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Gure heziketa-programazioa hezkuntza-maila bakoitzeko 
ikasleei zuzenduta dago.  
 
Arkeologiaren oinarri nagusiak ezagutu nahi al dituzu?  
Gure iragan erromatarra ezagutu nahi al duzu duela 
2.000 urteko Oiassoren aztarnez baliatuz?  
Eta nolakoa izan zen baskoien eta erromatarren arteko 
topaketa?  
 
Oiasso Museoan zure ikasleen interesa pizteko aukera 
ematen dizugu ikustaldi dinamikoak eta iruzkinduetan, 
tailerretan eta jolasetan parte hartuz.  



 
 

Zure bisita antolatu! 
 
Oiassoko Hezkuntza eta Kultur Ekintza Sailak lanean 
dihardu museoa herritarrengana hurbiltzeko. Talde-
arduradunek doako bisita izango dute, museoko 
programak eta baliabideak aurretik ezagutzeko.  
 

Edukiak maila bakoitzeko oinarrizko gaitasunak lortzen 
lagundu nahi duten kurrikulu-helburuetara egokituta 
daude.  
 

Honez gain, Lehen Hezkuntzarako zuzenduriko material 
didaktikoa eskuragarri dago.  
 

Museoko hezkuntza programaren oinarriak honako 
hauek dira:   

Bisita azalpenekin 
Animazio tailerrak 
Museoko Irtenaldiak 
Zinemaldi arkeologikoa 



 

Bisitak azalpenekin  
 
 
NORI ZUZENDUA:  
Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza 
eta Batxilergoko taldeei.  
 
Museoko bisitak maila desberdineko ikasleei egokituta 
daude. Galdetu museoan eta gure gidek informazio 
gehiago eskainiko dizuete bisita zuen asmoetara 
egokitzeko.  
 
HELBURUA:  
Oiasso erromatarra lrun hiriarekin identifikatzea, 
bertakoen eta erromatarren bizimodua ezagutuz, eta 
inguruko aztarna arkeologiko garrantzitsuenak aztertuz.  



 
Izaera komunikatiboa eta parte-hartzailea duten 
tailerrak eskaintzen ditugu era ludikoan, historiarekin 
eta arkeologiarekin harremanetan jartzen dira taldeak.  

 

 

 

 

 

  
 

EGIPTOKO MISTERIOAK 

Osirisen mitoa eta Hildakoen Liburua lpuin zoragarri 
baten kontakizunaren bitartez egipziarren heriotzaren 
inguruko sinesmenetara hurbilduko dira ikasleak. 
ldazkera hierogllflkoa eredu-plantilatik abiatuta, parte-
hartzaile bakoitzaren izena edo mezu sekreturen bat 
idatziko dute idazkera hieroglifikoko ikurrekin, 
benetako eskribak izango balira bezala.  

 

TESSELLAE  

Tailer honetan, mosaikoen bilakaera eta aintzinako 
garaian erabiltzen ziren gai nagusiak azaltzen dira eta 
ikasleek mosaiko txiki bat egingo dute.  



lbilaldi arkeologiko-kulturalak Oiasso nekropolia eta 
lrugurutzetako meatze-ingurunea ezagutzeko. 
 

Meatze-trena: abentura Oiasson  
 
Bisitaldi gidatu bat proposatzen dugu lrugurutzetako 
silora, labeetara eta meatze barrura, erromatar 
meatzaritza eta industrializazio garaia (XIX.mendea) 
landuz.  
 

Nekropolia: Oiasso hildakoen hiria  
 
Bisitaldi gidatu honetan, lrungo Erdi Aroko Xantalen 
baselizako nekropolira joango gara eta lurrazpian 
agertutako erromatar garaiko hilerria ikusiko dugu.  
 

TIR: Nekropolia + Tour Irun Romano 
 
Bisita gidatu interaktiboa, TIR aplikazioarekin, Irungo 
kaleetan barrena Oiassori bizitza eman dioten 
aztarnategi arkeologikoak ezagutzeko ibilaldi honetan 
Santa Elena baselizan sartuko gara, aintzinako 
erromatar nekropolia. 



Hezkuntza-Ficab hiru goiz-saioa ditu ikastetxeei 
bereziki zuzenduta, bere helburu kurrikularrei 
lotuta eta alde didaktikoak zaintzen dituzten 
emanaldiak eskaintzen direlarik. 
 

Bestalde, nazioarteko zinamaldi bezala, hezkuntza 
saileko filme guztiak jatorrizko bertsioan aurkezten 
dira, eta euskaraz azpititulatuta egongo dira.  
 
Ikasleak zinemaldiaren zati aktiboa izango dira, 
bozkatzeko prozesuan parte hartzen publikoaren 
sari bereziaren aukeraketari lagunduko diote eta.  

Doako sarrera. Eserleku mugatuak. 
Erreserba egitea beharrezkoa da. 



 
Programak kartara diseina ditzake irakasleak. 
Ekimenak behar berezietako taldeei egokituta daude 
(ikusmen urritasuna, Down sindromea, autismoa, 
gizarteratzea ... ). 
Hezkuntza Zerbitzuarekin zehaztu beharra dago.  
Hizkuntzak: euskara, gaztelera, frantsesa eta ingelesa.  

Jarduera guztiak egokituta egongo dira ezarritako 
osasun- neurrietara. 
 
Beharrezkoa izango dira maskara eta eskuen garbiketa, 
mahaiak, eserlekuak eta erabili beharreko materiala 
desinfektatuta egongo da. 
 
 

 
Erreserbak egiteko:  

Oiasso Erromatar Museoa  
943.63.93.53  

info-oiassomuseo@irun.org 
www.oiasso.com  

 

Ordutegia  
Urria-Maiatza  

Asteartea-asteazkena-osteguna-igandea:  
10:00-14:00  

Ostirala-larunbata: 10:00-14:00 / 16:00-19:00  
Ekaina-iraila  

Asteartetik-larunbatera: 10:00-20:00 
 lgandea: 10:00-14:00  

Astelehenetan itxita  
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