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AITZIN SOLASA - EDITORIAL
Garatzera doan elebitasuna
Hizkuntzen irakaskuntza goiztiarraren abantailak ezagutuak dira: eskola lorpen hobea, berantago beste hizkuntzen ikaskuntza errazagoa, integrazio sinpleagoa…
1991 eta 2011 artean, euskara Biarritzeko eskoletan ikasten duten
« Aujourd’hui, de la maternelle au lycée, l’euskara est un projet
pédagogique pour 12.000 élèves. »
haurren ehunekoa %1etik 20ra iragan da. Aurten, 300 familia baino
gehiago dira haien haurrak euskara ikas dezan hautatu duten familiak eta zenbaki honek beti eta gehiago gora egiten du.
Ama eskolatik lizeora, 12 000 ikasle inguruk euskara edo euskaraz
ikasten dute Ipar Euskal Herri osoan. Adierazle on bat da, baina ez da
aski. Familia transmisioa hain ahula eta hizkuntz paisaia nagusiki frantsesa den lurralde batean, beste ekintza batzuk eraman behar dira.

« L’euskara ne doit pas être qu’une langue scolaire. Il faut développer l’usage, en permettant à celles et ceux qui apprennent
ou parlent le basque de le pratiquer au quotidien. C’est un droit
et nous y travaillons.»
Erabilpena garatu behar da euskara ikasten edo hitz egiten duten
haurrei, gazteei eta helduei egunero erabiltzeko parada eskainiz. Eskubide bat da eta horren alde ekiten dugu. Gaur argitaratzen dugun
Jarduera Pedagogikoen Katalogoa eta Aisialdien Gida, zentzu horretan doaz.

Maialen ETCHEVERRY
Adjointe au Maire déléguée à la langue basque
Euskara auzapezordea

Un outil au service des enseignant(e)s
Le Bureau de la Langue Basque de la Ville de Biarritz édite pour
la première fois un catalogue destiné aux enseignants d’euskara.
L’enseignement du basque et en basque connait une augmentation régulière ces dernières années.
Les activités jouent un rôle essentiel dans le processus d’enseignement. Les effectuer en basque permet d’associer euskara,
plaisir et projet d’établissement.

« Aisialdi uneetan euskararen erabilpena sustatuz, hizkuntza,
hezkuntza eta gozamena uztartzen dira. »
Le second avantage est d’améliorer et systématiser l’offre de loisirs en euskara (publication de matériel, accueil, compétences linguistiques…). Mais cet outil est sans doute perfectible. Et il sera
amélioré grâce à vos commentaires. Nous les attendons.

“Jarduera eskaintza hobetzeko tresna ere da.”
Même non exhaustif, le grand avantage de cet outil est de répondre directement aux besoins des enseignants et animateurs :
• Il rend l’offre visible et lisible, permettant de se projeter.
• Il n’entrave pas l’autonomie et la créativité de l’enseignant.
• Il correspond aux programmes scolaires.
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LEIENDA - LEGENDE
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

BAI

2-4 urte
Z.1
5-7 urte
Z.2
8-10 urte
Z.3
11-14 urte
kolegioa
15-17 urte
lizeoa

Ikasleari banatzen zaion materiala euskaraz
den edo ez adierazten du.

Eskaintzak zein mailari zuzenduak
diren adierazten du.

Lana eta zerbitzua euskaraz egiten dutela bermatzen
duen ziurtagiriaren jabe dela adierazten du.

OHARRA - REMARQUE
Euskarri hori urtez urte hobetuko da zure ohar eta parte hartzeari esker. Otoi, gurekin harremanetan sar zure inpresioak emateko.

Argitalpen zuzendaria /
Proiektu arduradunak /

Maialen ETCHEVERRY
Uhaina AZPEITIA, Eneko GORRI

Mairie de Biarritz
Euskara Bulegoa - 12 av. Edouard VII - 64200 Biarritz
05 59 41 59 97
euskara@biarritz.fr
www.euskara-biarritz.eu
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Hiriak proposatutako aktibitateak
Activités proposées par la Ville
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ESKAINTZA IRAUNKORRA
KIROL ZERBITZUA & EUSKARA BULEGOA

“Haurra eta ozeanoa” programa
Hiriak “Haurra eta ozeanoa” proiektu hezitzailea abiatu du, haurra
itsasoarekin bizitzen laguntzeko. Igeriketa, surfa, sorospena eta
itsas-salbamendua arloetan konpetentziak garatzea du xede.
Lehen mailako 2. eta 3. zikloei irekia da.

Info:
05 59 41 59 97
euskara@biarritz.fr

HERRIZAINGOA & EUSKARA BULEGOA

Bide heziketa
Herrizaingoak bide prebentzio saioak antolatzen ditu Biarritzeko
eskoletan eta euskaraz klase elebidunetan. Lanbide hezike¬taren
bitartez euskara ikasi duen agente bati esker, baita ere AEK-Gau
Eskola erakunde formatzailearen sostengu aktiboari esker, poliziak klase teorikoak eskaintzen die ikasle elebidunei.
Karia hortara, materiala pedagogikoa ere euskaldundua izan da:
prebentzio bideoa, ebaluazio fitxa eta hiztegi ttikia.

Info:
05 59 41 59 97
euskara@biarritz.fr

ESKOLA GAIETAKO ZERBITZUA & EUSKARA BULEGOA

Musika
Musika iratzartzea eta musika klaseak euskaraz ere segurtatzeko
lanean ari da Euskara Bulegoa. Euskal Kultur Erakundea, Euskararen Erakunde Publikoa edota Centre Musicaux Ruraux egiturekin lankidetzan, musikagintzan DUMI diploma duten irakasle
euskaldunak bilatzen ditu.
Zailtasunen aitzinean, 2011/2012 ikasturtean Musika Astea antolatzeko erabakia hartu zen.

Info:
05 59 41 59 97
euskara@biarritz.fr
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ESKAINTZA PUNTUALA
KULTUR GAIETARAKO ZERBITZUA & EUSKARA BULEGOA

Erakusketa bisitak
Urtean zehar, Bellevue kasinoak erakusketa desberdinak errezibitzen ditu. Haur eta gazteei egokituak direlarik, bisita gidatuak
antolatuak izan daitezke talde prezioan.
Ospe handiko sorkuntzak deskubritzeko parada eskaintzen du,
gida profesionala, euskalduna eta dinamiko baten esku.

Info:
05 59 41 57 50
culture@biarritz.fr

ESKOLA GAIETAKO ZERBITZUA & EUSKARA BULEGOA

Ikastetxe arteko topaketak
2008an Mazon parkean antolatuak izan ziren bezala, Euskara Bulegoak ikastetxeetako euskara irakasleekin eta eskola gaietako zerbitzuarekin partaidetzan, eskola arteko topaketak antola ditzake.
2012ko ekainean musikaren astea iragan zen Atabalen. Horren
ondotik, diziplina desberdinak biltzen dituen astea antolatzeko
ideia plazaratu zen : antzerki, dantza, musika, kirola…

Info:
05 59 41 59 97
euskara@biarritz.fr

www.euskara-biarritz.eu

BIARRITZ CULTURE

Publiko gazteari zuzendu emanaldiak
Ninientzat bezainbat lizeokoentzat eginak diren ikuskizunekin,
mundua eta haren egunerokotasuna begiratzeko eta harrapatzeko irudimena nabigatzen utziz.
“Mundua bere eginez hazi”; horra zein izan daitekeen Biarritz Cultureren leloa. Ikuskizun bakoitzaren inguruan, Euskal Herri osoko
eskolei zuzendu saio bereziak antolatuak dira.

Info:
05 59 22 20 21
biarritz-culture@wanadoo.fr

www.biarritz-culture.com

MEDIATEKA

Ipuin irakurketak
Info:
Mediatekako gazte eta euskara sailek ipuin kontatzeak antolatzen dituzte hilabetean behin. Gazte saileko ordezkaria, horrez
gain, haurtzaindegietara joan daiteke Nini Liburuzaleak operazioarekin.
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05 59 22 28 86
v.noblia@biarritz.fr

www.mediatheque-biarritz.fr

URTEKO MOMENTU AZKARRAK
Tradizioan edota elkarte batzuen hitz ordu saihestezinetan oinarritutako gertakari garrantzitsu batzuk
iragaten dira Biarritzen ere urtean zehar. Horien haritik munta daitezke proiektuak ikasleekin.
Aitzintzea eta proiekzioa errexteko, ondoko lerroetan hauetariko batzuk zerrendatzen ditugu.

URRI-AZAROAN

Lurrama
Lurrama (ama-lurra), Euskal Herriko Laborantza
Ganbarak sortu zuen, laborantza herrikoia eta
iraunkorra promozionatzeko.
LURRAMAren helburu bat, tailer eta erakuske-

ten bidez biharko kontsumitzaileak laborantza,
elikadura, osagarria eta ingurumenari buruzsentsibilizatzea da.

ABENDUAN

Olentzero
Bidasoa ibarrean sortua, Olentzeroren mitoak
mendeak zeharkatu ditu. Gaurko egunetan Euskal Herri osoan famatua da.

Olentzerok opariak eta goxokiak banatzen ditu
haur zintzoei eta ikatza kokinak izan direnei.

URTARRIL-OTSAILA-MARTXOA-APIRILA

Zinema astea
Urtero Uda Leku elkarteak euskarazko zinema
aste bat antolatzen du, Ipar Euskal Herriko zinegela desberdinekin partaidetzat.

Adin tarte berezi batzuei zuzendu marrazki bizidunak hautatu eta eskola elebidunak gomitatzen dituzte proiekzioetara.

Santa Agate
1930 hamarkadan Bilbon sortutako tradizioa da.
Gizon talde bat, xamarra soinean, makila eskuan, etxez etxe zabiltzan kantu eta bertsoak
eskainirik janari edo edari truke.

1950 hamarkadan Frankismo garaian etorritako
Bilboko batzuk Santa Ageda ospatzen hasi ziren
Biarritzen. 1992, Santa Ageda herriko etxean
sartu zen, tradizioa iraunaraziz.

Ihauteriak
Euskal Herrian, inaute garaia desberdinki ospatzen da, eskualdeen arabera. Lapurdin, adibidez,
zirtzil eta pertsonaia maskatuak karrikara ateratzen dira, dantza, kantu eta musikaren lagunt-

zaz, natura iratzartzeko asmoz.
Zan Pantzarren auzia ere gertatu ohi da; antzerki
bidez, herriko kezka eta istorioak plazaratzen
dira egun hortan.

Korrika
AEK-k bi urtetik behin antolatuta, Euskal Herri
osoan zehar egiten duen euskararen aldeko lasterketa da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea
eta gau-eskola zein euskaltegien eguneroko lana
indartzeko dirua biltzea ditu helburu.
Korrika aitzin, ikastola eta es-

kola elebidunetako haurrek
Korrika Txikin parte
har dezakete.
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Kanpo eragileek proposatutako
aktibitateak
Activités proposées par
les prestataires
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Zientzia & ingurumena
Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Laborantza herrikoi eta iraunkorraren
alde lan egiten duen elkarte bat da, 4 lan
ardatzen inguruan. Laborariak laborantza herrikoi eta iraunkor baten alde
bideratzen laguntzen du eta publikoari
buruz sensibilisazio lan bat eremaiten
du, izan dadin heldu ala gazte. Urte
osoan, tailer eta animazioek irakasleeri

proposatzen dizkie.
Laborantza eta haurren artean zubi bat
eraikitzea biziki inportanta da elkartearentzat.
Haurrentzat helburuak horiek dira : kabalen bizia ulertu eta errespetatu, lurra
hobekio ezagutu, laborariekin heien ofizioa deskubritu.

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Elhuyar : Zientzia live
Elhuyar fundazioak , Zientzia LIVE! ekimen berri bat antolatu du. Zientzia LIVE!en helburua da zientzia modu erakargarri
eta ulerkor batean gerturatzea gure gazteei, haien zientziarekiko jakin-mina sustatu eta irudimena pizteko. Ikasle
kopurua: 20 taldeka Iraupena: ordu bat.
1 Tailerra : Gasak eta presioak 2. Tailerra :

Z.3
kolegioa
lizeoa

Bil ta Garbi Sindikatua
Bil ta Garbi Sindikatua Pirinio-Atlantikoetako Departamenduko Mendebaldeko zonaldean, etxe hondakinen eta
idurikoen kudeaketarako sare global
baten obratzeko sortu zen.
Eskoletako ikasleei zuzendu egintza pedagogikoak antolatuak dira :
• CE2 mailakoentzat buru-lagun baten
banaketa,

• Bereizketa aholkulariek egin animazioak geletan : Hastapenetik hondakinen
guttitzeari,
gainestalkien
bereizketari eta horien birziklatzeari buruzko sentsibilizatze saio franko (irakaslearen
igurikatzen
dutenaren
arabera zehaztekoa den egitaraua),
• Euskarazko mintzaldiak posible dira
(libro izatearen arabera).

tokirider, Ocean cool, Ocean report.
Ibilbide pedagogikoa Surfrider campus
hezkuntza zentroan:
• Erakusketa: uhainak eta itsasertza
• Kanpo ateraldia: hondartza garbiketa
• Material pedagogikoaren ustiapena

Z.3
kolegioa

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

www.zientzialive.elhuyar.org

Platanondoen etorbidea, 2
BP 28 555
64185 Bayonne Cedex
05 59 44 26 12
claire.grillard@biltagarbi.fr

www.biltagarbi.fr

Etienne etorbidea, 16
64200 Biarritz
05 59 01 61 52
Aines Arizmendi :
00 34 34 943 577 878 / 34 688 684 618
aarizmendi@surfrider.eu

www.surfrider.eu

Itsas Begia elkartea
• Animazioak Broka txaluparen inguruan.
• Proiekzio tematikoak Euskal itsasoari
buruz.
• Erakusketak
• Marinel ondoen topaketa
• Ontziola bisitak
• Maketismo tailerrak

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Les Petits Débrouillards
Esperientziak egitera bultzatuz dugu kultura zientifiko eta tekniko batez jabetzea
faboratzen. Haurra edo gaztea, ezagutza
baten eraikitzera laguntzen dugu, molde
ludikoan, jokoaren eta bere eguneroko
ingurumenari buruzko pentsaketaren
bidez.
Les Petits Débrouillards elkarteak eskolei aktibitate hauek proposatzen dizkie :

Zelai haundi kalea, 3
Osinalde industrialdea
20170 Usurbil
00 34 943 36 30 40
i.kortabitarte@elhuyar.com

Surfrider
Foundation Europe

Itsas Begia
Euskal itsasoko historia: kontserbatu eta
transmititu.Euskal itsasoko memoria.
Brokoa txalupan, Itsas Begia battelan
eta Louis Auguste txalupan nabigatu dezakezu.
Itsasontzi modelismo tailerrak proposatzen dituzte.

www.ehlgbai.org

Bil ta Garbi Sindikatua

Surfrider Foundation Europe
Surfrider Foundation Europe “ozeanoen,
itsasertzaren, olatuen eta guzti horretaz
gozatzen duen jendearen zaintza, babesa, balorazioa eta kudeaketa iraunkorra” lantzen duen elkartea da.
30 herrialdeetan zehar hedatzen den
sarea dauka, 1500 laguntzaile, 800 kide,
40 tokiko ordezkaritza eta 30 000 zale.
Hezkuntza: material pedagogikoa: Pot-

64220 Ainiza-Monjolose
05 59 37 18 82
jennyfer@ehlgbai.org

Elhuyar fundazioa

materialak 3. Tailerra : Nitrogenoa eta
temperatura baxuak (3 eta 4 garren maileko ikasleentzat).
Edizioak :
• Zientza haurrarentzat: 9-14 urte
• Hodeietan: 12-16 urte

Euskal Herriko
Laborantza Ganbara

• Zientziari eta teknikari lotu gaien aurkikuntza tailer ludikoak, multimedia errealizazioak (eskolako orduetan edo
kanpo)
• Modulotekak, erakusketa interaktiboak
eta ibiltariak direnak
• Paperezko erakusketak (kolegioetan
eta lizeoetan)
• Kutxa Ttipiak, 6 urtez pekoendako animazioak direnak

Jean Baptiste Carassou
karrika, 4
64500 Ziburu
05 59 47 48 02
Itsas.begia@orange.fr

www.itsas-begia.eu

Les petits débrouillards
elkartea
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Errepublikaren karrika
14 Mazon Parkea
64200 Biarritz
05 59 41 13 01
64@lespetitsdebrouillards.org

www.petitsdebrouillardsaquitaine.org
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KIROLA
Ikaspilota eta Xiba
Ikaspilota elkartea orai 17 urte sortu zen, pilota eta euskara erakaskuntzan sustatzeko asmoz. Geroztik pilotaz
gain Euskal jokoak lantzen dituzte.
Ikastolen elkarteko Xiba eta ikaspilota Elkartea elgarlenean
ari dira Euskal jokoen eta inguruko proiektuak aintzina eremaiteko.
• Herriko etxeak proposatua: eskolen arteko
joko-topaketak.
• Topaketa aintzin: eskoletan aurkezpen/ girotze saioa.
• Egunean: jaialdi bat euskal jokoetan eta pilotan
aritzeko
• Elkarteak propsatua: Euskal jokoak. Helburua:ikasleen
arteko harremanak euskaraz bultzatzea.
10 saioko sustapena, eskoletan.

Xiba egitasmoa
Bat Central Forum
Pontos Bidea
64100 Baiona
06 71 63 56 69
dagerre@ehi.ikastola.net

www.xiba.ikasblog.net

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Gaia
GAIA, Ipar Euskal Herriko kultur eta kirol arloan dabilen
1901 legeko elkartea da. Estatu diplomadun edo txapelgo
ezberdinetan goi mailan dabiltzan animatzaileen eskutatik
kalitatezko eskaintza proposatuz, arbasoen jokoen pratika
eta hauen historia euskaraz transmititzera engainatzen da.

Gai elkartea
Euskal Herriko kultur edo kirol inizazio edo erakustaldi
topaketak antolatzen ditu. Eskolen arteko elkarretaratzeak
/ eskolen bestak ere joko horien deskubritzeko parada izan
daitezke jardunaldien bitartez.

Mestelan beherea bidea
64210 Arbona
06 58 91 10 11
06 99 49 11 10
info@gaia-elkartea.com

www.gaia-elkartea.com

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI
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Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Lapurdi Surf
Elkartearen helburua : euskara sustatzea ur lerratze kirolen
bidez. Lagun onez eta surflari maila eta esperiantzia
haundia dutenez osatua da elkartea.
• Surf ikastaro teoriko eta praktikoak, entrenamenduak eta
formakuntzak, eskola, elkarte edo edozein pertsonentzat
ingurumena errespetatuz.
• Ekitaldi kulturala eta/edo kirolari lotuak antolatu, adibidez
Glisseguna Surf Txapelketa
• Hegoladeko surflariekin harremanak indartu.
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Lapurdi Surf
10 rue Jean Petit de Bas
64200 Biarritz
06 88 48 51 55
Ander_bat@hotmail.com

Arteka
Arteka, talde profesionala da jakitate eta gaitasun
handikoa. 2005.urteko irailaz geroztik Artekak bi aterpetxe
kudeatzen ditu, aktibitate gune nagusien baitan kokatuak
(70 pertsona). Eskola egonaldiak proposatzen dituzte.
Egiten ahal diren aktibitateak :
• Mendi aktibitateetan: eskalada, mendibika, ibilaldia,
orientazioa, pilota, elurrazpa
• Ur biziak: rafting, ur lasterra, kanioninga, tubinga
• Itsasoa: wave ski, Itsas-kaiakak, stand up padel, surfa
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Arteka
Chem. Egl A Bordaberria
64780 Bidarrai
05 59 37 71 34
infos@arteka-eh.com

www.arteka-eh.com

Xan Beheran
Xan BEHERAN skatalari izateaz gain, BPJEPS APT tituludun kirol hezitzaile gaztea da.
Kurtso eta iniziazioak ematera etor daiteke: skate, golf salbaia, belar-hockeya, orientazio-joko, etab.

Xan Beheran
06 32 39 42 74
xan.beheran@hotmail.fr
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa
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MUSIKA & BERTSO
Txalapart F3c
Txalaparta elkartea, Edukazio Nazionalari, Gazteri, kirol eta
ikuskizun antolakuntza onetsiak dira. Txalaparta inguruan
aktibitateak proposatzen dituzte. Txalaparta erakusketa
bat badute euskaraz egin daitekena. Txalapartaren historiaren eta beste euskal instrumentuen presentazio modulu
bat badute.
Proposatzen dutena Txomin Dhers animatzailearekin :
• Erakusketaren bisita
• Ikastaro edo formakuntza klaseetan
• Ordu bateko prestazio bat explikazio eta erakustaldi batekin.
Proiektuak erritmo hurbiltze eta instrumentu ezagutza bat
proposatzen du.

Txalapart F3c
F3c Elkartea
BP 335 - 64500 Ziburu
05 59 47 33 78
06 13 82 14 86
festival3c@yahoo.fr

http://3cultures.free.fr
http://txalaparta.free.fr

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Bertsularien lagunak
Euskal Herriko Bertsozale elkartearekin elkarlanean, Bertsularien Lagunak elkarteak bertsularitzaren transmisioa,
sustapena eta ikerkuntza ditu lan ildo nagusiak, ipar Euskal Herrian.
Bi helburu ditu: bertsulariak/bertsuzaleak eta bertsu/eragileak (gai-egile, gai-emaile, epaile, antolatzaileak) sortzea.
Bertsu-eskoletan erakasteaz gain, hiru erakasle ari dira
Seaskako ikastoletan eta beste hezkuntza arautuko eskoletan bertsua transmititzen.
Bertsularien Lagunak elkarteak: gazte topaketak, Bertsulari Tttiki eguna, gazteen xapelgoa,Xi-La-Ba txapelketa

Bertsularien lagunak
"Larraldea" amotze auzoa
64310 Senpere
Mari Karmen Albizu
05 59 54 15 04
bertsularien-lagunak@wanadoo.fr

www.bertsozale.com

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI
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Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

ANTZERKIAK
Chimères
Jean-Mari Broucaret eta Marie-Julienne Hingantek Chimères konpania profesionala kudeatzen dute. Helburuak : ikuskizun sorkuntzak, festibal antolaketak, publiko zabalaren formakuntza,
biziaren eskola.
Gazte publikoarentzat, 2013ko otsailean “Otso” ikuskizuna sortuko dute: pieza aintzin eskoleko klasetan aurkezketuko dira eta
gero haurrek artistekin eztabaidatzen ahalko dute. Instituzio akademikoarekin eta Errektorearekin lotuak diren antzerki proiektuektuetan erakasleak laguntzen dituzte.
Ipuin kontaketak antolatzen dituzte bideo ilustrazioarekin.

Chimeres Antzerki Taldea
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Marechal Juin Etorbidea 75
64200 Biarritz
05 59 41 18 19
tchimeres@wanadoo.fr

www.theatre-des-chimeres.com

Versant
Antzerki konpainia, nazioarteko antzerki ikerketa zentroan kokatzen da, Biarritzen.
Bere lan nagusia, testu garaikideak lantzea eta sortzean datza.
Ikerketa lanak eta formazioa ere antolatzen dituzte.
Eskolei zein gazte eta helduei zuzendu antzerki klaseak ere antolatzen dituzte.

Versant antzerki konpania
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Pelletier karrika, 11- Marion lakua
64200 Biarritz
05 59 23 02 30
theatre-versant@wanadoo.fr

www.theatre-du-versant.com

Bordaxuri
Bordaxuri antzerki amatur elkarte bat da. Frantxoa Cousteau elkartearen izenean, bere kontu antzerki tailerrak proposatzen ditu
eskola edo kolegio pribatu eta publikoeri.
Frantxoa Cousteau, kanpoko parte hartzaileak euskarazko antzerki kurtsoak emaiten ditu eskola eta kolegioetan. Helburua da
haurrek asmatu edo landu duten antzerki bat antzeztu dezaten
publiko baten aurrean.

Bordaxuri
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Frantxoa Cousteau
10, lotissement hiribehera
64480 Ustaritze
05 59 93 29 63
francois.cousteau@sfr.fr
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DANTZA & ZIRKOA
Iparraldeko Dantzarien Biltzarra
IDB dantza federakundeak ipar Euskal Herriko hiru probintzietan
eragiten du, herriko dantza taldeei laguntza emanez.
IDBk euskal dantzaren praktika gorabideratzen du, dantzari eta irakasleen formakutza lagunduz eta hedapenaz arduratuz. Federakundeak eskolei eta dantza taldei dantza eta musikako kurtsoak,
ikastaldiak eta animazioak proposatzen dizkie.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

IDB
Kultur gela
64250 Luhuso
05 59 93 33 65
Idb-idb@sfr.fr
www.iparraldekodantzarienbiltzarra.com

Elirale Konpainia
Arte koregrafikoaren aldeko elkartea. Gure arlo nagusia dantza
emanaldi sorkutzan datza, bainan baita eta formakuntzan eta
sentsibilizazioan. Haur eta helduei dantza jastatzeko aukera emaiten diegu bai frantsesez bai euskaraz. Hitza eta soinuarekin nahasten ditugu tailer horiek haur eta helduak beraien sorkuntzen
eramaile izan daitezen. Hezkunde nazionalaren baimena dugu.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Elirale Konpainia
Jauregia, Elkarteen etxea
64310 Azkaine
06 62 36 98 54
txikapan@yahoo.fr

www.elirale.org

Oreka Zirkoa
Oreka zirko elkartea 2008 an sortu da. Zirko arteari buruzko
hurbilpena proposatzen du. Zirkoko tresneei esker, haurra,
ludikoki, beste unibertso baten ezagutzen hasten da.
Zirko eskolak proposatzen duena:
• Tailerrak: zirkomotrizitatea eta pailazo aktore izaten ikasteko
• Ikastaroak • Animazioak • Urtebetetzeak...

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Oreka Zirkoa
Arteak garajea, Albert Thomas karrika, 3 / 64100 Baiona
05 59 59 53 92
orekazirkoa@hotmail.fr

www.orekazirkoa.free.fr

Kilikolo Zirkoa
Kilikolo Zirko konpainia Euskal Herrian 2003an sortu zen taula gainetan eta karrikan ari izateko nahikariarekin. Gaur, Luhusoko
“Harri Xuri” Karrika arteen Fabrika etengabeko egoitza duen hiru
talde artistikoetarik bat da. Publikoa zirkoaren arteari sentsibilizatzeko egintzak eramaten ditu (eskoletan parte hartzeak, aisialdi
zentroak eta ikastaldien antolaketak). Konpainiak altxatze, akrobazia eta esku-dantzako lehen irakaspenak proposatzen ditu.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ
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Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Kirikolo Zirkoa
Salle culturelle Harri Xuri
64250 Louhossoa
06 14 44 7752 / 06 89 72 85 57
kilikolo.zirko@gmail.com

www.kilikolozirko.wordpress.com

ARTEA
IF
Artea jendartearen ongizateari begira garrantzitsua da. Bere margoen bidez, bakotxak munduaz eta inguratzen gaituenaz duen
iritzia zalantzan jartzen saiatzen da If, gogoetara eramateko, sentipenak zirikatzeko, aterarazteko; deus ez dela betikoa eta bidea
anitza izan behar duela ohar gaitezen. Erakusketen haritik, eta
Itzal Aktiboa artista kolektiboarekin, ikastegietako haurrei zuzenduriko euskarazko tailerrak antolatzen dituzte.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3

If
Joaniskobaita
Purguko kurutzeko plaza
64480 Uztaritze
If Matxikote :
05 59 93 05 61
06 01 98 00 24
info@if-matxikote.eu

www.if-matxikote.eu

Zaldain
Zaldain elkartea, 2007an sortu da, gazte publikoari arte tailerren
proposatzeko asmoarekin. Artea jolasbide, erakaslearen ideietan
oinarritzen dira proiektu baten hasteko. Artea eta pedagogia lantzen gogoko dute, elkarlanean pentsatzen dituzte animazioak.
Elkarlanak forma ainitz hartzen ahal ditu, hala nola: arte tailerrak,
ipuin kontaketa, emozioen inguruko proiektuak dantza eta antzerkian oinarrituz…

Zaldain Elkartea
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Harrobi Alde karrika, 5
64990 Hiriburu
06 64 06 71 86 / Haize OTHONDO
zaldain@gmail.com

Mila Kolore
Helburua: • Pertsonen sortzeko gaitasuna garatu • Jakitate teknikak
eskuratu • Talde edo bakarkako obrak sortu
Sortze aktibitateak proposatzen ditu egitura desberdinetan (eskola,
kolegio, lizeo, erretreta etxe,…)
Pinturak, 3Dtako obrak, mosaikoa, antzerki apainketak, ... berreskuratze materialak ahal bezain bat erabiliz.
Ahal eta material gutxirekin sorkuntzak egin daitezkeela frogatzen du

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Mila Kolore
Elgartia etxea
64120 Amendeuix
06 21 48 22 70
milakolore@live.fr

www.milakolore.com

Space junk
2003 urtean sortua, Spacejunk Lowbrow, Pop Surrealismo, Street
Art eta Board Culture mugimenduei dedikatutako arte zentro bat
da. Galeria eta museoen arteko mugan kokatzen da; artea publiko zabal bati eta bereziki gazteriari eskuragarria bihurtu nahi
die. Spacejunk-ek gure munduko ezagutza, sorkuntza eta pentsaketa sorrarazi nahi ditu bisitak proposatuz edo mundu artistiko
bat ezagutzeko aukera emanez.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Space junk
Sainte-Catherine kalea, 35
64100 Baiona
05 59 03 75 32
bayonne@spacejunk.tv

www.spacejunk.tv
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IKUSGARRIGINTZA
Anim’aktion
Animazio eta puzgarri proposatzen dituen egitura da. Lagunartea, plazerra eta irria eskaintzen ditu. Animatzaile dinamiko
eta konpetenteek, animazio bizi eta originalak proposatzen dituzte. Eskaintza orokorra:
• Animazioak: pottoka ibilaldiak, balanz-bike zirkuitua, tranpolinak, zezen mekanikoak, egurrezko jokoak…
• Tailerrak: pailazo, zirko, globo eskultura, aurpegi pinturak…
• Puzgarriak: tximu, lepo luze, rodeo, zirkuito, errugbi elastiko,
sumo, txirrista…
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3

Animak’aktion
Chemin goxintoenea
64310 Senpere
06 16 33 26 88
animaktion@orange.fr

www.structure-gonflable-64.fr

Uda leku
Elkartea 1983. urtean sortu zen, haur zein gaztetxoentzat
euskarazko aisialdia antolatzeko asmoz. Egonaldiak eta
bilguneak proposatzen ditu.
Uda leku elkarteak eskolei proposatzen duen eskaintza:
• Animazio tailerrak, eskola tenoretan edo haur zaindegi
tenoretan.
• Haur xokoak eskola bestetan (putzgarri, joko…)
• Zinema astea: ikus 7. orrialdeaEskaintza orokorra:

Uda leku
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa

Ikastola - La Négresse auzoa
64200 Biarritz
05 59 55 01 25
uda.leku@wanadoo.fr

Txatxilipurdi
Txatxilipurdi elkartea, AED lehen euskara elkartearen lantalde
izatetik, euskaazko aisialdi hezitzailea garatzen duen irabazi
asmorik gabeko elkarte izatera igaro zen 1994an. Kultur zebitzuak eta produktuak proposatzen ditu.
Ikuskizunak (ipuin kontairak, txontoxogilo emanaldiak, disko
jolasak…), tailerrak (sukalde, jostalgintza, zirko, artelanak,graffiti, sexualitatea…), ikastaroak (artisau, zirko keuskal, kultur
aniztasun, kaleko artea, teknologia berriak,…), jai tematikoak,
jostailu erakusketak, hitzaldiak, motibazio saioak.
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI
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Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Txatxilipurdi
Nafarroa etorbidea, 32, 1 solairua
20500 Arrasate
00 34 943 79 54 46
idazkaritza@txatxilipurdi.com

www.txatxilipurdi.com

INFO & KOM TEKNOLOGIA
Indarra informatika
Indarra informatika empresa Maulen sortu zen 1997an.
Enpresak Artea ikasbide programa bat sortu du, helburuarekin
haurrei informatika idekitzea, joko eta proiektu pedagogikoen bitartez. Teknologi garaikideak erabiltzen dituzte arte lanen lantzeko. Proiektuak erakaslearekin lantzen dituzte, eskolen
proiektuetan oinarritzeko gisan.
• Artearen historia ezagutu eta irudi numerikoak sortu: haurren
arte lanak erakusketa baten bidez aurkeztu
> Eskolan, kazetari talde bat osatu egunkari baten sortzeko : eskolaren egunkaria argitaratu eta banatu
> Ipuin bat asmatu eta kondatu: ipuin bat sortu eta antzeztu

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Indarra informatika
Tréville etorbidea, 37
64130 Maule
05 59 28 37 63
indarra.haize@orange.fr

www.Indarra-informatique.net

Aldudarrak Bideo
Orain dela 15 urte Euskal Herria finkatu Aldudarrak Bideo Interes
Kolektiboko Kooperatiba ikus-entzunezkoen arloan 3 helbururen
inguruan lanean ari da : Lurraldeko bizitasuna zaindu, hezkuntza,
informazio eta transmisio lana eginez. Euskararen erabilpena zabaldu “Kanaldude” telebista hedatuz. Ekoizpen mota parte hartzaile bat bultzatuz herritartasun aktibo bat garatu.
Irudietara hezi filma azterketaren bitartez.
Ikus-entzunezko dokumentu baten sorkuntza lagundu (idazketa,
filmatzea, muntaketa) Eszena parte hartzailea (ikasle talde bat lagundu telebistako emankizun baten egitera, postu guzietan murgilduak izanez : Teknikoa, editoriala, aurkezpena…

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Aldudarrak Bideo
Plaza nagusia
64780 Arrosa
05 59 49 16 27
info@aldudarrak-bideo.com

www.aldudarrak-bideo.com

Euskal Irratiak
EUSKAL IRRATIAK : euskaraz ari diren lau irratien federazioa :
Antxeta Irratia (Hendaia) – Gure Irratia (Uztaritze) – Irulegiko Irratia ( D. Garazi) – Xiberoko Botza (Maule)
Irratiko munduan ezagutza – tailerren animazioa geletan – emankizun baten ekoizpena – zuzeneko emakizun baten sormena ikastetxean

Euskal Irratiak
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ

Jai Alai etorbidea, 15
64220 Donibane Garazi
05 59 37 14 11
euskalirratiak4@gmail.com

www.euskalirratiak.info
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OROTARIKOA

Topagunea

Topaguneak euskara elkarteak sustatu eta beraientzako zerbitzuak antolatzen ditu, euskara elkarteen lana osatzeko. Topaguneak sei lan esparru ditu: hedabideak, haurrak, eta gazteak,
kulturgintza, mintza pratika, entitateak euskaldundu eta sentiberatzea.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Euskara Elkarteen Federazioa
Extremadura Kalea 7
20140 Andoain (Gipuzkoa)
00 34 943 597 239 / 94 621 58
05sonia@topagunea.org

www.topagunea.org

Urtxintxa eskola
Urtxintxak aisialdiko heziketaren esparruan formazioa eskaintzen
du, guraso, irakasle eta hezitzaileei. Eta haur zein gazteei
zuzenduriko aisialdiko jarduerak, egitasmoak antolatzen ditu.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Urtxintxa Eskola Elkartea
Mundaiz bidea 8-2.E
20012 Donostia
00 34 943 270 033
gipuzkoa@urtxintxa.org

www.urtxintxa.org

Irrien Lagunak
Irrien Lagunak Kluba – Haurrei zuzendutako aisialdia, baloreak eta
hezkuntza uztartzen dituen euskarazko komunikazio proiektua da.
Irrien Lagunak Klubeko 2 edo eta 4 pertsonaien ikuskizunak,
kalejirak, musika, tailerrak, apar makinak, eta puzgarriak, guztiak
ere euskaraz eta balore hezitzaileetan oinarrituak.

Irrien lagunak
Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

BAI

Z.1
Z.2

Martin Ugalde Kultur Parkea
00 34 943 303 572
Andoain (Gipuzkoa) 20140
kudeaketa@irrienlagunak.com

www.irrienlagunak.com

Zelaia Zerbitzuak
Disziplina ezberdinetatik gatozen pertsona talde batek osatzen
dugu Zelaia. Musika mundua, gimnasia, artea, eskulanak,
monitoretza, hezkuntza, teknologi berriak… Mota eta jatorri
ezberdinetako pertsonak bildu gara zelai berde honen inguruan
lan egitera, ekintza hezitzaile eta aisialdiko programa eskaintza
zabala eratuz.

Materiala
pedagogikoa
euskaraz :

EZ
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Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Zelaia Zerbitzuak
Santo Domingo 2, 1. go D
48800 Balmaseda
00 34 627 397 114
zelaiazerbitzuak@gmail.com

www.zelaiazerbitzuak.com

Euskaraz bisita daitezken guneak
Lieux à visiter en langue basque
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BIARRITZ & BESTE
Euskara Bulegoak, Biarritzeko toki batzuen bisitak
antola ditzake euskaraz, gida-itzultzaile
diplomatu baten laguntzarekin
Biarritz Ozeanoa :
Ozeanoaren hiria eta Itsas Museoa
Ozeanoaren hiria : Ozeanoaren
ezagutzari eta Biarritzeren historiari dedikatutako leku ludo-zientifikoa da. Bisitaria bere aurkikuntzen egile da, egitura
interaktiboetan, 3D animazioetan, bideo
harrigarrietan oinarrituak diren munduetan barna...

Itsas Museoa : Golkoko itsaslasterrean zehar, Gaskoiniako golkotik Ozeano
Pazifikora, Karibetik iraganez bidaiatzera
gomitatzen duen tokia da.
50 akuario baino gehiago, itsas xakurren
aska, 11 metrotako Karibe urmaela, marrazoak igerika ikusteko aska erraldoia…

L’Atabal
Gaurko musikei dedikatutako zentroak, kontzertu gelaz gain, errepika gelak, grabaketa estudioa,
multimedia gunea, erakusketa
zona eta kafe-taberna ditu.
Hori guzia bisita daiteke, haur eta
gazteei musikagintzaren kate

Bisita gidatuaren ondotik, txokolate
gaineko pintatze tailerra segi dezakezue.

Moura hiribidea, 37
64200 Biarritz
05 59 41 73 23
atabal@wanadoo.fr

www.atabal-biarritz.fr

Txokolatezko Museoa
Beaurivage etorbidea, 14-16
64200 Biarritz
05 59 23 27 72
info@planetemuseeduchocolat.com

www.planetemusee
duchocolat.com

Skate park
800m2ko lerra kirol eremua da. Harrera euskaraz proposatzeaz gain
(animatzaileak formazioan dira), ini-

www.citedelocean.com

L’Atabal
guzia ezagutarazteko (errepikatik,
grabaketa eta zuzenezko emanaldira).
2007an izenpetu zuten hitzarmena
EEP-rekin, euskararen aldeko
ekintzak garatzeko.

Txokolatearen Museoa
Kakao eta txokolatearen mundua
eta historia ezagutzeko museoa paregabea. Tresneriak deskubritu, edariak dastatu eta bideoak begiratu.

Biarritz Ozeanoa
Hondartzaren etorbidea, 1
64200 Biarritz
05 59 22 33 34
contact@biarritzocean.com

Skate park
ziazioak, ikastaroak eta demostrazioak proposatzen dituzte.

Larreguy karrika, 14
64200 Biarritz
05 59 23 53 15
parkalai@hotmail.com

www.skateparkbiarritz.com

Biarritzeko Mediateka
Mediatekak heldu eta nerabeen
espazioa, auditorio eta animazio
sala, gazte gune eta multimedia
zona bat proposatzen ditu.
Euskal sailak 8.000 dokumentu
biltzen ditu (CD, DVD, liburu,CD-
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rom, egunkari). Fondoaren zati
handi bat 0-5 eta 8-14 urte arteko
haur-gazteei zuzendua da.
Animazioak ere proposatuak dira
euskaraz (ipuin kontaketa, erakusketa...).

Biarritzeko Mediateka
Ambroise Paré karrika, 2
64200 Biarritz
05 59 22 28 86
mediatheque@biarritz.fr
am.grenie@biarritz.fr

www.mediatheque-biarritz.fr

Donostiako aquariuma – Itsas Museoa
Aquariumak hezkuntza proiektuak sustatzen ditu, itsasoaren eta itsaspearen
mundua hobeti ezagutu daitezen. Bi ikuspuntutan oinarituta: pedagogía eta
olgetakoa.
Donostiako aquariumaren eskaitza, clase mailaka eta edukazio programaren
arabera egiten dira:
• Bisitak libreak, gidatuak, tematikoak

• Tailerrak
• Ingurumenari buruzko jardunaldiak
• Arrainekin lotan : gaua aquariumean igarotzea jolasen
bidez Itsas biologiari buruzko jarduerak eginez

www.aquariumss.com

Pilotari erakustokia
Pilotari erakustokien bisitak 40 minutu irauten du.
Euskal pilota eta xisteraren historiaren bihotzean, Donamartia etxean sartzen
gara eta xisteraren asmakuntza azaltzen da.

Lau gela badira bisitatzeko.
Hirugarren gelan pantaila handi batean filma batek pilotaren berezitasun guztiak aurkezten ditu.

www.saint-pee-sur-nivelle.com/pilotari.html

Isturitze eta Otsozelaia harpeak
Isturitze eta otsozelaia harpeak eta gaztelu muinoaren arte ingurumena bisitatzeko aurkera duzue.

Bisiten bitartez geologia, arkeologia, ingurumenaren eragina,
historia, artea gaiak lantzen ahalko dituzue.

www.grottes-isturitz.com

Ondare hezkuntzarako zentroa Ospitalea
Kontseilu orokorraren Ospitalea zentroa mail guztietako ondare klaseak Irisarrin XVII-garren mendeko enkomienda batean errezibitzen ditu10 urtetatik.

Zazpi tematiken bidez lantzen dira herriko ondareak: kultura,
kondaira, musika, arteen historioa, garapen iraunkorra, herritartasuna eta mugazgainekoa.

www.ospitalea.cg64.fr

Baionako Artxibak
Baionako eta Euskal Herriko artxibo gunea 2010ean irekia izan da. Artxibo
gunean, Erdi-Arotik hona Euskal Herria interesatzen duten dokumentuak,
epaiketak, Euskal Herriko herrien fondoak, familia eta elkarteetako artxiboak).
Hezkuntza zerbitzua : helburua fondoak balioztatzea da, eskolei zuzendutako
kultur mediazioaren bitartez. Klaseei harrera eskaintzen die eta pedagogi jar-

duera eta tresna sorta zabal bat dohainik proposatzen. Kultur
partaidetza batzuetan esku hartzen du ere, Hezkunde Nazionalaren gailu batzuen baitan, Gau desberdin batzuen irakaskuntzarekin loturan.

www.archives.cg64.fr

Abbadia behatoki gaztelua
Laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egiten duen elkarte bat da, 4 lan
ardatzen inguruan. Laborariak laborantza herrikoi eta iraunkor baten alde bideratzen laguntzen du eta publikoari buruz sensibilisazio lan bat eremaiten
du, izan dadin heldu ala gazte. Urte osoan, tailer eta animazioek irakasleeri
proposatzen dizkie.
Laborantza eta haurren artean zubi bat eraikitzea biziki inportanta da elkar-

tearentzat.
Haurrentzat helburuak horiek dira : kabalen bizia ulertu eta errespetatu, lurra hobekio ezagutu, laborariekin heien ofizioa
deskubritu.

www.chateau-abbadia.fr

Euskal museoa
1924 ean, Euskal Museoa ofizialki ireki zen. 1991an Monumentu Historiko
sailkatuta, Dagourette etxea 1922an, geroztik Euskal Museo eta Baionar Tradizioarena bilakatu zen, 2001eko berrikuntzaren ondoren Euskal Museo eta
Baionako Historiarena izendatua. 2002az geroztik Frantziako Museo da.
Egun, publikoen zerbitzuaren ekipoak hainbat aktibitate proposatzen ditu gizarte eta historia museo den hau baliabide hezitzaile bizi-bizia izan dadin.

Bildumetara diziplinarteko hurbilpena egiten duenez, piezen
testuinguru historiko, etnologiko eta artistikoa azaltzen duen
heinean, espazio pedagogiko bat da museoa, historiaren eta
arteen irakaskuntzari osoro egokitzen zaiona.

www.museebasque.com

Paul Jovet Itsas hegiko baratze botanikoaren Lagunak
Paul Jovet Baratze botanikoa publiko guziak xede dituen tresna pedagogiko
bezala sortua izan da, inguruko natura uler dezaten.
Baratze botanikoan bai eta auzoko herrietan ere, aktibitate franko garatu ditugu Euskal Herriko eta hego Landesetako itsasbazterretako berezko ingurumen naturalen ezagutzaren zabaltzeko bideak izan daitezen.
Garatzen ditugun euskarazko aktibitate pedagogikoak hauek dira : Gazteendako tailerrak, « naturaren sekretu ttipiak » ; eskolendako animazioak « Udaberria baratzean » « Zentzuak eta natura » ; helduendako Baratze

botanikoaren bisitak ; « Landare izenak euskaraz » ; Oihangintza-artzaintza elebitan 2012/2013an eskoletako ikasleentzat ; Landareekin zerikusia duen toponimia eta antroponimia ;
Kronika naturalistak irratian astero landareen gaiaz.

www.Jardinbotaniquelittoral
saintjeandeluz.fr
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IKAS euskal pedagogia zerbitzua
IKAS euskarazko ikastresnen argitaletxea da. Bestalde, haur literatura
saileko obrak plazaratzen ditu. IKAS dokumentazio zerbitzua ere da,
eta irakasleei zuzendu animazioak antolatzen ditu. IKASen animazioak
euskal irakasleei zuzenduak zaizkie eta ikastresna berriei lotuak.

IKAS
Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Seaska
Seaska Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioa da. 1969an sortua, gaur egun 30
ikastetxe ditu eta 3.000 ikasle, ama-ikastolatik Baxoraino. Murgiltze ereduan oinarritua, ikastolak euskararen erakaskuntza errazten du edozein jatorriko ikasleari, motibazioa, ezagutza, erabilpena eta elkarbizitza elkarrekin uztartuz.

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Z.2
Z.3
kolegioa

Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa
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Martin Ugalde
kultur parkea, z/g
20140 Andoain - Gipuzkoa
943110755
zuzendaritza@lanku.com

www.lanku.com

Errekalde hiribidea, 59
Aguila eraikina, 1
20018 Donosti
00 34 943 371 408
hikhasi@hikhasi.com

www.hikhasi.com

Ttakun kultur elkartea
Z.1
Z.2
Z.3
kolegioa
lizeoa

Artez
ARTEZ Euskara Zerbitzua Koop. E., euskara lan edo zerbitzu hizkuntza
izateko erakunde eta udalei laguntza eskaintzen dien kooperatiba da.
Agendak : • Irakasle agenda. • Lizeo agenda • Ikasle agenda • Irakasle
agenda digitala (www.irakasleagenda.net)
Itzulpenak : • Ikastetxeetarako itzulpen zerbitzua.
Normalizazioa planak : • Eskola orduz kanpoko ekintzetan euskaraz

www.seaska.net

Hik Hasi

Ttakun kultur elkartea
Ttakun Kultur Elkartea, euskararen eta euskal kulturaren normalizazioa sustatu nahian dabilen elkartea da.
• Ikuis Ikasi eta Hasi : Irakasle eta haurrei zuzendutako Euskal Herriko jolasen eta
kultura ezagutzeko ikastaroa • Kuadrillategi gazteak biltzeko eta mugitzeko aisialdiko egitasmoa • Lagun arteko hizkerarekin jolasean • Motibazio saioak

10 André Emlinger plaza
64100 Baiona
05 59 52 49 24
seaska@ikastola.net

Lanku bertso zerbitzuak

Hik Hasi xangorin S.L.
HIK HASI egitasmoa 1995ean sortu zuen irakasle talde zabal batek, euskal
hezkuntzaren partaide garen guztion informazio, eztabaida eta elkargunerako
bitarteko izan nahian. Proiektuak: HIK HAS euskal heziketarako aldizkaria, udako
topaketa pedagogikoak, hezkuntza gaiei buruzko monografikoak, Euskal Herriko
baliabide pedagogikoen gida, liburuak, haur-jolasen bildumako materiala, musika
metodoak, ipuinen bilduma, ikus-entzunezko materiala…
Gune hau ikastetxeetan erabiltzen ditugun proiektuak, materialak, fitxak, irudiak,
gidoiak, powerpointak, unitate didaktikoak… partekatzeko sortua izan da.

www.ikas.org

Seaska

Lanku bertso zerbitzuak, s.l.
Bertsozale Elkarteak bertsolaritzaren azpiegitura indartzeko sortutako enpresa da.
Bertsoa oinarritzat hartuta, edozein kultur ekitaldi sortzeko eta antolatzeko giza zein
baliabide materialak kudeatzen ditu Lankuk. Eskaintzen ditun zerbitzuak : Bertsolaritzarekin zer ikusi duten saio eta emanaldiak, gaztetxoentzako ikuskizunak, argitaletxea, diseinu zerbitzua eta produkzio lanak.

Lapurdiko
Bizkondeen karrika, 81
64480 Uztaritze
05 59 93 24 80
info@ikas.org

Geltoki kalea 4,
behea
20160 Lasarte-Oria
00 34 943 371 448
ttakun@ttakun.com

www.ttakun.com

Artez

Z.3
kolegioa
lizeoa

Luzarra Kalea 10. 2. pisua
48014 Deustu
00 34 944 480 000
krodriguez@artez.net

www.artez.net

Euskara Bulegoaren lana
Euskara bulegoaren jarduera 1992az geroztik herriko etxearen jardueran oinarritua da, baina ere Hiriaren eta Euskararen Erakunde
Publikoa (EEP) artean 2007ko uztailan izenpetu eta 2010an berritu
akordioan.
Egungo egunean, euskararen berreskuratze eta balioztatze hizkuntza politika bost helbururen arabera antolatzen da :

• Hizkuntz paisaia euskalduntzea
• Hizkuntz animazioak antolatzea euskararen inguruan, euskaldunei eta euskarazko ikasleei erabiltzeko paradak emateko
• Eragileak laguntzea (elkarte, zerbitzu, egitura para-publiko…),
euskararen zabaltzeko xedeetan (itzulpen, hizkuntz kodifikazio,
proiektu, komunikazio…)
• Komunikatzea, euskaraz eta euskarari buruz

Argitaratzen dugun materiala
Biarritzeko Euskara Bulegoak, obratzen duen hizkuntza politikaren baitan, materiala desberdina ekoizten du :
• Zer Diozu : Aldizkari horren helburua, informazioa hedatzea, euskarazko irakurketa sustatzea eta euskaraz bizi nahi dutenentzat baliabide izatea da.
• Hiztegi Ttipiak : Hiztegi tematiko horien helburua, euskararen erabilera bizitzaren eremu guzietara zabaltzea da. Tokiko egitura desberdinekin argitaratuak, euskarazko animazioen baliabide pedagogikoak dira ere.
• Fitxa praktikoak : Fitxa praktikoen helburua, euskara ikasten edo euskaraz bizi nahi dutenei tresna konkretuak eskaintzea da.
• Gidak : Dokumentu horien helburua, gai zehatz batzuei buruzko informazio oso eta zehatza ematea da. Euskarazko aisialdiak, euskarazko irakaskuntza, euskarazko argitalpenak... gai desberdinak jorratuak dira.

Tresna guzti hauek urririk dira.
Bertsio numerikoa jausteko : www.euskara-biarritz.eu/baliabideak
Paperezko formatua eskuratzeko : euskara@biarritz.fr
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Ikastolen Elkartea
05 59 52 49 24
seaska@ikastola.net
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