2013-2014 ikasturteko datuak

ESKOLA TXIKIETAKO IKASLEEN ARTEKO HARREMANAK:

Azken urte hauetako helburu bat eskola txikietako ikasleen arteko
harremana sustatzea izan da, batez ere, DBHn elkartuko diren ikasleen
eskolen artekoa. Talde bat gara eta ikasleei ere talde izateko aukerak
eskaini behar dizkiegu ikasturtez ikasturte. Bide batez, Eskola Txikietako
talde txikietatik atera eta talde handiagoetan ibiltzeko eta parte hartzeko
aukera ematen zaie haurrei, euren arteko erlazioak aberastuz.
Asko dira eskolen artean egiten diren lanak. Era guztietakoak
antolatzen dira: egun bakarrekoak, bi egunetakoak, bi eskolen artekoak,
eskola askoren artekoak …

 ALKIZA/BIDEGOIAN
o Ingelestegira elkarrekin joango dira
 ALKIZA/ZIZURKIL
o Urmarara bisita elkarrekin egingo dute
 ZERAIN/GABIRIA/OLABERRIA
o Ikasturte bukaerako egonaldia
o Egun bat antolatzen dute norberaren herria ezagutarazteko
 GABIRIA/ Beste eskola txiki bat
o Urtero

eskola

txiki

bat

gonbidatzen

emanaldia eskaintzeko
 ABALTZISKETA/ALTZO/IKAZTEGIETA:
o NOLEGAko emanaldia
o Aralar institutura bisita

dute

NOLEGAko
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o 5. eta 6. mailakoak elkartuko dira harremanak sendotzeko,
DBHra elkarrekin doazelako
 ALTZO/IKAZTEGIETA:
o Ataunera ingeleseko antzerkia ikustera
 BERASTEGI/BERROBI:
o “Eskola Ibiltariak” egitasmoan elkarrekin parte hartzen dute
 ALTZO/IKAZTEGIETA:
o Elkarrekin joaten dira igeriketa ikastarora
 ALKIZA/ADUNA/ALBIZTUR:
o NOLEGAko emanaldia
 ALKIZA/ALBIZTUR:
o Ikasturte bukaerako egonaldia
 ALBIZTUR/BIDEGOIAN
o Tinko programako pelikulak ikustera elkarrekin joaten dira
o Igeriketa ikastaroa
o Txuri Urdin (zaharrenak)
o Txiki park (txikienak)
 BERROBI/LIZARTZA
o Eskutitzak
o Pelutxe
o Aterpea
 ERREZIL/BIDEGOIAN/ALBIZTUR/AIZARNA
o NOLEGAko emanaldia
 IKAZTEGIETA/BERROBI:
o Txiki Parkera elkarrekin joaten dira HHkoak
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 LIZARTZA/ Beste eskola txiki bat
o Urtero

eskola

txiki

bat

gonbidatzen

dute

NOLEGAko

emanaldia eskaintzeko

 BERROBI/ Beste eskola txiki bat
o Urtero eskola txiki bat edo bi gonbidatzen dituzte NOLEGAko
emanaldia eskaintzeko
 BERROBI/ADUNA
o Barnetegira elkarrekin joango dira
 AIZARNA/ OIKIA/ARROA
o Elkarrekin hainbat irteera egiten dituzte
 AIZARNA/ZESTOA
o DBH elkarrekin egiten dutenez, ikasturte bukaerako egonaldira
elkarrekin joaten dira
 ARROA/OIKIA
o Ikasturteko egonaldia elkarrekin
 EREÑOZU/AGINAGA
o Elkarrekin egonaldia
 ITSASONDO/ALTZO
o “Eskola Ibiltariak” egitasmoan elkarrekin parte hartzen dute
 ZERAIN/OLABERRIA
o Ipuin kontalaria
o Pelutxe proiektua
 ZUBIETA/AGINAGA
o Igerilekura elkarrekin joango dira
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 ADUNA/ALKIZA/ZIZURKIL
o DBHko Erniobeara bisita elkarrekin
o 6. mailako ikasleak tarteka elkartu
 AIZARNA/AIZARNAZABAL
o Irratiaren proiektua

EKINTZA OROKORRAK

 TOLOSALDEAKO

ESKOLA

TXIKIETAKO

KIROL

TOPAKETAK:

Usabal kiroldegian (Tolosan): Abaltzisketa, Albiztur, Aduna, Alkiza,
Zizurkil, Ikaztegieta, Itsasondo, Lizartza, Berastegi, Berrobi, Altzo,
Bidegoian, Gabiria, Olaberria eta Errezil.
 ESKOLA TXIKIETAKO ANTZERKI TOPAKETAK:
o AIZARNAZABALEN: Aizarnazabal, Aizarna, Oikia, Arroa Eta
Angiozar
o IGELDON: Aginaga, Ereñozu, Zubieta eta Igeldo

