IKASTOLEN ELKARTEA: AISIALDIA
•

Ikastolen Elkarteko hezkuntza proiektua ez da hezkuntza formalera mugatzen.

•

Ikastolen Elkarteko AISIALDI TALDEA hezkuntza ez-formaleko eremuan egiten du
lan.

•

Hezkuntz ez-formala betidainik izan da Ikastolen hezkuntza proiektuaren
zutabeetako bat.

•

Euskal Udalekuak, adibidez, ikastolen sorrerarekin batera hasi ziren antolatzen
60ko hamarkadan.

•

Ikastolen Elkarteko aisialdiko eskaintza, euskara eta euskal kultura ardatz dituen
proiektu hezitzailea da.

•

Egitasmo nagusiak:
• Ikasturtean zehar antolatzen diren egitasmoak
• Uztaileko Udalekuak.
• AISIOLA hezitzaile eskola. Aisialdiko begiraleen formakuntza.

AISIALDI TALDEA: EGITASMOAK
•

•

Ikasturtean:
• Robotika ikastaroak.
• Hatz10 mekanografia ikastaroa.
• Euskararen murgiltze asteak.
• Ikastolen arteko topaketak.
• Eski irteerak.
• Baionako Olentzero Parkea.
• …
Udan (3-18 urte bitarteko ikasleentzako eskaintza):
• Udaleku Irekiak (3-8 urte)
• Iparralde eta Hegoaldeko gazteen topaketak (8-14 urte)
• Euskara Mugara Udalekuak (8-12 urte)
• Itsasoa eta Kultura Udalekuak (10-14 urte)
• Mendia eta pilota Udalekuak (7-12 urte)
• Surf Udalekuak (10-16 urte)
• Udaleku Ibiltaria (12-16 urte)
• Gazte Egonaldiak (11-18 urte)
• Programazioa eta Robotika (10-12 urte)

• INGELES EGITASMOAK:
• Enjoy English (5-12 urte)
• Englihs Summer Camps (10-16 urte)
• Atzerrio Egonaldiak (13-17 urte)

INGELES EGITASMOAK
•

Ikastolen Elkarteko aisialdi eskaintzak ikasle eleanitzak heztea du helburu.

•

Duela 25 urte Ingeles egitasmoak antolatzen hasi ginen:
• Enjoy English (5-12 urte):
• Uztailean.
• Astelehenetik ostiralera goizez (Ikastolan)
• Begiraleak: Jatorrizko ingeles hiztunak (Irlanda, Eskozia, Gales, Inglaterra)
• English Summer Camps (10-16 urte):
• Uztailean.
• 15 eguneko 2 txanda.
• 3 kokaleku:
• Bermeo (LH 5-6)
• Zarautz (DBH 1-2)
• Sopela (DBH 3-4)

• Atzerriko Egonaldiak (13-17 urte):
• Uztailean
• 3 aste
• Inmersio kulturala Irlandar familia batean.

ZER DA?
•

Ikastolen Elkarteak garatutako
programa, Ingelesa lantzeko helburua
duena.

•

Ikastolan burutzen da eta JATORRIZKO
INGELES HIZTUNEK gidatzen dute.

NORENTZAT?
•

5-12 urte bitarteko ikasleei zuzendua.

NOIZ?
•

Ekainaren 25tik Uztailaren 20ra.

•

2, 3 edo 4 asteko programa burutzeko
aukera.

•

Goizeko 9:30etatik 13:30ak arte
(ordutegi malgua).

HELBURU PEDAGOGIKOAK
•

Ingelesezko komunikaziorako gaitasunak lantzea, jolas dinamikaren bitartez.

•

Komunikazioan eragitea eta talde harremana indartzea.

•

Jatorrizko ingeles hiztunak izango ditugula baliatuz, atzerriko beste kulturen eta euskal
kulturaren arteko elkartrukeak sustatzea.

•

Ingelesa bizitzako egoera errealetan erabiltzea.

•

Programak oinarrizko konpetentziak ere landuko ditu:
• Elkarbizitza landuko da, herriko ekimenetan parte hartuz.
• Taldean hartuko dituzte erabakiak.
• Ekimen pertsonala sustatuko da.
• Euskal giroan, inguruko baliabideak kontuan hartuz. Basque dimension but in
English.
• Hausnarketa sustatuko da. Aurreko egunekoari erreferentziak, baina ez
hizkuntzari dagokionez bakarrik: nola sentitu diren, zergatik,…

PROGRAMAZIO BERRITUA
Ikasmaterial propioak:

• Egungo marko pedagogikoarekin koherentzian.
Ludikotasunak zentralidadea hartuko du:

• Kanpo ekintzek pisu handia izango dute. Ikastolatik atera eta herriak eta
inguruak eskaintzen dituen baliabideak erabiliko dira.
Proiektuka antolatua:

• Proiektuak asteka antolatuko dira eta independenteak izango dira bata
bestearekiko.

PROGRAMAZIO BERRITUA
Oinarrizko konpetentziak kontuan hartzen dituena

EGITURA
SUPERBISOREAK

IKASTOLA

KOORDINATZAILEA
MONITOREAK

MONITOREAK

IKASLEAK

FAMILIAK

FAMILIAK

EGITURA
SUPERBISOREA:

•

Ikastolen Elkarteko ordezkaria da.

•

Material didaktikoak sortu eta bai begiraleei eta baita koordinatzaileei
beharrezkoa duten laguntza eta gidaritza eskaintzen die momentu oro.

KOORDINATZAILEA:

•

Ikastolan egongo da eta proiektuaren arlo guztiak koordinatuko ditu.

•

Familien eta begiraleen erreferentea izango da.

•

Ikasleen, familiaren, material didaktikoaren, ekintzen… jarraipena egingo du
egunero.

•

Ikastolen Elkarteak antolatzen dituen formakuntza saioetan parte hartuko du.

EGITURA
BEGIRALEAK:

•

Ingeles jatorrizko hiztunak dira.

•

Udalekua dinamizatzeaz arduratuko dira.

•

Proiektuan parte hartuko duen familia batekin biziko dira.

FAMILIAK:

•

Programan parte hartzen duten familiek begirale bat etxean hartzeko aukera izango dute.

•

Familiaren ezaugarri eta beharretara hoberen moldatzen den begiralea egokituko zaie.

•

Begiralea familiako kide bat gehiago bezela hartuko da etxean.

•

Begiraleari bakarreko gela eskaini eta bere otorduen eta arropa garbiketaren ardura
izango du familiak.

•

Begiralea etxean hartzen duen familiaren haurrak ez du Enjoy Englisheko kuotarik
ordainduko.

BEGIRALE TALDEA
•

Enjoy English programan parte hartzen duten begirale guztiak ingeles jatorrizko
hiztunak dira.

•

Ikastolen Elkarteak begiraleak banan-banan hautatzen ditu, bitartekaririk gabe
eta hautagaiak elkarrizketatuz Erresuma Batuan eta Irlandan.

•

Begiraleen perfila: unibertsitateko magisteritza edota filologia ikasleak, lanean
hasi berri diren irakasleak, eta haurrekin lanean eskarmentu handia duten
pertsonak.

•

Enjoy English programa hasi baina lehenago 2 egunetako formakuntza jasotzen
dute.

TALDEKATZEAK-IKASLEAK

A taldeak
5, 6, 7 urte bitarteko ikasleak (HH3, LH1, LH2)

B taldeak
8, 9, 10, 11 urte bitarteko ikasleak (LH3, 4, 5, 6)

TALDE BAKOITZEKO HEZITZAILE BAT

PARTE HARTU ENJOY

ENGLISH BERRIAN!

PARTICIPATE IN THE NEW

ENJOY ENGLISH!

Informazio gehiago:
enjoy@ehi.ikastola.eus
943 - 369- 637

