BERRIOZARKO NATURAREN GELA
Plazaola k. z/g

17/18 ikasturteko euskarazko jarduerak
Natureskola Elkartea Berriozarren sortu zen 2016. urteko urtarrilean, ingurumen-hezkuntza eta elikadura-burujabetzari buruzko proiektu bat aurrera
eramateko. Proiektuaren helburuak hauexek dira: informazioa eman, hezkuntza zabaldu eta ingurugiroa eta pertsonak errespetatzeko kontzientzia
eta sentsibilizazioa landu; kontutan izanda pertsonak parte garrantzitsua
eta aktiboa garela, ingurunearekin etengabeko interrelazioan.
Proiektua 2014. urtean hasi zen, Berriozarko Udalak Naturaren Gelaren
kudeaketa Sumaconcausa Kooperatibari eman zionean. Bi urte geroago,
Kooperatibak proiektuaren kudeaketaz arduratzeko elkarte bat sortzeko
beharra ikusi zuen. Horrela “jaio” zen Natureskola Elkartea.

Azaroak 18: Ezkaba Mendiko animaliak ezagutzeko
txangoa (Iruñerriko Mintzakiderekin elkarlanean).
Martxoak 23: Garraio alterna boak: bizikletaren
mantentze-lanak (Berriozarko Gaztegunerekin elkarlanean).

Apirilak 18: Kosme ka naturala (Berriozarko Auzalor Euskategiarekin elkarlanean).
Doako jarduerak izan arren, aurre k izena eman behar da
(azken eguna: jarduera egin baino hiru egun lehenago).
Izen ematea eta argibideak:
948 594774
natureskola@sumaconcausa.org

Información en castellano sobre estas ac(vidades en berriozar.es y sumaconcausa.org

Emailea: Juanjo Iriarte

EZKABA MENDIKO
ANIMALIAK
EZAGUTZEKO TXANGOA

Konponketa lanetan aritzen da Arreglatelas/Hemen konpon, Emaus Fundazioko tailerra.
Tailerrak ematen ere esperientzia dauka.
Helburuak: Bizikleta erabiltzera animatu jendea eta norberak konpontzeko erremintak
eman.
Edukia:
Teoria: Bizikletaren za( ezberdinak ezagutu eta konpontzen ikasi.
Prak ka: Bizikletaren mantentze-lanak egiteko behar diren prak(kak (gurpilaren zulatuak
konpondu, gurpila aldatu...)

Noiz: azaroaren 18an, 10:00eta(k 13:00etara
Ordu kopurua: 3 ordu

Norentzat: Bizikleta erabili eta bere mekanismoa ezagutu nahi duen edonorentzat.

Parte-hartzaile kopurua: 20
Inbertsioa: dohainik (Berriozarko Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean).

OHARRA: Bizikletan konponketaren bat egiteko baduzue, eraman dezakezue.

Emailea: Gabi Berasategui
Gabi Ornitolan izeneko kabinete teknikoan lan egiten duen biologoa da. Ornitolanek datuak jasotzen ditu mendian ikerketa zien(ﬁkoak bideratzeko eta, datu horiek jendeari hurbiltzeko asmoz, helduentzako zein nerabe edo umeentzako ikastaroak, txangoak eta abar
prestatzen dituzte.

KOSMETIKA
NATURALA

Edukia: animalia ezberdinak ezagutu: animalia bera ikusita eta bere ezaugarriak ikasita,
aztarnen bidez, soinuak....
Helburua: Ezkaba mendia eta bertan bizi diren animaliak hobeki ezagutu.
Norentzat: natura ezagutzea maite duen edonorentzat
OHARRA: prisma(koak eta arropa erosoa eramatea gomendagarria da.

Noiz: apirilaren 18an, asteazkena, 17:30e(k 19:30era
Ordu kopurua: 2
Parte-hartzaile kopurua: 16

GARRAIO ALTERNATIBOAK:
Bizikleta eta horren
mantentze-lanak

Noiz: 2018 ko martxoaren 23an, os(rala, 18:00eta(k 20:00etara
Ordu kopurua: 2
Parte-hartzaile kopurua: 16
Inbertsioa: dohainik (Berriozarko Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean).

Inbertsioa: dohainik (Berriozarko Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean).
Emailea: Maite Palacios
Nafarroako Unibertsitate Publikoan Agronomia-Ingeniaritza ikasi zuen. 2000. urtean
sendabelarren arloko prestakuntza hartzen hasi zen, ikastaro eta mintegietan parte hartuz. 2006an sendabelarrak modu ekologikoan lantzen dituen Josenea enpresan lanean
hasi zen. Egun, ama da, eta semearen zainketa eta mintegiak eta ikastaroak uztartzen
ditu. Landareak eta natura maite ditu eta horrek bultzatzen du egunero-egunero ikasten
jarraitzera.
Edukia: Kosme(ka naturalaren eta konbentzionalaren arteko desberdintasunak ezagutu.
Krema hidratatzailea egin.
Helburuak: kontsumo arduratsua eta nork bere buruaren zainketa bultzatzea; osagai
naturalak erabilita, egunero erabiltzen ditugun produktu kosme(koak egiten ikastea.
Norentzat: norberaren osasunarekin eta planetarenarekin sentsibilizatuta dagoen ororentzat.

