
 

PROIEKTU IRABAZLEEN AURKEZPEN-DOSIERRA 

"Proiektuen arduradunek idatzitako testuak" 

 

Ikastetxeak 

ERROMERIA DANTZAK  

 

Nor garen 

Bilboko Botikazar institutuko 15 ikasle gara, Batxilergoko 2. mailakoak. Gure helburua 

gure dantza tradizionalen eta beste kultura batzuetako dantzen elkartrukea egitea da. 

Horrela, dantzen bidez errealitate desberdinak ezagutuko ditugu. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Webgune bat sortu dugu erromeria dantzen gainean. 

Etorkinen elkarteak kontaktatu ditugu eta elkarri jatorri desberdinetako dantzak erakutsi 

dizkiogu. 

Bidean sortzen diren beste ideiak ere abioan jarriko ditugu, adibidez, euskara apur bat 

irakatsi. 

Bilborocken ekitaldi bat egingo dugu. 

 

Motibazioa 

Proiektu hau otu zitzaigun institutuan urtero jaialdi bat egiten dugulako erromeria 

dantzekin, eta oso arrakastatsua delako gure artean. 

Zabaldu dezagun lau haizetara, mundu zabaleko jendearen artean, zergatik ez? 

Balioak: kultura, aniztasuna, hezkidetza 

 

Emaitza 

Emaitzen zain gaude, gure proiektuaren denboralizazioa ikasturte osokoa delako. 

Elkarlanean aritzea oso positiboa izaten ari da. Iniziatiba, elkartruke kulturala, 

planifikazioa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://patxidantzak-eus.webnode.es/


 

IKASLE EHULEAK BERDINTASUN-SARIA  

 

Nor garen  

Nuestra Señora del Carmen ikastetxeko ikasleak gara, eta nahi dugu jendea jabetzea 

beharrezkoa dela eginkizunak gizonezkoen eta emakumezkoen artean banatzea, eta 

nabarmentzea nola hartu behar dugun geure gain, gizonezkook, usadioz eta kulturaren 

eraginez emakumeenak direla jo izan diren egitekoen ardura, horrek ez duelarik 

arriskuan jartzen gure gizonezko identitatea, baizik eta, aitzitik, osatu eta indartu egiten 

duelarik. Indartu egiten du gure genero-identitatea, eta indartu egiten gaitu gizarte gisa. 

Hautsi egin nahi ditugu estereotipoak, eta hauteman eta salatu mikromatxismoak; 

iradokitzaileak diren pertsona eta erakundeetatik ikasi, gizarte bidezkoago eta 

berdintasunzaleago baten alde lan egiten dutenengandik. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Ikasturte honetan zehar, zenbait lantegi egin ditugu Innobideren laguntzarekin 

planifikazioari, rolei eta proiektu-garapenari buruz, ikerketa egin dugu emakumeen alde 

edo gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasunaren alde lan egiten duten 

elkarteei buruz, lekukotzak jaso izan ditugu eredu izateagatik eta beren lanagatik 

inspirazio-iturri diren emakumeengandik, eta ehuntzen ikasi dugu. 

 

Motibazioa 

Gure lehen motibazioa izan da estereotipoak gaindituta izango dituen gizarte batez 

gozatu ahal izatea eta berdintasunean bizi ahal izatea. Gizarte bat, non gizon eta 

emakumeen arteko berdintasunak aukera ematen duen izateko eta jokatzeko modu 

berriak aurkitzeko.  

Balio hauek nabarmendu ditugu: gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, justizia 

soziala eta konpromisoa. 

 

Emaitza 

Lortu dugu eguneroko egitekoak gizonen eta emakumeen artean banatzeari buruz ziren 

zenbait ikuspegi aldez aurretik ezarriak aldatzea. Balioa erantsi diegu berdintasun hori 

lortzearren lan egiten duten pertsonei eta elkarteei. 

Azkenik, saiatu gara kalean erakusten zeinen axola handikoa den berdintasun horretara 

iristea, eta herritarrei lagundu diegu galderak egin diezazkioten beren buruari eta krisian 

jar ditzaten helburu horretarantz hurbiltzea eragozten diguten estereotipoak. 

 

  



 

ALLINPIADAK 

 

Nor garen 

Elkarte bat gara, bi formazio-zentrok (Almi eta Berrio-Otxoa) eta adinduen bi egoitzak 

eratua (Kirikiño eta Barrika Barri), eta bi belaunaldiren artean gune berak konpartitzeko 

konpromisoa daukagu, helburu bakarrarekin: balio sozialak, inklusioa eta dibertsitatea. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Gure proiektuaren oinarria izan da jolas eta kiroleko jardunaldi bat, belaunaldi anitzentzat 

eta dibertsitate funtzionalarekiko pertsonekin partekatzeko prestatua, estereotipoak 

desegitearren eta tolerantziaren, errespetuaren eta elkarri ezagutza agertzearen balioak 

aldarrikatzearren. 

 

Motibazioa 

Zabaldu besoak aldaketari, baina ez utzi zure balioak gal daitezen 

Diferentziak ez dira zatitzeko, baizik eta aberasteko. 

Heziketaren emaitzarik handiena tolerantzia da. 

 

Emaitza 

Gure gazteek AFABIZKAIAn parte hartze aktiboa izatea (Alzheimer eritasuna duten 

pertsonen elkartea); FEKOOR (Desgaitasun fisiko eta/edo organikoa duten pertsonen 

Bizkaiko elkartea); GAUDE (Adimen-desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartea); 

Adinduen egoitzak (Olimpia, Aspaldiko; Naguspea; Kirikiño eta Barrika Barri). 

 

  



 

IRALALAN 

 

Nor garen  

Eskurtze institutuko ikasleak gara, eta gure helburua beste auzoei motibazioa ematea 

haien auzoak hobetzeko da. Baita elkarbizitza hobetzeko ere. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Gure proiektua, institutuko historiari buruzkoa da; hau da, nola eta noiz eraiki zen, 

horregatik gure lana institutuko horma batean egin dugu. Lau hitz nabarmendu ditugu: 

1979 (institutua noiz eraiki zen), auzoko elkartearen borroka, ilusión eta aurrera!  

 

Motibazioa 

Klase batzuk erabili ditugu proiektua egiteko. Sari bat irabazi genuen, eta horregatik 

aukera izan dugu proiektu hau egiteko. Bi artisten laguntza eduki dugu eta haiei esker 

proiektua oso polita geratu da. 

Proiektuaren bitartez azpimarratu nahi ditugun balioak hauek dira: bizikidetza, 

partaidetza eta ardura partekatua 

 

Emaitza 

Proiektu honetan institutua eraikitzeko egon zen esfortzua osoa islatu nahi genuen eta 

hau da lortu duguna. 

 

 
  



 

 

SWB 2018 

 

Nor garen  

Harrobia ikastolako  mikroinformatika-sistemak eta sareak erdi mailako heziketa zikloko                 

2. mailako 2017-2018 ikasturteko ikasleak gara 

 

Proiektuaren deskribapena 

Proiektuaren xedea da euskarazko software librea sustatzea Bizkaiko ikasleen artean. 

Horrela, GNU/LINUX zenbait sistema eragile eta Android, Ubuntu zein Windows 

SEetarako mahaigaineko app-k zein web-app-k bildu ditugu “SWB2018” aplikazioan.   

 

Motibazioa 

Euskarazko app-ak egon badaude baina askotan ez dakigu zeintzuk diren eta nondik 

atera. Gure helburua, app horiek guztiak biltzea izan da, Bizkaiko ikasleak modu eroso 

batean app horiek guztiak erabiltzera animatzearren. 

Proiektuan gehien landu ditugun balioak parte-hartzea, sormena eta gizon-emakumeen 

arteko berdintasuna da 

 

Emaitza 

Harrobiako web-orrian aplikazioaren web-bertsioa eta GNU/LINUX eta Windows sistema 

eragileetarako bertsioak eskuragarri daude. Proiektu honen baitan, Bizkaiko hezkuntza 

zentroei eskaintzen zaie DBH 4. mailako ikasleekin erabat doakoa den ordu bateko tailer 

praktikoa egitea. 

Guztira, 825 ikaslek parte hartu dute. 

 

 

  



 

CIBERSCOUT 

 

Nor gara? 

Botikazar BHIko  17 ikasle gara, 1. Batxilergokoak. Gure helburuak berdinen arteko 

ikastea eta Interneten segurtasunaz gazteak kontzientziatzea dira. Uste dugu 

gazteentzako mezuak hobeto ulertu eta komunikatu egiten direla gazteengandik badatoz 

 

Proiektuaren deskribapena 

Interneten segurtasunari buruzko formakuntza jasotzen dugu institutuan 

(Cibercooperantes-en materialak). Gelan hitzaldiak prestatu ditugu beste ikastetxeetako 

gazteei zuzenduta. Ikastetxeetara joaten gara hitzaldiak ematera. Bukatzeko, ekitaldi bat 

antolatuko dugu parte hartzen duten ikastetxeekin. 

 

Motibazioa 

Erronka bat zen guretzat aurkezpenak egitea gazteengandik gazteentzako. Interneten 

segurtasunaz jarduteko, ziur geunden gazteek gazteengandik hobeto hartuko zutela 

mezua 

Balioak: elkarlana, errespetua bultzatzea (sarean ere), sormena 

 

Emaitza 

Susmatzen dugu ebaluazioa positiboa izango dela. Inkesta bat pasatuko diegu ikasleei. 

Talde-dinamikaren garrantziaz jabetu gara. 

 

  



 

#etaerrespetuanoizko 

 

Nor garen 

Esclavas SC-Fátima ikastetxeko 1. batxilergoko ikasle talde bat gara, eta oso aintzat 

hartzen ditugu, balio gisa, pertsona guztiei zor zaien errespetua eta dibertsitatea 

aberastasun-iturri gisa ikustea. 

Gazteak gara eta gauzak aldatzeko gogoa dugu. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Flyerrak sortu ditugu, orriak markatzekoak eta txapak, gure ustez egunero-egunero 

erabiltzen diren adierazpen batzuk erabiltzeari uztearren, baztertzaileak direlako, min 

ematen dutelako eta bidegabeak direlako. 

Proiektu hori ikastetxearen inguruko ostalari eta merkatarien laguntzarekin gauzatu 

dugu.  

 

Motibazioa 

Ikusarazi nahi dugu ezen esaten diren gauzak baztertzaileak direla, eta beste batzuek 

beren burua gutxiagotzat edukitzea eragiten dutela, egiaz gutxiago ez direlarik.  

Hori dela-eta, erraz-erraz, berdintasunaren inguruko sentikortasuna eragin eta sustatu 

nahi izan dugu; alegia, diskriminaziorik eza eta dibertsitatea aberastasun-iturritzat 

ikustea.  

 

Emaitza 

2.500 flyer, 1.000 orri-markatzeko eta 500 txapa banatu ditugu ikastetxearen inguruan, 

ikasleen artean eta haien familien artean. 

Auzoko 50 merkatarirekin izan ditugu elkarrizketak (taberna, denda…), eta flyerrak eta 

txapak utzi ditugu haien lokaletan, eta udaltegiarekin ere bai, eta orri-markatzekoak utzi 

ditugu han. 

Gure ustean, sentsibilizazio-lan handia egin dugu, eta lagundu egin digu, guri eta gure 

lankideei (tutoretzatan), gogoeta egitera eguneroko jokabide eta adierazpideen gainean. 

  



 

HEZIKETA SOZIALEKO PROIEKTUA, 2018-2019 

 

Nor garen 

Berrio-Otxoa ikastetxeko 1. mailako ikasleak gara. Proiektuaren helburua da gizartea 

eraldatzen saiatzea, balioetan heziz, gure inguruko pertsonen bizi-kalitatea eta 

ongizatea hobetuz. 

 

Proiektuaren azalpena 

Batxilergoko 1. mailako ikasle bakoitza, astean behin, ordubetean edo bi ordutan, 

Bilboko erakunde sozialen batekin elkarlanean jarduten da: norberak hautatzen du 

zeinetan, bakoitzaren interesen eta motibazioen arabera. Kolektibo horietako batzuk: 

adinduak, gaixoak, babesgabezian dauden haurrak…  

 

Motibazioa 

Lehenagoko urteetan proiektuak egin izan dituzten ikasle ohien esperientziak; geure 

ekarpentxoa egin ahal izatea. 

Gure balioak izan dira: parte-hartze soziala, errespetua, pentsamendu kritikoa, 

konpromisoa eta enpatia. 

 

Emaitza 

Ekainean proiektua burutu artean ez dugu emaitzarik emango, baina aurreko 

ikasturteetako erreferentzia ona izan da ikasle guztientzat eta laguntzen duten 

entitateentzat. 

 

  



 

PENTSA EZAZU 

Normala da, pentsatzen ez baduzu 

 

Nor garen  

Bilboko La Salle ikastetxeko DBHko 3. mailako ikasleak gara. Gure asmoa izan da 

jakitea zeintzuk diren adikzioetatik babesten duten faktoreak eta auzoan eta familian 

horren berri ematea, zeresan handia dutelako arazoa saihesteko orduan.  

 

Proiektuaren azalpena 

Informazio-karpa bat ezarri genuen Deustuko auzoan, elkarrekin ikasteko, gogoeta 

egiteko eta jarrerak aldarazteko, eta, horrekin batera, baita jokabideak ere nerabeengan 

adikzio-arriskuaren faktoreak diren gaiekiko. Eskaera bat egin dugu change.org-en, on-

line jokoaren publizitatearen gaineko legea alda dadin. Sinatuko duzue gero? 

 

Motibazioa 

Gure sendotasuna honetan datza: gai gara zer bizi dugun konprenitzeko eta azaltzeko. 

Gure ustean, zer gertatzen zaigun egiaz jakinez gero, edukiko dugu erabakitzeko ahala, 

bestela ez.  Eta, zergatik ez? Indartsu sentitzen gara jakitean gai garela gure adinarekin 

kalera atera eta sinadurak biltzeko. 

 

Emaitza 

Karpa antolatu baino lehen, informazioa bildu genuen. Aholkua eskatu genuen, eta arlo 

hauetako adituen laguntza bildu genuen: legea, aisialdia, familia eta garunaren kimika. 

Familiei eta irakasleei deitu genien, eta han izan ziren. Auzoari azaldu genioen, herritar 

aktiboak izan ginen, eta sinadura asko bildu genituen gure eskaeraren alde.  

 

  



 

Unibertsitate-graduko edo goragoko ikaslanak 

 

SIMULAZIO LEGEBILTZARREAN 

 

Nor garen 

Elkarte bat gara, batez ere gazteez osatua, Euskadi duena jarduteko eremu. Gure 

jardun-eremua egun oso lotuta dago unibertsitate-munduarekin, baina gazteria osoari 

parte harrarazi nahi diogu. Gure interesguneak dira parte-hartze politikoa sustatzea, 

herritar kritikoak sortzen laguntzea eta gazteria erakundeetara hurbilaraztea.  

 

Proiektuaren deskribapena 

Bost legeren legegintza-prozedura osoaren simulazio bat egin dugu: genero-

berdintasuna; animalien kontrako tratu txarraren prebentzioa; jardun-molde onen eta 

ustelkeriaren kontrako borrokaren bulego bat ezartzea; Garraioaren lege integrala eta 

kontratazio publikoaren legea. 

Proiektuaren fase guztien simulazio bat egin da: taldean idaztea, aintzat hartzea, 

txostena eztabaidatzea, batzordean eztabaidatzea eta osokoan eztabaidatzea.  

 

Motibazioa 

Proiektuaren xedea da lortzea parte hartzaileek ikuspegi egiazko eta oso bat izan 

dezaten lege bat egiteko prozesuari buruz.  

Horrekin lortu nahi da kontzientzia eragitea, eta legebiltzarreko lana eta Euskadiko 

gizartean betetzen duen eginkizuna hurbiltzea eta ezagutzera ematea.  

 

Emaitza 

Legegintza-prozedura osoa, Bilbon osoko bilkura bi eginez eta hirugarrena Gasteizko 

Legebiltzarraren egoitzan, eta proposamenei buruzko bozka eginez eta dagokien eran 

onespena emanez amaitzea. 

Halaber, hedabideen bidez eman zen ekitaldi guztiaren berri.  

  



 

ESPAZIO PUBLIKOEN ERALDAKETAN PARTE-HARTZEA  

 

Parte-hartzekoa erdigunean kokatzen duen gizarte-berrikuntzarako proiektua. Bertan, 

EHUko ikasle-talde batek Zorrotza auzoko espazio publiko bat (Zorrozgoiti Bidea plaza, 

53) hobetu nahi du belaunaldi ezberdinetako auzokideek erabilgarri izan dezaten. 

Ikasleek adinentzako egoitzarekin elkarlanean arituko dira proiektuan, baita auzoko eta 

aisialdiko elkarte batzuekin ere. 

  



 

ANTZERKIDE 

 

Nor garen 

Deustuko Unibertsitateko ikasle talde bat gara, inklusioa eta parte hartze soziala sustatu 

nahi dituena antzerkiaren bidez eta antzerkiak gure esku jartzen dituen tresnen bidez. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Antzerkiari buruzko formazioa ematea dibertsitate funtzionalarekiko pertsonei eta 

haiekin lan egiten duten pertsona boluntarioei. 

Antzerki Labur Sozialaren lehenbiziko jardunaldia sortzea, non arazo sozial batzuen eta 

besteen antzezpena egin baita antzerkiaren bidez. 

 

Motibazioa 

Antzerkia erabiltzea espazio komunitario bat sortzeko eta han dibertsitatea eta gizarte-

inklusioa nahiz sormena eragiteko, eta, hala, justizia soziala azkartzeko. 

 

Emaitza 

Antzerkia hurbiltzea era bateko eta besteko kolektiboei. 

Pertsonen parte hartzea sustatzea. 

Antzerki inklusiboko guneak sortzea, 200 ikusle izango dituzten emanaldietarako. 

  



 

BILBOTU 2.0 

 

Nor garen 

EHU-ko hiru ikasle gara, Ikusentzunezko eta Gizarte Zientzietako ikasleak. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Ikerketa Kualitatibo eta Kuantitatibo bat egin dugu Bilbo hirian, emaitzekin bideo bat 

sortzeko. Inklusio eta sentzibilizazio kanpaina bat aurrera eramateko. 

 

Motibazioa 

Balioak: Inklusioa, solidaritatea eta elkarbizitza. 

Informazio eza gizartean ezgaitasun intelektualaren inguruan. 

Mundu paralelo bat dago gurearekin konexiorik ez daukana. 

Gizartea jakitun egitea eta batasuna sortzea. 

 

Emaitza 

Bilboko gizartea sozialki aktiboa da eta inklusiorako jarrera ona dauka. 

Parte hartzea handia eta positiboa izan da. 

Proiektua ez da hemen bukatzen, hedapena jarrraitu espazio guztietara. 

  



 

LEGEBOT 

 

Nor garen 

Karrera desberdinetako ikasleak, baina lehenik eta behin gazteak gara eta herritarren 

euren eskubideak zeintzuk diren jakitearen garrantziaren kontzientzia daukagu. 

 

Proiektuaren deskribapena 

‘Robot’ bat, harekin hitz egiteko eta elkarrizketa bat edukitzeko, eta zure eskubideak 

erabiltzen lagunduko dizuna. Lanaren arloko aholkulari bat zure telefonoan edukitzea 

bezalakoa. 

 

Motibazioa 

Laneko merkatuan, gure arazorik handienetako bat da ez dakigula zeintzuk diren gure 

eskubideak eta horrek egoera bidegabekoetara eramaten gaitu. 

 

Emaitza 

300 kontsultatik gora 4 hilabetetan. 143 erabiltzaile. Langileen Estatutuaren % 30 

landuta. 

  



 

FEM TEK. Praktika artistiko garaikideak, feminismoa eta teknologia 

Artea, teknologia eta feminismoa uztartzeko programa. Diziplina artistiko ezberdinen 

zein feminismoen artean zeharreko harremanak nabarmendu eta aztertu nahi ditu, 

praktika garaikidetan emakume-erreferenteak sortzeko asmoz. Proiektuak, zenbait 

erakunderekin elkarlanean (Hika Ateneo), ezagutza elkartrukatzeko nahiz ekoizteko 

sareak sortzen lagundu nahi du. 

 

  



 

GAMMA BEACONS. ALA innovation 

 

Nor garen 

Ingeniaritzako ikasleak, teknologia berrien eta pertsonen eguneroko bizitza hobetzean 

aplikatzearen inguruko interesarekin. ALA Innovation benetako irtenbideak eskaintzeko 

interes horren gauzatzea da. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Bluetooth gailuen sarea (beacons) pertsona baten gida izateko denbora errealean, 

aplikazio baten bidez. Aplikazioak: turismoa, aisialdia, garraioa eta irisgarritasuna. 

Erabiltzailearen lehentasunen arabera ematen da informazioa. Adibidez, ahotsa 

erabiltzea ikusteko arazoak dauzkaten erabiltzaileen kasuan. 

 

Motibazioa 

Gertuko pertsona baten beharra. 

Proiektu bakar batekin arlo ugari hobetzeko aukera. 

Balio nagusiak: inklusioa, partaidetza, konpromisoa. 

 

Emaitza 

Gutxieneko demo bideragarri bat garatu dugu. Eskualdeko lehiaketa batzuetan finalistak 

izan gara. Aurten sistemako frogak egingo ditugu erabiltzaileekin. 

  



 

Gazte-kolektiboak 

 

BIZIKLETA TAILERRA. TXIRRIKLETA  

 

Nor garen 

Boluntario talde bat. Bizikletazaleak. 7. Barrutia 

 

Proiektuaren deskribapena 

Bizikletak birziklatu eta egiten ditugu. Bizikletak ematen ditugu dohaintzan. Era bateko 

eta besteko ekimenetan parte hartzen dugu. Bizikletaren erabilera sustatzen dugu. 

 

Motibazioa 

Bizikletak eskaini ahal izatea bizikletarik ez daukatenei. Inguruak guri ezagutza agertzea 

eta gurekin parte hartzea. Gure gunera etortzen diren gazteen interes geroz eta 

handiagoa. 

 

Emaitza 

Lantegiak: barne-formazioa, asteroko lantegiak, bizikleta berriak garatzea. Ibilaldiak: 

gaueko txangoak, asteburuetako txangoak. Parte hartzea: Gaztekluba, Iralako jaiak, 

Feria pirata, Masa Kritika, Bilbao Bilbao, Ogiaren festa. 

  



 

BEHOTSIK HAHATAY IRIBARREZ. BEHOTSIK ORKESTRA 

 

Nor garen 

BEHoTSIK musikari denbora eskaini nahi zion eta, batez ere, hau guztia giro atsegin eta 

lasai batetan egiteko gogoak zituen gazte talde baten nahian oinarritutako ideiatik sortu 

zen. Ideia honen emaitza musika bidelagun bihurtzea helburu nagusitzat duten 15 eta 

27 urte bitarteko gazteek osatutako orkestra anitz bat da 

 

Proiektuaren deskribapena 

Proiektua, HAHATAY GKEa laguntzeko ongintzazko kontzertu bat izan da. Kontzertua 

Fair Saturday ekimenaren baitan eskaini genuen, Bilboko Areatzean. Aurkeztutako 

errepertorioa Sergei Prokofiev-en “Peru eta Otsoa” ipuin musikala izan zen. Emanaldia 

euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztu genuen 

 

Motibazioa 

BEHoTSIK-en kontzertu gehienek ongintzazko izaera daukate. HAHATAY-k egiten duen 

lana oso garrantzitsua iruditu zitzaigun eta gure aletxoa jarri nahi izan genuen elkartea 

laguntzeko. Proiektuaren oinarria diren balio nagusienak elkartasuna eta konpromisoa 

dira, baina sormena, berdintasuna eta parte-hartzea ere landu ditugu 

 

Emaitza 

Migrazioen aferaren aurrean, gizartearen kontzientziazioan jardun dugu. BEHoTSIK-eko 

gazteok konpromisoa eta elkartasuna bezalako balioak landu eta zabaldu ditugu. 

HAHATAY elkartearentzat 2.500 euro baino gehiago bildu ditugu haien proiektuak 

posible egiteko 

 

 

  



 

ANSIBLEFEST 

 

Nor garen 

Pasio handiko emakume taldea (zientzia fikzioa) eta konpromiso bat (feminismoa). 

Batzuk lanbide dugu zientzia fikzioa idaztea, argitaratzea edo itzultzea. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Zientzia fikziozko eta feminismozko jaialdia, 2 egunekoa (2018ko iraila). La Moradan. 

Programazioa:  

Euskaraz eta gaztelaniaz. 

Lantegiak, hitzaldiak, dokumental emanaldia, argitaratzaile- eta arte-feria eta 

umeentzako gune bat. 

Zinema, komikiak, literatura eta bideo-jokoak, guztia ikuspegi feminista batetik eta ZFari 

buruz. 

Motibazioa 

 

Motibazioa: Emakumeek egindako zientzia fikzioa sustatzea eta ikuspegi feminista bat 

aplikatzea. Topagune fisiko bat sortzea: zientzia fikzioaren arloko egileei, artistei eta 

feministei harrera egiteko, emakumeek eta beste subjektu ez-hegemoniko batzuek ZFrì 

egindako ekarpenak agertzeko eta ospatzeko, eta balio hauek: berdintasuna, errespetua 

eta zuk zeuk egin. 

 

Emaitza 

Jendearen erantzun eta harrera ona. 

 

  



 

FOBOS Y DEIMOS. Jokabide 

 

Nor garen 

Psikologiako profesional bi gara, eta jolasarekin eta olgetazko beste tresna batzuekin 

lan egiten dugu. Jolasari merezi duen garrantzia bihurtu nahi diogu. 

 

Proiektuaren deskribapena 

De Fobos eta Deimos bideo-joko bat da, jolasteko eta heziketan baliatzekoa, LGTBI+ 

kolektiboko herritarren kontrako bullying-aren arazoa lantzeko. DFYDk, bideo-jokoen 

esparrutik, homofobia, transfobia eta dibertsofobia borrokatu nahi ditu. 

 

Motibazioa 

Bideo-jokoek ahalmen handia dute, eta ahalmen hori erakutsi nahi genuen dibertsitatea 

eta haren errespetua, enpatia eta erantzukizun soziala gorago jasotzeko produktu baten 

bidez. 

 

Emaitza 

Bilbo da munduko lehen hiria bideo-joko bat egiten duena bullyinari buruz.  

Hainbat ikastetxek sartuko dute DFYDa beren eskoletan; batzuek, dagoeneko, 

gomendatu egiten dute. 

Beste hizkuntza batzuetarako itzulpena egiteko aurrekontua. 

 

  



 

EMPATHY SITE   

 

Nor garen 

Beste herrialde batzuetatik etorrita ikasleei eta haien senideei harrera eta laguntza 

sozioedukatiboa ematen diegun nerabe eta gazteak gara.  Duela lau urte sortu ginen 

Bilboko La Salle ikastetxean, munduan gertatzen denaren gaineko jakin-min handia 

dugulako.  Eta, orduan, erabaki genuen ekitea. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Fedea dugu ikasketa demokratizatzean eta komunitatearen indarrean. Hori dela-eta, 

ekitaldi bat antolatu dugu, Bilboko ikastetxe guztientzat eta immigrazioaren arloko 

agintari eta aditu guztientzat. Hezkuntza-esperientziak partekatzen ditugu beste 

ikastetxe batzuekin. Abenduaren 12 hartan, hizkuntza bera hitz egin genuen guztiok: 

bihotzekoa. 

 

Motibazioa 

Erabakitzea ezen beste ezein ikaskide ez zela geratuko harrera on bat izan gabe eta 

egiazko aukera bat ematea: horra zein izan zen gure abiaburua. Munduaren alderako 

pasioak eragiten digu. Konponbidearen parte izan nahi dugula jakiteak, ez arazoen 

parte; horrek gidatzen ditu gure urratsak.  

 

Emaitza 

Hezkuntza-komunitateak, azkenean, badaki zertan ari garen joan den lau urtean, eta 

badaki gure eredua han eta hemen zabal daitekeela. Harrera bikaina izan zuen gure 

proiektuak. Eta guk ikasi dugu ezen jarduteko modu berri bat eraikitzeko abentura 

honetan ez gaudela bakarrik.  Pertsona asko gara konponbide bila ari garenak. 

 

  



 

ETORKIZUNA PROTOTIPATUZ  

 

Nor garen 

TIPI Eraldaketarako diseinua. 4 emakumez osatutako kooperatiba 

 

Proiektuaren deskribapena 

Bilboko JM Sanchez Marcos eskolan bitartekaritza artistiko partehartzailea garatzen 

duen programa, non aniztazuna artea eta diseinu espekulatiboaren bitartez landu den. 

EHU-ko Arte Ederretako ikaslegoari eskolako bitartekaritza artistikoa  diseinatzeko 

trebakuntza eman eta berau dinamizatu du. Eskolako umeen elkarlanean aritu dira, 

inguruan dituzten aniztasunarekiko erronkak identifikatu eta hauentzako erantzun 

posibleak asmatu dituzte, objektu tangibleak sortuz. 

 

Motibazioa  

Pertsona ezberdinen artean elkarrizketa sortzea: eskola komunitatea eta artistak. 

Proiektu erreal batean esperimentazioatik eta elkarlanean jarduteko markoa sortzea 

 

Emaitzak 

Umeek aniztasuna bultzatzeko etorkizunerako asmatutako objektu eta ideiak. Arte 

Ederretako ikaslegoaren praktika aukera bitartekaritzan. Ume zein gazteentzako 

esperientzia positiboa eskolan 

 

  



 

 

THE SERIOUS BATTLE. THE SERIOUS SIDE 

 

Nor garen 

Gure kolektiboak 3 kide dauzka: Eneko Redondo, Scarlet Cabral eta Alvaro Ramos. 

Dantza talde bat gara (Break Dance), eta Hip Hop kultura zabaldu nahi dugu Bilbon. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Breaking Estatuko Txapelketa (break dance), 1 kategoria vs 1. Hip hop kultura eta hiri-

artea sustatu nahi ditu egungo gazteen nortasun-ezaugarri gisa. 

 

Motibazioa 

Hip hop kultura Bilbon hazten ikusi nahia izan zen gure motibazioa, batez ere ekitaldi 

mota horien gabezia dagoelako, eta gizartearentzat oso balio garrantzitsuak garatzea 

dakarrelako: errespetua, parte hartzea, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, 

sormena eta beste. 

 

Emaitza 

Hona zer lortu zen: 40 gazte baino gehiago, Estatuko eta nazioarteko hainbat lekutatik 

etorriak, eta Bilborock aretoa bete arteko ikusle kopurua. 

Gizartean zirrara handia eragin zuen, zeren eta gizarteari erakutsi ahal izan genizkion, 

dantzaren bitartez, Hip Hop kulturak dauzkan balio eta praktika onak.  

 

  



 

MANGARI ETA JAPONIAR KULTURARU BURUZKO ARETOA BILBON  

Tasaru kultur elkartea 

 

Nor garen 

Bilboko irabazteko xederik gabeko elkarte bat gara, 2000. urtean sortua Bizkaian 

japoniar kultura sustatzeko eta zabaltzeko. Elkarrekin biltzeko eta jostetarako gune bat 

ere eskaintzen diegu rol- eta mahai-jokoen, bideo-jokoen, zientzia fikzioaren eta abarren 

zale diren gazteei. 

 

Proiektuaren deskribapena 

3 egun iraun duen ekitaldi baten IV. edizioa antolatu dugu jada (Euskalduna Jauregia), 

eta japoniar kulturarekin eta aisialdi alternatiboarekin zerikusia duten hitzaldiak, 

erakusketa, lantegiak, lehiaketak eta abar izan dira han.  

 

Motibazioa 

Ekitaldi hori posible egiten duten gazteen boluntario-lanari ezagutza eta eskerrak 

agertzea. Ekitaldiaren kalitate hobetzeko laguntza lortzea han eta hemen. PARTE-

HARTZEA sustatzen dugu, eta orobat sormena, dibertsitatearen eta inklusioaren 

errespetua, elkartasuna, berdintasuna eta abar. 

 

Emaitza 

250 laguntzaile baino gehiago izan ditugu (gehienak 18 eta 30 urte bitarteko gazteak). 

100 jarduera baino gehiago gauzatu dira, kulturaren, jolasaren eta hezkuntzaren 

arlokoak. Bisitari-kopurua gehitu da: 12.000 pertsona.   

  



 

EGIN AURRE ERRONKA EZOHIKO BATI. Eritasun ezohikoekin bizi diren gazteak 

 

Nor garen 

FEDER estatu osoko erakunde bat da, irabazteko xederik gabekoa, eta eritasun 

ezohikoak (EEOh) dituzten 3 milioi pertsona baino gehiago ordezkatzen ditu. 

EEOhak dituzten pertsonen eta haien senideen bizi kalitatea hobetzen laguntzeko egiten 

dugu lan, familia-komunitateak eta elkarteak batuz, haien interesak eta eskubideak 

ordezkatuz eta gizartean erabat integratzeko hobekuntza zehatzak sustatuz. 

 

Proiektuaren deskribapena 

"Egin aurre erronka ezohiko bati", hezkuntza-proiektu bat da, diferentziekiko errespetua 

sustatzeko eta gazteenen artean eritasun ezohikoenen irudia normalizatzeko sortzen 

dena.   

 

Motibazioa 

EEOhen ondorioen berri ematea hezkuntza-inguruan ezinbestekoa da umeek eskola-

ingurunean inklusioa izango dutela ziurtatzeko eta jendarte egiaz inklusibo bat sortzen 

asmatzeko.  

Balioak: tolerantzia, errespetua, diskriminaziorik eza, aukera-berdintasuna eta 

diferentzien balioa. 

 

Emaitza 

Esku-hartzea gauzatu den ikastetxeetako ikasleak izan dira zueneko onuradunak, bai 

eta zuzendaritza eta irakasleak ere.. 

Zeharkako onuradunez den bezainbatean, Euskadiko FEDERen uste dugu ezen ikasle 

bakoitzaren ingurua dela ikasgelan landutako sentsibilizazioaren zeharkako onuraduna. 

• Onuradunak, guztira: 

• Euskadi: 1517 pertsona. 

• Bilbon: 434 pertsona.  

 

  



 

ORTU INKLUSIBOAK. Gizarte-inklusioko bankua.  Txokobide 

 

Nor garen 

Pertsona eraginak gara, ausartak, sortzaileak eta gauzka aldatzeko gogoa dutenak. Era 

bateko eta besteko trebetasunak eta ahalmenak dauzkagu, eta gizartearen zerbitzuko 

jartzen. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Ikerlan bat egin nahi dugu Bilbon ORTU INKLUSIBOAK diseinatzeko. PERTSONA 

GUZTIEN inklusioa bermatu nahi dugu egingo diren komunitate-ortuetan.  Salatu nahi 

dugu Bilboko hiri-ortuetan hautematen den IRISGARRITASUN gabezia. 

 

Motibazioa 

"Desgaitasunen" bat duten pertsonen giza eskubideen gaineko hitzarmenaren 9. 

artikulua. 

Estatuek ziurtatuko dute dibertsitate funtzionalarekiko pertsona guztiek dutela irispidea 

eraikin, garraio eta teknologietara, eta ezabatu egingo dituzte beregainki bizitzeko edo 

gizartean berdintasunez parte hartzeko dauden oztopoak. 

 

Emaitza 

Udalak ezin duena egiten dugu guk, eta Udalak, guk ezin duguna. 

ELKARREKIN, GAUZA HANDIAK EGIN DITZAKEGU 

"Balioak ez dira hitz hutsak, balioak balio dira bizi ditugun heinean. Jendeak defendatzen 

dituen kausak dira, haiengatik borroka egiten du"   

John Kerry 

 

 

  



 

 

WALDEN 

 

Nor garen 

Enpresa-elkarte junior bat gara, Zitek mintegian kokatua (EHU), Patricia Draghicik (CEO) 

eta Endika Serranok (CTO) eratua. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Walden-ek web plataforma ireki bat aurkezten du, edozein industria, esperientzia nahiz 

maila profesionaletarako irekia, eta xedea du ekintzaileei laguntzea, batez ere gazteei. 

Ideia orori egiten zaio ongi-etorria, eta edozein baliabide partekatzen da. 

 

Motibazioa 

Ekintzaile-komunitate bat sortu nahi dugu, nahi dugu etorkizunean ekintzailetasuna ez 

dadila izan gutxi batzuen aukera, edo nahitaez egin beharreko zerbait, zeren bide luzea 

eta gogorra baita berez, eta jende asko ez baita gauza, ezjakintasunagatik eta 

beldurragatik.  

Gure asmoa da ekintzaileei laguntzea elkar topatzen, eta, orobat, lortzea 

ekintzailetasuna izan dadila balioa daukan aukera bat (ekintzaile "cool"ak). 

 

Emaitza 

Urrian egin genuen ekitaldia (BBSC) da nabarmentzekoa, aukera izan baikenuen 

AEBtako ekintzaileak ezagutzeko New York Summit delakoan, harreman berriak lortuz 

eta esperientzia berriak eraginez, eta, haiei esker, ikuspegi zabalagoa dugu, eta aurrera 

egiteko gogo handiagoa. 

 

 

 

 

 

 

  



 

WATS BOOTCAMP 

 

Nor garen 

WATS-en helburua kiroletako indarkeria desagerraraztea da. Hori lortzeko, prestakuntza 

programak garatzen ditugu kirolaren ekosistemako eragileentzat. 

Proiektuaren deskribapena 

Hiru eguneko prestakuntza trinkoa WATS metodologian, non kirolaren ekosistema 

osatzen duten eragileek beharrezko ezagutzak jasoko dituzten beren kirol-taldeak 

gaitasunetan eta balioetan trebatzeko. 

 

Motibazioa 

WATS BOOTCAMP programaren helburua da benetako irtenbideak ematea kiroletako 

indarkeria desagerrarazteko prestakuntza-pilula berritzaileen bidez, Bilboko kirolaren 

ekosistema osoa tartean sartuta. 

 

Emaitza 

Indarkeriarik gabeko kirola lortzeko, ekosistema lerrokatu egin behar dugu, eragile 

guztiek leku berera begiratu dezaten. Horrela lortuko dugu balioetan heziko duen kirola, 

gazteak ilusionatuko dituena, haien ikasketekin gozatzea ahalbidetuko diguna eta, batez 

ere, bizitzarako presta duena. 

Kirol osasungarria eta indarkeriarik gabekoa gizarte osasuntsua eta indarkeriarik gakoa 

da. 

 

  



 

BILBOKO ZAINTZAILEAK ZAINTZEN  

 

Naroa Ibarretxe, Olaia Lucas eta Itsasne Sánchez. Gazteen taldea 

Nor garen 

Nahasmendu Mediko Larrien Neuropsikologiako taldea eta zuzendaria, Natalia Ojeda 

doktorea. 1999. urtetik geroztik kognizioa eta burmuina aztertzen ditugu ebaluazio 

neuropsikologikoen, neuroirudien eta errehabilitazio kognitibo integralen bidez. 

Patologia neuropsikiatrikoak, esklerosi anizkoitzak, Parkinson gaixotasuna, herritar 

osasuntsuak eta prematuritatea. 

 

Proiektuaren deskribapena 

 

Parkinson gaixotasuna daukaten pertsonekin zelan egin behar den lan ikasiko dute 

zaintzaileek eta “zaintzailea zaintzeko” teknikak ikasiko dituzte. 

Helburua kognizioa eta bizi-kalitatea hobetzea da, tratamendu konbinatu bat erabilita. 

Hor sartzen dira errehabilitazio kognitiboa Parkinson gaixotasuna daukaten 

pertsonengan eta psikoheziketa senide zaintzaileengan. 

 

Motibazioa  

 

Osasuna: Parkinson gaixotasuna daukaten pertsonen eta senideen kognizioa eta 

bizi-kalitatea hobetu nahi dugu. 

Parte-hartzea: ASPARBIko erabiltzaileen eta senideen eskariari erantzun nahi diogu. 

Sormena: Tratamendu konbinatu berritzailea egin nahi dugu, senide zaintzaileentzat eta 

Parkinson gaixotasuna daukaten pertsonentzat. 

 

Emaitza 

 

Parkinson gaixotasuna daukatenek errehabilitazio kognitiboa egiten badute hobekuntza 

hauek nabaritzen dituzte: memoria, eguneroko jarduerak, epe luzean gordetzen diren 

aldaketa zerebralak eta bizi-kalitatea. 

Hobekuntza handiagoa aurkitzea espero dugu psikoheziketarekin konbinatutako 

programarekin, Parkinsona daukaten pertsonengan eta senide zaintzaileengan, arlo 

hauetan: memoria, eguneroko jarduerak eta bizi-kalitatea. 

. 

  



 

PLASTIKOARI UKO 

 

Nor garen 

Ainhoa eta Josu gara, Deustuko auzoko neba-arrebak, eta plastikoaren erabilera 

neurrigabeak eta horren ondorio larriak kezkatzen gaitu. 

 

Proiektuaren deskribapena 

Gure proiektuaren barruan kontzientziazio-kanpaina bat egin dugu Deustun, plastikozko 

poltsa gutxiago erabiltzeko. Horretarako, kartelak, esku-orriak eta telazko poltsak 

diseinatu ditugu eta banatzen ditugunean plastikoak eragiten dituen kalteak zeintzuk 

diren azalduko dugu, jendeak gutxiago erabil ditzan eta birzikla ditzan. 

 

Motibazioa 

Lehiaketaren berri izan genuenean ideia ona iruditu zitzaigun gure harri-

koskorra-ekartzea ingurumenaren zainketari. Horretarako, balio hauek hartu ditugu 

oinarritzat: partaidetza, konpromisoa eta ingurumenaren jasangarritasuna. 

 

Emaitza 

Gure ustez, jendeak gero eta kontzientzia handiagoa dauka eta honelako ekimenak 

baloratzen ditu eta laguntza ematen die. Hala ere, behin eta berriro azpimarratu behar 

da. Eskerrak eman nahi dizkiegu plastikoa jasotzeko irteeran parte hartu zuten boluntario 

guztiei. 

 

 


