
 

 

  

 

 

 

 

 

 

PARTE-HARTZE SESIOA:  

 

LARREAUNDI AUZOAN EGIN DAITEZKEEN PROIEKTUAK 

AUKERATZEKO PARTE-HARTZE PROZESUA 

 

 



 

 

PARTE-HARTZE DINAMIKAREN XEDEA 

 

Auzotarren ekarpenak biltzea, bertaratutakoek aditzera eman dituzten ideia eta proposamen 

oro kontuan hartuta; eta, proposatu den parte-hartze dinamikaren bitartez, aurkeztu diren 

proposamenen artean lehentasunak ezartzea bertaratutakoekin, Herri Lan Arloak azter ditzan. 

 

2 GUNE 

 

A GUNEA: AZPIESTAZIO ELEKTRIKOA ETA ESKOLAURREA 

B GUNEA: IÑIGO DE LOIOLA KALEA 

 



 

 A GUNEA: AZPIESTAZIO ELEKTRIKOA ETA ESKOLAURREA 

 

  

 



 

B GUNEA: IÑIGO DE LOIOLA KALEA 

  

 



 

LAN DINAMIKAREN DESKRIBAPENA 

1. FASEA: PROZESUAREN AURKEZPENA 

20-30min. 

Parte-hartze prozesuko xedeen aurkezpena. 

LAN GUNEEN deskribapena irudiekin (planoak, zerutik ateratako ikuspegi osoko irudiak eta 

argazkiak). 

Proposa daitezkeen hainbat proiekturen berrikusketa: baldintza orokorrak, arau-esparrua nahiz 

esparru ekonomikoa (lur-azpiko aparkalekua, Iñigo de Loiola kaleko sotoen sarbideak, etab.). 

Saio honetan lan egiteko moduari buruzko azalpenak. 

  



 

 

2. FASEA: PROPOSAMENEN AURKEZPENA TALDEKA 

20-30min. 

Bertaratutako guztiak bi taldetan banatuko dira: taldeetako batek A GUNEA landuko du eta 

besteak B GUNEA. Gero, elkar trukatuko dira.  Talde bakoitzak dinamizatzailea izango du. 

Gune bakoitzerako 8-10 pertsonentzako aulkiak prestatuko ditugu biribilean, eta bertara 

mugituko da talde bakoitza, dagokion gunean proposatzen diren ideiak eztabaidatzera. Erdian 

mahai bat jarriko dugu, landuko den gunearen irudiarekin. 

Talde bakoitzak gehienez 3 proiektu proposatu ahal izango ditu, eta kontsentsuz aukeratutakoak 

izango dira. Prozesua soiltzeko, PROIEKTUAREN IDEIA EDO TITULUA besterik ez da idatziko. 

[Ggb. 15 min.] 

Talde bakoitzeko bozeramaileak aurkeztuko ditu 3 proiektuak, eta ez da beste taldeekin 

eztabaidarako abagunerik eskainiko. 

Dinamizatzaileak A3 neurriko orri edo kartulinan idatziko ditu proiektuok, gero erakusgai jartzeko 

asmoz. 

[Proiektuak errepikakorrak badira, dinamizatzaileak berak uztartuko ditu proposamen bakarra osatuz]. 

Lan-taldeak elkartrukatuko dira gero, eta A GUNEAN lanean aritu direnak B GUNEARI dagokion 

gelara aldatuko dira. Aurreko prozedura bera jarraituko dute. 



 

3. FASEA: PROPOSAMENAK LEHENESTEA 

20-30min. 

Parte-hartzaile guztiak hasierako aurkezpen-aretoan elkartuko dira, eta egin diren proposamenak 

LEHENESTEARI ekingo zaio. 

Dinamizatzaileek irakurriko dituzte proposamenak eta orriak horman kokatuko dituzte, bista-

bistara. Proposamen bakoitzari zenbakia ezarriko zaio. 

Parte-hartzaile bakoitzari BERDE koloreko bi eranskailu eta HORI koloreko beste bi banatuko 

zaizkio. Eranskailu bakoitzarekin guneetarako proposatu proiektuen lehentasuna adierazi ahal 

izango du. 

Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen proposamenean kokatuko ditu eranskinak (bi eranskinak proiektu 

berean kokatzeko aukera ere izango du), beti ere proiektuari dagokion kolorea errespetatuz. 

 

 

 

Oharra: aukeratutako proiektuak 10 baino gehiago izatea suertatuz gero, bigarren itzulia egingo da, 

eranskin bikoteak berriz banatuta eta bozka gutxien jaso duten proposamenak kenduta. 


