪ 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. 

 

 

 
BALORAZIOA: 
“Izugarri gustatzen zaizkigu haurrak, eta musika, eta Urdanetan eskaintzen digute, hain 
zuzen ere, haurrek prestatutako emanaldi bat; eta irakasleek, aurretik,  kafetxo bat ere 
bai!" 
Emanaldian, kide batzuk dantza eta guzti egin zuten. 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Datorren urtean, behin joan beharrean, 2 edo 3 egunetan joatea, ahal balitz. 
Urtarrilean finkatu egunak. 
Kafea hartzeko momenturako, garagunean egindako bizkotxoa eraman. 
 
 
OHARRAK: 
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▪ 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. 
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6. XAKE TOPAKETAK 
 

ARDURADUNA(K): Talde eragilea 
ZUHAIZTI ZENTROA eta URDANETA IKASTETXEA,  
 

PARTAIDEAK:   

- Zuhaiztiko Xake taldeko jokalariak  (16 nagusi– 10 emakume eta 5 gizon) 

- Urdanetako LH5-6 xake tailerrekoak  

(1. Saioan 16 neska-mutil. 2. Saioan 20ren bat denak mutilak) 

Haurrak   eta   Nagusiak        
  

DATA:  2017-05-08  (zuhaiztin) eta 29 (Urdanetan) 

HELBURUAK:  
 
• Belaunaldien arteko hartu-emanak sustatzea interes- gune partekatu baten 

bitartez, kasu honetan, Xake jokua, elkar ezagutza bultzatuz.  
• Joku kooperatiboen filisofia sustatu 
• Zahartzaroa bizitzaren ziklo jarrai barnean kokatzea eta dauden estereotipoak 

haustea,  gaixotasunetik eta menpekotasunetik berezituz.  
 
Argi dago helburu hauek lantzeko Hiri hezitzaile programa barruan egiten ditugun 
beste ekintza guztiak kontuan hartu behar ditugula. Hau ez da ekintza puntual bat.  
 
Landu diren balioak 
Elkar ezagutza. Denok partaide izatea. Denon artean sortu eta burutu ekintza.  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Xake topaketak dira. 
Erakunde bakoitzean xake tailerra egiten da. 
Zuzendaritzen artean ekintza egiteko datak adosten dira.  
Xake-topaketak antolatzen dira, lehenengo Zuhaiztin egiten dira, eta gero, beste egun 
batean, Urdanetan. 
Helduek  haurrekin  jokatzen dute, txandaka.  
Helduek esperientzia handiagoa dute eta erakusten diete, ahal duten neurrian. 
Topaketak egin ondoren, erakunde bakoitzak luncha antolatzen du, elkarren artean 
hartu-eman gehiago izateko, bai Zuhaiztin (elkartean) baita Urdanetan ere. Kostea 
erakunde bakoitzak hartzen du bere gain.   
Urdanetan elkarrizketatzen dituzte eta topaketa ikus-entzumenezko tresnen bitartez 
zabaltzen dute ikastetxean.  
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METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Erakundeen arteko koordinazio bilera (Urdanetako Rosa, Gizarte heziketa: Kristina, 
Zuhaiztiko Izaskun eta Javier).  
Taldearekin partekatzen da ekimenaren proposamena. Koordinazioa.  
Ekintzak egiten dira. Lunchak antolatzen dira. 
Xake taldeko jokalariekin ebaluazio bilera (Gizarte hezitzailea) 

BALIABIDEAK:  
Giza baliabideak: partaide guztiak 
Materialak: xake jokoak, gelak, … 
Difusioa: Zuhaiztiko hileko programa. Urdaneta barneko zirkuitoaren bitartez. 

BALORAZIOA:Iazko ildo beretik antolatu da ekintza.  
Egutegia aldetik egokia.  
Esperientzia atsegina eta oso gustukoa izan da denontzat. 
Belaunaldien  arteko esperientzia partekatua izan da.  
Aberasgarria izan da gure haurrentzat beste adineko taldeekin horrelako jarduera 
partekatzea, interesgune baten bitartez (xake-jokua). 
Lunchak hartzean elkarren hartu-emanak izateko aukera gehiago eskaini digu.  
Talde guztientzako ekintza berezia izan da, euren eguneko programatik kanpo.  
Euskaraz egin da, ahal zen neurrian (partaide nagusi guztiek ez baitakite).  
Gelak ere egokiak izan dira.     
Urdanetakoak erreportai grafikoa egin dute.  
  
HOBEKUNTZAK 
Orokorrean ongi dena. Ez da hobetzekorik proposatu. Ekintza horrela mantentzea .  
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BELAUNALDIEN ARTEKO XAKE-TOPAKETAK      
PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
• Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko hezkuntza 

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

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

 
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?   
 
Aukera aparta da (beste ekintza batzuekin batera)  belaunaldien arteko hartu-
emanak eta elkar ezagutza sustatzeko modu aktibo baten bitartez, estereotipoak 
hautsiz. 
 

• Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak edo 
emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
 
Zuhaiztiko ekintzen- liburuxkan. Kultur agendan. Urdanetako Telebista- zirkuituan. 
Web orrian eta abar.  Taldez talde ere programaren berri ematen da.  
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7. BIZIRAUPEN BAZKARIA 

 

ARDURADUNA:  Batxilergoa,. Idoia (d’Elikatuz) 

 
PARTAIDEAK: BATXILERGOKO 2. MAILA 
 
Nori zuzentzen zaio: 
      
                 13,3  Gizonezkoak %       86,6    Emakumezkoak % 
 
 
Hartzailearen adina:  17-18 URTE   
 

BALIABIDEAK: 
 
Jubilatuen etxeko sukaldea eta jangela 
 

BALORAZIOA: 
 
Esperientzia aberatsa izan zen ikastolako azken urtean dauden ikasleentzat, 
nutrizioari buruzko topikoak hautsi eta elikatzeko era sano eta errazak eskaini 
zizkietelako.  
Era berean, Zuhaiztiko partaideekin izandako harremana oso aberatsa izan zen. 
Otordu ezin hobea prestatu ziguten eta nola egin esplikatu ere bai. Bakailaoa ez 
zutela sekula probatuko esaten zuten ikasleek ere ogia tomatetan busti zuten 
(gehiago erosi behar izan zen, azkenean!) eta, piper eta guzti, gozatzeko aukera izan 
zuten.  

Amaieran, egoitzako instalazioetan zehar paseatu zituzten eta ikasleak oso gustura 
etorri ziren.  

Gure esker ona eman nahi genieke denei.  

 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
Beharbada ibilbide guztia egiteko ordua zertxobait aurreratuko genuke. 14:30tan 
ikasleek joan beharra zuten eta presaka ibili ziren. Bazkaltzeko ordua 12:30 aldera 
jarriko genuke lasai ibiltzeko eta bukaeran instalazioetatik buelta bat emateko. 
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OHARRAK 
Oso gustora ibili ziren ikasleak. Eta hurrengo urtean errepikatuko genuke 
esperientzia. 
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8. TERTULIA DIALOGIKOA 

 

ARDURADUNA: Elena Riaño , Jakintza Ikastola 

 
PARTAIDEAK: Garagune, Kimetz elkartea, Zuhaizti elkartea, Miriam Herbón 
(moderatzailea) eta Jakintza ikastolako DBH4ko ikasle taldea 
 
Nori zuzentzen zaio: Aipatutako herriko eragile eta herritarrei 
      
                   Gizonezkoak %  40         Emakumezkoak % 60 
 
 
Hartzailearen adina:  Belaunaldi desberdinen arteko solasaldia da. 
 

BALIABIDEAK: 
 Barrenako aretoa.  
 Miriam Herbón moderatzailearen partehartzea. 
 

BALORAZIOA:  
Belaunaldi desberdinen arteko solasaldia positibo baloratzen dugun ekintza da. 
Interesgarria eta aberatsa izateaz gain,  eleberria ikuspegi desberdinetatik aztertzeak 
gure begirada zabaltzeko balio izaten du. 
Aurten ere denboraz larri ibili gara eta eleberriko hainbat gaietan ez dugu sakondu.  
Partehartzeari dagokionez, aipatu beharrekoa bada Garagunekoek egiten duten lan 
bikain horri aurkezteko aukerarik ez diogula ematen (kontuan hartu beharrekoa). 
Solasaldia era egokian eta giro lasaiean joan da, errespetuzko jarrerak nagusitu 
direlarik. 
Miriam Herbón-en lanak asko laguntzen du eta berekin kontatzea plazer bat da.  
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
Garagunekoen lana ezagutzeko aukera eman beharra. 
 
 

OHARRAK 
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9. DANBORRADA 

ARDURADUNA(K): Maitane Terradillos, Jakintza Ikastola 

PARTAIDEAK: 
JAKINTZA IKASTOLA HH-5 URTEKOAK 
EGUNEKO ZENTROA 
 

DATA:   
2017/01/19 
 

HELBURUAK: 

• Danborrada eguna bertara plazaratzea.  

• Belaunaldien arteko solasaldia 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Jakintzatik, Eguneko zentrora joatea, bertan danborradari hasiera emateko eta bertan 
dagoen jendea Jakintza Ikastolako ikasleek egiten duten lana zein den ikusteko.  

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

Aurten, bertako jende gutxiago egon dela nabaritu dugu. Gure asmoa 
hango jubilatuekin harremantzea da. Ez dakigu zer ari den gertatzen, 
ordutegia gaizki datorkie... 

 

BALIABIDEAK:  
Guk eramaten dugun musika. 
Bertako musika aparatua. 

 

BALORAZIOA: 
Aurten, danborrada tabernan bakarrik eskaini ahal izan dugu. Goiko 
aretoa (eguneko zentroa) ez ziguten ireki. 
Musika ez zen entzuten, beraz, altuago jartzea behar dugu. Beraiek zer balorapen 
egiten duten jakitea gustatuko litzaiguke, geroz eta interes gutxiago dagoela 
iruditzen baitzaigu. 
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10. UDABERRIKO JAIALDIA 

ARDURADUNA(K): Maitane Terradillos, Jakintza Ikastola 

PARTAIDEAK: 
Jakintza Ikastola - HH 3, 4 eta 5 urte 
ZUHAIZTI  

DATA:   
2017/03/21 

HELBURUAK: 

• Udaberrian, Zuhaiztin Jakintza Ikastolako ikasleek egindako jaialdiaren 
erakustaldia. 

• Belaunaldien arteko solasaldia. 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

• Zuhaiztira joatea, eta bertan udaberriko jaialdia egitea bertan dagoen 
jendearekin solasaldi moduan.  

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

• Ikasleak, Jakintzatik abiatu eta Zuhaizti zentroan burutu beharreko ekintza 
jorratzea. 

 

BALIABIDEAK:  
Guk eramaten dugun musika. 
Bertako musika aparatua. 

 

BALORAZIOA: 
Aurten, bertan zeuden ikusleak, hemengo guraso eta aiton-amonak zirela ikusi 
dugu. Bertako jende oso gutxi. 
Mikrofono falta. 
Ea euren aldetik zer nolako interesa dagoen jakin nahi dugu. 
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11. ASTE  KULTURALA 

 
ARDURADUNA(K):Garagune / Urdaneta 
 

 
PARTAIDEAK: 
Garaguneko talde batLHko ikasleak 
 

 
DATA:   
Otsailak 22an 

 
HELBURUAK: 

• Elkar ezagutzea 

• Gure ikuskizunak partekatzea 

 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Eskolako Aste kulturalean  beste ikasleentzat egiten diren ikuskizunetara etorri dira bi 
taldetan. 
Bestalde,  eskolako irakasleekin ere 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 bakoitza  burutu baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta nola 
egizgo dugu zehazteko 

 
 

 
BALIABIDEAK:  

Eskolako aste kulturaleko ekintzak 
 

 
BALORAZIOA: 

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

Ekintza hau oso aberatsa izan da eta mantentzea proposatzen 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 Planak Eskola Kontseilua onartzen du.Aurretik Gurasoei 
ematen zaie irakurtzeko eta proposamenak egiteko. 

             Guraso bileretan, ere  honen berri ematen zaie. 
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12. BELAUNALDIEN ARTEKO TOPAKETA 

 
ARDURADUNA(K): Urdaneta/Zuhaizti 
 

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

 
DATA:   
Azaroaren 7 eta18an 
 

 
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 18an 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 zuten.  

 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 

 
 

 
METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Ikasturte hasieran zuhaizti  eta Uradaneta harremanetan jartzen gara Urteko Plana 
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zehazteko.Aurreko urteetako ekintzak eta egindako balorazioaren arabera berriro 
aurreplanifikazio bat egiten dugu eta datak zehazten dugu. 
Ekintza bakoitza  burutu baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta nola 
egizgo dugu 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 sortu eta 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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13. 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 dugu. 
Ekintza bakoitza  burutu baino lehen, berriro harremanetan jartzen gara noiz eta nola 
egingo dugun zehazteko 

 

 
BALIABIDEAK: Argazki makinak 

 

 
BALORAZIOA: 
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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 Planak Eskola Kontseilua onartzen du.Aurretik Gurasoei 
ematen zaie irakurtzeko eta proposamenak egiteko. 
Guraso bileretan, ere  honen berri ematen zaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oso ondo baloratu da. 

• Oso jarrera positiboa izan dute ikasleek 
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14. D’ELIKATUZ ZENTRORA BISITA 

ARDURADUNA(K): Karmele Santoyo 

PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko euskara jubilatu taldea. 16 partaide 

DATA:   
2017ko martxoaren 17an 

HELBURUAK: 
- Eskolaz kanpoko ekintzetan euskaraz bizitzea 
- Euren arteko harremanak estutzea 
- Klaseran ikasitakoa praktikan jartzea 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Gure Unitate Didaktikoen gaia Natura eta Elikadura izanda, gaiarekin bukatzeko 
D’elikatuz zentrora joan ginen, ikasitakoaren azalpenak jasotzera. 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
- Klasean gaiaren inguruan ikasi 
- Unitate Didaktikoaren bukaeran irakasleak irteera proposatu 
- Proposamena onartu 
- Zuhaiztikoekin hitz egin 
- Data paratu 
- D’elikatuzen azalpenak jaso 

BALIABIDEAK:  
- D’elikatuz 

BALORAZIOA: 
Oso gustura egon ziren, lanketa egina zuten eta ikasleak eroso egon ziren. Horrelako 

ekintza gehiago egin beharko genituzkeela aipatu zuten 

 

 

 

 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
Jubilatu taldearekin adosten da, ekintza. Landutako programazioari bukaera 
emateko 
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▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 
ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
Euskara, eskolak baino gehiago direla erakutsi nahi dugu, ongi pasatzeko ere 
balio duela ikus dezaten.  Kasu honetan ez zen ekintza irekia izan oso denbora 
gutxirekin jokatu genuelako. 

  
 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri  
mailan? 
Ez genuen zabalpenik egin 
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15. EUSKARAREN EGUNEKO BINGOA 

ARDURADUNA(K): Karmele Santoyo 

PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko euskara jubilatu taldea. 17 partaide 

DATA:   
2016ko abenduaren 2an 

HELBURUAK: 
- Eskolaz kanpoko ekintzetan euskaraz bizitzea 
- Euren arteko harremanak estutzea 
- Klaseran ikasitakoa praktikan jartzea 
- Ordiziako Euskararen Eguna aberastea 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Euskararen eguna dela eta, Zuhaizti Elkarteak euskara jubilatu taldearekin-AEKrekin 
elkarlanean, egitaraua osatzen du. Aurten: bingoa eta euskarazko karaokea. 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
- Egingo duguna klasean azaltzen da eta ideia berriak proposatzeko aukera ematen zaie 
- Nola egingo dugun diseinatzen da eta honekin batera lan banaketa egiten da 
- Eskoletan beharrezkoa izango duguna errepasatzen da: zenbakiak adibidez. 
- Opariak zeintzuk izango diren eta nola lortuko ditugun hitz egiten da 
- Egunean bertan dena prestatu eta ekintza burutu 
- Hurrego eskola egunean ekintza baloratzen da 

BALIABIDEAK:  
- Proiektorea 
- Mikrofonoa 
- Opariak 
- Publizitatea: Kartela, ahoz ahokoa 

BALORAZIOA: 
Prestaketan tentsio momentuak izan baziren ere oso balorazio ona egin da. Ikasleak 
gustora aritu ziren eta denek parte hartu zuten.  
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
Zuhaizti Elkarteak proposatu zuen ekintza duela hiru ikasturte eta arrakastua 
izan zenez mantendu egin zen. Kasu honetan, egingo dela jakinda, ekintzari 
bideratutako eskolak prestatzen ditugu, batez ere lexikoa da lantzen duguna. 
 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 
ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
Euskara, eskolak baino gehiago direla erakutsi nahi dugu, ongi pasatzeko ere 
balio duela ikus dezaten. Ekintza irekia da eta jende askok parte hartzen du, 
baita erdaldunak ere. 

  
 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri  
mailan? 
Kartelak egiten ditugu, zuhaiztiren agendan ere azaltzen da. Emaitza Goiztiriko 
blogean zintzilikatzen dugu nahi duenak ikusteko. 
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16. PASTA IKASTAROA 

ARDURADUNA(K): Karmele Santoyo 

PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko euskara jubilatu taldea. 17 partaide 

DATA:   
2016ko abenduaren 16an 

HELBURUAK: 
- Eskolaz kanpoko ekintzetan euskaraz bizitzea 
- Euren arteko harremanak estutzea 
- Klaseran ikasitakoa praktikan jartzea 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Errezeta klasean prestatu zuten, dagokion gramatika eta lexikoa aurretik landuta. 
Osagaien lan banaketa egin zuten eta egunean Zuhaiztiko sukaldean pastak prestatu 
zituzten 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
- Klasean egingo den postrea adosten da, ideia jasa eginez. 
- Osagaiak eskuratzeko lan banaketa egiten da 
- Sukaldean gaudelarik, lan banaketa egiten dugu eta lanari ekiten diogu 
- Egindakoa jan eta solasean aritu 
- Hurrego eskola egunean ekintza baloratzen da 

BALIABIDEAK:  
- Osagaiak 
- Sukaldea 

BALORAZIOA: 
Oso  ona. Ikasleak gustora aritu ziren eta denek parte hartu zuten. Hala ere, hainbeste 
urte eta gero ideiak agortzen ari direla aipatu zen. 
 

 

 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

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

Jubilatu taldearekin adosten da, ekintza. Kasu honetan, egingo dela jakinda, 
ekintzari bideratutako eskolak prestatzen ditugu: lexikoa, gramatika 
arauak, aditzak,... 
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▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak 
zure ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
Euskara, eskolak baino gehiago direla erakutsi nahi dugu, ongi pasatzeko 
ere balio duela ikus dezaten. Ikastaroak, Zuhaizti elkarteko beste jubilatuei 
ere irekita dago, baina momentuz, aurreko urteetako esperientziak kontuan 
hartuz, pertsona batek bakarrik parte hartu du. Dena den, ekintza irekia 
izaten jarraituko du, elkarteko euskara ekintzen eskaintza zabaltzen 
laguntzeko. 

  
 

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

Goierriko Goiztiri AEKren blogean zintzilikatzen dugu, nahi duenak ikus 
dezan. 
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17. EUSKARAREN EGUNA 

ARDURADUNA(K): Jakintza Ikastola, Urdaneta Eskola, Oianguren Institutua 

PARTAIDEAK: 
Urdaneta, Jakintza, Oianguren. 

DATA:   
2016ko Abenduak 2an 

HELBURUAK: 

• Euskararen aldeko jaialdiak ospatzea. 

• Euskararen aldeko aldarrikapena. 

• Euskararen sustapena. Belaunaldi desberdinak elkartuko dituen ekintza 

interesgarriak eskaini. 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

• 10:30etan, Euskararen aldeko jaialdiak: Musika, bertsoak, kantuak… 

• Frontoi txikian: DBH-Batxiko ikasleak. 

• Plaza nagusian: LHko ikasleak. 

• Barandiaran plazan: Hhko ikasleak. 

• 16etan, Bingo jokoa eta Euskaraz abestu (Euskara eskola taldearekin) 
zuhaizti jubilatuenean. 

• 20etan, Ordizia kantari , Oroith, Umore Ona, Larrunarri eta Santa Ana 
abesbatzak abestu eta Amets Biden dantzatutako euskal abestiak. 

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

• Partaideen arteko lehendabiziko kontaktua. 

• Partaide bakoitzaren ekintzak lotzea. 

• Herriko puntu ezberdinetan Euskararen aldeko solasaldiak egiteko aukera 
jorratzea. 

• Puntu horietan, bakoitzak zer egingo duen azaltzea. 

BALIABIDEAK:  

• Herriko plaza 

• Herriko frontoia 

BALORAZIOA: 
Oso balorazio positiboa jaso du. Partaideen partetik eta baita ere ikuskizuna ikusi duten 
herritarren partetik. Herria alaitzen duen ekintza da eta herriaren puntuak hartzen 
dituena.  
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18. HIRI HEZITZAILEEN NAZIOARTEKO EGUNA 

ARDURADUNA(K):  dar-dar.  

PARTAIDEAK: 150 pertsona gutxi gorabehera izan ziren informazioa jaso zutenak, 

denak helduak eta hauen % 60 ziren emakumezkoak eta % 40 gizonezkoak. Ordiziako 

udalean 21 eragilek jaso zuten oroigarria eta errekonozimendua. 

 

DATA:   2016ko Azaroak 30ean. 
 

HELBURUAK: 
Giza Eskubideak Herrira proiektua bere baitan hartzen du Hiri Hezitzaileen foroak. Hiri 

Hezitzaileen mugimendu internazionalari eta Ordizian garatzen den lanari 

ikusgarritasuna ematea izan da helburua. 

Landu diren balioak: Giza Eskubideak, informaziorako eskubidea, herritarren 

eskubideak eta abar. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: Egun hau ospatzeko ekintza desberdinak 

eraman ditugu aurrera. Ekimen hau udalak eskatuta diseinatu eta eraman da aurrera. 

Egunean zehar, Barrena Kultur Etxearen aurrealdean, postu bat ezarri da Hiri 

Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea eta mugimendu honen helburuak herritarrei 

ezagutzera emateko.  

 

Goizeko 11:00etan Ordiziako Udaleko batzar aretoan udalak herriko hainbat eragile 

jaso ditu eta hauen lana eskertu eta goraipatu du bakoitzari oroigarri bat emanaz. 

Hauen artean zegoen dar-dar produkzioak. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 

ebaluazioa nola egiten den): 

 Kasu honetan dar-dar produkzioak ekintza diseinatu eta aurrera eraman duena. 

BALIABIDEAK:  
Ordiziako Udalaren stand bat, espositoreak, informazioa zabaltzeko foiletoak. dar-dar 

produkzioak kooperatibaren 2 langile, Udalean banatu diren oroigarriak. 

 

BALORAZIOA: 
Ordiziako Udalaren eta parte hartzaileen balorazioa oso positiboa izan da. 
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19. SASKI SOLIDARIOA 

ARDURADUNA(K): Hiri Hezitzaileko eragileak 

PARTAIDEAK: Jakintzako DBHO 1eko ikasleak, Urdaneta Ikastetxeko ikasleak, Zuhaizti 
zentroko erabiltzaileak. 
Nori zuzentzen zaio: Ikastetxeko komunitate guztiari (ikasle, irakasle eta gurasoak), 
herri osoari. 
 

DATA:   2016-2017 
 

HELBURUAK: 

• Krisiaren eraginez zenbait pertsonak bizi duen 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: 
Ekintza hau bi fase desberdinetan egiten da: Sentsibilizazio fasea eta gauzapena. 

Lehenengo fasea: 

• Urdaneta eskolan 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. 

• Jakintza Ikastolan Critasekoekin hitzaldia eta elkarrizketak egiten dira. 

Bigarren fasean janarien bilketa egin da. 

Azkenik jasotakoa eramaten da, zentroa ezagutzen da eta arduradunekin elkarrizketa 

egiten da. 

 
 
 

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

BALIABIDEAK:  
Aretoa, gela, ordenagailuak, gelak, Caritaseko boluntarioak, Zuhaiztiko boluntarioak... 

 

BALORAZIOA: Nahiz eta geroz eta zailago izan horrelako ekimenak   arrakastaz 
burutzea, balorazioa positiboa izan da. Hala ere, DBHO 1eko ikasle kopurua handia 
denez, denen partaidetza aktiboa ez da posible izan. 
Bestalde, azken boladan, ikastolatik burutzen diren solidaritate kanpainak ugariak 
direnez, geroz eta gehiago kostatzen da partaidetza bultzatzea eta behin baino 
gehiagotan insistitu behar izan dugu jana eta produktuak ikastolara ekar ditzaten. 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
 
Ekintza hau, urteko programazioren barruan dago. 
 

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

 
Herritarren konpromisoa eta baloreak zeintzuk diren jorratzen du, eta hauek 
eskaintzen duten solidaritatea ere nabarmen azaltzen da. 

 
▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
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20. TOLERANTZIAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

ARDURADUNA(K):  dar-dar kooperatiba, Ordizia Kolore, Garagunea, Goierriko Zubia, 

Kimetz Emakumeen Elkartea, Zuhaizti adinekoen zentrua. 

PARTAIDEAK: Parte hartu zuten pertsonak: 60 

Gizonezkoak: 10 

Emakumezkoak: 50 

 

DATA:   2016ko Azaroak 16ean.  
 

HELBURUAK: 
 Tolerantziaren Nazioarteko Eguna ospatzea, herritarrak eta herriko eragileak gai honen 

inguruan sentsibilizatzea eta aktibatzea. 

 

Helburu nagusia izan da, jendea konturatzea gure bizitzetan zehar edonor izan 

daitekeela diskriminatua momentu edo egoera desberdinetan arrazoi 

desberdinengatik. Ordiziako herrian egoera hauek ematen direnean salatzeko elkarte-

atze gune bat sortzea.  

Landutako balioak: Desberdin izateko eskubidea, berdintasuna bere zentzu zabalenean 

(generoa, arraza, sexu identitatea, orientazio sexuala, urritasunak dituzten pertsonen 

gizarteratzea…). 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: Herriko talde, eragile eta etorkinekin 

diseinatutako ekintza bat eraman dugu aurrera. 

 

Antolatzaileak: dar-dar kooperatiba, Ordizia Kolore, Garagunea, Goierriko Zubia, Kimetz 

Emakumeen Elkartea, Zuhaizti adinekoen zentrua. 

 

Barrena parkean elkarteratze bat egin zen, bertan aurreko beste ekintza batean 

landatu genuen zuhaitza (artzea) Tolerantziaren zuhaitza bezala izendatu genuen. 

Etorkizunera begira, tolerantziaren aurkako gertakarien ondoren biltzeko gune bat 

sortu nahi dugu (eraso homofoboak, arrazismo gertakariak…). 

 

Zuhaitzari ikusgarritasun handiagoa emateko asmoaz, Juan Kruz Igerabideren olerki bat 

daraman plaka bat ezarri zaio. Zuhaitzaren inguruan dauden adreiluak antolatzaileen 

logoak margotuz atondu dira. 
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METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
dar-dar produkzioak arduratu da kudeaketa parte hartzailearen bidez ekintzaren 

sorrera gidatzeaz. Goyeneche fundazioa, Ordizi Kolore, Goierriko Zubia eta dar-dar 2 

aldiz elkartu ginen ekintza honen diseinua aurrera eramateko. 

 
 

BALIABIDEAK:  
Ordiziako Udalaren soinu ekipoa. dar-dar produkzioak kooperatibaren 2 langile 

(aurkezle 1 soinu teknikari 1). Margotzeko materiala (koloretako margoak, brotxak, 

pintzelak), Oroigarri moduko plaka bat, Juan Kruz Igerabideren testu idatzi bat. 

Munduko lurralde desberdinetako musikak. 

 

BALORAZIOA: 
Beste eragileekin balorazioa egiteko bilera bat egin zen hurrengo egunetan. Bikaina 

izan zen denen partetik eginiko balorazioa. 
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21. ELIKADURAREN MUNDU EGUNA/ OGIAREN MUNDU EGUNA/ 

POBREZIA ERAUZTEAREN MUNDU EGUNA. 

ARDURADUNA(K):  Dar-dar, Ordizia Kolore, D’elikatuz.  

PARTAIDEAK: Boluntarioak: 20 pertsona 

4 gizonezko pakistandar. 

2 emakumezko saharar. 

Emakume mexikar 1. 

Emakumezko txiletar 1. 

Guatemalako emakume 1. 

6 gizonezko nepaldar. 

Emakume marokoar 1. 

Bertan jaiotako 5 emakume. 

DATA:   2016ko Urriak 26ean.  

HELBURUAK: 
 Ordiziako herritarrak eta herriko eragileak gai honen inguruan sentsibilizatzea eta 

aktibatzea. Ordizian dagoen kultur, jatorri eta arraza aniztasuna eremu publikoan 

aldarrikatzea. Beste jatorria duten herrialdeetan jaiotako pertsonen kulturaren balioa 

azaleratu. Jatorri desberdineko pertsonak elkar lanean ezagutarazi. Kultura 

desberdinetako gastronomia aldarrikatu. Behardunentzako jakiak bildu. 

 

Landutako balioak: Desberdin izateko eskubidea, arrazakeria, migranteak diren 

pertsonen gizarteratzea, berdintasuna, enpatia… 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Gizaki guztiok daukagun elikadurarako eskubidea aldarrikatzeko eta pobrezia 

erauztearen alde ekiteko, ekintza oso berezi bat antolatu genuen. 3 egun hauek 

elkartuaz, D´elikatuz zentrua eta Ordizia kolorerekin ekintza/festa sinboliko bat burutu 

genuen elkarlanean. 

Ordiziako plazan munduko herrialde desberdinetako ogiak egin eta banatu genituen 

elikagaien truke. Ordiziako behardunentzat jakiak jaso genituen. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
 
Ordizia Kolore eta D’ elikatuz zentroko arduradunekin antolaketa bilera 1, ideia 

aurkeztu eta elkarlana koordinatzeko. Ordiziako udal langile batekin bilera 1, baimenak 

eskariak eta eguneko lanak antolatzeko. Ordizia Koloreko kideekin 3 bilera ideia 

aurkeztu, boluntarioak bilatu eta eguneko lanak antolatu eta koordinatzeko. 
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BALIABIDEAK:  
Ordiziako Udalaren 5 sukalde, hesiak, oholtza eta soinu ekipoa. Ordiziako AMPO 

Errugbi taldearen sukaldeko plantxa bat. 

 

Giza baliabideen arloan: udaleko 3 langile, dar-dar kooperatibako 2 langile, 2 musikari 

saharar eta 2 musikari euskaldun. 

 

Boluntarioak: 20 pertsona. 

 

4 gizonezko pakistandar. 

2 emakumezko saharar. 

Emakume mexikar 1. 

Emakumezko txiletar 1. 

Guatemalako emakume 1. 

6 gizonezko nepaldar. 

Emakume marokoar 1. 

Bertan jaiotako 5 emakume. 

BALORAZIOA: 
Beste eragileekin balorazioa egiteko bilera bat egin zen hurrengo egunetan. Bikaina 

izan zen denen partetik eginiko balorazioa. 
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22. CYBERGELA, ELKARREKINTZA   

ARDURADUNA(K):  GARAGUNE ETA ZUHAIZTI 

PARTAIDEAK: 
Zuhaiztiko boluntarioak eta Garaguneko partaideak.  

DATA:   
2016ko Abenduaren 16ean. 

HELBURUAK: 

• Lagunak egitea,  

• Ordenagailua erabiltzen jakitea 

• Margotzen ikastea 

• Ordenagailuak dituen jokoetan jolastea 

• Errezetak ikastea 

• Ilobarentzako marrazkiak egitea. 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 

• Ostiralero, Garagunean aurkitzen diren pertsonak, Zuhaiztira joaten dira, “ 
Gente 3.0” cybergelara. 

• Bertan, informatikak eta ordenagailuak eskaintzen dituen aukera guztiak 
jorratzen saiatzen dira. 

• Jorraketa lan hau, boluntario batzuen laguntzarekin egiten dute ( Fabri, Javier, 
Ignacio, Mari Carmen, etc…) 

• Boluntarioen laguntza, beharrezkoa eta funtsezkoa da ekintza hau aurrera 
ateratzeko. 

• Ekintza hau aurrera ateratzeko ere, Obra Social “La Caixa”-ren laguntza egon da 
lehenengo momentutik. 

• Ekintza honetaz baliatzen diren pertsona hauek, boluntarioen lagun egiten dira 
eta beraien artean sortzen den harremana oso miresgarria da. 

• Pertsona bakoitzak, ekintza honetan bere helburu finkoak 
ditu: Lagunak egitea, ordenagailua erabiltzen jakitea, margotzen ikastea, 
arratoiarekin jolastea,  ordenagailuak dituen jokoetan jolastea,  ilobarentzako 
marrazkiak egitea, umeen bideoak ikusi, errezetak ikastea, etab. 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Abenduaren 16ean, Ordiziako Zuhaizti jubilatuen etxean,  Garagune, Obra Social “La 
Caixa” eta Zuhaizti gizartekintzaren arteko bilera egon zen. Bertan, Ordiziako Hiri 
Hezitzaile eragile nagusienak egon ziren. 

Bileraren hasieran, hitzaldi txiki bat izan genuen bertan geunden eragileentzako. 
Hitzaldi horretan, eginiko gizartekintza azaldu zuten, eta horren ondoren, bideo 
hunkigarri bat ikustera pasa ginen. 

Bideo horretan, “Gente 3.0” gizartekintzaren azalpena eman zuten. Ekintza honetan, 
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Garagunean aurkitzen diren pertsonen jorraketa lana zein zen aurkeztu ziguten: 

BALIABIDEAK: Zuhaiztiko: cyber-gela, areto nagusia… 

BALORAZIOA: 
Bideoa ikusi eta gero, bileran aurkitzen zen jendearen iritzia jasotzera pasa zen. 
Zorionez beteriko iritzi asko egon ziren, gizartekintza lan hau oso polita zelako eta 
eragileen arteko erlazio gogorra zegoela erakusten zuelako. Baita ere, boluntarioen 
iritzi oso positiboa jaso zen, beraientzako lan atsegingarria zelako eta pertsonaz asko 
ikasten delako. Honetaz gain, jendearen iritziz, ekintza hau eta ikusitako bideoa, 
partekatzea beharrezkoa da, egiten ari den ekintza honen berri geroz eta jende gehiago 
jakiteko eta parte hartzea bultzatzeko. 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
Herri mailan ekintza mota hau ez da asko ezagutzen, beraz hau integratzeko 
arazorik ez da egongo. Urteko programazioan sartu beharko da, herriarentzat 
oso positiboa delako eta parte hartzea eta balore oso positiboak transmititzen 
dituelako.  
 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 
ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
Balore oso positiboak aportatzen ditu gizartekintza honek. Bi elkarte hauen 
arteko elkarrekintza mota hau, gizartearentzat ezinbestekoa da.  

 
 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
Herri mailan, egiten ari den gizartekintza hau zabaltzeko, eragileen arteko    
lana egin beharko da herriko jendeak jakin dezan. Parte hartzea bultzatu 
beharko da, eta boluntario bezala laguntzeko prest dagoenari, gonbidapena 

emango zaio 
 

.  
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23. GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA NAZIOARTEKO KORTO LEHIAKETA 

ARDURADUNA(K):  DAR-DAR PRODUKZIOAK, UDALA.  

PARTAIDEAK: 
Dar-dar produkzioak, Ordiziako Udala, herritarrak. 

DATA:   
2016ko Abenduaren 10ean. 
 

HELBURUAK: 

• Giza eskubideen aldeko aldarrikapena. 

• Giza eskubide ezberdinak,  korto moduan ikusteko aukera izatea. 

• Gizartearen inplikazioa sustatu gai garrantzitsu honetan. 

• Herritarren parte hartzea. 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Esan behar dugu 130 korto jaso ditugula munduko hainbat herrialdetatik: Uruguay, 
Paraguay, Finlandia, Frantzia, Thailandia, Taiwan, Errusia, Brasil, Suitza, Colombia, 
Venezuela, Italia,Canada, Hungaria, Australia, Iran etab. 

Ikuskapen komisio batek, iritsi diren 130 korto horietatik 18 korto hautatu ditu, eta 
ondoren parte hartze prozesu bat eraman da aurrera eta Ordiziako 64 herritarrek eta 
hainbat eragilek, 12 korto onenak , “finalista” bezala hautatu dituzte. Hauek dira 
finalera iritsi diren kortoak: 

• Metros útiles.  (Espainia) 
• Tablo-a. (Espainia) 
• The photographer.(Espainia) 
• Toro.Txekiar Errepublika 
• The slow life Raúl Mico. Espainia 
• Punishment Island. Uganda 
• Brothers. Erresuma Batua 
• Egun batean. Frantzia 
• Portrait of a wind. Espainia 
• Tras los numeros. Espainia 
• Beti bezperako koplak. Euskal Herria 
• Un día de campo. Uganda 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Azaroak 15ean “Giza Eskubideak Herrira” proiektuaren prentsaurrekoa burutu 
zen.Herritarren artean Giza eskubideen inguruan sentsibilizatzea eta topagune eta 
komunikazioa sortzea da helburua.  

Desberdintasun guztien gainetik, elkarrenganako errespetua eta elkar ezagutza 
garatuz, persona guztien berdintasuna bultzatu nahi da integrazioa eta kohesio soziala 
sortuz. 
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Proiektua bi atalez osatuta dagoela esan ziguten Iker eta Asier Zinkunegik. 

1. Elkarrekin: Herriko eragileekin elkarlana. 
2. Giza Eskubideak lantzen Antzerkiaren laguntzaz: Ikastetxetan burutuko 

dutena. 

 

BALIABIDEAK:  

• Ordiziako Herri Antzokia. 

BALORAZIOA: 
Oso balorazio positiboa jaso du. 
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 24. PINTXOBIBOTEA 

ARDURADUNA: Ordizia Motown (Nick Night) (Movember)- Garagunea-Tabernariak 

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: Emakumezkoak %_70___14 erabiltzaile (10 emakumezko eta 4 
gizonezko)  
Hartzailearen adina:   Haurrak(0-12): Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40)   Helduak(40-
60) bai Nagusiak(+60)              

DATA: 
2016eko Urria-Azaroa 

HELBURUAK: 
Movember kanpainaren bidez, gizonezkoen prostatako eta barrabiletako minbizia 
ikerketa bultzatzeko dirua biltzea. Eta herriko jendea Movember egitasmoaz informatu 
eta sentsibilizatzea. 
Garaguneko kideentzat, egitasmo hau ezagutzea, eta aurrera eraman ahal izateko 
laguntzea, tabernariekin batera. 
Landu diren balioak: Inklusioa, elkarlana, osasun eskubidea. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Garaguneko profesional bat Movember egitasmoan kolaboratzen ari den pertsona 
batekin jartzen da harremanetan. Berak eskatzen du laguntza pintxobiboteak egiteko.  
 
 
 

BALIABIDEAK: 
Espazioa: Garagunea (pintxobiboteak egiteko/aurkezpena); herriko hainbat taberna 
(bertan pintxobiboteak banatzeko) 
Baliabide materialak: Papera, makilak, kola. 
Giza baliabideak: 3 Profesional 
 
 

 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA 
 
Urrian: Pintxobiboteak egin ziren. 
Azaroan: Taberna ezberdinetan banatu ziren. 
 

 
BALORAZIOA: 
Eskulan funtzionala egiteko aukera eman du ekimen honek. Pintxobibotean tabernetan 
banatzeak zertarako egin diren ulertzeko aukera eman du. 
Tabernetan ezagunak ginen, bertan tapoiak biltzen ditugulako urtean zehar. 
 
Movember ekimenaren aurkezpena oso pedagogikoa eta dinamikoa suertatu zen. 
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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?   

Osasun eskubidea jorratzean, gai hau ukitu dugu. Gizonezkoen bizi planetan 

aipatuko den gai bat izango da. 

Zabaltzen doa gure eskulan eskaintza, sustatu nahi dugun eran: funtzionala eta 

auzolan gisa eginikoa. 

 

 

 

 
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Hurrengo urteari begira, denbora gehiago beharko genuke lasaiago lan egiteko (eta 
pintxobibote gehiago egiteko). Gainera, tabernariak aldez aurretik informatu egin 
beharko lirateke, batzuk ez zuten eta kanpaina honen berri. 
 
 
OHARRAK: 
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▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak herriari? 

Gizonezkoen osasuna hobetzeko ekimen bat da, eta bildutako diruari esker 

ikerketa sustatzen da. 

Ordiziako herria mundu mailako ekimen baten partaide bihurtu da. 

Herriko elkarte eta zerbitzu desberdinek elkarlanean aritzeko okasioa izan 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. 
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25.  TAPOI BILKETA HERRIAN ZEHAR 

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

 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: Emakumezkoak %____50 
Aniztasun funtzionala: 14 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 herriko hainbat ikastetxe, denda eta tabernetan (eskualdeko beste 
ikastetxe eta enpresetara ere joaten gara) plastikozko tapoiak. Ondoren Sasietara 
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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 40 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. 
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, aurten 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… 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Saiatu izanagatik Markelen familiarekin harremanetan jartzen, aspaldi honetan ez 
dugu lortu. Duela urte pare bat etorri ziren garagunera gure lana ezagutu, eta azaltzera 
zenbat tapoi jasotzen ziren, zertan enplegatzen zen jasotako dirua… 
Berriro ere jakin nahiko genuke (eta ondoren kolaboratzaile guztiei azaldu) proiektua 
nola doan. 
 
 
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. 

▪ 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. 
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26. ERREFUXIATUEN NAZIOARTEKO EGUNA 

ARDURADUNA(K): Hiri Hezitzailea, Migrazio saila, Dar-dar 

PARTAIDEAK: 
Hiri Hezitzailea  
Jakintza Ikastola DBH 3-4 
Garagune 
Zuhaizti 
Gaztetxea 
Ordizia Kolore 
*( Emaneurre, Amets Bide, Txozna Batzordea, Ordiziarock, Oianguren)* Parte hartzeko gogoa aurkeztu 
dute, baino azkenean ezin izan dute. Aipamena merezi dute.  

DATA:   
2017/06/20 

HELBURUAK: 

• Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna dela eta, ekintza sinbolikoa egin.  

• Egun hori nolabait aitortzeko, egoeraren salaketa bat egiteko.  

• Zeharkako lerro bezala, eragile ezberdinak bildu hiri hezitzailea indartzeko.  

•  Helburu nagusia bezala, jendea  sentsibilitzazea egoera honi buruz.  

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Kartelak eta muralak sortu ziren  (Jakintza , Migrazio, dar-dar, Hiri Hezitzailea) egun 
honen inguruan. Gaian sentsibilizatzeko balio izan ziren baliabideak izan ziren. 
Ekintzan parte hartu behar zuten eragileekin kontaktuan jarri ginen ekintza egin 
aurretik.  
Ekainak 20ean, goizeko 10etan Barrena Kultur Etxean 100 pertsona bildu ginen ekintza 
jorratzeko asmoz.  
5 taldeetan banatu ginen (eragile guztiak talde ezberdinetan banatu ginen) ,eta talde 
bakoitzak herriko auzo ezberdinetara joan zen sentsibilizazio lana egitera. Ekintza herri 
guztira zabaldu egin zen, dena ez da erdigunean gelditu. Auzoetaraino iritsi zen.  
300 kartel egin genituen eta 30 mural.  
11.30etan , talde guztien elkarteratzea egin genuen tolerantziaren zuhaitzean, Barrena 
parkean.  
Testu irakurketa bat egin zen guztion aurrean, eta hori egin ondoren 5 minutuko 
isilunea jorratu zen.  
Komunikabideei deialdia egin zitzaien ( noticias de Gipuzkoa, Goierri tb, Diario Vasco, 
Ordiziako Udala web orrialdea….) ekintzaren berri izateko. 
Barrena Kultur etxean astebeteko erakusketa egin zen Jakintzan sortutako muralekin 
eta herrian zehar jarritako kartelekin.  
 

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

1. Hiri Hezitzailea, dar-dar eta Migrazioa 3 bilera burutu genituen.  

2. Dar-dar-ek ikastetxeetan errefuxiatuen inguruko gaia landu eta muralak lantzea 

proposatu zuen.  
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3. Ordizi kolore, Hiri Hezitzailea eta dar-dar eragile ezberdinekin bildu eta gaiaren 

inguruan leloak sortzea proposatu zien. 

4. Egun honetarako deialdia luzatu genien talde eragile ezberdinei. 

5. Egun horretan buruturiko ekintza.  

6. Ekintzaren ebaluazioa, hiruon artean.  

 

BALIABIDEAK:  
1. Kartelak eta muralak. 
2. Zeloa  
3. Giza baliabideak  
4. Dar-dar soinu ekipoa 
 

BALORAZIOA: 
Ekintzak izan duen inpaktu soziala neurtzea oso zaila da.  
Barne balorazioa oso ona izan da,  hainbat gai landu izan ditugulako ekintza honen 
inguruan eta hori positibotzat jotzen dugulako. Hurrengo kurtsorako kontuan hartuko 
ditugu hainbat aldagai  ekintza baloratzeko garaian. Ebaluazioak beste eragileei 
pasatzea ere gomendagarria izango litzateke.  

 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
Dar-dar-ek Giza Eskubideak Herrira proiektu orokorraren barnean aurre ikusten 
zuen ekintza bat da.  
Migrazio sailetik, Nazioarteko Egunak ospatzen dira, eta ekintza hau bertan 
sartzen da.  

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

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   

 
Jendea aktibatzea eta beste eragileekin elkarlanean egotea. Herrian presentzia 
edukitzea.  Giza Eskubideak Herrira proiektuak dituen helburuekin bat eginik, 
elkarteen arteko elkarlana jorratzea, proiektuaren sozialiazioa, elkarte 
desberdinen bisibilizazioa eremu publikoan eta gaur egungo gai garrantzitsu 
baten inguruan sentsibilizazio lana.  
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▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
Barne balorazioa oso positiboa da baino inpaktu soziala neurtzeko aukera ez 
dugu izan. Eragile gehiagorengana jotzeko aukera izatea lortu behar dugu.  
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27. AHOZ AHO  

ARDURADUNA(K):  Ahoz Aho, Urdaneta, Jakintza 

PARTAIDEAK: 
Ahoz aho-ko partaideak 
Urdaneta 12 ikasle 
Jakintza 12 ikasle 
 

DATA:   
2017/03/05 

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: 
 - Eredu bezala ipuin tradizionalak hartu ditugu berauen morfologia 
lantzeko. Ipuina aukeratu, egiturak banatu, aztertu eta berregin, taldekide 
bakoitzak muina ondo ulertu arte. 
- Ondoren, taldeak proposaturiko gaiak, pertsonaiak eta ibilbideak hartu 
ditugu ipuin berri bat asmatu arte. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
- Taldeka banatu dira ikasleak eta talde bakoitzak ipuin bat aukeratu du 
jende aurrean kontatzeko 
- Hirugarrenez, jarrera eta erritmo ezkenikoari ekin diogu, emanaldia 
prestatzeko. 
Horretarako 2 orduko 4 saio egin ditugu ikastetxe bakoitzean 3. Zikloko 
ikasleekin, joko eta ariketen bidez arlo hauek landuz: 
- Arreta 
- Irudimena 
- Hizkuntza eta ahozko azalpena 
- Ahozko teknikak eta adierazmena 
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- Erritmoa 
 

BALIABIDEAK:  
Jakintza Ikastolako aretoa 
Urdaneta Eskolako aretoa 

BALORAZIOA: 
 
Oso baikorra ikasleen parte-hartze guztiz emankorragatik. Ondo 
pasa dugu tailerrean eta hori zen helburuetako bat, ahozkotasunarekin 
gozatzea. Helburu nagusia ez izan arren use dut gozatze horrek baldintzatzen 
dituela beste helburu guztiak.Herriko antzokian jende aurrean kontatzeak asko 
motibatu ditu eta horrek tailerrean gogotsu eta arretaz egotea laguntzen du. 
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28. EZTABAIDA ETA GARAPENERAKO KULTUR ANIZTASUNAREN MUNDU 
EGUNA 

 

ARDURADUNA(K):  Migrazio saila, Dar-dar 

PARTAIDEAK: 
Garagune 
Ordizia Kolore 
Herritarrak 
Zinegotziak 
 
15 bat lagun bildu gara, horietatik 8 emakumeak izanik. 
 

DATA:   
2017/05/26 

HELBURUAK: 
Eztabaida eta Garapenerako Kultur Aniztasunaren Mundu Eguna ospatu eta aniztasun 
kulturalaren inguruan solasaldi - hausnarketa bat sortu eragile ezberdinen artean. 
Partaideekin gaiarekiko sentsibilizazioa landu. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
dar-dar Produkzioak  eta Migrazio Sailaren artean antolatutako ekintza izan da. Giza 
Eskubideak Herrira Nazioarteko Korto lehiaketako 2. ekitaldiari hasera eman . 
2017kolehen proiekzioa eskaini “Bicitown” izeneko film laburra. Ondoren, solasaldi bat 
egin da eragile ezberdinen artean. 
Film laburreko pertsonaiak aukera eman digu immigranteen larruan jartzeko eta Ordizia 
Koloreko kide batzuk euren esperientzia migratorioak kontatzera animatu dira . Ekintza 
xumea izan arren, hausnarketarako balio izan du. 
 
Ekintza goizean izan da, 11:00etatik 12:30etara, Barrena Kultur etxeko Batzar Aretoan. 
  

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 

ebaluazioa nola egiten den): 
 

 Maiatzak 18an,  dar-dar  Produkzioak eta Migrazio Sailak bilera bat egin genuen Giza 

Eskubideen testuinguruan, urteko egutegiari errepaso bat emateko eta batera egin 

daitezkeen ekintzak aurreikusteko. Hemendik ere, ekainak 20ko ekintza antolatzea 

atera zen. 

Beraz, lehen bilera horretan ekintza pentsatu eta lanak banatu genituen. Dar-darrek 

kortoa bilatuko zuen eta Migraziokoak komunikazio kanpaina egingo zuen (kartelak 

egin, difusioa egin eta eragileekin harremanetan jarri eta ekintzara gonbidatu). 

Harremanetan honako eragilerekin jarri ginen: Zuhaizti, Garagune, Ordizia Kolore, 

Kimetz, Caritas, Gaztetxea eta Txosna Batzordea). 

Momentuan balorazioa ona izan zen, baina hilabete eta erdira arte ez dugu 
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baloraziorik egin eta zenbait detaile ahaztuta ditugu. 

BALIABIDEAK:  
1. Kartelak  
2. Kortoa  
3. Batzar Aretoa 
4. Giza baliabideak 
 

BALORAZIOA: 
Kanpora begira edo “inpaktu soziala” ez da egon ekintzaren berri zenbait kartelen 
bitartez eman delako eta ez delako jendearengana iritsi. Hala ere, esan behar da, 
ekintza honekin ez genuela horrelako ezer bilatzen. 
 
Barrura begira, hau da, ekintzari begira, etorritako eragile ezberdinen artean gaiaren 
inguruan hausnartzera iritsi gara eta helburua hori zen. 
 
Hiri Hezitzaileari begira, ekintza honek indartzen lagundu duela iruditzen zaigu, urtean 
zeharreko beste ekintza bat izan delako eta Hiri Hezitzailearen izena zabaltzen lagundu 
duelako. Gainera, bertako eragileak elkartzen eta elkar aberasten jarraitu dugula uste 
dugu. 
 

 

 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
 
Migrazio Saila: Giza Eskubideen eta zehazki, migrazio eta aniztasunarekin 
erlazionatutako ekintzen barruan sartu da et ahori gure egutegian txertatuta 
dago. Beraz, indartzen lagundu du. Bestalde, bertan parte hartutakoekin 
harremana estutzen eta herrian toki bat eskaintzen lagundu du ere. 
Dar-dar: Giza Eskubideak herrira proiektuaren egutegiaren barruan genuen 
egun hau antolatzea. Giza Eskubideen markoan % 100 uztartzen da gai hau. 
 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 
ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko programazioari?   
 
Migrazio Saila: esan bezala, at eta beste eragileekin harremanak estutzea.  
Dar-dar: Giza Eskubideak herrira proiektuaren sozializazioan laguntzen digu, 
Beraz proiektua pixkanaka  saretzen doa 
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▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 

 
Migrazio Saila: barnera begira; programazioaren koherentzia batekin jarraitzea 
eta kanpora begira; Ordizia Koloreko herritarrak ezagutzera ematera, beren bizi 
esperientziak ezagutzera ematera, herrian presentzia duin bat izatea, elkar 
aberastea eta elkar ezagutzarako espazioak sortzea. 
 
Dar-dar: Gure ustez ekintzaren diseinuan hasitakoan jarritako helburuak bete 
zituen ekintza honek, egun mundial hau ezagutzera eman, korto bat ikusi, eta 
honen inguruan elkarrizketa bat sortu. Agian jende geixeago egon balitz obe 
bainan funtsean helburuak bete ditu. 
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29. ONGI ETORRI ORDIZIARA! – Bidezko Merkataritza eta erakundearen 
ezagutza (Garagune)  eta Bisita Gidatua Jakintza Ikastolako ikasleak) 

ARDURADUNA(K): MIGRAZIO SAILA – GARAGUNEA – JAKINTZA IKASTOLA 

PARTAIDEAK:  
BIDEZKO MERKATARITZA:  
Partaideen kopurua: Guztira: 7 Saiokide (4 emak) + 5 Garagune  (5 emak)+ 3 Migrazio 
Saila (2 emak)= 15.  Emakumezkoak %_73. 
 
Hartzailearen adina: Gazteak (19-40): 2  , Helduak (40-60): 12 (60-): 1 
 
ERAKUNDEAREN EZAGUTZA:  
Partaideen kopurua: Guztira:  6 Saiokide (4 emak) + 4 Garagune (4 emak) + 11 
elkartekide (4 emak) + 2 Migrazio Saila (2 emak) = 22. Emakumezkoak %_64. 
Hartzailearen adina: Gazteak (19-40): 3  , Helduak (40-60): 12 (60-): 7 
 
 
BISITA GIDATUA: 
Partaideen kopurua: Guztira: 4 Saiokide (1emak) + 4 Jakintza (4emak) + 2 Migrazio 
Saila (2 emak) + 2 irakasle (1 emak) = 12 
Emakumezkoak %_   67         
Hartzailearen adina: Gazteak (- 19): 4, (19-40): 5 , Helduak (40-60): 3, (60-): 0 
 
 

DATA:  
BIDEZKO MERKATARITZA ETA ERAKUNDEAREN EZAGUTZA: 
Maiatzaren 16an, herriko elkarteen ezagutza 
Maiatzaren 24an, Bidezko Merkataritza 
 
BISITA GIDATUA: 
Ekainak 14 
 

HELBURUAK: 
BIDEZKO MERKATARITZA: 
Ongi etorri Ordiziara! saiora etorritakoei bidezko merkataritza zer den adierazi eta 
Ordizian, Garagune eta beste kide batzuen artean egiten den lana ezagutzera eman. 
 
ERAKUNDEAREN EZAGUTZA: 
Ordiziara bizitzera etorri diren pertsonentzat, herria eta bertan dauden zerbitzuak 
ezagutzea, eta honen bidez, herritarrekin harremanetan jartzea. 
Garaguneko kideentzat, beste jatorri bateko pertsonak ezagutzea, beste kultura 
batzuk, eta bitartekari lanak egitea, herriko zerbitzu eta jendea aurkeztuz. 
Hasierako aurkezpenean, jende aurrean modu egokian hitz egin eta Garaguneko 
egunerokotasuna aurkeztea. 
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BISITA GIDATUA: 
 
Ongi etorri saioko kideei herriko baliabide eta azpiegiturak ezagutzera eman. 
Horretarako Jakintza Ikastoplako DBH4ko ikasleak bisita gidatua antolatu zuten beraiek 
landutako baliabide gida bat eskainiz. Zeharkako beste helburu bat, elkar ezagutzarako 
espazio txiki bat sortu eta herriko eragile ezberdinak saio hauetan inplikatu. Jakintza 
Ikastolakoen partetik, etorkinen behar eta errealitatera  gerturatzeko modu bat izan 
da. 
 
Landu diren balioak: Aniztasuna, inklusioa, elkarlana, elkarbizitza, eskubideak, bidezko 
merkataritzaren filosofia.. 
 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
BIDEZKO MERKATARITZA ETA ERAKUNDEAREN EZAGUTZA: 
 
Martxoak 24an, Aniztasun eta migrazio teknikaria eta Garaguneko arduraduna 
harremanetan jarri ziren, elkarrekin egin zitezkeen lanak aurreikusteko. Hemendik, 
Ongi etorri Ordiziara! programan, berria den Bidezko Merkataritza saioa aurkeztea 
adostu zen. Horretarako bilera bat egin zen eta hortik aurrerako harremana e-postaz 
eta telefonoz izan da. 
  
 
BISITA GIDATUA: 
Jakintza Ikastolako DBH4ko ikasleak Migrazio Sailarekin harremanetan jarri ziren 
otsailak 20en gizarte arloko atal hau aztertu nahi zutelako beren etorkizuneko ogibidea 
bideratzeko. Beraiek harrera gida lantzen ari zirenez, bisita gidatua beraiek egitea 
proposatu zitzaien eta onartu zuten. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 
BIDEZKO MERKATARITZA:  
Ekintza hau, Zerbitzu eta Baliabide Publikoak atalean sartu zen. Beraz, lehen atalean, 
Iñaki Dubreuilek Ongizate Sistemak dituen babes zerbitzuak adierazi zituen eta bigarren 
atalean, Ainhoak, Migrazio eta Aniztasun Sailean zegoen praktiketakoak, bidezko 
merkataritza zer den aurkeztu zuen power point baten bitartez. Saioa dinamikoa izan 
zen, denek parte hartu egin zuten eta elkar aberasteko balio izan zuen. Saioko 
partaideak ez zuten Bidezko Merkataritza zer zen ezagutzen eta Garagunekoek 
asteazkenetan egiten dutena adierazi zuten. Gainera, saioko kide bat boluntario 
moduan ibiltzen da Garagunerekin asteazkenetan perian. 
 
ERAKUNDEAREN EZAGUTZA: 
Maiatzak 16an: Barrenan parte hartu zuten 3 erabiltzailek, profesional baten laguntzaz. 
Garaguneko programa aurkeztu zieten Ongi etorri Ordiziara-ko kideei. Aurten, lehen 
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aldiz,  ez du inork praktikarik Garagunen egin. 
 
 
BISITA GIDATUA: 
Goizean 10etan geratu ginen eta bakoitzak ibilbideko atal bat erakusten zuen. Urtero 
bezala, Caritasen geldiune bat egin genuen eta eraikina erakusteaz gain, egiten duten 
guztia azaldu ziguten. Beste geldialdi bi egin genituen ere, KZgunean eta AEKn. Ikasleak 
izan ziren hitzordu hauek finkatu zituztenak. Bisita 12etan bukatu zen. 
 

BALIABIDEAK:  
 
BIDEZKO MERKATARITZA ETA ERAKUNDEAREN EZAGUTZA: 

- Barrena Kultur Etxeko gela eta Batzar aretoa. 
- Bidezko Merkataritza aurkezteko Power Pointa 
- Bidezko Merkataritzari buruzko esku-orriak. 
- Giza baliabideak 

 
 
BISITA GIDATUA: 
 

- Giza baliabideak 
- Gida 
- Herriko eragile batzuen inplikazioa. 

 

BALORAZIOA:  
Ongi etorri Ordiziara! informazio saioak erreminta bat dira herriko eragile eta elkarteak 
beste lurraldeetatik etorritako pertsonekin harremanetan jartzeko eta elkar 
ezagutzarako espazio txikiak sortzeko.  
 
Gainera, bai Bidezko Merkataritza, Elkarteen ezagutza zein bisita gidatuak, herria eta 
herriko dinamika zein baliabideak hobeki ezagutzeko balio izan dute. 
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Balorazio hau azkarrago egin parte hartu duten eragile guztiekin batera. 
 

OHARRAK:  
 
Balorazio orri hau ez dago Jakintza Ikastolako kideekin kontrastatuta. 
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ 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?   
Honelako jarduerak beti ematen du aukera trebezia desberdinak lantzeko: 
komunikazio eta harremanekin zerikusia dutenak bereziki; bestei zerbait 
aurkezteko ideiak “ordenatu” eta prozesatu egin behar izaten dira. 
Beste herrialde batzuetako pertsonak ezagutzeak beraien kulturan murgiltzeko 
parada ematen du, eta hori beti da aberatsa, bereziki kultura arloan irisgarriak 
diren jarduera gutxi daudenean pertsona batzuentzat. 

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

Herrira iristen diren pertsonak ezagutzeko aukera, eta horren ondorioz, harrera 
on bat egiteko okasioa, beldurrak eta mesfidantzak gaindituz. 
Aniztasuna era positibo batean ikustea. 

 
▪ 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 on gisara.  
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30. HERRIKO MUSIKA TALDE GAZTEEKIN ELKAR-TRUKEA 
 

ARDURADUNA(K): Gazteria Saila, Gaztelekuko hezitzaile taldea 
 

PARTAIDEAK: Gaztelekuko gazteak eta Zesura taldeko 3 kide 
 
 
Partaide kopurua: __40___  Gizonezkoak % ___70__  Emakumezkoak % ___30__ 
 
 
 
Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) , Umeak ( ) , Nerabeak(13-18) , Gazteak , Helduak , 
Nagusiak(+60) . Gehienak 12-13 urte bitarteko nerabeak izan ziren 
 

DATA: 2016ko azaroaren 26an, larunbata, arratsaldeko 6etatik 8etara. 
 

HELBURUAK: 
- Herri mailako partaidetza aktiboan eragitea 
- Herriko eragileekin harremana sustatzea 
- Musikaren bitartez sormena lantzea 
- Musika euskaraz lantzea 
- Musikaren bitartez ongi pasatzea 
- Euskal rapa zer den ezagutzea 

 
 
Landu diren balioak: 

- Euskararen garrantzia kultura trasmisioan 
- Sormena eta gorputz espresioa 
- Herriko musika taldea ZESURA ezagutzea 
- Musika taldekideen jakinduria nerabeekin partekatzea 
- Aniztasuna eta inklusioa. 

 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 

- Nerabe taldeak musika taldeari galdetu behar dizkion galderak prestatzen 
dituzte. 

- Galderak egiten dira eta erantzun ere 
- Gazteak musikari hizkiak jartzen dizkiete 
- Gazteak abestu egiten dute 
- Musika taldekoak abesten dute 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
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ebaluazioa nola egiten den): 
- Gazterira saileko arduraduna gaztelekuko koordintzaile eta hezitzaileekin bilera 
- Gaztelekuko koordinatzailea harremanetan jartzen da Zesurako taldearekin 
- Gazteria saileko arduraduna zuzenean hitz egiten du taldearekin ekintza 

antolatzeko 
 
 
 

BALIABIDEAK: 
- Musika mahaia eta bozgailuak 
- Gaztelekua bera 

 
 

BALORAZIOA: 
- Oso balorazio positiboa egin dute eragile guztiak. Planteatutako helburuak 

bete dira. 
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 

- Ekintza denbora gehiagokoa izatea, motz geratu bait zen. 
 
 

OHARRAK (hiri hezitzaileen gutunaren printzipioekin lotu):  
Belaunaldi ezberdinen arteko harremana landu da. 
Euskal kulturaren transmisioa sustatu da eta praktikan jartzeko aukera izan dute 
Ordiziako gazteek 
 
 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 

▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

 

Ekintza hau, gure lehenengo 3.hilabeteetako programazioaren barnean txertatu 

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

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Erakundeak herriko eragileak gehiago ezagutzea.  

Gazteekin harreman estuago lortzea. 

Musika taldean Sindrome de Down duen mutitxo bat ere etorri zen, gonbidatu 

genuen. 

Zesura Rap taldeak inklusio arloan egindako lana erakutsi nahi genien nerabeei. 

Esperientzia oso aberasgarria izan da 

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

Zerbitzuak duen helburu hezitzailea erakustea agente ezberdinen artean (gurasoak, 

udaleko teknikariak, zinegotziak, komunitatea…) 

 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

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

Egindako ekintzaren zabalpena eginez sare-sozialetan eta ebaluazio txostenetan. 
 
Herri mailan egindako ekintzaren berri emanaz, udal-mailan ditugun baliabideetan. 
 
Gazteek, argazki bilduma eta ekitaldiaren bideo bat grabatu zuten. 
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31. GAZTELEKUTIK GARAGUNERA. 

ARDURADUNA(K): Gazteria Saila. Gaztelekuko hezitzaile taldea.Garagunea. 

PARTAIDEAK:  
 
 
Partaide kopurua: __10___  Gizonezkoak % ___90__  Emakumezkoak % ___10__ 
 
 
 
Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) , Umeak ( ) , Nerabeak(13-18) , Gazteak , Helduak , 
Nagusiak(+60) . Denak 12-13 urte bitartekoak. 
 

DATA: 2017ko urtarrilaren 5a 
 

HELBURUAK: 
 

- Herriko eragile ezberdinekin harremana sustatzea 
- Herriko eragile ezberdinak ezagutzea 
- Gazteek errealitate ezberdin bat ezagutzea 
- Teknologia berrien ezagutza Garagune taldearekin partekatzea. 
- Nerabeen Zerbitzua Lokaletik kanpora eramatea. 

 
Landu diren balioak: 

- Errespetua                                 -   Aniztasuna             -   Inklusioa 
- Elkartasuna                               -   Elkartasuna 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 
Gaztelekuko talde bat Garagune joan da. 
Joan den urtean elkar ezagutzeko bidea ireki genuen, aurreneko saioa herriko 
Gaztelekuan egin genuen, orain, bigarrena, Garagunean egitea adostu genuen. Bertan, 
Garagune zer den eta zertarako den azaldu zaie gazteei. Ondoren, gazteek 
gaztelekuaren funtzionamendua zein den azaldu dute. 
 

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

- Gazteria saileko arduraduna Garaguneko arduradunarekin harremanetan jarri 
zen 

- Gaztelekuko koordintzaileak topaketa egiteko eguna eta ordua hitzartu zuen 
arduradunarekin 

- Hezitzaile taldeak gazteekin Garagunera joan ziren eta bertan informazioaren 
elkar-trukea egin zen 
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BALIABIDEAK: 
- Baliabide materialak: ikus-entzunezko materiala 
- Giza-baliabideak: hezitzaile taldea 

 
 
 

BALORAZIOA: 
- Ekintza burutzeko taldea sortzea konplikatua izan da. Ez zuten  
- motibaziorik ekintza egiteko. Gai berbera ikastetxeetatik ere landu da eta ez 

zuten berriz ere landu nahi. 
- Hezitzaileek elkartrukea gehiago landu nerabeekin. Aurreikusita genuen 

Gaztelekuko nerabeek Mannequin Challenge egitea Garaguneko taldearekin. 
Nerabeen zerbitzuko argazki batzuk partekatu ziren baina pentsatutako 
proiektua ez zen bideratu. 

- Alde batetik taldearen inplikazioa, bestetik, tartean, Gabonetako ekintzak, 
proiektuak, azkenean, beste forma bat hartu zuen eta aurretik proposatutako 
hainbat helburu ez ziren bete. 

- Nerabeen konplizitatea lortzea, inplikazioa proiektuan, eta, ematen dugun 
komunikazioa zuzena eta garbia izatea. Hurrengorako, puntu hauetan, indar 
gehiago jarri  beharko dugu. 

- Zerbitzutik kanpo antolatzen diren ekintzetan parte hartzeko kosta egiten 
zaigu nerabeekin. Hiri Hezitzaile proiektua egokia dela, uste dugu, herrian arlo 
hezitzailea lantzeko; baina, hau, prozesu bat da, eta, nerabeak ere ohitzen 
joango dira. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
- Ekintza egiteko data aldatzea 
- Beste ekintza mota bat birplanteatzea (hezitzaileak) 
- Koordinazio lanak gehiago indartzea.  
- Nerabeen lan taldearekin aurretik ekintza gehiago lantzea, prestatzea, 

informazio zehatza: zer, zertarako…, denbora gehiago horretan inbertituz. 
- Hezitzaileen aldetik bisitaren buelta modura gehiago hartu zen, Garagunean 

zer egingo den informazio zehatza ere partekatuz. 
- Nerabeen hezitzaileek Hiri Hezitzaile proiektuan zuzenean ez dute parte 

hartzen, informazioa koordinazio bileretan helarazten zaie.Hiri hezitzailearen 
proiektuaren erreferentzia gugandik dute, koordinazio ordu eskasak ditugu 
hezitzaileekin, barneko lana indartu beharra dago. 

 

OHARRAK (hiri hezitzaileen gutunaren printzipioekin lotu):  
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PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
 

▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Gure lehen hiru hileko programaketaren barnean txertatu dugu. Nerabe 

zerbitzuaren barnean, sartzen den helburu bat da aniztasunaren trataera. 

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

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Nerabeak ezagutzen ez duten errealitate bat jakinaraztea 

Gaiarekiko sentsibilizazioa lortzea 

Nerabeak gure zerbitzuaren aurkezle zuzenak izatea 

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

Herriko eragile bat ezagutzea 

Herriko parte-hartze aktiboan eragitea 

Herriko nerabeen kontzientziazio maila gaiarekiko handitzea 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

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

Ekintzaren argazkia bilduma egin da. Gurasoei egindako aurkezpen bileran 

ekintzaren berri eman da. 

Gainontzeko nerabeei azalduko zaie, Gaztematikaren bitartez Nerabeen 

zerbitzuetako eragileek honen berri izango dute. 
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32. HENNA TAILERRA 

ARDURADUNA(K): Gazteria Saila.Gaztelekua.Hezitzaile taldea. 

PARTAIDEAK:  
 
 
Partaide kopurua: ___40__  Gizonezkoak % ___50__  Emakumezkoak % ___50__ 
 
 
 
Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) , Umeak ( ) , Nerabeak(13-18) , Gazteak , Helduak , 
Nagusiak(+60) . Gehienak 12-13 urte bitarteko nerabeak izan ziren, 15-16 urteko 
batzuk gerturatu dira eta parte ere hartu dute. 
 

DATA: Urtarrilak 3, asteartea, arratsaldeko 6etatik 8etara. 
 

HELBURUAK: 
- Kultura ezberdinak ezagutzea 
- Aniztasunaren trataera sustatzea nerabeen artea 
- Etorkinen errealitatea ezagutzea 
- Emakume etorkin taldeari gizarteratzeko aukera ematea bere jakinduria 

partekatzen. 
- Henna tailer bat antolatzea. 

 
Landu diren balioak: 
Kulturartekotasuna, errespetua, elkartasuna 
 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
 
 
Harremaneko bi emakume saharauiek henna tailerra eskaini die gaztelekuko nerabeei 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
 
Gazteria saileko arduraduna aniztasun saileko arduradunarekin harremanetan jarri da 
eta Ordizia Koloreko partaide baten erreferentzia lortu du henna tailerra gaztelekuan 
eskaini ahal izateko. 
Kontaktua herriko saharaui batekin egiten da. 
Ekintza gaztelekuko hezitzaile taldearekin bat egin da.  
 
 
 

BALIABIDEAK: 
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. Materialak: henna tailerra eskaini ahal izateko plantilla eta pintura. 
. Giza baliabideak: Ordizia Koloreko bi partaide eta hezitzaile taldea. 
 

BALORAZIOA: 
 
. Ekintza asko gustatu zitzaien nerabeei eta gustora aritu ziren. 
. Aurreneko hurbilketa izan da, aurrera begira nabarmendu ditugun hobekuntzak 
kontuan hartuko ditugu. 
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
  
. Ekintzarekin lotutako baloreak hezitzaile taldeari eta nerabeei hobeto helaraztea. 
. Ekintza parte hartzaileagoa izatea. Tailerra egiteko materiala adibidez nerabeek 
egitea edo nerabeek beraien artean erakusten ibiltzea. 
. Hizkuntza ere muga bat izan da. Tailerra eman dutenek, horietako batek zerbait 
ulertzen zuen, bigarenak ez. 
Hurrengoan tailerra euskaraz emateko gaitasuna duen bat aurkitzea.  
 
 

OHARRAK (hiri hezitzaileen gutunaren printzipioekin lotu):  
.Aniztasuna eta kulturartekotasuna sustatzea 
 
 

 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 

 

▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 

planean…? 

Gaztelekuko gabonetako programaketa bereziaren barnean txertatu dugu 

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

ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 

programazioari?   

Gaztelekuaren helburu orokorrekin bat egitea, aukera berdintasuna sustatuz 

eta aniztasunaren trataera landuz 
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▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak herriari? 

Etorkinen errealitateari buruzko sentsibilizazioa 

Kulturartekotasunaren ezagutza herriko nerabeen artean 

Herriko eragile den taldea ezagutzea. Ordizia Kolore, saharaui taldea. 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 

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

Argazki bilduma egin da eta sare sozialetan zabalkuntza egin da. 

Nerabeen zerbitzuaren aurkezpenetan erabiltzen dugu. 
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33. ALTAMIRAN OSTIRAL GAZTEAK 
 

ARDURADUNA(K): Kale Hezitzaileak, Altamirako auzo elkartea 
KOLABORATZAILEAK: Jakintza, Oianguren eta Urdaneta ikastetxeak 

PARTAIDEAK: Ekintza hauetan parte hartzea irekia da, lehen hezkuntzako 5.eta 
6.maila zein DBHko gazteak parte hartu dutelarik (Ostiral bakoitzean parte hartzea 
ezberdina da, normalean 20-25 neska mutil inguru biltzen dira. ) 
 

DATA:  2017ko Otsaila eta Martxoko Ostiral guztiak, 17:00etatik 19:00etara 
Altamirako plazan eta auzo elkartean. 
Apririlean zehar ez da burutuko baina Maiatzean berriro ekingo diogu. 
 

HELBURUAK: 
 -Gazteen inplikazioa lortzeko 
 -Altamira auzoan kaleko giroa bultzatzeko 
 -Elkarteen arteko elkarlana sustatzeko 
 -Komunitatearen sentsibilizazioa lortzeko gazteen errealitate ezberdinen inguruan 
 -Generazio ezberdinen arteko elkarezagutza eta errespetua bultzatzeko 
 
  

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Kale Heziketa programatik bultzatuta Altamira auzoan proiektu komunitario bat 
garatzen ari gara.Proiektu honen barruan Ostiraletan ekintza ezberdinak burutzen 
ditugu gazteei zuzenduta. Ekintzei dagokionean, xakea, eskulanak, mahai jolasak, pin 
pon, futbolina... Ostiral bakoitzean ekintza ezberdinak burutzen ditugu. 
 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Altamira auzoan proiektu komunitarioaren garapenak fase ezberdinak izan ditu: 
             A) Kale behaketa: Kale hezitzaileok auzoan baliabideak, zerbitzuak, elkarteak 
eta orokorrean auzoan dagoen bizitza behatu ditugu gure presentziaren bitartez 
              B) Talde Hezkuntza Proiektuen garapena auzoan: Kale heziketa programan 
garatzen ditugun talde hezkuntza proiektuek auzoan garapena eta presentzia izan dute 
              C) Elkarrizketak auzoko eragile, elkarte eta zerbitzuekin: 
Auzoaren inguruko beharren inguruan elkarrizketa ezberdinak burutu ditugu Auzo 
elkartea, Al fajar elkartea, Oianguren eta Jakintza ikastetxeekin zein norbanako 
indibidualekin. 
 
Elkarrizketa hauen ondorio bezala, Altamirako auzo elkartearekin batera Ostiraletan 
gune ireki bat sortzea planteatu zen herriko gazteei zuzenduta, bertan ekintza 
ezberdinak burutzen ari direlarik.  
 
Ekintza hauen difusioa egiteko ikastetxeak, gazteria, kultura arlora ere jo dugu. 
 

96 



                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
 

 

 

 

PROIEKTUAREN INTEGRAZIOA ZURE ERAKUNDEAN 

 
▪ Nola integratzen duzu ekintza hau ikastetxeko/elkarteko/erakundeko 

hezkuntza proiektuan ( curriculumean..) urteko programazioan edo urteko 
planean…? 
 
Kale heziketa programako helburuekin guztiz bat dator. 
 
 
 

▪ Zer aportatzen ( Baloreak, konpetentziak, ondorioak…) dio ekintzak zure 
ikastetxeko hezkuntza proiektuari edo elkarteko/erakundeko 
programazioari?   
 
Komunitate Hezkuntza Priektu baten garapena 

 
 

▪ Nola zabaltzen duzu ekintzaren hasierako helburua eta lortutako ondorioak 
edo emaitzak ikastetxe/elkartean/erakundean? eta herri mailan? 
 
Modu ezberdinak daude zabalpenerako, proiektuan inplikatu diren eragileekin 
konpartituz, Hiri hezitzailearen bidez... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BALIABIDEAK: Altamira auzoko elkarteko lokala, Altamirako plaza, pin pon mahaia, 
futbolina, jolasak, eskulanak egiteko materiala... 

 

BALORAZIOA: 
Momentuz oso balorazio positiboa egiten ari gara. Ostiraletan gazteen parte hartzea 
nahiko handia ari da izaten eta ezarritako helburuak lantzen ari gara.  
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34. EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA 

ARDURADUNA(K):  dar-dar, Ordiziako Udala.  

PARTAIDEAK: 10 ikusle bertaratu ziren. 7 emakumezko eta 3 gizonezko. Egun honetan 

hainbat ekintza zeuden herrian eta ikusle kopuruan eragin zuen. Gainera ekintzaren 

zabalkundea ez zen gure eskutik joan eta gure ustez ez zen behar bezala egin. 

 

DATA:   2016ko Azaroak 26ean 
 

HELBURUAK: Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko eguna 
ospatzea, herritarrak eta herriko eragileak gai honen inguruan sentsibilizatzea eta 
aktibatzea. 
 
Landu diren balioak: Genero berdintasuna, feminismoa gaur egun, matxismoaren 

presentzia gizartean biolentzia estrukturalaren modura. Artearen balioa giza 

eskubideen urraketak salatzeko eta gizakiari pentsa arazteko eta abar. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: Udaleko berdintasun arloko teknikariarekin 

elkarrekin diseinatutako ekintza bat eraman da aurrera. Giza Eskubideak Herrira 

Nazioarteko Korto Lehiaketara aurkeztu den "Beti Bezperako Koplak" laburmetraia 

proiektatu da Barrena kultur etxean. Ondoren, Ageda kopla taldeko kide diren Bego 

Vicario, Josune Etxarte eta Jon Zurimendi egileekin hitzaldia eta elkarrizketa bat egin 

da, arte lan honen edukiez eta sormen prozesuaz hitz egiteko. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Ordiziako Udaleko berdintasun teknikariarekin 2 bilera antolaketarako. Hizlari 

gonbidatuei telefono deiak ekintza prestatzeko. 

 

BALIABIDEAK: Barrena Kultur Etxeko areto nagusia, Ordiziako Udalaren bideo 

proiektorea, soinu ekipoa. dar-dar produkzioak kooperatibaren 2 langile (aurkezle 1 

soinu teknikari 1). Proiektatu den laburmetraia. 

BALORAZIOA: 
Ebaluazioa egiteko bertara gerturatutako pertsonei ekintzaren inguruan galdeketa 

xume bat egin zitzaien, erantzunek oso positibotzat baloratu zuten ekintza bera, bere 

antolamendua eta ekintzaren inguruan eskainitako edukiak. 
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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 
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proiektuak gogoeta gai eta partaidetza xede izango dira, behar diren lanabesak erabilita, 
pertsonei –gizabanako gisa eta talde gisa– hazten laguntzeko. 

 
 
 
 
III. PERTSONEN ZERBITZU OSOAN 
 

13.- Udalerriak ebaluatuko du haur eta gazteek inolako bitartekaritzarik gabe jasotzen 
dituzten kultur, josteta, informazio, publizitate edo beste era bateko proposamenen eta 
errealitateen eragina.  

 
14.- Hiria familiei behar bezalako prestakuntza ematen ahaleginduko da, haien 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/ 
Amaia Ayerra 

943 16 05 40 aayerra@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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