Ez baduzu ondo ikusten klikatu hemen.

KULTUR ANIZTASUNA AZTERTZEN
Gure ikastetxea ikasturte honetan zehar kultur aniztasunaren gaia lantzen ari da Eskola
Agenda 21en baitan. Gure eskola-komunitateak gaia gertuagotik ezagutu eta aztertzeko
asmoz, aholkularitza-enpresak material didaktikoa erraztu digu.
Ikastetxeko ziklo bakoitzak kultur aniztasuna alderdi ezberdinetatik lantzeko materiala
jaso du:
Haur-hezkuntza: herrialde ezberdinetako ohiturak, janzkerak, jostailu motak,
hizkuntza, eta abarretara hurbiltzeko jarduerak proposatu dizkigute (munduko
familien kartetara jolastuz, atzerrian jatorria duen familiarra gelara gonbidatuz,
etab.).
Lehen-hezkuntza: munduko musika eta hizkuntzak, janzkerak, gastronomia eta
jatorri-aniztasuna gertuagotik ezagutu eta sentsibilizatzeko elkarrizketak,
elikadurari lotutako jarduerak, elkarteak ezagutzeko aukera, etab. eskaini
dizkigute.
Bigarren-hezkuntza (1 eta 2. zikloak): gaur egun gure herrialdeetan ditugun
arraza, sexu edo nazionalitate-estereotipoak eta aurreiritzien gainean gogoeta
egiteko ariketak proposatu dizkigute. Donostian elkarte bateko kideari elkarrizketa
egiteko aukera luzatu digute, beraien bizipenak eta egoera gertutik ezagutzeko.

Bigarren-hezkuntza (2 eta 3. zikloak): munduko hizkuntza aniztasunaren
gainean gogoeta egitea proposatu digute. Besteak beste, herrialde ezberdinetan
dauden agurtzeko moduak aztertu eta praktikan jartzeko ariketa erraztu digute.
Batxilergoa: Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala ezagutzeko ariketak
proposatu dizkigute eta Donostiako elkarte edo erakunde bat ezagutu eta
boluntario-lanetan aritzeko aukera eman digute.
Jarraian laburbiltzen dugu ikasturtearen 1. Lauhilekoan aurrera eramandako jarduera
nagusiak:
Deutsche Schule ikastetxeko eskola-komunitate osoak Weihnachtsmart azokan
parte hartu zuen, abenduaren 1ean. Azokan saldu ziren eskulanak eta
kuzinatutako platerak eskolako eragile ezberdinek egin zituzten eta lortutako
dirua Pausoka elkartera bideratu zen. Elkarte honek behar bereziak dituzten
umeen familiei laguntzeko ekintza ezberdinak antolatzen ditu. Pausokako Maríak
eta Luismik, 5 urtekoen gelatik hasita eta DBHko 4. Mailara bitartean dauden
ikasleei behar bereziak dituen seme/alaba bat izatearen gora-beherak azaldu
zizkien. Era berean, Pausoka elkartearen hasierako urteei buruz ere jardun ziren
hizketan (garai hartan 12 familiei laguntza ematen hasi ziren, aurretik Galizian
ikusitakoa oinarritzat hartuz), gaur egunera arte emandako urratsak deskribatuz.
Horrela, elkarteak, egun, 100 familia baino gehiagori eskaintzen dio laguntza eta
bere ibilbidea egonkortuta dagoela baiezta dezakegu.
Masai-en kultura ezagutzeko ekintzak: 4 urteko ikasleek Masaien kulturari
lotutako dantzak, kantuak eta eskulanak egin dituzte, horien kulturara hurbilduz eta
beraiengandik ikasiz. Ikasleek landutako eskulanak Weihnachtsmart azokan salgai
jarri ziren.
Hezkuntza-etapa ezberdinetako ikasleek ikasturte honetako gaiarekin zerikusia
duten pelikula ezberdinak ikusteko aukera izan zuten (“El regalo”eta “Un mundo a
su medida”, adibidez) eta baita horma-irudi koloretsuak diseinatzeko ere (hormairudiak gelak eta korridoreak apaintzeko jarri dira).
Amaitzeko, DBHko 1. Mailako ikasleak urtarrilean zehar kultur aniztasunari buruzko
ikastetxe barruko diagnostikoa egiten aritu dira.

GIPUZKOAKO BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIAK EZAGUTUZ
Haur-hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek
lurraldearen biodibertsitatean eta paisaiaren altxorrak gordetzen dituzten Gipuzkoako
txoko ezberdinetara irteerak egin zituzten:
Miramongo parkea (Donostia): ikastetxeko KG2-KG3ko Haur-hezkuntzako
ikasleek azaroan Miramongo basoa ezagutzera irten ziren eta udazkeneko kolore
anitzak zein bertako naturaren elementu ezberdinak ikusteko aukera izan zuten.
Gaztetxoenek udazkeneko fruituak biltzen egon ziren (ezkurrak eta gaztainak,

esaterako) eta baita motxiletan gordetako hostoak ere. Basoan topatutako
udazkeneko altxorrekin ikastetxea kolorez apaindu zuten ondoren.
Listorreta (Errenteria): Listorreta Aiako Harria parke naturalean zeharreko ibilbide
ezberdinen abiapuntua da. KG 4 (B) eta KG 5 (A) ikasgeletako ikasleak
Listorretatik gertu kokatutako intereseko puntu ezberdinetara gerturatu ziren eta
mota ezberdinetako landareak zein animaliak ezagutu zituzten. Irteera honen
unerik magikoena bertatik gertu zegoen errekan plisti-plasta ibili ginena izan zen.
Horrela, ausartenek errekan oinak sartu zituzten. Listorrretari eta Parke Naturalari
buruzko informazio osagarria hemen: ingurumena.errenteria.eus/eu.
Larraitz eta Txindoki mendia: Aralarko medilerrotik gertu, Lehen-hezkuntzako 1.
Mailako ikasleek Abaltzisketan kokatuta dagoen Larraitz auzotik abiatu zen
ibilbidea egin zuten. Txindoki menditik gertu igaro zen ibilbide honetan, ikasleek
animalia espezie ezberdinak ezagutu zituzten. Informazio osagarria hemen:
www.gipuzkoamendizmendi.net.
.

GURE KOSTALDEA EZAGUTUZ
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek “Azterkosta” izeneko ingurumenhezkuntzako programan parte hartu zuten. Programa horren helburua gure itsasertzaren
ezaugarriak ezagutzea, itsasertzak jasaten dituen inpaktuak ezagutaraztea eta itsasoko
natur-eremuak babestearen garrantziaz ohartaraztea da.
Alberto Ciprian matematika-irakaslearekin eta Elena Führer biologia-irakaslearekin
batera, ingurumenaren kalitateari buruzko ikerketa bat burutu dute ikasleek eta
gure kostaldeko urak aztertu dituzte.
Concha hondartzatik Zurriolako zubira arte doan eremuan, inguruetako garbitasunaren
inguruko behaketa-lanak egin zituzten eta laginketa-puntuetako fauna nahiz flora ikusi
ostean, uraren analisiak burutu zituzten.
Azterkosta programari buruzko informazio osagarria: Azterkosta programa.

KLIMA-ALDAKETARI LOTUTAKO ALDERDI EZBERDINAK AZTERGAI
Ikastetxeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. Mailako Biologia eta Geologiako
ikasleak klima-aldaketari buruzko mundu mailako ikerketa batean parte hartzen ari
dira. Gure ikertzaile gazteak, Elena Führer irakaslearekin batera, material organikoaren
deskonposatze edo degradazioari buruzko esperimentu bat egiten ari dira (landareen
orbela, animalien hondarrak eta gorpuak, etab.), gure planetako bizitzak aurrera egiteko
prozesu kritikoa dena.
Mundu mailan izugarrizko aldaketa gertatzen da deskonposatze-tasari dagokionez. Horrela,
inguru hotzetan, esaterako, deskonposatzea motelagoa da eremu beroekin alderatzen
badugu. Hezetasun maila, azidotasuna edo lurzoruek dituzten nutrienteak bezalako
faktoreek deskonposatze-prozesuen abiaduran eragin zuzena dute.
Mundu osoko lurzoruetan materia organikoaren deskonposatzeari buruzko ikuspegi
orokor bat izateko, mota ezberdinetako informazioa lortzea ezinbestekoa da (besteak
beste, ezaugarri ezberdinetako lurzoruen inguruko datuak eta klima aldakorren menpe
dauden lurzoruei buruzko informazioa). Horrez gainera, beharrezkoa da materia
organikoaren deskonposatzeari lotutako abiadura-indizea kalkulatzea eta baita klimak zein
lurzoruaren osagaien aberastasunak aipatu indizean nola eragiten duten ezagutzea ere.

URAREN ZIKLO INTEGRALA
DBHko 1. Mailako ikasleak, Geologiako Juncal Bernal y Biologiako Elena Führer
irakasleekin batera, Astigarragan kokatuta dagoen eta Añarbeko Uren
mankomunitateak kudeatzen duen edateko uren araztegira joan ziren. Bisita horri

esker, ikasleek gure etxeetako iturrietatik ateratzen den ura nondik datorren eta edateko
ura izateko zein prozesu jarraitzen duen ikasi zuten.
Edateko ura edangarri egiteko prozesua azaltzeaz gain, Donostialdea mailako
udalerrietara nora banatzen den ere ikusi genuen (300.000 biztanle baino gehiagoko
biztanleria edateko urez hornitzen du Mankomunitateak -Donostia, Errenteria, Hernani,
Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Usurbil eta Astigarraga-).
Antolatutako bisitan ikasleei bereziki deigarria iruditu zitzaien hondakin-uren ibilbidea eta
edateko uraren prozesua. Ikasleek aukera izan zuten ematen diren pausoak gertutik
ezagutzeko eta prozesua aurrera eramateko.
Informazio gehiago hemen: http://www.agasa.es/anarbeurak_eu.html

AUTORIK GABEKO EGUNEAN PEDALEI ERAGINEZ
Gure ikastetxeak, aurtengoan, berriz ere, Donostiako Udalak antolatutako “Bizikletada”
izeneko ekimenean parte hartu zuen aurreko irailaren 22an. Ekintza hau Autorik Gabeko
Eguna ospatzeko antolatzen da eta Europa mailan egiten den Mugikortasun Iraunkorraren
Astea izeneko kanpainaren baitan kokatzen da. “Bizikletada” Donostiako auzo
ezberdinetatik igarotzen den bizikleta-martxa bat da eta besteak beste, motordun ibilgailuen
aurrean kutsadura gutxiago eragiten duten desplazamendu-erak bultzatzea du helburu.
Donostiako beste ikastetxeetako ehundaka ikasleekin batera, gure ikastetxeko
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. Mailako ikasleek goiz paregabeaz gozatu zuten
pedalei eraginez. Oraingo honetan, aukeratutako lema “Mugikortasun garbia, partekatua eta
adimentsua” izan zen.
Xirimiria tarteko, gure ikasleek pozik parte hartu zuten ekimenean eta ibildeaz gozatu egin
zuten. Ordu batzuetan zehar liburuak gelan aparkatu eta ikasleek lagunekin batera hiria
beste ikuspuntu batetik ezagutzeko aukera izan zuten. Izan ere, zenbait zatitan errepidea
okupatu eta bizikletan ibili baitziren motordun ibilgailuen ohiko trafikotik aldenduz.
Zalantzarik gabe, ikasleek erraz ahaztuko ez duten esperientzia polita izan zen, herritar
guztiek eskueran ez dutena, hain zuzen ere.

Ez baduzu buletin gehiago jaso nahi klikatu hemen.

