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HAZIAK egitasmoa: 

Herritarren ahalduntzetik gizarte aktibo eta 

parte-hartzaile batera 
 

 

 

 

1.— Zer da HAZIAK egitasmoa? 

 

HAZIAK egitasmoaren helburua gizarte-eragile aktiboak heztea da, barne 

ahalduntze1 eta kontzientzia kolektiboaren bidez, gizarteko sektore eta 

eragile desberdinen arteko gizarte kohesioa bultzatuz, elkarlanean 

oinarrituz eta etengabe ikasiz. Horrela parte-hartze eta bizikidetza kultura 

bat sustatzen dela sinisten dugu egitasmo honen eragile taldean parte hartzen 

dugunok.  

 

Balio publikoa sortzeko ezinbestekoa iruditzen zaigu parte-hartze eta bizikidetza 

kulturan heztea eta hori bilatzen du HAZIAK egitasmoak, herritar aktiboak eta 

gizartearekin konprometituak bilatuz. Hori izango da oinarria baita ere 

etorkizuneko gobernantza ereduek, kultura demokratikoak eta erabaki 

publikoetan parte-hartzeak funtzionatu dezaten. 

 

                                                 
1 Ahalduntzea egoera zehatzei aurre egiteko nork bere burua indartzea, osatzea bezala defini 

genezake. 
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HAZIAK egitasmoari buruzko informazio guztia honako loturetan aurkitu ahal da: 

 
http://www.haziak.eus  
https://vimeo.com/haziak 
https://twitter.com/hazianitzak   
 

http://www.haziak.eus/
https://vimeo.com/haziak
https://twitter.com/hazianitzak
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2.— Zer ibilbide egin du HAZIAK egitasmoak? 

 
 
HAZIAK egitasmoa 2015-2016 ikasturtean jarri zen martxan Oiartzungo Haurtzaro 

ikastolan, eragile desberdinen elkarlan estuari esker, horien artean Ametzagaiña 

taldea, hemen aurkezle lanetan ari den irabazi asmorik gabeko erakundea. 

 

Harrezkero, jarraian etorri diren ikasturteetan martxan jarraitu, bai Haurtzaro 

ikastolan eta baita ere Oiartzun herri osoan, hainbat ekintzen bidez, belaunaldi 

desberdinak harremanetan jarriz, haur zein gurasoak elkarrekin batuz, hainbat  

ekintza kultural eta parte-hartzaileren bidez eta beti herriko eragile eta 

sortzaileekin elkarlanean, gizarte ekimenaren indarraz baliatuta, azken finean. 

 

HAZIAK egitasmoaren helburua leku gehiagotara zabaltzea da, tokiko eragileen 

bidez, baina beti ere HAZIAk egitasmoaren balio eta helburu nagusiak 

errespetatuz. Zentzu honetan esan, proiektuan sortzen den material guztia 

(irudiak, bideoak, kantuak, ipuinak, komikiak, audioak, antzezlanak, APPak eta 

abar) www.haziak.eus webgunean zintzilikatzen direla, Creative Commons 

lizentziapean, ondorengo helburuekin: gizarteak materiala eskura edukitzea, 

aprobetxamendu pertsonalak ekiditea eta informazio eta sorkuntza fluxua 

bermatzea. 

 

http://www.haziak.eus/
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Orain arte material ugari argitaratu da, euskaraz. Honako helbideetan kontsultatu 

daiteke: 

 

• Barrurako bidean: Orainean kokatzeko baliogarriak izan daitezkeen 

baliabideak. http://www.haziak.eus/materiala/barrurako-bidean 

• Ipuina. ‘Igel Marroitxo’ ipuinaren bidez, enpatia, norberaren ahalduntzea 

edo sentimenduak bezalako gaiak lantzen dira. 

http://www.haziak.eus/materiala/ipuinak  

• Komikia. BarruKLIK komikiaren bidez, lanketa desberdinak egiten dira: 

roletan sakontzea, banakako funtzionamendutik talde funtzionamendura 

pasatzea eta barne ahalduntzea zein kontzientzia kolektiboa bezalakoen 

lanketa. http://www.haziak.eus/materiala/komikiak  

 

• Audioak. Atal honetan testu euskarrian sortutako baliabideak entzuteko 

aukera dago, baita haurrek sortutako kantak zein ipuinak entzuteko aukera 

ere. Garrantzitsua da aipatzea material guztia ahalik eta irisgarrien 

bihurtzeko ahalegin berezia egiten duela HAZIAK egitasmoak, nolabaiteko 

mugapena duten hartzaileetara ere iristeko. Ondorioz, bai ‘Igel Marroitxo’ 

ipuinaren zein ‘BarruKLIK’ komikiaren kasuan, narrazio audioz grabatu zen. 

http://www.haziak.eus/materiala/audioak  

 
• Bideoak: Atal honetan botere harremanen gaia lantzeko bideoak (harreman 

ereduak zein harremanen kudeaketa) eta sorkuntza prozesu desberdinen 

bidez sortutakoak aurkitu daitezke. 

http://www.haziak.eus/materiala/bideoak  

• Kontaklik: Norberak bere ipuina sortzeko APPa. 

http://www.haziak.eus/kontaklik  

 

 

 

 

http://www.haziak.eus/materiala/barrurako-bidean
http://www.haziak.eus/materiala/ipuinak
http://www.haziak.eus/materiala/komikiak
http://www.haziak.eus/materiala/audioak
http://www.haziak.eus/materiala/bideoak
http://www.haziak.eus/kontaklik
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3.— Barne ahalduntzea eta herritar aktibo 

izatearen arteko lotura 
 

Pertsonak beren jokabide, gaitasun eta ezagutzekin batera, etorkizunaren giltza 

dira. Haiek dira etengabeko eraldaketan oinarrituta gizarte eta ekonomia 

lehiakorragoa, bidezkoagoa, kohesionatuagoa, gardenago eta iraunkorragoa 

lortzeko beharrezkoa den jakintza sortu, erabaki eta transmititzeko gaitasuna 

dutenak. Herritar aktiboak eta ikasteko gogoa duten pertsonak dira gakoa.  

 

Ikasteko gogoak eta aktibo izateak pertsonen autoestimuarekin eta sormenerako 

gaitasunarekin zerikusia dauka. Hala, herritar aktiboa izateak berekin du 

pertsonak bere burua autonomo eta gai moduan ikustea, arlo pertsonalean 

gauzatzeko dagoen helburu multzo bat edukitzea, eta jardun-eremu eta arlo 

askotako (ekonomia, gizartea, politika)-komunitate bateko partaide sentitzea. 

 

Horrek guztiak norberaren ahalduntzearekin zerikusia dauka eta tamalez, 

gaur egungo gizartean ahalduntze hori kaltetzen duten hainbat egoera ematen 

dira. 

 

Gizarteko partaideen arteko elkarbizitza harremanak, askotan, jazarpenean 

oinarritzen dira. Hala, botereak duena beste kideen gaineko autoritatea ezarri ahal 

du, eta egoera zein ahalmenaren arabera besteen jokabidea eraldatu, eragin edo 

hutseratu. Jazarpen egoerek ez diote uzten gizabanakoari  behar bezala hazten, 

ikasketa prozesuak inguru egokian garatzen, gizartean modu eraikitzailean parte 

hartzen, lan munduan txertatzen, eta abar. 

 

Egoera horiek forma eta erantzun ezberdinetan islatu ahal dira: mobbing-a, 

bullying-a, sexu gehiegikeriak, pertsona heldu eta haurrekiko tratu txarrak, 

feminizioak, herrialdeen arteko jazarpenak, xenofobia, homofobia, naturari 

eragindako kalteak…  

 



 
 

HAZIAK   7 

Oinarrian harreman desorekatuek bortizkeria dakarte berekin. HAZIAK 

egitasmoan txikitatik harreman osasuntsuen sorkuntzaren kudeaketa egokiak, 

egoera desorekatuen antzemateak eta horien iraultzeak, barne eraikuntza 

pertsonal eta naturalen lanketak, kideen arteko laguntasunak,  eta abar,  lantzen 

dira, horren bidez herritar aktiboak osatzeko helburuz, euren giza ahalmena 

garatuz, etorkizuneko egoerei konfiantzaz, sormenez, espiritu kritikoz eta 

gozamenez aurre egin diezaioten. 

 

Puntu honetara iritsita, azpimarragarria iruditzen zaigu ahalduntze prozesuek 

helburu horretan zer nolako eragina duten aipatzea. 

 

Ahalduntzeak lau fase ditu:  

 

• Jakitea injustizia edo desberdintasun horiek inguruan, geuri gertatzen 

zaizkigula. 

•  Jabetzea (konturatzea) nork bere buruan kontzienteki bizitzea. 

• Ahalduntzea: Jabetu ondoren egoera horri aurre egiteko gai izatea, eta 

horretarako tresnak, ikastea, baliatzea, praktikatzea; alegia nork bere burua 

indartzea, osatzea. 

• Desikastea: Aurreko fase guztiak oinarritzat hartuz aldez aurretik ikasitako 

jokamoldeen aldaketa dago hemen, aurretik ikasitakoa suntsitu eta 

portaera eta erlazioak aldatzeko. 

 

Ahalduntzearen bide orri hau, egitasmoaren ezaugarri, helburu eta lekuan lekuko 

moduetara egokituta, oinarri du HAZIAK egitasmoak, honela baino ez baitira 

lortuko gizabanako osoak, inguruarekin integratuak, gizartean parte 

hartzeko, eragiteko eta ikasteko borondatearekin. 
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4.— Nola lantzen du HAZIAK egitasmoak barne 

ahalduntzea? 
 

 

Eskola zein herri mailan hainbat ekintza eta eduki landu dira eta lantzen dira. 

Etengabe ematen da ikasketa prozesu bat. Baina biziki interesgarria da Askebideak 

aipatzea, batik bat haurrei zuzenduak. Horien bidez, haur bakoitzak bere barne 

mundua azaleratzen du. Horretarako arlo desberdinak jarri dira martxan, haur 

guztiak desberdinak direlako eta batzuek irudien bidez komunikatzea gustukoago 

duten bitartean, beste batzuek adibidez, gorputzarekin egitea nahiago dutelako. 

 

  

 

Esan ipuinekin. Askebide honen helburu orokorra 

haurrari bere barnean duena askatzeko bidea ipuinak 

sortuz irekitzea da. Bere erara, teknika desberdinen 

bidez ipuinak sortuko dituzte haurrek, gai desberdinak 

landuz eta barruan duten hori azaleratuz. Ipuin kontalari 

baten laguntzarekin egiten dute haurrek askebide hau. 

  

 

Esan irudiekin. Askebide honen helburu orokorra 

haurrari bere barnean duena askatzeko bidea marraztuz 

irekitzea da. Haurrari esaten zaio Hartu pintzela, hartu 

margoa eta egizu nahi duzun hori. Inork ez dizu zer egin 

behar duzun esango… inork ez dizu esango egin duzun 

hori egokia den edo ez. Ez zara epaitua izango. Tarte hau 

zure nahiak aurrera eramateko tartea da. Besteen 

aldamenean eta zureaz jabetuz. Idurre Ugalderen 

laguntzarekin egiten dute haurrek askebide hau. 
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Esan rap-arekin. Askebide honen helburu orokorra 

haurrari bere barnean duena askatzeko bidea rap-aren 

bidez irekitzea da. haurrek burututako hastapeneko 

lanketa oinarritzat hartuta, testuak eta ideiak landu eta 

rap egitura duten errimadun testuak sortu nahi dira. Era 

berean, Esan gorputzarekin askebidean (erritmoa eta 

body-perkusioa) parte hartzen dutenekin elkarlanerako 

ateak irekitzen dira, erritmoak eta errimen errezitatzeak 

uztartuz. Rap abeslari ezberdinen laguntzarekin egiten 

dute haurrek askebide hau. 

 

  

 

Esan gorputzarekin. Askebide honen helburu orokorra 

haurrari bere barnean duena askatzeko bidea gorputz 

adierazpenaren bidez (erritmoa eta body-perkusioa) 

irekitzea da, musikaz gorputza gozatzea, bakoitzak dituen 

gaitasunez, mugez ohartzea, ezagutzea eta errespetatzea. 

Muga horiek onartuz eta motibazioaren indarrarekin 

lorpen berrietara iristeko gogoa piztea, taldekide guztien 

parte hartzea bultzatuz. Odei Astibiaren laguntzarekin 

egiten dute haurrek askebide hau. 

  

 

Esan hormargoturekin. Askebide honetan horma bat 

margotzeko aukera dute gazteek irudigilearen 

laguntzarekin. Taldeka sei pertsonaia sortu zituzten 

paperean eta haurren laguntzarekin irudigileak horman 

markatu ondoren, denen artean koloreztatu zituzten. 

Horrez gain, pertsonaia horiek deskribatzen zituzten 

ezaugarriak idatzi zituzten horman: beldurrak, auto 
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afirmazioa, bata bestearengandik ezberdinak garelako. 

  

 

Esan rap eta DJ-arekin. Askebide honetan sortzaile 

bakoitzak bere taldearekin erritmoak, letrak, errimak, 

musika eta honen nahasketak ikusten, aztertzen eta 

lantzen ditu. Band Sound System2-eko Moro eta Stepi dira 

bidelagun. Amaieran ‘Esan gorputzarekin’ askebideko 

parte-hartzaileekin batera egiten da saioa. Batzuk 

rapeatzen duten bitartean, besteek erritmoa jartzen diote 

perkusioarekin eta hirugarrenek berriz, erritmoa eta 

baseak binilo eta nahasketak egiteko mahaiarekin. 

 

Askebide hauen bideratzaileak disziplina desberdinetako sortzaileak dira eta 

haurrekin batera sorkuntza prozesu bat garatzen dute. Beti dago haur bakoitzak 

dituen banakako beharrei egokitua eta bukaeran adierazpen kolektibo bat dago. 

Azken hauen adibide dira haurrek sortutako rapak3,4 eta urtero sortutako 

muralak5, besteak beste. 

 

                                                 
2 https://www.facebook.com/BADSoundSystem/  
3 http://www.haziak.eus/materiala/audioak/rapa-barrua-askatzeko-bidea-lh6  
4 http://www.haziak.eus/bloga/haurtzaro-ikastolan-askebidean-tailerretan-sortutako-rapak-sarean  
5 https://www.flickr.com/photos/142890901@N05/sets/72157681140688634  

https://www.facebook.com/BADSoundSystem/
http://www.haziak.eus/materiala/audioak/rapa-barrua-askatzeko-bidea-lh6
http://www.haziak.eus/bloga/haurtzaro-ikastolan-askebidean-tailerretan-sortutako-rapak-sarean
https://www.flickr.com/photos/142890901@N05/sets/72157681140688634
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5.— Ahalduntzean eragiteko ekintza sozialak 
 

Hainbat dira HAZIAKen dinamiken inguruan azken urtetan antolatu diren ekintza 

sozialak. Ez ditugu guztiak jaso, baizik eta aukeraketa bat egin dugu. HAZIAK 

webguneko blogean6 egin daiteke guztiaren jarraipena. 

 

  

 

Emakumeek jasaten dituzten botere 

harremanen mapak elkarrekin adierazteko 

saioa. Helburua dinamika parte hartzaileen bidez, 

Oiartzungo herrian emakumeek jasaten dituzten 

botere harremanak adierazteko, eta horiek 

iraultzeko zein urrats, indibidual zein kolektiboak, 

eman behar diren lantzea, hausnartzea, 

konpartitzea… 

  

 

‘Harriz Harri’ ikuskizunaren bidez enpatia 

lantzen. El teatre de l’home dibuixat7 konpainia 

katalanaren 'Harriz harri' ('Pedra a pedra') 

ikuskizunak bereziki enpatiaz, intolerantziaz, 

ezezagun diren gauzei diegun beldurraz eta 

adiskidetasunaz hitz egiten du. Antzezlan honek 

nazioarteko 13 sari jaso ditu. Sari horien artean 

dago besteak beste, Formatu Txikiko Ikuskizun 

Onenaren 2008ko Feten8 saria. 

Ikuskizunak itsasoan du bere testuingurua eta 

pertsonaiak hondarretik eta harrietatik jaiotzen 

                                                 
6 http://www.haziak.eus/bloga  
7 https://homedibuixat.com/ 
8 http://feten.gijon.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4tHYE6qECm4
http://www.haziak.eus/bloga
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dira. Antzezlana Isidro Ferrer idazlearen 'Piedra a 

piedra' liburuan oinarritua dago. 

Saioak amaitu ondoren, haurrek gaiari eta 

ikuskizunari buruzko galderak luzatu ahal izan 

zituzten, emanaldi guztiz parte hartzailea 

bihurtuz. 

 

  

 

Rap-aren grabazioa. Esan rap-arekin askebidean 

sortutako letra eta Esan Dj-arekin askebidean 

sortutako basearekin rapa grabatu zuten. 

Grabazioa Band Sound System eta Autobus 

Magiko9-ko abeslarien gidaritzapean egin zuten. 

Rap-aren gaiak laguntasuna, maitasuna, 

matxismoa, arrazakeria… dira eta haurren ahotsez 

gain, Moro eta Gotzonek ere ahotsak sartu 

zituzten. Emaitza sarean entzungai dago.10 

 

  

 

IkusKLIKzunak, sorkuntza kolektiboa. 

BarruKLIK komikia landu ondoren, haurrek 

hainbat ikusKLIKzun sortu zituzten. Taldeka 

aukeratu zuten zer eta nola adierazi nahi zuten: 

poesia, antzerkia, bertsoak, elkarrizketak, 

muralak, mural-bideoak, antzerki-murala, 

dantza… denetarik sortu zuten bakoitzak bere 

                                                 
9 https://autobusmagikoa.bandcamp.com/  
10 http://haziak.ametza.com/materiala/audioak/rapa-barrua-askatzeko-bidea-lh6  

http://www.isidroferrer.com/index.php?/bibliografia/piedra-a-piedra/
http://www.isidroferrer.com/index.php?/bibliografia/piedra-a-piedra/
https://autobusmagikoa.bandcamp.com/
http://haziak.ametza.com/materiala/audioak/rapa-barrua-askatzeko-bidea-lh6
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desio, nahi edo gogoen baitan. Lanak sarean 

ikusgai daude.11 

  

 

2018ko urriaren 27an ospatu zen lehen aldiz 

Haziak Eguna, ospakizun publikoa eta irekia. 

Bertan herriko eta herritik kanpoko haurrak zein 

helduak bildu ziren. 

Botere harremanak beste modu batera lantzeko 

eta elkarbizitza osasuntsuago bat lortzeko lehen 

urratsa, barne mundua eta sentimenduak 

kanporatzea dela sinistuta, ekintza desberdinetan 

parte-hartzeko aukera egon zen.  

  

 

Kutxa magikoekin lanketa desberdinak. VEDI12 

erakundearekin elkarlanean sortu zen ekimen 

hau. Ekimena oso indartsuak sortzen dira 

dinamika honen baitan. Parte-hartzaileek ipuin 

bateko eszena desberdinak marraztu eta 

koloreztatzen dituzten bitartean, eskuz, kartoiz 

egindako kutxek ekintza hori grabatu egiten dute, 

kamerak erabilita. Horrela irudiak bizidun 

bihurtzen dira. Orain arte matxismoak haurrengan 

eta emakumeengan duen eragina eta pertsonen 

arteko lehiakortasuna bezalako konzteptuak 

landu dira, besteak beste. Hona hemen bi emaitza 

ikusteko: 

http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-

                                                 
11 http://www.haziak.eus/bloga/ikusklikzunak-sorkuntza-kolektiboaren-bizipena-ikastetxean-lh5  
12 https://www.ventanaaladiversidad.org/  

http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-genituen
http://www.haziak.eus/bloga/ikusklikzunak-sorkuntza-kolektiboaren-bizipena-ikastetxean-lh5
https://www.ventanaaladiversidad.org/
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pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-

genituen  

http://www.haziak.eus/bloga/ahozkotasuna-eta-

kultur-aniztasuna-botereak-desarmatzeko  

http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-genituen
http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-genituen
http://www.haziak.eus/bloga/ahozkotasuna-eta-kultur-aniztasuna-botereak-desarmatzeko
http://www.haziak.eus/bloga/ahozkotasuna-eta-kultur-aniztasuna-botereak-desarmatzeko
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6.— Elkarlanean oinarritutako egitasmoa 
 

HAZIAK egitasmoa elkarlanean oinarritutako egitasmo bat da eta eragile oso sare 

zabala dauka, eragile horien artean aurkitzen da Ametzagaiña taldea. Irabazi 

asmorik gabeko elkartea da Ametzagaiña eta nahiz eta hizkuntza teknologian 

egiten duen lanagatik den batik bat ezaguna, erantzun kidetasun sozialaren arloan 

egiten dituen apustuak HAZIAK bezalako egitasmoetan parte-hartzera eramaten 

dute. Gainontzeko eragileak honako hauek dira: 

 

  

 

Dejabu Panpin Laborategia13 antzerki sortzailez 

osatutako konpainia oreretarra da. 2001ean Ainara 

Gurrutxagak eta Urko Redondok sortu zuten eta 2010. 

urtetik Miren Alkala gehitu zitzaien taldean. Kolektiboki 

hainbat antzezlan sortu dituzte, beti ere antzerki fisikoa 

eta txontxongilogintza ardatz hartuta. Konpainiako 

kideek sormen prozesu guztian hartzen dute parte: 

idazketa, zuzendaritza, argiztapena, antzezpena eta 

abarretan. Errealitatea poetikoki adieraztea xede duen 

antzerkia da eurena.  

  

 

Etxegiroan: Narrazio laburrak, poemak, liburuen 

pasarteak eta haurrentzako ipuinak grabatu eta editatzen 

dituzte Etxegiroan14 egitasmoaren atzean daudenek, 

musikaz batera. Maria Uriarte, Tomas Fernando eta 

Osoitz Elkorobarrutia dira pasioa, mimoa eta 

konpromisoa darien narrazio musikatuen atzean 

daudenak. HAZIAK egitasmoaren baitan sortutako 

materiala ikusi ezin duten haurrei ere gerturatu zaie. 

                                                 
13 www.dejabu.org 
14 www.etxegiroan.com  

http://www.etxegiroan.com/
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Hala, sortutako ipuina eta komikia musikatu eta guztien 

bihotz-belarrien gozamenerako produktu bilakatu dute 

Etxegiroan-ekoek. 

  

 

Nora Barroso: Doktorea. Egun Euskal Herriko 

Unibertsitateko irakaslea da. Herri ekimen parte-

hartzaileetan zein barne-proiektu pertsonal 

desberdinetan lan egin du doinuak, kantak, ipuinak, 

olerkiak eta dantzak sortuz. Kimutx15 proiektuko 

sortzaileetako eta garatzaileetako bat da. HAZIAK 

egitasmoko dinamizatzaileetako bat da eta beronen 

definizioan eta sorkuntzan parte hartu du. Era berean, 

‘BarruKLIK’ komikiko gidoilaria da, Nekane 

Martiarenarekin batera. 

  

 

Nekane Martiarena: Psikologian lizentziatua. Haur eta 

gazteen munduan murgildua, bai proiektu berriak 

sortzen bai eta dauden beste hainbatetan parte hartuz. 

Oiartzungo haurren balio anitzeko zerbitzuaren 

koordinatzailea da eta Torri Gukin (adinekoen aisialdia 

suspertzeko egitasmoa) egitasmoaren sortzaile eta 

kudeatzailea. Nora Barrosorekin batera, HAZIAK 

egitasmoko dinamizazio, definizio eta sorkuntza lanetan 

dabil. Era berean, ‘BarruKLIK’ komikiko gidoiaren egilea 

da, Nora Barrosorekin batera. 

  

                                                 
15 www.kimutx.eu 
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Eider Eibar16: Haur eta gazte literaturako ilustratzailea, 

margolari eta marrazkiz inguratua bizitzea gustuko duen 

neska dantzari eta langilea da. HAZIAK egitasmoko 

logoak, komikiaren ilustrazioak, materiala eramateko 

poltsak, bideoetako sarrera eta amaierako animazioak… 

bere sorkuntzatik etorri dira. ‘Esan Hormargoturekin’ 

askebidea gidatu du baita ere.  

  

 

Odei Astibia: Musikari eta perkusionista da. Perkusio 

etnikoko eta Afrikako perkusio ikastaroak egin ditu. 

Bateria ikasi du Pako Diaz-ekin, Javi Area-rekin, Iñaki 

Montserrat-ekin eta Pepe Sánchez-ekin. Egun Zo-Zongó17 

taldean dabil eta bertan Rockalean eta Kolpez Blai perku 

show proiektuetan murgilduta dago. Oreka TX taldean 

ere parte hartzen du, baita Donostiako Orfeoian ere. Da 

Capo kooperatibako zuzendarietako bat da eta baita 

Musikari elkarteko kidea ere. Mugika eta mugimendu 

ikastaroak ematen ditu, gorputz perkusioa eta Afrikako 

perkusioa. HAZIAK egitasmoaren barruan ‘Esan 

Gorputzarekin’ askebidea gidatu du. 

  

                                                 
16 www.eidereibar.eus  
17 www.zozongo.com  

http://www.eidereibar.eus/
http://www.zozongo.com/


 
 

HAZIAK   18 

 

Lur Korta: Arte Dramatikoko ikasketak egin ditu. NAE 

Nafarroako antzerki eskolan Interpretazioa 

espezializazioa. Antzerki eskola amaitu zuenetik, eskola 

eta kultur etxeetan antzerki saioak ematen dabil, adin 

guztietan, haur, gazte eta helduekin. Leitzako helduen 

tailerra eta Oiartzungoa zuzendu ditu. Antzerkian ibilbide 

luzea du (“Pottola”, “Ai ama!!”, “Rum rum rock””…). 

Antzerki lanez gainera, herri desberdinetan ipuin 

kontalari ere aritu da, gehienetan euskaraz eta 

haurrentzat. Dagoeneko 300 saio baino gehiago egin ditu. 

Ipuin saio desberdinak ditu: “Aurorita beti polita”, 

“Ipuinekin jolasean”...  HAZIAK egitasmoaren baitan 

haurren antzerki sorkuntza prozesua gidatu du. 

  

 

Odei Barroso:. Bertsolaritza irakasle gisara egiten du lan 

Bertsularien Lagunak Elkartean18. Jolasaren bidez 

haurrei hizkuntzaren adierazpen motak transmititzen 

saiatzen da, haur eta gazteak hizkuntzaren erabilpenera 

eta sorkuntzara bideratuz. Bere denbora librean 

bertsotan eta rapean aritzen da. 2zio rap19 taldeko 

partaidea da. HAZIAK egitasmoaren barruan, ‘Esan rap-

rekin’ askebidea gidatu du. 

  

                                                 
18 https://www.eke.eus/eu/kultura/bertsularitza/ipar-euskal-herriko-bertsularitza/bertsularien-

lagunak 
19 http://www.musikazuzenean.com/2zio  

http://www.musikazuzenean.com/2zio
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Idurre Ugalde: Arte Ederretan lizentziatua da eta 

Hezkuntza Sortzailean formatua. Arte plastikoen 

munduan lan esperientzia zabala du: Koldo Mitxelena 

Kulturuneko Erakustaretoko haur eta helduentzako 

bisita gidatuak, programa didaktikoen diseinua, material 

didaktikoaren diseinua, erakusketen muntaia, Artista 

Berrien Erakusketaren eta Katalogoaren koordinazioa, 

erakusketen produkzio lana…; kultur etxe eta eskola 

desberdinetan plastika tailerrak; Tallerra20, Hezkuntza 

Sortzailerako Espazioaren zuzendaritza eta 

dinamizazioa; Paleike21, paletekin egindako altzarien 

diseinua eta eraikuntza…  HAZIAK egitasmoaren barruan, 

‘Esan irudiekin’ askebidea gidatu du. 

  

 

Pello Añorga: Donostiako Irakasle Eskolan ikasi 

ondoren, irakasle lanetan aritu zen Oiartzungo Ikastolan 

(1976-86). Ikastola utzi eta ipuinak kontatzen hasi zen 

buru belarri. Eskoriatzako Irakasle Eskolan Haur Liburu 

Mintegiaren sortzaileetako bat izan zen. Bestalde, hainbat 

proiektutan parte hartu du: lehen Haur Liburu Aretoak 

diseinatzen, Galtzagorri elkartea sortzen, Irakur Gidak 

plazaratzen... eta, batez ere, ipuin kontaketari buruz 

ikastaroak eskaintzen. Idazle modura22, haur literatura 

landu du. Sariak ere lortu ditu. Besteak beste: Etxepare 

saria (Gerlari Handia, 2007); edota Haur eta Gazte 

literaturako Euskadi saria (Jenio gaiztoa, 2008). Haziak 

egitasmoaren baitan “Igel marroitxo” ipuinaren gidoia 

sortu du. 

  

                                                 
20 www.tallerra.com  
21 http://paleike.blogspot.com.es/ 
22 http://www.pelloanorga.weborria.com/  

http://www.argia.eus/blogak/nora-barroso/2014/01/07/hezkuntza-sortzailea/
http://www.tallerra.com/
http://www.pelloanorga.weborria.com/
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Idoia Beratarbide: Arte ederretan lizentziatua, pintorea 

eta ilustratzailea. Hainbat liburu ilustratu ditu haur eta 

gazte literaturan, azkena "Lur beldur" (2015- 

denonartean) . Helduen literaturan azkena "Bihotzero" 

(2015). Pinturaren arloan "Denboraren itzala" (2013-15) 

izenekoa du erakusketarik berriena. Arte eszenikoetan 

Metrokoadroka taldearekin, oholtza gainean zein arropak 

eta eszenografiak sortzen egiten du lan. Haziak 

egitasmoaren baitan “Igel marroitxo” ipuinaren 

ilustrazioak egin ditu. 

  

 

Jon Arechalde23: Betidanik ikus-entzunezkoen zalea. 

Errealizazioa eta 3D animazioa ikasi eta gero proiektu 

desberdinetan hartu du parte bai kameraren atzean baita 

honen aurrean ere. Grabaketak, muntaiak, 

postprodukzioak, kartelak, logoak... Egungo diseinu 

grafikoko joeren berri edukitzeko beharra sentitzen du. 

Haziak egitasmoan ‘Barrurako bidean – Arnasketa, 

erritmoa, kolorea’ bideoko ostadarraren animazioa osatu 

du.  

  

 

Mendi Urruzuno24: Urte askoan aisialdiarekin lotutako 

lanetan aritu da. Hala, ludoteka eta udaleku irekietan 

koordinatzailea izan da. Oso gaztetatik argazki kamera 

beti ondoan izan zuen, eta azkenik, Argazkilaritza 

Ikasketak Donostiako IVASFOT-en egin zituen. Argazki 

erakusketa ezberdinetan parte hartu du, bai kolektibo 

zein bakarkakoetan: 

Hondarribiko Modotti galerian, Hernaniko Biteri kultur 

etxean... Egun, Albaola itsas kultur faktorian argazkilari 

                                                 
23 https://www.youtube.com/user/Arechalde  
24 www.mendiurruzuno.com  

https://www.youtube.com/user/Arechalde
http://www.mendiurruzuno.com/
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lanetan dabil. Oarsoirriak egitasmoan  argazki eta bideo 

lan ezberdinetan ere parte hartu du. Haziak egitasmoan 

‘Barrurako bidean – Arnasketa, erritmoa, kolorea’ 

bideoaren edizio lanetan parte hartu du.  

  

 

Marina Pintos: Pianoan lizentziatua, Piano 

Interpretazioan Masterra Arizonako Unibertsitatean, 

Yogako irakasle ikasketak Zestoako Sanatana Dharma 

eskolan, Garapen Pertsonalean Orientatzailea, Emozio-

Energia Terapeuta. 

Haur eta helduei yoga irakatsi eta lan terapeutikoa 

egiteaz gain, azken urteetan Hezkuntza Elkarteei 

egokitutako formakuntza tailerrak zuzentzen ditu. 

 

  

 

Dafne Gurrutxaga: Ingeles filologian lizentziatua da, 

Yogako irakasle ikasketak egin zituen Indian, "Yoga 

Alliance"n eskutik burutuak, Bach loreen terapia 

ikasketak ere egin ditu. Christine McArdle-n "Om Shree 

Om" eskolan umeentzako yoga terapia holistiko gisa 

formakuntza jaso zuen eta gaur egun "Reiki" ikasketak 

eta "Bowspring: arku dinamikoa", faszietan oinarritutako 

yoga alineamenduaren formakuntza burutzen ari da. 

Haur eta helduei yoga irakasten dabil, euskaraz zein 

ingelesez. 

  

https://www.yogaalliance.org/
https://www.yogaalliance.org/
http://www.christinemcardleoquendo.com/yogakids.html
http://www.christinemcardleoquendo.com/yogakids.html
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Ane Narbarte: Arte Ederretan ibilia eta gaur egun 

psikologiako ikaslea. Txikia zenetik, bere kabuz 

margoekin jolasean ibili izan da bere ikasketak 

bertaraino eraman zituen arte. Artearekin lotutako lan 

pertsonalez gain, herri mailako hainbat lanetan parte 

hartu izan du, azkenik Haziak proiektura iritsiz. Bertan, 

"Esan Irudiekin" tailerra dela medio, gaur egun 

murgilduta dabilen bi munduak lotzeko aukera izan duela 

dio: artea eta psikologia. 

  

 

Maitane Toledo: Jarduera Fisikoa eta Kirolaren 

Zientzietan Lizentziatua eta Lehen Hezkuntzako Irakasle 

Graduatua (Heziketa Fisikoa aipamena). Txikitatik kirola 

izan da bere motibazio iturria eta honen inguruan eraiki 

du bere egunerokotasuna. Kirolaren munduan baina 

eremu ezberdin askotan ibili da lanean azken 10 

urteotan: Kirolak, jarduera fisikoak, mugimenduak, 

norberaren gorputzaren ezagutzak… zoriontasuna 

aurkitu eta bizitzako egoerak ulertzeko tresna ezin hobea 

direla uste du. “Esan Gorputzarekin” tailerrak 

horretarako parada eskaintzen digu. 
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7.— HAZIAK egitasmoaren balio publiko eta 

soziala 
 

HAZIAK egitasmoak gizartearen eraldaketa du helburu beraz, bere helburua bete-

betean aldaketa soziala eragitea da, gizarte ahaldunduago bat lortzea bilatzen 

baitu, gizartean inpaktua eragin nahi du, beti modu kolektiboan eta saretuan 

arituz. Baina eraldaketa hori ez du inposizio bezala ulertzen. HAZIAK egitasmoak 

baliabideak eskaintzen ditu, gizarteko eremu desberdinen arteko zubiak eraikitzen 

ditu, elkarlana eta barne zein elkarren arteko elkarrizketa prozesuak sustatzen 

ditu. Hala, norbanakoen eta komunitatearen barruko eraldaketak gizarte horiek 

behar dutenaren araberakoak izango dira, ez behartuta eta derrigortuta datorren 

zerbait. Egitasmoak beraz, balio publikoa du eta etorkizunean herritarren izaera 

aktibo eta parte-hartzailearekin etengabe balio publikoa sortzea bilatzen du, 

herritar aktibo horiek instituzioetan, gizartean eta eremu desberdinetan parte-

hartuko duten neurrian, harreman eredu osasuntsuak oinarri izanik. 

 

8.— HAZIAK egitasmoak ahalduntzean egiten 

duen ekarpena 
 

HAZIAK egitasmoaren helburua gizarte-eragile aktiboak heztea da, barne 

ahalduntze25 eta kontzientzia kolektiboaren bidez, gizarteko sektore eta 

eragile desberdinen arteko gizarte kohesioa bultzatuz, elkarlanean 

oinarrituz eta etengabe ikasiz. Horrela parte-hartze eta bizikidetza kultura 

bat sustatzen dela sinisten dugu egitasmo honen eragile taldean parte hartzen 

dugunok.  

Ikus, ‘3. Barne ahalduntzea eta herritar aktibo izatearen arteko lotura’. 

 

                                                 
25 Ahalduntzea egoera zehatzei aurre egiteko nork bere burua indartzea, osatzea bezala defini 

genezake. 
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9.— Egitasmo berritzailea 
 

HAZIAK egitasmoa esperimentaziotik jaio zen, gauzak beste modu batera egiteko 

nahia oinarri izanda. Horretarako disziplina eta adin desberdinetako herritarrak 

bildu izan ditu bere hastapenetatik, haurren hitza ere helduon hitzarekin batera 

kokatuz. Era berean egitasmo honek teknologia berrien erabilera ere egiten du, 

adibidez, ipuinen sorkuntzarako APP bat eginez, barne ahalduntzeko ekimenetan 

‘Kutxa magikoa’26 deitzen den esperientzia berritzailea integratuz… Ez dugu 

antzerako eredurik ezagutzen. Beraz, egitasmo hau guztiz berritzailea dela esan 

dezakegu. 

 

10.— Genero ikuspegia 
 

Jendarte bateratu, dinamiko, kritiko eta demokratiko bat sortzeko, oinarrizkoa da 

denon parte-hartzea: haurrak, helduak, emakumeak, gizonak, transgeneroak, 

binario ez direnak..., denok parte hartu behar dugu herriaren eraikuntzan.  

 

Horrez gain, ezin dugu ahaztu parte-hartzeak balioetan oinarrituta egon behar 

duela: kulturartekotasunean, naturarenganako errespetuan, aniztasunean, genero 

berdintasunean, euskaran...  

 

Balio horiek guztiak aplikatzen dira HAZIAK egitasmoan parte-hartzea landuz, eta 

prozesu horretan genero berdintasunaren baloreak txertatuz. Izan ere, ahalduntze 

prozesua ezin da ulertu menpekotasun egoeratatik, are gutxiago gizon eta 

emakumeen arteko desberdintasun egoeratik. 

                                                 
26 Kutxa magikoekin lanketa desberdinak. VEDI26 erakundearekin elkarlanean sortu zen ekimen 
hau. Prozedura nahiko sinplea da, baina ekimen oso indartsuak sortzen dira. Parte-hartzaileek 
ipuin bateko eszena desberdinak marraztu eta koloreztatzen dituzten bitartean, eskuz, kartoiz 
egindako kutxek ekintza hori grabatu egiten dute, kamerak erabilita. Horrela irudiak bizidun 
bihurtzen dira. Hona hemen bi emaitza ikusteko: 
http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-
genituen  
http://www.haziak.eus/bloga/ahozkotasuna-eta-kultur-aniztasuna-botereak-desarmatzeko  
 

http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-genituen
http://www.haziak.eus/bloga/haziak-egunean-pikatxoia-eta-pala-marrazki-bizidunak-egin-genituen
http://www.haziak.eus/bloga/ahozkotasuna-eta-kultur-aniztasuna-botereak-desarmatzeko
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Hala HAZIAK egitasmoaren barruan, pertsonen arteko harremanen gaia landu da 

haurrekin, Emakumeek jasaten dituzten botere harremanen mapak elkarrekin 

adierazteko saioak aurreikusten dira... 


