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                              ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA  
        2014-2015 

 
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 asmoarekin. HHNE-ak (Hiri Hezitzaileen 
Nazioarteko Elkartea) Udalerri askoren lanak eta esperientziak koordinatu eta gaiaren 
inguruan bilerak eta Kongresuak antolatzen ditu. Hiri Hezitzaileen Elkarteak, munduan 
zehar, 478 bazkide ditu. Europako hiri garrantzitsuenak barnean daude, eta Euskal 
Herrian 10 gara, oraingoz, Hiri Hezitzaile proiektuan lanean dihardugun Udalak: 
Barakaldo, Santurtzi, Bilbo, Donostia, Zarautz, Ordizia, Gasteiz, Iruñea, Lizarra eta 
Baiona.  
 
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 ohiko eginkizunekin batera (ekonomikoa, soziala, politikoa eta zerbitzuak 
ematea) eginkizun hezigarria landu eta garatu behar du, eta bere biztanle guztien 
prestakuntza, sustapena eta garapena izan behar ditu gogoan.  
 
Arrazoi sozial, ekonomiko eta politikoek justifikatzen dute eginkizun hori eta 
bizikidetzan oinarritutako kultura eta prestakuntza arloko proiektu eragingarria lortzea 
izan behar ditu helburu. Honatx XXI. mendeko erronka handiak: Lehenik, hezkuntzan 
“inbertitzea”; pertsona (bere berezitasunarekin, sormenarekin eta erantzukizunarekin 
bat) bere giza ahalmena adierazteko, berresteko eta garatzeko gauza izan dadin; 
Bigarrenik, berdintasun osoko baldintzak sustatzea guztiek besteen errespetua senti 
dezaten, besteenganako begirunetsu izan daitezen eta harremanetan sartzeko gauza; 
Eta, hirugarrenik, ahal diren alderdi guztiak erabiltzea, hiriz hiri eta inolako 
bazterkeriarik gabe, egiazko ezagutza-gizartea eraikitzeko. Xede horretarako 
aurreikuspenen artean, besteak beste, herritar guztiek sarrera erraza izan beharko 
dute, informazioaren eta komunikazioen teknologietan jendearen garapena 
ahalbidetzen dute eta. 
 
Hiri hezitzaileak, bai hezkuntza-erakunde formalen bidez, bai 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 
esperientziak trukatzeko.  
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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 sustatu. 
o Premien, proposamenen eta aurrerantzean egin beharreko ekintzen 

ebaluazioa egin.  
 
Udalerria, ondorioz, hezkuntza eragilea da. Eta arlo berriak bereganatu behar ditu, 
orain arte hezitzailetzat jo diren arloekin uztartzeko. Horrez gain, lan egiteko orduan, 
ezinbestekoak ditu koordinazioa eta zeharkakotasuna. Hiri hezitzaileaz ari garenez, 
ezin ditugu ahaztu ondorengo oinarrizko kontzeptuak: 
 

o Udalerrian ikasi . “Hezkuntza edukiontzi” askotarikoa eta anitza da. Talde 
honetan daude eskola sistema eta hezkuntza establezimendu ez-formalak, hala 
nola aisialdiko taldeak, animazio soziokulturala, helduen etengabeko hezkuntza 
zentroak, etab. 

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

bertan kultura eta zibismoa berez ikas daitezke, baina, era berean, beste 
hainbat balore bereganatzen dira bertan: agresibitatea, marjinazioa, 
sentsibilitaterik eza, kontsumismo neurrigabea, etab.  

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

partaidetza esan nahi dugu. Bertakoa sentitzea, norberaren auzoaren eta 
udalerri osoaren eskaerei erantzutea edo haiek bideratzeko ardura hartzea.  

 
Horrela Udalak, haien hurbiltasuna dela-eta, herrietako eguneroko bizimoduan izaten 
diren arazoei aurre egiteko gune egokiak direla argi ikusten da. 
 
 
 
ORDIZIA, HIRI  HEZITZAILE PROIEKTUA MARTXAN 
 
Ordizia, HIRI HEZITZAILEA Proiektua martxan jartzeko ideia eta aurreneko pausuak 
Ordiziako Udaleko Euskara, Kultura eta Hezkuntza Departamentuak eman zituen eta 
bereziki bertako arduradun eta zinegotzia den Belen Maizak. Asmoen berri Gobernu 
Batzordeari, eta Udalbatzari aurkeztu eta proposamena onartu ondoren, ondorengo 
ekintza Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen lankidetza eskatzea izan zen, proiektua 
sustatu eta koordinatzeko.  
 
Jarraian Ordizia Hiri Hezitzailea Proiektuaren ildo nagusiak zehaztu ziren: 
 

o Hiri Hezitzaileen inguruan informazioa eskaini. 
o Ordiziako Udalak gaur eguneko erronkei erantzuteko modu berri bat 

eraikitzen hasi. 
o Udala eta Herritarren Elkarlana bultzatu. 
o Esperientziak aukeratzeko irizpideak definitu eta esperientzia zehatzak 

bideratzen hasi. 
o Lortutako emaitzen azterketa eta ebaluazioa egin. 
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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 udal ordezkariek eta teknikariek parte 
hartu zuten. 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 ordezkarirekin. 
Hausnarketa horren ondorioz, esparru guztietara iristea ezinezkoa izango zela ikusiz, 
zenbait gairi arreta berezia jartzea erabaki zen, hala nola; Inmigrazioari, Kulturari, 
Komunikazioari, Aisialdia eta Kirolari, Eskola eta Hezkuntzari eta Euskarari. 
 
Aipatutako gaiak aztertu ondoren, lehentasuna Aisialdiko ekimenei eman zitzaien. 
Horrela 2009ko uztailean herritarrei eta elkarteei galdeketa egin zitzaien. Galdeketa 
egitearen helburua aisialdian herritarrek zuten partaidetza-maila aztertzea izan zen, eta 
hori aztertzearekin batera proposamenak lantzea eta garatzeko aukera izatea. 
Galdeketa 200 herritari egin zitzaion: gizon eta emakume, neska eta mutil, gazte eta 
nagusi. Herriko hainbat elkarteri egindako elkarrizketak ere kontutan hartu ziren, eta 
baita Agenda 2000 eta esparru honi buruzko prentsako berriak ere. 
 
Diagnostikoa egin ondoren, indarguneak eta ahulguneak identifikatu ziren, eta 
lehentasunak zehazten joan ginen. Hurrengo urratsa, denen partaidetza bultzatu 
nahian, Udal erakundeek, herriko elkarteek eta herritarrek elkarrekin proposamen 
zehatzak sortzea izan zen.  
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2.- HELBURUAK 
 
 
OROKORRAK, ORDIZIA HIRI HEZITZAILEA 

Hiria Hezitzailea dela diogunean, zera adierazi nahi dugu: hezitzailea izateko nahia, 
asmoa, intentzioa duela. Asmo honek konpromiso politikoa eskatzen du, baina 
hiritarren konpromisoa ere ezinbestekoa da. Elkarrekin, hiritarrek eta Administrazioak, 
hiru maila dituen lanari aurre egin behar diote, Hiri Hezitzaileen oinarrietan ageri den 
bezala: 

o Informazioaren azalpen egokia eta gardena eman. 
o Hiritarren parte hartzea sustatu. 
o Etorkizunean proposamen eta ekintzak garatzeko, beharren ebaluazioa egin.  

 
Aipatutako 2009ko diagnostikoaren ondoren, zenbati helburu zehaztu ziren. Urteak aurrera 
joan ahala helburu horiek egokitu eta garatzen joan dira. Gaur egun zehazten ditugun 
ondorengo helburuetara iritsi arte. 
 
Ordizian dauden Elkarte eta taldeak elkarrekin aritzeak badu bere garrantzia. Gure 
proiektuan elkarrekin lanean aritu diren talde batzuen kooperazioa azpimarratu nahi 
dugu. Honela, hiri hezitzaile proiektuan elkarteen arteko elkarrizketak  berebiziko 
garrantzia izango du eta ekintza guztietan elkarteen arteko elkarlana bilatuko da.  
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. 

 
 
 
BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

Belaunaldien elkartrukearen xedea, pertsonen garapen integrala eta elkarbizitza 
soziala lortzea da, pertsonen integrazio soziala oztopatzen duten egoerak aldatuz eta 
horretarako hezkuntza prozesuez baliatuz. Horrela, kolektiboaren ongizatea 
esanguratsuki hobetzea, eta, ondorioz, herritarren bizi kalitatea hobetzearen jomuga 
zilegi bihurtuz. 

Hiri Hezitzaile proiektuaren barnean, komunitate mailan, hainbat ekintza burutzen dira, 
zeinak ondorengo gaiekin erlazionatzen diren: ingurugiroa, folklorea, elikadura 
osasuntsua, bizi istorioak, oraingo eta lehengo hezkuntza programak, herriko historia 
eta zerbitzuak etab. Ekintza horiek heldu eta gazteen artean burutzen dira, eta 
helduenek euren bizi esperientzietan jaso dituzten ezagutzak transmititzea bilatzen da. 
Honela, gazteenenen ezagutza akademikoarekin lotuz, partaide bakoitzaren formazioa 
sendotzea eta ondorioz herri oso baten ezagutza aberastea lortzen da. Beraz, esan 
daiteke, elkarrekin burutzen dituzten ekintzen bidez,  pertsona helduen eta gazteen 
artean harreman berezia eta aberatsa sortzen dela.  
 
Horrez gain, pertsona helduek, norbere historiaren jabe direnez, gazteenei eta 
komunitateari beren denbora eta dedikazioa eskaintzen die modu desinteresatuan. 
Horrek, eskola edo formazio prozesuan dauden gazteei, helduekin dituzten 
harremanen bidez,  ikaskuntza esanguratsua garatzea ekartzen die. Izan ere,  
ikastetxean jasotako ezagutza indartu eta helduenengandik jasotako ezagutza eta 
kultura transmisioaren jabe izateko aukera ematen baitie. Eurek ondorengoei ere 
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jasotako ezagutza eta norberak eraikitzen duena zabaltzeko aukera emanaz. Azken 
batean, helduenen ezagutza eta herriko kultura, errealitatea hobetzeko ezagutza gisa 
ulertzen da, beharren arabera aldatuz joango da. 
 
Paulo Freirek dioen bezala:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiri Hezitzaileak gazteen eta adinekoen elkar ezagutzea bilatzen du, aurreiritziak 
baztertuz lankidetzan jardutea xede hartuz. Horretarako helburu zehatz hauek 
zerrendatu ditugu: 
 

o Belaunaldien arteko ulermena eta errespetua lantzea. 
o Gazteak partaidetzan eta lankidetzan heztea. 
o Helduak, jubilatuak, ekimen solidarioetan txertatzea. 
o Adinekoen eta helduen esperientzia aprobetxatzea gazteei eskaintzeko.  
o Gazteen esperientzia helduei eskaintzea.  
o Elkarrekin ekimenak antolatzea. 

 
 
 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da eta herri osoaren ondare. Berdintasun 
sozialetik urrun egonik lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio Udalak 
euskarari. Horregatik, euskara hiritar guztiak integratzeko funtsezko elementu 
bilakatzea nahi dugu.  
 
Euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzeko hainbat eragileren lana azpimarratzea 
ezinbestekoa da; HABE, AEK, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udalak eta, nola ez, 
euskararen alde lan egiten duen herritar oro.  
 
Ordiziaren kasuan euskararen ezagutza igo egin da azken urteotan (%66 1986an eta 
%78 2011n) Soziolinguistika Klusterraren datuen arabera, baina erabilera aldiz ez 
dator bat ezagutza datuekin: egindako kale neurketen arabera, 2011n %38,6koa zen 
euskararen erabilera. Horregatik, eta Euskara 21 gogoeta prozesuaren ondorioekin bat 
eginez, erabilera handitzea da erronka nagusienetako bat. Erabilera datuak jaitsi egiten 
dira adinaren arabera: Haurren (2-14 urte) %57ak erabiltzen du euskara kalean, 
gazteen (15-24 urte) %44,1ak, helduen (25-64 urte) %30,1k eta adinekoen (>64) 
%24,8ak.  
 
Hiri Hezitzaile proiektuak, euskararen arloan, ondorengo helburu hauek zehaztu ditu:  
 

o Ordiziako udalerrian euskararen normalizazioa bultzatzea. 
o Euskararen ondorengoetaratzea, hau da, belaunaldien arteko loturak 

indartzea.  
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o Euskararen erabilera zabaltzea. Euskararen aldeko auzogintza eta 
zerbitzugintza. 

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

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

o Herri nortasuna hedatzea; Ordiziako ohiturak, hizkuntza, toponimia… 
o Euskara integratzeko elementu gisa finkatzea. Programa bereziak eskaini 

Ordiziara bizitzera etorri direnei euskararen bitartez herri bizitzan 
txertatzeko aukera izan dezaten.  

 
 

 

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA 

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna utopia bat da oraindik gaur egungo 
gizarteetan. Baina, bataren zein bestearen arteko ezberdintasunak aintzat hartuta, 
aukera eta eskubide berdintasunarekin amets egiten duten gizabanakoak asko dira, 
gizonak nahiz emakumeak. Berdintasunaren utopia errealitate bihurtzeko oraindik asko 
dago egiteko, baina bideak ibilian osatzen dira. 

Genero berdintasuna lortzeko bidea helburu sozialak jarraitzea da, eta horretarako 
hezkuntza eta gainerako erakunde sozialen partaidetza ezinbestekoa da. Izan ere, 
genero bereizketa gizartean errotuta dugu eta aldaketa emango bada, gizartearen 
bidez izan beharko da.  

Gaur egun, gizartearen etengabeko garapenak betebehar berriak sortu ditu eta hori, 
erronka iraunkorra bihurtu da erakunde ezberdinentzat. Honela, azken hamarkadetan, 
gizartearen beharren artean emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko 
premia nabarmendu da eta aldi berean, emakumeak gizartean duen tokia aldarrikatzen 
du.  

Berdintasunak gizartearen egitura eta funtzionamenduaren aldaketan oinarritu behar 
du derrigorrez; izan ere, generoen rolak gizartean eratuak baitira, eta generazio batetik 
bestera transmititzen baitira. Hau da, emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna 
lortzeko gizarteak aldatu ahal izango ditu rol horiek, eta horretarako herritarrak 
berdintasunean hezi beharko ditugu. Alde batetik, neska eta mutilen hezkuntza 
eskubide berdintasuna ziurtatzeak, eskolarako eta formaziorako sarbide aukera 
berdintasuna izatea esan nahi duelako, eta, bestetik, hezkuntzaren bidez pertsonen 
garapen pertsonala eta soziala bilatzen dugulako.  Hori dela eta,  pertsonen ikuspegia 
aldatzeko eragile nagusi izango da hezkuntza.  

Ordiziako udalak 2013. urtean II. Berdintasun Plana aurkeztu zuen, eta 2013-2016 
bitarterako helburuak jaso zituen, herriko errealitatearekin bat egiteko helburuarekin. 
Plan hori Emakunderen VI. Berdintasun Plana eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako II. Foru Plana oinarri hartuta osatu da. Planean jasota dauden 
lehentasun azpimarragarrienak ondokoak dira: Mainstreaming-a, edo «genero 
ikuspegia zeharkakotasunez udal jarduera eta maila guztietan txertatzea, emakumeen 
parte hartze soziopolitikoa areagotzeko» politikak lantzea, edo herritarren artean 
«aukera eta tratu ezberdintasunekin behin betiko amaitzea». Gizonen eta emakumeen 
erantzunkidetasunean ere eragin nahi du planak eta, baita, «emakumeen aurkako 
indarkeriarekin amaitzeko» neurriak hartzean. 
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Hiri Hezitzaile proiektuaren bidez plana praktikara eramatea bilatu da. Emakumezkoen 
eta gizonezkoen artean tratu eta aukera berdintasuna  lortzeko ondorengo helburuak 
zehatu dira: 

o Emakumeen eta gizonezkoen eskubide berdintasuna aldarrikatzea. 
o Emakumeekiko herritarren jarrerak lantzea, errespetua eta sentsibilitatea 

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

berri eman eta parte hartzea bultzatzea. 
 
 
 
GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

Gazteak herriko partaide diren aldetik, herriaren garapenean agente garrantzitsuak 
dira. Badira era antolatuan jarduten duten gazte taldeak, beste batzuk berriz, adinez 
gazteagoak direnentzat udalak dituen zerbitzuez baliatzen dira. Horiek guztiek 
herriaren garapenean ekarpen garrantzitsuak egiten dituzte euren ekintzak aurrera 
eramanez eta herriari nortasuna eta bizipoza eskainiz. Gazteek egiten duten lanak 
garrantzi handia du beraien garapen pertsonalerako eta baita herriaren heziketarako 
re. Izan ere, ekintza hauen bidez norbere sormena, elkarlana, harremanak etab. 
garatzen dituzte eta aldi berean herriaren partaide biziak bihurtzen dira. Hori dela eta 
Hiri Hezitzailearen barnean funtsezko papera jokatzen dute. Honako helburu hauek 
lortu nahi dira proiektu honen barnean: 

 

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

o Gazteen sormena, harremanak  eta lankidetza bultzatzea. 
o Elkarren arteko errespetuan jardutea. 
o Herria norberaren bizilekutzat hartzea eta herriak dituen elementuekiko 

errespetuz jokatzea. 
o Komunitate mailan gazteen errealitate ezberdinen sentsibilizazioa bultzatzea. 
o Herriko gazteen arteko harremanak bultzatu eta beraien artean giro ona 

sortzea. 
 
 
 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

Nazio Batuen Gizakien Aholkularitzarako Programan (Hábitat II, 2000)  herri inklusibo 
baten ondorengo definizioa jasotzen da: “Edonork, bere egoera ekonomikoa, sexua, 
adina, arraza, erlijioa edo ezaugarrien arabera, produktiboki  eta positiboki herriak 
eskaintzen dituen aukeretan parte hartzea ahalbideratzen duen lekua.” 
  
Pobrezia, marjinazioa eta esklusio soziala gizarte garaikideko dinamika sozialetan, 
ekonomikoetan eta politiketan presente dauden kontzeptuak dira, gizarte beraren 
garapenari loturik doazen fenomenoak dira. Egoera horiek sortzen dituzten arrazoiak 
pertsonen eguneroko bizitzako hainbat eremutan topatzen diren hutsuneekin 
erlazionatzen dira, hala nola; hezkuntza, etxebizitza, osasuna, harreman pertsonalak 
eta sozialak, eta lanbideak. Pertsona edo familia berean faktore horien bateratzeak 
ondorio desatseginak zein bazterketa soziala indartzen dute, gizarteak eskaintzen 
dituen aukeretatik eta zerbitzuetatik kanpo geratzea eragin dezakeelarik. 
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Baina horrelako egoerak saihets daitezke eta baita eragina gutxitu ere, herri mailako 
politikak edo praktika inklusiboak sustatzen badira. Pertsona edo familia horien parte-
hartzea bultzatuz eta euren arraza, erlijio, egoera edo ezaugarriak onartu eta 
errespetatuz, hain zuzen ere.  
 
Hori dela eta, hiri hezitzaile proiektuak egoera horiei aurre egin eta gure herrian 
baztertze arriskuan egon daitezkeen pertsonei herrian parte hartzeko aukera eskaini 
nahi die. Herria ezagutuz, herriko ekintzetan parte hartuz eta harreman berriak sortuz, 
pertsona guztien  bizitza kalitatea hobetu dadin. 
 
Gizarte inklusioa eta integrazioa lortzeko, ondorengo helburuak zehaztu dira: 
 

o Herritar guztien integrazioa eta herriko bizitzan parte hartzea bultzatzea. 
o Gure herriak dituen zerbitzuak, baliabideak, herritarrei irekitzea. 
o Eskubide berdintasuna bermatzea. 
o Herritar oro Ordizian dugun kultur aniztasunaz jabetzea. 
o Zenbait balio garatzea: solidaritatea, errespetua, berdintasuna, tolerantzia… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKIMENAK 2014-2015 URTEKO PLANGINTZA : EGUTEGIA 
IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 

BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK   X            
2.- SAN SEBASTIAN EGUNA OSPATZEN     X        
3.- IKUSKIZUN MUSIKALA: 
“Belaunaldien arteko jaialdia”       X      
4.- UDABERRIKO JAIALDIA          X   
5.- NATURA EZAGUTZEN: 
“Mendi irteera”          X   
6.- BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI 
BEREZIA       X      
7.-  SOLASALDI DIALOGIKOA     X X X      
8.-  BIZIRAUPEN SUKALDARITZA: 
“ Astindu lapikoa Unibertsitate garaian!”             
9.-  SANTA AGEDA BEZPERAN KANTUAN  
      X       
10.- AZOKA MOKADU BATEAN             
11.- ELIKADURA TAILERRA       X      
12.- ZUHAIZTIKOEKIN ELKARLANEAN *             
13.- URDANETA ZUHAIZTI TAILERRAK             
14.- XAKE TXAPELKETA             

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 
15.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 
“Euskal jaiak jubilatuetan” 

           X 

16.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 
“Bertso Eskola Oiangun” 

           X 

17.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 
 “Gabonetako peri berezia” 

   X         

18.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: “Gabonak 
jubilatuetan” 

   X         
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19.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” 
“San Joseak jubilatuenean” 

      X      

20.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” : 
“ Otegi Enea- Majoriko jaiak” 

         X   

21.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 
GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA”: 
“Altamirako jaiak” 

          X  

22.- SAN JOSE EGUNEKO POSTRE 
IKASTAROA       X      
23.- EUSKARA EGUNA: 
“Euskaraz bizi nahi dut” lasterketa herrikoia    X         
24.- EUSKARA EGUNA: 
“Jostailu tailerrak”    X         
25.- AHOTSAK PROIEKTUA IKASGELAN *             
26.- JAKINTZA IKASTOLA ORDIZIAN 
ZEHAR X X X          
27.- KORRIKA 2015       X      

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

28.-HANBURGESA LEHIAKETA    X         

29.- SASKIBALOI TXAPELKETA          X   

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA 

30.- EMAKUMEENGANAKO 
INDARKERIAREN KONTRAKO 
NAZIOARTEKO EGUNA.: “ Giza katea” 

  

X      
    

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

31.- JOLASAK PARKEAN 
        

  X  

32.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK       X X  X X X   
33.- GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA          X    

34.- GIZARTEAN TOKI BAT BADUGU *             

35.- BIDEZKO MERKATARITZA *             

36.- TAPOI BILKETA *             

37.-SASKI SOLIDARIOA   X X         

38.- JARDUNALDI KOMUNITARIOA        X     

39.- ORDIZIA KOLORE ESKOLETAN       X  X    
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* Urte osoan zehar egiten diren ekintzak.

40.- ORDIZIA KOLORE:          X   

41.- ONGI ETORRI ORDIZIARA!       X X     

42.- AHOZ AHO       X      

43.- II. IRAKURKETA MULTIKULTURALA         X    

 IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA IRAILA 
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4.- 2014/2015 EKINTZEN ZERRENDA 
 
BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTRUKEA 

1.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK 

2.- SAN SEBASTIAN EGUNA OSPATZEN 

3.- IKUSKIZUN MUSIKALA: 

“Belaunaldien arteko jaialdia” 

4.- UDABERRIKO JAIALDIA 

5.- NATURA EZAGUTZEN: 

“Mendi irteera” 

6.- BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI 

BREZIA 

7.- SOLASALDI DIALOGIKOA 

8.- BIZIRAUPEN SUKALDARITZA: 

“Pintxo hotzak” 

9.- SANTA AGEDA BEZPERAN KANTUAN  

10.- AZOKA MOKADU BATEAN 

11.- ELIKADURA TAILERRA 

12.- ZUHAIZTIKOEKIN ELKARLANEAN 

13.- URDANETA-ZUHAIZTI TAILERRAK 

14.- XAKE TXAPELKETA 

 

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

15.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 

“Euskal jaiak jubilatuetan” 

16.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 

“ Bertso Eskola Oiangun” 

17.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: 

 “Gbaonetako peri berezia” 

18.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA: “Gabonak 

jubilatuetan” 

19.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” 

“San Joseak jubilatuenean” 

20.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA” : 

“ Otegi Enea- Majoriko jaiak” 

21.- GOIERRIKO BERTSO ESKOLA 

GAZTEAK “PLAZARIK PLAZA”: 

“Altamirako jaiak” 

22.- SAN JOSE EGUNEKO POSTRE 

IKASTAROA 

23.- EUSKARA EGUNA: 

“Euskaraz bizi nahi dut” lasterketa herrikoia 

24.- EUSKARA EGUNA: 

“Jostailu tailerrak” 

25.- AHOTSAK PROEKTUA IKASGELAN 

26.- JAKINTZA IKASTOLA ORDIZIAN ZEHAR 

27.- KORRIKA 2015 

 

GAZTERIA ETA PARTAIDETZA 

28.- HANBURGESA LEHIAKETA  

29.- SASKIBALOI TXAPELKETA  

 

EMAKUMEA ETA GENERO BERDINTASUNA 

30.- EMAKUMEENGANAKO 

INDARKERIAREN KONTRAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA: 

“ Giza katea” 

 

GIZARTE INKLUSIOA ETA INTEGRAZIOA 

31.- JOLASAK PARKEAN 

32.- ZENTROEN ARTEKO BISITAK 

33.- GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA 

34.- GIZARTEAN TOKI BAT BADUGU! 

35.- BIDEZKO MERKATARITZA 

36.- TAPOI BILKETA 

37.-SASKI SOLIDARIOA 

38.- JARDUNALDI KOMUNITARIOA 

39.- ORDIZIA KOLORE ESKOLETAN 

40.- ORDIZIA KOLORE  

41.- ONGI ETORRI ORDIZIARA! 

42.- AHOZ AHO 

“Ahozkotasunaren nazioarteko eguna + 

tailerrak” 

43.- II. IRAKURKETA MULTIKULTURALA
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5.- EKINTZEN MEMORIA ORRIAK  

 
1. ZENTROEN ARTEKO BISITAK  

ARDURADUNAK: URDANETA IKASTETXEA, ZUHAIZTI ZENTROA 

PARTAIDEAK: 
Partaideen kopurua:____ Gizonezkoak %_____ Emakumezkoak %____ 

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

Helduak(40-60) Nagusiak(+60) 
 

DATA:  Iraila 

 

HELBURUAK: 
• Jubilatuek gaurko ikastetxeak eta ikasleek eguneko zentroa ezagutzea. 

• Belaunaldien arteko ezagutza,ulermena eta errespetua lantzea 

• Teknologiak berriak erabiliz,gure herriko historia  

• Norbere zaletasunak besteekin konpartitzea 

• Elkar hobeto ezagutzea 

• Informatika zaletasuna partekatzea Eskolan egiten den komunikazio eta 

informazio lanari dimentsio berri  bat eskaintzea . 

• Gure hedabideetan egindako elkarrizketaz baliatuz zenbait balore landu. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Irailean zuhaizti Elkarteko jubilatu talde bat Urdaneta eskolan egon zen. Eskola eta 

hedabideak ezagutu ondoren, eskolako telesaioan parte hartu zuten, besteak beste, 

belaunaldien arteko ezberdintasunez hitz egiteko. Beraien iritziak, bizipenak, 

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

jokoak eta abar  gure ikasleekin konpartitu zuten.  

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

lantzeko  aukera izan zuten. 

Ondoren Prentsako arduradunek elkarrizketa bat egin zieten eta eskolako 

egunkarian  argitaratu zuten.Honez gain, Txikiweben bideoa editatu zuten 

eskolako webgunean ikusi ahal izateko. 
 

BALORAZIOA: 
Helburuak lortu direla uste dugu, taldeen satisfazio maila  oso ona izan da. 

Bisitaren dokumentazio grafikoa Urdaneta Ikastetxearen Txiki webean jasotzeak 

beste momentu batzuetan lantzeko aukera ematen du. 

Ekintza hau oso aberatsa da eta aurrera eramaten  jarraitu behar dugu. 

Gure Urteko Planean jasotzen da urtero eta sistematizatu egin dugu. 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 

OHARRAK 
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ZENTROEN ARTEKO BISITAK (URDANETA)

URDANETA ZENTROAREN BISITA 
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2. SAN SEBASTIAN EGUNEKO DANBORRADA  

ARDURADUNA: Jakintza ikastola  (Eider Marsal eta Nati Munduate) 

PARTAIDEAK: 
Partaideen kopurua:____ Gizonezkoak %_____ Emakumezkoak %____ 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60) 
 

DATA: 2015-01-20 

 

HELBURUAK: 
Belaunaldi ezberdinen arteko hartu emanak sendotzea. 
 

Landutako balioak: 
Errespetua, eguneroko errealitatearen ezagutza, animatzea 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
San Sebastian egunean 5 urteko haurrak jubilatuen egoitzan emanaldi bat (2 saio) 

eskaintzen dituzte:  

- Eguneko zentroan 

- Tabernan (jubilatuentzat) 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak, burutze faseak eta 

ebaluazioa nola egiten den): 

Kurtso hasieran urteko plangintza zehazten da arduradunekin eta aldez aurretik 

telefonoz edo korreo elektronikoz jartzen gara beraiekin kontaktuan. 
 

BALIABIDEAK: 
Bertako musika aparatua gehi guk eramaten dugun CDa 
 

BALORAZIOA: 
Orokorrean ongi 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Eguneko zentroan zegoen musika aparatuan ez zen musika argi entzuten. 
 

OHARRAK 
Euria egingo balu bertan 
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TAMBORRADA   (JAKINTZA)  
2014-01-20
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3. IKUSKIZUN MUSIKALA 
ARDURADUNAK:  ZUHAIZTI ZENTROA, URDANETA IKASTETXEA, 
JAKINTZA ETA GARAGUNE  
PARTAIDEAK :  LH 5-6, LH2, Umore ona abesbatza, Garagunea 
 

NorentzaT: Irekia. Eguneko zentrokoak, partaideak 

Gizonezkoak %  40     Emakumezkoak % 60 
 

Hartzailearen adina:    Haurrak   Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak        

    

DATA:  Martxoak11 

HELBURUAK: 
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 bizitzaren ziklo jarraituaren barnean kokatzea.     

• Helburu jakin baten alde lan egitea: euskal kulturari eta tradizioari eustea. Eguneko 

zentroko adineko pertsonak (mendekotasuna dutenak) eta Garaguneako pertsonak 

festa-giroan murgildu, eta partaide bihurtu. Beste giza-errealitate batzuetan elkartasuna 

eta sentsibilitatea sustatzea.  

 

Landuko balioak 
Elkar ezagutza ekintza partekatu eta aktibo batean. Denon artean sortu eta burutu dugu 

ekintza. Denok partaide izan gara. Ekintza barneratzailea. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/AZALPENA: 
Zuhaiztiko Urteurreneko egitarau berezian txertatzen da ekintza hau.  

Erakunde bakoitzak beraien emanaldia prestatu du eta aurten Garaguneko partaide batzuk 

entseguetan parte hartu dute, iazko helburua lortuz.  

Emanaldia. Aurkezpena (aurten 1. aldiz) zuhaiztiko bi kidek egin dute, gaztelaniaz eta 

euskaraz. Gero txandaka erakunde bakoitzak beraien emanaldia (dantza eta kantu) eskaini 

du, eta azkenean denon artean “Ikusi mendizaleak” abestu dugu.  

 

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

Urriak 1 – urteko plannina lotzeko eragileen arteko bilera (Zuhaiztin) 

Otsailak 18 – 2. bilera 

Martxoak 11 – aurretik gelditu ginen gelak eta musika antolatzeko.  

Ebaluazio bilerarik ez da egin. 
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BALIABIDEAK: 
Giza baliabideak: zuzendariak eta abeslariak,  garagunekoak, zuhaiztikoak 
Materialak: musika tresnak, audio instalazioa, gela handia eta txikiak (aldagelak) 
Difusioa: Zuhaiztiko programa. Urdaneta barneko telebista programarako grabatzeko tresnak eta 

erreportariak. 
 

BALORAZIOA: 
Iazko ildo beretik antolatu da ekintza.  

Esperientzia atsegina eta gustukoa izan da partaideentzako eta ikusleentzako. 

Belaunaldien eta talde ezberdinen arteko esperientzia partekatua izan da. Aberasgarria 

denontzat. Eta denok batera herriko abesti bat abestu dugu emanaldiaren bukaeran. 

Bukatzeko denon artean kafetegian zerbait hartzea proposatu zen, hartu-emanak 

sakontzeko, baina ezinezkoa izan zen asteazkena zelako eta azoka eguna zenez, kafetegian 

ez zegoen egiterik jendez gainezka baitzegoen.  

Ikusleak eguneko zentroko aitona-amonak eta senitartekoak izan dira. Eta oso gustura egon 

dira.   

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

Euskaraz.  

Espazioa txikia gelditzen da horrenbeste pertsonentzako. Baina ekintza bertan egiten 

jarraitu nahi da. Dena primeran atera da.   

Zuhaiztikoak eta Urdanetakoak erreportaje grafikoa sortu dute.  

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:  
Hurrengorako ekintza beste egun batean egitea proposatu dugu, bukaeran denon arteko 

luntxa egiteko kafetegian. Aurten bezala antolaketa bilera denboraz egin behar dugu. 

 

OHARRAK  
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4. UDABERRIKO JAIALDIA 
ARDURADUNA : JAINTZA IKASTOLA, NATI MUNDUATE 

PARTAIDEAK: 
Garagunetik: 4 EMAKUME ETA 3 GIZONEZKO          
Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) Nerabeak(13-18) Gazteak( 19-40) 

Helduak(40-60) Nagusiak(+60) 
 

DATA: 2015-06-01 

 

HELBURUAK: 
Hiri hezitzailearen proiektuaren barneko ekimen bat da: berritu, umeak eta 

helduak harremanetan jartzeko. 
 

Landutako balioak: 
∙ Umeek ikastolatik kanpo beste errealitate bat ezagutzea: espazioa, jende 

heldua…. 

∙ Aitona-amonei poza eta alaitasuna ematea. 

∙ Umeek egin duten dantza polit bat erakustea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
3, 4 eta 5 urteko haurrek prestatutako dantza desberdinen aurkezpentxoa. 

Bertara, guztiak mozorro desberdinekin joaten gara. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako biler ak, 
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
Guk jaialdia ikastolarako egiten dugu eta hori bera da han erakusten duguna. 

Kristina Altunarekin adosten da eguna eta ordua. 
 

BALIABIDEAK: 
∙ Bertako musika aparatua 

∙ Aretoa 

∙ Jakintzak CDa eramaten du 

∙ Giza baliabideak: garaguneko profesional bat 
 

BALORAZIOA: 
JAKINTZA IKASTOLA: 

Hemen aipatutako helburuak neurri batean betetzen dira; izan ere, guraso eta 

familiarteko asko(aurretik ikastolan ikusitakoek) azaltzen dira bertan. 

 

GARAGUNEA: 

Garaguneko erabiltzaile batzuk, beraien planak osatzean, azaldu dute musika eta 

dantza emanaldietan parte hartzeko desioa. Eta horixe da lortu dutena jaialdi 

honetan: kultur ekintzez disfrutatzeko duten eskubidea bermatzea. 
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HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
JAKINTZA: 

Guk egiten dugunaren aldetik, gustura gaude egiten dugunarekin. 

GARAGUNEA: 

Kurtso hasieran, honelako jardueren plangintza egitea  
 

OHARRAK 
Euria egingo balu bertan behera uztea eskertuko genuke sortzen dituen 

eragozpenengatik. 

Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 3. printzipioarekin lotu dute ekintza. 
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5. NATURA EZAGUTZEN 
PARTAIDEAK:   
Lehen Hezkuntzako 4. mailako 60 ikasle inguru, 5 irakasleren ardurapean eta 6 

jubilaturen laguntzarekin. 

 

DATA:  2015-6-19 
BALIABIDEAK ETA XEDEA:  
Diaporama baten bitartez, baserria, baserritarrak, Iztueta Azpikoa baserriaren jatorria, 

kokapena, bilakaera eta belaunaldi desberdinei buruzko xehetasunak, urtean zehar 

egiten dituzten lan, txahal erditze, esne-ekoizpenaren urrats, zuzeneko esne-banaketa 

etab.i buruzko kontuak eman zitzaizkien ezagutzera.  

Ondoren, ukuilua eta bertan dauden esne-behiak, txahal jaioberriak, mekanizatuta 

dagoen instalazioaren tresneria, etab. azaldu zitzaien. 

 

HELBURUA:   
ZUHAIZTI: 

Nekazaritza sektorea ezagutzea. Irteera gidatu honetan, Iztueta Azpikoa baserrian esne-

behien ekoizpen-instalazioei buruzko xehetasunak jaso zituzten.  

URDANETA IKASTETXEA: 

Inguru naturalak hobeto ezagutzea,behatzea ,gozatzea 

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

behiaren ekoizpen faseak ezagutzea. 

Belaunaldien artean esperientziak konpartitzea. 

 

BALORAZIOA:   
ZUHAIZTI: 

Ainitzek egindako harrera ona eta emandako informazioa eskertzekoa da. Balorazio 

positiboa egiten dugu.  

URDANETA IKASTETXEA: 

Oso ondo baloratu da. 

Oso jarrera positiboa izan dute ikasleek eta irteera honetatik ondorio asko ateratzeko gai 

izan dira. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK : 
Ekintza hau mantentzea proposatzen dugu baina ibilbideak trukatuz 

 
OHARRAK: 
Eguraldi goibel eta lanbrotsuarekin, ekainaren 19an, ostirala, Ordizia Hiri Hezitzailea 

programaren barnean, Urdaneta Ikastetxeko LH-ko  4. mailako ikasle-talde batek 

urteroko Natura-irteera burutu zuen.  

IBILBIDEA:  
Ikastetxetik abiatuta, Altamira auzoa zeharkatu, Okorrotik gorantz, Lazkaomendin 

barrena, Iztueta Azpikoa baserriraino. Itzulera Arramendi edo Granja baserritik eta 

Industrialdearen ingurutik jaitsiz ikastetxean amaitu zuten.  

IRAUPENA: 3:30 ordu inguru. 
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6. BELAUNALDIEN ARTEKO JAIALDI BEREZIA  

ARDURADUNA:  ZUHAIZTI ZENTROA,  
URDANETA IKASTETXEA, JAKINTZA ETA GARAGUNEA  

PARTAIDEAK:   
GARAGUNETIK  8 HELDU (5 EMAKUME ETA 3 GIZONEZKO)           

Eguna: martxoak 11. 

BALIABIDEAK: 
GARAGUNEKOAK: Profesionalak 

Antolaketa bilerak 

BALORAZIOA: 
GARAGUNEKOA: Izugarri disfrutatu dute partaideek. Aurten  “Ikusi mendizaleak” 

abestiaren entseguetan parte hartu dute, Urdaneta ikastetxean, eta musikaz 

disfrutatzeaz gain, honek aukera eman du ikastetxea ezagutu, eta haur eta 

irakasleekin hartu eman bat izateko.  

Beraz, aurtengoan,  partaidetza indartu egin da. 

 

HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
Posible balitz, garaguneko erabiltzaileen parte hartzea indartu, abesteaz gain, 

musika tresna bat jotzeko aukera emanez  

OHARRAK:  Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 3. printzipioarekin lotu dute 

ekintza. 
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7. SOLASALDI  DIALOGIKOA  
PARTAIDEAK:   
Jakintza ikastol (DBH4), Kimetz, Zuhaiztiko Irakurle taldea eta Garagunea 

Nori zuzentzen zaio: Partaide guztiei 

      

                   Gizonezkoak %_10____     Emakumezkoak %_90 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak          

DATA: 
Solasaldi dialogikoa: Martxoak 23 

Ekintzak eta jokoak: urtarrilak 28, otsailak 4 eta martxoak 11 
 

HELBURUAK: 
− Belaunaldi ezberdinen arteko solasaldiaren bidez, norberak bere iritziak 

edo esperientziak gainontzekoekin partekatzea. 

− Sortzen diren ikuspegi ezberdinen aurrean hausnartzea eta errespetuz eta 

berdintasunez jokatzen ikastea, ondoren bizitzako beste egoeretarako 

balio izateko 

− Zahartzaro aktibo gaia lantzea esperientziak partekatuz. 

Landutako balioak 
Iritziak ematen eta entzuten ikastea. Elkarrizketatzea. Pertsona anitzen 

ikuspegiak ezagutzea eta partekatzea (adina, sexua, aniztasun funtzionala…). 

Esperientziak partekatzea. 
 

EKINTZEN DESKRIBAPENA /AZALPENA: 
Jakintzan zahartzaro aktiboa gaia landu nahi zuten 3 hilabeteetan zehar.  

Mario Benedettiren “Pacto de sangre” istorioa oinarri hartuta, talde bakoitzak 

bere kabuz irakurri eta lantzen dute gaia. Ondoren, denak elkartu eta liburuaren 

inguruan euren iritziak eta sentipenak trukatzen dituzte, saioa dinamizatzaile 

batek gidatzen duelarik 

Garagunekoak ipuina lantzeko hezitzaileek aurretik landutako piktogramaz 

baliatzen dira.  
Gaiarekin lotuta aurten 1. aldiz hainbat hartu-emanetarako ekintzak antolatu 

eta burutu dira:  
- Urtarrilak 28: hainbat joko Zuhaiztin bertako boluntarioekin. (46 ikasle 

eta 23 boluntario) 

- Otsailak 4: pintxo hotzak Zuhaiztin bertako boluntarioekin (40 ikasle eta 

20 boluntario) 

- Martxoak 11: ibilaldi gidatua Zuhaiztiko boluntarioekin. (40 ikasle eta 20 

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

Antolaketa bilerak: 
Urtarrilak 19- Zuhaiztin jokoen eta ekintzen proposamena aztertzeko eta 

antolatzeko bilera. 

Otsailak 2 – Solasaldian partaide taldeen ordezkarien antolaketa bilera Jakintzan 

Martxoak 23 – Ekintza aurretik dinamizatzailearen gidoia taldeekin 

koordinatzeko  
 
Talde bakoitzak azaldu beharko du izandako antolaketa eta dinamika. 

Gizarte hezitzaileak (zuhaiztiko dinamizatzailea) arduratu zen dinamizatzailea 

bilatzen eta dinamizatzeko proposamena egiten (zahartzaro aktiboa – edukiak eta 

helburuak eta genero ikuspegia txertatzen) 

 

Zuhaiztiri dagokiona, 

- Zentroko Irakurle aparta taldekoei aurtengo istorioa erraztu zitzaien eta 

beraien ekintza dinamikan barne irakurri zuten eta iritziak, sentipenak eta 

abar aztertu zituzten.  

- Jokoak eta gainontzeko ekintzak ongi irten ziren, Zuhaiztiko zuzendaritzak 

egindako antolaketa eta lanketari esker.  

 
Ez da eragileen arteko ebaluazioa egin.  
 

BALIABIDEAK  

Solasaldi dialogikoa 
Dinamizatzailea kontratatua (Karmele Gurrutxaga – zahartzaroan aditua) – 

Udalak (Gizarte heziketa) 

Garagunekoak: sortutako piktograma (ikaragarria) 

Zuhaiztiko areto nagusia 

 

Hartu-emaneko ekintzak 
Zuhaiztiko azpiegitura 

Bertako boluntarioak 

Ekintzak egiteko beharrezko materialak (didaktikoak ere bai)  
 

BALORAZIOA 
(Gizarte hezitzailea) 
Solasaldi dialogikoa 
Ekintza ez zen beste urtetan moduan irten.  

Ez genuen lortu elkarrizketarako dinamika egokia sortzen ezta ere gaia 

bizipenetan zentratzea.  

 

 

Zuhaiztiko taldekoak ez ziren gustura gelditu. Liburuxka ez zitzaien gustatu, ez 

zuten bere burua islatuta ikusi liburuxkan azalarazten zen zahartze bizipen 

horietan eta dinamika ere ez zitzaien gustatu.  Talde honen partaide bat mintzo 



                       
 

 30

zen eta sortutako eragina ez zen berak nahi zuena. Baina horrek baldintzatu zuen 

dinamikaren bukaera osoa. Ez-ulertzeak sortu zituen, talde bakoitzak aurretik 

landutakoa ez genuen ezagutzen, agian informazio hori ere falta zitzaigun 

ekintzaren aurrean ongi kokatzeko eta elkar-ulertzeko.   

Partaide guztien arteko ebaluazio bilera falta da ekintza modu sakonean 

ebaluatzeko eta hurrengorako proposamenak egiteko.   

 
Egindako ekintzak  
Orokorrean ongi irten ziren, aitona-amonen eta gazteen arteko hartu-emanak 

atseginak izan ziren. 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 

Solasaldi dialogikoa 
Helburu zehatzak izendatzea 

Metodologia aztertzea eta egokitzea.  

Lantzeko liburua adostea??? 

Gidoi baten inguruan lanketa egitea. 

Gaia prestatzeko talde bakoitzak aurretik landutakoa ezagutzea.  

Beste batzuk 

 

Egindako hartu-emanetarako ekintzak  
Oso azkar antolatu zen dena, aurretik ez baitzegoen planifikaturik. Horrek dena 

azkar eta epe labur batean antolatzea baldintzatu zuen, denboraren premiaz.  

Hurrengorako planninean aurreikustea, denboraz antolatzea eta ekintzak 

eragileen artean gehiago koordinatzea beharrezkotzat jotzen da.  
 

OHARRAK 
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SOLASALDI DIALOGIKOA 

PARTAIDEAK:   
Kimetz elkartea, Garagune, Zuhaizti eta Gizarte heziketa eta Berdintasun 

teknikaria.  

DBH4 – 47 (11 mutil), Kimetz (1 emak.), Zuhaizti (6 emak.) eta Garagune (bi 

begirale eta 5 partaide, denak emakumezkoak) 

Nori zuzentzen zaio: Partaide guztiei 

      

                   Gizonezkoak %_10____     Emakumezkoak %_90 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak              

 

BALIABIDEAK: 
Dinamizatzailea kontrataturik (Karmele Gurrutxaga) – Udalak (Gizarte heziketa) 

Ipuina: “Pacto de sangre” (Mario BENEDETTI). 

Garagunekoak: sortutako piktograma (ikaragarria) 

Zuhaizti egoitzaren areto nagusian. 

 

BALORAZIOA: 
Ekintza benetan interesgarria eta aberatsa da. Belaunaldi desberdinen arteko 

solasaldia aurrera eraman beharreko ekimena dela diogu nahiz eta hasieran gure 

gazteei parte hartzea kosta zaien eta ez duten begi onez ikusi hainbat 

interbentzio... Egoera honek zein garrantzitsua den  erlatibizatzen ikastea irakatsi 

die. Iritzi desberdinak daudela eta errespetuz jokatu behar dugula,  inor mindu 

gabe gurea defendatzen ikasi. 

Garagunekoen partaidetza azpimarratzekoa da, Asun Jauregi eta bere taldekideek 

egiten duten lana goraipatzekoa baita. 

Kanpoko partaide gutxik parte hartu dute. 

Eragile guztien artean aurrera eramaten den ekintza denez, balorazioa elkarrekin 

egitea komenigarria ikusten da. Dinamizatzaileari  taldeen arteko dinamikan 

zentratzea eskatu zaio  eta Garagunekoen parte hartzeko bideak erraztea ere. 

Ongi bideratu zuen elkarren arteko elkarrizketa. 

GARAGUNEKOA:  

Urtero bezala, lagungarria izan da piktogramen bidez ipuina egokitu izana. Kosta 

egin zaie hitz batzuk ulertzea, baina laguntzari esker lortu dutenean, segituan egin 

dute lotura beraien bizipenekin. 

Solasaldia hasi aurretik dinamizatzailearekin izandako bileratxoari esker, 

garaguneko erabiltzaileek aukera izan dute ondo parte hartzeko. 

Dinamizatzailea, jorratutako gaian aditua izan arren, solasaldi dialogikoaren 

metodologia, gure ustez, ez zuen ezaguna. 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Jakintza ikastolaren erronka  gurasoen inplikazioa sustatzea, hezkuntza 

komunitatearen inplikazioa lortzea hurrengo urteko helburu nagusia. 

Ahal balitz, solasaldi dialogikoaren metodologia ezagutzen duen norbait ekarri 

hurrengo saiorako. 

Irakurketa errazean idatzitako liburu bat irakurri, eta beste solasaldi bat antolatu. 
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8. BIZIRAUPEN SUKALDAITZA: “Pintxo hotzak” 
ARDURADUNA:  D´ELIKATUZ ELIKADURA ETA GASTRONOMIA 
GUNEA 
PARTAIDEAK: 
D´elikatuz, Zuhaizti, Jakintza Ikastola 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA: 
Ordiziako D´elikatuz Elikadura eta Gastronomia guneak, Zuhaizti Elkartearekin 

eta Ordiziako Jakintza Ikastolarekin elkarlanean antolatu zuen saio hau. Ekintza 

honek unibertsitatera doazen ikasleei, horietako asko etxetik kanpora doazenez 

eta asteko erosketa eta menua antolatzea tokatuko zaienez, antolaketa hori modu 

errazean eta elikadura osasungarri irizpideak jarraituz egiteko baliabideak 

ematea du helburu. Horretarako, lehenik D´elikatuz Zentroan bisita egiten dute 

bertako elikadura teknikariaren eskutik elikadura osasungarri bat izateko 

ezinbestekoak diren irizpideak ezagutzeko. Bertan, D´elikatuz Zentroak 

unibertsitarioei zuzenduta argitaraturiko gidaren ale bana jaso dute “"Bizi 
d´elikatuz...eta mugitz!!!, Gipuzkoako unibertsitarioen artean jarduera 

fisikoaren eta elikaduraren bidez osasuna sustatzeko gida praktikoa”. Ondoren 

Zuhaizti jubilatuen elkarteko sukaldera doaz elikadura teknikariarekin batera, 

bertan elkarteko kideekin eguneroko plater batzuk prestatzera, hala nola, 

entsalada, pasta, goilarako platerak, etab. Platerak prestatzen ikasteaz gain, 

erositako jakiak astean zehar eta plater desberdinetan nola erabili ikasiko dute, 

ahalik eta aprobetxamendu onena eginez. Azkenik, mahai inguruan eta parte 

hartzaile guztiak elkarrekin, prestatutakoa dastatuko dute eta ekimenaren 

inguruan sortutako zalantza edo bestelakoak partekatu giro ederrean.  

 
HELBURUAK:  

� Herriko gazteek bertan dagoen baliabide bat bisitatu eta bertako edukiak 

ezagutu dituzte, ikasteko balio izan dien ekimen baten baitan.  

� Unibertsitate garairako eta ez hori bakarrik, etorkizunerako hainbat 

baliabide barneratu dituzte, bai biziraupenerako sukaldean aritzeko 

oinarrizko irizpideak bai elikadura osasungarri bat eramateak 

norbanakoarentzako dituen onurak. 

� Garaiko eta bertako produktuak erabiltzearen garrantzia ikusi dute.  

� Belaunaldi ezberdinen arteko harremanetan sakondu dute, kasu honetan, 

sukaldearen eta mahaiaren inguruan, gazteek adinekoei eta alderantziz 

erakutsiz eta bizi esperientziak partekatuz. 
 

BALORAZIOA: 
� Ikasleek oso positiboki baloratu dute bertan ikasitakoa, formazio 

akademikotik at bizitzarako ezinbestekoa den formazioa jaso baitute; eta 

ez hori bakarrik , beste belaunaldiekin izandako hartu emanak ere 

haiekiko errespetu eta begirunea sakontzen lagundu die.  
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� Adineko pertsonek ere balorazio oso positiboa egin dute. Beraien 

jakinduria gazteekin partekatzeak harro sentiarazi ditu eta euren 

autoestimuan ere eragin positiboa izan du. Kasu honetan ere, gazteekiko 

errespetu eta begirunea sakontzen lagundu die.  
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9. SANTA AGEDA BEZPERAN KANTUAN 
ARDURADUNA:  KIMETZ  EMAKUMEEN ELKARTEA 
PARTAIDEAK:  Zuhaiztiko jubilatuak, Goiztiri AEK eta Urdaneta ikastetxea 

Partaideen kopurua:____  Gizonezkoak %____     Emakumezkoak %____ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)     
          
DATA: 
2015eko otsailaren 4a 

 

HELBURUAK: 
• Belaunaldien arteko hurbilketa. 

• Euskara bultzatzea. 

• Ohiturak mantentzea. 

• Euskal kulturarekiko zaletasuna eta sentsibilitatea lantzea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Santa Agata ohitura mantenduz, bezperak koplak zaharrak abesten dituzte 

Urdaneta Ikastetxeko haurrek, AEKn euskalduntzen ari diren Zuhaiztiko jubilatu 

zein langabetu-etorkin taldeak.Saioak, plazan,kalean,Eguneko zentroan eta 

Jubilatuenean izaten dira. 

http://goiztiri.blogspot.com.es/2015/02/agate-deuna-bezperan-kantuan-aritu-

dira.html 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilera k,  
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
Zuhaizti zentroa jartzen da gurekin harremanetan. Batetik, euskalduntze taldea 

baita bertan. Horrez gain, euskaltegian ere gonbidapena zabaltzen da eta eguerdi-

arratsaldeko taldeak bertaratzen saiatzen gara. 

 

BALIABIDEAK: 
Entseguak egiten dira. 

 

BALORAZIOA: 
Oso gustura eta eroso sentitzen dira. Lukusin plazan intzidentzia bat izan genuen 

(balkoi batetik arrautza bota baitziguten) baina oro har oso ondo. AEKtik gainera, 

langabetu taldeak eta etorkin taldeak ere parte hartu zuten eta aurrez finkatutako 

helburuak lortzeko baliagarria izan da. 

Aurretik antolatuta zegoen bezala egin dugu. 

 

Aurten eguraldi txarra zela eta HHko ikasleek ez dute parte hartu. 

Koplak garaiz banatu ziren eta dena idatziz bidali zen: topaguneak, ordua, 

geldiuneak , ibilbidea … asko laguntzen du. 
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HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Geldiuneak eta hauetako kokapena mantendu beharko ditugu 

Oiangureneko Trikitilariek aurten ez dute parte hartu, eta aberasgarria ikusten da 

beraien parte hartzea hurrengo urteari begira. 

 
OHARRAK Lukusin plazan kantaldia egin behar dugun kontuan hartu. 
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10. AZOKA MOKADU BATEAN  
ARDURADUNA: D´ELIKATUZ ZENTROA  
PARTAIDEAK:    
Nori zuzentzen zaio:  Jakintzako ikasleei. LHKo maila ezberdinak eta DBH1eko 

ikasleentzat 

      

                   Gizonezkoak %___50__     Emakumezkoak %__50___ 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak              

 

BALIABIDEAK:  
D´elikatuz Zentroko baliabideak bertan egiten den zatirako, eta Ordiziako Azoka 

bera. D´elikatuz Zentroko Idoia Noain teknikaria eta Pili Eskisabel baserritarra 

jardun ziren ekintza koordinatzen.  

 

HELBURUAK: 
* Gorputzaren funtzionamendu onerako elikadura egokiaren beharraz jabetzea. 

* Dieta orekatu baterako oinarrizko irizpideak eta jaki talde nagusiak ezagutzea. 

* Elikadurarekin loturiko ohiturak egokitzea. 

* Ingurumenaren zaintzaren aldeko jarrera bultzatu. 

Prozedura 
* Zentroan: Zentroa ezagutu eta edukiak landuko dira zentroko baliabide eta 

material ezberdinen bidez. 

* Ekintza osagarriak: Azokako bisita, behi esne ekoizten duen baserri baten bisita, 

gaztagintza,.... 

 

BALORAZIOA: 
Oso esperientzia ona bai haurrentzat eta baita nagusientzat ere, elkarlanean oso 

ondo aritu zirelako eta haurrak oso zintzo eta 

arduratsu ibiltzea eragin zuelako.  

 

OHARRAK 
Nagusien partaidetza %100 emakumezkoa izan zen 
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 41

 

 



                       
 

 42

 

11. ELIKADURA TAILERRA 
Pintxo-lehiaketa. Jubilatuak epaimahai. 

ARDURADUNA: D’ELIKATUZ, URDANETA, JAKINTZA  IKASTOLA 
(Mariaje Aranburu, Mikele Iztueta) 
PARTAIDEAK:  Jakintza Ikastolako LHko 5. mailako ikasleak, Jubilatuen 

Elkartea eta D´elikatuz. 

 

Norentzako antolatua: Jubilatuen Elkarteko helduentzako 

 

Gizonezkoak                               Emakumezkoak 

- Jubilatuak: 2                              - Jubilatuak: 4 

- Ikasleak: % 20                           - Ikasleak: % 80 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak 

 

HELBURUAK:  
- Lehiaketa horretan jubilatuek epaile lana egingo dute.  

- Azoka hobeto ezagutzea.  

- Elkar hobeto ezagutzea. Ongi pasatzea...  

- Elikadura orekaturako joera lantzea.  

- Eskolan egiten den lanari dimentsio berri bat eskaintzea. 

 

DATA:  
Martxoaren 14an 

 

BALIABIDEAK:  
Ikastolako jangela eta ikasleek egindako pintxoak 
Lehiaketarako produktuak. 

 
DESKRIBAPENA: 
3. zikloan, janariak lantzean, pintxo-lehiaketaren proiektua egiten dugu.  

Haurrak eta jubilatuak prestatutako lanak elkarrekin partekatu.  

 
BALORAZIOA: 
JAKINTZARENA: 

Oso balorazio ona egin dute irakasleek. Ikasleek beraiek egindako pintxoak 

aurkeztu zituzten gelan egindako lana azalduz, errezetak ere aurkeztu zituzten eta 

jubilatuen ordezkarien aldetik balorazioa jaso zuten. 
ZUHAIZTIRENA: 
Lehenengo egin zuten aurkezpena eta gero dastatzea 

Ordubeteko saioa izan zen 

Oso gustura egon ziren 

Dokumentu grafikoa Jakintzakoek atera zuten 
HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
Toki aldetik aurkezpenak egiteko pilatuta geunden. Hurrengorako agian Aretoan? 
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12. ZUHAIZTIKOEKIN ELKARLANEAN 

ARDURADUNAK:  JAKINTZA IKASTOLA (Elena Riaño eta Angel Cuerdo) 

PARTAIDEAK: 
Partaideen kopurua: DBH 4 Gizonezkoak %50 Emakumezkoak %50 
Hartzailearen adina: Haurrak(0-12)  Nerabeak(13-18)  Gazteak(19-40) 

Helduak(40-60)  Nagusiak(+60) 

DATA: URTEAN ZEHAR 
 

HELBURUAK:  
Zuhaiztiko nagusiak eta Jakintza Ikastolako gazteen arteko elkar ezagutza 

Landutako balioak: BELAUNALDI DESBERDINEN ARTEKO ELKAR EZAGUTZA, 

TALDE LANA 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:  
Zuhaiztiko nagusiak eta Jakintza Ikastolako gazteen artean ekintza desberdinak 

burutu nahi izan dira. Hauexek izan dira aurrera atera direnak: MAHAI JOKO 

TXAPELKETA, PINTXO LEHIAKETA, IBILALDI KULTURALA 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak, burutze faseak eta 
ebaluazioa nola egiten den): 
Aurretik irakasle eta Zuhaiztiko kideen artean bilera desberdinak egon dira 

proiektuaren oinarriak finkatzeko. Ondoren DBH4ko proiektuko gaian burutu da 

ekintzaren antolaketa. Hortik aurrera, ikasleei eman zaie protagonismoa, eta 

horixe uste dugu dela bidea. 
 

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

beharrezkoak izan dira. 
 

BALORAZIOA:  
Oso oso ona 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:  
Lehen urtea izan da eta horregatik proiektuari gorpuztea falta zaio. Burututako 

ekintza guztiak oso ondo atera ziren, baino garbi zegoen errodaje pixka bat falta 

zitzaigula. 

 
OHARRAK 
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13. URDANETA-ZUHAIZTI TAILERRAK  

HELBURUAK: 
• Adineko pertsonen balioaz jabetzea. 

• Pertsonek duten jakinduria eta konpetentziak bizitzako edozein 

momentuan garatu eta konpartitu daitekeela ulertzea. 

• Beste pertsonen esperientziekin aberasten garela ulertzea. 

• Nahiz eta adina desberdinak izan beti ikasteko zerbait badugula ulertzea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA: 
Zuhaizti zentroan egiten diren tailer desberdinak ezagutu dituzte eta bi 

tailerretan ,dantza eta bilarrean ,gure ikasleak eta jubilatuak elkarrekin ibili dira. 

 

BALORAZIOA: 
Ondo baloratu da.  

Tailer hauen arduradunen inplikazioa oso ona izan da. 

Taldea oso gustura. 

Kopuru aldetik, talde txiki  bat izateak ekintza hau ahalbideratzea errazten du  

baina ikasle asko parte hartzeko gogoz gelditu dira. 

 

LORPEN MAILA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
Besteengandik Ikasi dutena baloratzen  eta adierazten dute. 

  

OHARRAK:  Aurrera begira beste tailer gehiagotan parte hartzeko aukera  aztertu 

egin behar dugu 
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14. XAKE TXAPELKETA  

HELBURUAK: 
• Elkar hobeto ezagutzea. 

• Nahiz eta adina desberdinak izan zaletasunak konpartitu daitekeela 

ulertzea. 

• Belaunaldien arteko hurbilketa indartzea. 

 

BALORAZIOA: 
Errepikatu beharreko ekintza da. 

Gure eskolan egindako saioan denboraz  oso larri ibili ginen. 

 

LORPEN MAILA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
Datorren urteari begira Ikasle ordezkariek antolamenduan parte hartu behar dute  

eta aurretik materiala eta mahaiak prestatuta utzi behar dira. 

Elkarrizketak bukaerarako utzi behar dira eta  bikoteak bukatzen duten heinean 

prentsa gelatik edo aurrez prestatutako tokietara  joango dira 

 

OHARRAK: 
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15. GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK PLAZARIK 
PLAZA: “Euskal Jaiak jubilatuetan”  

ARDURADUNA:  Goierriko Bertso Eskola 
DATA:  2014-09-07 (Beti Alai Pilotalekua) 
ORDUA:  14:15-14:30 

 
PARTAIDEAK:   Mikel Tapia / Paul Iruretagoiena (GoiBE) eta Ordiziako 

jubilatuak. 

 
Nori zuzentzen zaio: Euskal jaiak tarteko jubilatuei eskaintzen zaien bazkariari 

hasiera emateko bertso saioa.      
                   Gizonezkoak %45     Emakumezkoak %55 

Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak       

BALIABIDEAK: 
Bi mikrofono 

 
BALORAZIOA: 
Hiruna bertso kantatu zituzten bertsolariek eta jendeak txalo jo zuen. Bi 

bertsolariak ere gustura. Ohitura bihurtu da jada. 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Bazkal ostean beste saioa txiki bat? Jubilatu elkartekoekin tratatu beharrekoa. 

 
OHARRAK 
Jubilatu taldeko zuzendaritzari-Udalari ahaztu egin zitzaion GoiBE-koei garaiaz 

abisatzea. Hala ere moldatu gara. 

Bertsolariak aurtengoan ez dira bazkaltzen geratu. 
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BERTSOLARIAK EUSKAL JAIETAKO JUBILATUEN 
BAZKARIAN FRONTOIAN 
ARDURADUNA:  GoiBE, ZUHAIZTI ZENTROA ETA ORDIZIAKO 
UDALEKO JAI BATZORDEA 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__380____  Gizonezkoak %_40_     Emakumezkoak %_60_ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)       
        

DATA: 
2015eko irailaren 7a 

 

HELBURUAK: 
Bertsolaritza 3. adinekoen artean sustatu, ezagutzera eman, euskara eta euskal 

kultura sustatu ingurune horretan eta bertsolari gazteei plaza berriak eskaintzea. 

 

Landutako balioak:   euskal ohitura eta kultura, jaiak, errespetua, bizikidetza, 

berdintasuna, hizkuntza... 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Euskal jaien barruan lehen igandea izaten dute erretiratuek egun handia. Tartean 

bazkaria frontoian eta azken urteotako ohiturei jarraiki, GoiBE-ko bertsolari 

gazteak aritu ziren bazkal aurretik bina bertso kantatuz. Itziar Mendia eta Irati 

Jauregik bedeinkatu zuten, beraz, mahai egun horretan. 
 

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

1. Ordiziako Udaleko Jai batzordeko kide Jesus Mari Lariz GoiBE-ko arduradun 

Aitor Calvillorekin harremanetan jarri zen abuztu amaieran.   

 

2. Behin saioa amaituta, egin beharreko balorazioak ahoz egin dira. Ekintza 

birplanteatu beharra ikusi du GoiBE-k. Zuhaiztikoekin hitz egin beharrekoa. 

BALIABIDEAK: 
Soinu ekipoa: Udalak jarritakoa (mikrofono bat eta bozgorailua). 

Ekonomikoa: aparteko gasturik ez. 

 

BALORAZIOA: 
Bi bertsolariak sentsazio txarrarekin geratu ziren amaieran. GoiBE-ko 

arduradunak ezin izan zuen bertaratu eta Larizek egin ziren harrera. Oso ondo. Bi 

bertsolariek euren jarduna ondo egin zuten baina bertan zeuden entzuleek ez 

zieten ia jaramonik egin. Bazkaria noiz hasi zain zeuden. Bertsolariekiko 

errespeturik ia ez zuten adierazi. 
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HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Bertsolaririk behar al da ekintza horretan? Zuhaiztikoekin hitz egin beharrekoa. 

 

OHARRAK 
Argazkiak Zuhaiztikoei eskatu behar zaizkie. 
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16. GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK 
PLAZA”: “Bertso Eskola Oiangun” 

ARDURADUNA:  Goierriko Bertso Eskola 
PARTAIDEAK:  
Gemma Urteaga / Aitor Irastorza / Odei Lopez (GoiBE) eta erromeria bueltan 

Oiangura bertaratutako herritarrak 

 
Nori zuzentzen zaio: herritarrei  
      
                   Gizonezkoak %30     Emakumezkoak %70 
 
Hartzailearen adina:    Haurrak    Nerabeak   Gazteak   Helduak   Nagusiak   

 
EGUNA:  2014ko irailaren 27a 

ORDUA:  20:00-21:00           

 
BALIABIDEAK: 
Mikrofono 1 eta anplifikadore 1 

 
BALORAZIOA: 
Oiangu taberna ixteko sasoia iritsita, erromeria antolatu dute Amets Bide dantza 

taldekoek Oiangun 18:30ean. Ondoren 11:00etan herriko musika talde gazteekin 

kontzertua. Tartean, tabernako arduradunak hala eskatuta, 3 bertsolari aritu dira 

oholtza gainean nahiz inguruan bat-batean bertsotan. Gustura agertu dira 

bertsolariak eskaini zaien aukera dela eta. Ikusleen artean gazte asko. 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
 
OHARRAK 
Oiangu tabernakoek afaria eman zien 3 bertsolariei 

4 argazki atxiki dira. 
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17. GOIERRIKO  BERTSO ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK 
PLAZA”: “Gabonetako peri berezian artzainei aitortz a ekitaldia”  

ARDURADUNA : D'ELIKATUZ ZENTROA 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__60____  Gizonezkoak %_50_     Emakumezkoak %_50_ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)       
        

DATA: 
2015eko abenduaren 31 

 

HELBURUAK: 
Nagusiki urtean zehar artzantza munduan horrenbesteko lan eginda aitortza 

merezi duten artzainei ekitaldi publikoa eskaintzea. Horretarako, besteak beste, 

GoiBE-ko bertsolarien hasierako eta amaierako agurrak eskaintzea. 

 

Landuko diren balioak:   aitortza publikoa, euskal ohitura eta kultura, 

emakumezkoen garrantzia sektorean,  berdintasuna, lan isila... 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA:  
D'elikatuz zentroak antolatuta eta Gabonetako peri bereziaren markoan, 2013an 

hasita bertsolariek ere presentzia izan dute artzainei egiten zaien aitortza 

ekitaldian. Gemma Urteaga eta Aitor Irastortza aritu dira oraingoan eta hasieako 

agurrean 3na bertso eta beste hainbat kantatu dituzte amaierako agurrekoan. 

Tartean aitortza publikoa eta oroigarri banaketa izan da. 

 

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

1. D'elikatuz zentroko arduradun Leire Arandia GoiBE-ko arduradun Aitor 

Calvillorekin harremanetan jarri zen azaroan. Bertsolari gazteak hautatu eta 

Leireri jakinarazi zitzaion. 

 

2. Behin saioa amaituta, egin beharreko balorazioak ahoz egin dira. 
 

BALIABIDEAK: 
Soinu ekipoa: Udalak ipinitakoa. Oholtza eta kable gabeko 2 mikrofono. 

Ekonomikoa: D'elikatuz arduratzen da. Bi bertsolariei gazta bana banatu zitzaien. 

 

BALORAZIOA: 
Bigarren urtez jarraian aritu dira bertsolariak aipatu ekitaldian. Asko janzten du 

saioa bera eta bertaratuek txaloak gogotik jo zituzten goiz hotz honetan. Bi 

bertsolariek asmatu zuten ekitaldiarekin lotutako bertsoak kantatzearekin. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
GoiBE-tik ez dugu hobekuntza proposamenik egin. 
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18. GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK 
PLAZA: “Gabonak jubilatuetan” 

ARDURADUNA:  GoiBE 
PARTAIDEAK:  Itziar Mendia / Iraitz Sarasola (GoiBE) eta jubilatu elkarteko 

bazkide eta senitartekoak 

Partaideen kopurua:__100____  Gizonezkoak %_30____     Emakumezkoak %_70___ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)              

 
DATA: 
2014ko abenduaren 19a (18:00-18:30) 

 

HELBURUAK: 
Nagusiki bi: 

1.- Bertso eskolan ikasten ari diren gaztetxoei plaza eskaintzea. 

2.- Zuhaizti erretiratuen zentroko erabiltzaileei euskara eta euskal kultura 

transmititzea bertsolaritzaren bitartez. 

Landuko diren balioak:   euskal kultura (Gabonetako ohiturak), belaunaldi arteko 

transmisioa, ahozkotasuna, bertsolaritza, errespetua... 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Hogarrean azken urteetan Gabon atarian egiten duten jaialdian txertatu da azken 

urteotan ekintza hau. Antton Imazek GoiBE-ko bertsolariak aurkeztu eta hauek, 

Gabonak eta erretiratuak gaitzat, bina bertso kantatu dituzte. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilerak,  burutze faseak 
eta ebaluazioa nola egiten den): 
Zuhaiztiren izenean Rakel Bravo zuzendaritzakideak GoiBE-ren arduradun Aitor 

Calvillori deitu, eguna eta ordua zehaztu eta azken hau ardurtu da bat-bateko 

taldeko irakaslearekin hitz egin ondoren zein bi bertsolari eraman Hogarrera. 

Telefonoz egin da lehen kontaktua. 

Ebaluaziorako Zuhaiztiko Rakel eta Javierren iritziak eta GoiBE-ko Aitor eta 2 

bertsolarien ahozko iritziak hartu dira aintzat.  

 

BALIABIDEAK: 
Gela bat eta mikrofono bat. 

 

BALORAZIOA: 
Gustura, bai 2 bertsolariak eta baita entzuleak ere. Zalantza entzuleak erabat 

asetuta geratu diren ala ez. Agian hiruna bertso kantatzea hobeto. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Librean aritu ordez, gaia jarrita? 

Formato arinago bat sartu tartean (koplak, puntuka...). 
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OHARRAK 
Bi bertsolari eta arduradunarentzat oparia izan zen (estutxe bana). 

Argazkiak Inaxito Garmendiak atera zituen. 
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19. GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK 
PLAZA: “San Joseak jubilatuetan” 

ARDURADUNA:  GoiBE ETA ZUHAIZTI ZENTROA 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__100____  Gizonezkoak %_30_     Emakumezkoak %_70_ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)     
          

DATA: 
2015eko martxoaren 18a 

 

HELBURUAK: 
Hiri hezitzailea programa abian jarri genuenean ipinitako berberak: ahozkotasuna 

eta bertsolaritza erretiratuen eskura jarri, euskara eta euskal kultura sustatu 

ingurune horretan eta bertsolari gazteei plaza berriak eskaintzea. 

 

Landuko diren balioak:   euskal ohitura eta kultura, belaunaldi arteko transmisioa,  

jaiak, errespetua, bizikidetza... 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Zuhaizti zentroak urteak daramatza San Jose eguna modu bereziz ospatzen. 

Jokoak, txapelketak, dantza, txisteak... Bertsolaritza inoiz jorratu gabeko jarduera 

izan da orain gutxi arte eta hiri hezitzaile proiektuaren baitan, helburuekin bat 

eginda, bertsolari gazteak ipini ditu aurtengoan ere GoiBEk antolatzaileek hala 

eskatuta. 

Iazko hobekuntza proposamenak aintzat hartuta, iraupena luzatu eta 

berrikuntzekin etorri dira GoiBE-ko kideak. Itziar Mendia eta Gartxot Ramirez 

aritu dira kantuan Iraitz Sarasola ikasleak jarritako gai, puntuei erantzunez. 

Amaitzeko “pertsonaia ezkutua” asmatu behar zuen bertsolari batek besteari 

galderak eginez bertsotan eta honen pistei jarraiki. Publikoak ere irribarrez egin 

zuen bat jokoarekin. 

 

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

1. Zuhaizti zentroko zuzendaritzakide Rakel Bravo GoiBE-ko arduradun Aitor 

Calvillorekin harremanetan jarri zen otsailean. Aurreko urteetako memoriak 

aintzat hartuta, helburuetan aurrerapausoak ematen jarraitu asmoz, berrikuntzak 

egitea proposatu zen. Zuhaiztikoek juntan aztertu, onartu eta hala jakinarazi 

zioten GoiBE-ren arduradunari. Bertsolari gazteak hautatu eta Rakeli jakinarazi 

zitzaion. Ekintzako argazkiak Inaxito Garmendiak atera zituen. 

 

2. Behin saioa amaituta, egin beharreko balorazioak ahoz egin dira. 
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BALIABIDEAK: 
Soinu ekipoa: Zuhaiztin bertan dauden 2 hankadun mikrofono. Erabilera anitzeko 

aretoan egin zen saioa. Aurretik abesbatzekoak kantuan aritu ziren eta ondoren 

sari banaketari ekin zitzaion. Tartean Antxon Imaz aritu zen bere txisteekin saioa 

alaitu nahian. 

Ekonomikoa: aparteko gasturik ez. 

 

BALORAZIOA: 
Oso balorazio ona. Aurten 20 minutuko saioa egin zen eta entzulea gustura geratu 

zen. Txaloak lekuko. Formato hau ere baliagarria izan daiteke hurrengo 

urteetarako. GoiBE-ko ikasleak gustura aritu ziren. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
GoiBE-tik ez dugu hobekuntza proposamenik egin. 

 

OHARRAK 
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20. GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK “PLAZARIK 
PLAZA: ” BERTSOLARIAK OTEGI ENEA-MAJORIKO JAIETAN” 

ARDURADUNA:  GoiBE ETA OTEGI ENEA-MAJORIKO JAI 
BATZORDEA 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__40____  Gizonezkoak %_60_     Emakumezkoak %_40_ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)       
        

DATA: 
2015eko ekainaren 19a 

 

HELBURUAK: 
Bertsolaritza herriko auzoetan zehar barreiatu, euskara eta euskal kultura sustatu 

ingurune horretan eta bertsolari gazteei plaza berriak eskaintzea. 

Landuko diren balioak:   euskal ohitura eta kultura, jaiak, errespetua, bizikidetza, 

berdintasuna, hizkuntza... 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Iazko hobekuntza proposamenetatik abiatuta, aurten afaria egin ordez bertso-

poteoa egin da. Oihana Iguaran eta Imanol Irazustabarrena aritu ziren bertsotan 

GoiBEko ekipoa erabilita. Taberna barruan baino, kanpoan egin zituzten saioak eta 

bien arteko sintonia oso ona izan zen. Publiko artean batez ere gaztetxoak/umeak. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilerak,  burutze faseak 
eta ebaluazioa nola egiten den): 
1. Otegi Enea-Majoriko jai batzordeko Bittor Bolinaga GoiBE-ko arduradun Aitor 

Calvillorekin harremanetan jarri zen maiatzean. Aurreko urteetako memoriak 

aintzat hartuta, helburuetan aurrerapausoak ematen jarraitu asmoz, aldaketak 

egitea proposatu zen.  

2. Behin saioa amaituta, egin beharreko balorazioak ahoz egin dira. Asmatu da 

oraingo formatuarekin. 

 

BALIABIDEAK: 
Soinu ekipoa: GoiBE-k jarritakoa (mikrofono bat eta bozgorailua). 

Ekonomikoa: aparteko gasturik ez. Bi bertsolari eta GoiBEko arduradunari afaria 

eman zitzaien Nerea Tabernan. 

 

BALORAZIOA: 
Ona. Azken 3 urteetan bertso-afaria egin da eta ez zen jende gehiegi hurbiltzen. 

Tabernaz-tabernako saioa egokiagoa izan da, jende gehiagorengana iritsi gara. 

Hori bai, badago oraindik helburuetara iristeko zer jorratua (euskal kontzientzia, 

bertsolariekiko errespetua...). 
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HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Taberna kanpoan saioa egiten ari ziren bitartean, oholtza gainean entseguetan ari 

ziren ondoren jo behar zuten musika taldeak. Batek bestea oztopatu du. Egitaraua 

prestatzerako garaian aintzat hartu beharrekoa datorren urtean. 

 

OHARRAK  
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21. GOIERRIKO BERTSO ESKOLA GAZTEAK PLAZARIK 
PLAZA: “ BERTSOLARIAK ALTAMIRAKO JAIETAN” 

ARDURADUNA:  GoiBE ETA ALTAMIRAKO JAI BATZORDEA 

PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__100____  Gizonezkoak %_60_     Emakumezkoak %_40_ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)  
             

DATA: 2015eko uztailaren 4a 

 

HELBURUAK: 
Bertsolaritza herriko auzoetan zehar barreiatu, euskara eta euskal kultura sustatu 

ingurune horretan eta bertsolari gazteei plaza berriak eskaintzea. 

 

Landuko diren balioak:   euskal ohitura eta kultura, jaiak, errespetua, bizikidetza, 

berdintasuna, hizkuntza... 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Azken urteetan otordu inguruko saioak izan badira ere, aurten egitarauan 

aldaketak izan dira eta ez da auzo bazkari edota afaririk izan. Sukaldaritza 

lehiaketa ari zen bitartean, Gemma Urteaga et Odei Lopez bertsolariak tabernaz-

taberna aritu dira bertsotan gai librean. Taberna barruko jendeak gustura hartu 

ditu bertsoak. Amaitzeko, sukaldaritza lehiaketa eta marrazki lehiaketako sari 

banaketak probestu ziren tartean bertsoak sartzeko ere. 
 

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilerak,  burutze faseak 
eta ebaluazioa nola egiten den): 
1. Altamirako jai batzordeko Joseba Imaz GoiBE-ko arduradun Aitor Calvillorekin 

harremanetan jarri zen maiatzean. Aurten ere bertsolariekin kontatzen zutela 

esan eta bertso-poteoa egiteko proposamena jaso zuen GoiBE-k.  

2. Behin saioa amaituta, egin beharreko balorazioak ahoz egin dira. Trikitilariak 

izango balira, giroa hobetu zuketen. 

BALIABIDEAK: 
Soinu ekipoa: GoiBE-k jarritakoa (mikro bat eta altaboza). Karpan jaietako mikrofonoa 

erabili zen. 

Ekonomikoa: aparteko gasturik ez. 

 

BALORAZIOA: 
Ona. Bi bertsolariak gustura aritu ziren. Ez zen jende gehiegi tabernetan baina karpapeko 

saioan gaztetxo dezente zegoen. Behin bertsoak amaituta txaloak jotzen zituzten 

entzuleek. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
GoiBE-ren aldetik hobekuntza proposamenik ez. 
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22. SAN JOSE EGUNEKO POSTRE IKASTAROA 
PARTAIDEAK:   
Zuhaizti zentroko euskara taldea eta AEK 

Partaideen kopurua:______  Gizonezkoak %_____     Emakumezkoak %____ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)       
        

HELBURUAK: 
• Postre ikastaroaren bidez euskaraz hitz egitea. 

• Bingoa euskaraz, jolasarekin euskarara hurbiltzea. 

• Jubilatuen artean euskararen presentzia areagotzea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Aipaturiko bi ekintza hauekin Zuhaizti zentroko gure ikasleak irakasle bihurtzen 

dira eta euskaraz hitz eginaz zentroan euskararen presentzia bermatzea lortu 

dute. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak 
eta ebaluazioa nola egiten den): 
Zuhaizti zentroko arduradunekin jartzen dira harremanetan eta lotzen dira 

ekintza hauek. 
 

BALIABIDEAK:  
-Postrerako osagaiak 

-Bingo jolasa. 

 

BALORAZIOA: 
Oso ona. Euskararen presentzi areagotzea lortu da zentroan. 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Bide beretik jarraitzea. 

 

OHARRAK 
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23. EUSKARAREN EGUNA: 
EUSKARAZ BIZI NAHI DUT LASTERKETA HERRIKOIA  

ARDURADUNA:  EUSKARA SAILA (AITZOL AZPIROZ) 

PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua: 222 Gizonezkoak  114 (% 51,35) Emakumezkoak 108 
(%48,65) 
Hartzailearen adina:    
18:30etan LH 3-4 

18:45etan LH 5-6 

19:00etan DBHtik aurrera (helduak barne)     
         

DATA: 
Abenduak 3, euskararen eguna. 

 

HELBURUAK: 
-Euskararen sustapena. Belaunaldi desberdinak elkartuko dituen ekintza 

interesgarriak eskaini.  
 
Landutako balioak: 
-Lasterketa ez lehiakorra izan da, ez da irabazlerik egon eta garrantzitsuena 

euskararen aldeko jarrerak bultzatzea.  

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Euskararen egunean ekintza desberdinak antolatzen dira. Arratsaldean lasterketa 

herrikoiak garrantzi nabarmena hartu du. 200 partaidetik gora ibili dira 

euskararen alde korrikan Ordiziako alde zaharrean. Hiru lasterketa egiten dira 

adin desberdinentzako eta bukaeran hainbat sari zozketatzen dira. Orokorrean 

oso giro polita sortzen da eta bereziki gazteak oso pozik dabiltzate.  
 

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

-Kirol aholku batzordea. Kirol taldeei ere gutuna bidaltzen zaie.  

-Euskara Aholku Batzordea.  

-Ikastetxeak. 

-Udaltzainak. 

-Goierriko Hitza. 

-Kontseilua. 

-Eskola kiroleko arduradunak.  

-Gazte Asanblada. 
 

BALIABIDEAK: 
-Espazio publikoa okupatzen da eta beraz baimenak eskatu behar dira. 

-Laguntzeko hainbat pertsona aritu ziren. Eguneko kontratazioa egin zen.  

-Goierriko Hitzak arku puzgarria utzi zigun. 
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BALORAZIOA: 
Balorazioa aholku batzordean eta ikastetxeekin egindako bileretan burutzen da. 

Aurten, iaz bezala, balorazioa positiboa izan da, bai parte hartzeari dagokionez 

baita sortu zen giroari buruz.  

Euskararen eguna indartzea izan da herritarrek partaidetza prozesuan lehenetsi 

duten neurria. Bestalde, hiri hezitzaile proiektuan txertatuta belaunaldi berriak 

elkartu nahi ditu, betiere euskararen sustapena jomuga delarik. 

Euskararen alde dauden eragileak plazaratzea eta euskararen alde urte osoan 

egiten den lanaren erakusgarri dugu. Baloreen ikuspegitik gizon-emakumeen 

berdintasuna, ez lehiakortasuna, euskararen bidezko integrazioa, euskararen 

sustapena…. Balio positibo asko biltzen dituen ekimena da. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 

OHARRAK 
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24. EUSKARAREN EGUNA: Jostailu tailerrak 
ARDURADUNA:  EUSKARA SAILA (AITZOL AZPIROZ) 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:17  Gizonezkoak : 13 (%76,47) Emakumezkoak:  4 (%23,53) 
 

Hartzailearen adina:    Haurrak(0-12)        
 

DATA:  
Abenduak 18: Birziklatutako jostailuak sortzen 

Abenduak 19. Jolas kooperatiboak. 

 

HELBURUAK: 
-Aisiaren esparruan euskarazko eskaintza handitzea.  

-Euskaraz ekintza interesgarriak martxan jartzea. 

-Birziklapena lantzea. 

-Era kooperatibo batean jolasten ikastea.  

 
Landutako balioak: 
BIRZIKLAPENA, KOOPERATIBOA, SORMENA, EUSKARA, GENERO IKUSPEGIA.  

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Abenduaren 18an eta 19an bi tailer antolatu dira Txatxilipurdi elkartearen 

eskutik. Bertan LH 3-4-5 eta 6 ko ikasleek hartu dute parte.  

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako biler ak,  
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
Metodologiari dagokionez jolas kooperatiboak dira, ez lehiakorrak eta guztion 

parte hartzea bermatzen duena. Saiatzen gara genero ikuspegia kontuan hartzen 

eta hezitzaileak, ahal bada, gizona eta emakumea izatea eskatzen dugu.  

 

BALIABIDEAK:  
Gaztelekua, bi hezitzaile eta materialak.  
 

BALORAZIOA: 
Balorazioari dagokionez urtero ikastetxeekin egiten diren bileretan baloratzen da 

egitasmoa; parte hartzea, hobetzekoak…Iaz maila igotzea adostu zen eta LH 5-6ra 

ere iritsi gara. Bigarren saio honetara ez ziren pertsona gehiegi hurbildu eta beraz 

LH 1-2-3-4rako egingo dira berriro ere. Elkarteak ere balorazio positiboa egin 

zuen, bigarren saioan nahiz eta pertsona gutxi hurbildu oso dinamikoa izan omen 

zen.  
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Kasu honetan maila aldatzea parte hartzea igotzeko.  

 

OHARRAK  
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25. AHOTSAK PROIEKTUA IKASGELAN  

ARDURADUNA:  EUSKARA SAILA (AITZOL AZPIROZ) 

PARTAIDEAK:  Badihardugu elkartea/ Herriko ikastetxeak  
Partaideen kopurua:______  Gizonezkoak %_____     Emakumezkoak %____ 
 
Hartzailearen adina:    Haurrak(0-12)   Nerabeak(13-18)  
        

DATA:  2014-2015 eta 2015-2016 ikasturteetan 

 

HELBURUAK: 
-Herriko ondarea bildu eta zabaltzea. 

-Belaunaldien arteko erlazioa sortzea.  

 
Landutako balioak: Elkarkidetza, herriaren ezagutza, euskara,belaunaldien 

arteko lotura sendotzea… 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Ordiziako Udalak eta Badihardugu Euskara Elkarteak ahozko ondarea jaso eta 

antolatzeko kontratua sinatu zuten 2008an. Ordutik, lankidetzan jardun dugu bi 

erakundeok Ordiziako Ahotsak proiektuaren lanketan.  

 

Urte hauetako lanari esker, bildutako eta landutako materiala 

http://www.ahotsak.com/ordizia/ helbidean dago ikusgai. Bertan 45 hizlari 
daude jasota, beren kontakizunak jasotzen dituzten 52 zintatan. 110 pasarte 

ingururen transkripzioak irakurri daitezke, 39 pasarte entzun eta 440 bideo-

pasarte ikusi ere bai.  

 

Hona hemen Ordiziako Udalak eta Badihardugu Elkarteak ahozko ondarea 

jasotzeko egindako hitzarmenei jarraipena emateko Badiharduguren 
proposamena:  
 

Bildutako materiala ia bere osotasunean landuta dagoela ikusirik, urrats bat 

gehiago eman nahi dugu eta Ordiziako Udalak azaldutako interesari erantzun: 

orain artean batutako material hori guztia hezkuntzara nola bideratu 
aztertuko dugu 2014 urtean. Herriko hizkera eta ahozko ondarea hezkuntzan 

txertatzeko proiektu bat abiarazteko lehenengo pausoak emango ditugu:  

 

1- Ordizian jasotako materiala hartu  

2- Hezkuntzan nola erabili daitekeen aztertu  

3- Ordiziako bi ikastetxerekin batera proiektua gauzatu  
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Ordiziako ikastetxeek honako 4 gai hauek proposatu dituzte, proiektuari hasiera 

emateko:  

 

1- Gerra zibila  

2- Frankismoa  

3- Industrializazioa Goierrin  

4- Herriaren eraldaketa fisiko eta soziala kaleak , bizimodua, auzoak (San 

Bartolome, Altamira), Nazional 1a…  

 

METODOLOGIA  ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze 
faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
Ikastetxeekin egiten diren balorazio eta koordinazio bileretan Ahotsak proiektua 

hezkuntzara bideratzea adostu zen. Horretarako Badihardugu elkartearekin bildu 

ginen eta Ordiziarrentzat interesgarriak diren gaiak adostu genituen. Elkarteak 

lau bideo egin zituen antolatutako gaiekin eta hezkuntzara bideratutako 

galderak/proposamenak egin zituen. Balorazioan ikus daitekeen bezala datorren 

urtean baloratu beharko da (batez ere lehen hezkuntzan) egindako lana. 

Ikastetxeekin ekainean egindako balorazio bileran azaldutakoak ikus ditzakezue 

“balorazioa” atalean. Elkartearekin bilduko gara ikastetxe guztiek egitasmoa 

martxan jartzen dutenean.  

 

BALIABIDEAK: 
Lau bideo sortu dituzte:  

- Gerraren etorrera Ordizian: http://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/gerraren-

etorrera-ordizian  

- Euskararen egoera Ordizian, gerra ondoan: 

 http://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/euskararen-egoera-ordizian-gerra-ondoan 

 

Ordiziako industria: http://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/ordiziako-industria 

-Bizimodua lehengo Ordizian:  http://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/bizimodua-

lehengo-ordizian  

 
Bideoarekin batera testua idatzi dute eta proposamenak/galderak egin. Gainera 

informazio osagarria ere jarri dute.  
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BALORAZIOA: Hauek izan dira jasotako balorazioak:  

 Jakintza balorazioa: Bi alderdi aipatu dira; alde batetik aurreikusten zuten LH 6. 

Mailan erabiltzea industrializazioaren gaian sakontzeko. Eskaera egin zuen 

irakaslea ez dago dagoeneko eta beste irakasleak ez du erabili. Dena den, aurrera 

begira material baliagarria dela eta erabiliko dutela adierazi du. Bestetik DBH 

mailarako gerraren etorrera lantzeko materiala prestatu zen. Kasu honetan 

materiala bidali dutenerako gaia klasean eman dutela adierazi dute. Berriro ere, 

materiala aztertu dute eta oso aproposa deritzote, beraz, datorren ikasturtean 

txertatuko dute.  

Oianguren balorazioa: DBH4 eta Batxilergoan erabili dute batez ere 

industrializazioaren gaia eta herriaren eraldaketa. Irakasleek ere webgunea 

erabiltzen dute normaltasunez. Jasotako balorazioari dagokionez materiala oso 

arina dela adierazi dute, hau da, ikasgelan erabiltzeko nahiko azalekoa. Interesa 

dute bereziki gai hauetan: Lan harremanak, lan baldintzak, soldatak, 

gizon/emakumeen arteko lan baldintzak, etorkinak… Galdetegia zabaltzea 

proposatu dute, baino kasu honetan eskaera berria egin beharko litzateke. 

Baloratu beharko da.  

Urdaneta balorazioa. Aurten irakasleek aztertu dute materiala eta egokia dela 

deritzote. Beraien kurrikulumean txertatu nahi dute eta horregatik aurten ez 

dute ikasleek landu. Arduradunek azaldu dute ez dutela partxe bat eduki nahi 

baizik eta gaia egoki txertatu nahi dutela proiektu pedagogikoan. Horretarako 

aztertu dute non txertatu, metodologia egoki batekin… Datorren urtetik aurrera 

landuko dute. Irakasleen balorazioa ona izan da.  

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Bigarren hezkuntzara eta batxilergora begira sakontasun handiagoko testuak 

nahi dituzte. Lehen hezkuntzan oraindik baloratzeko dago. Balorazio orokorra 

egitean iritsiko dira hobekuntza proposamenak.  

 

OHARRAK 
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26. JAKINTZA IKASTOLA ORDIZIAN ZEHAR 

ARDURADUNAK: JAKINTZA IKASTOLA (Mariaje Aranburu eta Montse 

Auzmendi), ORDIZIAKO UDALA (Belen Maiza) 
 

PARTAIDEAK: 3. Maila 

Partaideen kopurua:___50___ Gizonezkoak %_48___ Emakumezkoak %_52___ 

Hartzailearen adina: Haurrak(0-12) Nerabeak(1318) Gazteak( 1940) 

Helduak(4060) 

Nagusiak(+60) 

DATA: 2014. urteko lehen hiruhilekoa 
 

HELBURUAK:  
Ezagutzen dugun Ordiziak urteetan zehar izan dituen aldaketez jabetzea. 
 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Hiri Hezitzailea Ordizian zehar, Belen Maizarekin herriko historia gertutik landu 

dugu, kaleetan zehar argazki zaharrak ikusiz, ohitura zaharrak ezagutuz... 
 

BALIABIDEAK: 
Belen Maizak aurkeztutako argazki zaharrak. Belen Maiza bera gidari moduan. 
 

BALORAZIOA: 
Oso egokia, momentu horretan Ordizia herriaren lanketa egiten ari ginen eta. 
 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 

OHARRAK 
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  27. KORRIKA 2015 

ARDURADUNA:   GOIERRIKO GOIZTIRI AEK 

PARTAIDEAK:   KORRIKA 18 

Ordiziako herritarrak: udala,ikastetxeak,musikariak,zerbitzuak,gazteak,lantegiak, 

haurtzaindegia 

 

Nori zuzentzen zaio: Herriari 

      

                   Gizonezkoak _%50__     Emakumezkoak __%50__ 

 

Hartzailearen adina:  1 urte- 65 > 

 

BALIABIDEAK:  
Erabili diren azpiegiturak udalak ipiniak izan dira.  

Horretaz gain, ikastetxeek beraien espazioez baliatu dira ekimenak ateratzeko 

garaian. Haurtzaindegi eta ikastetxeek korrika txikia bideratu zuten. 

Zerbitzuek ere euren laguntza eman dute; bai ekonomikoki eta bai publizitateari 

dagokionean ere ( erakusleihoetan korrikako kamiseta ofizialak eduki 

baitzituzten). 

Gazteek ere barneratua dute Korrika. 

Ibilbidea ere egokia. 

 

BALORAZIOA: 
Nabarmentzekoa, Korrika Ordizian txertatua dela.  

Gazteek ere barneratua dute Korrika. 

Oso ona. Guztiz parte-hartzailea.  

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:  
Orain arte bezala jarraitu. 

Udalari konpromisoa luzatu; kartel baimenak, kulturaleko ekimenak... 

 

OHARRAK 
Ordiziako KORRIKAko batzordea oso indartsua, eta batzorde baten eredua izan da 

berau. 

 

Argazkiak:  

https://www.flickr.com/photos/77671898@N04/sets/72157633003049320/ 
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28. HANBURGESA LEHIAKETA 
ARDURADUNA:  KALE HEZIKETA PROGRAMA 
 

PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:___60___  Gizonezkoak %___30__     Emakumezkoak %_70___ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)              

DATA:  2014-12-23 

HELBURUAK: 
1.- Kale Heziketa Programan parte hartzen duten gazteen parte hartze aktiboa 

bultzatzea, baita herriko gazte guztien parte hartzea ere.  

2.- Herri mailan edota komunitatean gazteen errealitate ezberdinak ikustaraztea 

eta hauen inguruko sentsibilizazioa lantzea 

3.- Herri mailan ekintza erakargarri, ikusgarri eta parte hartzaile batzuen bitartez 

herrian giro ona eta entretenigarria sortzea 

4.- Nerabeei zuzendutako eskaintza espezifiko bat eskaini. 
 
Landutako balioak: 
-Herriko gazteen arteko elkar ezagutza  

-Gazteen arteko elkarlana 

-Genero ikuspegia  

-Gazteen parte hartzea eta sormena  

-Ingurugiroarekiko kontzientzia  

-Euskararen erabilpena gazteen artean 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Oianguren eta Jakintza ikastetxeetako DBH4. Mailako ikasleei eta Kale Heziketa 

Programan parte hartzen duten gazteei zuzendutako Hanburgesa lehiaketa. 

3-4 gaztez osatutako 15 taldek parte hartu dute Hanburgesa lehiaketan. Talde 

bakoitzak 40 minutu izan ditu beren hanburgesa egiteko eta epaimahaiaren 

aurrean aurkezteko. 3 sari banatu dira, lehen hiru postuentzat. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua ( burututako biler ak,  
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
Ekintza honen proposamena  Hiri Hezitzailean aurkeztu genuen. Kale heziketa 

programa, Jakintza eta Oianguren ikastetxeak eta Kultura arloak elkarlanean 

burututako ekintza izan da. 
 
Sariaren lanketa: 

Saria adosteko orduan bi bilera egin ziren, bata Jakintza ikastetxeko 

Orientatzailearekin eta bestea Oianguren ikastetxeko Orientatzailearekin eta DBH 

4ko tutoreekin.  

Guztien artean adostu zen saria ikas bidaiarako dirua izatea, baina hau oso ondo 

bermatu behar zen diru hori beste gauza batzuetarako ez erabiltzeko. Horregatik, 

hau guztia landu da ikastetxeko profesionalekin,  beraiek landu ahal izateko ere 

parte hartuko duten nerabeekin. Ekintzaren egunean, nerabeei ez zaie zuzenean 

dirurik emango, baizik eta bale  antzeko bat, eta dirua ikastetxeari zuzenean 

emango zaio edo ikastetxearen kontu korronte batean sartuko da dirua. 
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BALIABIDEAK: 
Mahaiak, sukaldeak, aulkiak, hesiak 

 

BALORAZIOA: 
Balorazio positiboa da. Ikastetxeekin egindako aurre-lanketak gazteen parte 

hartzea handia izatea eta sariaren adostea zehaztu du. Egunean bertan ekintza 

bera positiboki baloratzen da.  

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
-Hurrengo urtera begira, gazteria arloarekin elkarlana sustatzea izango da 

helburuetako bat. 

-Ekintza egunean bertan, musika, mikrofonoa, dekorazioa… hobetzeko egongo 

litzateke. 

 

OHARRAK  
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29. SASKIBALOI TXAPELKETA 
ARDURADUNA:   KALE HEZIKETA PROGRAMA 
PARTAIDEAK : Urdaneta, Jakintza eta Oiangureneko 80 gazte, kale heziketa 

programako gazteak. 
 
Nori zuzentzen zaio: 10-14 URTE BITARTEKO GAZTEAK 

      

                   Gizonezkoak %__45___     Emakumezkoak %____55_ 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak     Nerabeak    Gazteak   Helduak   Nagusiak          

 
DATA: 2015-06-12 
BALIABIDEAK: 
Majori kiroldegiko kantxa, kanastak, saski baloi taldeko arbitroak, baloiak, 

sariak… 

 
BALORAZIOA: 
Kale ekintza antolatzerako garaian gazte lokalarekin aurre-lanketa egin genuen 

baina azkenean zailtasunak izan genituen data aproposa adosteko. Beraz, Kale 

heziketa programa eta Saski baloi taldeko arduradunen arteko elkarlanaren 

ondorioz, baita ere ikastetxeen laguntzari esker saski baloi txapelketa antolatu 

genuen Ekainaren 12an. 

Kale ekintza Joxemigel Barandiaran plazan burutzea aurreikusten bagenuen ere, 

euria zela eta azken orduan Majori barruan egitea erabaki genuen. Horrenbestez, 

kale ekintza bakarra Saski baloi txapelketa izan zelarik. 

Txapelketan 21 taldek hartu zuten parte, taldeak parekideak izan ziren, guztira 

80 gaztek parte hartu zutelarik ( 35 mutil eta 45 neska) 

Oso giro ona sortu zen gazteen artean eta jende ugari bildu zen txapelketa 

ikustera. 

Oso positiboki baloratzen dugu ekintza bera. 

- Helburuei dagokionez, positiboki baloratzen dugu: 

1.- Kale Heziketa Programan parte hartzen duten gazteek parte hartze aktiboa 

izan dute (Saski baloi txapelketan parte hartuz, zein antolaketa eta prestaketan 

eta sari banaketan lagunduz.) 

2.- Herri mailan gazteen errealitate ezberdinak ikusarazteko balio izan du kale 

ekintzak 

3.- Herri mailan ekintza ikusgarri eta erakargarri bitartez giro ona sortu izan da. 

Baita ere gazteen arteko giroa oso ona izan da. 

4.- Gaztetxoei zuzendutako eskaintza espezifikoa eskaini dugu. 

 
Prentsan ateratakoa 
http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/201506/17/torneo-
baloncesto-todo-exito-20150617002956-v.html 
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HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Hurrengo kale ekintza denbora gehiagorekin prestatuko dugu, baita ere saiatuko 

gara gazte lokalarekin batera elkarrekin antolatzen hurrengo kale ekintza. 

 
OHARRAK 
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30. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA: GIZA-KATEA 
ARDURADUNA: KIMETZ  EMAKUMEEN ELKARTEA 
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__300____  Gizonezkoak %_45____     Emakumezkoak %_55___ 

 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)       

        

DATA: 
2014KO AZAROAREN 21A 

 

HELBURUAK: 
Emakume asko eta asko pairatzen ari den errealitatea ikusaraztea, gizarte 

horretaz jabetu dadin eta konpromisoak hartu ditzan emakumeenganako 

indarkeriarekin amaitzeko behingoz. 

 

Landuko diren balioak:   elkartasuna, justizia, enpatia, auzolana, berdintasuna 

errespetua... 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Ordizia Hiri-Hezitzailea Testuinguruan: Emakumeenganako Indarkeria 

Deuseztatzeko Giza Katea (Kimetz elkartea, Oianguren Institutua, Jakintza 

Ikastola, Goiztiri AEK-K Goierriko Bertso Eskolak, Ordizia Kolore, Ordiziako 

Garagunea Zentroa eta Berdintasun Saila) antolatu dugu. 

Plazan elkartu gara denok eta ekintza ezberdinak izan ditugu: Bertsoak, abestiak, 

esaldiak...  denak gaiarekin lotuta. 

 

METODOLOGIA ekintza antolamendua (burututako bilera k,  
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
1. bilera Barretxen: talde bakoitzak bere esparruan egin beharreko lanak banatu 

genituen eta egitaraua zirriborratu. 

Hortik aurrerako komunikazioa e-mail bidezkoa izan da. 

2. bilera Barretxen: egindakoaren balorazio egiteko eta memoriarako datuak 

jasotzeko. Bertaratu ezin izan zutenek e-mailez egin zituzten euren ekarpenak. 

Kimetzek behin-behineko memoria idazteko konpromisoa hartu du eta behin 

idatzi ondoren gainontzeko eragileei bidaltzekotan, behin ekarpenak jasota behin 

betiko memoria aurkezteko hiri hezitzaileko teknikariari. 

 

BALIABIDEAK: 
Elkarteen lana:  Antolaketa,  programak banatu,  informazio komunikabideetan 

zabaldu, eta giza kateari plazan  harrera emateko antolaketa. 

Beste elkarteen lana: bere ekintzak prestatu. 

 

Soinu ekipoa: jarri ziguten (Jon Soraluze).   

 

Ekonomikoa: Kimetz , Gizarte heziketa eta berdintasun saila arduratzen dira  
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BALORAZIOA : 
Orokorrean   balorazioa ona izanda: bai parte hartze aldetik (beste urteetan baino 

ordiziar gehiagok parte hartu du), eta baita plazako ekitaldia baloratzerakoan ere 

(oso txukuna eta parte hartzailea). Oro har, asko gustatu zaigu guztioi eta 

emandako mezuak ondo bideratutakoak izan dira (helburu nagusiarekin bat). 

Edozein kasutan, positiboa iruditzen zaigu ekimen hau gure artean gaia lantzeko 

eta eztabaidatzeko aitzakia suertatzen zaigulako. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Soinua: Harremana zuzenagoa izan behar dugu Jon Soraluzerekin. Aurrez jakin 

behar dugu guk eta baita berak ere zenbat mikrofono beharko diren, kable 

gabekoak ala hankadunak, plazan nola kokatuko garen... Baina oro har, soinu 

aldetik aurreko urteetan baino hobea. 

Gure arteko komunikazioa hobetu behar dugu. 

Plaza antolaketa findu. 

 

OHARRAK 
Pegatinetan sinboloa bakarrik jarri (eta ez gaztelania eta euskarazko esaldiak)  
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31. JOLASAK PARKEAN 

ARDURADUNA:  Garagunea (Goyeneche Fundazioa) eta Alotza 
Haur Eskola 
PARTAIDEAK:  Garaguneko 7 kide (6 emakume eta gizonezko bat) eta 

profesional bat eta Alotza haur eskolako 2-3 urteko 20 haur eta  3 profesional 

Data: 2015eko Uztaila 

 
BALIABIDEAK: 
Garaguneko jangela, sukaldea, Alotzako gela, eta parkea. 

Labea, gailetak egiteko osagaiak 

 
BALORAZIOA: 
Aurreko urteetan bezalaxe, ekintza honek helburu desberdinak lortzeko aukera 

eman digu: herriko zerbitzuak ezagutu, eta harreman berriak egin. 

Oraingo honetan, 3 izan dira burututako jarduerak: 

- Alotza haur eskolan zeinu hizkuntzan ipuin bat kontatzen diete haurrei 

erabiltzaile batzuk, profesional baten laguntzaz  

- Alotzako haurrek garagunean egiten dituzte gailetak, Garaguneko 

erabiltzaile eta profesionalen laguntzaz. 

- Egindako gailetak eramanez, garaguneko kideek Alotza haur eskolara 

doaz, bisitan, eta ondoren parkera. Haurrei laguntzen diete (sokarekin, 

kolunpioetan). 

Oso atseginak suertatzen dira jarduerak; haurrak eroso ikusten dira, eta 

erabiltzaileek, aurretik landutako trebeziak aplikatzen dituzte, zentzu berria 

emanez. 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Zeinu hizkuntzan ipuina kontatzeko garaian, margotutako laminak aurkeztu 

haurrei, hobeto uler dezaten 

 
OHARRAK: Garagunekoek Hiri Hetzitzaileen 3. printzipioarekin lotu dute.  
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32.  ZENTROEN ARTEKO BISITAK 
JAKINTZA-GARAGUNE: Elkar ezagutuz (Otsaila-maiatza- ekaina ) 
JAKINTZAN:  
Otsaila: 
Garaguneko programa eta adimen urritasunaren aurkezpena (10-11 urteko 
ikasleei) 
Maiatza: 
Ikastolako Haur Hezkuntzara bisita.Kolaborazio bat sortzen da: Ikastolan , 
eskulanak egiteko behar duten materiala prestatzen laguntzen dugu garagunean . 
Ekaina: 
Pintxo lehiaketa 5. Mailako ikasleekin  
ARDURADUNA: JAKINTZA IKASTOLA  ETA GARAGUNEA 
PARTAIDEAK:  
Garagunetik: EMAKUMEAK (3); GIZONEZKOAK (1), eta profesional bat 

 
HAUR HEZKUNTZAKOEKIN KOLABORAZIOA: 
Garagunetik: EMAKUMEAK (3), eta profesional bat 

 
PINTXO LEHIAKETA: 
Garagunetik: EMAKUMEAK (3): GIZONEZKOAK (3) eta profesional bat 

BALIABIDEAK: 
GARAGUNEKOAK: 

Giza baliabideak:  Garaguneko erabiltzaile eta profesionalak 

Materialak: instalakuntzak, dokumentuak, eskulanetarako materiala 

Antolaketa bilerak  

 

BALORAZIOA: 
GARAGUNEKOA:  

Ekintza hauek aukera eman digute Jakintza instalakuntzak, proiektua eta bertako 

hainbat ikasle eta irakasle ezagutzeko. 

Aurkezpenaren jarduerari esker, gure erabiltzaileek beste pertsonen aurrean hitz 

egitean, beraien diskurtsoa landu dute, eta honek lagundu die beraien 

burujabetzaren prozesuan aurrerapausoak ematen. 

Ikasle batzuk galdetu zuten ea ze gaixotasun zuten garaguneko kideek. 

Haur hezkuntzarako materialak prestatzeak lan funtzional bat egiteko aukera 

eman digu, eta haurrekin kontaktua (erabiltzaile batzuk interes handia azaltzen 

zuten). 

Pintxo lehiaketan, ikasle batzuk erabiltzaile batzuen galdera egiten dute. Elkar 

ezagutu zuten aurkezpenean, eta egiten diren  tapoi bilketei esker. 

 

HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
Kurtso hasieran jarduera hauen plangintza egin 

Aurkezpen bat egitekotan, modu grafikoan azaldu zer den eta zer ez den adimen 

urritasuna, “gaixotasun” bezalako kontzeptuak baztertzeko. 

OHARRAK:  Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 2. printzipioarekin lotu dute ekintza. 
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Aurkezpena Jakintza Ikastolan 
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ZENTROEN ARTEKO BISITAK 
URDANETA-GARAGUNE: Elkar ezagutuz (urtarrila-osaila -apirila) 
URDANETAN:  
Otsaila: 
Aste kulturaleko entsegua ikusi 
Zuhaiztiko jaialdirako “Ikusi mendizaleak” abestiar en entseguan parte hartu eta 
kafetxoa irakasleekin 
GARAGUNEAN:  
Urtarrila: 
Bideo grabaketa (ikasleek) 
Zerbitzuaren aurkezpena eta hamaiketakoa 
Apirila: 
Garaguneko programaren aurkezpena, eta erabiltzaileen papera prozesoan 
ARDURADUNA: URDANETA IKASTETXEA ETA GARAGUNE  
PARTAIDEAK:  
GARAGUNETIK: EMAKUMEAK (6); GIZONEZKOAK (6) 
 

HELBURUAK: 
• Eskola eta garagunea ezagutzea. 

• Harreman berriak egitea. 

• Dibertsitateaz ohartzea, baloratzea eta naturaltasunez hartzea. 

 
BALIABIDEAK: 
GARAGUNEKOAK: 

Giza baliabideak:  Garaguneko erabiltzaile eta profesionalak 

Materialak: instalakuntzak, bideo proiektorea, barne dokumentuak; gailetak, 

edariak 

Antolaketa bilerak (2) 

 

BALORAZIOA: 
GARAGUNEARENA:  

Ekintza hauek aukera eman digute Urdanetako ikastetxeko instalakuntzak, 

proiektua eta bertako hainbat ikasle eta irakasle ezagutzeko. 

Interesgarria benetan gure erabiltzaile batzuentzat entseguan parte hartzea, 

horrek balio izan duelako ondoren Zuhaiztiko jaialdian era aktiboagoan parte 

hartzeko. 

Oso normalizatua suertatu zen irakasleen gelan kafetxoa partekatu izana. 

Eta oso preziatua ikasleek garagunean egindako bideo grabaketa ondoren 

ikastetxean ikusteko aukera izana. 

Garagunean egindako ekintzei esker, gure erabiltzaileek beste pertsonen aurrean 

hitz egitean, beraien diskurtsoa landu dute, eta honek lagundu die beraien 

burujabetzaren prozesuan aurrerapausoak ematen. 

 

URDANETA IKASTETXEARENA: 

Helburuen lorpen maila oso ona izan da. 

Bisita hauen bilakaera oso ona izan da eta bukaerako bisitak askoz naturalagoak 

izan dira. 
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 
Kurtso hasieran jarduera hauen plangintza egin 

Prozesua (bilerak,ebaluazio saioak, denboralizazioa, auto-ebaluazioa )idatziz jaso 

behar dugu. 
 

OHARRAK Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 3. printzipioarekin lotu dute 

ekintza. 
 

 

Urdaneta ikastetxean 

 

 

Urdanetako ikasleak Garagunean 
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33. GIZA ESKUBIDEAK HERRIRA  
ARDURADUNA: DAR-DAR PRODUKZIOAK GIZARTE 
EKINTZA KETT  
PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua:__836____  Gizonezkoak %_50,48____     Emakumezkoak 

%___49,52_ 

 

Hartzailearen adina:    Haurrak(0-12) 721  Nerabeak(13-18)  115 

 

Ikasleez gain beraien familiek ere parte hartu dute ekintza honetan. 

o Jakintza ikastolan 245 familiak hartu dute parte ( Datu hau zehatza da) 

o Urdanetan berriz 406 familia dituzte ikastetxe osoan haur hezkuntzakoak 

ere kontatuta. 

o Gure ustez 500 familia inguru izan dira burututako ekintzetan parte hartu 

dutenak. 

Gainera Oianguren institutuko 100 ikaslek parte hartuko dute proiektuan urtea 

amaitzerako. 
 
DATA : 
2015eko maiatzak 4 eta 29 bitartean 
 
HELBURUAK: 

o Ikasleei Giza Eskubideen manifestuaren existentzia jakinarazi eta ipuinen 

bidez beraien egunerokotasunean gertatzen diren giza eskubideen 

urraketaz konturarazi.  

o Ikastetxeei eta Irakasleei baliabide bat, abiapuntu bat, eskaini kurtsoan 

zehar giza eskubideen inguruan ikasleekin lan egiteko. 

Landuko diren balioak: 

Asko izan dira landutakoak: Elkarrenganako errespetua, desberdin izateko 

eskubidea etab. Baina batez ere beste errealitate batzuk badirela eta 

besteenganako enpatia izaten saiatu behar dugula.  
 
EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
Ekintza gelaka burutu da. Gelak iristean: 

o Proiektuaren berri eman diegu irakasle eta ikasleei. 

o Giza eskubideen aldarrikapena noiz eta zergatik sortu zen adierazi diegu. 

o Haurraren eskubideen aldarrikapena landu dugu adibideen bidez 

kontzeptu abstraktuenak beraien errealitatera hurbiltzen saiatuz. 

o Gai ezberdinak ipuinen bidez landu ditugu (Ezberdin izateko eskubidea, 
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maitatzeko aukera ezberdinak LGTBQI, transexualitatea, arrazakeria 

etab). 

o Ondoren lehen hezkuntzako ikasleak gelan egin dugun lanketa etxean 

kontatzera gonbidatu ditugu. Honela proiektuaren transmisore bihurtu 

dira.   

o Ikasle bakoitzak bere familiarekin giza eskubideen inguruan  hausnarketa 

bat burutu du, eta bakoitzak  ikastetxera giza eskubideen inguruan bere 

familiarekin idatziriko esaldi bat ekarri du.  

o Ikasleen familietan egon den hausnarketaren ondorioz sorturiko esaldi 

hauetatik abiatuz gela bakoitzak bere horma-irudia osatu du. 

o Ikastetxeetan sorturiko muralekin erakusketa bat egin da barrena kultur 

etxean eginiko lana gizarteratzeko asmoaz. 

o DBHko ikasleei berriz beraien inguruan duten biolentzia estrukturalaren 

adibide bat jarri eta hori ekiditeko beraien konpromisoa idaztea eskatu 

genien. 

 
METODOLOGIA  ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  
burutze faseak eta ebaluazioa nola egiten den): 
Udalarekin eta ikastetxeekin bi prestaketa bilera ekintzaren haurretik.  

Ekintza amaitzean ikastetxeetako zuzendariekin itxiera bileratxoa lehen iritziak 

jasotzeko. Ondoren ikastetxeei ekintzaren balorazioa egiteko txantiloi batzuk 

eman zaizkie. Hauek jaso ondoren Dar-Darrek bere balorazio propioa egin du eta 

dena udaletxean entregatu du udalak  berea egin ahal izateko. 
 
BALIABIDEAK:  

o Guneak: 

Jakintza ikastolako balio anitzeko aretoa eta Urdaneta eskolako liburutegia 

erabili dira ikasleek proiektua jasotzeko gune bezala. Barrena Kultur Etxeko 

sarrera erakusketa ezartzeko. 

o Saioak eta erakusketa: 

Aktore / dinamizatzaile bat eta irudi arduradun /dinamizatzaile bat. Proiektore 

bat irudiak eta PDF batzuk proiektatzeko. Barrena kultur etxean egin den 

erakusketarako bertan dauden espositoreak. 

o Balorazioa egiteko: 

Txantiloiak. 
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BALORAZIOA : 
� Ikastetxeena: 

Bi ikastetxeetan jasotako txantiloien puntuaketen media (0tik 10era) 9,05 izan 

da. 

o Gehien errepikatu den puntuaketa 8 izan da 16 irakaslerekin .  

o 10eko puntuaketa berriz 9 irakaslek eman diote ekintzari.  

o 7ko puntuaketa 5 irakaslek. 

o  9ko puntuaketa 4 irakaslek. 

o 6,5 bi irakaslek. 

o 6 irakasle batek. 

Giza eskubideak lantzeko modua oso egokia 17 irakasleren ustean eta egokia 20 

irakasleren ustean. 

Landutako gaiak? Oso egokiak 23  irakasleren ustean egokiak 14  irakasleren 

ustean. 

Zer iruditu ekintzaren antolaketa ? oso egokia 19  irakasleren ustean  egokia 18  

irakasleren ustean. 

Gelaka emaniko tratu pertsonalizatua Oso egokia 19  irakasleren ustean egokia 

18 irakasleren ustean. 

Galdera hauei erantzuteko garaian Oso egokia, egokia eta desegokia aukerak 

zituzten.  

� Dar-Dar ekoiztetxearen balorazioa: 

Oso positibotzat jo genezake. Guk sorturiko proiektuaren balorazioa oso altua 

izan baita parte hartzaileen esanetan. Ordiziako LH guztian (ikastetxeak, 

irakasleak, ikasleak eta hauen familiak). giza eskubideen inguruan lanketa eta 

gogoeta egin dute eta honek gure proiektuaren izpiritu integrala, horizontala eta 

zeharkatzailea berretsi du. Ikastetxeetatik abiatuz Ordiziako gizartea zipriztindu 

dugu giza eskubideen inguruko ideiez eta hausnarketez.  
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Agian saioen denbora luzatu beharko genuke, baina orduan ikastetxeen 

ordutegiekin arazoak agertuko lirateke. 

Ikastetxeekin elkarlanean ekintza diseinatzeko aukera aztertu beharko genuke. 
 
OHARRAK 
Esanagatik ikastetxeei oso erosoa egiten zaie ikastetxean bertan ekintzak 

burutzea. 
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34. GIZARTEAN TOKI BAT BADUGU! 
ARDURADUNA:  GOYENECHE FUNDAZIOA-HERRIKO 
MERKATARITZA ETA OSTALARITZA 
PARTAIDEAK:   
Garaguneko 7 erabiltzaile (5 emakume, 2 gizonezko), merkatari eta ostalariak, 

Garaguneko profesionalak 

 

BALIABIDEAK: 
Gofi, Irurena, Arantxa ile-apaindegia, El Paso tabernako instalakuntza eta 

materialak 

 

BALORAZIOA: 
Astean behin, pertsona bat joaten da Gofi dendara, ordubetez bertan 

kolaboratzera. Gauza bera egiten du beste kide batek Irurena mertzerian. 

Azoka egunean, txandaka, pertsona bat Arantxa ile-apaindegirako aldizkariak 

erosteaz arduratzen da. 

Amaitzeko, astean behin, 3 lagun arduratzen dira El Paso tabernako birziklatze 

lanez. 

Ekimen hauen bidez, pertsona hauen giza inklusioa bultzatzen da; alde batetik, 

eginkizun funtzionalak burutuz, eta bestetik, harreman sarea handituz. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Hitzarmen gehiago sinatu Ordiziako merkatari/ostalariekin, antzeko ekimenak 

sustatzeko. 

 

OHARRAK  
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35. BIDEZKO MERKATARITZA 
ARDURADUNA:  GOYENECHE FUNDAZIOA-HERRIAK 
ELKARLANEAN 
PARTAIDEAK:   
Garaguneko 7 erabiltzaile (6 emakume eta gizonezko bat), boluntario bat eta 

profesionalak 

 
BALIABIDEAK: 
Azokan postu bat, salmentarako produktuak (Herriak Elkarlanean entitateak 

hornituak). Erakunde hau irabazi asmorik gabeko gobernuz kanpoko erakunde 

altruista da. 

 
BALORAZIOA: 
Hilero, 2. Asteazkenean, herriko plazako postu batean Bidezko merkataritzako 

produktuak saltzen ditugu. Ekimen honen bidez, Bidezko merkataritzako 

helburuak betetzen laguntzen dugu: 

> Langileek soldata duina jasotzea eta kalitatezko produktuak lortzea, 

ingurumenarekin begirunea duten prozesuak erabiliz. 

> Mota honetako merkataritzak pobrezia errotik kentzen laguntzen du 

> Garapen jasangarria sustatzen du merkataritza baldintza hobeak eskainiz, eta, 

bati-bat, Hegoaldeko ekoizle eta langileen eskubideak bermatuz. 

 

Gainera, honi esker Garaguneko erabiltzaileek, herrian, beste “rol” bat burutzen 

dute, boluntario moduan, aldi berean harreman sarea indartuz. 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
OHARRAK: Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 2. printzipioarekin lotu dute. 
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36. TAPOI BILKETA 
ARDURADUNA:  GOYENECHE FUNDAZIOA-URDANETA-
JAKINTZA-OIANGUREN- MERKATARITZA TEKNIKARIA-ORDIZIAN 
ELKARTEA, HERRIKO  HAINBAT MERKATARI  ETA OSTALARI AK 
PARTAIDEAK:   
Garaguneko 7 emakume eta 4 gizonezko, profesionalak 

 
BALIABIDEAK: 
Furgoneta 

 
BALORAZIOA: 
Astero biltzen dira herriko hainbat ikastetxe, denda eta tabernetan (eskualdeko 

beste ikastetxe eta enpresetara ere joaten gara) plastikozko tapoiak. Ondoren 

Sasietara eramaten dira, eta bilketa honi esker lortzen den dirua Markel 

Lopezentzat da (“tximeleta azala” izeneko gaixotasuna du). 

Solidariotasuna lantzen da, eta hau hobeto ulertzeko, Apirilean Markel eta bere 

amaren bisita izan genuen garagunean. Beraiek azaldu ziguten zertan 

enplegatzen duten jasotzen den dirua. 

Honetaz gain, garaguneko erabiltzaileek harreman sarea zabaldu dute. Herriko 

40 denda eta tabernatan ezagunak dira; ikastetxeetan ere ikasleek izenez 

agurtzen dituzte. 

Bereziki interesgarria komunikatzeko zailtasunak dituzten erabiltzaile 

batzuentzat zein lagungarria ari den suertatzen ekimen hau.  

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
OHARRAK:  Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 2. printzipioarekin lotu dute. 
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37. SASKI SOLIDARIOA  

ARDURADUNA:   EUSKARA SAILA (Iñaki Hidalgo), Ikastetxeak, 
Zuhaitzi, Garagunea 

PARTAIDEAK :  Ikastetxeak, Zuhaizti Jubilatu zentroa, Garagunea (4 

emakume, gizonezko 1 eta profesional 1), Caritas. 

 

Nori zuzentzen zaio: Ikastolako ikasle eta gurasoei. 

      

                   Gizonezkoak %           Emakumezkoak % 

 

Hartzailearen adina: ....    
 
BALIABIDEAK:   
Informatika gela, argazki kamerak, oharrak, karitaseko arduradunak, areto-gela, 

Garagunearen instalakuntzak... 
 
BALORAZIOA:  
Proiektu hau “Ordizia, hiri hezitzaile” egitasmoaren barruan sartzen da. 

Proiektuaren helburua lana denon artean egitea, Ordizia solidarioago bat lortzeko. 

Jubilatuen elkarteak, Caritasek, Garaguneak eta Urdaneta eta Jakintza ikastolek 

parte hartu dute ekimenean, eta helburua elikagaiak biltzea da, Caritasi eman, eta 

ondoren, horiek, behar gehien duten herritarren artean banatzeko. 

Proiektu honen abiapuntua Caristas-etik laguntza eske etorri zirenean eman zen. 

Horrela, beraiei laguntzeko jana bilketa antolatzeaz gain, DBHn krisiaren inguruko 

lanketa ere egiten da.  

Lankidetza solidarioa sustatzen da, eta balore horiek lantzen dira garagunean 

erabiltzaileekin.  

Horrela, herriko erakunde desberdinekin elkartu ondoren (Caritas, epaitegia, 

banketxeak krisiaren larritasunaz ohartu dira ikasleak . 

Oro har balorazio oso positiboa izan da. Garai batean ematen genituen teoria 

etikoak ekintza etiko baten ordez ordezkatu ditugu eta ikasleak Ordizian krisiak 

izan duen eraginaz ohartu dira. Horrekin batera horrelako ekintza batek 

suposatzen duen antolaketa eta arduraz ohartu dira haiek izan baitira benetan 

gauzatu dutenak. 

Prentsaurrekoan parte hartzen duten Garaguneko pertsonek ez dute ulertzen 

bertan adierazitakoa, ez dutelako euskara menperatzen. 

 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:  
 

OHARRAK Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 2. printzipioarekin lotu dute. 
 
http://www.gitb.eus/bideoak/azken-berriak-hasiera/2909-saski-solidarioa 
 
http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/201412/02/regresa-campana-
saski-solidarioa-20141202001121-v.html 
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38. JARDUNALDI KOMUNITARIOA: AUZOLANEAN, 
HOBETUZ 

ARDURADUNA:  GOYENECHE FUNDAZIOA, GIZARTE ERAGILEAK 
PARTAIDEAK:   
Garaguneko erabiltzaile, boluntario, familia,profesionalak, irakasleak (herriko 

ikastetxekoak, unibertsitatekoak...), udaletxeko teknikariak 
Data: 2015eko Apirila 
BALIABIDEAK: 
Garaguneko instalakuntzak, dokumentazioa, hamaiketakoa 

 
BALORAZIOA: 
2013an jarri genuen martxan ekimen hau, giza inklusioa sustatzeko, gizarte 

eragileekin bat eginik. Duela urte batzuk, profesionalak ginen “pentsatu” eta 

plangintzak egiten genituenak garagunean; ondoren, erabiltzaileak, familiak eta 

boluntarioak sartu ziren prozesuan. Guztiok hasi ginen hausnartzen: ze pertsona, 

ze leku dira “klabeak” edozein pertsonak herrian parte hartzeko,lagunak izateko, 

edota beste “rol” batzuk burutzeko? Hau da, benetako herritar sentitzeko? 

Ekimen honi esker, kontaktuak, aukera berriak lortu dira, eta hainbat pertsonak 

ikusi ditu gauzatuak beraien ametsak. 

  
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Jarduera bukatzean, ebaluaketetan jaso genituen balorazio eta proposamenak 

kontutan izan eta martxan jarri 

 
OHARRAK 
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39. ORDIZIA KOLORE eskoletan 
ARDURADUNA:  MIGRAZIO SAILA (Ainara Ormaetxea) 

PARTAIDEAK:  Jakintza Ikastola (DBH 1) eta Oianguren Institutua (DBH 2) 
Partaideen kopurua: Jakintza (70 ikasle + 3 Ordizia Kolore) eta Oianguren (6 

ikasle): Gizonezkoak % Jakintza (ikasleen datua jaso gabe eta Ordizia Kolore: 2 

emakume eta gizon bat). Oianguren (ikasleak 3 mutil eta 3 neska).    

Emakumezkoak %____ 
 

Hartzailearen adina:   Irakasleak + Ordizia Kolorekoen artean: gazteak eta 

helduak.  Haurrak(0-12)   Nerabeak(13-18)  Gazteak( 19-40)   Helduak(40-
60)   Nagusiak(+60)            
   

DATA: 
Oianguren Institutua: Martxoak 4 

Jakintza Ikastola: Maiatzak 19 eta 20. 

 

HELBURUAK: 
Jakintza:  Beste lurraldeetatik gurera bizitzera etorri diren etorkin berriak 

gertutik ezagutu. 

Oianguren: Migrazioen fenomenoak eta bere eraginak ezagutzeko proposamena 

egin Migrazio Sailari 

 
Landuko diren balioak: 

- Jatorri ezberdinetako pertsonen arteko elkar ezagutza. 

Migrazio fenomenoaren inguruan hausnartzeko interesa. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA: 
- Jakintza: Jakintza ikastolak, Jolas eta Ekin enpresaren bitartez 

garapenerako hezkuntza lanak egin zituen. Bertan, beste lurraldeetan 

jaiotako ordiziarren bizi istorioak gertutik ezagutu nahi ziren eta Ordizia 

Koloreko kide batzuk bertan parte hartu zuten. Kasu honetan, Nepalgo 

lurrikara pasatu berri zenez, hiru nepaldarrek parte hartu zuten. 

- Oianguren: Sei ikasle (DBH 1 gelatako ordezkariak) Migrazio 

teknikariarekin hitzordu bat egin zuten lurralde desberdinetako kulturak 

ezagutzeko proposamenak sinatuta ekarriz. Bide batez, bilera horretan, 

errealitate honi buruzko interesa adierazi eta elkarlanean aritzeko 

proposamena atera zen.  Geletako ordezkariek proposamena luzatuko 

zuten eskolan. Ondoren, ez ziren bilera gehiago egin. 
 

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

- Jakintza: Jolas eta Ekinekoak Migrazio Teknikariarekin jarri ziren 

harremanetan herriko etorkin batzuekin harremanetan jartzeko. Hiru 

nepaldarrak beren istorioa kontatu zuten. 

- Oianguren: Lehenengo DBHko irakasle bat eta Migrazio Teknikaria bildu 

ziren ikasleen motibazioaren berri adierazteko. Ondoren, ikasleen 

ordezkariekin bilera bat egin zen. 
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BALIABIDEAK: 
 

BALORAZIOA: 
Jakintza: balorazio positiboa izan zen, edozein kasutan, beraiek edukiko dute 

ofizialki jasoa. Ordizia Koloreko kideak baloratuak sentitu ziren ekimen honen 

ondoren. Gainera, solasaldiarengatik jasotako dirua Nepalera bidaltzeko izan zen. 

 

Oianguren: Momentuan oso positiboa izan zen, bereziki, ikasleek izandako 

iniziatiba bat izan zelako. Hobetzeko geratu dena, jarraipen bat ematea izan da. 

 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Migrazio saila eta eskolen artean, kultur aniztasuna eta elkarbizitza eskoletan 

gehiago lantzeko hutsunea. 

 

OHARRAK 
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40. ORDIZIA KOLORE 
ARDURADUNA:  MIGRAZIO SAILA (Ainara Ormaetxea) 
Garagunea (Goyeneche Fundazioa),  

MINTZALAGUNA: Partaideak: Garaguneko erabiltzaile bat (gizonezkoa), 

boluntario bat 

 
BAZKARIA: Partaideak:Garaguneko 6 erabiltzaile (5 emakume eta gizonezko bat), 

2 profesional 

Data: 2015eko Ekaina 

 

BALIABIDEAK: 
Mintzalaguna: Zuhaiztiko kafetegia 

 

Bazkaria: Elkarte bateko instalakuntzak, eta guztien artean eramandako janariak 

 

BALORAZIOA: 
Mintzalaguna: Garaguneko erabiltzaileak ohituta daude beste pertsona batzuen 

laguntza jasotzen. Kasu honetan, hori lortzeaz gain (boluntario bat joaten da bere 

bila garagunera, ondoren Zuhaiztira joateko), bera bihurtzen da mintzalaguna, 

beste batzuei gaztelera ikasten laguntzeko. 

Horrek beste “rol” bat  betetzeko aukera ematen dio. 

Bazkaria: Herrialde desberdinetako pertsonak elkartzea beti da aberatsa. Batzuk 

ezagunak genituen, praktikak gurekin egin zituztelako. Emakumeak dira 

gehienak, eta haurrak ere parte hartzen dute ekintzan. 

Disfrutatzen dugu guztiok kultura desberdinetako produktu eta janariak 

dastatzean. 

Garaguneko erabiltzaileak mahai mutur batean esertzen dira, Ordizia Koloreko 

partaideekin nahastu gabe, eta hori dela eta, harreman handirik ere ez da ematen 

beraien artean. 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
Bazkaria: Aurtengo kurtsoko plangintzan sartu ekintza hau, eta hobeto 

dinamizatu partaideen arteko komunikazioa eta harremana indartzeko. 

 

OHARRAK: Garagunekoek Hiri Hezitzaileen 16. pirntzipioarekin lotu dute. 
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41. ONGI ETORRI ORDIZIARA 
ARDURADUNA:  MIGRAZIO SAILA (Ainara Ormaetxea),  Garagunea 
(Goyeneche Fundazioa) 
Partaideak: Garaguneko 7 erabiltzaile (4 emakume eta 3 gizonezko), 

bolondresak eta  profesionalak, programako  2 parte hartzaile (marokoar bat, eta 

saharar bat) 

Data: 2015eko Martxoa-Apirila (10 ordu, 4 egunetan banaturik) 

 
BALIABIDEAK: 
Garaguneko instalakuntzak, eta parte hartu zuten ekintza desberdinetako ohiko 

baliabideak 

Bilerak: 2 aurkezpen Barrena jauregian 

 
BALORAZIOA: 
Ekimen honen helburuak, besteak beste, Ordiziara kanpotik etorritako pertsonei 

herria ezagutzera ematea litzateke, bertako zerbitzuak erabili, harreman sarea 

zabaldu eta parte hartzea indartzeko. Garaguneko erabiltzaileentzako, aukera on 

bat da harreman sarea zabaldu, beste jatorri bateko pertsonak ezagutu (honekin 

batera beste kultura bat), eta komunitatean aportazio bat egiteko. 

Aktibitate desberdinetan parte hartu dute bi  pertsona hauek: eskubide saioa, 

erosketak, sukaldaritza, bilerak, jardunaldi komunitarioa (hemen, erabiltzaile, 

profesional eta bolondresez gain, senitarteko eta herriko beste eragile batzuekin 

partekatzen dute jarduera). 

Ekimen honi esker, kalean elkar ikustean, agurtu eta solasalditxo bat izateko 

aukera izan da. 

Oztopoa handiena izan da pertsona batek ez zuela apenas hitz egiten gazteleraz, 

eta ondorioz, berarekin komunikazioa  konplikatuagoa izan da. 

 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
 
 

OHARRAK: Goienetxekoek Hiri Hezitzaileen 16. printzipioarekin lotu dute. 
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42. AHOZ-AHO (Ahozkotasunaren Nazioarteko Jaialdia + tailerrak)  
ARDURADUNA:  KULTURA SAILA (IÑAKI HIDALO), INTUJAI  TEATRO 

PARTAIDEAK:  
Partaideen kopurua tailerretan:__20____  Gizonezkoak %__45___     Emakumezkoak 

%__55__ 
 

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

Helduak(40-60)   Nagusiak(+60)    (*)          

 

DATA: 2015ko Martxoaren 7tik - Martxoaren 20ra 

 

HELBURUAK:   
Ahozkotasunaren garrantzia sustatu eta zabaldu. Kultura ezberdinak ezagutu. 

Artisten harremanak indartu. Formakuntza… 

Landuko diren balioak: Berdintasuna, aniztasuna, ekologia, elkarbizitza… 

(Ipuinekin beti balio guztiak lantzen ari dira…) 

Kultura desberdinak, mundu ikuskera desberdinak, jarri nahi dira aurrez aurre, 

mendean hartu nahi gaituen kultur globalizazioari ihes eginez. Elkar ezagutzea da 

helburua, harremanak ezartzea eta areagotzen ari den mestizaje aberasgarria 

onartzea, bakoitzak bere izateari eutsiz. Hainbat estilo eta hainbat forma, gure 

mundu anitz, mestizo eta kultura askotarikoaren erakusgarri. 

 

EKINTZAREN DESKRIBAPENA/ AZALPENA :  
Ipuin ikuskizunak, Ahozkotasunaren ikastaro bat, narrazio Lehiaketa bat eta Gala 

Nagusia egitaraua osatzen dute, besteak beste.  

 

METODOLOGIA: 
Ekintza antolamendua ( burututako bilerak,  burutze faseak eta ebaluazioa nola 

egiten den): 

INTUJAI TEATRO eta Ordiziako Kultur Saila bilera periodikoak eta e-mailen bidez 

forma ematen dute egitarauari eta ebaluatzen dute ekintza guztiak. Jaialdiaren 

egunetan egunero hitz egiten dute AHOZ-AHO Jaialdiari jarraipena emateko. 

Tailerretan Beatriz Egizabal ipuin kontalaria izan da. 

 

BALIABIDEAK: 
BARRENA JAUREGIko ARETO NAGUSIA + Ikastetxeetako gelak + Goiztiri AEKako 

gelak. 

 

BALORAZIOA:   
OSO POSITIBOA.  Urdaneta Ikastetxea eta Jakintza Ikastolaren harrera ezin hobea 

izan da. Etorri diren artisten horrela azaldu dute. Haurrek errespetu handiz izan 

dira eta nabaritzen da ahozkotasuna lantzen dela.  

Ekintzak finkatzen ari dira eta azken urteetan publikoaren erantzuna ona izan da. 

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
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OHARRAK 
(*) Hartzailearen adina: 4 saio eta ikastaroa eskoletako haurrentzat, beste ekintza 

guztiak publiko familiarrarentzat. 
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43. II. Irakurketa Multikulturala 
ARDURADUNAK:  OIANGUREN INSTITUTUA (Ana Oiarbide), 
JAKINTZA IKASTOLA (Ainhoa Mujika), ONGIZATE SAILA ETA 
IRAKURKETA TALDEA (Belen Maiza), IRAKURKETA TALDEA (Irati 

Goikoetxea), OROITH TXIKI ABESBATZA (Kepa Mujika), MAUSIKA 
ESKOLA, KULTURA SAILA (Iñaki Hidalgo), MIGRAZIO SAILA (Ainara 
Ormaetxea) 
PARTAIDEAK:  Irakurketa Taldea, Ordizia Kolore, Oianguren Institutua, 

Jakintza Ikastola, Musika Eskola, Oroith Txiki abesbatza. 

 
Nori zuzentzen zaio: Herritarrei 
      
       Parte-hartzaileen artean:    Gizonezkoak % 40  ;  Emakumezkoak % 60 
 
Hartzailearen adina:    12 urtetik aurrera 
 
DATA: 2015-05-27 
BALIABIDEAK: 

o Oholtza 

o 4 mikrofono 

o Mokadurako mahai bat 

o Txoria txori poemaren kopiak (jendeari banatzeko) 

o Egitaraua inprimatuta 

o Instrumentuak 

 
BALORAZIOA: 
- Ordizia Kolore: Oso balorazio positiboa egiten da. Ikusle batzuk gustukoa izan 

dutela adierazi dute. Lortutako helburuak:  1) Ordizia Kolore Topagunea, Ongi 

etorri Ordiziara! eta Emakume Etorkinen espazio Kulturanitzeko programetan 

parte hartzen duten  gizon-emakumeen parte hartzea, 2) programa hauetan parte 

hartzen ez dutenekin harremanak egitea (frantsesa, alemana, ingelera), 3) 

Ordizian hitz egiten diren hainbat hizkuntzei tarte bat eman eta beren presentzia 

eskaintzea, 4) herritarrei herriaren kultur aniztasuna modu atsegin batean 

erakustea, 5) Hiri Hezitzailearen barruan, gure arteko elkarlana indartzea eta 6) 

Antolakuntza eta koordinazioa ona. 

 

- Irakurketa Taldea: Herritar guztiak integratuak eta nor sentitzeko modu oso 

aberatsa iruditzen zaigu. Ederra da bertaratu zirenen artean “ni ere herritar bat 

gehiago sentitzen naiz” entzutea. Oso interesgarria iruditzen zaigu kalean egitea, 

jarduera kalera eramatea eta aurten Musika Eskolak izan duen presentzia. 

Hizkuntza ezberdinen presentzia izateaz gain, adin ezberdinetako herritarrak 

elkartzea ederra da. Denbora aldetik neurri egokia izan da aurtengoa, zaindu 

beharreko zerbait dela aipatu da, luzetxo gelditzea ez baita komeni. Irakurketari 

garrantzia ematen dio eta horrek eskatzen duen entzuteko ardura lantzeko 

jarduera aproposa da. Irakurketa Taldeari dagokionez, taldeak jarduera ezberdin 

bati elkarrekin heltzeko aukera paregabea da. 
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- Oianguren Institutua: Balorazio positiboa egin dugu. Ikasleak ere gustura 

sentitu ziren. 

- Jakintza Ikastola: oso jarduera aberasgarria iruditzen zait eta ados nago Ordizia 

Kolorek egindako balorazioarekin. Hala ere, hobetzen joate aldera, hainbat puntu 

ahul azaleratuko ditut: 

1. Ekitaldia luze samarra iruditu zitzaigun. 

2. Ikastetxeetako ikasleek ere ekitaldiaren ardatz den poema irakurri 

beharko luketela iruditzen zait. Izan ere, batetik, Txoria Txori-k 

protagonismoa galdu zuela iruditu zitzaidan; bestetik, egin zuten 

aukeraketa ez dela egokiena uste dut. Guk gehiago bideratu genitzakeen, 

baina dauzkagun baliabideak dauzkagu eta ez gara denera iristen.  

3. Ekitaldi osoan zehar aurkezle bat behar da. Mikrofonoarekin diren 

arazoak konpontzeko eta hizlarien aurkezpenak egiteko. Guk, adibidez, ez 

genekien eurek egingo zutela aurkezpena eta oso urduri jarri ziren. 

Gainera, kontuan izan behar da ez dutela euskara menderatzen eta guk 

Ikastola bezala euskaraz egitea nahiko genuke. Aurrez landuta noski 

 

- Musika Eskola: 

- Oroith Txiki abesbatza: Ona. Horrelako ekintzetan parte hartuta, gure taldeak 

ere bere helburua betetzen du, taldea ikusi eta entzutea. Formatu arina 

haurrentzat.  

- Kultur Teknikaria: 
 
HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK: 
- Ordizia Kolore: 1) Aurten musika ekipoa hobea izan dugu, baina hurrengo 

baterako, mikrofonora gehiago gerturatu behar dela garbiago adieraziko nuke. 2) 

Hasiera-hasieran ez dugu oso koordinazio ona izan, baina segituan bideratu dugu. 

 

- Irakurketa Taldea: Bertan, taulatik oso gertu egongo den arduradun bat izatea 

komeni da, alderdi teknikoan lagunduko duena. 

 

- Oianguren Institutua: Ekipoarekin hainbat arazo izan ziren eta hori hobetzea. 

Bestetik eta guri dagokigunean hemengo ikasleen parte hartzea baloratuko dugu 

hurrengorako. 

- Oroith Txiki abesbatza: Hurrengora begira, eta dauden baliabideak kontutan 

izanik, aztertuko genuke nola kokatu soinua hobea izateko. Ez da erraza 

taldeentzako megafonia toki irekietan. 
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OHARRAK 
- Ordizia Kolore: III. Irakurketa Multikulturala datorren urtean edo hemendik 

bitara izatea baloratuko nuke. Bi urte pasa dira azkenekotik eta jendeak ondo 

hartu du. Urtero eginda, xarma pixka bat galduko luke?? Agian ez, baina aztertuko 

nuke. 

 
- Irakurketa Taldea: Ados bi urtez behin egiteko proposamenarekin, errutina 

hausteko aukera polita da.  

 

- Oianguren Institutua: Gure ustez bi urtez behin egitea egokia da. 

- Oroith Txiki abesbatza: Ba, ez dakit. Parte hartzen dugun lehen aldia izanik, ez 

dut iritzi garbirik. 

 

 

http://www.gitb.eus/azken-berriak/7533-txoria-txori-20-hizkuntzetan-
irakurri-dute-ordizian 
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ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA 
                 2013-2014 

 
 
6.- HIRI HEZITZAILEEN GUTUNA (LABURTUA)  

 
 
1.- 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. 
 
10.- Udal-gobernuak biztanle guztien –eta, bereziki, haur eta gazteen– garapen 
pertsonal, sozial, moral eta kulturalarekin bat datozen esparru, ekipamendu eta 
zerbitzu publiko egokiez hornitu beharko du hiria. 
 
11.- Hiriak bere biztanle guztien bizi-kalitatea bermatu beharko du.  
 
12.- Hezkuntza-proiektu esplizitua, edo hiriaren egituran eta erregimenean inplizitua 
dagoen hezkuntza-proiektua, hiriak sustatzen dituen balioak, eskaintzen duen bizi-
kalitatea, antolatzen dituen ekitaldiak, prestatzen dituen edonolako kanpainak edo 
proiektuak gogoeta gai eta partaidetza xede izango dira, behar diren lanabesak 
erabilita, pertsonei –gizabanako gisa eta talde gisa– hazten laguntzeko. 
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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.- Hiriek beren barnean dauden esklusio- eta bazterkeria mekanismo eta -mota 
guztiez ohartu beharko dute, eta behar diren politikak egingo dituzte halakoak 
zuzentzeko. 
 
17.- Era askotakoak izan daitezke desberdintasunak zuzentzea helburu duten esku 
hartzeak, baina guztiek pertsonaren ikuspegi osoa izan beharko dute abiapuntu, 
bakoitzaren interesek eta guztiei dagozkien eskubideek osatutako ikuspegi osoa, 
alegia. 
 
18.- Hiriak elkartegintza sustatuko du herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta 
gizalegezko erantzunkidetasunari erantzuteko, dela komunitatearen zerbitzuko 
jarduketak bideratzeko, dela pertsonen garapen sozial, moral eta kulturalerako 
informazioa, materialak eta ideiak lortzeko.  
 
19.- Udalerriak behar hainbateko informazio ulergarria bermatu beharko du eta, aldi 
berean, bere biztanleak informa daitezen sustatuko du.  
 
20.- Komunitatearentzako gero eta beharrezkoagoa den helburua den aldetik, hiri 
hezitzaileak balioetan hezi eta herritartasun demokratikoa lantzeko praktikak eskaini 
beharko dizkie biztanle guztiei: errespetua, tolerantzia, parte-hartzea, erantzukizuna 
eta gauza publikoaren aldeko interesa, bai eta bere programen, beren ondasunen eta 
bere zerbitzuen aldeko interesa ere. 
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ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA 
                 2014-2015 

 
7.- ERANSKINAK  
 

1. Belaunaldien arteko ezagutzaren transmisioa  
parametro teknologikoetan kokatzea: Webgunea 

DATA 2014ko urritik 2015eko ekainera 

DESKRIBAPENA Ordizia, hiri hezitzaile bilakatzeko, antolatzen diren ekintza-

sorten kudeaketarako, ebaluazio/neurketarako 

bizkarrezurra izango den azpiegitura multimedia-tronkala. 

Hau da, webgunean bilduko dira jarduerak eta dagokien 

informazioa, bertan parte hartuko dute hiritarrak, bertan 

eskatuko zaie iritzia eta bertan bilduko dira datuak 

neurketak edo ebaluazioak egin ahal izateko. 

 

Honako ezaugarri nagusiak aurreikusten dira: 

 

Informazioaren biltzailea. Atzokoa, gaurkoa eta biharkoa 

isladatuko duena; albisteekin eta agendarekin batera , eman 

iritzia, parte hartu, eztabaidatu, eta antzekoak begien bistan 

izango dituena. 

Informazio multimedia duena. Jarduera nola informazioa 

hala erakutsiko duena. 

Parte-hartzailea: hiritarrak izango dira webgune honetako 

protagonistak. Horretarako ekarpen zein eztabaida bideak 

prestatuko dira. Zer esanik ez mota guztietako sare sozialak 

garrantzi berezia izango dutela. 

Barne hausnarketarako tresna izango dena. Bertan 

bilduko dira datuak neurketak edo ebaluazioak egin ahal 

izateko eta ondorioak atera ahal izateko. 

Euskara ardatz izango duena, baina Ordizian hitz egiten 

diren beste hizkuntzei bidea emango diena 

Web aglutinatzailea. Agian ekintza zehatz batzuek webgune 

propioak behar izango dituzte, baina gure webgunetik 

horiekiko loturak izango dira. 

Eredugarria. Euskal Herritik hasita beste udalentzat 

esperientzia baliagarria eskainiko duena. 

HELBURUAK Hiritarren artean herriko kontuak eta informazioak zabaldu 

Hiritarrak teknologia berriak erabiliz elkarrekin 

harremanetan jarri 

Teknologia Berrien erabilera bultzatu ikasleengan eta 

herritarrengan 
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ADIERAZLEAK-
EBALUAZIOA 

Webguneko bisita kopurua (Google Analytics bidez) 

Elkar harremanetarako atalean dagoen mezu kopurua 

(Google Analytics bidez) 

Hiritarren asebetetze maila (Webgunearen bidezko 

galdetegia) 

HARTZAILEAK Ordiziako herritar orori zuzendua (9.500 biztanle), baita 

Euskal Herriko publiko orokorrari ere (gai honetan interesa 

izan dezaketenen estimazioa egitea zaila da) . Modu 

honetara, Ordiziako esperientziaren erreferentzialtasuna 

bilatzen da. 

ONURAK Informazioa zentralizatuko da. Ondorioz, elkarreragiteko eta 

informazioa bilatzeko gune zehatza eta bakarra egongo da. 

TRESNAK Webguneen garapenean eta komunikazioan trebatutako 

enpresa bat azpikontratatu da zeregin honetarako: Iametza 

interaktiboa. Enpresa honek Udalarekin eta hiriko ikastetxe 

eta elkarteekin elkarlanean definitu du webgunea.  

EMAITZA Web orriaren helbidea: 

http://www.ordiziahirihezitzailea.eus 

 

BALORAZIOA Ekainaren bukaeran zintzilikatu da sarean web orria. 

Barneko balorazioa positiboa izan da, baina denbora gehiago 

edo ibilbide luzeagoa beharko da tresna eskaintzen duen 

aukera guztiak baliatzeko, eta kurtso honetan 2015-2016 

garatuko da. 

Parte-
Hartzaileak 

Web orriaren edukien eta organigramaren definizioa: 

Belen Maiza, Kultura zinegotzia 

Iñaki Hidalgo, Kultura teknikaria eta proiektuaren 

kordinatzailea 

Aitziber Arrugaeta, Hiri hezitzailea proiektuaren teknikaria 

Kristina Altuna, Berdintasun teknikaria eta Gizarte 

hezitzailea 

Aitzol Azpiroz,  Euskara teknikaria 

Koro Ruiz, Gaztedi teknikaria 

Ainara Ormaetxea, Migrazio eta Aniztasun teknikaria 

Edukiak: 

• D'Elikatuz – Leire Arandia 

• Ordiziako Euskara Zerbitzua – Aitzol Azpiroz 

• Gazteria – Koro Ruiz 

• Migrazio eta Aniztasun Saila – Ainara Omaetxea 

• Berdintasun Saila – Kristina Altuna 

• Kale Heziketa Programa – Helena Nabarro 
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• Kultura Saila – Iñaki Hidalgo 

• Hitzaro Kultur Elkartea -  

• Goierriko Bertso Eskola – Aitor Calvillo 

• Goierriko Goiztiri AEK – Nekane Munduate 

• Zuhaizti Zentro Soziala – Javier Brandiaran 

• Kimetz Emakumeen Elkartea – Belen Balerdi 

• Goyenetxe Fundazioa – Asun Jauregi 

• Jakintza Ikastola – Amaia Aierra 

• Urdaneta Ikastetxea – Rosa Montes  
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2. Belaunaldien arteko ezagutzaren transmisioa  
parametro teknologikoetan kokatzea: Argazki zaharretan 

oinarritutako ibilbideen APPa eta paperezko euskarria 
DATA 2014ko uztailetik 2015eko ekainera 

DESKRIBAPEN
A 

Bi bertsio egin dira, bata paperean eta bestea smartphonerako. 

Hona hemen ezaugarri nagusiak: 

Paperean planteatutako produktuak 24 argazki historiko eta 

bakoitzaren laburpen testuala bereganatuko du. Paperezko 

produktua DIN A-4 formatuko unitatea inprimatu da. 

Paperezko formatua batez ere adinduentzat eta teknologia 

berriekin adituta ez daudenentzat denez, letra mota ikusgarria 

eta garbia erabiltzea aurreikusi da. 

Smartphoneko formatuak ondoko ezaugarriak ditu prestatu 

den APPak: 

Paperezko formatuan erabilitako argazkiak osatuko dute 

bizkarrezurra, baina kokapen horietako udalak dituen argazki 

gehiago erantsiko dira, mugarik gabe. 

Testu nagusiak euskaraz izango badira ere, laburpenak beste 

hizkuntza batzuetan prestatuko dira 

Baliabide ekonomikoen arabera, testuak audio eran ere emango 

dira 

Geolokalizazioaz argazkiak eta erantsitako informazioa 

kokatuko dituena 

Sare sozialetan informazioa eta iritziak partekatzeko aukera 

izango da 

Bi produktu hauekin urtean zehar ibilbideak antolatuko dira 

talde nahasitan, hau da, adin eta jatorri desberdineko hiritarrak 

elkartuz. 

 

HELBURUAK Ordizian bizi diren guztien oinarrizko harrotasuna indartzea, 

hiriaren ezagutzan gehiago sakonduz 

Zer izan garen eta zer garen erakustea, guztien artean zer 

izango garenaren bidea marrazteko. 

Teknologia Berrien erabilera bultzatu Ordiziako biztanleengan 

 

ADIERAZLEAK
-EBALUAZIOA 

Ibilbideetan izena emango duten hiritarren kopurua (Udaleko 

erregistroa) 

Ibilbideetan parte hartuko duten biztanleei egindako 

asebetetze inkesta (eskura emana eta jasoa) 

HARTZAILEAK Ordiziako herritar orori zuzendua (9.500 biztanle) 

ONURAK Ordiziaren iraganeko ezagutzan sakonduko dute hiritarrek, 
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dagoenari balioa emanez eta etorkizuna proiektatzeko 

irizpideak ezarriz. Ezagutza hau ibilbideetan izena ematen 

dutenei emango zaien asebetetze inkestaren bidez neurtuko da. 

TRESNAK APPen garapenean eta komunikazioan trebatutako enpresa bat 

azpikontratatu da zeregin honetarako: Iametza interaktiboa. 

Enpresa honek Udalarekin eta hiriko ikastetxe eta elkarteekin 

elkarlanean definitu du APPa eta paperezko euskarria.  

EMAITZA App-aren lotura: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iametza.or

dizia 

Paperezko euskarria: 

http://issuu.com/barrenakulturetxea/docs/ordiziakoazoka_koadernoa-baja 

Gida didaktikoa: 

http://issuu.com/barrenakulturetxea/docs/ordiziakoazoka_azalpena-pdf 

Bi ibilbide garatu dira: 

1.- Historikoa. Ordiziako azokan oinarrituta eta antzinako 

argazkiekin osatuta.  

2.- Monumentala. Ordiziako monumentu historikoen zeharreko 

ibilbidea. (azken hau bakarrik APP-an) 

BALORAZIOA Uztailean bukatu da lana eta dagoeneko app-a eskuragarri dago 

erabiltzeko Android sistemetarako. ( Google Play Store) 

Gailu mugikor adimendunek eskaintzen duten gaitasunak 

aukera berriak eta desberdinak ematen dituzte Ordiziaren 

iraganeko ezagutzan sakontzeko. 

Ibilbide historikoak, azoka gai hartuta, aukera ezinhobea 

eskainiko du belaunaldien arteko ezagutza eta transmisioa 

egiteko. Eskolako haurrek garai bateko ohiturak, leku bereziak, 

etab… ezagutuko dituzte ibilbide egiterakoan helduekin 

lagunduta. 

 

App-a gida didaktikoaren osatzen da. 

http://issuu.com/barrenakulturetxea/docs/ordiziakoazoka_azalpena-pdf 

 

Parte-
Hartzaileak 

APP edukien eta ibilbideen definizioa + Gida didaktikoen 

edukiak: 

Belen Maiza, Kultura zinegotzia 

Iñaki Hidalgo, Kultura teknikaria eta proiektuaren 

kordinatzailea 

Gemma Lopez Atxega- Turismo Bulegoa   
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3. Belaunaldien arteko ezagutzaren transmisioa  
baliatu hiri hezitzailea proiektuaren komunikaziorako: 

Aurkezpen bideoa eta paperezko euskarriak 
DATA 2014ko uztailetik 2014ko urrira 

DESKRIBAPENA 9 minutu inguruko bideoa. 

Ordiziako herritarrak izango dira protagonista nagusiak, 

helduak eta gazteak 

Euskaraz produzituko da, baina espainolez eta ingelesez 

azpititulutako bertsioak ere produzituko dira 

1000 foileto edo paperezko euskarri prestatuko dira 

bideoaren sustapena egiteko 

 

HELBURUAK Hiri hezitzailearen proiektu orokorra ezagutzera ematea eta 

horren barnean belaunaldien arteko ezagutzaren trasmisioak 

duen garrantzia azpimarratzea 

Ordiziako herritar guztiak Udala bultzatzen ari den 

prozesuarekiko sentsibilizatzea eta euren parte-hartzea 

bultzatzea 

ADIERAZLEAK-
EBALUAZIOA 

Sare sozialetan zabalduko den bideo bat izango denez, 

bideoak Interneten duen ikuskatze kopurua (Youtube edo 

Vimeo zerbitzuen bidez) 

Udalak bultzatzen dituen gainontzeko ekintzatan hiritarren 

parte-hartzea (Udalaren erregistroa) 

HARTZAILEAK Ordiziako herritar orori zuzendua (9.500 biztanle), baita 

proiektu horretan interesaturik dauden edozeini. 

ONURAK Hiritarrak Udala bultzatzen ari den prozesuaren jakitun 

eginez, euren inplikazio zuzena lortuko da eta ondorioz, 

guztiz parte-hartzailea izango den prozesu aberats batean 

murgilduko gara. 

TRESNAK Komunikazioan trebatutako enpresa bat azpikontratatu da 

zeregin honetarako: Iametza interaktiboa. Enpresa honek 

Udalarekin eta hiriko ikastetxe eta elkarteekin elkarlanean 

definitu du bideoaren gidoia. Diru-laguntza hauetara ez dugu 

aurkeztu zeregin honen aurrekonturik. 

EMAITZA 9 minutuko bideoa, sarean Ordizia Hiri hezitzailea web orrian 

ikusgai dagoena hiru bertsioetan: 

Euskara 

http://ordizia-hh.iametza.com/euskara/bideoak/ordizia-

hiri-hezitzailea 

Azpitituluak gasteleraz: 
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http://ordizia-hh.iametza.com/euskara/bideoak/ordizia-

hiri-hezitzailea-azpitituluak-gazteleraz 

Azpitituluak inglesez: 

http://ordizia-hh.iametza.com/euskara/bideoak/ordizia-

hiri-hezitzailea-azpitituluak-ingelesez 

Paperezko euskarria: 1.000 ale argitaratu dira. Sarean era 

eskuragarri dago: 

http://ordizia-

hh.iametza.com/fitxategiak/dokumentuak/argitalpenak/ordi

zia_hirihezitzailea-eskuorria.pdf 

 

BALORAZIOA Ordiziako Hiri Hezitzailea proiektuaren defizitaren bat 

komunikazioarena edota sozializazioarena izan da. Proiektua 

askoz gehiago ezagutzen da kanpoan herrian baino. 

Proiektuan murgiltzen diren kolektiboek (ikastetxeak, 

jubilatuen elkartea, …) ezaguna duten “Hiri hezitzailea” 

marka, baina herritarren ezagutza proiektuaren inguruan 

eskasa da. Ateratako ikusentzunezkoarekin eta foiletoarekin 

gaiari lehenengo hurbilketa eman zaie hiritarrei eta edozein 

momentuan poriektua azaltzeko eskuragarri ditugun bi 

trresna dira. 

Parte-
Hartzaileak 

Ikusentzunezkoaren eta foiletoaren edukiak: 

Belen Maiza, Kultura zinegotzia 

Iñaki Hidalgo, Kultura teknikaria eta proiektuaren 

kordinatzailea 

Aitziber Arrugaeta, Hiri hezitzailea proiektuaren teknikaria 

Kristina Altuna, Berdintasun teknikaria eta Gizarte hezitzailea 

Aitzol Azpiroz,  Euskara teknikaria 

Koro Ruiz, Gaztedi teknikaria 

Parte-hartzaileak:  
D’Elikatuz · Euskara Zerbitzua · Gazteria, Migrazio eta 

Aniztasun Saila · Berdintasun Saila · Kale Heziketa Programa · 

Kultura Saila · Hitzaro Kultur Elkartea · Goierriko Bertso 

Eskola · Goierriko Goiztiri AEK · Zuhaizti Zentro Soziala · 

Kimetz Emakumeen Elkartea · Goyenetxe Fundazioa · Jakintza 

Ikastola · Urdaneta Ikastetxea · Oianguren Institutua 
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ORDIZIA, HIRI HEZITZAILEA 

2014-2015 
 
7.- TALDE ERAGILEA 
 
PARTAIDEAK  TELEFONOA E-MAIL  

Ikastetxeak  

1. Jakintza Ikastola/ 
Amaia Ayerra 943 16 05 40 aayerra@jakintza.net 

2. Oianguren Institutua/ 
Lurdes Elgarresta 

943 88 08 62 
lurdeselgarresta@oianguren.eu 
zuzendaria@oianguren.eu 

3. Urdaneta Ikastetxea/  
Rosa Montes 

943 8 27 80 mmontes@irakasle.net 

Udal Sailetako arduradun eta teknikariak  

4. D’Elikatuz 
Leire Arandia 943 88 22 90 larandia@delikatuz.com  

5. Euskara zerbitzua/ 
Aitzol Azpiroz 943 80 56 22 ebpn@ordizia.eus   

6. Gazte Bulegoa/ Gaztedia 
Koro Ruiz  943 80 56 34 gazteria@ordizia.eus  

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

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

608 265 956   
608 265 957 

kaleordizialorratz@yahoo.es 

9. Migrazio eta aniztasun teknikaria 
Ainara Ormaetxea 943889807 aniztasunaoh@gmail.com 

10. Gizarte Hezitzaile eta Berdintasun 
Teknikaria/  
Kristina Altuna  

943 80 56 10 
 

kaltuna@ordizia.eus  

11. Kultura eta Gizarte Ongizate ordezkaria/ 
Belen Maiza 

943 88 64 23 
685 703 894 

bmaizaur@yahoo.es 

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

Elkarteak  

13. Hitzaro Kultur Elkartea/ 
Aintzine 

943 16 23 66 
609 818 017 hitzaro@gmail.com  

14. Goierriko Bertso Eskola (GoiBE)/ 
Aitor Calvillo 

649 011 262 
 aitor-c@ahize.aek.org  

15. Goierriko Goiztiri AEK/ 
Nekane Munduate 943 88 91 74 ordizia@aek.org 

16. Zuhaizti zentro soziala / Jubilatuen 
elkartea/ 
Javier Barandiaran 

943 88 92 88 jubilordizia@euskalnet.net  

17. Kimetz Emakumeen Elkartea/ 
Belen Balerdi 

943 88 72 57 
 

balerdi-b@hotmail.com  

18. Goyeneche Fundazioa Ordizia/ Legazpi 
Asun Jauregi 

943 88 00 57/ 
943 737298 
647372 069 

ajauregi@fundaciongoyenechess.
org 

 


