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Berdintasunaren bidean

Ikasleen curriculuma sendotzera bideratutako hezkuntza-
programa anitzak eskaintzen ditugu, eta, hori bermatzeko, 
ikastetxeetatik zein hezkuntza-elkarteetatik datozen taldeen 
egonaldietarako orientatutako hainbat aterpetxe ditugu.
Eskaintzen ditugun hezkuntza-programek honako ezaugarriak 
dituzte:
•	Euskalduna,  euskara gure proiektuaren hizkuntza nagusia 

izango da eta aterpetxean ematen den ahozko komunikazioan 
garrantzi handia izango du.

•	 Ingurunean sustraitua, proiektua burutzen den herriaren 
baliabideak kontutan hartuko dira. 

•	Parte-hartzailea, ikasleak izango dira esperientzia honen 
protagonistak eta hauen parte-hartze aktiboa sustatuko da. 

•	Profesionala,  kalitatezko prozesuak ezarriko ditugu, 
beharrezko arreta bermatzeko eta etengabeko hobekuntza 
lortzeko. 

Aterpetxeak Suspertu enpresak kudeatzen du, EDE 
Fundazioaren laneratze-enpresa, eta hainbat instalazioren 
(ostalaritza, jatetxeak) kudeaketaren bidez, enplegagarritasun-
zailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko 
lan egiten du.

EDE Fundazioa
HEZKUNTZA-PROGRAMAK

ATERPETXEETAN
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Berdintasunaren bidean

Arrate Aterpetxea
Arrateko aterpetxea udal-instalazioa da eta Eibarko erdialdetik 
zortzi kilometrora dago. 719 metro koadro ditu eta honela dago 
antolatuta:

Beheko solairua: harrera-lekua/bulegoa, Gerra Zibileko 
Eibarko Fronteari buruzko Interpretazio Zentroa, komunak 
(gizonezkoena,emakumezkoena eta ezinduena), gela bat 
mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, ikastaroetarako 
eta prestakuntzarako aretoa, sukaldea eta jantokia.

Lehenengo solairua:
bi logela begirale edota irakaslerentzat (bi ohekoa bata eta 
hirukoa bestea), literak dituzten bi logela (51 lagunentzat), dutxak 
eta komunak. 
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Berdintasunaren bidean

Berdintasunaren bidean
"Berdintasunaren bidean" programak heziketa- esperientzian 
jarduten du, haurrek sexuen berdintasuna barnera dezaten eta 
beti ere ardatz hauen eskutik; elkarbizitza, gatazken konponketa, 
parte hartzea eta baterako hezkuntza. 

Helburuak:
1. Sexua dela eta ematen den desparekotasun egoeretan 

sentsibilizatu eta horri aurre egiteko tresnak eskaini.
2. Emakumeen jakintza eta gizateriaren garapenean izan duten 

ekarpen soziala eta historikoa ezagutu.
3. Sexuaren arabera ezartzen diren estereotipoak, aurreiritziak 

eta eginkizunak aztertu.
4. Gatazken ebazpenerako biolentziarik gabeko metodoak erabiliz 

emakumeen kontrako biolentzia prebenitu.
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Berdintasunaren bidean

Ekintzen plangintza
Egun pasa

10:00 Ongi etorria 
Berdintasuna lantzeko jolasak

13:30 Bazkaria (Picnic)

14:30 Jolas kooperatiboak

16:00 Agurra 

Eguraldiaren arabera ekintzen plangintzan aldatu daiteke.
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Berdintasunaren bidean

Ekintzen plangintza
Egun 2

LEHENENGO EGUNA BIGARREN EGUNA

10:00 
Ongi etorria.
Guda Zibilaren Interpretazio 
zentroa bisitatu

Berdintasuna lantzeko jolasak

13:00 Bazkaria Bazkaria 

14:00 Atsedenaldia Atsedenaldia

16:00 Berdintasuna lantzeko jolasak 15:00 Agurra

20:00 Afaria

21:00
22:00 Gaubela

Eguraldiaren arabera ekintzen plangintzan aldatu daiteke.
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Berdintasunaren bidean

Ordutegiak
BEGIRALEEN ORDUTEGIA
10:00-13:00  Goizeko ekintzak
14:00-16:00  Jolastokia
16:00-20:00  Arratsaldeko ekintzak
21:00-22:00  Gaubela

IRAKASLEEN ORDUTEGIA
13:00-13:30  Jantokia prestatu ikasleekin. 
13:30-14:00  Jantokia zaindu.
20:00-20:30 Jantokia prestatu ikasleekin.
20:30-21:00 Afaria zaindu.
GAUEZ    Gauez emergentzi telefono bat egongo da.
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Berdintasunaren bidean

2022/23 ikasturteko prezioak

Egun 1      16 €

2 egun     73 €
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Harremanak

Arduraduna
Miren Ibarzabal Rivas

Telefonoa
688 697 312

E-posta
mibarzabal@edefundazioa.org

Web
edefundazioa.org/hezkuntza-programak

eta informazioa

https://edefundazioa.org/hezkuntza-programak

