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ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA PROIEKTUA    
 

 
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, sekulan 

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 

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: 
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Udalerrian ikasi. “Hezkuntza edukiontzi” askotariko eta aniztun da. Talde honetan daude 
eskola sistema eta hezkuntza establezimendu ez-formalak, hala nola aisialdiko taldeak, 

animazio soziokulturala, helduen etengabeko hezkuntza zentroak, etab. 

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.  

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. 

 

 
ORDIZIA, HIRI  HEZITZAILE PROIEKTUA MARTXAN 
 

Ordizia, HIRI HEZITZAILE 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, proiektuaren suspertze eta koordinaziorako.  

 

Jarraian Ordizia Hiri Hezitzailea Proiektuaren ildo nagusiak zehaztu ziren: 

 

� Hiri Hezitzaileen inguruan informazioa/ dokumentazioa eskaini. 

� Ordiziako Udalak gaur eguneko erronkei erantzuteko modu berri bat eraikitzen hasi. 

� Udala eta Herritarren Elkarlana bultzatu.  

� Esperientziak aukeratzeko irizpideak definitu eta esperientzia zehatzak bideratzen hasi. 

� 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, Ordiziako egoeraz 

hausnarketa egin zen, herritar eta elkarteetako zenbait ordezkariekin. Hausnarketa horren ondorioz, 

esparru denetara iristea ezinezko 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 zitzaion. Horrela 

2009ko uztailean herritarrei eta elkarteei galdeketa eta egin zitzaien. Galdeketa honen asmoa, 

Aisialdiari buruz herritarren partaidetza arlo honetan aztertzea izan zen eta hau aztertuz aukera izan 

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

neska eta mutil, gazte eta nagusiei. Baloratu ziren, baita, herriko hainbat elkarteei egindako 

elkarrizketak, Agenda 2000 eta esparru honi buruzko prentsako berriak. 

  

 Diagnostikoa egin ondoren, honi buruzko indargune eta ahulguneak identifikatu eta 

lehentasunak zehazten joan ginen. Segidako urratsa, denen partaidetza bultzatu nahian, Udal 

erakunde, herriko elkarte eta herritarren artean elkarrekin proposamen zehatzak eta eratzea izan zen.  
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2.-HELBURUAK 
 
OROKORRAK, ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 
 

 Hiria Hezitzailea dela diogunean, zera adierazi nahi dugu: hezitzailea izan nahi duen intentzioa bere 

baitan kokatzen duela. Asmo honek konpromiso politiko bat eskatzen du, baina ezinbestean hiritarren 

konpromisoa ere erantsi beharko dio. Elkarrekin, hiritarrak eta Administrazioa, hiru mailatako lanari, 

behintzat, ekin beharko liokete Hiri Hezitzaileen printzipioetan ageri den bezala: 

 

o Informazioaren azalpen egokia eta gardena. 

o Hiritarren parte hartzea 

o Beharren ebaluazioa, proposamen eta ekintzak etorkizunean garatzeko. 

 

GENERAZIOEN ARTEKO ELKARRIZKETA 
 

 Gazte eta zaharren arteko elkar ezagutza garrantzitsua da gure proiektuan. Elkar ezagutu eta 

aurreiritziak baztertuz kooperazio eta lankidetzan aritzea da helburu nagusi bat. Horretarako hauek dira 

helburu zehatzagoen zerrenda: 

 

• Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua landu  

• Gazteak partizipazioan eta kooperazioan hezi 

• Helduak, jubilatuak, ekimen solidariotan sustatu 

• Zahar eta helduen esperientzia aprobetxatu gazteei eskaintzeko.  

• Gazteen esperientzia helduei eskaini.  

• Elkarrekin ekimen batzuk antolatu 

 

EUSKARA 
 

Euskara eta euskal kulturaren inguruan egiten diren ekimenak suspertu eta bultzatu (Euskaren 

eguna…), euskara denon altxorra dela azalduz .  

 

• Herrian dauden Kultur eta euskararen inguruko elkarteak eta ekimenak beste elkarteetara eta 

ikastetxeetara gerturako: 

•  Euskaren Eguna, Korrika…bezalako ekimenak denon artean koordinatu.  

•  Herri identitatea erreferente izan. Ordiziako tradizioak, ohiturak bultzatu.  

•  Euskarazko programak etorkinentzat. Euskal hizkuntza atzerriko jendeari ere hurbildu. 

 

EMAKUMEAK 
 

Emakumeen inguruan herritarren jarrera hezi, errespetua eta sentsibilitatea aldarrikatuz. 

 

•  Emakumeen inguruan lanean ari direnen elkarren arteko harremana suspertu. 

•  Elkarrekin lan egin. 

•  Ordiziar gazte, heldu eta nagusiei, emakumeen inguruko ekimen ezberdinak proposatu bertan parte 

hartu dezaten. 

 

 
ELKARTEEN ELKARRIZKETA 
 

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

elkarrekin lanean jardun duten talde batzuen kooperazioa azpimarratu nahi dugu. Horrela helburu hauek 

lortuko ditugu: 

 

� Elkarte eta eragileen arteko ezagupena hobetu 

� Elkar kooperazioa eta trukaketa indartu 

� Ekintza batzuk elkarrekin antolatu 

� Ekintza batzuen transbertsalitatea landu 
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3.- URTEKO PLANGINTZA 2010-2011 
 

EKIMENAK           
 Azaroa Abendua Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila  Maiatza- Ekaina Uztaila 
1.-IKUSKIZUN MUSIKALAK 
 

    X     

2.-ANTZERKIA  
 

   X 1   X 2   

3.- UDABERRIKO FESTA 
IKUSKIZUNA 

      X   

4.- KOREOGRAFIA JUBILATU 
ETXEAN ETA EGUNEKO 
ZENTRUAN 

     X    

5.- ESKOLAK BISITATU   X   X    
6.- TAILERRA INFORMAZIO 
TRUKAKETA LDIZKARIRAKO.  

  X       

7.- ESKULAN TAILERRA 
 

      X   

 8.- AISIALDIA OPORRETAN  
 

X    X    

 9.- NATURA EZAGUTZEN 
Natura Irteera jubilatuekin.  
Gaztaina-jana 

     X    

10.- ELIKADURA TAILERRA 
Pintxo-lehiaketa. Jubilatuak epai-
mahai. Azoka ezagutzen… 

    X     

11.-BIZI JARDUNALDIAK X 
 

        

12.-GAZTEAK IKERKETA. 
GUESKE 
 

 X        

13.-WORLD CAFE. GUESKE 
 

   X      

14.-KULTURA GARAIKIDEA 
Zine-foruma 
Debekatua oroitzea edota Izarren 

argia  

    X     

15. LEHEN, ORAIN ETA 
GEROKO ESKOLA” 
 

     X    

16.- EMAKUMEA GENERO 
INDARKERIA 
 

X         

17.- EMAKUMEA GENERO 
INDARKERIA 
 

    X     

18.- EMAKUMEA ETA KIROLA 
 

     X    

19.-EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA 

X         

20.-GOIERRIKO BERTSO 
ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK 
PLAZA” 

       X X 

21.- EUSKARAREN EGUNA  
 

X        

22-ORDIZIA ETA EUSKARA  
 

    X    

23.-KULTURAREN GARAPENA 
ETA HEDAPENA 

       X  

24.-KULTURA AZPIEGITURAK        X  
25.-KORRIKA, 2011ko 
APIRILEAN 

     X    

26.-SANTA AGEDA, 
JUBILATUEN EGOITZA, 
URDANETA 

   X      

27.-SASKI SOLIDARIOA  X        
28.-AHOZ-AHO 
 

    X     

29.-KALEKO DANTZA 
EMANALDIA 

       X  

30.-SUKALDEAN ERE 
OSASUNTSU 

      X   

31.- AZOKA MOKAU BATEAN     X     
 
 

Azaroa Abendua Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila  Maiatza- Ekaina Uztaila 
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HIRI HEZITZAILEA – AGENDA  UZTAILA BITARTEAN 
 

DATA EKINTZA ARDURADUNA 

Martxoak 14 1.- Ikuskizun musikalak Urdaneta / Jakintza  

Martxoak 16 10.- Elikadura tailerra Jakintza Ikastola 

Martxoa 

(azkeneko 

astean) 

14.- Kultura garaikidea Jakintza Ikastola  

Martxoa 31.- Azoka mokadu batean D’Elikatuz zentroa 

Martxoak 28? 17.- Emakumea genero indarkeria Jakintza  

Apirilaren 4an 9.- Natura ezagutzen Urdaneta + Jubilatuak 

Apirilaren 8an 9.- Natura ezagutzen Jakintza + Jubilatuak 

Apirila  22.- Ordizia eta euskara Euskara Zerbitzua 

Apirilak 11-

15? 

 14:30-15:30 

4.- Koreografia Jakintza Ikastola 

Apirilak 13 25.- Korrika AEK 

Apirila 15.- Lehen, orain eta geroko eskola Institutua 

Apirila (Aste 

Santua) 

8.- Aisialdia oporretan Hitzaro 

Apiriletik 

aurrera 

18.- Emakumea eta kirola Kimetz, Berdintasun eta Kirol 

arloak 

Maiatza 2.- Antzerkia Jakintza Ikastola  

Maiatza 3.- Udaberriko festa Jakintza Ikastola 

Maiatza 5.- Eskolak bisitatu Institutua 

Maiatza 7.- Eskulan tailerra Urdaneta + Kimetz 

Maiatza 30.- Sukaldean ere osasuntsu Gazte lokaleko hezitzaileak + 

D’Elikatuz 

Ekaina 20.- Goierriko bertso eskola gazteak 

“plazarik plaza” 

Goierriko Bertso Eskola 

Ekaina 29.-  Kaleko dantza, kirol emanaldia Gazte lokaleko hezitzaileak 

Otsaila - 

Ekaina 

23.- Kulturaren garapena eta hedapena Kultura Saila 

Otsaila – 

Ekaina 

24.- Kultura azpiegiturak Kultura Saila 
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      ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA      

              2222010010010010----2011201120112011    
 

 

 

 

   4.-PROIEKTUEN ZERRENDA 
 

 

 

 

1.- IKUSKIZUN MUSIKALAK 

2.- ANTZERKIA  

3.- UDABERRIKO FESTA  

4.- KOREOGRAFIA. 

5.- ESKOLAK BISITATU 

6.- TAILERRA INFORMAZIO TRUKAKETA  

7.- ESKULAN TAILERRA  

8.- AISIALDIA OPORRETAN 

9.- NATURA EZAGUTZEN 

10.- ELIKADURA TAILERRA 

11.- BIZI JARDUNALDIAK 

12.- GAZTEAK IKERKETA.  

13.- WORLD CAFE.  

14.- KULTURA GARAIKIDEA 

15.- LEHEN, ORAIN ETA GEROKO ESKOLA 

16.- EMAKUMEA GENERO INDARKERIA 

17.- EMAKUMEA GENERO INDARKERIA 

18.- EMAKUMEA ETA KIROLA 

19.- EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA 

20.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” 

21.- EUSKARAREN EGUNA 

22.- ORDIZIA ETA EUSKARA 

23.- KULTURAREN GARAPENA ETA HEDAPENA 

24.- KULTURA AZPIEGITURAK 

25.- KORRIKA, 2011 

26.- SANTA AGEDA 

27.- SASKI SOLIDARIOA 

28.- AHOZ-AHO JAIALDIA 

29.- KALEKO DANTZA, KIROL EMANALDIA 

30.- SUKALDEAN ERE OSASUNTSU 

31.- AZOKA MOKAU BATEAN 
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IZENA 1.- IKUSKIZUN MUSIKALAK 

 

PARTAIDEAK JUBILATUAK, URDANETA, JAKINTZA  

HELBURUAK -Elkarren eskaintza egitea.  

-Elkarrekin abestea, hobeto ezagutzea.  

-Ongi pasatzea.  

-Lotsa gainditzea.  

-Musika zaletasuna landu eta partekatu. 

-Eskolan egiten den musika lanari dimentsio berri bat eskaini.  

DATAK Martxoaren 14. Ordua 11:15etan 

BALIABIDEAK                    Areto handia 

ARDURADUNA URDANETA, JAKINTZA (Miren Martin, Marian Iturrioz) 

DESKRIPZIOA   Haurrak eta jubilatuak prestatutako emanaldiak elkarrekin partekatzen 

dituzte, kantuak, perkusioa, dantza, e.a. emanaldia antolatzen da.  

 

Metodologia 
 

Ikastetxeek prestatutako emanaldi musikala eta jubilatuek prestatutako musika saioa elkarrekin 

eskainiko dira martxoaren 1go astean. Horretarako, pausu hauek emango dira: 

 

1. Talde bakoitzak bere aldetik abestiak prestatu beharko ditu. Eskolako programa arrunta jarraituz, 

aukera bat egin beharko dute jubilatuen aurrean, eta besteen aurrean abesteko.  

2. Programa edo txostena prestatu eta elkarrekin bidali. Urdaneta eta Jakintza ikastetxeek elkarrekin 

prestatu dezakete egitasmoa.  

3. Elkarrekin abesteko zerbait aztertu, saioak egin. Kantu ezagunen bat edo zerbait elkarrekin 

abesteko moduan. 4.- Areto Handi batean emanaldia egin. Iaz jubilatuen egoitzan egin genuen, baina 

nahiko estua gelditu zen lekua. Aurten, talde gehiagorekin eta kontuan hartuta gurasoak ere etorriko 

direla, behar bada Areto handi bat beharko dugu.   



 11 

 

 

 
 

IZENA 2.- ANTZERKIA 

PARTAIDEAK JAKINTZA, JUBILATUAK  

HELBURUAK    - Gorputzaz gozatu. 

- Lotsaren beldurra gainditu. 

- Besteen aurrean aritzeko ausartu. 

- Aitonak eta amonak baloratu. 

- Ikasleen sormena eta lana baloratu. 
 

DATAK Otsailaren 3an (1) eta maiatzean (2) 

BALIABIDEAK                       Agertokia 

ARDURADUNA JAKINTZA IKASTOLA (Maider Bartolome) 

DESKRIPZIOA   Ikasleek prestatutako antzerki pare bat eskaintzen die jubilatuei. 

Ondoren, bai jubilatuek eta ikasleek beren galderak eta asmoak 

prestatuko dituzte.  

 

 

Metodologia 
 

Ikastolako ikasleek urtero prestatzen dituzten antzerkiak edo esketxak jubilatuei eskainiko zaie, bi 

saiotan, otsailean eta maiatzean.  

 

1.-Ikastetxearen aldetik, beren programan prestatzen dituzten lanak kanpoan emateko egokitzen 

dituzte.  

2.-Jubilatuei gonbidapena luzatzen zaie.  

3.-Jubilatuen egoitzan lekua prestatzen da. 

4.-Emanaldiaren ondoren elkarrizketa bat sortzen da.  

 

OHARRA:   
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IZENA 3.- UDABERRIKO FESTA 

PARTAIDEAK JAKINTZA, JUBILATUAK  

HELBURUAK    - Prestatutako ekimenak plazaratu. 

- Lotsaren beldurra gainditu. 

- Besteen aurrean aritzeko ausartu. 

- Aitonak eta amonak baloratu. 

- Ikasleen lanak baloratu. 
 

DATAK Maiatzean (osteguna izan dadila) 

BALIABIDEAK                       Agertokia 

ARDURADUNA JAKINTZA IKASTOLA (Juani Arin) 
DESKRIPZIOA   Ikastaroan zehar, udaberriari begira prestatzen duten festaren laburpena 

jubilatuei eskainiko zaie.  

 

 

 

Metodologia 
 

Ikastolako ikasleek urtero prestatzen duten udaberriko jaia jubilatuei eskainiko diete. 

 

1.-Ikastetxearen aldetik, beren programan prestatzen dituzten lanak kanpoan emateko egokitzen 

dituzte.  

2.-Jubilatuei gonbidapena luzatzen zaie.  

3.-Jubilatuen egoitzan lekua prestatzen da. 

 

OHARRA:   
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IZENA 4.- KOREOGRAFIA 

PARTAIDEAK JAKINTZA, JUBILATUAK  

HELBURUAK    - Gorputzaz gozatu. 

- Lotsaren beldurra gainditu. 

- Besteen aurrean aritzeko ausartu. 

- Aitonak eta amonak baloratu. 
 

DATAK Apirilaren 11-15 artean  Ordua? 14:30-15:30 

BALIABIDEAK                       Agertokia 

ARDURADUNA JAKINTZA IKASTOLA (Anjel Cuerdo) 
DESKRIPZIOA:   DBHO 1eko soinketan ikasten duten euskal koreografiaren emanaldia 

jubilatuei eskaintzea.  

 

 

 

Metodologia 
 

Soinketako klaseetan lantzen duten Euskal koreografia. 

Jubilatuen egoitzara joan eta bertan eskainiko dute prestatutakoa. 

 

OHARRA:   
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IZENA 5.- ESKOLAK BISITATU 

PARTAIDEAK JUBILATUAK, URDANETA ETA INSTITUTUA 

HELBURUAK    - Ikastetxeak ezagutu.  

- Lana eta harremanak nolakoak diren ikusi. 

- Oraingo eskola eta beren eskola konparatu. 

- Elkarrizketa landu. 
 

DATAK Urtarrila (Urdaneta) eta Maiatza (Institutua). 

BALIABIDEAK                       Talde bakoitzak prestatzen duena 

ARDURADUNA URDANETA ETA INSTITUTUKO ARDURADUNAK 
DESKRIPZIOA   Jubilatuen bisita antolatzen da bi ikastetxeetan. Iaz jubilatu batzuk 

Institutua bisitatu zuten. Aurten, berriro egiten bada, jubilatu ezberdinak 

beharko lirateke.  

 

 

Metodologia 
 

Ikastetxeek beren bisitak prestatzen dituzte, lana, jolasak, elkarbizitza nola egiten erakusteko. 

Jubilatu talde batzuk bisitara joaten dira eta elkarrizketa lantzen da.  

 

1.-Ikastetxearen aldetik, beren programan prestatzen dituzten lanak kanpoan emateko egokitzen 

dituzte.  

2.-Jubilatuei gonbidapena luzatzen zaie.  

3.-Jubilatuen egoitzan gaia prestatzen da. 

4.-Emanaldiaren ondoren elkarrizketa bat sortzen da.  

 

OHARRA:   
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IZENA 6.- TAILERRA INFORMAZIO TRUKAKETA  
 
 

PARTAIDEAK: URDANETA, JUBILATUAK  

HELBURUAK:    - Belaunaldien arteko ezagutza, ulermena eta errespetua landu.  

- Teknologi berriak erabiliz, gure herriko Historia jaso.  

- Elkarren eskaintza ezagutzea eta konpartitzea.  

- Elkar hobeto ezagutzea.  

- Informatika zaletasuna landu eta partekatu. 

- Eskolan egiten den komunikazioa informazioa lanari dimentsio berri 

bat eskaini.  

DATAK: Urtarrilean. 

BALIABIDEAK                       Gune birtuala,… Informatika gela. 

ARDURADUNA URDANETA 

DESKRIPZIOA:   Informazio trukatu informatika tailerraren bidez, eskolako aldizkaria 

osatzeko. 

Informatika eta harreman zuzenaren bidez elkar ezagutza bultzatu. 

 

Metodologia 
 

Ikastetxeak eta jubilatuen artean TEKNOLOGIA berrien bidez informazioa elkartrukatu eta hortik 

bideratu harremana. 

 

Egitasmoaren urratsak elkarrekin adostu eta antolatuko dituzte Urdaneta eta Jubilatuek. 

 

OHARRA:    
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IZENA 7.-ESKULAN TAILERRA 

PARTAIDEAK: URDANETA, KIMETZ, GAZTE LOKALA 

HELBURUAK:    - Elkarren eskaintza elkartrukatzea. Elkar hobeto ezagutzea.  

- Eskulan egileen artean informazioa trukatu, besteen lanak baloratu, 

elkar bizitza landu 

- Garai bateko eskulanak ezagutu. 

- Gureak izan diren eskulanetan zaletu. Eskulanen transmisioa bermatu. 

- Familietako kideekin, eta bereziki nagusiekin, esperientzia konpartitu 

DATAK: Maiatza hasieran 

BALIABIDEAK                       Eskulan tailerra, eskolako aldizkaria 

ARDURADUNA URDANETA, KIMETZ, GAZTE LOKALA 

DESKRIPZIOA:   Eskulan tailerraren funtzionamendua azaldu eskola umeei.  

Bisitaldiaren berri jaso eta eskola aldizkarian azaldu. 

Emakumeek egiten dituzten esku lanak erakusketa azaldu ikasleei.  

Eskulanen berri zabaldu eskoletan. 

 

Metodologia 
 

Ikastetxeak prestatutako bisita eskulan tailerrera. Hau aurrez prestatu behar da, lan dinamika eta baita 

egiten diren eskulanak aurrez prestatu behar baita. 

 

1.-Esku lanak egiteko materiala prestatu. 

2.-Eguna eta lekua adostu. 

3.-Emanaldia egin. 

4.-Elkarrekin esku lanak egin. 

5.-Elkarrizketa bat sustatu.  

6.- Ekimena jendeari azaldu (eskolako aldizkaria…). 

Bisita talde mugatu batek egiten du, aldizkaria lantzen ari direnak. 

 

OHARRA: 2010ean egin da eta balorazio ona izan du.   
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IZENA 8.- AISIALDIA OPORRETAN 

PARTAIDEAK JUBILATUAK, HITZARO  

HELBURUAK    - Jarduera honek, jolasaren eta aisialdi ekintzen bitartez, eskolaz kanpoko 

euskararen erabilera bultzatzea du helburu, bai eta euskararekiko jarrera 

positibo eta aktiboa bultzatzea ere. 

- Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua landu. 

- Aitona-amonen esperientziak eta balioak ezagutu. 

- Arauak ikasi eta zaindu. 

- Denon artean beste jokoen ezagupena landu  

- Gazteak partizipazioan eta kooperazioan hezi 

- Helduak, jubilatuak, ekimen solidariotan sustatu 

- Gazteen esperientzia helduei eskaini.  

- Jolas tradizionalak erakutsi: toka, igela, botea.-Jolasen histori labur ezagutu. - 

- Gaur egungo jolasekin konparaketak eta hausnarketa. 

DATAK Abendua-urtarrila (Abenduak 27/28/29 eta 30- Urtarrilak 3/4/5 eta 6) eta  

apirila ( Aste Santuetan).  

BALIABIDEAK                       Baliabide materialak: Jolasetarako materiala: Toka, Igela, Botea, Fitxak, 
Tableroak, Zerrendak.. 

Giza baliabideak: Hezitzaileak, boluntarioak, jubilatuak.. 
Milagrosa Ikastetxean. 

ARDURADUNA HITZARO 
DESKRIPZIOA   Haurrak eta jubilatuak prestatutako emanaldiak elkarrekin partekatzen dituzte, 

kantuak, perkusioa, dantza, e.a. emanaldia antolatzen da.  

 

Metodologia 
 

HITZARO eta Jubilatuek elkarrekin prestatutako saioa aurrera emateko pausu hauek emango dira: 

 

1.- Elkarrekin prestatu egitasmoa. Talde bakoitzak bere aldetik bere lana prestatu.  

2.- Eguna eta lekua adostu. 

3.- Jokoak egin. Lekua jokoaren arabera (plazan, parkean… ). 

 

OHARRA: 2010an proposatutako ekimena da. 

Partaideak:6-12 urte, ekimenak 10.30etatik, 12.30tara. Izen-ematea HITZARO Euskara Elkartean 

(Egutera bidea, 5) egin behar da abenduaren 17a baino lehen. Plazak mugatuak izango dira eta izen-

emate ordena izango dugu kontutan. 
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IZENA  9.- NATURA EZAGUTZEN 
 

PARTAIDEAK JUBILATUAK, URDANETA, JAKINTZA  

HELBURUAK    - Naturarekiko harremanak landu. 

-Zuhaitz, landare, baserri, leku izenak, historia, e.a. ezagutu.  

-Euskara bultzatu 

-Elkarrekin Ongi pasatzea.  

DATAK Apirilaren 4ean Urdaneta, 8an Jakintza 

BALIABIDEAK                        

ARDURADUNA JUBILATUAK,  URDANETA, JAKINTZA (Mariaje Aranburu) 

DESKRIPZIOA   Irteera bat antolatu, herriaren inguruan, jubilatuen laguntzarekin.  

 

 

 

Metodologia 
 

Aurrez ibilbide bat prestatuko dugu. Ondorengoa izango da: 

Goizeko 9:30etan Oiangun elkartu 

Bertako zuhaitzak aztertu, ezagutu. Udalari proposamen bat idatzi, bertan dauden zuhaitzen izenak 

jar ditzan kartel batzuetan. 

Urdanetari buruz aipamenak eta erreferentziak. Jarduera hau irakasleen esku gelditzen da 

Oiangu Txiki baserria bisitatu. Bertakoen testigantza jaso 

Bide zaharretik, Lanbide eskolara jaitsi 

Granja San Isidro bisitatu, bere ezaugarri bereziak azaldu. Jarduera hau irakasleen esku gelditzen da 

Upabi baserria bisitatu 

Beasaingo muga ezagutu 

 

OHARRA: ikasle kopuru handia dela eta behar bada ikastetxe bakoitzak bere aldetik egin beharko du 



 19 

 
 

                       
 

 

IZENA 10.- ELIKADURA TAILERRA 
Pintxo-lehiaketa. Jubilatuak epai-mahai. 

 
PARTAIDEAK D´ELIKATUZ, JUBILATUAK, URDANETA, JAKINTZA, HITZARO  

HELBURUAK    - Lehiaketa horretan jubilatuek epai-mahiko lana egingo dute.  

- Azoka hobeto ezagutzea.  

- Elkar hobeto ezagutzea. Ongi pasatzea...  

- Elikadura orekaturako joera landu. 

- Eskolan egiten den lanari dimentsio berri bat eskaini.  

DATAK Martxoan 16an. 

BALIABIDEAK                       Lehiaketarako gaiak 

ARDURADUNA D’ELIKATUZ, URDANETA, JAKINTZA  (Mariaje Aranburu, 

Mikele Iztueta) 

DESKRIPZIOA   3. zikloan, janariak lantzerakoan, pintxo-lehiaketaren proiektua egiten 

dugu.  

Haurrak eta jubilatuak prestatutako lanak elkarrekin partekatu.  

 

 

 

Metodologia 
 

 

OHARRA:  
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IZENA 11.- BIZI JARDUNALDIAK 
 

PARTAIDEAK: GAZTE LOKALA, KIMETZ, D´ELIKATUZ 

HELBURUAK:    - Elkar hobeto ezagutzea. ondo pasatzea. elikadura orekaturako joera 

landu.  

DATAK: 2011ko azaroa, data zehazteke 

BALIABIDEAK                       Gazte lokaleko sukaldea, d´elikatuz zentroko erabilera anitzeko gela 

ARDURADUNA D´ELIKATUZ 

DESKRIPZIOA:   D´ELIKATUZ zentroak EHUko Psikologia Fakultatean jardunaldiak 

antolatzen dituenean, (2011an emakume helduen elikadura eta jarduera 

fisikoaren ingurukoa izango da) bertaratutako hizlari bat D´ Elikatuz-

era ekarri emakume eta gazteekin solasean aritzeko. ondoren elkarrekin 

sukaldean menua prestatu eta dastatu. 

 

Metodologia 
 

 

OHARRA:  D´Elikatuz-ek EHUn, Donostiako FIHEZI Fakultatean egiten diren ekimenen inguruan 

moldatu egitasmo hau 
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IZENA 12-GAZTEAK. IKERKETA 
 

PARTAIDEAK: GUESKE, GAZTEAK, HELDUAK  

HELBURUAK:    - Aldizkari bat prestatzen hari gara. Aldizkari honetan jasotzen dira 

hamar urteotan izan duen ibilbidea esperientzia eskolak (Goierrin eta 

Urola Garaian 2001/11). Abenduaren 15ean dugu jarrita kaleratzeko 

eguna. 

 

DATAK: Abenduan 

BALIABIDEAK                        

ARDURADUNA GUESKE ELKARTEA 

DESKRIPZIOA:   Aldizkari bat prestatzen hari gara. Aldizkari honetan jasotzen dira 

hamar urteotan izan duen ibilbidea esperientzia eskolak (Goierrin eta 

Urola Garaian 2001/11). Abenduaren 15ean dugu jarrita kaleratzeko 

eguna. Aldizkarian, egin dugu artikulu bat belaunaldiko gaiarekin. 

Gueske elkarteak egin zuen inkesta, 2006an, 200 bat gaztetxoen artean 

eta beste horrenbeste helduen partizipazioarekin, hemen azalduko dira 

orduko emaitzak. 

 

 

 

Metodologia 
 

OHARRA:   
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     IZENA 13-WORLD CAFE 
 

PARTAIDEAK: GUESKE, GAZTEAK, HELDUAK  

HELBURUAK:    - Gazte eta helduen partizipazioa landu 
 

DATAK: Lehen hiruhilabetekoan, 2011 

BALIABIDEAK                        

ARDURADUNA GUESKE ELKARTEA 

DESKRIPZIOA:   Gazte eta helduen arteko partizipazioarekin, oraindik ez dakigu ze gidoi 

eta helburu izango dituen, ez gera prestatzen hasi, agian urte hasieran 

prestatuko dugu. 

 

 

 

Metodologia 
 

OHARRA:   
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IZENA 14.- KULTURA GARAIKIDEA 

PARTAIDEAK JAKINTZA, JUBILATUAK  

HELBURUAK    - Historiaren pasarte batzuk hobeto ezagutu. 

- Aitona-amonen lekukotza eta bizipenak ezagutu. 

- Elkarrizketa landu. 

- Aitona-amonak baloratu. 

 

DATAK Martxoan (azkeneko astea) 

BALIABIDEAK                       Pelikula edo dokumentala 

ARDURADUNA JAKINTZA IKASTOLA (Bixen Mujika) 
DESKRIPZIOA   DBH 4ko Kultura Garaikidea: Gabon ondoren lantzekoa. Debekatua 

oroitzea dokumentala edota Izarren argia pelikula jubilatu etxean 

ikasle- irakasle artean ikusi eta zine foruma antolatu. Horretarako, 

herrian egon daitezkeen testigantzak jaso, dokumentala egin dutenak 

ekarri... 

 

Metodologia 
 

“Izarren argia” pelikula ikusi eta aztertu egingo dute bi taldeek eta ondoren elkarrizketa landuko da.  

 

1.- Ikastetxearen aldetik, pelikula ikusi eta aztertu, ondorioak atera, galderak prestatu, iritziak 

eman.  

2.- Jubilatuek, bere aldetik, pelikula ikusiko dute eta beren arteko elkarrizketa eta bizipenak 

landuko dituzte.  

3.- Bi taldeak elkartu eta elkarrizketa eta iritzi trukaketa egingo da.  

 

OHARRA:   
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IZENA 15.- LEHEN, ORAIN ETA GEROKO ESKOLA 

PARTAIDEAK JUBILATUAK, INSTITUTUA  

HELBURUAK    - Ahozkotasuna landu.  

- Ordizia duela 50 urte ezagutu. 

- Garai hartako eskola ezagutu. 

- Oraingo eskolaren errealitatea ezagutu. 

- Ikasleekin gozatu.  

- Bizipenak kontatu, lekukotza landu. 

DATAK Apirilean 

BALIABIDEAK                       Bideoa  “DEBEKATUA OROITZEA”, “FLORIDO PENSIL”, 

ARDURADUNA INSTITUTUA 
DESKRIPZIOA   Haurrak eta jubilatuak, bakoitzak bere aldetik bideoa ikusi eta aztertu 

egingo dute. Ondoren, bai jubilatuek eta ikasleek beren galderak eta 

asmoak prestatuko dituzte.  

Azkenean, Institutuan elkartu eta topaketa izango dute.  

 

Metodologia 
 

“DEBEKATUA OROITZEA” edo “Florido Pensil” ikusi eta aztertu egingo dute bi taldeek eta 

ondoren elkarrizketa landuko da.  

 

1.-Ikastetxearen aldetik, bideoa ikusi eta aztertu, ondorioak atera, galderak prestatu, iritziak eman.  

2.-Jubilatuek, bere aldetik, bideoa ikusiko dute eta beren arteko elkarrizketa eta bizipenak landuko 

dituzte.  

3.-Jubilatuen taldeak sortuko dira, Institutura joateko eta elkarrizketa lantzeko. Era guztietako taldeak  

harremanak, aisialdia, Ordizia duela 50 urte, e.a.  

4.-Ikastetxearen aldetik, taldeak sortuko dira eta egun zehatzetarako adostuko dute elkarrizketa.  

 

OHARRA:  “Florido Pensil” mutilen ikuspegitik egina dago. Emakumeen ikuspegia lantzeko beste 

bideoa dago. Liburuak ere badaude 
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IZENA 16-EMAKUMEA GENERO INDARKERIA 
 

PARTAIDEAK: INSTITUTUA, GAZTE BULEGOA, BERDINTASUN ARLOA, 

KIMETZ.  

HELBURUAK:    - Herritarrak indarkeri egoeraren berri jabetu , onargarria ez dela ikusi 

eta jarrera berriak barneratu. 

 

DATAK: Azaroaren 18an 

BALIABIDEAK                        

ARDURADUNA INSTITUTUA, BERDINTASUN ARLOA  

DESKRIPZIOA:   Tratu txarren inguruan hitzaldia 

 

Metodologia 
 

OHARRA:   

 

Kanpaina baten barruan kokatzen da 
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IZENA 17.- EMAKUMEA GENERO INDARKERIA 
 

PARTAIDEAK JAKINTZA DBH4, JUBILATUAK, KIMETZ, GAZTE LOKALA. 

HELBURUAK    - Eleberria erabiliz emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko 

hausnarketa 

DATAK Martxoaren 28an 

BALIABIDEAK                       Liburua 

ARDURADUNA JAKINTZA  (Elena Riaño) 
DESKRIPZIOA   DBH 4ean. SIERRA I FABRAren Lágrimas de sangre eleberriaren 

irakurketa eta idatzizko lanketa. 

 

 

Metodologia 
 

Lengoajeko gaiaren lanketan egingo da jarduera hau.  

Ikasleak “Lágrimas de sangre” liburua irakurriko dute. 

Jubilatuak ere berdin 

Ondoren ikastolako aretoan elkartu eta bi taldeen arteko elkarrizketa eta iritzi trukaketa egingo da. 

 

OHARRA:    



 27 

 

 

 

 

 
 

 

 

IZENA 18.- EMAKUMEA ETA KIROLA 
 

PARTAIDEAK: KIMETZ, BERDINTASUN ETA KIROL ARLOAK ETA HERRIKO 

EMAKUME BANAKAKOAK, D’ELIKATUZ, GAZTE LOKALA 

HELBURUAK:    - Emakumeek kirola egiteko aukerak suspertu, espazioak eta lagun 

taldeak sortuz. 

DATAK: Apiriletik aurrera 

BALIABIDEAK                       Taldeak prestatu ekimenaren arabera 

ARDURADUNA KIMETZ, BERDINTASUN ETA KIROL ARLOAK 

DESKRIPZIOA:    Kirola egiteko ibilbideak prestatu,  elkarrekin kirola egiteko emakume 

talde bat sortu, arlo honetan egiten dena herrian ezagutzera eman eta 

mahai inguru bat antolatu beti Emakumea eta Kirola izenburupean. 

Emakumea pilotan proiektua antolatu. 

 

Metodologia 
 

Eskaintza honek Kimetz, Berdintasun eta Kirol arloak eta Herriko emakume banakakoekin adostutako 

proposamenak plazaratzen ditu. 

 

Hala ere bada Berdintasun eta Kirol arloak bultzatutako Emakumea eta Kirola inguruan ikerketa bat , 

Emakunderen diru laguntzarekin besteak beste. Ikerketa honen ondorioak 2011ko Urtarrilean 

ezagutuko dira eta taldeak bere osotasunean informazioa berri hau eskuratu arte gainontzeko ekimenak 

denboran atzeratzea  proposatu du eta horregatik apiriletik aurrera indarrean jarriko dira. 
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IZENA 19.- EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA 
 

PARTAIDEAK: GAZTE LOKALA, KIMETZ 

HELBURUAK:    - Emakumeen aurkako indarkeri arazoa gazteei gerturatu, hauek 

informatu eta sentsibilizatuz. 

DATAK: Azaroak 27 

BALIABIDEAK                       Ekimenaren arabera prestatu 

ARDURADUNA KIMETZ 

DESKRIPZIOA:    “Beldur Barik ekimena” 

 

Metodologia 
 

OHARRA: Kanpaina baten barruan kokatzen da 



 29 

 

   
 

IZENA 20.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK 
“PLAZARIK PLAZA” 

PARTAIDEAK GOIERRIKO BERTSO ESKOLA, AUZOETAKO FESTA 

KOMISIOAK ETA ELKARTEAK (Otegi Enea- Majori auzoa, 

Eskarabila auzoa..). 

HELBURUAK    - Bertso-eskolan egiten den lanari dimentsio berri bat eskaini.  

- Plazak eskaini bertsolariei. 

- Bertsoarekiko zaletasuna landu eta  ondo pasa. 

- Herriko elkarte eta festa komisioen arteko harremana bultzatu. 

DATAK Hilabete ezberdinetan (Ekaina, Uztaila, Iraila) 

BALIABIDEAK                       Baliabide materialak:Egitarauak, Lokala (elkarteak, plaza…), 

bozgorailuak… 

Giza baliabideak: Bertsolariak… 

ARDURADUNA GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
DESKRIPZIOA Herriko auzoetako festetan, elkartetan… Goierriko BERTSO-

ESKOLAKO gazteei aukera eman kantatzeko. 

 

Metodologia 
 

Prestakuntza elkarlanean eta koordinaturik egin behar da, bakoitzak bere lanaren ardura hartuz. 

 

Bertso Elkartearen lana 
1.- Saioak prestatu. 

2.- Programa prestatu eta elkarteei bidali. 

3.- Elkarrekin egiteko ekimenak aztertu:azpiegiturak egokitu, komunikazioa… 

4.- Saioa ongi joan dadin arauak adostu. 

 
Elkarte eta komisioetako partaideen lana 

1.- Elkarrekin egiteko ekimenak aztertu: azpiegiturak egokitu, komunikazioa… 

2.- Saioa ongi joan dadin arauak adostu. Ezberdina da segun eta nolako saioa ote den: Bertso 

afaria bada (nola antolatu…). 

 

OHARRA: 2010an egindakoak balorazio ona izan du. Datorren urterako Auzo gehiagotara 

zabaltzeko asmoa dago (Altamirako Jaiak, Buztuntzan ekitaldiren bat? Bertso poteoa?), 

herriko elkarteetan bertso-afariak antolatu (Goiz Aterpe).Herriko beste elkarteren bateko aldaba jo 

eta aukerak aztertu (Larrun-Arri?, bertso-poteoa eta ondoren bertso afaria?). 
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IZENA 21- EUSKARAREN EGUNA 

PARTAIDEAK: GOIERRIKO BERTSO ESKOLA, AEK, HITZARO 

HELBURUAK:    - Euskara eta euskal kulturarekiko errespetua zaletasuna landu  

DATAK: Abenduaren 3an. 

BALIABIDEAK                        

ARDURADUNA HITZARO 

DESKRIPZIOA:   Euskara eta euskal kulturarekiko errespetua zaletasuna landu 

 

Metodologia 
 

Euskararen egunean hainbat ekimen antolatu  

 

OHARRA:    
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IZENA 22- ORDIZIA ETA EUSKARA 

PARTAIDEAK: JUBILATUAK, INSTITUTUA, JAKINTZA, EUSKARA 

ZERBITZUA,  

HELBURUAK:    - Euskara eta euskal kulturarekiko errespetua zaletasuna landu. 

- Ordiziako euskararen berezitasunak aztertu eta jaso. 

- Euskara batuaren eragina ordiziako eskaran; eskolaren eragina. 

  

DATAK: Apirila 12 -13 inguruan. 

BALIABIDEAK                       Barrena kultur etxean egiten da 

ARDURADUNA EUSKARA ZERBITZUA 

DESKRIPZIOA:   DBH-ko 1-2ko ikasleak 

Ordiziako euskararen berezitasunak aztertzea eta jasotzea. 

Tertulia edo hitzaldien bidez Ordiziako lehengo eta egingo euskararen 

egoera eta berezitasunak aztertu. 

 

Metodologia 
 

Euskararen inguruan hainbat ekimen antolatu  

 

1.- Jakintza eta Institutuko DBH-1 eta 2ko ikasleek Hizkuntza heziketarako ikastaroa lantzen ari dira 

ikasturtean zehar 

Hizkuntza baten ikaskuntza-irakaskuntzan diren alde guztien ikuspegi globala lortu. 

Hizkuntzarekiko jarrerak balioak eta arau sozialak jorratu talde dinamika eta hausnarketen 

bidez, gazteen euskararen erabilera egiteko helburuz. 

 

OHARRA: Ordiziako Euskara liburua lagungarri izango da. 
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IZENA 23.- KULTURAREN GARAPENA ETA HEDAPENA 
 

PARTAIDEAK Kultura eragileak, elkarteak eta taldeak. 

HELBURUAK    - Zer egiten den ezagutu; Kultura Kontseiluarekin elkarlana bultzatu;  

Urteko kultura plangintza koordinatu, proposamen berriak aztertu… 

DATAK Urte osoan  (ekaina) 

BALIABIDEAK                   Ekimenaren araberakoak 

ARDURADUNA KULTURA SAILA + TEKNIKARIA 

DESKRIPZIOA   Urteko egitasmoaren  eta proiektuen inbentario egin 

Elkarteen egoera erreala aztertzeko galdetegia sortu, informazioa bildu 

eta ordenatu. Txostena sortu 

 

 

Metodologia 
 

 

 

OHARRAK:       
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IZENA 24.- KULTURA AZPIEGITURAK 
 

PARTAIDEAK Kultura elkarteak eta taldeak 

HELBURUAK    - Beharren argazkia atera 

- Egungo lokalen egoera aztertu 

- Beharrei erantzuteko proposamenak egin 

DATAK Otsaila- Ekaina 

BALIABIDEAK                    Ekimenaren araberakoak 

ARDURADUNA KULTURA SAILA + TEKNIKARIA 

DESKRIPZIOA    

 

 

Metodologia 
 

 

 

OHARRAK:  
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IZENA 25.- KORRIKA 2011 
 

PARTAIDEAK: AEK, JUBILATUAK 

HELBURUAK:    - Euskara suspertu 

- Elkarlana euskararen inguruan 

DATAK: Apirilak, 13 

BALIABIDEAK                       Ekimenaren araberakoak 

ARDURADUNA AEK 

DESKRIPZIOA:   17. Korrika ekimenetan parte hartu eta   

 

 

 

Metodologia 
 

 

 

OHARRAK: Harremanetan jarri Korrika batzordearekin elkarlana egiteko 
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IZENA 26.- SANTA AGEDA 
 

PARTAIDEAK: JUBILATUAK, URDANETA, AEK, EGUNEKO ZENTRUA, 

UMORE ONA ABESBATZA 

HELBURUAK:    - Belaunaldien arteko hurbilketa 

- Euskara bultzatu 

- Ohiturak mantendu 

- Euskal kulturarekiko errespetua eta zaletasuna landu 

DATAK: Otsailak 4ean 

BALIABIDEAK                       Ekimenaren araberakoak 

ARDURADUNA URDANETA 

DESKRIPZIOA:   Saioak plazan eta kalean, Eguneko zentroan eta Jubilatuenean 

 

 

 

Metodologia 
 

 

 

OHARRAK 
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IZENA 27.-SASKI SOLIDARIOA.  
 

PARTAIDEAK JUBILATUAK, CARITAS ETA ESKOLAK 

HELBURUAK    - Janariak bildu 

- Ordiziako famili behartsuei laguntza eskaintzea 

- Ikasleen artean sentsibilitatea eta elkartasuna lantzea  

DATAK: 2010eko abenduaren 11 baino lehen 

BALIABIDEAK                       Saskiak, boluntarioak… 

ARDURADUNA JUBILATUAK, CARITAS 
DESKRIPZIOA   Otarra bete emandako jakiekin 

Gabonetako kanpaina da. Jubilatuak,Caritas eta OJPE erakundeak 

antolatu duten ekimena izan da.  

 

 

Metodologia 
 

Jubilatuek, Caritasek eta ikastetxeetako ikasle eta interesatuen artean janarien bilketa antolatu, 

Gabonetan Ordiziako familia behartsuei eskaintzeko.   

 

OHARRA:  OJPErekin egindako kanpaina.  
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IZENA 28.- AHOZ-AHO JAIALDIA 
 

PARTAIDEAK URDANETA, JAKINTZA, BARRENA K.E-KO PLASTIKA 

TAILERRAK, ORDIZIAN MERKATARI ELKARTEA, 

LIBURUTEGIA (IPUIN KONTAKETA TAILERRA) 

HELBURUAK    - Ahozkotasuna bultzatu 

- Sormena landu 

- Hitzaren bidez hango eta hemengo bizipen, historia, tradizio, literatura 

eta kanten berri ezagutzera eman. 

 

DATAK Martxoa 

BALIABIDEAK                    Ekimenaren araberakoak 

ARDURADUNA KULTURA SAILA 

DESKRIPZIOA   Eskuz-esku programa (tailerrak), ahozkotasunaren ikastaroa, jaialdia, 

ipuin-poteoa, ipuin kontaketa, kaleen eta eskaparateen apainketa… 

 

Metodologia 
 

 

OHARRA: 
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IZENA  
29.-KALEKO DANTZA, KIROL EMANALDIA 

PARTAIDEAK GAZTE LOKALA 

HELBURUAK    - Gazte Lokala herrian zehar ezagutaraztea, nerabeak beren aisialdian 

herriari begira ekintzak burutu… 

DATAK Ekaina 

BALIABIDEAK                       Musika ekipoa, eszenatokia, nerabeen parte-hartzea… 

ARDURADUNA GAZTE LOKALEKO HEZITZAILEAK 

DESKRIPZIOA   Gazteak urtean zehar praktikatzen dituzten dantza edo kirolen inguruko 

azalpen edo emanaldi bat egin. 

 

 

Metodologia   
Gazteen artean aukeratutako dantza eta kirolen inguruko aurkezpenak egingo dituzte. 
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IZENA  
30.-SUKALDEAN ERE, OSASUNTSU 

PARTAIDEAK GAZTE LOKALA, D’ ELIKATUZ 

HELBURUAK    - Gazte Lokalean egiten diren sukaldaritza tailerrak aprobetxatu 

elikadura osasuntsu, natural eta on bat bultzatzeko asmoekin. 

DATAK Maiatza 

BALIABIDEAK                       Sukaldea (gazte lokalekoa), janaria, elikaduran aditua… 

ARDURADUNA GAZTE LOKALEKO HEZITZAILEAK ETA ELIKADURAN 
ADITUA den norbait 

DESKRIPZIOA   Gazteak jarrera osasuntsuak izan ditzaten, sukaldean ere ondo eta goxo 

jan dezakeela erakutsiko zaie. Gauza errazak eta praktikoak erakutsi 

egiten. 

 

 

Metodologia   
Hainbat plater edo janarien inguruko berezitasunak ikusi eta hauetako batzuk burutu. 
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IZENA  
31.-AZOKA MOKAU BATEAN 

PARTAIDEAK D´ELIKATUZ, JUBILATUAK, URDANETA, JAKINTZA 

HELBURUAK    - Ordiziako azoka hobeto ezagutzea. 

- Azokan erosten ditugun jakien jatorria eta freskotasuna ezagutzea. 

- Garaian garaiko produktuen garrantziaz eta baserritarrekin dagoen 

erlazio zuzenaz jabetzea. 

- Elkar hobeto ezagutzea. ongi pasatzea… 

DATAK Martxoan, adosteko 

BALIABIDEAK                       D´ Elikatuz zentroa, bertako elikadura teknikaria eta Pili Eskisabel 

baserritarra, Ordiziako azoka 

ARDURADUNA D´ELIKATUZ ZENTROA 

DESKRIPZIOA   D´ELIKATUZ zentroko elikadura eta gastronomia gunea eta Ordiziako 

azoka bisitatuz osasuntsu jatearen eta bertakoa jatearen onurak 

ezagutuko dituzte taldean eginiko jarduera batean. taldeak ikasle eta 

jubilatuek osatuko dituzte elkarlanean. 

 

Metodologia 
 

1.GO JARDUERA: Ordiziako azokari buruzko ikus-entzunezko baten bitartez, azokaren jatorria, 

bertan saltzen diren produktuak eta ospatzen diren beste azoka bereziak ezagutu. 

 

2. JARDUERA: taldeak egin elikagaien arabera eta talde bakoitzari bere izaera eta funtzioak azaldu. 

Galderak egin eta erantzun. gorputz atalak lortu eta uraren kolorea zaindu.  

Gorputza osatu eta emaitza baloratu. gorputz osasuntsua ala ez eta zergatik? 

 

3. JARDUERA: taldeka azokan erosketa egin. 

Erositako produktuen azterketa egin. 

Erositako produktuen dastaketa batekin bukatu. 

 

OHARRA: 
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6.-MEMORIA ORRIA 
 

 MEMORIA-ORRIA 
 
IZENA:  

ARDURADUNA:  
 
PARTAIDEAK: ___________________________________________ 
 
Nori zuzentzen zaio:________________________________________ 
      
                   Gizonezkoak %_____     Emakumezkoak %_____ 
 
Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak              
 

BALIABIDEAK: 
 
 
 

BALORAZIOA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
 
 
 
 
 

OHARRAK 
 
 
 
 
 
 

Memoria-orriarekin batera bidali ekintzaren argazkiak, edota ekintzaren kartelak, prentsa-oharrak…… 
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7.-HIRI HEZITZAILEEN GUTUNA- LABURTUA 
 

 

I.- HIRI HEZITZAILERAKO ESKUBIDEA 

 

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

bitarteko eta aukerak askatasunez eta berdintasunez gozatzeko eskubidea izango du.  

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

solidarioa eta munduko bakea helburu.  

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

gisa, baizik eta hainbat adinetako pertsona-taldeen arteko proiektu bateratuak eta partekatuak bilatzeko.  

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

sozialean, gizalege demokratikoan, bizi-kalitatean eta beren biztanleen sustapenean oinarriturik. 

5.- Udalerriek eraginkortasunez erabiliko dituzte hezkuntzan dagozkien eskumenak. 

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

buruzko argibide zehatza izan beharko dute.  

 

 

2.- HIRIAREN KONPROMISOA 

 

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

8.- Hiriaren eraldakuntza eta hazkunderako, oreka aurkitu beharko da: premia berriak kontuan hartu bai, baina 

iraganaren nahiz izatearen eraikuntza eta ikur adierazgarri nabarmenek iraun egin beharko dute. 

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

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

kulturalarekin bat datozen esparru, ekipamendu eta zerbitzu publiko egokiez hornitu beharko du hiria. 

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

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

proiektua, hiriak sustatzen dituen balioak, eskaintzen duen 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. 

 

 

3.- PERTSONEN ZERBITZU OSOAN 

 

13.- Udalerriak ebaluatuko du haur eta gazteek inolako bitartekaritzarik gabe jasotzen dituzten kultur, josteta, 

informazio, publizitate edo beste era bateko proposamenen eta errealitateen eragina.  

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

haien seme-alabei hiriaren funtsa barneratzen laguntzeko, elkarrekiko begirunearekin bat.  

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

emango die beren orientazio pertsonalerako eta beren lan bokazioa lantzeko, eta gizarte-jardueretan parte 

hartzeko aukera emango die. 

16.- Hiriak ohartu beharko zaizkie beren barnean dauden esklusio- eta bazterkeria mekanismo eta -mota 

guztiei, eta behar diren politikak egingo dituzte halakoak zuzentzeko. 

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

pertsonaren ikuspegi osoa izan beharko dute abiapuntu, bakoitzaren interesek eta guztiei dagozkien 

eskubideek osatutako ikuspegi osoa, alegia.. 

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

erantzunkidetasunari erantzuteko, dela komunitatearen zerbitzuko jarduketak bideratzeko, dela pertsonen 

garapen sozial, moral eta kulturalerako informazioa, materialak eta ideiak lortzeko.  

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

informa daitezen sustatuko du.  

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

prestatu 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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8.-PROIEKTUAN PARTE HARTU DUTENAK 
 

Proiektu hau diseinatu eta aurrera ematea herritar askoren meritua eta lana izan da. Une konkretu edo jarraian 

herritar eta elkarte askok bere ekarpena egin dute, eta ekarpena anitza izan da. Batzuen lana puntuala izan da, beste 

batzuena jarraitua eta zuzena. Guztiei esker mila.  

 
Herritarrak oro har: 
 

Proiektua, orain arteko ibilbide guztian ordiziarren norbanakoko ekarpenei irekita egon da. Aipatu hasieran lanaren nondik 

norakoak bideratzeko Ordiziako 200 biztanleri inkesta pasa zaiela.  

 
Udalean ordezkatutako alderdi politiko hauen ordezkariak:  
 

Aralar / Euskadiko Alderdi Sozialista / Eusko Alderdi Jeltzalea / Eusko Alkartasuna 

Ezker Batua 

 

 
Herriko beste alderdi politikoak 
 

Ezker Abertzalea 

 
Udal Departamenduetako arduradun eta teknikariak 

Euskara teknikaria 

Euskara, Hezkuntza eta Kultura Saileko ordezkaria 

Gaztedi, Azoka eta Ferien arduraduna 

Gizarte Ongizatea eta Kontsumo Saileko ordezkaria 

Herritarren parte-hartzea eta boluntarioen sustapen Saileko ordezkaria 

Hirigintzak Saileko ordezkaria, Arkitektoa 

Jaiak eta Feria berezietako arduraduna 

Komunikazio Saila 

Kultura Teknikaria 

Ogasun eta Kirol Saileko ordezkaria. 

Ogasun Saila 

Udal Idazkaria 

Udaltzaingoko ordezkariak 

Zerbitzu Sozialeko ordezkariak 

Zerbitzuak eta Agenda 21 ordezkaria 

 
Ikastetxeak 

Jakintza Ikastola 

Ojanguren Institutua 

Urdaneta Ikastetxe Publikoa 

 
Ordiziako Elkarte eta norbanakoak 

Altamirako Festa Komisioa 

Azen erraldoien elkartea eta burrunba zaleak 

Club Tiro de Arco Ordizia 

D´Elikatuz Zentroa/Turismo bulegoa 

Emakume taldea 

Eskarabilako Festa Komisioa 

Esperientzia eskola GUESKE 

Gazte Lokala  
Goieki 

Goierriko bertso eskola- Argi Berri Elkartea 

Goiztiri AEK 

Goiz Aterpe elkartea 

Hitzaro Kultur elkartea 

Jakintza Ikastola 

Jakintza Ikastolako gurasoa 

Jubilatuen Elkartea 

Kimetz emakumeen elkartea 

Mendizale elkartea 

Oiangun institutua 

Oiangun Parkea Bizirik eta pertsonalki 

Ordizia kirol elkartea - futboleko sekzioa 

Ortzadar argazki taldea 

Pausogaixto mendi-elkartea 

Udaletxetik eta pertsonalki 

Urrup antzerki taldea 

 

Euskal Herriko Unibertsitatea 
 Elisabet Arrieta / Felix Etxebarria / Joxe Garmendia 
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9.-TALDE ERAGILEA 
 
 

EREMUA PARTAIDEA TELEFONOA E-MAIL 
Ikastetxeak    

 Jakintza Ikastola/ 

Manu Olano 

943160540 molano@jakintza.net 

 Ojanguren Institutua/ 

Juanba Artola 

943880862 juanbaartola@irakasle.net  

 Urdaneta Ikastetxea/  

Rosa Montes 

 

943882780 

 

montes@irakasle.net 

Udal Sailetako 
arduradun eta 
teknikariak 
 

   

 Euskara zerbitzua/ 

Jon Odriozola Udal 

943 805622 ebpn@ordizia.org  

 Euskara, Hezkuntza eta Kultura 

Saileko ordezkaria/ 

Belen Maiza 

943 886423 

685703894 

b.maizaur@yahoo.es 

 

 Gazte Bulegoa/  

Koro Ruiz  

943805634 gazteria@ordizia.org  

 Jubilatuen Elkarteko teknikaria/  

Kristina Altuna  

943889288 kaltuna@ordizia.org  

 

 Kultur Teknikaria/ 

Iñaki Hidalgo  

943 805630 kultura@ordizia.org 

 Ogasun eta Kirol Saileko ordezkaria/  

Jon Txurruka 

943 885850 jtxurruka@ordizia.org 

 AZ/ Gazte Lokala 

Jessica Cantero 

688678624 Jess_xuxu@hotmail.com 

 

 D’Elikatuz 

Leire Arandia 

943882290 larandia@delikatuz.com  

Elkarteak    

 AEK-Goiztiri/  

Karmele Santoyo  

943 88 91 74 ordizia@aek.org 

 Emakume taldea/  

Marian Garcia 

 m.angeles.garciadominguez@

osakidetza.net 

 Goierriko Bertso Eskola- Argi Berri 

Elkartea/  

Aitor Calvillo  

64 90 11 262 

 

aitor-c@ahize.aek.org  

 

 Hitzaro Kultur Elkartea/ 

Aintzine Anduaga  

943162366 hitzaro@gmail.com  

 Jubilatuen elkartea/ 

Javier Barandiaran 

943889288 jubilordizia@euskalnet.net  

 Kimetz emakumeen elkartea/ 

Belen Balerdi  

943887257 balerdi-b@hotmail.com  

 Esperientzia eskola GUESKE/ 

Miguel Arrese 

943 88 6164 mikel.arrese@gmail.com 

    

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

   

 Elisabet Arrieta (EHU-UPV)  943015496 elisabet.arrieta@ehu.es 

 Felix Etxeberria (EHU-UPV)  943557099 fetxeberria@ehu.es  

 Joxe Garmendia (EHU-UPV) 943015747 joxe.garmendia@ehu.es 

    

 


