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( egonaldiak

ZER DA?: Hiru eguneko barnetegia. Surf
ikastaroez gain, surf kulturako hainbat ekintza
egingo dira egonaldian zehar.

HELBURUAK: Itsasoak, surfak eta kultura
honen parte diren bestelako jarduerek
norberarengan, besteekiko harremanean eta
adierazpen kulturaletan duten eragina
ezagutaraztea. Eragin hori euskara, hezkidetza,
ekologia… bezalako alderdietatik landuko da.

NON: Igerain Aterpetxean, ZARAUTZ.

NOIZ: udazken eta udaberrian.
Astean zehar 3 egun eta 2 gau.

ZENBATEKOA: prezioa kontsultatu.

PARTE-HARTZAILEAK: 
• LHko 5. eta 6. mailak.
• DBH eta Batxilergoko mailak.

HEZITZAILE TALDEA:
Ikastolen Elkarteko Aisiola begirale eskolan
trebatutako hezitzaileak eta taldearekin lanean
dihardutenak udako egonaldian.•

SURF
EGONALDIAK
ZARAUTZEN

SURF EGONALDIAK
ZARAUTZEN

3

3

4

5

6

›

7

8

9

10

11

12
13

14
15

( ikastaroak

( gurasoentzako 
eskaintza 

( motibazio 
saioak 

( aisiola- begirale 
eskola

UR EGONALDIAK 
ZUHATZAKO UHARTEAN
ELKARREKILAN ZUBEROAN
MAULEN
NEGUKO ESKI KANPAINA:
IPAR ESKIA 
ALPINOA 

EUSKARAREN
MURGILTZE
ASTEAK

JOKO 
ETA 
JOLASAK

XABIROI-KOMIKI
IKASTAROA
SORKUNTZA
ARTISTIKOA

SORKUNTZA
TEKNOLOGIKOA

EUSKAL MUSIKA

BEGIRALE IKASTAROA
ZUZENDARI IKASTAROA

› ›› › ( egonaldiakaurkibidea)



5

4

ZER DA?: Hiru eguneko barnetegia. Zuhatzak berak eskaintzen dituen
ur-ekintzez gain, talde kohesioa bideratzen lagunduko duten jolas eta
jokoak bideratuko dira.

HELBURUAK: Urak, mendiak, naturak eta bertako zein bestelako
jolas eta jokoek norberarengan, besteekiko harremanean eta
adierazpen kulturaletan duten eragina biziaraztea. 

NON: Zuhatzako irlan, Ullibarri-Ganboan (Araba).

NOIZ: Udaberrian(maiatza-ekaina) eta udazkenean(iraila-urria).

Astean zehar 3 egun eta 2 gau (Bi eguneko eta aste osoko 
txandak ere antolatzen ditugu).

ZENBATEKOA: prezioa kontsultatu.

PARTE-HARTZAILEAK: 
• LHko 5. eta 6. mailak.
• DBHko 1. eta 2. mailak.

HEZITZAILE TALDEA: Ikastolen Elkarteko Aisiola
begirale eskolan trebatutako hezitzaileak eta
taldearekin lanean dihardutenak.•

ELKARREKILAN
ZUBEROAN
MAULEN
ZER DA?: Hiru eguneko barnetegia,
non bi ikastola elkartuko diren
egonaldi bakarrean. Aisialdiko
dinamiken bitartez elkar ezagutza
sustatuko da eta Zuberoako baliabide
kultural/naturalak ezagutaraziko dira.

HELBURUAK: Lurraldeen arteko
harremanak sustatzea, bereziki
iparralde eta hegoaldearen artekoak.

NON: Irabarneko aterpetxean.

NOIZ: 3 egunetako egonaldia (2 gau).
Udazkenean eta udaberrian.

ZENBATEKOA: Prezioa kontsultatu.

PARTE-HARTZAILEAK:
(Hegoaldean) 
• LHko 3-4-5-6 mailak.
• DBHko 1-2-3 mailak.

HEZITZAILE TALDEA: Ikastolen
Elkarteko Aisiola begirale eskolan
trebatutako hezitzaileak eta
taldearekin lanean dihardutenak
udako egonaldian. 
++
Iparraldeko, Uda Leku elkarteko
hezitzaile taldea.•

UR EGONALDIAK 
ZUHATZAKO
UHARTEAN



ZER DA?: Belaguan, erraketen
edo eski taulen gainean naturaz
gozatzeko egonaldia. Euskara
ikasgelatik kanpora gazteen
gustuko ekintzen bitartez
bizitzea, taldeko bizikidetza
bultzatzeko egonaldi batean.

HELBURUAK: Naturarekin
kontaktuan, kirol hau
praktikatzeak ziurgabetasuna
garatzeko eta gainditzeko
esperientzia biziaraztea.
Praktika honek norberarengan,
besteekiko harremanetan eta
gure kulturan duen eragina
ezagutaraztea. Euskara
ikasgelatik kanpo, gazteen
gustuko ekintzetara eta beraien
arteko harremanetara ateratzea. 

NON: Roncalia-ko eski
zentroan, Belagua.
Aterpetxea Isaban (Nafarroa)

NOIZ: 2017ko urtarrila, otsaila
eta martxoa.

HARTZAILEAK: 
LHko 5-6 mailak, DBH eta
Batxilergoko ikasleak.

EGONALDIKO
ZEHAZTASUNAK:
• Ipar eskia edo erraketak.
• Egun bakoitzeko 4 ordutako
eski saioa bertako begirale
euskaldunekin.
• Materialaren alokairua 
(2 egunetakoa).
• Pistetako sarrera-forfaita 
(2 egunetakoa).
• Pistetako asegurua 
(2 egunetakoa).
• Aterpetxea Isaban (afaria,
loa, gosaria eta egun bateko
piknik-a).
• Arratsaldetan tailerrak edo
bisitak egiteko aukera.

PREZIOA: Aurrekontua
eskatu.•

BELAGUAKO ESKI ZENTROA
IPAR ESKIA 

ALPINOA 
ZER DA?: Aretteko eski
estazioan, eski teknikaren
hastapen eta trebakuntzarako
jarduerekin gozatzeko
egonaldia. Estaziotik kanpoko
uneetan, Aisiola begirale
eskolako hezitzaileek gidaturiko
dinamizazioekin osatuko da
egonaldia.

HELBURUAK: Piriniotako
mendietan barrena, elurrak eta
eskiak norberarengan,
besteekiko harremanean
sortzen dituen bizipenez
gozatzea eta kirol hau
praktikatzeak ziurgabetasuna
garatzeko eta gainditzeko
esperientzia biziaraztea.
Eskiaren praktika Euskal
Herrira noiz eta nola sartu zen
ezagutarazi eta
mendizaletasunak gure
kulturan izan duen isla
ezagutarazi.
Euskara ikasgelatik kanpo,
gazteen gustuko ekintzetara eta
beraien arteko harremanetara
ateratzea. 

NON: Arette-ko eski estazioan. 
Aterpetxea, Maulen (Zuberoan).

NOIZ: 2017ko urtarrila, otsaila
eta martxoa.

HARTZAILEAK: LHko 5-6
mailak, DBH eta Batxilergoko
ikasleak.

EGONALDIKO
ZEHAZTASUNAK: 
• Eski alpinoa.
• Egun bakoitzeko bi orduko
eski saioa begirale
euskaldunekin.
• Ikastolen Elkarteko begiraleek
dinamizatutako jarduerak.
• Materialaren alokairua 
(2 egunetakoa), kaskoa barne.
• Pistetako sarrera-forfaita 
(2 egunetakoa).
• Pistetako asegurua 
(2 egunetakoa).
• Aterpetxea: Maulen.
• Afalosteko dinamika
Ikastolen Elkarteko begiraleen
eskutik (gaubela).

PREZIOA: Aurrekontua
eskatu.•

IZEN 
EMATE
PROZEDURA*:

Iraila:
aurrekontuak

eskatzeko epea
Urria: aurre izen-

ematea.
Azaroa: ehin
betiko izen
ematea.

*Epe hauetatik
kanpo egindako
izen emateak, ez

du bermatzen
eskainitako

aterpetxean eta
datetan egonaldia

burutzea.

O H A R R A :
egun bateko, hiru

eguneko edo
gehiagoko irteerak
ere izan daitezke.
Interesa baduzue

jarri gurekin
harremanetan. 

�

Beste eski estazio
batetara joan nahi
izanez gero edo

beste jarduera bat
egin nahi izanez
gero, aurrekontu

berezituak
prestatuko ditugu.

ARETTEKO ESKI ESTAZIOA
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NEGUKO 
ESKI
KANPAINA 



ZER DA? Gazteen artean,
euskararen erabilera sustatzeko
5 eguneko saioa. Saioak,
gela barruan burutzen dira,
ikasturtean zehar. Aisialdiko
hezitzaileek gidaturiko astebeteko
programa izango da.

HELBURUAK: Aisialdiko
hezkuntzaren metodologiaren
bidez, euskararen inguruan
dauden aurreiritziak apurtu,
ikasleen euskara indartu eta
motibazioan eragitea du helburu.
Ikasleen arteko
harreman-hizkuntza
euskara izatea. 

HARTZAILEAK: DBH eta
Batxilergoko ikasleak.

NOIZ: Ikasturtean zehar,
nahi den urte sasoian.
Orain arte, ikasturte hasieran
burutu izan da, ikastalde berrien
arteko kohesioan eta konfiantzan
ere eragiteko.

ZENBATEKOA: prezioa
kontsultatu.•

( gurasoentzako
eskaintza 

ZER DA?: Euskaraz jolasteko tresnak eskainiko ditu
ikastaro honek. Euskaraz jolasten jakiteak euskaraz
harremantzea ahalbideratzen du. Guraso euskaldunek
beraien haurtzaroko jolasak euskaraz ikasteko aukera
izango dute eta erdaldunek haien seme alabekin
harremana euskalduntzeko oso tresna baliagarria
bereganatuko dute.

HELBURUAK: Hartzaileei jolasak umeen garapenean
duen garrantzia adieraztea eta euskaraz jolasteko
baliabideak eskaintzea. 

HARTZAILEAK: Ikastoletako gurasoak.

NOIZ: Ikasturtean zehar.

ZENBATEKOA: prezioa kontsultatu.•

JOKO 
ETA 
JOLASAK

( motibazio
saioak 
EUSKARAREN
MURGILTZE
ASTEAK

9

8



HELBURUAK:
• Komikizaletasuna sustatzea.
• Euskal Herriko komikigileak eta bertako
komikigintza ezagutaraztea.
• Komikia, narrazio tresna moduan, nola eraikitzen
den ikastea.

A) aukera. SAIO BAKARRA
ZER DA?: Komikiaren mundura sarrera bat saio
didaktiko baten bidez.

HARTZAILEAK: 
LH 5. eta 6. mailak, DBH eta Batxilergoko ikasleak

NOIZ: Bi orduko saioa, eskola ordutegian edo eskola
ordutegitik kanpo.

B) aukera: 16 ORDUKO IKASTAROA
ZER DA?: Komikiaz gozatu eta komikiaren hizkuntza
ezagutu eta ulertzeko ikastaro teoriko praktiko bat.
Guzti horrez gain, komikia egiten ikasteko saioak
izango dira.

HARTZAILEAK: DBH eta Batxilergoko ikasleak.

NOIZ: Ikastaroak 16 orduko iraupena izango du, 8
saiotan banatuta, arratsaldeko ordutegian.
Ikastolarekin adostuko da saioen banaketa egutegia.

IKASTAROAREN GIDARIA: Joseba Larratxe
“Josevisky”, Xabiroi aldizkariko egile sareko kidea.

ZENBATEKOA: prezioa kontsultatu.•

ZER DA?: Praktika artistiko desberdinei hurbilketa
bat, bakarka zein taldeka sormen prozesuetan
murgiltzeko ikastaro bat izango da.

HELBURUAK: 
• Ikasleen sormen gaitasuna sustatzea.
• Artea errealitatearen errepresentazio nola
bihurtzen den ezagutarazi.
• Irudiak hauteman eta berauen komunikazio
funtzioaren transmisioa sustatu.
• Geure kulturako eta gainontzeko kulturetako
irudikapen kodeak ezagutaraztea eta balioestea.

HARTZAILEAK: Lehen Hezkuntzako eta 
DBHko ikasleak.

NOIZ: Ikastaroak 16 orduko iraupena izango du.
Eguerdietan edo arratsaldeko ordutegian burutuko
dira. Ikastolarekin adostuko da saioen banaketa.

ZENBATEKOA: prezioa kontsultatu.•

XABIROI-KOMIKI
IKASTAROA

SORKUNTZA
ARTISTIKOA
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ZER DA?: Jolas eta praktika
desberdinak
erabiliz, programazioa eta
robotikaren munduan
murgiltzeko tailerrak.
Teknologia berrietako eredu
eta praktikak ikuspegi
parekide batetik landuko dira.

HELBURUAK: Pentsamendu
konputazionala garatzea,
programazio eta robotikaren
arloan trebatuz. Bitarteko
hauekin, aisialdiaz gozatzea
eta teknologia berriak
euskaraz bizitzeko aukera
berritzaileak ahalbidetzea.

HARTZAILEAK: Lehen
Hezkuntzako ikasleak.

NOIZ: Eguerdietan edo
arratsaldeko ordutegian
burutuko dira. Ikastolarekin
adostuko da saioen banaketa.

ZENBATEKOA: Prezioa
kontsultatu.•

SORKUNTZA
TEKNOLOGIKOA
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EUSKAL
MUSIKA
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ZER DA?: Euskal musikaren iragana eta
oraina ezagutzeko ikastaro bat. Belaunaldiz
belaunaldi, gaur arteko euskal musikaren
ibilbidea egingo da ikastaroan, musika talde
eta estilo desberdinak ezagutaraziko zaizkie
ikasleei. Interneteko plataforma desberdinak,
musika taldeen web atariak, kontzertu
agendak kontsultatzeko web atariak…
baliatuko dira.

HELBURUAK: Euskal musikaren
transmisioan eragitea. Gazteen zaletasun
musikalak ezagutu eta dituzten musika
zaletasunak, euskaratik jasotzeko
bitartekoak eskaintzea.

HARTZAILEAK: DBH eta Batxilergoko
ikasleak.

NOIZ: Ikastaroak 16 orduko iraupena izango
du. Eguerdietan edo arratsaldeko ordutegian
burutuko dira. Ikastolarekin adostuko da
saioen banaketa.

ZENBATEKOA: prezioa kontsultatu.•



( aisiola- begirale
eskola

ZER DA?: Aisialdiko hezitzaile edo monitoreak
prestatzeko formazioa da. Eremu ez-formalean lanean
aritzeko derrigorrezkoa den titulazioa eskuratzen da
formazio honetan. 

HELBURUAK:
• Hezitzaile izateko beharrezkoak diren oinarrizko
konpetentziak jasotzea eta garapen pertsonalean isla
izatea.
• Parte hartzaileei heziketa integrala eskaintzea aisialdiko
heziketaren bidez, bitarteko teoriko eta praktikoekin.
• Ikastola-proiektuan, eremu ez-formaleko dinamizatzaile
moduan edo bestela, segida izan dezaketen ikasle taldeen
inplikazioan eragitea. 
• Ekintzaile-tasuna sustatu. Norbanakotik taldean eragin
eta ekiterako bidea ezagutaraztea.

HARTZAILEAK: Batxilergoko 2. mailako ikasleak.

NOIZ: Irailetik ekainera (ikasleekin adostuko da egutegia). 

Ikastaroak 200 orduko iraupena dauka, eta
amaitutakoan, arlo praktikoari dagozkion 120 ordu
burutu behar dira.

ZENBATEKOA: 450 euro.•

BEGIRALE
IKASTAROA

ZUZENDARI
IKASTAROA
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14 ZER DA?: Aisialdiko hezitzaile direnei, zuzendari
bezala aritzeko formazioa da.

HELBURUAK: 
• Aisialdiko heziketaren planteamendu hezitzaile,
pedagogiko eta metodologikoetan sakontzea.
• Aisialdiko jarduerak kudeatzeko eta antolatzeko
beharrezkoak diren oinarrizko konpetentziak jasotzea.
• Taldeak koordinatzeko lidergo eta antolaketa
ezagupenak transmititzea.
• Ikastola-proiektuan, eremu ez-formaleko
dinamizatzaile moduan edo bestela, segida izan
dezaketen ikasle taldeen inplikazioan eragitea. 
• Ekintzaile-tasuna sustatu. Norbanakotik taldean
eragin eta ekiterako bidea ezagutaraztea.

HARTZAILEAK: Begirale titulua duen 
aisialdiko hezitzaileak.

NOIZ: Irailetik ekainera (ikasleekin adostuko da
egutegia). 

Ikastaroak 100 orduko iraupena dauka, eta
amaitutakoan, arlo
praktikoari dagozkion 
120 ordu burutu
behar dira.

ZENBATEKOA: 
225 euro.•

IKASTAROA AMAITZEAN,  
‘Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak’ onartutakoHAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO BEGIRALETITULU OFIZIALA jasoko dute parte hartzaileak.

IKASTAROA AMAITZEAN, 
‘Eusko Jaurlaritzako Kultura

Sailak’ onartutako HAUR ETA
GAZTEEN AISIALDIRAKO

ZUZENDARI TITULU
OFIZIALA jasoko dute parte

hartzaileak.



( *
(0034)  943 36 96 37

www . ikastola . eus (aisialdia atala)
www . aisialdia . eus

aisialdia @ ehi . ikastola . eus


