


Eskolarako programa guztiak doakoak dira.
Programa zer hizkuntzatan egin aukera dezakezu: euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesez.
Izena emateko epea 2022ko urriaren 9ra arte zabalik. Epez kanpo izena emateko edo beste programa 
batzuei buruzko informazioa jasotzeko, deitu 945 20 90 11 telefono-zenbakira edo kontsultatu gure 
webgunea (https://www.artium.eus/eu/hezkuntza)

Gainontzeko programen inguruko argibideak eta erreserbak, 945 20 90 20 telefonoan edo museoan bertan.
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MUSEOA, ESKOLA GISA
Artium Museoko Hezkuntza Sailaren helburua da museoaren programen hedadura handitzea, bereziki 
aberasteko maila guztietako eskola-curriculumak eta adin desberdinetako bisitarien esperientziak.

Hain zuzen ere, eskola gisa ulertzen dugu museoa, aintzat harturik artearen pedagogiak zer-nolako 
indarra duen pentsamenduaren, sentiberatasunaren eta gizartearen arloetan harreman adierazgarriak 
sortzeko gure ahalmenak sendotzeko.

Hala, Artium Museoaren hezkuntza-programek bidea ematen dute gure lurraldean mundua bizitzeko 
dauden moduen aniztasuna ezagutzeko eta ospatzeko eta horiei tokia egiteko, betiere tresna kritikoak 
bultzatuz arte garaikidearen bidez.

Artium Museoko Hezkuntza Sailaren jarduera guztiak berariaz pentsatuta daude museoko orotariko 
publikoei artearen esperientzia eskaintzeko eta bermatzeko. Eta, sentikorrak baikara munduan gertatzen 
diren aldaketei buruz, etengabeko bilakaeran daude programa guztiak, gizartearen premia berrietara 
egokitzeko.



HEZKUNTZA-KOMUNITATEARENTZAKO 
PROGRAMAK
Irakasleentzako programak
Artium Museoan irakasleentzako antolatzen diren programek helburutzat dute hezitzaileei gakoak 
eskaintzea museoa baliabide pedagogiko gisa ulertzen laguntzeko eta erakustea museoak curriculuma 
sendotzeko eta hezkuntza-komunitateari esperientzia aberasgarria eskaintzeko duen ahalmena. 
Artium Museoak prestakuntza-saioak antolatzen ditu, museoa harturik hezkuntzarako tresna berritzaile 
gisa, museoa eskola-curriculumaren alderdi eta fase guztiak lantzeko haren bidez.
Hezkuntza Sailaren aburuz, irakasleen aliatu paregabea da museoa, eta haien esku jartzen ditugu gure 
bitarteko guztiak.

Haur eta Lehen Hezkuntzarako eta Batxilergorako programak
ARTIUM IBILTARI
Programa hau bi saiotan banatuta dago: lehen saioa ikastetxean bertan egiten da. Bigarrena, berriz, bisita-
lantegi bat da, eta museoan egiten da. 
Programa honek curriculumarekin lotura egiten du artetik abiatuta, hainbat gairen bidez, hala nola:

• Jendea. Pertsonak eta gorputzak. Pentsatzea eta sentitzea. Ni eta bestea. Erretratuak eta 
autoerretratuak. Historia bila.

• Lekuak. Hemen, han. Publikoa eta pribatua: nirea eta guztiona. Etxetik eskolara, eta museora. 
Zer kontatzen digu Museoak?

• Gauzak. Erabilgarriak, ez-erabilgarriak. Erreala, irudizkoa. Zer kontatzen digute gauzek? 
• Urtaroak. Zikloak eta aldaketak
• Zergatiak. Asmoa. Garaikidetasuna. Zure ustez, zergatik da hau artea?
• Artea eta gizartea. Beste ideia batzuk. Testuingurua. Artea eta arteak munduarekin duen 

harremana.
• Etorkizuna. Nola irudikatzen dugu hemen eta orain?

ALTXORRA BISITA-LANTEGIA
Askotariko edukiak ardatz harturik diseinaturiko bisitak dira, eta museoaren Bildumaren ondare aberatsa 
ezagutzeko bidea ematen dute.

FORUEN PLAZATIK ARTIUM MUSEORA: Hirigintza, arkitektura eta arte garaikidea
Hirian barrena egindako ibilaldia, hirigintzari eta arkitekturari buruzko begirada kritikoa sustatzeko, 
arteak ematen dituen lanabesak baliatuz. Programa hau udaberrian eta udan egiten da.
Vitoria-Gasteizko Udalarekin lankidetzan.

DBH eta Batxilergoko ikasleentzako programak
ARTEA, FILOSOFIA ETA BIZITZA. SOLASALDI-BISITA
Proposamen honetan museoko erakusketekin lotuko dira Filosofiako irakasgaiaren edukiak. 

LOTURAK. ZINEMA ETA ARTE GARAIKIDEA
Zinema eta artea lotuz, bide emango diogu Batxilergoko eta DBHko ikasleen egunerokotasuneko gaien 
analisiari, eztabaidari eta gogoetari. 

https://www.artium.eus/eu/hezkuntza/eskolarako-programak
https://www.artium.eus/eu/hezkuntza/eskolarako-programak


Unibertsitate-ikasleentzako programak
BISITA EZAZU MUSEOA ZURE IKASLE-TALDEAREKIN
Ikasleek etorkizuneko beren lan arloan museoa nola erabil lezaketen ikasteko hurbilketa praktiko bat. 
Irakasle Eskolako, Arte Ederretako, Artearen Historiako, Turismoko, Haur Hezkuntzako eta abarretako 
ikasleei zuzendua.

ARTE GARAIKIDEAREN HASTAPENAK
Solasaldi-bisita honetan, hainbat ikasgairekin lotuko dira museoko erakusketen edukiak, esate baterako 
Filosofiarekin, Historiarekin eta Artearen Historiarekin.

BISITA MUSEOGRAFIKOA
Museoa ikuspegi museografikotik ezagutzeko aukera: erakusketak bisitatzeaz gainera, museoak ondareari 
dagokionez betetzen duen funtzioaren berri emango zaie ikasleei. 
Artearen Historiako eta Arte Ederretako ikasleentzat.

PRAKTIKEN PROGRAMA
Artium Museoak praktiketako egonaldiak egiteko aukera eskaintzen die diziplina askotako ikasleei, 
hainbat unibertsitaterekin dituen akordioen bidez.

Magnet-Erakarri proiektua 
BARRUTIA IKASTOLAREN ETA ARTIUM MUSEOAREN ARTEKO LANKIDETZA-PROIEKTUA 
Hezkuntza guztion ardura da.
Magnet-Erakarri 2019an Barrutia Ikastolak eta Artium Museoak abian jarritako aliantza bat da. Eusko 
Jaurlaritzak sustatu eta Vitoria-Gasteizko Udalak babestutako hezkuntza-proiektu pilotu gisa sortu zen. 
Magnet-Erakarrik helburu du hezkuntza-proiektu berritzaile eta erreferentziazko bat eraikitzea, zeinetan 
elkarlanean jardungo baitute bi erakundeek, artearen bidez garatzeko eskola-curriculuma, irakaskuntza-
jarduerarako tresna metodologiko gisa ulerturik artea. Aliantza horren bidez, ikasleen hezkuntza arloko 
emaitzak hobetzea eta eskolan eta ingurune hurbilean integrazioa sendotzea lortu nahi da.

ETORKIZUNA PROIEKTATUZ
2022ko irailaren 8tik 2023ko urtarrilaren 9ra
Etorkizuna proiektatuz erakusketak Artium Museoak eta Barrutia Ikastolak elkarrekin egindako lan 
oparoaren parte bat biltzen du.
Hain zuzen ere, Barrutia Ikastolako ikasleek 1:100 eta 1:20 eskaletan egindako bi maketak osatzen dute 
erakusketa, baita maketa horiek eraikitzeko prozesuei buruzko dokumentazio bisualak ere. Maketa kode 
bisual bat da, hizkuntza berezi bat, bultzatzen gaituena itxura fisikotik harago jotzera eta beste toki bat, 
aurrez badagoena edo etorkizun dena, imajinatzera; hala, maketak erakusten duena izango da isla (baldin 
eta tokia aurretik baldin bazegoen) edo etorkizuneko desira (baldin eta proiektua bada).
Barrutia Ikastolarekin proiektu hau garatu ahala eraikitako esperientziek aukera eman digute 
ikaskuntzaren unea bera gozatzeko, osagai berri bat txertatuz hezkuntzan: plazera. Izan ere, gozamena 
lanean oparotasuna dakarren elementu gisa aurkezten duen ideia hori presente egon da guraso, irakasle, 
ikasle eta museoko hezitzaileen taldeekin eraiki ditugun konpromiso pedagogiko guztietan. 



PUBLIKO GUZTIENTZAKO 
PROGRAMAK
Asteburuko programak, familientzat
ARTIUM TXIKIA 
Igandeetan, 11:15etik 12:30era. 3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat 
Bisita eta lantegi elebidun honetan, museoko aretoetan barrena ibiliko gara, artelanei begira, berriketan 
eta behaketan. Gero, hainbat materialekin jolas egin eta esperimentatuko dugu lantegietan. 
Sarrera: helduak, 5 €; haurrak, 2 €. Artiumen adiskideek %50eko deskontua izango dute. 

GOOD AFTERNOON, ARTIUM!
Larunbatetan, 17:30etik 19:00etara. 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat 
Larunbat arratsaldetan, haurrek eta beren laguntzaile helduek aukera izango dute arte garaikidera 
hurbildu eta, aldi berean, ingelesa praktikatzeko. Lehenik, erakusketak bisitatuko dituzte, eta, ondoren, 
lantegi batean parte hartuko dute: lantegi horretan, era askotako metodoak eta teknikak erabiliko dira.
Sarrera: helduak, 5 €; haurrak, 2 €. Artiumen adiskideek %50eko deskontua izango dute. 

Haurrentzako eskolaz kanpoko jarduerak, astean zehar 
EXTRA-LOTURAK
Astelehen eta asteazkenetan, 17:30etik 18:30era. 5 eta 7 urte bitarteko haurrak
Astearte eta ostegunetan, 17:30etik 18:30era. 8 a 12 urte bitarteko haurrak
Lantegi-bisita modura planteatuta daude programa honetako saioak, saio bakoitzerako erakusketa, pieza, 
artista… jakin bat ardatz harturik; jarraian, askotariko material eta arte-diziplinekin esperimentatuko 
dute parte-hartzaileek, dagokion saioaren arabera, tartean direla marrazkia, performancea, eskultura, 
musika, bideoa eta argazkia, besteak beste. 
Eta, eguraldi ona eginez gero, lorategian ibiltzeko eta kanpoan lan egiteko aukera izango dugu.
Tarifa: 40 €/hilabetea. Artium Museoaren Adiskideak, 25 €/hilabetea.

Doako bisita gidatuak. LORATEGItik  
Bisita gidatuak dira museoa eta erakusketak ezagutzeko eta arte garaikidearen sekretuetan barneratzeko 
bitarteko onenak.

Gazteentzako programak
Museoak 13 eta 16 urte bitarteko gazteentzako lantegiak antolatu ohi ditu, artistekin lankidetzan. Lantegi 
horietan, askotariko sorkuntza-teknikak saiatuko dituzte eta kezkatzen dituzten gaiak jorratuko dira. 

Adinekoentzako programak
Adinekoek zinema-programetan, lantegietan eta solasaldi-bisitetan parte hartzen dute. Orobat dira 
lorategiaren zaintzaileen programako partaide, zeinetan elkartzen baita astero inguruko talde bat, 
lorezaintzari buruzko lantegi espezifikoetan parte hartzera.

Banako bisitarientzako programa
Museoak tresna sorta bat diseinatu du bertara lagunik gabe datorren bisitariarentzat, esperientziaz ahalik 
eta gehien goza dezan. 

https://www.artium.eus/eu/hezkuntza/publiko-guztientzat
https://www.artium.eus/eu/hezkuntza/publiko-guztientzat


BESTE PUBLIKO BATZUK
Programak Anglo auzoarekin 
5 ZENTZUMENEN LORATEGIA
Museoaren erdiko plazan kokatutako lorategiak aukera paregabea ematen du zentzumenen bidez ikasteko 
eta ondare naturalaren eta ondare artistikoaren arteko loturak aztertzeko. Era guztietako publikoei 
begirako proiektu bat da.

ARTIUM MUSEOAREN LORATEGIAREN ZAINTZAILEEN LANTEGIA
Museoak lorategiaz arduratzen den zaintzaile-talde bat du, auzokideek osatua. Artium Museoan kokatuta 
dago lorategia, eta kudeaketa iraunkorraren bidez etengabeko berrikuntza eta hazkundea sustatzen ari 
gara auzoko gune berde berezi honetan. Denbora pixka bat baduzu eta laguntzerik baduzu, deitu!

Gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonentzako 
programak
Gizarte-bazterketa jasateko arriskua duten zenbait talderekin lanean ari gara. 
Besteak beste, osasun metalaren esparruan diharduten erakunde eta taldeekin lankidetzan dihardugu. 
Artea ardatz harturik, betiere, norberaren neurriko jarduerak proposatzen ditugu museoko aretoetan 
nahiz lantegietan, arteak pentsatzeko, gogoetarako eta egunerokotasunaren zurrunbilotik irteteko lan-
prozesuak eskaintzeko duen ahalmena baliatuz.
Museoak psikologiaren eta psikiatriaren esparruko gizarte-eragileekin, taldeen arduradunekin eta 
profesionalekin duen lankidetza estuaren emaitza dira programa hauek. 

Beste era bateko gaitasunak dituzten pertsonentzako 
programak
Zentzumenen bidezko ikaskuntzan oinarriturik, museoaren lorategia sarrera gisa baliatu, eta, hortik 
abiatuta, museoko aretoetan artelanak ikusten edo lantegi plastikoak egiten ditugu. 
Beste era bateko gaitasunak dituen talde bakoitzak arreta berezia eskatzen duenez, lankidetzan 
oinarritzen gara talde bakoitzaren neurrira berariaz diseinatutako programak eskaini ahal izateko.

https://www.artium.eus/eu/hezkuntza/irakasleen-garapen-profesionala



