
BERREKIN_HIRITIK AT ariketa

Ekainaren 23an 9:00-16:30ra burutzeko ariketa proposamena. 

HELBURUA 

• Bergara- Elgeta-Antzuola eskualderako proiektu propio baten lehenengo zirriborroa 
garatzea, ariketa honetatik haratago balioa izan dezakeena.

• Proposatutako ariketa ekonomia sozial eta eraldatzailean oinarritua egon behar du.

METODOLOGIA

HELBURUA:

• Egunaren amaieran konbentzitu beharko gaituzte beraiek proposatutako proiektua 
egokia eta inbertitu beharrekoa dela.

LAN TALDEAK: 

• 17 gazteak nahi duten bezala taldeetan banatuko dira eta lantzeko gai bat aukeratu 
beharko dute. 

AURKEZPEN DIGITALA: 

• Egunean zehar landutako gaiaren 3 aurkezpentxoak (power point) egin beharko 
dituzte.  

• Aurkeztu beharreko lanak, 12 puntu bakoitzeko, gutxienez diapositiba bateko 
aurkezpena izan behar du. 

AHOZKO AURKEZPENA:

• Atal bakoitza landu ostean 5-10 min-ko aurkezpen txiki bat egin beharko dute

• Aurkezpenean zehar taldekide guztiek parte hartu beharko dute nahi eta nahi ez.

DENBORA

• 9:00-16:00 bitartean garatzeko ariketa da hau, horretarako atal bakoitza ordutegi 
batekin banatu da. 

• Ordutegia zorrozki errespetatuaraziko dugu.



ariketaren aurkezpena_Hiritik At-eko kideak egunean zehar burutu 

beharreko ariketaren azalpena emango dute.

0_ERALDATU BEHARREKO AUZIA_

Talde zabalean aurkeztuko dugu talde txikietan landuko diren auziak:

• Zerren inguruko proposamena garatu nahi dugu eta zergatik.

1_BEHARREN DIAGNOSTIKOA_9:30-11:00

Aukeratutako gaiaren inguruko gabezi eta beharren identifikazioa.

• Idei zaparrada: lehenik eta behin bururatzen zaien arazo, gabezi eta hutsune guztiak 
kontutan hartu beharko dituzte zerrenda luze bat eginez.

• Ideiak antolatu: egindako zerrendako osagaiak beraien artean multzokatu eta arazoa 
hobeto identifikatzeko diagrama bat gauzatu beharko dute.

• Nori: beharrizan honen erabiltzaile edota nori zuzendua egon beharko duen planteatu 
beharko da.

BITARTEKOAK: folioak, boligrafoak, arbela, post-it, internet, datu bilketa.

AURKEZPENA_10:30 (TALDE BAKOITZAK 5-10MIN) 

1)  Aurre egin/eraldatu beharreko auzia

2) Beharren jerarkizazioa/antolaketa

3) Datu esanguratsuak

2_BALIABIDEEN ANALISIA_11:00-12:30

BALIABIDEEN MAPA: Proposatutako gaiarekiko, dagoeneko existitzen diren baliabideak 
identifikatu beharko dituzte.    Baliabide fisiko, administratibo, humanoak, finantziazio 
posibleak, dirulaguntzak... 

INTERES TALDEAK: Bestalde garatu beharreko proposamenean eragina jasango duten talde 
sozial ezberdinak identifikatu beharko dira baita ere, elkarteak, instituzioak, norbanakoak...

BITARTEKOAK: internet, egoitzetara bixitak, folioak, boligrafoak, arbela, post-it, argazkiak, 
mapak, gometxak.

AURKEZPENA_12:00 (TALDE BAKOITZAK 5-10 MIN) (gutxienez):

1) Baliabideen mapa

2) Interes taldeak



3_PROPOSAMENA_12:30-14:00_bazkaria_15:00-15:30

Landutako informazioarekin proiektu eraikitzaile bat diseinatu beharko dute, existitzen diren 
baliabideak kontutan hartuz, nori zuzendua dagoen eta aprobetxamendu optimo bat 
planteatuz. Hasieran aipatu bezala, proposatutako ideiak eskualdeko eskala izan beharko du 
kontutan ahal den neurrian. 

BITARTEKOAK: folioak, boligrafoak, ordenagailuak, mapak, argazkiak…

AURKEZPENA_15:00 (TALDE BAKOITZAK 5-10 MIN): 

Ideiaren aurkezpen idatzi eta bisuala.

3) Zer: proposamena

4) Nork egingo du: izena, izaera…

5) Norekin: elkarlanerako aliatu posibleak

6) Nola: metodologia

7) Zerekin

8) Noiz: kronograma bat.

9) Aurrekontua

plenarioa_Talde bakoitzak bere proposamena azaldu beharko du gainontzeko kideei

4_BALORAZIOA_15:30-16:00

Egindako lanaren balorazioa: edukiak, metodologia, sentsazioak…

*_ELKARLANAK (azken saiorako)= talaios + koop57 + hiritik at

Aurkeztutako proiektuen sinergiak eta elkarlan posibleak aztertzea izango da azken pausua. 
Horretarako aurkeztutako proiektuak, galderak, puntu amankomunak,... aztertu beharko dira.

Berrekin programa bukatzean aurkeztutako proiektuak aurrera eramateko ze pausu eman 
daitezke? Bideragarriak dira?



AURKEZPENAREN ESKEMA OSOA

DIAGNOSTIKOA_10:30

1) Aurre egin/eraldatu beharreko auzia

2) Beharren jerarkizazioa/antolaketa

- 1. mailakoa

- 2. mailakoa

- Bestelakoak

3) Datu esanguratsuak: 

-ekonomikak

-sozialak

-espazialak/fiskikoak

-tenporalak

 ANALISIA _12:00

4) Baliabideen mapa

-Ekonomikoak

-Humanoak

-espazialak/ Fiskikoak

-Teknikoak

5) Interes taldeak: instituzionalak, jakintza arlokoak, eragile sozialak eta ehun ekonomikoa.

-Interesatuak

-eragindakoak

-kolaboratzaileak

-Kontrakoak



PROPOSAMENA_15:00

6) Zer: proposamena

-proiektuaren izena

-helburua

-proiektuaren laburpena

7) Nork 

-izena

-izaera

8) Norekin:  elkarlanerako aliatu posibleak

-ehun soziala

-ehun ekonomikoa

-instituzionala

9) Nola: metodologia

-parte hartze prozesua

-proposamen teknikoa

10) Zerekin: erabili beharreko baliabideak

-Finantzieroak

-Humanoak

-Materialak

11) Noiz: kronograma bat.

12) Aurrekontua


