ATZERRIKO
EGONALDIAK 2020

IRLANDA: GALWAY ETA CORK
Irlanda historia eta kulturaz betetako lurralde
zoragarria da. Irla berde honetan kultura zeltaren
aztarnak, paisaia miresgarriak eta hiri
kulturaniztunak batu egiten dira hurbildu egiten
den edozein pertsonari harrerarik beroena
eskaintzeko.
Irlandan aurki ditzakegun hiri eta herrien artean
bi bereizi behar ditugu:
Galway hiria, hiri koloretsu eta bizia, Irlandar kulturaz betea, 2020an Europako Kultur Hiriburua
izendatua izan dena. Ipar-mendebaldera, Connemara eskualdea dago, izen bereko parke nazionala
hartzen duena eta Gaeltacht lurralde Gaelikoaren inguru garrantzitsua dena. Azkenik, hegoaldera,
aldiz, Burren eskualdea eta Cliffs of Moher itsaslabarra famatu eta zoragarriak aurkitzen ditugu.
Bestetik, Cork hiria, Irlandako errepublikako bigarrena,
hegoaldean aurkitzen dugu. Kulturaz betetako eta giro
paregabea duen hiri hau 2018ko abuztuan munduko 3. hiririk
atseginena bezala hautatu zuten. Inguruan, Cobh herria eta
bere portua aipatu behar dira, Irlandako historian izan duen
garrantziagatik. Mendebaldera, Ring Of Kerry eremu
zoragarria topatu dezakegu, Killarney parke nazioanalaren
ondoan.
Hauexek dira Ikastolen Elkarteak eskaintzen dituen ingurune ezin hobeak ikasleek egonaldi
ahaztezina igaro dezaten, hizkuntza, kultura eta historia bizi-bizia den lurraldean.
IRLANDAKO EGONALDIAK – GALWAY ETA CORK
3 asteko egonaldia
Adina: 13-17 urte
Datak: Ekainak 30 – uztailak 21 (CORK) / Uztailak 1tik 22ra (GALWAY)
Prezioa:
- 2400€ ikasle federatuek
- 2700€ gainontzekoek
Prezioan barne:
Bidaia hegazkinez.
Irlandan garraioa.
Familian ostatua. Mantenu osoa.
Astean 20 orduko ingeles klaseak.
Txangoak.
Ekintza sozialak eta kulturalak.
Arduradunen laguntza.
Bidaia asegurua.
Kamiseta.
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PROGRAMA

OSTATUA Ardura handiz hautatutako eta urteetan programetan hartutako familietan
ostatu hartuko dute ikasleek, mantenu osoan.
EKINTZAK Ikasleek egunero, elkarteak edota hezitzaileek antolatutako kirol, sozial
edota kultur ekintzetan parte hartuko dute. Honetaz gain Irlandako leku
interesgarrienetara ere txangoak egingo dituzte.
INGELERAREN LANKETA Ikasleek astean 20 orduko ingeles ikastaroa jasoko dute
bertako eskola batean. Irakasle profesionalekin, saioak hizkuntzaren erabilera praktikoari
zuzenduta daude.
HEZITZAILEAK Taldearekin gurekin esperientzia handia duten hezitzaileak joango
dira. Hauek, inguruan biziko dira eta une oro ikasleak laguntzeko prest egongo dira.
Honetaz gain, hilean programatuta dauden irteera eta ekintzetan parte hartuko dute.
Hezitzaileek, arreta pertsonalaren bidez, ikasleak egonaldiari ahalik eta etekin handiena
ateratzea dute helburu.
ASEGURUA “Ikaseguruak” estaldura handiko bidaia asegurua kudeatzen dugu
ikasleentzat zein hezitzaileentzat. Honetaz gain, ikasle bakoitzak bere Europar Osasun
Txartela tramitatu beharko du.
PASAPORTEA Egonaldian parte hartzeko pasaportea ezinbestekoa da. Ikaslearen
ardura da eguneratuta izatea.
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EGONALDIKO ARDURADUNAK ETA GURASOEI ARRETA
Ikastolen Elkarteko ordezkari eta koordinatzaileez gain, ikasle taldea arretaz hautatu eta
irakatsitako hezitzaileekin doaz.
-

Ikastoletako ikasleekin joango diren hezitzaileak programa hauetan
esperientziadunak dira.
Eleanitzak dira; hortaz, edozein egoera desberdinari aurre egiteko gai dira.
Hezitzaileak aurretik ikasle hauen ardura izateko beharrezkoak diren
konpetentziak bereganatuta izango ditu.
Bere ardurapean dauden ikasleen ezaugarriak ezagutzen dituzte, eta egunero
hauen jarraipen zuzena egiten dute.
Egonaldia dirau bitartean, eguneroko harremana daukate Ikastolen Elkarteko
arduradunarekin. Honetaz
gain, hezitzaileek
urgentzietarako 24 orduko telefonoa
GURASOEI
ARRETA
dute eskura, larrialdi baten aurrean ahalik eta ondoen erantzun ahal izateko.

Programa honek hiru aldi desberdin dituela kontuan hartzea ezinbestekoa da:
1) Egonaldiaren prestaketa.
2) Atzerriko egonaldiak irauten duen tartekoa.
3) Egonalditik etorri eta gero, zuen balorazioa egiteko aldia.
Ikastolen Elkartetik gurasoentzako arreta ahalik eta zehatzena izatea da gure helburua, eta
horregatik bai gurasoek bai ikasleek Ikastolen Elkarteko arduradunaren eta hezitzaileen telefono
zenbakia eskura izango dute. Honetaz gain, ikasleak atzerrian dauden tartean, edozein gertakari
dela eta, Ikastolen Elkartea gurasoak informatzeaz arduratuko da.
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Ekainaren bukaeran argibide bilera izango dugu ikasle eta gurasoentzat.
Bilera honetan programa honi dagokion dokumentazioa emango dugu. Bertan puntu hauek
garatuko ditugu.
- Zure seme edo alabari dagozkion familiaren datu konkretuak.
- Hezitzaile eta koordinatzaileen helbide eta telefonoak.
- Hegaldien ordutegiak eta elkarguneak.
- Ekintzen egutegia.
- Aseguru-poliza
- Ikasleentzat gomendioak.
Horrez gain egonaldiarekin lotutako hainbat gai landuko ditugu elkarrekin, besteak beste klima,
ekipajea, kultur desberdintasunak, telefono mugikorraren erabilera …
Bilera bukatu baino lehenago bai ikasleek zein gurasoek izan ditzakezuen zalantzak argituko
dizkizuegu.

IZEN-EMATEA

Egonaldien kalitatea bermatzeko talde txikiak kudeatzen
ditugu, beraz, plazak mugatuak dira.
EGONALDIETAN MATRIKULATZEKO:
WWW.AISIALDIA.EUS HELBIDEAN
2020ko martxoaren 2an irekiko da eta martxoaren 13an itxiko ikasle
federatuentzat. Gainerakoentzat izen-ematea martxoaren 14tik 20ra
zabalduko da.
Zalantzaren bat izanez gero idatzi aisialdia@ehi.ikastola.eus helbidera edota deitu
(0034) 943369637 telefono zenbakira.
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