Arantzazu Aterpetxea - Arantzazu-Oñati 2022/23

Mendizainak
gara
LH eta DBHko ikasleentzako zuzendutako hezkuntza programa

edefundazioa.org/hezkuntza-programak

Arantzazu aterpetxea
Arantzazuko aterpetxea Oñatitik 10 km-ra dago. Aizkorri-Aratz
Parke Natural ikusgarriaren erdigunean kokatzen da eta Donostia,
Gasteiz eta Bilbotik ordu betera dago.
Aterpetxean, 56 lagunentzako tokia dago, 4 eta 12 oheko logeletan
banatuta. Behar bereziak dituzten pertsonentzat egokitutako
gunea da. Aterpetxearen kanpo-aldean umeek zein helduek
jolasteko guneak daude: Ziburuak, frontoiak eta aterpe zabalak.
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Leku berezi honetan espiritualitateak, naturak, kulturak eta arteak
aparteko presentzia historikoa daukate. Naturarekin lotutako
eskaintza handia dago inguruan, baso eta mendiz inguratuta
baitago Aterpetxea.
Kokapena:
Arantzazu auzoa, Gandiaga eraikina z/g,
20567 Oñati, Gipuzkoa
https://www.arantzazuaterpetxea.com

Mendizainak gara

Helburuak
1. Arantzazuko ingurunea ezagutu, bertako kondairak eta
berezitasunak ikasiz.
2. Aizkorri-Aratz Natura Parkeko biodibertsitatea aztertu: bertako
landareria eta animaliak ezagutuz.
3. Aizkorri-Aratz Natura parkeko paisaia ezberdinak ezagutu.
4. Arantzazu inguruko aztarna arkeologikoak aztertu.
5. Ipar orratzaren bitartez orientatzen ikasi.
6. Ikazkintzaren ezaugarriak landu eta inguruan duen garrantziaz
jabetu.
7. Eguraldia neurtzeko tresna eta método ezberdinak erabiltzen
ikasi.
8. Klimak ingurunean duen eragina eta klima aldaketen ondorioak
ezagutu.
9. Arantzazun burutuko duten egonaldian zehar euskal kultura eta
euskararen erabilpena sustatu.
10. Ingurunearekiko errespetua eta zaintza sustatu.
11. Desberdina suertatzen zaigun hizkuntza, herritar, bizi modu,
ohitura eta kulturekiko errespetuzko jarrerak sustatu.
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Ekintzen plangintza
Egun pasa
10:00

Ongietorria
Ibilaldia natura-parkean barrena:
Iturrigorriko basoa, Arantzazu ezagutuz, meteorologo goiz batez…
Hamaiketakoa
Parketxera bisita

13:30

Piknika. Etxetik ekarri behar da.

14:30

Tailerra: orientazio-jolasa, talo tailerra, ibilbide irisgarriko jolasa,
lurralde antolamenduko jolasa…

16:00

Agurra
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Ekintzen plangintza
2 egun
LEHENENGO EGUNA
9:00

BIGARREN EGUNA
Gosaria eta motxila egin

10:00

Ongi etorria: ezagutza jolasak, arauak, logelen
banaketa

Arantzazuko parketxera irteera

10:30

Ibilaldia natura-parkean barrena:
Iturrigorriko basoa,
Arantzazu ezagutuz, meteorologo goiz batez…
Hamaiketakoa tartean

Talo tailerra eta jolasa ibilbide
irisgarrian zehar

13:30

Jantokia prestatu

Jantokia prestatu

14:00

Bazkaria

Bazkaria

15:00

Parketxera bisita

Agurra

16:00

Orientazio-jolasa

17:30

Askaria

18:00

Jolas-toki (hezitzailerik gabe). Aterpetxeak
baditu zenbait joku irakasleek erabili ahal izateko

20:00

Jantokia prestatu

20:30

Afaria

21:00

Jokuak eta pelikula (hezitzailerik gabe).
Aterpetxeak baditu zenbait joku eta telebista
irakasleek erabili ahal izateko
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Ekintzen plangintza
3 egun
LEHENENGO EGUNA
9:00

BIGARREN EGUNA

HIRUGARREN EGUNA

Gosaria

Gosaria eta motxila egin

10:00

Ongi etorria: ezagutza jolasak, arauak,
logelen banaketa

10:30

Zikloaren arabera. Ibilaldia naturaparkean barrena

Zikloaren arabera.Ibilaldia: Arantzazu ezagutuz
eta meteorologo goiz batez edo lanbide
zaharrak “ikazkintza” (ezkutuko bidea)

Talo tailerra edo lurralde
antolamenduko tailerra

Hamaiketakoa tartean

Hamaiketakoa tartean

Hamaiketakoa tartean

13:30

Jantokia prestatu

Jantokia prestatu

Jantokia prestatu

14:00

Bazkaria

Bazkaria

Bazkaria

15:00

Zikloaren arabera. Parketxera bisita eta
Orientazio-jolasa edo ibilaldia

Zikloaren arabera. Jolasa ibilbide irisgarrian
zehar eta orientazio jolasa

Agurra

17:30

Askaria

Askaria

18:00

Jolas-toki (hezitzailerik gabe).
Jolas-toki (hezitzailerik gabe). Aterpetxeak
Aterpetxeak baditu zenbait joku irakasleek
baditu zenbait joku irakasleek erabili ahal izateko
erabili ahal izateko

20:00

Jantokia prestatu

Jantokia prestatu

20:30

Afaria

Afaria

21:00

Jokuak eta pelikula (hezitzailerik gabe).
Aterpetxeak baditu zenbait joku eta
telebista irakasleek erabili ahal izateko

Jokuak eta pelikula (hezitzailerik gabe).
Aterpetxeak baditu zenbait joku eta telebista
irakasleek erabili ahal izateko
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2022/23 ikasturteko prezioak
Egun 1 					16 € / ikasleko
Egun 2 				

61 € / ikasleko

Egun 3 				

99 € / ikasleko
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Gomendio eta garrantzizko informazioa
Komeni da irakasleak ibilaldietan parte hartzea.
18:00etatik aurrera, ez da begiralerik egongo.
Ikastetxeek erabilera libreko gela bat izango dute telebista eta jolas
ezberdinekin, irakasleek bertan jarduerak, gaubelak edo bideo forumak antolatu
ahal izateko. Era berean, aterpetxean frontoia eta estalitako patio handia dago.
Egonaldia egin baino lehen, heziketa zentroak burutuko duen programa
zehatza jasoko du.
Jarduerak zikloaren arabera diseinatuta daudenez, hauek ezingo dira aldatu.
Mendizainak gara

EDE Fundazioa

HEZKUNTZA-PROGRAMAK
ATERPETXEETAN

Ikasleen curriculuma sendotzera bideratutako hezkuntzaprograma anitzak eskaintzen ditugu, eta, hori bermatzeko,
ikastetxeetatik zein hezkuntza-elkarteetatik datozen taldeen
egonaldietarako orientatutako hainbat aterpetxe ditugu.
Eskaintzen ditugun hezkuntza-programek honako ezaugarriak
dituzte:
• Euskalduna, euskara gure proiektuaren hizkuntza nagusia
izango da eta aterpetxean ematen den ahozko komunikazioan
garrantzi handia izango du.
• Ingurunean sustraitua, proiektua burutzen den herriaren
baliabideak kontutan hartuko dira.
• Parte-hartzailea, ikasleak izango dira esperientzia honen
protagonistak eta hauen parte-hartze aktiboa sustatuko da.
• Profesionala, kalitatezko prozesuak ezarriko ditugu,
beharrezko arreta bermatzeko eta etengabeko hobekuntza
lortzeko.
Aterpetxeak Suspertu enpresak kudeatzen ditu, EDE
Fundazioaren laneratze-enpresa, eta hainbat instalazioren
(ostalaritza, jatetxeak) kudeaketaren bidez, enplegagarritasunzailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko
lan egiten du.
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Harremana
eta informazioa

Elkarlanean
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Edificio Gandiaga z/g
205667 Arantzazu - Gipuzkoa
+34 943 780 500
arantzazu@ateri.net
www.arantzazuaterpetxea.com

