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Zeintzuk dira Mugetatik Haratago-ren HELBURUAK?
LBOANek ezagupen ibilbidea eskaintzen dio zure 
ikastetxeari, gure kulturartekotasun testuinguruaren 
eta lekualdatze behartuen ingurukoa a

Kultura aniztasuna 
eta elkarbizitza

Generoa

Mobilizazioa

Migrazioa
k eta err

efuxiatua
k

HAUSNARK
ETA

Hezkuntza eraldatzailea

Despareko
tasun glo

balak

Ingurumena

IKUSPEGI KRITIKOA
Hezkuntza-berrikuntza



ekualdatze behartuei eta errefuxiatuen 
errealitateari hurbilpen bat izan 
nahi duen hezkuntza 
proposamena da, ondoko 
3 dimentsioak 
lantzen dituena: L

Ingurumena

Zer da 
Mugetatik Haratago? TREBAKUNTZA,  kulturartekotasun, migrazio eta lekualdatze behartuen ingurukoa. 

HEZKUNTZA-KOMUNITATEARENinplikazioa, sentsibilizazio eta mobilizazio ekintzetan.

Ikasleentzako 
BIZIPEN-

IKASKUNTZA,
pertsona errefuxiat

u 
eta migranteen 
errealitatetara 

hurbiltzeko.



Prestakuntza-fasea: 
irakasleen heziketara eta kulturarteko 
hezkuntza ikasgelan lantzen 
laguntzeari zuzenduta

Esperientzia-fasea: 
ikasleei zuzendutako esperientzia

Mobilizazio fasea: 
ikastetxeei eta ingurukoei zuzenduta

• Kulturarteko hezkuntzaren inguruko trebakuntza, irakasleei zuzenduta.
• Pertsona errefuxiatu eta migranteen errealitatearen inguruko  
   formakuntza, irakasleei zuzenduta.
• Kulturartekotasunaren inguruko baliabide didaktikoak (L.H., B.H. eta  
   Batxillergoa) eta horiek erabiltzeko laguntza.

• Sentsibilizazio-ekintzen proposamena eta haiek indarrean jartzeko laguntza.
• Irakasle eta familientzako hausnarketa-ekintzak.
• Pertsona errefuxiatuen aldeko kanpaina publikoetan parte hartzea.

• Errefuxiatu eta migranteen errealitateari buruzko ikasketa-esperientzia,  
   gure testuinguruarekin eta desparekotasun globalekin erlazioan jarrita  
   (3 eguneko egonaldia Loiolan). 

Horretarako, 3 une desberdin dituen ibilbide batean 
parte hartzea eskaintzen dizugu:



IkasLeentzako bizipen-ikaskuntza programa  
LoioLako 3 eguneko egonaLdian:

1. EGUNA 2. EGUNA 3. EGUNA
08.30-09.15 Gosaria 08.30-09.15 Gosaria
09.15-11.30 BARNEKOTASUNA 09.15-11.30 BARNEKOTASUNA

NONDIK GATOZ?
UZTARDURAK

10.30-11.30 HARRERA IHESALDIA

11.30-12.00 Hamaiketako 11.30-12.00 Hamaiketako 11.30-12.00 Hamaiketako
12.00-14.00 ZER DAKIGU? 12.00-13.30 IGAROTZEA 12.00-14.00 ZER EGIN DEZAKEGU?

AGURRA
14.00-16.00 Bazkaria eta denbora libre 13.30-15.00 BAZKARIA 

ERREFUXIATU-GUNEAN
14.00-15.00 Bazkaria
15.00 IRTEERA

16.00-18.00 TAILERRAK 15.00-16.30 ELKARBANATZEA
16.30-18.00 TESTIGANTZAK

18.00-19.00 Askaria 18.00-19.00 Askaria
19.00-21.00 MUNDUA ETA JATORRIAK 19.00-21.00 HARRERA
21.00-22.00 Afaria 21.00-22.00 Afaria
22.00-23.30 GAUBELA

BARNEKOTASUNA
22.00-00.00 GAUBELA

BARNEKOTASUNA



Zure ikastetxeak parte har dezan edo informazio gehiago 
jaso nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan!

      
                educacion@alboan.org           94 415 11 35 

• Loiolako egonaldia DBHko 2. eta 3. mailako ikasleei zuzendua dago.  

• Hezkuntza–proposamena euskaraz zein gaztelaniaz lantzeko aukera dago.

• Gehienez 55-60 ikasletako taldeek parte hartuko dute, ikastetxeetako irakasleak lagun dituztela.

• Kostuak: pertsona bakoitzeko 65 euro ordainduko dira. Loiolara iristeko garraio–kostua ikastetxea-
ren ardura izango da.  

• Lehen eguneko hamaiketakoa eta bazkaria ikasleek ekarriko dute.

• Egonaldia Loiolako Santutegiaren Aterpetxean izango da (Azpeitian, Gipuzkoan).

Loiolako 3 eguneko 
egonaldirako datu 

praktikoak:


