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ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA 
2012-2013 

 

 

1.-SARRERA 

 

Hiriak edo udalerriak, elkarrekin bizitzeko aukera eskaintzen digu. Testuinguru horretan 

ezinbestekoa da tokiko erakundea edo Udala, horixe baita herritarrak gertuen duen administrazioa; ez 

dugu ahaztu behar, gainera, haren eginkizun nagusia herritarren premiei erantzutea dela. 

 

Errealitate hori aintzat hartuta eta bidean sor litezkeen oztopoei aurre egin nahian, 1990ean, 

Herri Hezitzaileak izeneko mugimendua sortu zen, herritarren bizi kalitatea hobetzeko lankidetza foro 

bat eskaintzeko asmoz. H.H.N.E. (Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea) elkarteak Udalerri askoren 

lanak eta esperientziak koordinatu eta gaiaren inguruan bilerak eta Kongresuak antolatzen ditu. Hiri 

Hezitzaileen Elkarteak, munduan zehar, 400 bazkidetik gora ditu. Europa hiri garrantzitsuenak ere barne 

daude eta Euskal Herrian 5 dira, oraingoz, Hiri Hezitzailea bihurtu nahian lanean jardun diren Udalak: 

Barakaldo, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Zarautz.  

 

Gaur egun, hiriak –handiak nahiz txikiak– ezin konta ahala aukera ditu hezkuntzan, sekula baino 

gehiago. Baina, aldi berean, hartan hezkuntzaren kontrako indarrak eta joerak eragin dezakete. Aldez 

edo moldez, hirian badira lanabes garrantzitsuak osoko prestakuntzari begira: hiria sistema konplexua 

baita eta, aldi berean, hezkuntza-eragile etengabea, anitza eta alderdi askotakoa, eta gauza da 

heziketaren kontrako eragileak indarrik gabe uzteko. 

 

Hiri hezitzaileak berezko nortasuna du, bere herrialdean bertan txertatua. Beraz, hiriaren 

nortasuna eta bera parte den lurraldearena elkarren mendeko dira. Hiri hezitzaileak eginkizun 

hezigarria landu eta garatu behar du ohiko eginkizunekin batera (ekonomikoa, soziala, politikoa eta 

zerbitzuak ematea), eta bere biztanle guztien prestakuntza, sustapena eta garapena izan behar ditu 

gogoan.  

 

Arrazoi sozial, ekonomiko eta politikoek justifikatzen dute eginkizun hori; eta, batez ere, 

bizikidetzan oinarritutako kultura eta prestakuntza arloko proiektu eragingarria lortzea izan behar dute 

helburu. Honatx XXI. mendeko erronka handiak: lehenik eta behin, hezkuntzan “inbertitzea”, 

pertsonarengan, pertsona gauza izan dadin bere giza ahalmena adierazi, berretsi eta garatzeko, betiere 

bere berezitasunarekin, sormenarekin eta erantzukizunarekin bat. Bigarrenik, berdintasun osoko 
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baldintzak sustatzea guztiek besteen errespetua senti dezaten, besteenganako begirunetsu izan 

daitezen, harremanetan sartzeko gauza. Eta, hirugarrenik, ahal diren alderdi guztiak erabili behar dira, 

hiriz hiri eta inolako bazterkeriarik gabe, egiazko ezagutza-gizartea eraikitzeko. Xede horretarako 

aurreikuspenen artean, besteak beste, herritar guztiek sarrera erraza izan beharko dute informazioaren 

eta komunikazioen teknologietan, jendearen garapena ahalbidetzen dute eta. 

 

Hiri hezitzaileak, beren hezkuntza-erakunde formalen bidez eta esku-hartze ez-formalen (xede 

hezigarria duten ekimenak hezkuntza araututik kanpo) eta informalen bidez (ez dute xede hezigarririk 

eta ez daude planifikaturik) elkarlanean arituko dira bata bestearekin edo denen artean esperientziak 

trukatzeko.  

 

Esandakoa laburtuz, Udalerria hezitzailea dela esaten dugunean, hauxe nabarmendu nahi 

dugu: udalerriak asmo hezitzailea txertatzen du bere dimentsio urbanoan. Hori horrela, herritarrek eta 

Administrazioak hiru mailatan lan egin behar dute, Udalerri Hezitzaileen oinarriek dioten bezala:  

o Informazio egoki eta gardena eman 

o Herritarren parte-hartzea 

o Premien, proposamenen eta aurrerantzean egin beharreko ekintzen ebaluazioa.  

 

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

hezitzailetzat jo diren arloekin uztartzeko. Horrez gain, ezinbestekoa du koordinazioa eta 

zeharkakotasuna lan egiteko orduan. Hiri hezitzaileaz ari garenez ezin ditugu ahaztu behar oinarrizko 

kontzeptua hauek: 

o Udalerrian ikasi. “Hezkuntza edukiontzi” askotarikoa eta aniztuna 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 ikas daiteke berez, 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 da norberaren auzoaren eta udalerri osoaren eskaerei 

erantzuteko 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 

 

Proiektua 2008ko urtarrilaren 16an aurkeztu zen jendaurrean, Ordiziako D´ Elikatuz zentroan. 

Bilera hartan, proiektuaren helburuen berri eman zitzaien komunikabideei eta gerturatutakoei. 2008ko 

urtarriletik ekainera, hainbat bilera egin ziren erakundeekin, udal teknikariekin eta herritarrekin. Lehen 

fasean parte hartu zuten udal ordezkariek eta teknikariek. Bigarren fasean herritarrak, elkarteak eta 

gizarte taldeak izan ziren protagonistak.  

 

Hiri Hezitzaileen eduki teorikoaz aritu ondoren, hiri hezitzaile ikuspegitik hausnarketa egin zen 

Ordiziako egoeraz, herritar eta elkarteetako zenbait ordezkariekin. Hausnarketa horren ondorioz, 

esparru guztietara iristea ezinezkoa izango zela ikusiz, zenbait gaiei arreta berezia jartzea erabaki zen, 

horrela: Inmigrazioa, Kultura, Komunikazioa, Aisialdia eta Kirola, Eskola eta Hezkuntza eta Euskara. 

 

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 hau aztertuz aukera izatea 

proposamenak landu eta garatzeko. Galdeketa 200 herritarrei egin zitzaien: gizon eta emakume, neska 

eta mutil, gazte eta nagusiei. Herriko hainbat elkarteri egindako elkarrizketak ere kontutan hartu ziren, 

eta Agenda 2000 eta esparru honi buruzko prentsako berriak. 

  

Diagnostikoa egin ondoren, indargune eta ahulguneak identifikatu eta lehentasunak zehazten 

joan ginen. Hurrengo urratsa, denen partaidetza bultzatu nahian, Udal erakunde, herriko elkarte eta 

herritarren artean 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 bat eskatzen du, baina hiritarren konpromisoa ere 

ezinbestean erantsi behar zaio. Elkarrekin, hiritarrek eta Administrazioak, hiru maila dituen lanari aurre 

egin behar diote, Hiri Hezitzailee oinarrietan ageri den bezala: 

o Informazioaren azalpen egokia eta gardena 

o Hiritarren parte hartzea 

o Beharren ebaluazioa, proposamen eta ekintzak etorkizunean garatzeko 

 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARRIZKETA 

 

Gazteek eta adinekoek elkar ezagutzea garrantzitsua da gure proiektuan. Elkar ezagutzeaz gain, 

aurreiritziak baztertuz lankidetzan aritzea da helburu nagusietako bat. 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 ekimen batzuk antolatzea 

 

EUSKARA 

 

Euskara eta euskal kulturaren inguruan egiten diren ekimenak sustatzea (Euskaren eguna…), 

euskara denon altxorra dela azalduz .  

o Herrian dauden kultur eta euskararen inguruko elkarteak eta ekimenak beste elkarteetara 

eta ikastetxeetara gerturatu 

o Euskaren Eguna, Korrika… bezalako ekimenak denon artean koordinatu 

o Herri identitateari dagokiona zabaldu. Ordiziako tradizioak, ohiturak bultzatu 

o Euskarazko programak etorkinentzat. Etorkinak euskararen unibertsora gerturatu 
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EMAKUMEAK 

 

Emakumeekiko herritarren jarrerak lantzea, errespetua eta sentsibilitatea aldarrikatuz. 

o Emakumeen aldean lanean ari direnekin harremanak estutu 

o Elkarrekin lan egin 

o Ordiziar gazte, heldu eta nagusiei, emakumeen inguruko ekimen ezberdinen berri eman 

bertan parte hartu dezaten 

 

ELKARTEEN ELKARRIZKETA 

 

Ordizian dauden Elkarte eta taldeak elkarrekin aritzeak badu bere garrantzia. Gure proiektuan 

elkarrekin lanean aritu diren talde batzuen kooperazioa azpimarratu nahi dugu. Horrela 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 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 

 
 
 

IZENA 
 

1.- EMAKUMEENGANAKO INDARKERIA 
DEUSEZTEKO GIZA-KATEA 

 
ARDURADUNA KIMETZ EMAKUMEEN ELKARTEA 
PARTAIDEAK 
 
 

OIANGUREN INSTITUTUA_- JAKINTZA IKASTOLA – 
GOIZTIRI AEK- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA ETA 
BERDINTASUN SAILA  
Nori zuzentzen zaio: ORDIZIAR GUZTIEEI  
                   Gizonezkoak %_____     Emakumezkoak %_____ 
 
Hartzailearen adina:    Denetik egon da 

DATA 2012ko azaroaren 23an 
BALIABIDEAK Elkarteen lana plaza Nagusia prestatzeko  giza kateari harrera 

egiteko 
Ekintza prestatzeko lanak. 
Soinu ekipo batekin kontatu dugu. Gai honekin arazoak eduki 
genituen baina Larizen laguntza lortu genuen. 
Ekonomikoak: dirulaguntza 

BALORAZIOA Positiboki baloratzen dugu. Partizipazio aldetik gutxi gora-bera 
iaz bezala izan dela, esan behar dugu. beti nahi dugu  jende 
gehiago ikustea, lan gehiago egin beharko dugu hori lortzeko. 
Bertsolariak eta partaideen esaldiak oso ondo egon ziren. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Partizipazioa  hobetzeko lan gehiago egitea.. 
 

OHARRAK Mila esker denoi eta bereziki Oianguren Institutua-Jakintza 
Ikastola- Goiztiri AEK- Goierriko Bertso Eskola- Berdintsaun 
Saila(teknikaria) eta Larizi denon laguntzagatik 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 

IZENA 
 

2.- SASKI SOLIDARIOA 

ARDURADUNA Gorka Sarasola 
PARTAIDEAK 
 
 

DBHO 1eko ikasleak, Caritas eta Jubilatuen Elkartea 
Nori zuzentzen zaio: DBHO1 eko ikasleak 
                   Gizonezkoak %50     Emakumezkoak %50 
Hartzailearen adina: Gazteak     

DATA 2012ko azaroaren 30etik abenduaren 20ra 
BALIABIDEAK Krisi ekonomikoari buruzko informazioa 

Caritas-eko arduradunen iritziak. 
BALORAZIOA Gustura gelditu gara ekimen honekin. DBHO 1eko ikasleak 

krisiaren gaia landu ondoren, ekimen zehatza jarri dute 
praktikan Ordizian. Janari bilketa egin da herrian banatzeko 
Caritasen bidez.   

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

 

OHARRAK  
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ARGAZKIAK 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 
 

IZENA 
 

3.- EUSKARAREN EGUNA 
 

ARDURADUNA Karmele Santoyo (AEK) 
PARTAIDEAK 
 
 

Ordiziako Jubilatuen euskara taldea 
Nori zuzentzen zaio:   
                     Gizonezkoak %____     Emakumezkoak 
%__100__ 
Hartzailearen adina:   Nagusiak              

DATA 2012ko abenduaren 3a 
BALIABIDEAK Abenduan, .euskararen eguna zela eta lanketa berezia egin 

genuen gelan.  
Ondoren “euskaraz bizi nahi dut” lelopean herriko enparantzan 
kokatutako panel berezian gure  nahia adieraztera  irten ginen. 
Inoiz ez dela berandu eta euskaraz bizi nahi dugula idatzi 
genuen aipatutako panel horretan. 

BALORAZIOA Ona. Beren nahia adierazteko aaukera izan zuten eta. 
HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

 

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

4.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK 
“PLAZARIK PLAZA 

 
ARDURADUNA Goierriko Bertso Eskola 
PARTAIDEAK 
 
 

Gemma Urteaga / Aratz Igartzabal (GoiBE) eta jubilatu 
elkarteko bazkide eta senitartekoak 
Nori zuzentzen zaio: Hogarreko jubilatuei Gabonak ate joka 
ditugun honetan 
                             Gizonezkoak %40     Emakumezkoak %60 
Hartzailearen adina:  Helduak,  Nagusiak       
 
KOPURUA: 100 lagun izango ziren behitzat bertan.       
 

DATA 2012ko abenduaren 14a (18:00-18:30)  
BALIABIDEAK Gela bat eta mikrofono bat 
BALORAZIOA Gustura, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Hiruna 

bertso abestu zituzten. Txaloak izan ziren 2 bertsolarientzat. 
Jubilatuen elkartekoek hala eskatuta gizonezko bertsolari bat 
eta emakumezko beste bat jarri zituen GoiBE-k (parietatea).   

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

 

OHARRAK Bi bertolari eta arduradunarentzat oparia izan zen (estutxe 
bana). 
Argazkiak Inaxito Garmendiak atera zituen. 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

5.- SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK 
 

ARDURADUNA URDANETA IKASTETXEA ETA JUBILATUEN ZENTROA 
PARTAIDEAK 
 
 

LH osoa  (350), Jubilatuen Etxeko Euskara eskola taldea (10 
emakume) eta Umore ona abesbatza (35 – 10 gizon) 
Norentzako: komunitate osoarentzako 

Gizonezkoak %  40     Emakumezkoak % 60 
Hartzailearen adina:    Haurrak,    Gazteak,   Helduak,   
Nagusiak         

DATA 2013ko otsailaren 4a 
BALIABIDEAK Giza baliabideak:  zuzendaria eta abeslariak  

Materialak: Kopla idatziak, makilak, ibilbidea 
Difusioa: Urdaneta barneko telebista programarako 
grabatzeko tresnak eta erreportariak. 

BALORAZIOA Esperientzia oso atsegina eta gustokoa izan da 
partaideentzako 
Belaunaldien arteko esperientzia partekatua izan da, helburu 
bateratu batekin: euskal kulturaren ohiturak indartzeko eta aldi 
berean, eguneko zentrokoei ekitaldi alaia eskaintzeko, 
esperientziaren partaide bilakatuz.  
Ekintzaren zabalpena Urdanetako eskola-prentsan eta “txiki 
web”en bitartez egin da, baita GITBren bitartez ere, 
Urdanetako zuzendariak deituta.  
Ekintza antolatzeko, koordinatzeko  eta ebaluatzeko 
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Urdanetako zuzendariak, Jubilatuen zentroko euskara 
eskolako, abesbatzako eta batzordeko ordezkariek eta gizarte 
hezitzaileak bilerak egin dituzte. Hau oso positibotzat hartu da 
ekintza hobetzeko.  
Ebaluazio-orri bateratua egingo da hemendik aurrera. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ibilbideko zebra-bideak Udaltzainek zaintzea proposatzen da. 
Zuzendaria ez hastea talde osoa bildu arte. Horretan inplikatu 
talde bakoitzeko ordezkariren bat. 
Ibilbide osoa seinalizatu, bakarrik ez gelditzeko guneak. 
Trikitixaren bitartez ekintza aberastu (hau zaila da ez baitago 
Jubilatuen zentroan horrelako talderik). 

OHARRAK  
 

OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 

 
IZENA 

 
5.- SANTA AGEDA BEZPERAN KANTUAN 

 
ARDURADUNA KARMELE SANTOYO (AEK) 
PARTAIDEAK 
 
 

Ordiziako Jubilatuen euskara taldea 
Nori zuzentzen zaio:   
                     Gizonezkoak %____     Emakumezkoak 
%__100__ 
Hartzailearen adina: Nagusiak              

DATA 2013ko otsailaren 4a 
BALIABIDEAK Urdanetako eskolak antolatutako Santa Ageda bezperako 

kantu emanaldian parte hartzera gonbidatuak izan ginen 
Jubilatuen euskera taldea.  
Eskolako ikasleekin elkartu ginen ordiziako kalean eta Euskal 
Herriko ohitura zaharrak  
jarraitzeko asmoz kopla kantuan ibili ginen plazaz plaza. 

BALORAZIOA Urtetik urtera erosogo sentitzen dira. 
Eskolako ikasle zein irakasleek harrera ona egin ziguten. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ez dago proposamenik 

OHARRAK  
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OHARRAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

6.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK 
 

ARDURADUNA URDANETA IKASTETXEA ETA JUBILATUEN ZENTROA 
PARTAIDEAK 
 
 

LH 3 (4 – 3 mutil), Jubilatuen zentroko zibergelakoak (8 – 3 
gizon) eta Euskara taldea (6 emakume)  
Norentzako: Urdanetako ikasleentzako /LHkoak) 

Gizonezkoak %  50     Emakumezkoak % 50 
Hartzailearen adina:    Haurrak,   Nagusiak         
 

DATA 2013ko otsailaren 27an 
BALIABIDEAK Giza baliabideak: ikastetxeko eskola-prentsa eta telebista 

erreportariak, Jubilatueneko bi ekintzetako taldeak  
Materialak (zabalpenerako): Urdaneta barneko telebista 
programarako grabatzeko tresnak. Elkarrizketarako gidoia 

BALORAZIOA Urdanetako prentsa eta telebistako ikasle talde batek bisitatu 
du Jubilatuen zentroa. 
Esperientzia oso atsegina eta gustokoa izan da 
partaideentzako. 
Belaunaldien arteko esperientzia partekatua izan da, helburu 
bateratu hauekin:  
• Esperientziak trukatzea udalerriko talde desberdinen 

artean (bizi-etapa desberdinekoak eta funtzio anitzekoak), 
 partaidetzaren bitartez pertsona gisa aberasteko.  

• Zahartzaroko estereotipoak aldatzea. Umeek adinekoak 
ezagutu behar dituzte gizarteari ekarpenak eginez eta 
bertan aktiboki parte hartuz.  
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• Zahartzea bizitzaren ziklo  eta prozesu gisa hartzea eta 
gaixotasunetik (mendekotasuna) bereiztea. Zahartzaroa 
bizitzaren ziklo jarraiaren barnean kokatzea.     

 
Ekintza antolatzeko, koordinatzeko  eta ebaluatzeko 
Urdanetako zuzendariak, Jubilatuen zentroko euskara 
eskolako eta zibergelako  ordezkariek eta gizarte hezitzaileak 
bilerak egin dituzte. Hau oso positibotzat eta beharrezkotzat 
hartu da ekintza hobetzeko.  
Jubilatueneko bi taldeekin elkarrizketak egin dira eta oso 
kontent gelditu ziren. Hala ere, denbora motz gelditu da, 
aurreikusita baino beranduago etorri baitira ikasleak. 
Taldeekin egon ez ezik zentroa erakutsi zaie eta oso harrituta 
gelditu dira pertsona nagusien zentroan ikusi duten dinamika 
parte hartzaileaz. 
Horrela zentroko ikuspegi integralagoa jaso dute, 
zahartzaroari buruzko estereotipoak zalantzan jarriz.   
Zentroa hobeto ezagutzeko erreportai monografikoa egitea 
proposatu da, hasierako proiektu honen dimentsioa zabalduz. 
Zentroan egindako erreportaia barne sarearen bitartez 
zabalduko da ikastetxean.  
Ebaluazio-orri bateratua egingo da hemendik aurrera. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ekintza hau proiektu zabalago batean txertatzea planteatu da, 
ikasleek jubilatuen zentroa bere osotasunean ezagutzeko. Eta 
alderantziz ere bai, hau da, jubilatuek ikastetxea.  
Esate baterako, ikastetxean zahartzaroaren gaia lantzeko 
zentroari buruzko erreportaia egin dezakete, eguneroko bizitza 
jasoz eta horren inguruan beste ekintza batzuk antolatuz  
(erakusketak, hitzaldia...). 
 

OHARRAK Urdaneta ikastetxera  jubilatuen bisita maiatzaren 22rako 
programatu da.  
Goizez  09:00etan irrati erreportaia egingo zaie (talde 
desberdinetako ordezkariekin), eta arratsaldez zentroko 
informatika gelako bisita egingo da eta  zibergela taldekoak 
gonbidatuko dira (teknologia berriak gaia landuko delako). 
Eskola prentsakoek elkarrizketatuko dituzte. 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

7.- AHOZ AHO JAIALDIA 

ARDURADUNA Kultura + Intujai taldea 
PARTAIDEAK 
 
 

Urdaneta Ikastetxea + Jakintza Ikastola + herria 
Nori zuzentzen zaio:___________ 
                   Gizonezkoak %_____     Emakumezkoak %_____ 
Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   
Helduak   Nagusiak              

DATA  2013ko martxoaren 1a eta 2a 
BALIABIDEAK  
BALORAZIOA Martxoaren 1ean, ostirala, Ahozkotasunaren Gala Handia izan 

zen Herri Antzokian. Han entzun eta dastatu ahal izan 
genituen istorioek, ipuinek, narrazioek... hainbat herrialdetan 
bidaiatzeko aukera eman ziguten: Mexiko, Kolonbia, Uruguai, 
Euskal Herria... 
Gau hartan izarrek eskenatokia argitu eta gau magikoa oparitu 
ziguten, guztien artean. 
Etxeko izarrak —Marisol Cavero eta Urrup Antzerki Taldea, 
besteak beste— izan ziren gure izar nagusiak, eta beraien 
lanarekin gau berezia osatu zuten Ordiziako Herri Antzokian. 
Izar berriak ere ikusi eta entzun ahal izan genituen. Barrena 
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Jauregiko taula-gainean hasi ziren distiratzen, Ipuinen 
Narrazio Lehiaketan.  
Lehiaketan sailkatutakoek eman zioten hasiera Galari. Hasiera 
hunkigarria, ikusmin-pizgarria.  
Haien istorioek, emozioek, grinek... bultzatu zuten Epaimahai 
Profesionala eta ikuslegoa ondoko sailkapena ematera: Gorka 
Lariz (Ordizia) lehiaketako hirugarren izar, Aizkoa 
Olabarrieta(****) bigarrena eta, lehiaketako lehenengo izar 
gisa, Ibai Esoain, Oriokoa. Zorionak hiru artistei, eskenatokian 
distiratu zutelako eta energiaz betetako gala oparitu 
zigutelako. 
Martxoaren 2an, larunbata, kontzertu berezia izan zen 
Ordiziako Plaza Nagusian, Goierriko Bertso Eskolak eta Beti 
Argi musika-taldeak osatutako Bertsobandaren eskutik. 
Ikuskizun horretan bertsoak eta era guztietako melodiak 
fusionatu ziren. Artista bikain horiek saio arrakastatsua eskaini 
zuten. Ahozkotasunaren Nazioarteko Jaialdiari amaiera 
bikaina eman zioten. 
Eskerrik asko Ordizia, hurrengo ediziora arte, herri honek 
merezi dituen sorpresez beterik etorriko baita. 
 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

 

OHARRAK  
OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
IZENA 

 
7.- AHOZ AHO JAIALDIA 

URDANETA ESKOLA PUBLIKOAN ETA JAKINTZA 
IKASTOLAN EGINDAKO AHOZKOTASUNARI BURUZKO 

TAILERRAK 
ARDURADUNA  
TAILERRAREN 
HELBURUAK 
 
 

            Komunikazioaren belaunaldia deitzen dugun honetan, 
erabat paradoxikoa da ezer gutxi sustatzen dela mintzairaren 
trebakuntzan, hain zuzen, komunikazio eta harremanen funtsa 
dena. Eskuera ditugu hamaika baliabide edozein motatako 
informazioa jasotzeko, eta horretarako trebatzen ditugu 
haurrak heziketaren lehen urratsetatik. Haurrek eta gazteek 
jaio orduko  ikus-entzunezko tresnak ezagutzen dituzte eta 
erabiltzen inolako arazorik gabe ikasten dute. Baina, jasotzen 
duten informazio guzti hori, harreman zuzena eta naturala izan 
behar dutenei modu egokian transmititzen irakasten diegu? 

            Mintzoaren alde, adiarazmenaren alde, ezer gutxi 
egiten dela esango nuke nik; edozein erregistron, edozein 
eremun, edozein solaskiden aurrean nahi dugun guztia eta 
modu egokian adierazteko gaitasuna emango digun 
trebakuntzaren alde.  

 Ipuinak dira horretarako baliabiderik onenetarikoak, 
hain zuzen, ahozko hizkuntzaren elementu diskurtsibo guztiak 
barruan dituztelako.  

 Tamalez, ipuinak haurtzarorako bakarrik direla oso 
sustraituta dago gure gizartean eta, are gehiago, haurtzarotik 
ihes egin nahi duten gazteentzat. Ekintza honen bidez aurre 
iritzi hori apurtu, eta ipuinen eta ahozko narrazioarekiko nahia 
eta zaletasuna berreskuratu nahi da, ahozko transmizioaren 
katea eten ez dadin hiztunen komunitatea sendotu ahal 
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izateko.   

DATA   
TAILERRAREN 
NONDIK 
NORAKOAK 

• 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. 

• Hirugarrenez, jarrera eta erritmo ezkenikoari ekin 
diogu, emanaldia prestatzeko. 

Horretarako ordu beteko 6 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 

• - Erritmoa 

BALORAZIOA Oso baikorra ikasleen parte-hartze guztiz emankorragatik  
HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ordu beteko saioak motzak gelditzen dira talde dinamika 
egokia sustatzeko. Nik, gutxienez, bi ordukoak proposatuko 
nituzke 

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 

IZENA 
 

8.- MUSIKA IKUSKIZUNAK: 
“Belaunaldien arteko jaialdia” 

BALORAZIOAREN 
ERAGILEA 

URDANETA IKASTETXEA 

PARTAIDEAK 
 
 

JAKINTZA IKASTOLAKO L.H. 2: ABESTIAK-MIREN MARTIN 
(50 p) 
JUBILATUAK: UMORE ONA ABESBATZA- AMALIA IBAÑEZ 
(38 p) 
URDANETA IKASTETXEA L.H.4: DANTZAK- LEIRE OTAEGI 
(71 p) 
Norentzako: Jubilatuak, Eguneko Zentrokoak, Jakintza eta 
Urdanetako ikasleen guraso eta aiton-amonak (60 pertsona 
inguru guztira)   
                     Gizonezkoak % 40           Emakumezkoak % 60 
Hartzailaren adina: Haurrak, helduak. nagusiak 

DATA: 2013ko martxoaren 11n 
BALIABIDEAK Materialak: Musika instrumentuak, kasetea eta 

anplifikadoreak. 
Pertsonalak: Musikako irakaslea, telebistako irakasle 
arduraduna, 2 tutore. 

BALORAZIOA Ekintza egokia, haurrentzat oso motibagarria eta gustura 
gelditu ziren.  
Eszenatokia eta gela txikiegia da, beraz, koreografiak oso 
politak izan arren beste ekintza mota eraman beharko genuke. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

- Aste kulturaleko datak kontuan hartu (datorren 
ikasturtean aldaketa egongo da) 

- Beste ekintza mota bat eraman (txirula, perkusioa, 
abestiren bat…) edo ikasle gutxiago ekintza 
bakoitzean 

OHARRAK -  
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 

IZENA 
 

8.- MUSIKA IKUSKIZUNAK: 
“Belaunaldien arteko jaialdia” 

BALORAZIOAREN 
ERAGILEA 

JAKINTZA IKASTOLA 

PARTAIDEAK 
 
 

JAKINTZA IKASTOLAKO L.H. 2: ABESTIAK-MIREN MARTIN 
(50 p) 
JUBILATUAK: UMORE ONA ABESBATZA- AMALIA IBAÑEZ 
(38 p) 
URDANETA IKASTETXEA L.H.4: DANTZAK- LEIRE OTAEGI 
(71 p) 
Norentzako: Jubilatuak, Eguneko Zentrokoak, Jakintza eta 
Urdanetako ikasleen guraso eta aiton-amonak (60 pertsona 
inguru guztira)   
                    Gizonezkoak % 40           Emakumezkoak % 60 
Hartzailearen adina: Haurrak, helduak, nagusiak 

DATA 2013 martxoaren 11n 
BALIABIDEAK Jubilatuen zentroko aretoa, musika tresnak, publizitatea 

(zentroan eta ikastetxeetan). 
BALORAZIOA Oso ona, urtetik urtera jende gehiagok parte hartzen du, hori 

seinale ona dela iruditzen zait, gustora egiten den eta ikusten 
den ekitaldia dela esan nahi du. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Tokia oso eskasa geratzen da, haurrak besteen ekitaldia 
ikusteko aukerarik gabe geratu ziren, besteak ikusteko aukera 
izatea garrantzitsua iruditzen zait, baina ezinezkoa da 
hainbeste jende parte hartzen duen ekintza batean. 

OHARRAK  
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

8.- JAIALDI BEREZIA: 
“Belaunaldien arteko jaialdia” 

ARDURADUNA JUBILATUEN ZENTROA, URDANETA IKASTETXEA ETA 
JAKINTZA IKASTOLA 

PARTAIDEAK 
 
 

LH 5-6 (40), LH2 (77), jubilatuak (38-11 gizon) 
Norentzako: Eguneko zentrokoentzako, haurren 
senideentzako,  
Goienetxekoentzako, komunitate osoarentzako 
                          Gizonezkoak % 45       Emakumezkoak % 55 
Hartzailearen adina: haurrak, helduak eta nagusiak 

DATA 2013ko martxoaren 11n 
BALIABIDEAK Giza baliabideak: zuzendariak eta abeslariak. 

Materialak: musika tresnak, audio instalazioa, gela handia eta 
txikiak. 
Difusioa: Jubilatuen zentroko eta Urdaneta barneko telebista 
programarako grabatzeko tresnak eta erreportariak. 

BALORAZIOA Esperientzia atsegina eta gustokoa izan da partaideentzako 
eta ikusleentzako. 
Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia 
partekatua izan da eta honako helburu orokorrak landu ditugu: 

- Esperientziak trukatzea udalerriko talde desberdinen artean 
(bizi-etapa desberdinekoak eta funtzio anitzekoak), 
partaidetzaren bitartez pertsona gisa aberasteko. 

- Zahartzaroko estereotipoak aldatzea. Umeek adinekoak 
ezagutu behar dituzte gizarteari ekarpenak eginez eta bertan 
aktiboki parte hartuz. 

- Zahartzea bizitzaren ziklo eta prozesu gisa hartzea eta 
gaixotasunetik (mendekotasuna) bereiztea. Zahartzaroa 
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bizitzaren ziklo jarraiaren barnean kokatzea. 
- Helburu jakin baten alde lan egitea: euskal kulturari eta 

tradizioari eustea. Eguneko zentroko adineko pertsonak 
(mendekotasuna dutenak) eta Goienetxeko pertsonak festa-
giroan murgildu, eta partaide bihurtu. Beste giza-errealitate 
batzuetan elkartasuna eta sentsibilitatea sustatzea. 

Haurrek, Jubilatuen zentroko abesbatzako pertsona 
nagusiekin partekatu dute ekintza, Eguneko zentroko aiton-
amonak eta Goienetxekoak ikusle direlarik. 
Talde hauentzako ekintza berezia izan da, euren eguneko 
programatik kanpokoa. Eta ekintza euskaraz izan da. 
Ekintza hobeto antolatzeko eta koordinatzeko beharrezkoa da 
inplikatutako eragile guztien artean koordinazio bilera egitea 
ekintza aurretik. 
Ebaluazio-orri bateratua egingo da hemendik aurrera. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

GITB gonbidatuko da grabazioa egiteko. Eta ezin badute 
erreportaria bidaliko zaie (bideoa edo argazkiak). 
Ekintzan inplikatutako eragileen artean antolaketa eta 
koordinazio bilerak egingo dira, ekintza hobetzeko 
beharrezkoa delako. Ebaluazioa ere denon artean egingo da, 
bateratua. 
Goinetxekoak ere gonbidatuko ditugu bertan parte hartzera 
(ez bakarrik ikusle moduan). 
Espazioa oso txikia geratzen da hainbat jenderentzako. Agian 
haur kopurua gutxitu daiteke. 

OHARRAK  
 

OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 
 

IZENA 
 

9.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK 
“PLAZARIK PLAZA 

 
ARDURADUNA Goierriko Bertso Eskola 
PARTAIDEAK 
 
 

Maddi Etxeberria / Paul Iruretagoiena (GoiBE) eta jubilatu 
elkarteko bazkide eta senitartekoak 
Nori zuzentzen zaio: Hogarreko jubilatuei San Jose euren 
zaindari eguna aitzaki  
                   Gizonezkoak %30     Emakumezkoak %70 
Hartzailearen adina:  Helduak eta  Nagusiak    

DATA 2013ko martxoaren 15a (18:30-18:40)  
BALIABIDEAK Gela bat, bi mikrofono eta anplifikadore bat 
BALORAZIOA Gustura, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Hiruna 

bertso abestu zituzten. Txaloak izan ziren 2 bertsolarientzat. 
Erabilitako doinuak azken estrofa errepikatzeko aukera 
ematen zuen eta entzuleek ere kantatu dute. Saio eguna iritsi 
aurretik jubilatu askok bazekien bertsolariak izango zirela 
(komunikazioa aipatzekoa, beraz). 
Helburua beteta (Hogarrean euskararen presentzia areagotu 
eta GoiBE-ko gazteei plaza eskaini).  

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

 

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

10.- POSTRE IKASTAROA 

ARDURADUNA KARMELE SANTOYO (AEK) 
PARTAIDEAK 
 
 

Ordiziako Jubilatuen euskara taldea 
Nori zuzentzen zaio:     
                     Gizonezkoak %____     Emakumezkoak 
%__100__ 
Hartzailearen adina:  Nagusiak              

DATA  2013ko martxoaren 20a eta 22a 
BALIABIDEAK Ikasturtero beraiek horrela eskatuta errepikatzen dugun 

ekintza da. 
Gelan  errezeten lanketa egin ondoren praktikara eramaten 
dugu. 
Aurten ikasleak ekarritako errezetak landu eta praktikan jarri 
ditugu.  
Aurten azalpenak ikasleek eman dituzte. 
Hiru herritar euskaldun eta euskaltegiko beste bost ikasleek 
ere parte hartu zuten.  
Talde nortasuna nabaria da. 

BALORAZIOA Ona.  
Ikasle/irakasle izateko aukera izan zuten.  
Oso gustura sentitu ziren. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ez dago proposamenik 

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

11.- TERTULIA DIALOGIKOA 
 

ARDURADUNA JAKINTZA IKASTOLA - ELENA RIAÑO 
PARTAIDEAK 
 
 

Goienetxe Fundazioa, Kimetz_Emakume elkartea, Ordiziako 
jubilatuak eta Jakintza ikastola  
Nori zuzentzen zaio: Ordiziako herritarrei 
     Gizonezkoak %_5____     Emakumezkoak %__95___ 
Hartzailearen adina:     

DATA  
BALIABIDEAK Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea eleberria. 
BALORAZIOA Egun horretan burutzen den  ekintza belaunaldi desberdinen 

arteko solasaldia da; tertualia dialogikoa, liburuaren azterketa 
aurrera eramateko metodologia dela adieraztea garrantzitsua 
da; ikasleek eta erakunde desberdinek, aldez aurretik jorratuta 
duten irakurketaren inguruan eraikitako iritziak eta sentsazioak   
partekatzera gonbidatzen duen ekintza denez, eztabaidarako 
momentuak ondo banatzea eskatzen du. Denboraz juxtu 
samar ibili garenez, zenbait ideien inguruan egindakoa 
hausnarketa axaletikakoa izan da. 
 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Denbora eta protagonismo desberdinak banatzearen 
garrantzia. 
Miriam Herbón-en laguntza aberasgarria. 
Herri mailan oihartzun handiagoa. 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
IZENA 

 
12.- BABEL: MUNDUKO IPUINAK, MUNDUKO 

KULTURAK 
ARDURADUNA  
PARTAIDEAK 
 
 

Bertan 592 ikaslek hartu zuten parte, hauek 27 gelatan 
banatuak zeuden. 15 Urdanetatik eta 12 jakintzatik ( Jakintza 
277 ikasle eta Urdanetatik 315 ikasle). 

DATA  Ordizian Apirilak 15 eta 27 bitartean ospatu zen. 
BALIABIDEAK Gelak iristean bisita gidatuak egiten zituen pertsonaiak 

barrenako sarreran harrera egin ondoren 2 taldetan banatzen 
genituen. 
Erdiak erakusketan zehar bisita gidatua egiten zuten bitartean, 
beste erdiak dinamizatzaile batekin material didaktikoa 
lantzera Barrenako beheko solairura joaten ziren.  Ondoren 
talde hauek beraien artean aldaketa egiten zuten eta bisita 
gidatua egin zutenak material didaktikoa lantzera joaten ziren 
eta alderantziz. 
Guzti hau egin ondoren berriro gela guztia elkartu eta haur 
liburutegian bakarrizketa antzeztua izaten zuen Livingstong  
esploratzailearen eskutik. 
Ekintza zenbakietan: 9 egun, 27 gela, 592 Ikasle, 2 ikastetxe, 
54 bisita gidatu, 27 bakarrizketa antzeztu. 

BALORAZIOA Irakasleek dinamizatzailearekin egotean,( ikasleek  material 
didaktikoa lantzen zuten bitartean) ekintza goraipatu egiten 
zuten, bai ekintza bere osotasunean eta baita jasotako tratu 
pertsonalizatua ere. 
Ikasleak berriz oso pozik jaisten ziren bisita gidatua egin 
ondoren material didaktikoa lantzera, Livingstong ¨ 
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xelebrearekin ¨ oso ongi pasa zutela esanaz eta oso polita 
izan zela komentatuaz. 
Dar-Dar en balorazioa 
Ekintza oso ongi joan zen, bai ikasleak eta baita irakasleak ere 
oso gustura egon ziren. 
Bisita gidatuetan ikasleek ekintza interaktibo honetan parte 
oso ondo hartu zuten errespetu osoz eta interes handia 
ezarriaz. 
Uste dugu kasu honetan oso garrantzitsua izan zela bisita 
gidatu hauek ikasleen partaidetza bilatzea eta pertsonaia 
batez aurkeztuak izatea. 
Ikasleak beheko solairura jaistean ere oso ongi portatu ziren 
isiltasuna mantenduz eta behar bezala portatuz. 
Beheko liburutegira iristean harrituta geratzen ziren ia inork ez 
bait zuen Barrenako parte hau ezagutzen. 
Ipuin kontaketetan ere ikasleak errespetuz portatu ziren, 
gainera eskatutako zatietan parte hartzen zuten eta gustura 
egon ziren. 
5 eta 10 urte bitarteko ikasleei mugatzea garrantzitsua izan 
zen, 5 urtetik beherakoak txikiegiak baitira eta 10etik gorakoak 
ez zuten jarrera egokia izango seguruenik. 
Ekintzaren kokapena : 
Gauza bakoitza  barrenako kokapen ezberdinetan lantzeak 
bere alde positiboak eta negatiboak izan zituen. 
Positiboen artean material didaktikoa lantzeko garaian 
ikasleek zuten lasaitasuna azpimarratuko genuke. 
Gainera ikasle askorentzat beheko solairuan zer zegoen 
ikustea oso polita izan zen. 
Honetaz gaien ondoren zetorren taldea ordua baino lehenago 
iritsi ezkero  oso egokia sortatu zen bakarrizketa antzeztua 
haur liburutegian egitea. 
Alde negatiboak: 
Denbora galdu genuen haurrak gora eta behera ibiltzean, 
ekintza honek zuen ordutegi mugatuagatik arazo txiki bat izan 
zen hau. 
Ikastetxeek jarri zituzten ordutegiak eta noski jangelara edo 
autobusera iritsi beharrak  ekintzaren iraupena mugatu zuen. 
Bestela gelako 15 minutu gehiago iraungo zuen. 
Erakusketaren kokapena : 
Jendeak ikus zezan leku oso egokian ezarria zegoen, halere 
batzuetan pasilloan hitzegiten geratzen zen jendeak aktoreari 
zailtasunak sortu zizkion.  
Baliteke barrenako arduradunengandik pixka bat urruti geratu 
izana eta agian honegatik panel batzuk margoztatuak agertu 
ziren. 
Gure balorazioa oso positiboa da Ikastetxeek oso ongi 
aprobetxatu zuten ekintza eta atzerritik etorritako hainbat haur 
edo gurasoak atzerritarrak dituzten hainbat haur protagonista 
sentiaraztea beraien istorioa kontatuz oso garrantzitsua izan 
zen. 
 
 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

 

OHARRAK  
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ERANSKINAK 
 

BALORAZIOA 
1) BABEL: MUNDUKO IPUINAK MUNDUKO KULTURAK 
HERRIA  Ordizia                             
 Ikastetxea: Urdaneta           
Gela:LH3-4  
 
Zer iruditu zaizu interkulturalitatea lantzeko modu hau: 

Oso egokia  x 
Egokia 
Desegokia 

Nola ikusten duzu pertsonaia batekin aurkeztea erakusketa 
Oso egoki x 
Egoki 
Desegoki 

Ze iruditu zaizue material didaktikoa: 
Oso egokia x 
Egokia 
Desegokia 

Ze iruditu zaizu ekintzaren antolaketa? 
Oso egokia 
Egokia  x Denbora justuegi 
Desegokia 

Ze iruditu zaizu gelaka emaniko tratu pertsonalizatua? 
Oso egokia x 
Egokia 
Desegokia 

0-tik 10 era baloratu beharko bazenu, zein izango zen zure nota ekintza honentzat? 
9 
Gomendiorik? 
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2) BABEL: MUNDUKO IPUINAK MUNDUKO KULTURAK 
HERRIA  Ordizia                             Ikastet xea:         Urdaneta                               
Gela:HH5  
 
Zer iruditu zaizu interkulturalitatea lantzeko modu hau: 

Oso egokia  x 
Egokia 
Desegokia 

Nola ikusten duzu pertsonaia batekin aurkeztea erakusketa 
Oso egoki 
Egoki 
Desegoki 

Ze iruditu zaizue material didaktikoa: 
Oso egokia x 
Egokia 
Desegokia 

Ze iruditu zaizu ekintzaren antolaketa? 
Oso egokia x 
Egokia 
Desegokia 

Ze iruditu zaizu gelaka emaniko tratu pertsonalizatua? 
Oso egokia  x 
Egokia 
Desegokia 

0-tik 10 era baloratu beharko bazenu, zein izango zen zure nota ekintza honentzat? 
10 
Gomendiorik? 
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3) BABEL: MUNDUKO IPUINAK MUNDUKO KULTURAK 
HERRIA    Ordizia                           Ikastet xea:     Urdaneta                                   
Gela:LH1-2 
 
Zer iruditu zaizu interkulturalitatea lantzeko modu hau: 

Oso egokia 
Egokia  x 
Desegokia 

Nola ikusten duzu pertsonaia batekin aurkeztea erakusketa 
Oso egoki  x 
Egoki 
Desegoki 

Ze iruditu zaizue material didaktikoa: 
Oso egokia  
Egokia  x 
Desegokia 

Ze iruditu zaizu ekintzaren antolaketa? 
Oso egokia 
Egokia  x 
Desegokia 

Aldez aurretik nolakoa izan behar den ekintza jakitea egokiagoa ikusten dugu 

Ze iruditu zaizu gelaka emaniko tratu pertsonalizatua? 
Oso egokia  x 
Egokia 
Desegokia 

0-tik 10 era baloratu beharko bazenu, zein izango zen zure nota ekintza honentzat? 
7 
Gomendiorik? 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

13.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK 
 

ARDURADUNA ARDURADUNA: URDANETA IKASTETXEA ETA 
JUBILATUEN ZENTROA 

PARTAIDEAK 
 
 

PARTAIDEAK:  Jubilatuen zentroko 12 jubilatu eta  hainbat 
ikasle 
Norentzako: Jubilatuentzako 

Gizonezkoak  6      Emakumezkoak   6    (Jubilatuak-12) 
Hartzailearen adina:    Haurrak,    Nagusiak         

DATA 2013ko maiatzaren 22a 
BALIABIDEAK Giza baliabideak: ikastetxeko eskola-prentsa eta irrati-telebista 

erreportariak eta irakasleak, Jubilatueneko jubilatuak.  
Materialak (zabalpenerako): Urdaneta barneko irrati-telebista 
programarako grabatzeko tresnak. Elkarrizketarako gidoia 
 

BALORAZIOA Otsailaren 27an Urdanetako ikasleak jubilatuen zentroa 
bisitatu zuten eta maiatzaren 22an Jubilatuak izan dira 
Urdaneta ikastetxea bisitatu dutenak.  
Programa hau izan da: 

- Goizean ikastetxeko eskola-prentsa, irrati eta telebista 
erreportari taldeek elkarrizketatu dituzte jubilatuak, 
ondoren ikastetxea erakutsi zaie, eta hamaiketakoa 
eskaini zaie (2 ordu eta erdiko saioa).   

- Arratsaldean, prentsa gelan ikasleek web bat sortu 
dute zibergelako jubilatuek lagunduta (ordu eta erdiko 
saioa) 

Esperientzia oso atsegina eta gustokoa izan da partaide 
guztientzako. 
Erreportajea barne sareako bitartez zabaldu da ikastetxean 
eta kalean.  
Belaunaldien arteko esperientzia partekatua izan da. Ikasleek 
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zahartzaro aktiboa zer den ezagutu dute jubilatuen 
esperientzien bitartez eta jubilatuek oraingo eskolak nolakoak 
diren ezagutu dute bertan, ikasleekin hartu-emanetan.  

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ekintza gehiago osatzeko honako proposamenak aurreikusi 
ditugu: 
- Ikasleek jubilatueneko hainbat ekintzetan parte hartzea 
bosnaka taldetan banaturik (xake, billarra, informatika, dantza 
eta abar).  
- Ikastetxeko eskola-prentsa eta telebista arloko LH 5. eta 6. 
mailetako ikasle erreportariek urtean zehar jubilatuen Zentroko 
erreportaje integrala egitea, denen parte hartzea ziurtatuz. 
 

OHARRAK Hau guztia zehazteko irailaren 23an koordinazio bilera izango 
da inplikatutako eragileen artean (Urdanetako zuzendaria, 
Jubilatueneako idazkaria eta Gizarte Hezitzailea) 

 
 
 

OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 

IZENA 
 

14.- UDABERRIKO JAIALDIA  
 

ARDURADUNA JAKINTZA. JUBILATUEN ZENTROA 
PARTAIDEAK 
 
 

 90 publikoan 
 Haur hezkuntza 3., 4. eta 5. kurtsoak - Jakintza 
Nori zuzentzen zaio: Pertsona nagusiei baina irekia da. 
Eguneko zentroko aiton-amonak eta gurasoak etorri dira 
ekintzara 
                   Gizonezkoak % 10    Emakumezkoak % 90 
(publikoa) 
Hartzailearen adina:   Helduak,   Nagusiak              

DATA 2013ko ekainaren 3an 
BALIABIDEAK Jubilatueneko areto nagusia, eta megafonia tresnak 
BALORAZIOA Partaidetza aldetik ona. Aretoa beteta. 

Eguneko zentroko guztiak oso oso pozik. 
Ekintza polita da, koloretsua, alaia.  
Gurasoek aukera dute Jubilatuen zentrora hurbiltzeko eta 
barrutik ezagutzeko. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ongi dago.  
 

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 
 

IZENA 
 

15.- ANTZERKIA: 
 

ARDURADUNA MAIDER BARTOLOME 
PARTAIDEAK 
 
 

DBH 2KO IKASLEAK 
Norentzako: Herriko jubilatuentzako 
                          Gizonezkoak % 20     Emakumezkoak % 80 
Hartzailearen adina:  

DATA 2013ko ekainaren 6an 
BALIABIDEAK Dekoratua, sendagile etxean dauden hainbat jantzi eta tresna 
BALORAZIOA Gustura gelditu ginen. Antzerkia laburra izan zen, 30 minutu 

ingurukoa, baina ikasleen jarrera ona izan zen eta gogoz 
saiatu ziren. 
Entzuleen aldetik ere jarrera ona sumatu genuen. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Oholtza txiki samarra suertatu zen. 

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
IZENA 

 
15.- ANTZERKIA: 

 
ARDURADUNA JAKINTZA. JUBILATUEN ZENTROA 
PARTAIDEAK 
 
 

25 publikoan 
DBH ikasleak - Jakintza 
Nori zuzentzen zaio: Pertsona nagusiei baina irekia da.  
Eguneko zentrokoak eta Goienetxeko talde bat gehi beste 3 
pertsona etorri ziren ekintza ikustera 
                   Gizonezkoak % 10    Emakumezkoak % 90 
(publikoa) 
Hartzailearen adina:  Gazteak, Nagusiak              

DATA 2013ko ekainaren 6an 
BALIABIDEAK Jubilatueneko areto nagusia.  

Antzerkirako eskatu zuten beharrezko materiala. 
BALORAZIOA Partaidetza txikia izan zen, nahiz eta publizitaterako kartelak 

egin eta zentroko hileko eskuliburuskan horren berri eman.   
Ekintzak 15 minutu bakarrik iraun zuen. Ordua ere zen oso 
egokia jendea erakartzeko eta ia ia Eguneko zentrokoek eta 
Goienetxekoek bakarrik parte hartu zuten. Antzezteko modua 
hobetu daiteke (hitzak baju, korrikan esanda, motza, gaia ere 
…).   
Entzuleen ezaugarriak kontuan izanik (aniztasun funtzionala), 
ekintza ez zen oso egokia izan.  

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Ordu horretan ohiko ikusleak Eguneko zentrokoak eta 
Goienetxekoak izaten direnez, euren ezaugarriei egokitutako 
antzezlana prestatu dezakete ikasleek, antzezteko modua ere 
hobetuz (aniztasun funtzionala kontuan izanik)   

OHARRAK  
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

16.- IRAKURKETA MULTIKULTURALA 
 

ARDURADUNA Migrazio eta Aniztasuna 
PARTAIDEAK 
 
 

Ordizia kolore, Irakurketa taldea, Rugbi taldea, Jakintza 
ikastola eta herritarrak orokorrean 
Nori zuzentzen zaio:_Ordizian bizi diren jatorri ezberdinetako 
pertsona edo bertan jaiotakoei. 
                   Gizonezkoak %_50_     Emakumezkoak %_50 
 
Hartzailearen adina: Nerabeak,  Gazteak,   Helduak              

DATA 2013ko ekainaren 19a 
BALIABIDEAK Gabriel Arestiren “Nire Aitaren etxea” olerkia hizkuntza 

anitzetan, mikrofonoa, altaboza, musika aparatua, CDa eta 
oholtza. 

BALORAZIOA Gure aldetik positiboa. Hasierako ideia atsegina suertatu 
zitzaien irakurketa taldeko kideei eta beren ingurukoei 
zabaltzen saiatu ziren. Beste herrialde batzuetatik etorritako 
jendea gonbidatzeko orduan, hauek poztasun eta atseginez 
jaso zuten gonbitea. 
 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

II.go saio bat egitea. Data ikasturte hasieratik zehaztuz 
programan eta talde gehiagorengana iristea (Nagusiengan, 
beste ikastetxe eta institutoetara, parte hartu ez duten jatorri 
ezberdinetako pertsonengana eta aurtengoak zaindu). 

OHARRAK Patxi Orozi bere laguntza eskertu era formalean.  
Egunkariek ez dute ezer argitaratu. Bidali zitzaien artikulu eta 
argazkia... 
Noticias de Gipuzkoak egun bertan ohar txiki bat gonbidatuz 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

17.- NATURA EZAGUTZEN  
 

ARDURADUNA Jubilatuak eta Urdaneta ikastetxea 
PARTAIDEAK 
 
 

Ordiziako mendizaleen elkarteko 4 gizon jubilatuak eta LH3 
eta LH4 ko 120 ikasle eta 10 irakasle 
Nori zuzentzen zaio: Ikasleei      
                   Gizonezkoak %_50____     Emakumezkoak 
%__50___ 
Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   
Helduak   Nagusiak              

DATA 2013ko ekainaren 21 
BALIABIDEAK Giza baliabideak: mendizaleak, Iztueta baserriko gida 

Giza materiala: argazkiko makina 
IBILBIDEA: Ikastetxetik abiatuta, Altamira auzoa, Okorro 
bidea, Lazkaomendi, Iztueta Azpikoa baserria, CAF ingurutik, 
Arramendi (Granja) baserriaren albotik, Industrialdera eta 
Ikastetxera. 

BALORAZIOA Ekintza osoak 3 ordu eta erdiko iraupena izan du. Eta partaide 
guztiak oso pozik gelditu dira. 
Ibilbidea egokia izan da.  
Zuzenean Iztueta baserrira habiatu dira eguraldi txarra egin 
duelako eta jubilatuak laguntzaile moduan parte hartu dute, 
ikasleekin hartu-eman handirik izan gabe. Ikasleen taldea 
handia izateak ere ez du harremantzen erreztu.     
Iztueta Azpikoa baserrian esne-behien ekoizpen-instalazioaz 
xehetasunak jaso zen  2 ordu eta erdiko bisitan eta landutako 
edukia oso aberatsa izan zen.  (Diaporama baten bitartez, 
baserria, baserritarrak eta Iztueta Azpikoa baserriaren jatorria, 
bilakaera eta belaunaldietako xehetasunak, urtean zehar 
egiten dituzten lanak, erditzeak, esne-ekoizpenaren berriak, 
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e.a, ezagutzera ematea. Era berean, esnea pasteurizatu 
ondoren, beraiek zuzenean banatzen dutela aipatu zuten. 
Geroxeago, ukuilua eta bertan dauden esne-behiak, txekor 
jaioberriak, mekanizatuta dagoen instalazioaren tresneria, e.a, 
ukusi genituen.Eta azkenik, ikasle bakoitzak irabiatu bana 
prestatu eta dastatzeko aukera izan zuen.). 
 
 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Hurrengorako euren arteko hartu emanak indartzeko (helburu 
nagusia baita), talde erdia eramatea proposatu dugu, 10 
ikasleko taldeetan banaturik bakoitzean jubilatu baten eta 
irakasle baten laguntzarekin. 
Urte batean, LH3ko ikasleekin, Iztueta baserria bisitatzea 
proposatu da eta hurrengoan, LH4ko ikasleekin, beste ibilbide 
bat, non gida-protagonismoa jubilatuek izango duten, euren 
ezagutza eskaintzeko (historia aldetik eta natura aldetik). 
Horrek eskatuko du ibilaldi-programa gehiago lantzea, 
interesguneak finkatzea eta beharreko informazioa lortzea. 
Erlazionaturiko argazki zaharrak ere lortu daitezke. 

OHARRAK  
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
IZENA 

 
18.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK 

“PLAZARIK PLAZA 
 

ARDURADUNA Goierriko Bertso Eskola (GoiBE) 
PARTAIDEAK 
 
 

Joanes Etxaide / Aitor Irastorza (GoiBE), Mikel Urdangarin / 
Ander Matxain (panderojole eta trikitilaria) eta Otegi Enea-
Majoriko auzotarrak 
Nori zuzentzen zaio: Otegi Enea-Majoriko auzotarrei, San 
Joan jaietako egitarauaren barruan antolatutako bertso afaria 
dela eta. 
                   Gizonezkoak %80     Emakumezkoak %20 
Hartzailearen adina:    Helduak,   Nagusiak              

DATA 2013ko ekainaren 21ean 
BALIABIDEAK Ezer ez. 
BALORAZIOA Jai batzordeak hala proposatuta, bertso afaria egin da ostiral gauean 

(iaz haisko ildoari jarraiki). 15 lagun afaltzen Nerea Tabernan, iaz 
baino askoz gutxiago (arrazoiak aztertu egin behar antolatzaileekin). 
Bertsolarien balorazioa ona izan da eta baita bertaratu ziren auzotar 
eta antolatzaileena ere. Kantu librean hasi ziren aurrena bi 
bertsolariak (afal aurreko bedeinkazioa eta afal osteko saio hasiera). 
Ondoren publikoak eta GoiBE-ko ordezkariak ipinitako gai eta oinei 
erantzun behar izan zieten bi bertsolariek. Bertan trikitilariak 
zeudela, elkarrekin koplatan ere aritu ziren. Amaierako agurrekin 
amaitu zen saioa. 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Pixkanaka euskara eta Euskal kultura auzora txertatzen joan.  
 

OHARRAK GoiBE-ko bi bertsolari eta arduradunari ez zitzaien afaria 
kobratu. 
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OHARRAK 
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ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

 
 

IZENA 
 

19.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK 
“PLAZARIK PLAZA 

 
ARDURADUNA Goierriko Bertso Eskola 
PARTAIDEAK 
 
 

Aratz Igartzabal / Eneko Araiztegi / Mikel Tapia (GoiBE) eta 
Altamirako auzotarrak 
Nori zuzentzen zaio: Altamirako auzotarrei, jaietako 
egitarauaren barruan antolatutako bazkaria (paella-jana) dela 
eta 
                   Gizonezkoak %50     Emakumezkoak %50 
Hartzailearen adina:    Haurrak,    Nerabeak,  Gazteak,   
Helduak   Nagusiak              

DATA 2013ko uztailaren 13an 
BALIABIDEAK Mikrofono bat 
BALORAZIOA Aurten bazkaria antolatu dute jai batzordekoek afariaren 

ordez. Behin bazkaldu ondoren egin dute saioa 3 bertsolariek. 
20 minutuko saioa izan da. 300 lagun inguru bazkarian eta 
bertsoak entzuten 150 inguru. Batzuek ez dute arretarik jarri. 
Bertsolariak ondo eta gustura aritu dira. Aipatzekoa 
bertsolariei adi-adi entzuten izan diren 20 bat haur. Erdal 
munduko jendea gerturatu zaio GoiBE-ko arduradunari esanaz 
oso ondo aritu direla bertsolariak eta gaur egun ere zein balio 
handia duen bat-batekotasunak (transmisioa). 

HOBEKUNTZA 
PROPOSAMENAK 

Pixkanaka euskara eta Euskal kultura auzora txertatzen joan.  
 

OHARRAK GoiBE-ko hiru bertsolari eta arduradunari ez zitzaien bazkaria 
kobratu. 
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OHARRAK 
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4.- HIRI HEZITZAILEEN GUTUNA- LABURTUA 

 

I.- HIRI HEZITZAILERAKO ESKUBIDEA 

 

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

eskainitako bitarteko eta aukerak askatasunez eta berdintasunez gozatzeko eskubidea izango du.  

 

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

lankidetza solidarioa eta munduko bakea helburu.  

 

I.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.  

 

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

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

oinarriturik. 

 

I.5.- Udalerriek eraginkortasunez erabiliko dituzte hezkuntzan dagozkien eskumenak. 

 

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

beharrei buruzko argibide zehatza izan beharko dute.  

 

II.- HIRIAREN KONPROMISOA 

 

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

du.  

 

II.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. 

 

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

 



 76 

II-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. 

 

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

 

 

 

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

hezkuntza-proiektua, hiriak sustatzen dituen balioak, eskaintzen duen bizikalitatea, antolatzen 

dituen ekitaldiak, prestatzen dituen edonolako kanpainak edo proiektuak gogoeta gai eta 

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

gisa– hazten laguntzeko. 

 

III.- PERTSONEN ZERBITZU OSOAN 

 

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

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

eragina.  

 

III.14.- Hiria familiei behar bezalako prestakuntza ematen ahaleginduko da, haien seme-alabei 

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

begirunearekin bat.  

 

III.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. 

 

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

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

 

III.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.. 
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III.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.  

 

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

bere biztanleak informa daitezen sustatuko du.  

 

III.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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5.- ERANSKINAK 
 
5.1 Ordizia, hiri hezitzailea (HikHasi artikulua)  

Ordizia, Hiri Hezitzailea   
 

Felix Etxeberria Balerdi 
Joxe Garmendia Larrañaga  

Elisabet Arrieta  
(EHU, FIHEZIko irakasleak) 

 
Belen Maiza 

Iñaki Hidalgo 
(Ordiziako Udala) 

 
ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA       
   
SARRERA 
 

Euskal Herrian bada hainbat herri eta hiri “Hiri hezitzaile” gisa antolatzen hasia 
dena. Orain arte egitasmo hori Iruñean, Donostian, Gasteizen, Bilbon, Baionan, 
Barakaldon eta beste hainbat hiri edo herri handitan garatu bada ere, duela hiru urte 
Ordizia (Gipuzkoa) herrian abiatu zen esperientzia hori, eta horixe ekarri dugu hona, 
askorentzat eguneroko bizipenetatik gertuago dagoelakoan eta herri izaerak hezkuntza 
prozesurako beste aukera batzuk eskaintzen dituelakoan. 
Izan ere, aldaketa nabarmenak gertatzen ari diren garaiotan, eskolak beren lana 
berrantolatu beharrean daude, eta, testuinguru horretan, hiriaren edo herriaren balio 
hezitzailea indartzen ari da 
 
1.- IKASGELEZ HARAINDIKO HEZIKETA 
 

Hiri guztiak dira eremu hezitzaileak, eta herritar guztiak dira eragile hezitzaileak, 
batzuk eta besteak erlazionatzen diren heinean. Harreman horietan besterentzen dira, 
hain zuzen ere, balioak eta jarrerak.  

 
Horrela, hiria leku ezin aproposagoa da eraldaketa sokonean murgilduta dagoen 

gizarte baten heziketa-eskakizunei erantzungo dien ikuspegi berri batetik lan egiteko. 
“Hiriak askatasunaren, desberdintasunak onartzearen, lanerako eta aisialdirako egokiera 
eta aukera ugari dituen gizartean bizitzearen sinonimoak dira. Alabaina, segurtasun 
ezaren, anonimotasunaren, harreman eta trukatze despertsonalizatuen ikur ere badira” 
(Subirats, 2007). 

 
Hortaz, hezkuntza-paradigma berri baten aurrean gaude, eta horretan heziketa-

kontzeptua eskolaz haraindira dago. Jarduera-hezitzailearen inguru sozializatzailea 
ingurune izatera pasatzen da, zentzurik zabalenean (hiria, hedabideak, gizarte-
harremanak, eta abar). Barne hartzen ditu hezkuntza-tipologia guztiak (formala, ez-
formala eta informala), eduki-konplexutasun handia (ezagutzak, esperientziak eta 
sentsibilitateak, prozedurak, arauak eta balioak) eta aplikazio-konplexutasun handia 
(akademikoak, ez-akademikoak, lan-mundurako, ezagutza pertsonalerako, ekimen 
kolektiborako). 
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Gainera, prozesu indibidual eta kolektibo horretan, parte-hartzeak funtsezko 
papera jokatzen du, eta azkenik, dimentsio globala du, aukeren berdintasunean, sustapen 
indibidual eta kolektiboan eta balore demokratikoetan oinarrituta. 
 

Teoria sozio-ekonomiko berriak kontuan hartuta, ekonomiaren garapenaren 
motorra datozen urteetan ez da ekoizpenaren hazkuntza izango, berrikuntza baizik; eta 
argi dago berrikuntzarako ezinbestekoa dela ezagutza. Berrikuntzarik gabeko ezagutza, 
ordea, ia antzua da. Beraz, udalen edo bestelako administrazioen politiken zati handi bat 
ezagutza sortzera ez ezik –hezkuntza eta ikerketa zentroak arduratzen dira horretaz–, 
ezagutza horiek zabaltzeko eta partekatzeko sistema on bat garatzera bideratu behar da, 
eta, batez ere, berrikuntzarako sistema bat ezartzera. 
 

Heztea, ikastearen sinonimoa izateaz gain, herritarrek pentsamendu autonomoa, 
auto-programaziorako gaitasuna eta bizitza osoan zehar ezagutzak bereganatzeko 
baldintza egokiak sortzea da. 
 
2.- HIRI HEZITZAILEA 
 

Gaur egun, inoiz baino gehiago, udalerriek –handi zein txiki izan– 
hezkuntzarako ahalmen handia dute, baina, halaber, hezkuntzaren aurkako beste hainbat 
indar eta inertzia topatzen ditugu. Alde batetik edo bestetik, udalerriak prestakuntza 
integralerako elementu garrantzitsuak ditu: sistema konplexua ez ezik, hezkuntzarako 
eragile iraunkor, aniztun eta poliedrikoa da, hezkuntzaren aurkako faktore horiei aurre 
egiteko oso baliagarria.  

 
Udalerri hezitzaileak funtzio hori egin behar du, ohiko funtzioekin batera 

(ekonomikoa, soziala, politikoa eta zerbitzuen ingurukoa), betiere bertako biztanleen 
prestakuntza, sustapena eta garapena aintzat hartuta. Haur eta gazteak izango dira 
lehentasuna, baina borondate irmoa izan behar du, era berean, adin guztietako pertsonak 
etengabeko prestakuntzara erakartzeko. Udalerri hezitzaileak berezko nortasuna du, eta 
erabat integratuta dago bere lurraldean. Haren identitatea, beraz, bere lurraldekoarekin 
lotuta dago. 
 

Horiek horrela, udalerriaren eta hezkuntzaren arteko harremanetan, hiru maila 
bereizten ditugu: udalerria hezkuntza eremu gisa, udalerria hezkuntzarako eragile edo 
baliabide gisa, eta udalerria hezkuntza eduki gisa (Trilla, 1999).  
 

Jende askok eguneroko bizitza batez ere 'hiria, hiribildua nahiz herria' deritzogun 
horretan egiten du. Eta bizimodu horrek zerikusia du, besteak beste, bizikidetzarako 
eremu batekin. Udalerriak, hiribilduak nahiz hiriak hezi egiten gaituzte elkarrekin bizi 
ahal izateko, eta, testuinguru horretan, haien premiei erantzuten saiatzeko mandatua 
ematen digute. Hiritarrez gain, udalaren presentzia, pertsonekiko maila 
administratiborik hurbilekoena, ezinbestekoa da.  
 

Udalerri guztiak dira eremu hezitzaileak, eta herritar guztiak dira eragile 
hezitzaileak, elkarren artean erlazionatzen diren heinean; harreman horietan 
transmititzen dira, hain zuzen ere, balioak eta jarrerak. Beraz, udalerria lan eremu 
egokia da etengabe aldatzen ari den jendarteaten eskaerei erantzuteko. 
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Errealitate hori aintzat hartuta, eta bidean sor zitezkeen ziurgabetasunei aurre 
egiteko borondatetik abiatuta, HIRI HEZITZAILEAK izeneko mugimendua sortu zen 
1990ean, asmoa izanik herritarren bizi-kalitatea hobetzeko guztion arteko lan-foro bat 
izatea (http://www.edcities.org).  
 
 Udalerri edo hiri bat 'hiri hezitzailea' dela esaten dugunean, alderdi bat 
azpimarratu nahi izaten dugu: hiriaren ezaugarria da erabat barneratzen duela 
intentzionalitate hezitzailea. Horrek esan nahi du konpromiso politikoa egon behar 
duela, eta horri herritarren konpromisoa gehitu beharko zaio. Elkarrekin, herritarrek eta 
administrazioak, hiri hezitzaileen printzipioetan jasotakoaren arabera, hiru mailatan 
burutu behar dute lana: 
 

o Informazioa behar bezala eta gardenki aurkeztea. 
o Herritarren partaidetza. 
o Premiak, proposamenak eta gerora begira garatu beharreko ekintzak ebaluatzea. 

 
 Hiria, horrenbestez, eragile hezitzaile bihurtzen da, kontzeptuaren esanahi osoan. 
Eta, usadioz hezitzailetzat hartu izan diren arlo horiez gain, beste arlo batzuk gehitu 
beharrean dago; besteak beste, eskolak eta kultura-etxeak. Hortaz, hirigintza, kirola, 
ingurumena, osasuna, mugikortasuna, segurtasuna, zerbitzuak, ekipamenduak eta 
ekonomia; guztiak dira hezitzaileak, xede hezitzailea dute.  
 

Horrela ba, hiriaren eta heziketaren arteko erlazioaren hiri dimentsio 
proposatzen dira: hiria heziketarako ingurune gisa, hiria eragile hezitzaile edo bitarteko 
hezitzaile gisa, eta hiria heziketarako eduki gisa (Trilla, 1999 eta 2006): 

 
 

a.- Hiria heziketarako ingurune gisa: hirian ikasi. "Heziketarako edukitzaile" anitzaren 
eta desberdinen ikuspegi horretatik honako hauek topatzen ditugu: 
 

- Azpiegitura egonkorra dago, hezkuntza arloko erakundeek eratuta. Talde 
horretan daude eskolak eta hezkuntza talde ez-formalak: aisialdiko taldeak, 
animazio soziokulturala, helduen etengabeko hezkuntza zentroak, eta abar. 
- Eskolatik kanpoko ekipamendu, baliabide eta erakunde publiko iraunkorrak 
daude; hala nola, liburutegiak, gizarte etxeak edo kultura etxeak, museoak; 
alegia, berariaz hezkuntza sortzen duten zentroak, haien funtzio nagusia ez izan 
arren. 
- Hezkuntzarekin lotutako ekintzak egiten dira. Atal honetako ekitaldiak 
askotarikoak dira: azokak, biltzarrak, jardunaldiak, kanpainak, ospakizunak eta 
abar. 

 
 
b.- Hiria eragile hezitzaile edo bitarteko hezitzaile gisa: hiriaz ikasi.  
 

- Udalerriak hezkuntza ez-formala eskaintzen du, eta kultura eta gizalegea ikas 
daitezke, baina, era berean, beste hainbat balio ere barneratzen dira: 
oldarkortasuna, marjinazioa, sentsibilitaterik eza, kontsumismo neurrigabea, eta 
abar. 
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c.- Hiria heziketarako eduki gisa: hiria ikasi.  
 

- Udalerria esatean, identitatea, lekuaren jabetza, partaidetza esan nahi da. 
Bertakoa sentitzea zera da: norberaren auzoaren eta udalerri osoaren eskaerei 
erantzuteko edo haiek bideratzeko ardura hartzea. 

  
Horrenbestez, esan daiteke bi hezkuntza errealitate berri finkatzen ari direla aldi 

berean: hezkuntzaren ingurukoa eta hezkuntza eginkizuna ikasgeletatik harago daraman 
eta ingurunearen baliabideak erabiltzen dakien eskolarena. Udalerriak hezkuntzaren 
arloan dituen ahalmen guztiak garatzeko ardura dute tokiko gobernuek, udalerri 
hezitzailearen printzipioak bere proiektu politikoan txertatuz.  
 
3.- SARE SOZIO-HEZITZAILEEN ETA HEZITZAILEEN ARTEKO  
LANKIDETZA. 
 

 Hiri hezitzailea bezalako proiektu bat sortzeko eta garatzeko, beste hainbat 
egilek sare-lanari ematen dioten lana azpimarratzen dugu, hiri horretan eragiten duten 
eragile sozio-hezitzaileen arteko sinergien eta lankidetzaren sortzaile gisa. Hainbat 
ikerketak azpimarratzen dute lankidetzan diharduten sareek erabaki demokratikoak 
hartzen eta lankidetza sendotzen laguntzen dutela, sarearen eta taldeen gaitasuna 
areagotzen dutela, eta soluzio zehatzagoak, integralak eta eragimen handiagokoak 
azaleratzen ahalbidetzen dutela (Agranosff eta Mcguirre, 2001).  

 
'Ordizia, hiri hezitzailea' izeneko proiektua lantzeari begira, proposamen horiek 

aurrerapen- eta finkapen-iturri gisa hartu ziren aintzat lankidetza-lanean. Zuzendaritza-
taldeak, Euskal Herriko Unibertsitateko kideez eta udaleko arduradunez osatuak, 
kudeatuko luke proiektua, eta harreman horizontalak bilatuko lituzke, non lehentasuna 
hartuko bailuke adostasunak eta erabaki kolektiboek. Hala ere, horrek ez du esan nahi 
proiektuaren arduradunen aitzindaritzak indarra galduko lukeenik. Halaber, 
zeharkakotasuna proiektuan garatu beharreko dimentsio garrantzitsua litzateke. Horren 
barruan, kolektiboak eta elkarte anitzak elkarrekin jardungo ziren lankidetzan, 
ustekabeko sinergiak sorrarazi, edo dagoeneko ezagunak ditugun planteamenduei 
dimentsio berriak emate aldera. Azkenik, gestioak arrakasta izango luke baldin eta talde 
inplikatuek lan kooperatiboak sareari eta erkidegoari mesede egiten diela antzematen 
badute, baita, ordea, taldeari, elkarteari nahiz erakunde partikularrari berari ere onurak 
ekartzen badizkie.  
 
3.1- IKASKUNTZA-ERKIDEGOAK.  
 
 Ikaskuntza-erkidegoen proiektua gizarte-ingurune ahulean dauden ikasleentzat 
da bereziki egokia. Alabaina, horren barruan proposatzen den heziketa-mota ez da 
gizarte-maila onuragarriagoa duten zentroentzat proposatzen denarekiko desberdina. 
Halaber, heziketa-alderdi zehatzen bat optimizatu edo erkidego osoa gehiago inplikatu 
nahi duten komunitatetan nahiz ingurunetan ere planteatzen da. 
 

Ikaskuntza-erkidegoen oinarrizko asmoak oinarrizko printzipio batzuei, egiturazko 
aldaketa batzuei eta proiektuaren hainbat fase (sentsibilizazioa, erabakiak hartzea, 
ametsa, lehentasunak aukeratzea, plangintza eta martxan jartzea) eskatzen dituen 
martxan jartzeari buruzkoak dira; horiek gure ingurunean Luna eta Jaussik (1998) eta 
Flecha eta Puigvertek (2002) garatuak. Asmo horietako batzuk funtsezkoak izan dira, 
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halaber, 'Ordizia, hiri hezitzailea' proiektua diseinatzeko eta horren inguruko plangintza 
egiteko.  
 
3.2.- TOKIKO GOBERNUEK HEZKUNTZAN JOKATZEN DUTEN PA PERA  
 

Tokiko administrazioa herritarrengandik gertuen dagoena da, eta horri esker, 
udal gobernuaren eta herritarren arteko harremana zuzena eta askotan egunerokoa izan 
ohi da. 

 
Udalak aldarrikatzen ari dira tokiko gobernuak, haien hurbiltasuna dela-eta, 

herrietako eguneroko bizimoduan izaten diren arazoei aurre egiteko gune egokiak 
direla. 
 

Tokiko gobernuak bultzatu behar du udalerria hezkuntza eragile intentziozko 
bihurtzeko prozesua. Haren eragina, beraz, tokiko eragileek kudeatzeko, eragiteko eta 
gobernuko maila guztietan konplizitate egokiak bilatzeko gaitasunaren baitan dago. 
Ikuspegi horretatik, hauexek dira udalerri hezitzailearen proiektuaren garapenean 
kontuan hartu beharrekoak: 
 

• Agintarien eta herritarren arteko harremana. Herritarren ikuspegitik, parte-
hartzeko eskubidea hainbat mailatan erabil daiteke. Bestalde, parte-hartzea 
agintarien eskubideetan oinarritzen da; alegia, laguntzaileak izatea eta gizarte 
kapitala sortzea, besteak beste. 

•  
• Demokraziaren kalitatea hobetzea. Informazio hutsetik erabakimenera pasatzea, 

kontsulta alde batera utzi gabe; parte-hartzea areagotzeko prozesua definitzen 
du, haren kalitatea hobetuz eta agintarien eta herritarren arteko harremana 
sendotuz.   

• Berrikuntza eta demokrazia. Administrazioan parte hartzeko metodologiak 
errealitate berrietara egokitu behar dira. 

• Aldaketetara egokitu beharra. Gure sistema demokratikoko oinarrizko arau eta 
erakundeak –udalerri homogeneo samarretarako pentsatuta– gero eta eskasagoak 
dira gaur egungo gizarte multikulturalen errealitateari aurre egiteko. 

• Gobernu erak eta gizarte kapitala. Tokiko administrazioek parte-hartzearen 
arloan martxan jarri beharreko ekimenek helburu argia dute: aldaketa 
kualitatiboa bultzatzea gobernatzeko moduetan eta udalaren eta herritarren 
arteko harremanetan, eta, horrez gain, gizarte kapital handia sortzea. 

• Erantzukizuna banatzea. Hautetsi, teknikari, administrazio, erakunde eta 
herritarren arteko elkarlana. 

 
Esan bezala, udaletako hezkuntza politikak hiru kontzeptu hauen inguruan mugituko 

dira: kohesio soziala, erantzukizunaren banakuntza eta aldaketa. 
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4.- HIRI HEZITZAILE PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA 
URRATSAK 
 
Oinarri filosofikoak 
 
Proiektuaren funtsezko filosofia da herri ekimenak eta hezkuntzarenak hasieratik 
integratzea, eta bermatzea hezkuntza komunitatea udalerriak sortzen dituen ahalmen eta 
aukerekin lotuko dela eta haiek onartu egingo direla. 
 
Hezkuntza proiektu bat egiteko, hiru tresna behar dira aldi berean: 
 

- Udalerrian eragina duten dinamiken azterketa teknikoa: arazoak eta aukerak 
definituz eta udalerriaren hezkuntza maila hobetzeko lan ildoak gomendatuz. 
 
- Azterketa tekniko horretan, parte hartze prozesu koherente eta interaktiboa 
bultzatzea. 
 
- Komunikazio prozesu integratzailea, zeinak bi helburu izango baititu: batetik, 
herritarrek proiektua ikusi behar dute dinamizaziorako eta gaur egungo eta 
geroko erronkei aurre egiteko tresna gisa; bestalde, sentsibilizazio eta 
kontzientziazio prozesua dakar berekin, eta horrek abiatuko du herritarrek nahi 
duten udalerria lortzeko prozesua, funtzio hezigarria eta biztanleen prestakuntza, 
sustapena eta garapena bere gain hartuko dituena. 

 
Antolaketa, parte hartzea eta komunikazioa 
 

Udalak berak iniziatiba hartu eta hiru arloak (antolaketa, parte hartzea eta 
komunikazioa) ongi garatzea ezinbestekoak dira, egitasmoak aurrera egin dezan. 
 
Diagnostikoa 
 

Diagnostikoak praktikoa izan behar du. Helburu horrekin, hau da, herriaren 
errealitate hezitzailea ezagutzeko, lau atal aztertuko dira: 

- Nolakoak gara (gizartea berregituratzeko oinarrizko adierazle batzuk lortze 
aldera). 
- Zer udalerri, herritar, eskola, ikasle … mota ditugu.  
- Zer baliabide, zer harreman … ditugu. 
- Zer iritzi dugu. 

 
Azterketa sistematiko hori ez ezik, diagnostikoak proiektua garatzeko erronka nagusiak 
aztertu eta udalerriko heziketa agendaren gai kritiko nagusiak identifikatu beharko ditu. 
 
Ekintza Plana 
 

Ekintza Plana diagnostikoa jendaurrean aurkeztu ondoren abiatuko da. Orduan 
hasiko da inplementazio prozesua: gizarte eragileen ekarpenak aztertu eta proiektuak 
bideratuko dira, adierazitako arazoei irtenbide espezifikoak bilatzen hasteko.  
Ekintza Planaren amaieran ebaluazioa egingo da, ondorengo urteko plana zehaztu eta 
hobetzeko. 
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5.- 'ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA PROIEKTUA 
 
5.1.- PROEIKTUAREN SORRERA ETA GARAPENA 
 
 Ordiziak (9.500 biztanle), Gipuzkoaren hegoaldean kokatuta dagoen udalerriak, 
bere biztanleria aktiboaren zatirik handiena bigarren eta hirugarren sektorean du. 
Goierri eskualdean dago kokaturik, eta euskal hiztunen proportzioa altua da. Etorkinen 
tasa % 12 ingurukoa da. 
 

'Ordizia, hiri hezitzailea' izeneko proiektua Ordiziako Udaleko Euskara, Kultura 
eta Hezkuntza Departamentuak bultzatuta sortu zen. Aipatu departamentuak bere 
proposamena aurkeztu zion gobernu-batzordeari, eta horrek, berriz, udaleko osoko 
bilkurari.  

 
2008ko urtarrilean, Ordiziako Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateak 

hitzarmena sinatu zuten, Ordizia hiri hezitzaile bihurtzeko lan egiteko konpromisoa 
hartuta. Proiektuak hiru urteko garapena izan du, eta asmoa izan da udalak eta 
herritarrek elkarrekin lan egiteko aukera izatea, udal-ordezkarien, udaleko teknikarien 
eta herritarren hainbat elkarteren eta talderen artean elkarrekin landutako plan bat 
lantzen eta martxan jartzen.  
 
Nahiak eta ametsak (2008ko urtarril-ekaina) 
 

Hauxe izan zen kontsigna: “irudika dezagun nolakoa nahi dugun Ordiziaren geroa”. 
'Ametsezkoa' dei dezakegun fase horretan 'hiri hezitzaileei' buruzko dokumentuak 
aurkeztu ziren. Politikarien, udal-teknikarien eta herritarren iritzia jaso da.  

 
Bi kolektiboen ekarpenak aztertuta, Ordiziako udalerriak hiri hezitzaileen bidea 

hartzeko Ordiziak teorian landu beharko lituzkeen lehentasunen zerrenda egin genuen 
elkarrekin.  
 
Lehentasunak. Nondik hasi? (2008ko irail-abendua) 
 

Fase horretan, jasotako dokumentazioa antolatu zen. Ondoren, Ordiziako 
erkidegoari, udaleko ordezkariei, taldeei eta elkarteei eta, oro har, herritarrei Ordizia hiri 
hezitzaile bihurtzeko landu beharko liratekeen lehentasun nagusiak lantzeko 
prozesuaren emaitza aurkeztu zitzaien. Lehen zirriborro hori prozesuan esku hartu zuten 
talde guztiek eztabaidatu zuten. Lanik garrantzitsuenetako bat izan zen iritzi eta ekarpen 
guztiak jasotzea, aztertzea eta dokumentuan laburbilduta jasotzea. Beste hainbat 
esperientziaren ekarpenak ere aintzat hartu ziren.  

 
Aldi horretan, kontuan hartu genuen landu beharreko planak ezin zuela hutsetik 

abiatu. Aurretik udalerrian izandako eskarmentuak eta ekimenak hartu behar zituen 
aintzat. Kontua ez zen, hortaz, berriro hutsetik hastea, lehenagotik Ordizian lanean ari 
ziren taldeen bultzada baliatzea baizik. Baliteke ez betetzea ikuspegi guztiak, beste 
hainbatetan errepikatu egiten ziren, eta urteko hainbat sasoitan hutsuneak zeuden; baina, 
leku guztietan bezala, baziren herriko bizimodua aberasten zuten hainbat jarduera.  
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Ekimen- eta jarduera-katalogo zabala lortu genuen, zentzu guztietan; plan zehatzak, 
denboran erroturiko ekintzak, eta arrakastaz lantzen ari ziren makina bat asmo eta 
programa.  

 
Fase horretan erabaki zen, halaber, aurrera begira proiektua dinamizatuko eta 

kudeatuko zuen lan-taldea eratzea. Taldea, funtsean, udaleko ordezkariek, elkarteetako 
ordezkariek (gazte-elkarteak, euskarakoak, adinekoak, emakumeenak, eta abar), eta 
Ordiziako ikastetxeetakoek osatu zuten. Taldea proiektuaren martxan gero eta gehiago 
inplikatu zen benetako talde bihurtu zen. Bestalde, talde horrek bere gain hartu beharko 
zituen proiektua kudeatzea eta proiektuaren zuzendaritza Unibertsitateko taldeak hiru 
urteren buruan lana bukatzen zuenean. Unea iritsita, komenigarria zatekeen prozesua 
dinamizatuko zuen pertsonaren bat izendatzea; izan ere, prozesuak nekez egingo 
baitzuen aurrera berak bakarrik.  
 
Plan globala lantzea (2009ko urtarril-uztaila) 
 

Jarduera-plan zehatza lantzea izan zen etapa horretako erronka nagusia. 
horretarako abiapuntua, aurreko fasean ezarritako lehentasunen zerrenda eta Ordizian 
lantzen ari ziren ekimenen katalogoa izan ziren. Horretarako, indarrean zeuden jarduera 
eta programa guztiak bildu genituen, eta jardueren mapa gisako bat landu genuen. Mapa 
hark, espazioari eta denborari zegokienez, udalerrian lantzen ari zen hari buruzko ideia 
globala eman zigun. Mapak agerian utzi zituen gaika nahiz edukietan zeuden hutsuneak, 
ekintza gainjarriak, ekimen ugari zituzten urteko sasoiak, eta jarduerarik apenas zituzten 
beste sasoiak.  

 
Inplikaturik zeuden taldeen artean hainbat eztabaida egin eta talde horien 

interesak alderatuta, azkenean AISIALDIA modu zentralizatuan lantzeko erabakia hartu 
zen. Ordizia hiri hezitzailea bihurtzeko plana eraikitzeko ardatza aisialdia izango zen.  

 
Alabaina, 'aisialdia' esatea 'dena eta ezer' esatea zen. Nola heldu aisialdiari hiri 

hezitzailearen ikuspegitik? Taldeen arteko etengabeko negoziazioak aisialdia lau arlotan 
gauza zitekeela erakutsi zigun:  

 
• Eskolaz kanpoko aisialdia, oporrak, eta abar. 
• Emakumea eta kirola. 
• Haurrak eta helduak trukatzea. 
• Osasuna eta prebentzioa. 

 
Proposamenak gauzatzeko urtea (2009ko iraila, 2010eko abuztua). 
 

2009ko azken hiruhilekoan, aisialdiaren arloan gauzatu beharreko ekimenen 
plangintza sekuentziala zehaztu genuen. Denetara 12 jarduera programatu ziren 
2010eko lehen hiruhilekoan gauzatzeko. Emakumeen eta euskararen taldeen berezko 
bultzadari ikastetxeen eta adineko elkarteen sinbiosi aberasgarria gehitu zitzaion.  

 
2010eko lehen hiruhileko jarduerak honako hauek izan ziren: musika-emanaldi 

bateratuak, irrati-telebistako saioak eskoletan, antzerkia, eskulanak, atzoko eta gaurko 
eskola, abesbatzak, bisitak trukatzea, bertso-ekitaldiak, eta aste santurako aisialdi-plana.  
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Belaunaldien arteko lankidetza, beste hainbat proiektutan ziurtatu ahal izan den 
moduan (Sánchez, 2007), eragile indartsu gisa agertu zen, banakako ekimenak 
berrindartu eta nabarmen biderkatzen zituena. Musika-taldeek eta erretiratuek musika-
emanaldiak antolatu behar bazituzten, zergatik ez ekintza bateratuak eta belaunaldien 
arteko topaketak antolatu? Bisitak elkarrekin egin ziren ikastetxeetara eta helduen 
zentroetara, eta Ordiziaren historiari buruzko hitzaldiak aberasgarriak izan ziren eskola-
programarako. Irakasleek helduen ekarpenak baliatzen zituzten historia, beste 
garaietako ohiturak, usadioak, sindikalismoa, emakumeen bizitza, eta bestelakoak 
hobeto ezagutzeko. Aldi berean, ikasleek antzerki-emanaldiak antolatzen zituzten 
helduentzat. Hori benetako pagotxa izan zen lankidetzarako eta elkar ulertzeko, aisialdia 
aprobetxatzeko, eta belaunaldien arteko erlazioa Ordizia hiri hezitzailerantz eramango 
duen etengabeko eraldatze-iturri bihurtzeko.  

 
Hainbat ekimen 2010eko bigarren hiruhilekoan garatu ziren, ikasturtea amaitu 

aurretik. Gerora, esperientziaren balorazio egin genuen elkarrekin. Azken balantzea, oro 
har, positiboa izan zen elkarteek, ikastetxeek eta bestelako erakundeek osatzen zuten 
talde dinamizatzailearentzat.  
 
5.2.- PROIEKTUAREN EMAITZAK 
 

Lehen seihilekoan garatutako esperientzia pilotuaren emaitza onak ikusita, 2011n 
garatuko genituen hainbat ekintza eta proiektu lantzea adostu genuen. Ekimen horiek 
zeharkako lau ardatzen inguruan egituratu ziren: 

 
a) Belaunaldien arteko trukatzea, erretiratuen eta ikasleen artekoa. 
b) Euskara. 
c) Emakumeak. 
d) Elkarteen arteko elkarrizketa. 

 
 2011rako proiektuen agenda lantzeko prozesu horretan, talde eta elkarte 
gehiagok (25era iritsi arte) egin dute bat elkarlanarekin, eta guztion artean ekintza eta 
proiektu errealak eta operatiboak diseinatu eta garatu ditugu; hau da, gerora benetan 
praktikara eraman direnak. Zenbait ekimen lehenagotik zeuden martxan.  

 
Lan horren ondorioz, Ordizian gauzatuko zen AISIALDIRAKO PROIEKTUEN 

AGENDA landu genuen, 2011n eta 2012an gauzatuko diren 31 ekimen jasotzen 
dituena. Jarduera, helburuak, arduradunak eta jarraitu beharreko metodologia jasotzen 
dituen gida operatiboa da. Gida irekia da, ekintzak gehitzeko edo aldatzeko bidea 
ematen duena. Burutu asmo diren jarduerak grafikoki irudikatzen dituzten argazkiak 
ditu, baita proiektu bakoitzaren emaitzak ebaluatzeko eredu bat ere. Aipatutako 31 
jarduerek hainbat interes-guneri erantzuten diete: 

 
□ Erretiratuen eta haurren arteko trukaketak. 
□ Musika- eta arte-erakusketak. 
□ Eskulangintza, informatika, eta abar. 
□ Atzoko eta gaurko eskola. 
□ Emakumeak, genero-indarkeria, kirola.  
□ Euskara, kultura eta jaiak.  
□ Osasuna eta elikadura. 
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Jarduera bakoitzeko xehetasunak, programazioa, zer epetan egingo den, 
proiektuaren arduraduna, tresnak, materialak, laguntzaileak eta bestelakoak Ordiziako 
Udalaren web orrian kontsulta daitezke, 'Ordizia, hiri hezitzailea' proiektua jasotzeko 
gordeta duen atalean.     
 
5.3.- EMAITZEN INGURUKO EZTABAIDA, BALORAZIOA 
 

2011ko lehen agendaren amaierako bilerek agerian utzi zuten egokia izan zela 
elkarrekin landu genuen  programa. 2012. urtearen amaieran egindako balorazio-
saioetan ere emaitzak ontzat hartu ziren. Geroztik intentzio hezitzailea duten beste 
egitasmo edo ekintza berriak identifikatu, programatu eta burutu dira: 

 
• Kultura azpiegituren azterketa. 
• Material didaktikoa sortu. 
• Ahozkotasun programa hedatu eta indartu. 

 
 Proiektuak bere bidea darrai, eta, aldaketa gehiagorekin edo gutxiagorekin, 

udalerrian ingurune hezitzailea sortzeko elkarbizitza eta lankidetza handiago baten alde 
dauden indarren arteko lankidetza handiagoa bilatzen duen talde gisa sendotu da.  
 
Proiektuaren indarrak 
 
 Proiektuak bere helburuak bete zituen, eta bere bidetik doa; izan ere, ezinbesteko 
hainbat alderdi gertatu ziren halako plana garatzeko: 
 

• Ordiziako Udalaren bultzada eta sostengua.  
• Proposamenak Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Fakultatean izan zuen 

harrera.  
• Proiektuaren diseinuak ideiak barneratzeko eta elkarrekin bidea egiteko prozesu 

aski pausatua aurreikusten zuen; bai zuzendaritza-taldean, bai udalaren 
departamentuetan, bai herritarrez osatutako taldeetan ere. Ordizia hiri hezitzaile 
bihurtzea ez da gauetik egunera, goitik behera nahiz dekretuz egin daitekeen 
lana.  

• Kaltetutako hainbat kolektibok gogo betez hartu zuten Ordizia erkidego 
hezitzaile bihurtzeko konpromiso. Bereziki azpimarratzekoa da ikastetxeen eta 
pertsona helduen kolektiboen inplikazioa.  

• Argi izatea halako ekimen bat ez zela beste zama bat, baizik eta lankidetzarako 
iturria, eta ordurako hainbat talde lantzen ari ziren jarduera hura hobetzeko 
aukera. Galdera gakoak izan ziren: zer irabazten dut nik honekin?, zer ekarpen 
egin diezaieket beste taldeei eta, oro har, Ordiziari?  

 
Zailtasunak 
 
 Honela laburbil ditzakegu zailtasun nagusiak: 
 

• Planteamendu teorikotik programa erreal batean jasotzera pasatzea.  
• Ordezkatuta zeuden zenbait talderen eszeptizismoa eta inertzia. Herria 

eraldatzea, ingurunea hezitzaile bihurtzea, bizikidetza hobetzea eta lankidetza; 
makina bat aldiz entzundako, eta proiektua gauza daitekeen proposamena dela 
sinesterakoan nolabaiteko zuhurtzia piztu dezaketen adierazpideak dira. 
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• Proiektu berrian nolabaiteko zama, ordurako zeuden programei eta betebeharrei 
gehitu beharreko lan gehiago ikusten zuten hainbat talderen erresistentzia.  

 
6.- ONDORIOAK ETA AURRERABIDEAK 
 
Ondorioak 
 

• Herrian hautemandako beharretatik abiatu eta eraikitzen doa HH proiektua. 
• Egitasmo guztiek balioen lanketari lotutako asmo hezitzaile argiak dituzte. 
• Taldearen motibazioa sendoa da. 
• HH proiektura udaleko sail berriak bildu dira. 

 
Aurrerabideak 
 

• Talde eragilea sendotu. 
• Proiektuaren lidergo partekatuarekin jarraitu. 
• Herritarren partaidetza bermatzen jarraitu. 
• Proiektuen zeharkakotasuna bermatzen jarraitu. 
• Sozializazio bideak jarraitu eta plan bat egin. 
• Proiektuaren jarraikortasuna bermatu,  arlo tekniko zein politikoan. 

 
 
6.- AINTZATESPENAK 
 
 Lan hau, halako proiektu bat aurrera ateratzeko eginkizuna beren gain hartu 
duten, eta asmoak ekarriz, gogoz parte hartuz eta halako garrantzia duen prozesu batean 
beti ageri diren erreparoak gaindituz gaian parte hartu duten pertsona zehatz batzuen 
inplikazioari esker gauzatu ahal izan da.  
 
 Eskerrak eman nahi dizkiegu bereziki: Ordiziako Udalari, Manu Olanori 
(Jakintza Ikastola), Juanba Artolari (Ojanguren Institutua), eta Marisa Galdeanori eta 
Rosa Montesi (Urdaneta ikastetxea), Javier Barandiarani eta Kristina Altunari 
(Erretiratuen egoitza), Koro Ruizi (Gazteria bulegoa), Belén Balerdiri (Kimetz 
emakumeen taldearen arduraduna), Aitor Calvillori (Bertsolarien Elkartea), Alazne  
Elortzari ('Hitzaro' euskara- eta aisia-elkartea), Leire Arandiari (D’Elikatuz taldea), 
Miguel Arreseri ('Gueske' esperientziaren eskola-elkartea), eta proiektuak iraun duen 
bitartean parte hartu duten beste askori.  
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 ERANSKINA 
 
Udalerri hezitzaileen gutuna  
 

Gutun honek honakoak ditu oinarri: Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala 
(1948); Ekonomi, Gizarte eta Kultur Eskubideen Nazioarteko Ituna (1966); 
Guztiontzako Hezkuntzaren aldeko Mundu Adierazpena (1990); Haurren aldeko Mundu 
Gailurrean onetsitako Hitzarmena (1990) eta Kultura Aniztasunari buruzko Adierazpen 
Unibertsala (2001). 
 

Udalerri Hezitzaileen Gutunaren printzipio eta konpromisoen laburpena 
 
I.- Udalerri hezitzaile izateko eskubidea  
 
1.- Herritar guztiek, udalerriak eskaintzen dituen prestakuntza, olgeta eta norbere 
garapenerako bitarteko eta aukerez, askatasun eta berdintasun osoz, gozatzeko 
eskubidea izango dute. 
 
2. Aniztasunaren, elkar ulertzearen, nazioarteko lankidetza solidarioaren eta munduko 
bakearen aldeko hezkuntza sustatuko du udalerriak. 
 
3. Belaunaldien arteko elkarrizketa sutatzen du udalerri hezitzaile batek, eta ez 
bizikidetza baketsuaren eredu gisa bakarrik, baita adin ezberdinetako giza taldeek 
partekatutako proiektuak bilatu nahian ere. 
 
4. Udal politika hezitzaileek eremu zabalago bat izan beharko dute xede, hau da, gizarte 
justizian, gizalege demokratikoan, bizi-kalitatean eta hiritarren aldeko jardunean 
oinarritutako eremua.  
 
5. Udalek eraginkortasunez baliatuko dituzte hezkuntzaren alorrean egokitzen zaizkien 
eskumenak. 
 
6. Hiritarren egoera eta premiei buruzko informazio zehatzaren jabe izan beharko dute 
hiri bateko udal politikaz arduratzen direnek, egoki jardun nahi badute. 
 
II.- Udalerriaren konpromisoa 
 
7. Udalerriak bere nortasun propio eta konplexua bilatzen, babesten eta aurkezten jakin 
behar du. 
 
8. Premia berrien eta iraganaren eta existentziaren lekuko izango diren eraikuntza eta 
ikurren arteko harmonia izango da nagusi, udalerri baten eraldaketa eta hazkunde 
prozesuetan. 
 
9. Herritarren parte-hartzea sustatuko du udalerri hezitzaileak, betiere, ikuspegi kritiko 
eta arduratsu batetik abiatuta. 
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10. Herritar guztien, eta bereziki haur eta gazteen, garapen pertsonalaren, sozialaren, 
moralaren eta kulturalaren arabera egituratutako eremu, ekipamendu eta zerbitzu 
publikoez hornitu beharko du udal gobernuak udalerria. 
 
11. Herritar ororen bizi-kalitatea bermatu beharko du udalerriak. 
 
12. Gizakiei pertsona zein talde gisa hazten laguntzeko beharrezkoak diren tresnak 
medio, udalerriaren egituraren eta erregimenaren araberako hezkuntza proiektu esplizitu 
eta inplizituaren inguruan, eta honek sustatzen dituen balioen, eskaintzen duen bizi-
kalitatearen, antolatzen dituen ospakizunen, prestatzen dituen kanpaina edo proiektu 
guztien inguruan hausnartu, eta hiritarren partaidetza sustatu beharko du. 
 
III. Hiritarren zerbitzura bete-betean 
 
13. Haur eta gazteek inolako bitartekorik gabe jasotzen dituzten kultur, olgeta, 
informazio eta publizitatearen arloko zein bestelako proposamen eta errealitateen 
eragina aztertu beharko du udalak. 
 
14. Seme-alabei hazten –elkarrekiko errespetua oinarritzat hartuta– eta udalerria 
ulertzen laguntzeko moduko prestakuntza eskainiko die udalerriak familiei, edo horretan 
ahaleginduko da behintzat. 
 
15. Gizartean toki bat dutela helarazi beharko die udalerriak herritarrei; aholkularitza 
pertsonala eta bokazionala bideratu eta gizarte ekintzetan parte hartzeko aukera emango 
die. 
 
16. Jasaten dituzten bazterkeria eta marjinazio mekanismo mota guztien berri izan 
beharko dute udalerriek, eta mekanismo horiek zuzentzeko politikak garatuko beharko 
dituzte. 
 
17. Era askotakoak izan daitezke desberdintasunak arintzera zuzendutako esku-hartzeak, 
baina denak, pertsona bere osotasunean kontuan hartuta, bakoitzaren interesen arabera 
eratuta eta denoi dagozkigun eskubideen alde garatuta. 
 
18. Elkartegintzaren alde lan egingo du udalerriak, herritarren partaidetza eta 
erantzukizunaren banakuntza gauzatzeko eredu den heinean. 
 
19. Udalerriak nahikoa informazio ulergarri eman beharko du, eta hiritarrei informatuta 
egotera bultzatu. 
 
20. Hiritartasun demokratikoko balioen eta praktiken inguruko prestakuntza eskaini 
beharko die udalerriak hiritar guztiei, erkidegoarentzat gero eta garrantzitsuago izan 
behar duen helburua baita. 
 

Gutun hau sinatzen duten udalerriek bat egiten dute bertan jasotako balio eta 
printzipioak betetzeko konpromisoarekin. Irekia da, eta etorkizunean, gizartearen 
bilakaera azkarraren ondoriozko alderdiak erantsi beharko zaizkio. 
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RESUMEN 
 

En este texto presentamos el análisis y resultado de la puesta en marcha del 
proyecto “Ordizia, ciudad educadora”, que se desarrolló en la localidad de Ordizia 
(Gipuzkoa) durante los años 2008 a 2012. La experiencia sigue su curso con una 
valoración muy positiva.  
 Hacemos, en primer lugar, una reflexión sobre el papel de las ciudades 
educadoras como dinamizadoras del potencial educativo que existe en las ciudades. 
Incorporamos también las aportaciones de la gestión de las redes socioeducativas como 
impulsoras de una mayor eficacia cooperativa y asumimos algunos de los principios de 
las Comunidades de Aprendizaje en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto de 
ciudad educadora.  
 El proyecto fue diseñado entre los responsables del ayuntamiento de Ordizia y 
un equipo de la Universidad del País Vasco y se desarrolló, inicialmente, durante los 
años 2008 a 2011. El plan sigue su curso y en la actualidad continúa plenamente 
vigente, participando centros escolares, asociaciones y departamentos municipales. 
Como fruto de este proyecto, elaboramos una Agenda de actividades para el año 2011, 
renovada para el 2012, con 25 asociaciones y colectivos implicados y un catálogo de 34 
iniciativas de cooperación interinstitucional. Una de las principales conclusiones 
obtenidas con el proyecto es que como fruto de la cooperación educativa, se mejora y 
optimiza la actuación global del municipio y que, al mismo tiempo, se refuerzan y 
aumenta la eficacia de los diferentes colectivos implicados.  
 
Palabras clave: 
 
Ciudad educadora, tiempo libre, cooperación intergeneracional, educación, redes 
socioeducativas, comunidades de aprendizaje,  
 

                                                 
1 Este texto se preparó para su inserción en la Revista “Cuadernos de Pedagogía” 
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ORDIZIA, CIUDAD EDUCADORA       
   
1.-Introducción 
 
La educación más allá de las aulas 
 

Todas las ciudades son espacios educativos y todos sus habitantes son agentes 
educativos en la medida en que se relacionan los unos con los otros y es en estas 
relaciones cuando se transmiten valores y actitudes. La ciudad pasa, de esta manera, a 
convertirse en el lugar idóneo para trabajar desde una nueva perspectiva que responda a 
las demandas educativas de una sociedad en profunda transformación. “Las ciudades 
son sinónimo de libertad, de aceptación de las diferencias, de vivir en sociedad con 
muchas oportunidades y alternativas de trabajo y ocio. Pero son también símbolo de 
inseguridad, de anonimato, de despersonalización de las relaciones y de los 
intercambios” (Subirats, 2007). 

Así pues, estamos ante un nuevo paradigma educativo en el cual el concepto de 
educación sobrepasa la escuela. El marco socializador de la actividad educativo pasa a 
ser un entorno en su sentido más amplio (ciudad, medios de comunicación, relaciones 
sociales…) Comprende todas la topologías educativos (formal, no formal e informal), 
una gran complejidad en los contenidos (conocimientos, experiencias y sensibilidades, 
procedimientos, normas y valores) y aplicaciones (académicas, no académicas, para el 
mundo del trabajo, para el conocimiento personal, para la acción colectiva). 
 
La Ciudad Educadora 
 

Para mucha gente, la vida diaria se realiza sobre todo en el espacio físico que 
denominamos ciudad, villa o pueblo. Y esta forma de vida tiene que ver, entre otras 
cosas, con un espacio para la convivencia. 
 El municipio, la villa o la ciudad nos van formando para que podamos vivir 
conjuntamente y, en este contexto, con el encargo explícito de tratar de dar respuestas a 
sus necesidades, además de los ciudadanos, resulta imprescindible la presencia 
municipal, el nivel administrativo más cercano a  las personas,  
 Ante esta realidad y a partir de la voluntad de hacer frente a las incertidumbres 
que pudieran surgir en el camino, nace en 1990 el movimiento denominado 
CIUDADES EDUCADORAS, con la intención de ofrecer un foro de trabajo conjunto 
de cara a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (http://www.edcities.org)  
 Cuando afirmamos que un municipio o una ciudad es una Ciudad Educadora 
queremos subrayar un aspecto: la ciudad se caracteriza por asumir una intencionalidad 
educativa plenamente. Esto significa que debe existir un compromiso político, al que 
habrá que añadirle el compromiso ciudadano. Conjuntamente, los ciudadanos y la 
Administración, deben abordar una tarea a tres niveles, tal y como se constata en los 
principios de las Ciudades Educadoras: 

o Presentación de la información de manera adecuada y transparente. 
o Participación ciudadana. 
o Evaluación de necesidades, propuestas y acciones a desarrollar en el futuro. 

 
 La ciudad, por tanto, se convierte en un agente educativo en toda su extensión. Y 
necesita incorporar nuevas áreas, además de aquellas que tradicionalmente se han 
considerado educativas, como las escuelas y las Casas de Cultura. Por lo tanto, el 
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urbanismo,  el deporte, el medio ambiente, la salud, la movilidad, la seguridad, los 
servicios, los equipamientos y la economía, todo pasa a tener una dimensión educativa, 
una intención formadora.  

Así pues se proponen tres dimensiones de las relaciones entre ciudad y 
educación: la ciudad como entorno educativo, la ciudad como agente o medio de 
educación y la ciudad como contenido educativo (Trilla, 1999 y 2006): 

a.- La ciudad como entorno educativo: aprender en la ciudad. Desde esta visión 
de “contenedor educativo” múltiple y diverso encontramos: 
b.- La ciudad como agente o medio de educación: aprender de la ciudad.  
c.- La ciudad como contenido educativo: aprender la ciudad.  

 
La colaboración de las redes socioeducativas y la ciudad educadora 
 

 De cara a la creación y desarrollo de un proyecto como el de la ciudad 
educadora, destacamos la importancia que otros autores le conceden al trabajo en red, 
como creador de sinergias y colaboración entre los diversos agentes socioeducativos 
que influyen en esa ciudad. Diversas investigaciones destacan el hecho de que las redes 
sociales en colaboración  favorecen la toma de decisiones más democráticas, el 
afianzamiento de la cooperación, aumenta la capacidad de la red y los grupos y 
permiten aflorar soluciones más precisas, integrales, y eficientes (Agranoff y Mcguire, 
2001).  

De cara a la elaboración del proyecto Ordizia Ciudad Educadora, estos 
planteamientos fueron tenidos en consideración como fuente de progreso y de 
consolidación en el trabajo de colaboración. El equipo directivo, formado por miembros 
de la Universidad del País Vasco y por responsables municipales llevaría a cabo la 
gestión buscando unas relaciones horizontales en donde se primara el consenso y las 
decisiones colectivas, sin que por ello se diluyera la gestión de liderazgo de los 
responsables del proyecto. La transversalidad también sería una dimensión importante a 
desarrollar en el proyecto, haciendo que colectivos y asociaciones muy diversas llegaran 
a cooperar conjuntamente, haciendo surgir sinergias inesperadas o facilitando nuevas 
dimensiones a planteamientos ya conocidos. Finalmente, la gestión tendría éxito si los 
grupos implicados percibían que el trabajo cooperativo beneficiaba a la red y a la 
comunidad, pero también aportaba beneficios para el propio grupo, asociación u 
organización particular.  
 
Las comunidades de aprendizaje.  
 
 Este proyecto de Comunidades de Aprendizaje está prioritariamente indicado 
para los alumnos de medio desfavorecido, pero el tipo de educación que se plantea no es 
distinto al que se propone en los centros que cuentan con niveles sociales más 
favorables. También se plantea su desarrollo en comunidades o entornos que quieren 
optimizar determinado aspecto educativo o implicar más profundamente a toda la 
comunidad. 

Las ideas básicas del diseño de las Comunidades de Aprendizaje se refieren a una 
serie de principios básicos, unos cambios estructurales y una puesta en marcha que 
exige varias fases del proyecto (Sensibilización, toma de decisión, sueño, selección de 
prioridades, planificación y puesta en marcha), que han sido desarrollados en nuestro 
entorno por Luna y Jaussi (1998) y Flecha y Puigvert (2002). Algunas de estas ideas 
han también sido fundamentales en el diseño y planificación del proyecto Ordizia 
Ciudad Educadora.  
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2.-El proyecto Ordizia ciudad educadora 
 
Ordizia 
  

Ordizia (9.500 habitantes), municipio situado en la zona meridional de 
Gipuzkoa, tiene el porcentaje de población activa más significativo en el sector 
secundario y sector terciario. Está ubicada en la comarca del Goierri, con una 
proporción de vascohablantes elevada. Tiene una tasa de inmigrantes en torno al 12%. 
 
Nacimiento del proyecto y desarrollo del proyecto ORDIZIA CIUDAD EDUCADORA 

 
El Proyecto Ordizia Ciudad Educadora, surge a iniciativa del Departamento de 

Euskara, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Ordizia, que presenta su propuesta a 
la Comisión de Gobierno, y ésta a su vez al Pleno del Ayuntamiento.  

En enero de 2008, el Ayuntamiento de Ordizia y la Universidad del País Vasco 
firmaron un convenio por el que se comprometieron a trabajar en la transformación de 
Ordizia en una Ciudad Educadora. Es un proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo 
de tres años y con él hemos pretendido que el ayuntamiento y los ciudadanos tengan la 
oportunidad de cooperar juntos en la elaboración y puesta en práctica de un plan 
confeccionado conjuntamente entre los representantes municipales, los técnicos del 
Ayuntamiento y diversas asociaciones y colectivos ciudadanos.  
 
Deseos y sueños (Enero-Junio 2008) 
 

La consigna fue “imaginemos el futuro que queremos para Ordizia”. En esta fase, 
que pudiéramos llamar de “ensueño” se presentaron documentos relativos a las 
“Ciudades Educadoras”. Se ha recogido la opinión de los políticos, técnicos municipales 
y ciudadanía.  

Analizando las aportaciones de los dos colectivos, elaboramos conjuntamente un 
listado de prioridades que el municipio de Ordizia, teóricamente, debía abordar para 
encaminarse en la vía de las Ciudades Educadoras.  
 
Prioridades. ¿Por donde comenzamos? (septiembre-diciembre 2008) 
 

En esta fase se organizó la documentación recogida y se presentó a la comunidad del 
municipio de Ordizia, responsables municipales, colectivos y asociaciones y ciudadanía 
en general el resultado del proceso de elaboración de las principales prioridades sobre 
las que parecía adecuado trabajar de cara a la transformación de Ordizia en una ciudad 
educadora. Este primer borrador sería discutido por todos los colectivos que se habían 
implicado en el proceso. Uno de los trabajos mas importantes consistió en recoger todas 
las opiniones y aportaciones, analizarlas y presentarlas sintetizadas en un documento. Se 
tuvieron en cuenta también las aportaciones de otras experiencias.  

En este periodo, tuvimos presente que el plan a elaborar no podía partir de cero sino 
que tenía que tener en cuenta las anteriores experiencias e iniciativas existentes en el 
municipio. No se trataba de hacer borrón y cuenta nueva sino de aprovechar el impulso 
de los grupos que ya estaban trabajando anteriormente en Ordizia. Probablemente no 
cubrían todas las facetas necesarias, en algunos casos se repetían y había lagunas en 
determinados periodos del año, pero existían, como en todas partes, actividades 
enriquecedoras en la vida local.  



 95 

Obtuvimos un catálogo de iniciativas y actividades muy amplio, en todos los 
sentidos, planes concretos, actividades arraigadas en el tiempo y numerosas ideas y 
programas que se estaban llevando a cabo de manera exitosa.  

Es en esta fase, cuando se tomó también la decisión de constituir el grupo de trabajo 
que en el futuro sería el que dinamizaría y gestionaría el proyecto. Este grupo estaba 
básicamente formado por algunos responsables municipales, representantes de 
asociaciones (juveniles, Euskara, personas mayores, mujeres, etc.) y los representantes 
de los centros escolares de Ordizia. Este grupo se transformó en un auténtico equipo que 
se implicaba cada vez más en la marcha del proyecto. Por otra parte, este grupo tendría 
que encargarse también de la gestión y dirección del proyecto cuando el equipo de la 
Universidad, al cabo de tres años, culminase su labor. Sería importante también pensar 
para ese futuro en la figura de alguna persona dinamizadoras del proceso, que 
difícilmente camina por sí solo.  
 
Elaboración del Plan global (Enero-julio 2009) 
 

El reto de esta etapa consistió en elaborar un plan de actuación concreto, a partir 
del listado de prioridades que se había marcado en la fase anterior y del catálogo de 
iniciativas que se estaban llevando a cabo en Ordizia. Para ello partimos de la idea de 
recopilar todas las actividades y programas en  activo y organizarlas a modo de mapa de 
actividades. Un mapa que espacial y temporalmente nos daba una primera idea global 
de aquello que se estaba realizando en el municipio. Este mapa nos mostraba las lagunas 
por temas o contenidos, los solapamientos, los periodos durante el año en los que las 
iniciativas eran numerosas y aquellos tiempos en los que apenas se realizaban 
actividades.  

Tras diversos procesos de debate y contraste de intereses entre los grupos 
implicados, finalmente se tomó la opción de trabajar de modo central el tema del 
TIEMPO LIBRE. El tiempo libre sería el tema central en torno al cual íbamos organizar 
la construcción de un plan para transformar Ordizia en una ciudad educadora.   

Pero decir “tiempo libre” era como decir todo y nada. ¿Cómo abordamos el tema 
del tiempo libre desde una perspectiva de ciudad educadora?. La constante negociación 
entre los distintos colectivos nos llevó a la conclusión de que el tiempo libre se podía 
materializar en cuatro áreas:  

• Tiempo libre extraescolar, vacaciones, etc. 
• Mujer y deporte 
• Intercambio niños-mayores 
• Salud y prevención 

 
Un año para materializar  las propuestas (septiembre de 2009, agosto del 2010). 
 

Durante el último trimestre de 2009 llegamos a concretar una planificación 
secuenciada de las iniciativas a llevar a cabo en materia de tiempo libre. Un total de 12 
actividades se programaron para llevar a cabo durante el primer trimestre del 2010. Al 
impulso propio de las asociaciones de mujeres y las del Euskara se unió una 
enriquecedora simbiosis entre los centros escolares y las asociaciones de personas 
mayores.  

Las actividades del primer trimestre de 2010 se concretaron en actuaciones 
musicales conjuntas, emisiones de radio-tv escolar, teatro, trabajos manuales, la escuela 
de ayer y de hoy, coros, intercambio de visitas, actividades de bersolarismo 
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(improvisadores del verso en Euskara) en Euskara y el plan de tiempo libre para semana 
santa.   

La cooperación intergeneracional, tal y como se ha podido comprobar en otros 
muchos proyectos (Sánchez, 2007) se fue fraguando como un motor potentísimo que 
reactivaba las iniciativas individuales para multiplicarlas de modo significativo. Si los 
grupos escolares tenían previstas actuaciones musicales y los jubilados también ¿Por 
qué no realizar actividades conjuntas y encuentros intergeneracionales?. Las visitas 
mutuas a los colegios y a los centros de los mayores se sucedieron, las charlas sobre 
historia de Ordizia surgían como fuente de enriquecimiento para el programa escolar. El 
profesorado aprovechaba las aportaciones de los mayores para conocer mejor la historia, 
las costumbres, las tradiciones, el sindicalismo, la vida de las mujeres, etc. en otros 
tiempos. A su vez, el alumnado ofrecía sus actividades teatrales a las personas mayores. 
Este fue y sigue siendo un auténtico filón de cooperación y de entendimiento, de 
aprovechamiento del tiempo libre y de convertir una relación intergeneracional en una 
fuente de constante transformación de Ordizia en ciudad educadora.  

Algunas de las iniciativas se experimentaron durante el segundo trimestre del 
año 2010, antes del final de curso y posteriormente hicimos una evaluación conjunta de 
la experiencia. El balance final fue positivo para el conjunto del grupo dinamizador, 
compuesto por asociaciones, centros escolares y otros organismos.  
  . 
3.-Resultados del proyecto 
 

A la vista de los buenos resultados de la experiencia piloto llevada a cabo en el 
primer semestre, acordamos elaborar un conjunto de actividades y proyectos para 
desarrollar durante todo el año 2011. Estas iniciativas se fueron decantando en torno a 
cuatro ejes transversales: 
a) El intercambio intergeneracional, entre jubilados y escolares. 
b) El Euskara 
c) Las mujeres 
d) El diálogo entre las asociaciones 
 
 En este proceso de elaboración de la Agenda de proyectos para el 2011, nuevos 
colectivos y asociaciones, hasta sumar 25, se han ido incorporando al trabajo conjunto  
y entre todos hemos diseñado y desarrollado actividades y proyectos reales y operativos, 
que luego se lleven efectivamente a la práctica. Algunas iniciativas funcionaban 
anteriormente.  

Como  resultado de esta labor hemos llegado a la elaboración de una AGENDA 
DE PROYECTOS DE TIEMPO LIBRE a realizar en Ordizia, que contempla 31 
iniciativas que se llevaron a cabo durante el año 2011 y 2012. Es una guía operativa en 
la que se indican la actividad, los objetivos, los responsables y la metodología a seguir. 
Es una guía abierta, que permite incorporar o cambiar actividades. Incluye fotografías 
que representan gráficamente las actividades que se quieren realizar y una pauta para 
evaluar los resultados de cada proyecto. Las 31 actividades indicadas atienden a varios 
focos de interés: 

□ Intercambios jubilados-as y niños-as 
□ Exposiciones musicales y  artísticas 
□ Talleres manuales, informática, etc 
□ La escuela de ayer y de hoy 
□ Mujeres, violencia de género, deporte  
□ Euskara, Cultura y fiestas  



 97 

□ Salud y alimentación 
 

Todos los detalles, programaciones, temporalización, responsable del proyecto, 
instrumentos, materiales, colaboradores, etc de cada actividad pueden ser consultados 
en la página que ayuntamiento de Ordizia tiene reservada para acoger el proyecto de 
Ordizia Ciudad Educadora, http://www.ehu.es/ehusfera/ordizia/     
 
4.-Discusión, valoración de los resultados 
 

Las reuniones del final de la primera agenda 2011 mostraron la idoneidad del 
programa que habíamos llevado conjuntamente. En las sesiones evaluadoras al final del 
año 2012 los resultados también fueron calificados como buenos. El proyecto sigue su 
curso y, con mayores o menores variaciones, se ha consolidado como colectivo que 
busca una mayor cooperación entre las fuerzas existentes en el municipio en pro de una 
mayor convivencia y cooperación para crear un entorno educativo.  
 
Las fortalezas del proyecto 
 
 El proyecto consiguió sus objetivos y sigue su marcha debido a que se dieron 
cita en él varios aspectos imprescindibles para llevar a cabo semejante plan: 

• El impulso y apoyo del ayuntamiento de Ordizia.  
• La acogida que la propuesta tuvo en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad del País Vasco  
• El diseño del proyecto preveía un proceso relativamente pausado, de asimilación 

de ideas y de voluntad de caminar juntos, tanto equipo directivo como 
departamentos municipales y colectivos ciudadanos. Transformar Ordizia en una 
ciudad educadoras no se pude hacer de la noche a la mañana, de arriba abajo o 
por decreto.  

• Varios de los colectivos afectados se comprometieron desde el inicio con 
entusiasmo en la tarea de transformar Ordizia en una comunidad educadora. 
Especialmente destacable es la implicación de los centros escolares y los 
colectivos de personas mayores.  

• La toma de conciencia de que esta iniciativa, en lugar de ser una carga más,  
constituía una fuente de cooperación y una oportunidad para mejorar la actividad 
que algunos grupos estaban ya llevando a cabo. Las preguntas claves fueron 
¿Qué gano yo con esto?, ¿Qué puedo aportar a los otros colectivos y a Ordizia 
en general?.  

 
Las dificultades 
 
 Las principales dificultades pueden resumirse del siguiente modo: 
 

• La dificultad en pasar de un planteamiento teórico a su plasmación en un 
programa real.  

• El escepticismo y la inercia de algunos de los colectivos representados. 
Transformar la ciudad, convertir el entorno en educador, mejorar la convivencia 
y la cooperación son expresiones que se han manifestado en muchas ocasiones y 
que pueden provocar cierta cautela a la hora de creerse como propuesta 
realizable. 
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• La resistencia de algunos grupos que veían en el nuevo proyecto una especie de 
carga, de nueva tarea para añadir a los programas y las obligaciones existentes.  

 
5.-Reconocimientos 
 
 Este trabajo ha sido posible gracias a la implicación personal de personas 
concretas que han asumido la tarea de llevar a cabo un proyecto semejante y se han 
implicado en el tema aportando ideas, participando con entusiasmo y superando las 
reticencias que aparecen siempre ante un proceso de tal envergadura.  
 Especialmente es de agradecer al Ayuntamiento de Ordizia y a la labor de Belen 
Maiza e Iñaki Hidalgo, Manu Olano, de la Ikastola Jakintza, Juanba Artola, del Instituto 
Ojanguren y Marisa Galdeano y Rosa Montes (del colegio Urdaneta), Javier 
Barandiarán y Kristina Altuna, del hogar de los Jubilados, Koro Ruiz, de la Oficina de 
la Juventud, Belén Balerdi, como responsable del grupo de mujeres Kimetz, Aitor 
Calvillo, de la Asociación de Bertsolarismo (improvisadores en verso), Alazne  Elortza, 
de la Asociación Hitzaro, de Euskara y tiempo libre, Leire Arandia, del grupo 
D’Elikatuz, Miguel Arrese, de la Asociación Gueske, de la escuela de la experiencia y 
otros muchos participantes a lo largo del proyecto.  
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Luirles Elgarresta 
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 Urdaneta Ikastetxea/  
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 D’Elikatuz 

Leire Arandia 
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 Zuhaizti zentro soziala / Jubilatuen 
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