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Zabalaga errekatxoan uraren ekosistema ezagutuko dute. KUTXA EKOGUNEA

Kutxa Ekoguneko baratzeetan auzolanean aritzeko aukera izango dute haurrek eta gaztetxoek. KUTXA EKOGUNEA

EMOZIOAK ETA
BIZIPENAK NATURAN,
KUTXA EKOGUNEAN

Kalitatezko aisialdiaz goza daiteke Donostiako Kutxa Ekogunean,
iraunkortasunaren eta ekintzailetasunaren bidetik. Hezkuntza
eskaintza ederra antolatu du 2017-2018ko ikasturterako.

Hizkuntzen kudeaketa ekologikorako kontzeptu eta praktika ekologikoak
barneratuko dituzte. KUTXA EKOGUNEA

K

utxa Ekogunea
parkean egunpasa ederra
egin daiteke,
naturarekin
harremanetan
bizipen eta
emozio zoragarriez gozatuz. Bere
programa jolasaren eta praktikaren metodologian dago oinarrituta, eta hezkuntzako iraunkortasun eta ekintzailetasun printzipioen baitan garatua dago.
Jardueretan parte hartzen dutenek eskuak eta botak zikintzeko beldurrik ez dute, eta emozioak gora hartuta bueltatzen dira
etxera. Bisita egin eta biharamunean jada gai dira aldaketaren aldeko askotariko ekintza-bideak
abiarazteko.

ESKAINTZA ZABALA

Kutxa Ekoguneak 2017-2018ko
ikasturterako diseinatu dituen
ekimenen eta tailerren gai nagusiak hauek dira: baratzea, ura,
energia eta hizkuntza-ekologia.
Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila guztietan landuko dira.
Txikienekin ekintza eta jolasa
oinarriak izango diren bezala,
mailetan eta adinean aurrera egin

Parte-hartzaileek oiloei jaten emango diete eta energia berriztagarriak
erabiltzen ikasiko dute. KUTXA EKOGUNEA

ahala metodologia zientifikoagoak eta teknikoagoak baliatuko
dira, betiere etapa bakoitzeko curriculumeko edukiak txertatuz.
Baratzea: Kutxa Ekoguneko baratze ekologikoetan eta koloretsuetan bizi diren landareak eta
zomorroak ezagutuko dituzte, oiloei ere jaten emango diete, eskuak lurrean sartuko dituzte…
Handienek, besteak beste, landare-aterakinekin baratzerako zukuak prestatuko dituzte eta baratzeak diseinatzen ikasiko dute.
Programa honek, gainera, auzolanean eta elkarbizitzan oinarritutako ekimenak burutzeko aukera ematen du.

Ura: Urari lotutako tailerrak Zabalaga errekatxoan hasiko dira.
Orain arte lur azpiratutako hustubide hodia izan dena, erreka bizia da orain. Haurrek berreskuratua dagoen ur ekosistema bat ezagutuko dute eta zenbait espezie
identifikatuko dituzte. Ura nola
aurreztu, eta zizare eta bakterio
bidez ura garbitzen ikasiko dute.
Energia: Arkitektura bioklimatikoaren oinarriak ikasiko dituzte,
animaliek eta pertsonek klimarekiko moldaera desberdinak dituztela ikusi, energia berriztagarriak erabiltzen ikasi eta aldaketa
klimatikoaren eragina neurtuko
dute.

Kutxa Ekogunearen programa jolasaren eta praktikaren metodologian
oinarrituta dago. KUTXA EKOGUNEA

Hizkuntza-ekologia: Ekologia-

ren ikuspuntua eta kudeaketa
eredua hizkuntzetara eta hizkuntza aniztasunaren kudeaketara
ekartzen duen diziplina berritzailea da, eta hizkuntzen elkarbizitza orekatuaren aldeko eta hizkuntza gutxituen garapen iraunkorraren aldeko neurriak hartzea
du helburu. Parte hartzaileek ginkana batean jolasean barneratuko dituzte hizkuntzen kudeaketa
ekologikorako kontzeptuak eta
praktika ekologikoak.

Kutxa Ekogunearen hezkuntza
eskaintzari buruzko argibide guztiak www.hezkuntza.ekogunea.eus eta www. ekogunea.eus
webguneetan aurki daitezke. Halaber, eskola erreserbak egin daitezke 943-55 20 20 telefono zenbakira deituta edo mezu bat bidalita erreserbak@ekogunea.eus
helbide elektronikora.
Donostiako Ekogunea parkea
Galarreta bidean dago (HernaniErrekalde errepidea z/g, GI-2132,
2. kilometroa).

