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ETA HERRITARRA











Orain dela hamaika urte Dima Ugarana herri Ikatetxeak Gizarte Erakundeen kontseiluaren
laguntzaz “ikasle euskaldun eleanitzak”  proiektua jarri zuen abian.
Ikasle euskaldun eleaniztunak

Hizkuntza proiektu hori hartu eta Sortzen-ek, eskolatik haratago herrira egin zuen
jauzi.(2013-2017) Eskolherrian euskaraz zeritzon hizkuntza proiektuaren gida.

Aitor Ikastola eta Dimako eskola



Eskolako hizkuntza proiektuak auzo eta herriko euskalduntze proiektuarekin
lotura.



• 2015ko Urtarrilean lehenengo batzarra; proiektua aurkezten Jose
Mari Agirretxe, Jose Mari Auzmendi, Mireia Baz eta Maialen
Gorosabel etorri zitzaizkigun eta Dimako elkarteak, eskola, modu
indibidualean etorritako hiru-lau eta Dimako udal ordezkariak
bertaratu ginen.

DIMA, herri hezitzailea



Sortzailea izan gura baduzu, umea izan, umeak ezaugarri dituen
Sormen eta asmakuntza agitasuna izan, gero jendarte helduak
hori kamustu egingo dizu eta.









HERRI HEZITZAILEA
• Herria beti da hezitzaile, denok eta dena da 
hezitzaile.

• Etxea, eskola, aisia, kalea, arkitektura, hizkuntza...

• Umea mindu, izorratu, gaixotu, kamustu...



 Orduan Diman erdigunean proiektu komun baten parte-
hartzeak herriari onura ekarriko ziola ikusi genuen.





AINGURA HEGODUNAK
Baina erortzen bagara ere, amets berriei helduz, gorantz 
erortzen gara
Arrain hilak bagina hondoratu ordez, urazalaratzen gara
Gorantz jaitsiko gaituen aingura hegodun horri eusten 
gara.

Anari Alberdi







DIMA HERRI 
HEZITZAILEA

• Urtarrilak, 27 --- Informazio bilera
• Martxoak,17 --- HERRITARREKIN saioa
• Martxoak, 13--- Haurren saioa
• Apirilak, 19 ---- Gazteen saioa
• Ekainak, 12 --- Haurren saioa
• Ekainak, 14---Gazteen saioa…
• ………………………….



Izena duenak izana ere badu...

Dima /// amesten

Dima/// hezten

Dima/// hazten

................................

.. Dimesten...



• Proiektua eraikitzen zituzten lau zutabeak magikoak
ziren: Parte-hartzailea, hezitzailea, herritarra eta 
euskalduna.

















Eurt euskerara!!





















• Asteburua
• -Gurasoak zer egingo duten erabakitzen dute.
• -Askotan eguraldi ona egiten duenean ondoko herrietara joaten dira.
• -Auzoetatik kotxez jaisten dira
• Herria hobetzeko proposamenak
• -Frontoi txikian ondoan dagoen etxea kendu. (Ez da bizi inor)
• -Parke handi bat
• -Farmazia plazan jolas gune bat ipini
• -Beraien lagunekin gustura egoteko lekuak
• -Jaietan barraka gehiago
• -Ikastetxe ondoan argiak ipini
• -Estalita dagoen jolas gune bat.
• -Tirolinak (Handiak eta txikiak)
• Eguraldi txarra
• -Etxean
• -Frontoian
• -Ludotekan
• Lekurik gustukoena
• - Parke berria
• -Iturri gorri
• Helduekin topagunea
• -Gurasoak beraien aisialdia nolakoa izango den erabakitzen dute.



HERRI HEZITZAILEA, ESKOLA HERRITARRA

DIMAKO HAUR ETA NERABEEN SAIOETAKO ONDORIOAK



bidelagunak















ESKOLARA DOAN IBILBIDE SEGURUA



• Haur eta gaztetxoen aisialdian kokatuta dagoen
jolaserako espazio bat da.

• aukera-berdintasunean, aniztasunean eta askatasunean
hezteko lekua izan behar du.

• Umeek komunitatearen parte sentitu behar dute, 
arrazoi horrengatik umeak ludotekaren espaziotik
kalera aterako ditugu.

• Umeen iritziak eta hitzak izango dira edozein
ekintzaren abiapuntu.

Ludoteka



Umeak entzun behar ditugu eta entzute horrek aktiboa
eta enpatikoa izan behar du.

Familiak ludotekan parte-hartzera animatuko dira.

Ludotekan aurki daitekeen materialak esperimentazioa
eta sormena bultzatuko ditu.

Hezitzaileak autoebaluazioa egitea ere garrantzitsua
da.

Haurren ebaluazioak berebiziko garrantzia dauka.





















Goitibeherak





 Jai batzordera umeak gonbidatu genituen.

 euren iritziak kontuan hartu ditugu, programazioa
egiteko orduan.



JAIETAKO KARTELA



DUATLOIA











UDALEKUAK











Plaza bizi, bizi plaza









DIMA



• Talde motorrak laster blog bat jarriko du abian eta
bertan egongo da informazio guztia.


