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SARRERA 

 

Gasteiz hiri hezitzailea da eta sortu zenetik Hiri Hezitzaileen Estatu eta Nazioarteko 

Sarearen parte da. Gasteizko Udaletik azpimarratu da Hiri Hezitzailea izatea hezkuntza 

jarduerak eskaintzen dituzten zerbitzu edo sailak izatea baino gehiago dela. Paradigma 

berri batez ari gara, non hezkuntzak eskola gainditzen duen, denborari zein garatzen den 

espazioari dagokionean. Hezkuntza bizitzan eragile ezberdin ugari parte hartzen duten 

prozesu iraunkor bezala planteatzen da. 

Paradigma berri honetan, hezkuntza jardueraren marko sozializatzailea ingurua da, 

zentzu zabalenean. Hezkuntza tipologia guztiak barne hartzen dituen ingurua, eduki eta 

ezarpenetan konplexutasun handia duena. Parte-hartzeak oinarrizko papera izatera 

pasatzen da eta aukera berdintasunean, banakako sustapenean eta sustapen 

kolektiboan oinarritutako dimentsio globala aurkezten du, eta gizatasuna, elkartasuna 

edo gizarteratzea bezalako baloreetan funtsatuta dago. Hiri Hezitzailea sortzea 

hezkuntza giro herritarra osatzea da funtsean. 1 

Hiri Hezitzaileen gutunak dionenez, hiri hezitzailerako eskubidea hezkuntzarako 

funtsezko eskubidearen egiazko hedapen gisa ulertu behar da. Benetan uztartu behar 

dira, hezkuntza-etapa formalean eta helduaroan, hiriko baliabideen nahiz 

prestakuntzarako ahalmena eta hezkuntza-, lan- eta gizarte-sistemaren ohiko garapena. 

Hiri hezitzailerako eskubideak printzipio hauen berme nabarmena izan behar du: 

pertsona guztien arteko berdintasunarena, justizia sozialarena eta lurralde-orekarena. 

Horrek toki-gobernuen erantzukizuna handitzen du; hau da, hiriak bere baitan dituen 

hezkuntza-ahalmen guztiak garatu behar ditu, bere proiektu politikoan hiri 

hezitzailearen printzipioak sartuta.2 

GOIAN Kultura eta Kirol Elkartetik gure egiten ditugu hiri hezitzailearen printzipioak eta 

gure eguneroko errealitatetik abiatuta norabide horretan lan egin nahi dugu. 80ko, 

90eko eta 2000ko hamarkada hasierako mota ezberdinetako elkarteen sozializazio 

lanarekin jarraituz,  

 

1 Gasteizko Hezkuntza Zerbitzua, Gasteiz hiri hezitzailea 

2 Hiri Hezitzaileen Gutuna Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean (1984); Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalei buruzko 

Nazioarteko Itunean (1966); Guztientzako Hezkuntzari buruzko Mundu-Adierazpenean (1990); Haurrei buruzko Mundu Gailurrean 

onetsitako Konbentzioan (1990), eta Kultur Aniztasunari buruzko Adierazpen Unibertsalean (2001) oinarrituta dago.
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 Gasteizko Alde Zaharrean 2003. urtetik aisialdian komunitate bizitza laguntzera 

bideratutako proiektu bat egon da, hezkuntza eta komunitate ikuspegi batetik 

egindakoa, formatu ezberdinetan eta baliabide ezberdinekin auzoko bizikidetza 

eraikitzen eta egonkortzen lagundu nahi izan duena. 

Goian du izena ikuspegi hezitzailea duen Alde Zaharreko ekintza komunitario honek. 

Goian auzotasun izaeratik abiatzen da bizikidetza ahul eta prekarioa bizikidetza sendo 

bihurtzeko, pertsonen eta euren kolektibo eta taldeen, sare eta elkarteen garapena 

bateratzen duena, Alde Zaharra osatzen duten azpi-komunitateak azken finean. 

Elkarrekin bizi den auzotasun hau herritartasun global baten markoan egiten da, 

errespetua duten, autonomoak eta arduratsuak diren gizakien interdependentziaren 

artikulazio osasuntsu eta iraunkorra bezala ulertua. 

Goian Proiektua aisialdi edo denbora librearen eremuan zentratzen da, eskolatze-lan 

denbora eta denbora informalarekiko loturak aintzat hartuz. Eremu honetan auzokideek 

eta auzoko kolektiboek dituzten beharren identifikazio parte hartzailetik sortzen da eta 

horiek asebetetzen laguntzen du, proiektu artistiko-kulturalen, ingurumen, teknologia 

eta kirol proiektuen egituratik abiatuta, euskara, hezkidetza, parte-hartzea eta 

iraunkortasun zeharkako proiektuei lotuta, auzokoak, hirikoak edo Arabako lurralde 

historikokoak berezkoak diren ekimenekin. Taldeko proiektu hauek  garatzeko Goianen 

eta Alde Zaharreko lan komunetan parte-hartzea beharrezkoa da, formazio ikuspegi 

batekin. 

Horrela laburbildu daiteke Goianen planteamendua: Alde Zaharrekoa den edo bertan 

bizi den edozein pertsonak aisialdia bere inguruan garatu ahal izatea, bere ezaugarri 

pertsonalez, adinaz, gaitasun mailaz, jatorriaz, sexuaz eta maila ekonomikoaz haratago. 

Alde Zaharreko haurrei eta nerabeei (6-16 urte) lotutako proiektuen egiturari 

lehentasuna ematen zaio, derrigorrezko hezkuntzaren adinekin bat doalako eta 

bizikidetza proiektu kolektiboa osatzeko garrantzi berezia duen tartea delako. Baina 

proiektua garatzen ari da oraindik eta programazioa auzokide helduei irekitzen zaie, gure 

auzoko aniztasuna islatzen duten topaketa espazioen beharraren fruitu.
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Amaitzeko, bizikidetzarako konpromisoko akordio politikoa aipatu nahi dugu. Bertan, 

udalak hiria bizikidetzaren elementu zentral bezala adierazteko konpromisoa hartu du. 

Goian bezalako proiektuen aldeko apustua konpromiso honen adierazle direla ulertzen 

dugu eta elkartea osatzen dugunoi akordio berrien eraikuntzan parte-hartzea 

dagokigula, hala nola, egun egiten ari garen Bizikidetza eta Aniztasun Plana egiten. 

Plan horren zirriborroak azpimarratzen du egungo hirien ezaugarri nagusia aniztasuna 

dela, eta horren ondorioz aniztasun horren kudeaketa erronka nagusia dela. Gasteizko 

Udalak bizikidetzatik egin nahi du, aniztasunaren kulturan heziz eta errespetuaren, 

interakzioaren, kooperazioaren, elkarrekiko ikasketaren eta elkarrekikotasunaren aldeko 

apustua eginez. Elkar ezagutu eta espazio berdina konpartitu giza-eskubideak oinarri, 

elkarri ezagutuz.3   Goianek egunerokotasunetik bere ekarpena egin nahi du. 

 

OINARRIAK 

 

Goianen helburua elkarbizitza sustatzea da. Bizikidetza pertsonen arteko harremanak 

berdinen artekoak badira bakarrik ematen da, eta gizarte osoaren erronka da, baita 

gizarte gasteiztarrarena ere, osatzen duten pertsonek, euren aniztasunaren barruan, 

balorean berdinak direla aitortzea. 

Herritar batzuen begirunerik eza, “gu” hitzaren definizioak beretzat hartu duena, 

besteak hitzaren kategorian arrazoi ezberdinengatik sartzen dena, modu arbitrarioan 

anitza bezala ulertua, eguneroko egoera ezberdinetan eguneratzen da (jatorri kulturala 

edota azalaren kolorea dela eta alokatu nahi ez izatea; ezgaitasuna dela eta hezkuntza, 

sarrera, mugikortasun edo aisialdi aukerak murriztea; generoa dela eta kaletik modu 

askean ibiltzean nork bere buruari mugak jartzea, adibide gisa). Eta herritargo 

kontzeptuak gure hirian bizi den oro aintzat hartzeko erabaki kontziente bat hartu gabe, 

ia ezinezkoa da “besteak” hori (emakumea, mairua, ezgaitua) osatzen duten 

estereotipoen indarrari aurre egitea. 

 

 

3 Gasteizko bizikidetza eta aniztasun Planaren Zirriborroa, 2016
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Eta atea ixten diegu, eta hiria lehenago aipatutako existentzia ahul horretan mantentzen 

da, datu okerrekin eta esloganak jartzeko gaitasunarekin. 

Elkarren ondoan bizitzetik bizikidetzara pasatzeko beharrezkoa da egunerokoan 

estereotipoekin harremanak izatea ukatzea eta pertsonekin harremanak izatera 

irekitzea; garen aniztasuna erabat baieztatu behar dugu. “Guk” hori inor kanpoan gera 

ez dadin zabaltzeko hemen eta orain egiten dugun ekintza kontziente bakoitza 

berdintasunerako irabazitako espazioa da, eta hori gabe ez dago bizitza komunik. 

Ikuspegi honetatik, asko izan dira GOIAN Kultura eta Kirol Elkarteak proiektu hau aurrera 

ateratzeko beharra planteatzeko egoerak eta gabeziak. Horrela laburbildu daiteke 

beharren diagnostikoa, zeinak proiektuaren garrantzia erakusten digun: 

 Familia bakarreko bizikidetza-unitate kopuru altua, adinekoek duten 

lehentasun altua, atzerritarren kontzentrazioa eta gazteentzako erakargarria 

den auzoa. (Diagnosi hurbilketa: Alde Zaharreko Bizilagunen Komunitateak, 

Gizarte Laneko eskola) 

 Kontsumoari lotutako aisialdia oinarri duen praktika, gaua eta alkoholaren 

kontsumoari lotutakoa hain zuzen.  

 Gasteizko elkartegintza eta herri mugimenduaren kabia den arren, bizikidetza 

aniztasunetik egiteko aukera ematen duten eta denboran iraunkorrak diren 

proiektu gutxi. 

 Sozializazio egitura errespetuan eta herritar-bizilagun izaeraren garapenean 

garatzeko eta finkatzeko beharra, aisialdi eta kirol eremuan. 

 Alde Zaharreko kolektibo, talde eta sentsibilitate orok parte hartzeko beharra, 

aisialdian, kultura-arteko prozesuetan, hezkidetzan, jasangarritasunean... 

 Krisiak areagotu dituen desberdintasun sozio-ekonomikoko egoerek konexioa 

eta elkartrukea elkartasunerako eta elkarrekiko laguntzarako bide bezala 

ikustera garamatza. 

 Talde praktika sexistak nagusitzen dira. Era berean, konfrontazio hizkera 

normalean erabiltzea, konnotazio sexista edota xenofobo argiekin; eta 

bizikidetza errazten duten eta bateratzaileak diren kontzeptu gabezia. 

 Bizilagunak hartzaile printzipala diren kirol, kultura eta teknologia klub eta 

elkarterik ez egotea. 

 Gutxiengo diren taldeak ordezkatzen dituzten erakundeentzat aisialdi eremu
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 erreferenterik ez egotea. 

 

 Espazio komunitario eta topaketa eta aisialdi espazio gutxi, batez ere 

kanpoan. Irisgarritasun arazo larriak. 

 

 Eskolaz kanpo euskararen erabilera sustatu eta indartzeko beharra.  Familia 

askok euskararekin duten lehenengo kontaktua da Goian. 

 Erreferentziazko kultura ezberdinetako bizilagunen artean partekatutako 

ekimenik eza, azken urteetan egoera honek auzoko zonalde zehatz batzuetan 

ghetoen sorrerak ekarri dituelarik.  

 

Instituzioen eta Alde Zaharrean dauden hirugarren sektoreko entitateen arteko 

komunikazio dinamikak grafikoki adierazten duen soziograma. 

 

4. Diagnosi hurbilketa: Alde Zaharreko Bizilagunen Komunitateak, Gizarte Laneko eskol
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PLANTEAMENDUA 

 

Goian Kultura eta Kirol Elkarteak Alde Zaharreko sareak, baliabideak, kolektiboak, 

pertsonak eta energiak konektatu eta artikulatu nahi ditu bizilagunek aisialdian dituzten 

beharrei erantzuteko, bizilagunen artean interakzio eta ezagutza prozesuak sortzeko eta 

alor honetan lurraldean bertan erreferentea den egitura sortzeko.  

 

 

BIZTANLERIA ETA ERAGILE HARTZAILEAK 

 

Alde Zaharrean bizi edo Alde Zaharrarekin harremana duen pertsona oro eta bere 

aisialdia bertan garatu nahi duen oro, adina, sexua, maila ekonomikoa, formazio edo 

gaitasun maila edozein dela. 

Marko honen planteamenduekin bat datorren edozein elkarte edo kolektibo, formala 

edo informala. 

 

Komunitatea bera mekanismo sozializatzaile gehiago eta bizikidetza errazten duten 

mekanismo gehiago emateko entitate gisa. 
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HELBURUAK 

 

Ondoren, helburu orokorrak eta zehatzak jaso dira. 

 

HELBURU OROKORRAK: 

 

1. Lehentasunezko arreta eskeini Alde Zaharrean eskola adinean dauden haur eta nerabeei 

(HH, LH eta DBH), bereziki udalerrira heldu berri diren horiei eta gizarte-kalteberatasun 

egoeran egon daitezkenei. 

2. Parte hartzearen bidez herritartasun sentimendua garatzen laguntzen duten sare eta 

egiturak indartu eta sortzea. Komunitean parte hartzeko eta auzokidetasun 

sentimendua garatzen laguntzen duten gaitasunak indartzea eta sustatzea. 

3. Aisialdiaren eremuan komunitate izaera duten proiektu desberdinetan parte hartzearen 

bidez hiritartasunerako gaitasunak modu integral batean garatzea, hezkidetza eta kultur 

aniztasun irizpideak kontuan hartuz. Horretarako arlo desberdinetan antolatzen ditugun 

talde proiektuetan parte hartzea bultzatzen dugu: Kultur eta kirol arloa nagusiki, natur 

ingurunekoak eta IKT eramukoak zehar lerro gisa landuz.  

 

 

HELBURU ZEHATZAK: 

1. Lehentasunezko arreta eskeini Alde Zaharrean eskola adinean dauden haur eta 

nerabeei (HH, LH eta DBH), bereziki udalerrira heldu berri diren horiei eta gizarte-

kalteberatasun egoeran egon daitezken horiei: 

1. Haur eta nerabeen garapen integrala bultzatu balioetan oinarritutako 

hezkuntza eredu baten bitartez.  (Errespetua, elkar ezagutza, adierazpen 

askatasuna, hezkidetza, kiroltasuna, erantzukizuna, kontsumo arduratsua…). 

Gizarte gaitasunen garapena sustatu elkar zaintzaren bitartez eta gatazken 

konponbiderako irizpideak landuz (Komunikazio ez bortitza). 

2. Adin tarte honetan dauden haur eta gazteen artean kirola eta aisialdiaren 

autogestio osasuntsua bultzatu. 

3. Estrategia eta baliabide komunikatibo desberdinak eskaini, haur eta 

gazteen gizarteratze osasuntsua bermatzeko. 
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4. Auzoko haur eta gazteen eta beste zonalde batzuetako  haurren arteko 

harremanak sustatu. 

5. Ohitura osasuntsuak (Elikadura, higienea edota posturei dagokienez) 

landu eta indartu, egunerokoan bere egin ditzaten. 

6. Egun auzoan dauden hezkuntza eta gizarte eragileekin elkarlana sustatu. 

(Hezkuntza formalari dagokionez edota aisialdiaren eremuan, oinarrizko 

gizarte zerbitzuak, zonaldeko ekipoak edota bestelako eragilak). Guzti 

hauen arteko harremana egonkortu. 

7. Haur eta gazteei aisialdiaren eremuan egon daitezken aukerak 

ezagutzera eman eta ahal den einean praktikan jarri. 

8. Kirola, hezkuntza, aisialdia edota lan eremuan egon daitezkeen eredu 

egokiak ezagutzera eman, erreferentzia positiboak eskainiz. 

9. Euskararen erabilera sustatu eta indartu. Egun auzoan dagoen errealitate 

linguistikoa kontutan hartuz, ekintzen hizkuntza nagusia euskara izatea 

lehenetsi. Euskararekiko dagoen pertzepzioa hobetu, bai parte hartzaile 

eta baita familien artean ere. Euskara lehentasunezko hizkuntza izatea 

bermatu elkartearen barne bizitzan eta baita kanpora begirako 

komunikazioan. Egungo egoeran, beharrezko ikusten dugu euskararen 

erabileraren garrantziaren inguruko lanketa egitea auzo mailako 

kontzientziazio lanaren bitartez. 

10. Goianeko ekintzen izen ematea proiektuan parte hartze aktibo bateri lotu 

(bai haur eta gazteen eta baita haien familiena ere). Horretarako kuota 

parte hartzailea jartzen da martxan. Bestalde, familia batzuen egoera 

ekonomikoa parte hartzeko oztopo izan ez dadin eta izen ematea 

ikuspuntu hezitzaile batetik bideratzeko asmoz, beka inklusiboa martxan 

jartzen dugu. Pertsonen eta proiektuaren ahalduntzea bilatzen duten 

tresnatzat ulertzen ditugu biak. 

2. Gure helburu estrategikoekin bat datorren sare konprometitua indartu eta sustatu. 

1. Elkarbizitza indartzea xeden duten auzo mailako eragile eta elkarteekin sortzen 

diren prozesu desberdinetan parte hartzea. 

2. Ematen diren prozesu guzti hauetan auzokideen parte hartze aktiboa 

sustatu. 
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3. Alde Zaharra erreferentziazko auzoa duten eskola desberdinen arteko 

elkarlana sustatu eta hauen arteko zubiak eraiki. 

4. Parte hartzerako eta elkarbizitzarako esparru irekiak bultzatu, egun 

dauden gabezietatik abiatuz eta aukera berriak sortuz. Idea honekin, 

auzo mailako esparru publikoetan eremu osasungarriak izateko bidean 

ekimenak abiatzeko nahia dago. Auzokideen ongizatera begira dauden 

estrategia desberdinak martxan jarri honako esparruen erabilerari 

dagokionez: Santa Maria plaza, Etxauri-Rafa plaza, Landatxo 

Polikiroldegia edota Eskoriatza Eskibel plaza. 

5. Komunitatea eta elkarbizitzarekin erlazionatutako gaien inguruan 

(hezkidetza, komunitate esperientziak, kultur aniztasuna, hezkuntza…) 

auzokideon formakuntzarako eta hausnarketarako esparruak sortu. 

6. Auzoko beste eragileekin amankomuneko proiektuak martxan jarri, 

eragile hauen lana indartuz eta Goianeko programazioan hobekuntza 

sustatuz, eragile desberdinek egiten duten lana plazaratuz eta balorean 

jarriz. 

7. Komunitate sentimendua indartuko duten ekimenak antolatu edota 

parte hartu, auzokideak prozesu kolektibo baten parte izatea 

ahalbideratuz eta gizarte mailan ikustaraziz. 

3. Komunitate ikuspegia daukaten proiektuetan parte hartuz Gaitasun desberdinen 

garapena sustatu: 

1. Proiektu bakoitzaren parte hartzaileengan inguru hurbilarekiko eta hiriarekiko 

kidetasun sentimendua indartu. 

2. Auzoaren aniztasuna ezaugarri positibo eta aberasgarri gisa landu, bertan 

bizi garenon artekoen loturak indartuz. 

3. Auzoko hartzaileen interes eta beharretatik abiatutako programazioaren 

diseinu konpartitua garatu, komunitatearekiko kidetasun sentimendua 

indartuz. Programazioaren ekintzetan auzoan dagoen aniztasuna 

isladatzea helburu bat bilakatzen da bere baitan. 

4. Proiektu bakoitzaren hobekuntza eta garapena, parte hartzaile 

bakoitzaren beharrak kontuan hartuz eta talde dinamikaren garapena 

indartuz. Norberaren identitateren eraikuntzatik abiatu, bestearekiko 
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errespetuzko harremanetan eta komunitatearen sujeto aktibo gisa 

plazaratuz. 

5.  Auzo, hiri eta herrialdeko baliabideak ezagutu, ezagutarazi eta erabilera 

sustatu. 

 

 

KOMUNITATE PRINTZIPIOAK ETA IRIZPIDE HEZITZAILEAK 

Printzipioak 

 Pertsonek euren bizi-prozesuan gidatzeko dute gaitasuna. 

 Elkar bizitza bizi kalitate adierazle gisa. 

 

Irizpide hezitzaileak 

 Hartzaile diren pertsona eta kolektiboen parte-hartz  

 Zaintza eta tratu onetik abiatu, inguru osasuntsuak sortzeko, parte-

hartzaileen eta inguruaren ongizateari lotutako harreman eta pedagogia 

estiloarekin. 

 Hezkidetza, prozesu osoan ikuspegia txertatuz.  

 Aniztasuna proiektuaren eta auzoaren balore positibo gisa. Gure auzoan 

dagoen errealitatea kontuan hartuz, kultur aniztasunari eta honen trataerari 

modu berezian erreparatuz.  

 Euskara indartu eta sustatu: Taldeko parte-hartzaileen egoera eta euskara 

mailatik abiatuz, prozesuan lehenesten den hizkuntza da.  

 Auzoarekin lotura, parte garen komunitatea oinarri hartuz, proiektuaren 

garapenerako eta bere beharretatik abiatuz, elkarreraginean arituko den 

sarea indartuz.  

 Jasangarritasuna, ingurumenari bakarrik lotutako irizpide bezala ez, baizik eta 

dimentsio ekonomiko, sozial eta pertsonaletik ere, kontzeptu zabalago 

batean. 
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ARDATZ METODOLOGIKOAK  

Zehaztapen eta konexio mailak 

Goian zehaztapen eta konexio maila ezberdinetan egituratzen da gizarte eta hezkuntza 

planteamenduak pertsona eta sare eta kolektibo zehatzen beharrekin artikulatzeko 

beharrezko ditugu ipar orratz desbedinak:  

0 MAILA: Hiri Hezitzaileen Gutuna. 

1. MAILA: MARKO OROKORRA: Kudeaketa Plana 

Irizpide hezitzaileen erreferentzia den gida hezitzalea. (Garatze prozesuan) 

2. MAILA: EREMU BAKOITZEKO PROIEKTUA 

3. MAILA: TALDE PROIEKTUAK  

Oinarrizko dokumentazioa 

 Goianen  erreferentzia markoa: Kudeaketa Plana.                  

 

 Goian gida hezitzailea (Garapen prozesuan dagoen dokumentua) 

 

 Eremukako proiektuak  

 

 Ikasturteko programazioa  

 

 Taldekako proiektuak eta komunitate ekintzen fitxak. 

 

◦ Jarraipen fitxak 
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EGITURAKETA 

Lan eremuak 

Elkartearen helburuak eta honen antolaketa beharra aintzat hartuz, Goianen lana 

eremuka antolatzen da. Alde batetik parte hartzaileen interesguneak egongo lirateke, 

baita hauen adina ere.  

Haur eta nerabeen proiektuen antolaketa, bi esparrutan desberdintzen da. Kirola eta 

kultura. Natur inguruko edukiak eta IKTeenak zeharka lantzen direlarik proiektuetan. 

Azken urteetan haur eta gazteetaz gain auzokide helduok elkar ezagutu eta gure auzoko 

aniztasuna isladatuko lukeen esparruen faltaz hausnartu ostean, helduentzat elkar 

topatzeko ekintzak martxan jarri ditugu. Beraz, auzokide helduona lantzen dugun 

hirugarren eremua litzateke egun.  

BIZTANLERIA HARTZAILEAREN ANTOLAKETA 

 Haur eta Nerabeak: 5 eta 16 urte artekoak 

◦ KIROL EREMUA 

◦ KULTUR EREMUA 

 Helduak: 16 urtetik gorakoak 

◦ AUZOKIDE HELDUON EREMUA 

 

Gure helburuen jarraipena egiteko eta elkartearen barne bizitzaren dinamizazioa aurrera 

eramateko elkartea bera eremu gisa jorratzea erabakitzen dugu. Eremu honetan barne 

bilduko lirateke barne mailako zaintza, jarduera administratiboa eta hitzarmenaren 

jarraipena.  

 

Lan eremu hauek oinarri hartuz, organigrama honen bitartez gure egitura azaltzen dugu. 

Eremu bakoitzak erreferentziazko pertsona bat du, proiektuaren kordinatzaileetako bat. 

Komunitate jarduerak eta irizpide hezitzaileak txertatzen direla bermatzeko lana eremu 

guztietan dihardugun pertsonen arteko lan konpartitua da.  

Eremu bakoitzak bere hezitzaile taldea edota sostengu sarea du, lana antolatzen eta 

aurrera ateratzen laguntzeko prest.  
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EREMUKAKO ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

Metodologia sekuentzia 

Dokumentu honetan deskribatutako planteamenduak pertsonei egokitzeko asmoz, 

ondorengo sekuentzia hau eman da: 

 Diagnostikoa: beharrak eta baliabideak hauteman. 

 Diseinua: Egoerari nola ekin. 

 Proiektua ezarri. 

 Ebaluazioa: Emaitza kuantitatibo eta kualitatiboak aztertu eta hobetzeko 

proposamenak. 

 Eguneratzea: Egoki diren dokumentuetan proposamenak sartu jarraipen 

fitxen bitartez.  

 

Metodologia egitura 

Goianen ekintza orok hauxe barne hartuko du: 

 Diskurtsoa: Erabili beharreko erreferentziazko kontzeptuak adostutako 

dokumentuak oinarri hartuz.  

 Praktika: Interakzio estiloa eta giroa. 

 Antolakuntza: komunikazio eta harreman mota, sareekin konex
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Topaketa une eta espazioak 

 Taldeko Proiektu-Prozesuak: astean 2 eta 5 egun arteko maiztasuna, 

ikasturtea bitartean 

 Opor epealdiak: Gabonetan, Aste Santuan eta udan programazio bereziak 

 Ekimen komunitarioak: egutegiaren araberakoak 

 Egitura Irekiko Sareak: maiztasun aldagarriagoa, ikastaurtean sortu eta 

garatzen dira denbora eta espazioa autogestionatuz, jakintza eta zerbitzuak 

trukatzeko guneak, topaketak, plazen dinamizioa. 

 

Parte-hartze kuota sistema eta Goian Beka parte hartzailea 

Parte hartzaileen banakako laguntza jarduerak 

 

Goian Proiektuaren helburuen barruan eta herritarren markoan auzoaren bizi-kalitatea 

eta ongizateari lotutako gizarteratzeko planteamenduarekin bat, Goianen ordaintzeko 

arazoak dituzten familien izen-emateari eta kopuru eta finantzazioari dagozkien ideia 

nagusiak jarraian adierazten dira 

 Ohiko kuota, familientzat faktore mugatzailea ez izateko. 

 Parte-hartzeko eta modu aktibo eta arduratsuan kolaboratzeko konpromisoa 

dakarren kuota, hiruhilekoko jardueretan, zeharkakoetan eta parte hartzen 

den talde proiektuen tratamendu digitalean, baita sortzen diren edo 

aurreikusita ez dauden besteetan ere (talde proiektu batean izena eman duen 

pertsonak parte hartzen duela ulertzen da, eta horretan familia ere sartzen 

da). 

 Lan hauen kopurua eta ezaugarriak talde proiektu bakoitzaren araberakoa 

izango da, antolakuntza eta parte-hartzaileen eboluzio momentua eta 

gaitasunen araberakoa. 

 Aurkezpen hau proiektuaren hasieran egingo da, familiekin egiten den bileran 

 Familiei Goian ezagutzeko aukera ematen diegu, lan egiteko modua eta 

proiektuaren nondik norakoak banaka azalduz. 

 Haurraren eta familiaren beharrak eta ezaugarriak ezagutzeko parada dugu.  

 Beka, arazo ekonomikoak dituzten familienganako ekintza positiboko 

elementu gisa ulertua 
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 Ikuspegia sarrera aktiboaren printzipioan oinarritzen da, inplikatutako 

pertsonen integrazio gaitasunak eta ahalduntzea laguntzen duena. 

 Izen-emate kuotaren kopuru osoa suposatzen du, eskaria, balorazioa eta 

akordioa egin ondoren.. Goianen integrazio-sartze prozesu osoan eta 

osasuntsuan laguntzeko ez dira zehatzak proposatzen, modu horretan seinale 

edo estigma negatiboak sortzeko arriskua murrizteko. 

 

Harrera deitu dugun fase honetan jarraitutako prozesua hauxe da: 

 

 Familiei hitzordua eman, beka eskatzaileei eta berriei lehentasuna emanez. 

 Familiaren harrera egin, ordu betez gutxi gorabehera, elkar ezagutzeko. 

 Familiarekin lortutako akordioak beka eskatzeko orrian islatu. 

 

 

EGIKARITZEA 

Ohiko Periodizazioa 

 

Egunerokoa: 

Proiektuko parte-hartzaileekin eta familiekin komunikazioa (aurrez-aurrekoa, web, 

sare sozialak...). 

Hezitzaileen  beharrei arreta eman. 

Asterokoa: 

Goian proiektuaren kordinatzaileen arteko jarraipena. 

Proiektuaren koordinazio bileren prestaketa. 

Asteroko jardueren egutegi propioa kudeatu. 

Hezkuntza proiektuen eta gorabeheren jarraipena. 

Formazio jardueren antolaketa eta diseinua. 

Beka eta kolaborazio prozesuen jarraipena. 

Hilabetekoa: 
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Ekimenak diseinatu eta antolatzea. 

Zeharkako jarduerak diseinatu eta antolatzea. 

Proiektuak garatzeko beharrezkoak diren espazio eta materialen kudeaketa. 

Hezkuntza zentroekin, hezkuntza eragileekin koordinazioa. 

Hiruhilekoa. 

Hiruhileko ebaluazio eta balorazioa. 

Proiektua eta jarraipen fitxak idaztea. 

 

 

Periodizazio estrategikoa 

Elkarte eta eragileekin harreman sareak eta koordinazio maila 

Eremua Eragile/erakundea Inform

azioa 

Koordi

nazioa 

Partekat

utako 

proiektu

ak 

Hezkuntza Koldo Mitxelena Guraso elkartea  X  

 Landazuri Guraso elkartea   X 

 Odon de Apraiz Guraso elkartea   X 

 Ramon Bajo Guraso elkartea   X 

 Samaniego Guraso elkartea   X 

 Santa Maria guraso elkarta  X  

 Carmelitas guraso elkartea X   

 Abendaño LH X   

 Divino Maestro LH X   

 Landazuri LHI   X 

 Niño Jesus LH X   

 Ramon Bajo LH   X 

 Santa Maria LH  X  

 Toki Eder LH X   

 Urkide LH  X  

 Denon Eskola  X   
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 Fco Vitoria BH X   

 Jesu Obrero BH X   

 Koldo Mitxelena  X  

 Los Herran  X  

 Samaniego BH X   

 Unamuno BH  X  

 San Prudencio X   

 EHU Gizarte lana  X  

 EHU Irakasle eskola  X  

 Vera Cruz X   

 Odon de Apraiz   X 

UDALETXEA Elkarbizitza eta aniztasun saila   X 

 Kirol teknikaria  X  

 OGZ Landatxo   X 

 OGZ Aldabe  X  

 ADZ Landatxo   X 

 ADZ Aldabe  X  

 SOT Aldabe-Landatxo   X 

 Herritarren partaidetza   X 

 Euskara zerbitzua  X  

 Gazteria Zerbitzua  X  

 Eskola kirola  X  

 Berdinatasun zerbitzua  X  

Aldundia Eskola kirola  X  

 Haurtzaroa  X  

Besteak  UPI-Gizarte langilea  X  

 Alde Zaharreko osasun zentroa   X 

 Arquillos-Aurora adinduen 

egotiztak 

  X 

KIROLA Pilota federazioa  X  

 Futbol federazioa  X  
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 Saskibaloi federazioa  X  

 Gimnasia federazioa  X  

 5+11 fundazioa X   

 Adurtza pilota eskola  X  

 Lakua Pilota eskola X   

 Zuzenak X   

 Araski  X  

 Gaztedi  X  

 Txapa ahotsa   X 

 Rol kirol elkartea  X  

KULTURA Zilipurdi  X  

 Arabako Bertso eskola X   

 Baratza aretoa X   

 Zinezba  X  

 Kalakab   X 

 Oihaneder   X 

 AHIE (Arabako herri inauterien 

elkartea) 

  X 

 Indarra X   

 Algara X   

 Jare X   

 Gasteiz Kantuz X   

 Luis Aranburu musika eskola  X  

AUZOA Hala Bedi   X 

 Gaztetxea   X 

 Gasteiz Txiki   X 

 Auzokom   X 

 ACD Campillo  X  

 Ladero Oeste  X  

 AAVV Arquillo  X  

 AAVV Barrenkale  X  
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 Berakah  X  

 Campilloko alfabetatzeko taldeak X   

HERRI 

MUGIMENDU 

Amigos de la RASD X   

 AEK  X  

 Deshazkundea X   

 Ongietorri errefuxiatuak Araba X   

SAREAK Zaharraz Harro   X 

 Santo domingo bizirik   X 

 Harresiak apurtuz  X  

 Geu aisia euskaraz  X  

SAREAK 

JOSTEN 

Saregune   X 

 ASVE   X 

 ADSIS   X 

 ACCEM   X 

 ADRA   X 

 CARITAS   X 

 Cuetame   X 

 Talur   X 

 Cear   X 

 Radix   X 

 Mujeres en la diversidad   X 

 Aldarte   X 

 CSM San Prudencio   X 

 CSM Coronación   X 

Beste eragile 

batzuk 

Txatxilipurdi   X 

 Nondik   X 
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SOZIOGRAMA 
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BALIABIDEAK 

ELKARTEAREN GIZA BALIABIDEAK 

 

GOIAN osatzen duen pertsona taldearen barruan ekarpen ezberdinak planteatu dira: 

ekarpen puntualetatik borondatezko lanera arte, marko ezberdinetatik. Adierazi beharra 

dugu ondoren adieraziko diren taldeak kanpoko ideia eta kolaborazioak jasotzeko prest 

daudela, noizean behingoak edo ohikoak. 

 

Talde motorea 

Proiektu hezitzailea sustatzen duen taldea da. Astero biltzen da proiektuaren erabaki 

estrategikoak adosteko eta Goianen helburuak lortzeko ibilbidean pauso egokiak ematen 

direla bermatzeko, esparru honetan, beraz, epe luze ertaineko erabakiak hartu eta 

egunero jardunaren berri ematen da.  

 

Partaideak hauexek dira: 

 

 Landatxoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Taldeko Ordezkaria (talde motoreari 

eta gainontzeko OGZTi informazioa eta proposamenak eramaten dizkie, bi 

aldetara, kontuzkoak diren familia egoerak hauteman eta horien jarraipena 

egiten du) 

 Guraso Elkarteetako Ordezkariak (gainontzeko gurasoei adostutakoaren berri 

ematen diete, proposamenak eta proiektuaren kontuak bi aldetara eramaten 

dituzte: jarduerak, materiala, Guraso Taldea Goianen ohiko jardueretan eta, 

zehatzago, jarduera puntualetan parte hartzera motibatu). 

 Klaustroetako ordezkariak (proiektua euren lankideei ezagutarazi, akordioak 

adostu, jarduerak proposatu, bi norabideetan arazoak edo egoerak 

 

 Bolondresak: Talde motorean norbanako gisa, proiektuarekiko ardura 

orokorraren parte izan nahi duten pertsonak dira. Talde motoreko erabakietaz 

gain, lan talde eta bertatik ateratzen diren lan eta ardura desberdinak hartzen 

dituzte bere gain.  

 Kordinatzaileak: Elkarteak dituen soldatapeko lau pertsonak dira. Kordinazio 

taldea osatzen dute.  
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Koordinazio taldea 

Eremu bakoitzeko koordinatzaileek osatutako markoa da honakoa. Proiektuaren 

kudeaketa eta orientazioa koordinatzeko, jarduera puntualak eta ohikoak 

programatzeko, eguneroko arazoak konpontzeko, proiektuaren kalitatea hobetzeko, 

egiten diren jarduera guztiak baloratzeko, jardueren jarraipena egiteko -esku-hartzearen 

kalitatea eta programa egoki ezarri dela bermatzeko-, zeharkako jarduerak, kuotak edota 

familiek hartutako beste konpromiso motak adosteko esparrua da.  

Talde motoreko bilerak prestatu eta dinamizatzeko ardura du ere.  

 

Talde hezitzaileak  

 Kirol eremuko talde hezitzailea: Kirol taldeetako hezitzaileek eta 

koordinatzaileak osatzen duten lantaldea da honakoa, bertan taldeen 

jarraipena eta ebaluaketa lantzen da. Kirol taldeen ezaugarri zehatzei 

erreparatzen zaie esparru honetan: Landatxoko asteburuko dinamizazioari, 

kiroltasun kanpainei eta bertan parte hartzeari, kirol eremuko ipar orratzari 

eta helburu propioak diseinatzeari.  

 Kultur eremuko talde hezitzailea: Kultur taldeetako hezitzaileek eta 

kordinatzaileak osatzen duten lan taldea da honakoa, bertan taldeen 

jarraipena eta ebaluaketa lantzen da. Talde kulturalek eta artistikoek bereziki 

dituzten ezaugarrietatik abiatuz hauen lanketa berezia egiten da, hala nola hiri 

mailako ekimenetan parte hartzea antolatu, taldeen ikustaraztea landu edota 

beste kultur elkarte batzuekin elkarlana. 

Sostengu sareak 

 Helduen eremua eta komunitate sareak: Helduen eremuaren 

koordinatzaileak, taldeetako erreferentziazko pertsonek, OGZ kale hezitzaile 

batek eta pertsona bolondresek parte hartzen dute.  Talde honek auzoko 

helduen programazioa koordinatu eta gauzatzen du. Aldi berean, auzo mailan 

edo hiri mailan beste erakundeekin existitzen diren sareak dinamizatzen ditu.  

 Elkartearen dinamizazioa eta kudeaketa: Elkartearen dinamizazioaren 

koordinatzailea eta bolondres desberdinek osatzen dute lan taldea. 

Hitzarmenaren jarraipena egiten dela bermatzen da gune honetatik eta 

elkartearen finantziazioaren erabakiak hartzen dira, baita barne mailako 

bizitzari dagozkion planteamendu edo ta erabakiak.  
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 LANGILEEN FUNTZIOAK ETA ARDURAK 

KIROL ERMUKO KOORDINAZIOA 

Kurtsoko kirol proiektua ebaluazio jarraiturako aukera ematen duen adierazle eta 

irizpideekin egin. 

Goianen kirol proiektuen jarraipena egin hezitzaileekin batera. 

Eskola kirola kudeatu, Aldundiarekin, hezkuntza zentroekin, taldeekin...harremanak 

Parte-hartzaileen hezkuntza jarraipena egin, Kaleko Hezkuntzarekin edo Oinarrizko 

Gizarte Zerbitzuekin koordinatuta; hezkuntza zentroekin... 

Kiroltasun kanpaina dinamizatu taldeen barruan eta Aldundiarekin. 

Kirol proiektuen lotura komunitarioa garatu. 

Auzoko/hiriko kirol baliabideekin koordinatu. 

Hezkuntza taldea kudeatu proiektuak burutzean Goianen hezkuntza baloreen 

jarraipena sartu eta egiteko. 

Goian hezkuntza estilo propioaren gidaliburua sustatu eta bultzatu. 

Blog, mail, whatsap...bidez jarduerak eta ekimenak zabaldu. 

Goianen euskara zeharkako proiektua garatu, jarraipena eta ebaluazioa egin. 

Opor jardueren antolakuntza eta jarraipena. 

Zeharkako jarduerak diseinatu eta horien jarraipena egin. 
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KULTUR EREMUKO KOORDINAZIOA 

Kurtsoko kultura/IKT proiektua ebaluazio jarraiturako aukera ematen duen adierazle 

eta irizpideekin egin. 

Goianen kultura proiektuen jarraipena egin hezitzaileekin batera. 

Aldundiaren Kultura-arteko eta Genero proiektua kudeatu, jarraipena eta memoria 

egin. 

Parte-hartzaileen hezkuntza jarraipena egin, Kaleko Hezkuntzarekin edo Oinarrizko 

Gizarte Zerbitzuekin koordinatuta; hezkuntza zentroekin... 

Kultura proiektuen komunitate lotura garatu, Goianen kultur ekimenak dinamizatuz. 

Auzoko/hiriko kultura baliabideekin koordinatu. 

Hezkuntza taldea kudeatu proiektuak burutzean Goianen hezkuntza baloreen 

jarraipena sartu eta egiteko. 

Goian hezkuntza estilo propioaren gidaliburua sustatu eta bultzatu. 

Blog, mail, whatsap...bidez jarduerak eta ekimenak zabaldu. 

Goianen genero zeharkako proiektua garatu, jarraipena eta ebaluazioa egin. 

Opor jardueren antolakuntza eta jarraipena. 

Zeharkako jarduerak diseinatu eta horien jarraipena egin. 
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HELDUEN EREMUKO KOORDINAZIOA 

Helduen programazioaren ekintzen diseinua. 

Helduen programazioaren zabalpena. 

Helduen elkar topatzeko esparruen jarraipena erreferentziazko pertsonekin batera.  

Auzoaren beharren diagnostikoa gaurkotu. 

Komunitate mailako sareen dinamizazioa.  

Bizikidetza eta elkarbizitza alorreko arduradunekin proiektuaren jarraipena.  

Auzoko/hiriko baliabide/plataformekin koordinatu (erabakitzen dena eta 

beharrezkotzat jotzen dena). 

Goian hezkuntza estilo propioaren gidaliburua sustatu eta bultzatu. 

Blog, mail, whatsap...bidez jarduerak eta ekimenak zabaldu. 

Goianen partaidetza zeharkako proiektua garatu, jarraipena eta ebaluazioa egin. 

ELKARTEAREN DINAMIZAZIOA ETA KUDEAKETA 

Hitzarmenaren jarraipena egin. 

Proiektua ikustarazteko estrategien diseinua 

Sare sozialen dinamizazioa 

Beka parte hartzailearen jarraipena.  

Erakundeekin harremanak. 

Kontrol ekonomikoa: fakturak, ordainketak... 

Jarduerak ekonomikoki bideragarriak diren zehaztu. 

Eremu laboralaren kudeaketa.  

Goianen autogestio zeharkako proiektua garatu, jarraipena eta ebaluazioa egin. 

Autogestio ekonomikoko estrategiak diseinatu. 
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HEZITZAILEEN FUNTZIOAK 

Goian auzoko komunitate proiektua da. Bertan, pertsona eta eragile desberdinak 

aritzen gara elkarlanean. Lan kontratuak erakundeetatik jasotzen dugun laguntza 

ekonomikoen menpe daude.  

Hezitzailearen lan-kontratua bi zatitan banatuta dago.  Batetik, taldearekin ekintza 

zuzena. Bestetik, ekintza komunitarioa. 

Talde proiektuan haurrekin lan zuzena: 

 Goianen lantzen diren hezkuntza irizpideak ezagutu.   

 Erreferentzia taldearen dinamizazioa. 

 Proiektuaren jarraipena bideragarria izateko parte-hartzaileak bilatzeko eta 

jarraitzeko inplikazio aktiboa. 

 Taldeko erreferentea izan: puntualtasuna, asistentzia, eredua. 

 Talde jarduera diseinatu eta prestatu: 

 Urteko talde proiektua idatzi. 

 Saioen aurretiko programazioa idatziz aurkeztu. 

 Lan-koadernoan datuak jaso: asistentzia, gorabeherak, hezkuntza helburuak eta 

ebaluazioa. 

 Kurtso amaierako memoria egin. 

 Erreferentziazko koordinatzailearekin koordinatu jardueraren jarraipena egiteko. 

 Arautu gabeko opor jarduerak diseinatu eta horietan parte hartu (udalekuak ez diren 

horiek), taldeari berari zuzendutakoak. 

Komunitate jardunari dagokiona:  

 Hezkuntza taldearekin koordinatu jardueraren jarraipena egiteko eta proiektuan 

hezkuntza irizpideak bultzatzeko. 

 Goianek edo beste kolektibo batzuk sustatutako ekimenetan  parte hartzea. 

 Goianen barne prozesuetan modu aktiboan parte hartu (formazioa, bilerak, lan 

taldeak...) 

 Familiekin, auzoarekin....komunikazio aktiboa. 

 

 

.
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BALIABIDE MATERIALAK 


