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LAN METODOLOGIA
Hazi Hezkuntzaren funtsezko oinarriak honako hauek dira:

- Gizarte eta Kultur Animazioa: Motibazioa eragin eta parte-
hartzea bultzatzeko tresna modura. Erabiltzen ditugun metodo, 
estilo eta tekniken ondorioz parte-hartzea eta herritarren 
dinamizazio koaxiala sustatzeko tresna egokia da.

- Gizarte zibila indartzea: Gizarte zibila indartzea subjektuak 
euren garapenaren benetako protagonista bezala ulertzea da. 
Horretarako, funtsezkoa da gizarte ekintzan oinarritutako gizarte 
zibila.

- Pertsonen antolakuntza: Pertsonen antolakuntzak berarekin 
dakar komunitatean sinestea eta partehartzearen aldeko lana.

- Proiektu eta ekimenak: Proiektuek espazioak konkistatzea dute 
helburutzat. Komunitatearen bilera, sormena eta ikaskuntzarako 
guneak.

HAZI HEZKUNTZAren 
aburuz Aisialdia Gizarte 
garapen komunitario 
baten alde lan egiten 
duen eskuartze 
estrategia da. Garapen 
eredu honen helburua 
komunitatetik eta 
komunitatearentzat 
partehartzea eta gizarte 
dinamizazioa sustatzea 
da.

Gizarte eta kultur 
eremuan funtsezkoa 
da zer eta zertarako 
egin nahi den jakitea. 
Gauza ez da kolektibo 
gisa mugitu eta 
jardutea, hori era 
adimentsuan egitea 
baizik, errealitatea 
hausnartzeko eta 
bertan dauden arazoei 
erantzuna emateko 
gaitasunaz.
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ERANTZUNKIZUN 
ZIBILEKO ASEGURUA 

HAZI HEZKUNTZA 
600.000€roko kobertura. 

%10eko BEZ-a 

Haurrentzako eta 
prestakuntzarako 
jardueretan, HAZI 
HEZIKETAK %10eko BEZ 
murriztua aplikatzen 
du.Beste lan batzuk 
%21ekoak izango dira.

Programa guztiek, bere tematika propioaz 
gain hiru ildo nagusi batzen dituzte:

HEZIKETA
BALIOAK

Euskararen 
sustapena.

Genero arteko 
berdintasuna eta genero 
indarkeriaren aurkako 
jarrera.

Ingurugiroa zaintzearen 
ardura eta garrantzian 
heztea parte hartzaileak.



Hazi Hezkuntzan gaur 
eguneko gizarteak 
dituen kultur zerbitzu 
eta ekipamenduetako 
beharrizanak ezagutzen 
ditugu. Hau dela 
eta, zerbitzu eta 
ekipamendu kulturalen 
programak egiteko 
konpromisoa hartzen 
dugu, ekintzak ahal 
izandako egoera 
egokienean kudeatu 
eta egokitzen. Gure 
langileak proiektu
egokienak garatuko 
dituzte gure bezeroen 
beharrizanak asetzeko.

ZERBITZU ETA EKIPAMENDUAKZERBITZU ETA EKIPAMENDUAK
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ERAKUSKETA ETA AZOKA 
ANTOLAKETA

Erakusketa, ekintza eta azoka desberdinetarako 
antolakuntza, diseinuak eta animazioa eskaintzen dugu.

TURISMO BULEGOEN KUDAKETA

Erakusketa, ekintza eta azoka desberdinetarako 
antolakuntza, diseinuak eta animazioa eskaintzen dugu.

BISITA GIDATUAK

Denetariko bisita gidatuak antolatzeaz eta aurrera 
eramateaz ardura hartzen dugu; museoak, kultur 
etxeak, dokumentazio zentroak, liburutegiak…

LIBURUTEGIEN KUDAKETA
HAZI HEZKUNTZArentzat, liburutegiak 
erreferente kultural bat dira zerbitzua ematen 
dion gizartearentzat. Gure instalazioak ez dira 
materialak kontsultatzeko edo ikasteko bakarrik, 
baizik eta elkarurgune kulturalerako, esperientzia 
berdinen trukea egiteko eta esperientzia 
berriak sortzeko esparruak dira. Gizarte 
ezagupenarentzako eta informaziorako sarrera 
atea da.

ARTEPETXEEN KUDAKETA

HAZI HEZKUNTZAren ustez, Aterpetxeen 
kudeaketetan egin beharreko lana aisialdiaren eta 
denbora librearen pedagogi arloko interbentzioen 
barruan sartzen da. Interbentzio honetan 
pertsonaren halako balio batzuk bultzatu behar dira, 
esaterako, sorkuntza, soziabilitatea, sentsibilitatea 
eta autonomia pertsonala.

SENTSIBILIZAZIO KANPAINAK

Adin guztietarako sentsibilizazio kanpainak egiten 
ditugu hala nola bide hezkuntzako programak, 
osasuneko programak, drogomenpekotasunak, Aste 
berdea, Mugikortasuna, Euskera sustatu, ...



IKASTARO ETA TAILERREN 
ANTOLAKUNTZA

Kirol Tailerrak; aerobik, pilates, yoga…, Tailer 
artistikoak ; dantza, antzerkia, margolaritza…, Tailer 
kulturalak; sukaldaritza, informatika, …

Hazi Hezkuntza adin 
guztietako pertsonak 
inporta zaizkigu, 
umeetatik adineko
pertsonetara. Bizitzan 
zehar hezitzea oso 
garrantzitsua dela uste 
dugu, inoiz berandu 
ez delako ikasi eta 
gozatzeko. Horrela, 
helduentzako programa 
desberdinak eskaintzen 
ditugu aisialdi denboran 
gozatzeko eta ikasteko.

HELDUAK HELDUAK
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IRAKURKETA SUSTAZTEKO 
PROGRAMAK

Aisialdi denboran, gizabanakoaren sormena eta 
irudimenean eta irakurtze denboran garatzeko ohituretan 
zeregin aktiboa izaten dute dinamizazio programei buruz 
hitz egiten dugu. Informazioan, hezkuntzan, aisialdian eta 
kulturan eskaintza osatua eta baterakidea bermatzen dugu.

ADINEKO PERTSONENTZAKO 
PROGRAMAK

Inoiz ez delako berandu gozatu eta ikasteko, ekintza, tailer eta 
kurtso desberdinak ditugu adineko pertsonentzat. Horrela, 
egokitutako programa dinamikoak eta era askotakoak garatu 
eta kudeatzen ditugu.

GENERO BERDINTASUNEKO 
IKASTAROAK

HAZI HEZKUNTZAtik genero berdintasuneko 
ikastaroak egitea proposatzen dugu, emakumeen 
berdintasuna hobetzea oinarrizko elementua 
izanik. Influentzia eragitea, boterea, haien erlazioen 
buruzagitzan haien ahalmenak ezagutzea, 
autoestima eta autonomia handiago izateko 
erabakiak hartzerakoan. Tailerrak: Ahozko eta 
idatzizko adierazpen tailerra, Literatur sorkuntza 
tailerra, Nortasuna eta garapen pertsonala, Pintura 
eta marrazki artistikoa, Gatazken konponbidea, 
Autodefentsa, Barreterapia, Gizarte antzerkia…

LANBIDE ETA FAMILIAREN 
ARTEKO ADISKIDETASUNAREN 

PROGRAMAK

Familiaren egokitasuna oinarri bat dela 
badakigulako, familiaren adiskidetasuna hobetzeko 
programak eskaintzen ditugu.

ARDURAKIDETZA ETA ETXEKO 
LANERAKO AUTONOMIA

Gaur egun oraindik ere ohiko da gizonak etxe 
konponketarekin eta autoarekin lotutako lanak 
egitea, eta emakumeak zaintzaz, garbitasunaz 
eta janariaz arduratzea. HAZI HEZKUNTZAk tailer 
hauek egitea planteatzen ditu, gizarte-jokabide 
baztertzaileak poliki-poliki desagerrazteko, familia 
ardurak eta gizartekoak gizon eta emakumeen 
artean era orekatuago batean banatzea proposatuz.
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GAZTEAK GAZTEAK
Norbere nortasunaren 
bilakaeragatik 
ezaugarriduna, 
nerabezaroa garai 
erabakigarria da 
pertsona baten 
bizitzarako. Horregatik, 
Hazi Hezkuntza 
gazteentzako 
eskaintzen dituen 
ekintzak jarrera duten 
pertsonak, solidarioak, 
parte hartzaileak, 
sormenezkoak, haien 
ekintzak gizartearen 
hobekuntza eta 
norberaren hobekuntza 
bideratzeko gaitasuna 
bultzatzeko egiten dira.

Enpresaren esperientzia 
handiak gaitasun 
handiko profesionalei 
ahalbideratzen die 
metodologia aktiboa, 
parte hartzailea, 
sozializatzailea eta 
zeharkako programak 
garatzera, gazteen 
sormena eta ekimena 
bultzatuz era dinamiko 
batean.

GAZTELEKUEN KUDAKETA
HAZI HEZKUNTZAren ustez gaztelekuek aisiaren bidez 
heziketarako aukera ematen diguten gazteak harreman 
eta elkartzeko guneak dira. Ekintza eta zerbitzu ugarien 
bitartez, dinamika jarrai bat ahalbideratuko duen 
prozesu egonkorra sortzen duen gazteen heziketan asko 
lagunduko gaituen tresna.

GAZTE INFORMAZIO ETA 
DINAMIZAZIORAKO BULEGOAK

Gazteek, gai desberdinetan (etxe bizitza, aisialdia, 
hezkuntza, lana… behar duten informazio guztia 
eskaintzeko zuzenduta dauden zentroak dira. Espazio 
hauen bidez ez ditugu soilik gazteak informatu nahi, 
baizik eta Keima bulego hauek gazteak dinamizatzeko 
tresna bezala eskaintzen dituela.

UDALEKU ETA
KANPAMENDUEN KUDAKETA
Elkarbizitzaren, errespetuaren, berdintasunaren, 
kultura aberastasunaren eta norberaren garapenaren 
bidez lan egiten diren programa ludiko eta sizoalak 
dira. HAZI HEZKUNTZA kirol, kultura, txangoak, 
jolasak, tailerrak… ekintzak bateratzen ditu.

IRAKURKETA SUSPERTZEKO 
PROGRAMAK

Bere kabuz ikasten ari den pertsona da. 
Irakurtzen ari den mundu berri horigaitasuna 
izango du, ikuspegi kritikoa garatuz. Mundu 
eta errealitateberriak edo imaginarioak 
irakurrita bere barne mundua aberastu egiten 
da, motaezberdinetako jakintzak barneratuz. 
HAZI HEZKUNTZAn garrantzitsua ikusten 
duguirakurketan motibatzea, gazteengan honek 
trebetasun positibo asko bultzatzen baititu.

GAZTEENTZAKO IKASTARO ETA 
TAILERREN ANTOLAKUNTZA

Eskaintzen ditugun tailer eta ikastaroak pertsona 
solidario, parte hartzaile eta haien ekintzak 
gizartearen eta norberaren hobekuntza bideratzeko 
gaitasuna bultzatzeko egiten dira; globoflexia, hip-
hop, kapoeira, perkusioa, txalaparta, bertsolaritza, 
antzerkia, magia, zirkoa, bitxikeriak, grafiti, txapak,…

PROGRAMA ESPEZIALIZATUEN 
ANTOLAKUNTZA

Gazteentzako proiektu ludiko eta hezitzaileak 
garatzen ditugu; ingurugiro hizkuntzako 
programak, bide hezkuntza, sexu hezkuntza, udako 
liburutegiak, etab.
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UMEAK UMEAK
Umeen eskubide 
garrantzitsuenetariko 
bat hezkuntzaren da; 
ikasketa adierazgarria 
ekartzen dien hezkuntza 
integrala. Eskubide 
honek umearen mundua 
handitzea ahalbideratzen 
du, denetariko 
ezagutzak, intelektualak, 
afektiboak eta moralak

lortuz. Hazi Hezkuntza 
hezkuntza eta ikasketa 
horiek umeei era ludiko 
eta dibertigarri batean 
gozatzeko eta ikasteko 
aukera eskaintzen die 
eskolan zein eskolatik 
kanpo.

HAUR LUDOTEKEN KUDAKETA
Jostailu eta jolasen bidez, umearen nortasuna 
garatzeahelburu duen ekipamendu eta zerbitzu 
ludiko hezitzaileada. HAZI HEZKUNTZAk kudeatutako 
ludoteketan jolasaren bitartezestimulatu egiten da, 
umeak beharrezko dituztenelementuak , laguntza eta 
orientabideak eskainiz.

UDALEKU ETA MANPAMENDU 
ANTOLAKUNTZA

Gure esperientzia zabalak, UDALEKUAK ume bakoitzeko 
beharrizanak kontuan hartuz garatzera ahalbideratzen 
gaitu. Oinarri dinamiko batekin, haurren heziketa 
garapena sustatzen dugu ekintza desberdinen bitartez 
eskulanak, tailerrak, jolasak, txangoak, etab. Opor 
dibertigarriak eta hezitzaileak izatera laguntzen dugu.

IKASTETXENTZAKO 
ZERBITZUAK

Eraldaketa handiak antzematen ari dira gizrtean, 
inguru naturalean eta kulturalean. Aldaketa hauek 
gizarte talde guztietan eragin handia dutelarik. 
Ondorioz, hezkuntza zentroetan, zeharkako gaiak, 
agertzen ari zaizkigun egoera problematikoak 
ulertzeko eta egoera berri hauek sortarazten 
dituzten gatazka moralak konpontzeko erronka 
dira. HAZI HEZKUNTZAn, hezkuntza zentroei 
behar honetan laguntzeko, gizartehezkuntzan 
oinarritzen den animazio proiektuen diseinua 
eskaintzen ditugu. Proiektu hauen helburua ez 
da heziketa alternatibo bat eskaintzea bazik eta 
heziketa formalaren gehigarri bat izatea. eskola 
orduetatik kanpokoak, bazkalosteko tailerrak, 
txangoak…

ESKOLA-HAURREKIN 
HEZKUNTZA PROIEKTUAK

Gizarte eta kultur esku-hartzeetan alternatiba 
bat eskaintzearen beharria ikusten dugu HAZI 
HEZKUNTZATIK. Beharrizan hauek asetzeko 
hezkuntza proiektuak proposatzen ditugu; 
prebentzio kanpainak, jolastokien dinamizazioa, 
bide hezkuntza, elikadura, hezkuntza 
interkulturala…

IRAKURKETA SUSPERTZE 
PROIEKTUAK

Jakinaren gainean gaude irakurtzen duen ume 
batek garatzen duen bitartean ikasten ari den 
pertsona bat dela, horregatik irakurketa ahal diren 
ikuspuntu guztietatik bultzatzea eta indartzea 
garrantzitsua da. Arrazoi hau dela eta, umeentzako 
hainbat programa ludiko garatu ditugu, hauen 
bidez irakurketarekiko eta ezagutzarekiko interesa 
sustatzea dugu helburu.

EUSKARA SUSTATZEKO 
PROGRAMAK

Gure eskuetan dago umeei esparru guztietan 
euskaraz bizitzeko aukera ematea. Euskara, 
klasetatik eta familia artetik harantzago eramatea 
beharrezkoa dela uste dugu. Umeak euskaraz 
bizitzen eta erlazionatzen ikasi beharko lukete 
esparru mugatu horietatik irtenda, era arrunt baten. 
Euskara bultzatzeko proiektuak umeentzat, modu 
dinamiko eta dibertigarrian, ez betebehar bezala, 
euskara erabiltzen ohituko direlakoan gaude.

INGURUGIRO HEZKUNTZA

Gazteetatik ingurugiroaren ezagutza eta 
errespetua sustatzeko programak eskaintzen dira.



B.º/ Urioste 38 B, 48530 Ortuella - Bizkaia

747 435 943

hazihezkuntza@hazihezkuntza.com

hazihezkuntza.com


