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“Handitzen handitzen” Oiongo Ramiro de Maeztu ikastetxeak
2018/2019 ko kurtsoan aurrera eraman duen proiektua da.
Hona heldu gara iazko hausnarketak kontutan hartuta (ikasleen
manifestoak, gurasoenak eta irakasleenak), 11 eskuko orientabideak
jarraituz, eta beste eskola batzuen bisitaldietatatik ateratako ideiak
kontutan hartuz.
Zuzendaritza taldeak bere zuzendaritza proiektuan markatutako
helburuak betetzeko proposatu du. Aurrera eramateko Berritzegunetik
emandako formakuntzaz eta irakaslegoaren inplikazioaz baliatu gara.
Memoria honetan bizi izan duguna azaldu nahi dugu.

Zein da gure proposamena?
Euskara, Natur eta Gizarteko
ikasgaiak batu, editorialeko
liburuak
kendu
eta
proiektuen bidez eremu
hauei
dagozkien
kopetentziak garatzea.

Gela guztiak batera,
4
urtetik LH 4. maila arte
gutxienez proiektuan parte
hartzeko konpromiso lortzea.

Komunikatzeko konpetentzia
garatzeari
pisu
handia
ematea, eta proiektuetan bere
lekua bermatzea.
Ikaskuntza kooperatiboari
buruzko
formakuntza
proiektuetan
praktikan
jartzea.

Proiektu bakoitzak produktu bat gutxienez
izan behar du, eta hori komunitatearen
aurrean aurkeztu behar da. Difusioa.
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Nondik gatoz?

Liburuak
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Azterketa memoristikoak

Klase magistralak

Euskarazko komunikazioan hobetu nahi
genuen baina gelako dinamiketan liburuekin
ez zegoen lekurik ahozko zein idatzizko
testuak ekoizteko. Komunikatzeko egoera eta
material errealagoak eta zentzuzkoagoak
bilatu nahi ditugu hizkuntza erabiltzeko.

Azterketen bitartez ebaluatzen zen, eta umeek
memoristikoki ikasten zuten proba gainditzeko nahiz
eta gehienetan beranduago ahaztu eta konpetentziak
garatu ez. Beste tresna batzuk erabiltzeko asmoa
dugu, umea bere prozesuaz jabetzeko eta nola hobetu
jakiteko (kontrol zerrendak, errubrikak, auto eta
koebaluazioa..).

Aniztasunari erantzuteko arazo asko genuen
liburuak eta azterketak soilik erabiliz, erritmo
desberdinei egokitzen ez baitira. Inklusioaren
printzipioak jarraituz, bigarren irakaslearen
laguntza gela barruan izango dugu eta
ikaskuntza
kooperatiboari
buruzko
formakuntza jaso eta aurrera eramango dugu.

MATERIALA

EBALUAZIOA

Iturri desberdinak

Ebaluazio hezigarria

INKLUSIOA

Bi irakasle gelan eta lan
kooperatiboa

NORA GOAZ ?
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Gure errealitatea kontutan hartuta, nola egingo dugu aurrera?



1- Irakaslegoa berria: eskola
ezagutu gabe eta proiektuen
bidez inoiz lan egin gabe:

2- Eskolarako 1. esperientzia eta
umeak beste era batera ohituta
daude. Saiakera isolatuak eman
ziren iaz baina ez zen ondo ulertu
(kurtso
paraleloetan
era
metodologiko oso desberdinak
erabilitzen zirelako).

3-Gure ingurua erdalduna. Ikasle
askoren ama hizkuntza ez euskera
ez gaztelera.




Lehenengo bi klaustroak sensibilizatzeko (Power Point-a).
Aurretik proiektuetan eskarmentua zuten irakasleek bere
esperientzia partekatu klaustroan.
Formakuntza ikasketa kooperatiboan kurtsoan zehar LHn eta PBIko
formakuntza HHn.
Maiztasunez bilerak egin proiektuak nola zihoazten konpartitzeko
eta irakaslegoa bakarrik ez sentitzeko: batzuetan talde handian,
bestetan zikloka, besteetan mailaka.

 Denok batera eta gaia orokorra
 Jarraipena eta laguntza elkarren artean bileren bidez.

 Proiektu guztietan aho hizkuntza bermatu behar da: proiektu
guztietan ahozko testu bat landu behar da gutxienez.
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4Oso
ikaslego
anitza.
Beharrezkoak dira bakoitzaren
erritmora
egokitzen
diren
metodologiak erabiltzea.

5- Joera eta nahia aldaketa
metodologiko bat egiteko, emaitzak
hobetzeko baina beste alde batetik
erresistentzia asko aldaketa horiek
gauzatu ahal izateko familien
partetik, egoera berriari beldur eta
mesfidantzaz.

 Proiketuak denonak, ume guztiek parte hartu behar dute bakoitzak
bere neurrian.
 Ikaskuntza kooperatiboaren formakuntza jaso ahala hasi martxan
jartzen.





Kurtso hasierako bilerak zuzendaritza taldearekin hainbat argibide
emateko maila guztietan.
Proiektuen inguruko hitzaldia familientzat Berritzeguneko
aholkularien eskutik.
Hiruhileko bakoitzean formatoak bilatu difusioa egiteko familiakoen
artean beraiek ikusteko ze nolako lana egin duten eta eskola
orokorrean ahalduntzeko.
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Ikasturte honetan “HANDITZEN HANDITZEN” izenburua jarri diogu
proposamen honi. Hiruhileko bakoitzean gai orokorra proposatu da
eskola osorako, eta gero gela bakoitzak bere ildoa jarraituko du bere
proiektuan. Tituluak dioen bezala, gertuenetik urrutienera joango ginen,
handituko bagina bezala. Horregatik:
1. hiruhilekoan: Gure gorputza
2. hiruhilekoan: Ingurua
3. hiruhilekoan: Mundua
Baldintzak:
- Umeen interesak eta motibazioa.
- Ahozko komunikazio konpetentziaren garapena bermatu.
- Ikasle guztion parte hartzea modu kooperatibo batean.
- Difusioa komunitatearen aurrean.
7

CEIP RAMIRO DE MAEZTU HLHI
Fueros kalea 9, 01320 – Oion (Araba)
Tfno: 945601030
e-mail: 010041aa@hezkuntza.net
www.ramirodemaeztu.net

Gure Gorputza
Irailaren 7tik abenduaren 14ra
HH 4B1 Olatz Azkarate (Zentzumen eta emozioekin jolasean)
HH 4B2 Nerea Angulo (Zentzumen eta emozioak)
HH 5B1 Itziar Ruiz (Ni+Zu+Gu)
HH 5B2 Amaia Martin (Horrelakoa naiz)
LH 1B1 Ion Odriozola (Erraldoiak eta buruhandiak)
LH 1B2 Ainitze Labayen (Rasiren Dentista)
LH 2B1 Laura Perez (Mr Bean-en gorputza ezagutzen)
LH 2B2 Gaizka Gerriko (Hezurren bide desberdinak)
LH 2B1 Ane Gallastegi (Jaiotzaren isilunea)
LH 3B1 Estibaliz Chamorro (Denok eskuak gora)
LH 3B2 Egoitz Garai Iurrebaso (Zaporeak)
LH 3B3 Jesus Perez (Burua gure ordenagailua)
LH 4B1 Nerea Urutxurtu (Gorputzaren sakonerara bidea)
LH 4B2 Arrate Otermin (Anbulantzia urdina)

Gaia
Datak

Gaiak

DIFUSIOA KOMUNITATEAREN AURREAN
 Erakusketa bat gela bakoitzean umeen lanak ikusteko umeek azalpenen bitartez.
 Komunitate osoari gonbidapena zabaldu zitzaion propaganda mota desberdinak
eginez (whatsapp-ak, kartelak, irrati saioa, Facebook...)
 Bisita honetara etorri nahi zutenak apuntatu behar ziren formulario bat betez.
 Bisitari guztiak gela guztietan sartzea ezinezkoa zen, horregatik 3 eremu planteatu
genituen eta bisita horretan eremu bakoitzeko gela batean egon ahal ziren.




HH 4 eta 5 (4 gela dira)
LH 1 eta 2 (5 gela dira)
LH 3 eta 4 (5 gela dira)

 Liburutegia apaindu zen proiektuetan sortutako material desberdinekin eta
argazkiekin eta leku hori izan zen bisitariak biltzeko gunea.
 Gure helburutariko bat bisitariak ongietorriak eta gustura sentitzea gure eskolako
partaide bezala.
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AURRETIK
Formulario bat egin genuen familiak
eremu bakoitzeko gela bakar bat
aukeratzeko
eta
goizeko
edo
arratsaldeko txanda aukeratzeko.
Informazio hori Excel batean bolkatu
zen taldekatzeak ongi antolatzeko.
Bideo propaganda

Ume bakoitzeko argazkiak bokatekin.
Panel luze batean jartzeko eta liburu
digitala.
Umeen ebaluazioak
Irrati saioa
Liburutegia
antolatu
(argazkiak,
erakusketarako
mahaiak,
apaingarriak, ebaluatzeko diana eta
kartulinak…).
5 eta 6 mailakoekin entsegu orokor
bat egin zen eta haiek gurasoen
papera egin zuten.
Hamaiketakoa prestatu
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Gurasoekin liburutegian bildu. Aurkezpenak. Taldeak egin eta espezialistekin
HHko eremuan banatu ikusleak. (15 minutu).

HHko geletako aurkezpenak (15 minutu).

Buelta liburutegira. Berriz taldeak egin eta espezialistekin LH 1. eta 2. mailetako
geletara. (10 minutu).

EGUN HORRETAN

LH 1 eta 2 mailako aurkezpenak (20 minutu)

Buelta liburutegira eta berriz taldeak egin espezialistekin LH 3 eta 4 mailako
geletara (10 minutu).

Buelta liburutegia. Bideoaren proiekzioa. Eskerrak eta partaideen balorapenak
eskatu diana batean jartzeko eta mezuak kartulinetan.

Hamaiketakoa. Kafea eta pastak. Denbora umeen lanak eta argazkiak ikusteko
10
bitartean.
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HONEN OSTEAN
-

Ebaluazioa eta
balorapena

Sareetan bideoa
eta argazkiak

Egunkarian zabaldu
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Hauek dira gure plangintzan markatutako datak. Hemen aurrera eraman
ditugun bilera eta ekintza guztiak ikusten dira:

-

Kurtso hasierako klaustroak (irailak 3/5).
Esperientziak partekatuz (irailak 12).
Kurtso hasierako familien bilera orokorrak. (irailak 20/28).
“Handitzen handitzen” klaustro osoa (urriak 15).
PBi inguruko hitzaldia familientzat- Berritzegune (urriaren 16an).
“Handitzen handitzen” zikloka (urriaren 17an).
“Handitzen handitzen” 3. maila (azaroaren 7an).
“handitzen handitzen” 4. maila (azaroaren 12an).
“Handitzen handitzen” 2. maila (azaroaren 13an).
“Handitzen handitzen” 1. maila (azaroaren 14an).
“Handitzen handitzen” 1. eta 2. mailan (azaroaren 19an).
“Handitzen handitzen” 3. eta 4. mailan (azaroaren 20an).
“Handitzen handitzen” HH (azaroaren 21ean).
“Handitzen handitzen” bilera orokorra (abenduaren 11an).
Aurkezpenaren formularioak eta propaganda sareetan (abenduan).
Liburutegiko erakusketarako materialak bildu eta jarri (abenduan).
Irratira (abenduaren 12an).
Proiektuen aurkezpenen entsegua 5. eta 6. mailakoak ikusle
(abenduaren 13an).
- Proiektuen aurkezpena (abenduaren 14an).
- Ebaluazioa eta balorapenak klaustroan (urtarrilaren 15ean).

Sortutako material orokorra:
-

Kurtso hasierakoko Power Pointa.
Formularioa apuntatzeko.
Bideoa propaganda.
Bideoa erakusketarako.
Bideoa laburpena.
Liburu digitala.
Hasierako diskurtsoa.
Umeen ebaluaketarako txantiloia.
Argazkiak.
Komunitatearen mezuen liburua umeei erakusteko.
Proiektuaren txantiloia.
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Hona hemen gela bakoitzean egindako txantiloia, klasean sakatuz gero
dokumentura eramango zaituzte.
HH 4B1 Olatz Azkarate (Zentzumen eta emozioekin jolasean)
HH 4B2 Nerea Angulo (Zentzumen eta emozioak)
HH 5B1 Itziar Ruiz (Ni+Zu+Gu)
HH 5B2 Amaia Martin (Horrelakoa naiz)
LH 1B1 Ion Odriozola (Erraldoiak eta buruhandiak)
LH 1B2 Ainitze Labayen (Rasiren Dentista)
LH 2B1 Laura Perez (Mr Bean-en gorputza ezagutzen)
Gaiak LH 2B2 Gaizka Gerriko (Hezurren bide desberdinak)
LH 2B1 Ane Gallastegi (Jaiotzaren isilunea)
LH 3B1 Estibaliz Chamorro (Denok eskuak gora)
LH 3B2 Egoitz Garai Iurrebaso (Zaporeak)
LH 3B3 Jesus Perez (Burua gure ordenagailua)
LH 4B1 Nerea Urutxurtu (Gorputzaren sakonerara bidea)
LH 4B2 Arrate Otermin (Anbulantzia urdina)
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