
Aurten inoiz 
baino gehiago!
Parte hartu ezazu 
Ondarearen Europako 
Jardunaldietan
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Pentsatu al duzu noizbait ekitaldi kulturalen bat 
antolatzea Ondarearen Europako Jardunaldiak 

ospatzeko? 
Bakarrik erakundeen kontua zela uste zenuen?

“Ondarearen Europako Jardunaldiak” delakoa kultur arloko eragile eta erakunde 
ugarik kultura-ondarea zabaltzeko antolatu ohi duten kanpaina da. Ondare kulturalaren 
gainean zerbait kontatu eta partekatu, baliabideren bat erakutsi edo oroitzapena 
transmititu nahi duten guztiek kanpaina horretan parte hartzeko aukera izango dute, 
taldeka nahiz banaka. 

Eskura jarri dizuegun gida honen helburua, jarduera bat antolatzeko baliagarri 
izatea da. Kanpainan parte hartzeko asmorik baduzu, gida hau arretaz irakurtzera 
gonbidatzen zaitugu. 

Gida  horretan eduki edo formatuen gaineko gakoak edo iradokizunak aurkitu ahal 
izango dituzu, baita jarduera bat abiarazteko lagungarri edo orientagarri den beste 
edozein argibide ere.

Ondarearen Europako Jardunaldiez jakin 
beharrekoa

Europa mailan, ondarea zabaltzeko hedapen eta parte-hartze handiena duen ekitaldi 
kulturala da. Autengo edizioan, Jardunaldien 20 urte Ospatuko dira Bizkaian.

Urrian zehar antolatzen dira jardunaldiak, eta halabeharrezko ekitaldi bilakatu dira 
Bizkaiko kultura-egutegian. Programaren jarduerak gai jakin batekin lotzen dira edizio 
bakoitzean. Hemeretzi urteotan, eleiza baseleiza, etxe, baserri, jauregi eta dorre eta 
gotorlekuetako monumentu-ondarearen elementuetatik ibili gara, baita industria-
ondarearen eta ondare higigarriaren zati diren bilduma eta elementuetatik ere, eta 
horiek bisitatu ditugu.  Ogibide, elezahar, dantza eta tradizioen, kirol eta jaien eta 
euskararen gaineko ondare ukiezinaren adierazpen ugari ezagutu ditugu eta horietara 
bertaratu gara. Baliabide hauek erakutsi egin dira eta horietako batzuk berreskuratu 
ere, pertsona guztiek goza ditzaten. Ondarea “taularatu” izanak, horren balioa 
nabarmentzeko eta hori zaindu eta babes dadin sustatzeko balio izan du. 
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●	 Programan parte hartzen dutenen gogobetetasun-maila oso 
handia da.

●	 Udalerrira ikusle berriak erakartzen ditu.

●	 Kultura-eskaintza baterakoan parte hartzen denez, banakako 
proiektua ikusgaiago egiten du.

●	 Proiektuak sare bateko partaide direnez, sinergiak sortzen dira 
partaideen artean eta komunikazioa jende gehiagorengana 
iristen da. 

●	 Formatu, ideia eta esperientzia berriak partekatzen dira 
antolatzaile-sarearen artean. 

Nondik hasiko naiz?
Hasteko modurik onena da zer aurkeztuko duzun eta nori kontatuko 
diozun pentsatzea da. Garrantzi handia du jasotzaileak zein izango 
diren jakitea: umeak, familiak, helduak, herrikoak edo bisitariak. 

Koordinazio taldeak, zure udalerrian erakutsi nahi dituzun 
jarduera edo baliabideez aholku eman diezazuke, baita 

haiek zabaltzeko moduaz ere. 

Egitaraua diseinatu ondoren, katalogoa 
argitaratzeko informazio guztia zehaztuta 
dagoela ziurtatu beharko duzu:  egunak, orduak, 
erreserbak egiteko telefonoa edo elkargunea, 
besteak beste. 

Batasunak indarra dakar! Askotan, elkarte, 
eragile edo beste udalerri batekin elkartzea, 

gauzatzeko zail iruditu zaizun ideia sortzeko 
baliagarri gerta dakizuke. 

Formatuak axola du. Jardueraren gaiak ez ezik, formatuak ere 
animatzen du jendea parte hartzera. Ondarea modu askotan konta 
daiteke!!!!

Zein abantaila dakar kanpainan 
parte hartzeak?
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Esparru-gaia: Ondarea eta 
Hezkuntza

Kontaiguzu Ondarea! Ondarea eta Hezkuntza 
izenburupean, Ondarea/Hezkuntza binomio bereizezinari 
eman nahi diogu protagonismoa, eta hark askotariko 
loturak dakartza gainera.  Tailer praktikoa dela 
jendaurreko erakusketa handia dela, haurrentzat 
nahiz nagusientzat, ikasteko tresna baliotsua eta 
etorkizunerako inspirazioa dela erakutsi du ondare-
hezkuntzak. 

Etengabe aldatzen ari den inguruaz benetan kezkatuta 
gaudela, iraganeko historiatik asko dago ikasteko, 
eta oraingo egoerei aurre egiteko baliagarri izan 
daiteke. Ondarea ez da egun berezietarako bakarrik. 
Komunikazio edo hezkuntzaren bitartez ondareari eta 
horren interpretazioari gerturatzeak gure iraganarekin 
loturak sortzeko ahalmen itzela du, eta horiek 
bestelako etorkizuna eraikitzeko ideiak eta baliabideak 
emateko balio dute. 

2020ko kanpainerako, toki eta komunitate 
baten bereizgarri izan ziren ezagutza, tradizio edo 
trebetasunekin berriro lotu nahi zaitugu eta,  hori 
egitean, ezaguntzat jo ditzazula eta arbasoengandik 
jasotako ondarea zaintzeko beharra senti dezazula. 

Edizio honetan helburu bi planteatzen ditugu:

Publiko orokorrarentzako ikustezina den, gaurko eta 
lehengo hezkuntza jarduerekin zerikusia duen ondare 
material eta inmateriala balioztatzea eta plazaratzea.
Ondareari buruzko heziketa, kultur errekurtso bakoitzak 
ematen dizkigun baloreak helaraziz: “balioztatzeko 
ezagutu, balioztatu kontserbatzeko”.

Agiri honetan zure udalerrian egin ditzakezun ekitaldi 
batzuen gaineko ideiak aurkituko dituzu; horiek kultur 
elkarte batek, udalak berak, herriko museo batek edo 
ikastetxe batek gara ditzake.
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Zenbait ideia eta estrategia 
inspiratzaile

“Gure arbasoen ogibideak eta 
jakituriak”.
Ezagutzak ez dira eskolan bakarrik 
transmititzen. Interpretazio-ibilbideak eta era 
guztietako ekitaldiak antola ditzakegu gure-
gureak ditugun jarduera tradizionalen gainean: 
nekazaritza, artzaintza, arotzeria, hargintza, 
burdingintza, zapatagintza, arrantza, nautika, 
botanika, sukaldaritza, … 

“Lantegiak eta dirutza egin zuten 
indianoak: 
Testuinguruak eta bizimoduak”. Bizkaian, 
eskolak, institutuak eta arteak eta lanbideak 
ikasteko ikastegiak sortu eta zabaltzea oso 
lotuta egon zen industrializazioarekin eta 
emigrazioarekin; hortaz, oso ikuspegi 
erakargarriak izan daitezke  haiek gure 
herrietako ondarea irakatsi eta hezkuntzaren 
gizarte-testuingurua erakusteko.

“Gizonak eta emakumeak 
hezkuntzan”. 
Andereñoen lan aparta berreskuratzea edo 
gizartean txikitatik ezarri ohi zen genero-
desberdintasuna azpimarratzea, lekukotza 
grafiko eta dokumentalen bitartez eta ahozkoen 
bitartez, oso aukera interesgarria da. 

“Jolasten ikastea, egiten ikastea”.
Murgiltze-tailerrak eta jolasak, eskuak eta 
zentzumenak sormenez erabiltzeko aukera 
ematen dutenak, kulturaren eta naturaren 
gaineko balioak umeei eta helduei hurbiltzeko. 
Esperientziak  erakusten du jendeak gauzak 
egitea gogoko duela: ukitzea, parte hartzea, 
usaintzea, imajinatzea, kontatzen diotena 
probatzea.

 “Hezkuntza eta berba”. 
Orain hitzaldiak, solasaldiak edo bisitaldi 
gidatuak antolatzen ditugu erakutsi eta 
sentikortzeko, baina ez dugu ahaztu behar 
sinesmen herrikoiek, elezaharrek, ipuinek, joko 
tradizionalek, tokien izenek edo hizkuntzek ere  
hezten zutela lehen eta hezten dutela orain. 
Zergatik ez aldarrikatu denboraz kanpoko 
transmisio-modu horien balioa?

b
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 “Arte, zinema eta 
musikaren bidezko 
irakaskuntza”. 

Baita kontzertuak, musika-
tresnak, margolanak, 
eskulturak, filmak eta 
dokumentalak ere: tresna 
baliotsuak, hezkuntzari 
buruzko kontakizunak 
eraikitzeko, lehen eta orain, 
oso giro bereziak sortuz. 

“Objektuak eta 
bizipenak 
berreskuratzea, geure 
museoak sortuz”.
 Argazkiak, ikasliburuak, 
tresnak, mapak, bildumak, 
koadernoak, joko 
tradizionalak, lekukotzak eta 
esperientziak  biltzea, besteak 
beste, iraganeko ikasgelak 
eta haietan gertatzen zena 
(jolastokian ere) berregiteko, 
oso etorkizun hurbilean ez 
daitezen desagertu. 

“Ohiko  formatuak 
berriz pentsatzea”. 

Eta bisitaldiaren gidariak 
parte-hartzaileak beraiek 
izango balira? Eta mahai 
baten inguruan belaunaldi 
ezberdinak  elkartuko 
bagenitu? Eta oraingo 
ikasleak auzune bateko eskola 
batera eramango bagenitu? 
Eta antolatu ohi ditugun 
jardueretako batzuk birtualak 
eta irekiak izango balira? Eta 
gure ondarearen memoria 
gordetzeko biltegi digitalak 
sortuko bagenitu? 

“Eremu eta gizatalde 
ezberdinak nahastu eta 
elkarrekin lotzea”. 

2020ko Jardunaldiak oso 
esparru egokiak dira  
edonolako erakundeek, 
museoek, elkarteek eta 
ikastetxeek parte har dezaten 
sustatzeko. Asko ekartzeko 
dute guztiek. 

“Ondarea eta 
Hezkuntza, oso tematika 
irekia”.
 Azkenik, ez dugu ahaztu 
behar, alde batetik, 2020ko 
Jardunaldiek hezkuntza-
jarduerak sortutako ondareari 
eman nahi diotela 
protagonismoa, baita 
ondarearen bitartez hezteko 
moduari ere. Aukerak 
amaigabeak dira!
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Nola bidaliko dut nire 
ekitaldiari buruzko 
proposamena?

Pentsatu jarduera bati buruzko ideia eta egiaztatu 
koordinazio-taldearekin, helbide elektroniko 
honetan: ondareabizkaia@gmail.com. 

Ideia gauzatzen lagunduko dizugu: Jarduera azaltzeko testu bat idatzi, 
eta goiburuan izenburu adierazgarri bat jarri. Testuari erantsi beharreko 
fitxa pentsatu: eguna eta ordua, antolatzailea,  harremanetan jartzeko eta 
erreserbak egiteko telefonoa eta helbide elektrokonikoa.

Eta irudi on bat!

Bete fitxa bidaliko dizugun ereduaren arabera edo idatzi informazioa 
web-orrian: www.bizkaikoa.bizkaia.eus/jep (SORTU JARDUERA)

1

2

3

Egutegia
- Apirilaren 4a: Zirriborroa ematea.

- Maiatzaren 20ra: Behin betiko jarduera ematea.

- Ekaina eta uztaila: Testuak itzultzea eta katalogoa argitaratzea.

- Irailaren bigarren hamabostaldia: kanpaina komunikabideei aurkeztea.

- Urriaren 1-31: Ondarearen Europako Jardunaldiak egitea.
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Maiz egiten diren 
galderak

1.Oso ideia ona dut kanpainerako, baina nik 
osorik antolatu beharko dut?  
Bai, erakunde antolatzaileak berak antolatu 
beharko du. 

 

2.Urtero ondarearekin oso loturiko ekitaldi bat 
antolatzen dugu, Jardunaldietan parte har 
dezan bidal nezake? 
Bai, ekitaldiaren edukia proposatutako gaiarekin 

zuzenean lotuta badago. Zure proposamena bidaltzen duzunean, 
hori gaiarekin lotuta dagoela justifikatu beharko duzu. 

3. Bizkaiko Foru Aldundiak nire jarduera 
finantzatuko al du? 
Foru Aldundiak programa sustatu, koordinatu, 
zabaldu eta argitaratzen du, gainerako Lurraldeekin 

eta Eusko Jaurlaritzarekin. 

4. Urrian egin beharko da jarduera? 
Urrian egitea da gomendagarria. Kanpainak garrantzi 
eta ikusgaitasun handiagoak ditu jarduera guztiak 
urrian elkartzen badira. 

EZ IZAN ZALANTZARIK 
KOORDINAZIO 
TALDEAREKIN 
HARREMANETAN 
JARTZEKO. UNE ORO 
EMANGO DIZUGU AHOLKU 
ZURE PROPOSAMENA 
PRESTATZEKO
Harremanetan jartzeko 
helbide elektronikoak:
- ondareabizkaia@gmail.com 
(Koordinazioa eta edukien 
gainean aholku ematea). 
José Luis Arribas eta José 
Rodriguez. Historialariak eta 
irakasleak.

- ondareabizkaia@bizkaia.eus 
(Koordinazio orokorra, 
zabalkundea eta komunikazioa). 
Aintzane Eguilior (Bizkaikoa- 
Bizkaiko Foru Aldundia).
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