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AMARA BERRI

SISTEMA

GLOBALIZAZIOA SISTEMA IREKI BATEN BARRUKO BIZI BILAKABIDE GISA
LA GLOBALIZACIÓN COMO PROCESO VITAL DENTRO DE UN SISTEMA ABIERTO

Dokumentu honen bidez eskolako ezaugarri nagusiak jakitera eman nahi ditugu, honetarako oinarrizko bi dokumentu aipatuko ditugu: Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua (IHP) eta Ikastetxeko
Curriculum Proiektua (ICP)

IHPa gure oinarrizko dokumentua da eta bertan gure hezkuntza asmoa, lortu nahi duguna, jasota
dago. Eskola-elkarte osorako (ikasle, irakasle, guraso, irakasle ez diren langileak) norberaren eta taldearen hazkunde bidetzat jotzen dugu.
Ikasleari buruz dugun kontzepzioa da gure IHParen ardatza:



Ikasle bakoitza izaki globala da, beraz, bere garapenaren esparru guztiak hartzen ditugu kontuan: nortasuna, harreman sozialak eta arloekin lotutako ikasketak. GURE HELMUGA HAURRAREN GARAPEN ARMONIKO ETA GLOBALA SUSTATZEA DA. Beraz, eskolako helburu orokorrak biziki lotuta daude garapenaren hiru esparru hauekin.



Norbera bere kontzeptu eta emozio eskematik abiatzen da, alegia, bakoitzak dakizkien gauzak
dakizki eta modu ezberdinean bizi ditu. Norberak ere bere ahalmena du.



Badago berezitasun bat haur guztiak batzen dituena: jolasarekiko interesa. Jolasaren bidez
helduen mundua imitatzen dute eta imitazio horren bidez ikasten dute.

Printzipio metodologikoak ikaslearen izaerarekin guztiz lotuta daude eta gure eguneroko eginbeharra
bideratzen dute:



INDIBIDUALIZAZIOA: Eskolak, ikasle bakoitzak dituen ahalmena eta egoera kontuan harturik, bere mailan eta erritmoan lan egiteko aukera emango dion programa ahalbideratu behar du.



SOZIALIZAZIOA: Kideen arteko elkarreraginak aurrera jotzen eta gure eskemak aldatzen
laguntzen digu; honegatik, guk proposatzen ditugun aktibitate guztiak testuinguru sozialak dira.



AKTIBITATEA: “Ikasleak bere kasa egin dezakeena, ez dezala irakasleak egin”. Gure helburua
ikasle gogotsuak, aurrea hartzen dutenak eta jakin-mina dutenak lortzea da.



SORMENA: Gizaki orok duen gaitasuna da. Eremu guztietan sustatzen dugu, pertsona bakoitzak barruan daramana kanporatu eta bere berezitasunaz jabetzeko aukera izan dezan.



ASKATASUNA: Besteen eskubidea errespetatuz, bakoitzak pentsatzeko, adierazteko, eta aukeratzeko duen eskubidea da. Muga bakarra besteen eskubidea da; honi “ muga soziala” deitzen
diogu.



NORMALIZAZIOA: Haur bakoitzak inguruan duen espazioa eta bizitzen ari den egoeraz jabetzen joateari deitzen diogu normalizazio prozesua. Egoera berri eta aldakorren aurrean bere
buruarekiko konfiantza sustatu nahi dugu erantzuna ahalik eta baikorrena izan dadin.



GLOBALIZAZIOA: Bizitza globala da. Haurrari bizitzeko aukera ematen dion eskola nahi dugu.
Eta bizi delako ikasten du.

Ikastetxeko Curriculum Proiektua (ICP) dokumentuaren bitartez aurreko ideiak eguneroko praktikan
gauzatzen dira. Ikasleari buruz dugun ikuskerak, dena antolatzeko, programatzeko, esku hartzeko
eta jarraipena egiteko era zehatz batera eramaten gaitu. Ondoren datozen metodologia ezaugarriek,
ikuskera eta hezkuntza-praktikaren arteko koherentzia adierazten dute.
Egitura bera esku-harmenerako oinarrizko estrategia da.



Osagarri eta egonkorrak diren testuinguru sozialen bidez programatzen dugu, hau da, arloak
elkar batzen diren bizi ekintzen bidez. Aktibitate hauei testuinguru Sozial, Egonkor eta Osagarriak deitzen diegu. Sozialak, umeen arteko harremanak sustatzen dituztelako; egonkorrak, ziklo osoan mantentzen direlako; osagarriak, aktibitateen baturak curriculuma osatzen duelako.



Aktibitate guztiek beraien baitan edo ematen zaien irteeretan zertarakoa edo helburua dute.
Lanak irteera desberdinak izan ditzake, gela barruan besteen aurrean aurkeztu, antzeztu, erakusketan azaldu...



Aktibitate bakoitzak bere lan metodoa du, ikasleak bere eginkizuna era antolatuagoan burutzen joan dadin.



Kritika eraikitzailea aurreratzeko baliabidetzat jotzen dugu.



Aniztasunaren aldekoak gara. Daukagun programari ikasle bakoitzak bere erritmo eta mailaren
arabera heldu diezaioke. Ikasketa prozesua ez da adinarengatik geldiarazten.



Ezberdintasuna aberasgarria da eta ez diskriminatzeko arrazoia. Denok ezberdinak gara.

Ikastetxeak badu Arreta Bereziko Zerbitzua. Hau hezkuntza prozesuan zehar edo une jakin batean
hezkuntza premia bereziak (edonolako zailtasunak, gaitasun urriak edo apartak,...) dituzten ikasleen
beharrei erantzuten saiatzen da.

ESKOLARA SARRERA
Adin honetako haurrek familiarengandik aldentzea lasaitasunez eta modu baikorrean egin dezaten derrigorrezkotzat jotzen dugu eskolako giroa konfiantza eta seguritatez betea izatea.
Sarrerako ordutegia flexiblea da, 9:00etatik 10:00etara, irteera ere
4:00retatik 4:30era.
Bazkaltzen gelditzen ez direnak 12:45ean ateratzen dira. Beste aukera bat da
bazkaldu ondoen , ordu 2:00etan ateratzea.

TALDE OSOKO SAIOAK-SAIO KOLEKTIBOAK
Ahozko hizkuntzaren erabilpena gero
eta zabalagoa eta zehatzagoa izan
dadin saiatzen gara. Hizkuntzaren
garapen hau ez da “berez”, automatikoki, ematen; Horretarako errekurtso desberdinak erabiltzen ditugu:
ipuinak, elkarrizketak, kontakizun laburrak, argazki-albuma, e.a eta jarduera komunikatiboak eta umearen
esateko nahia bultzatzen dituen egoera guztiak. Horretarako, helduek (irakasleak, gurasoak, familia-kideak, …) eskaintzen diegun hizkuntz eredua aberatsa izan beharko da eta baita ere argia
eta ongi egituratua.
Egunean zehar, umearen egoeraren arabera, haurrak lurrean esertzen dira eta saio kolektiboetan ahozko hizkuntzarekin lotuta dauden ekintzak egiten ditugu. (ohitura edo errutinak landu, zerrenda pasa, ume kopurua zenbatu, bakoitzaren aurkezpena egin, beraien sentipenak atera, ipuinak konta, egutegian
kokatu, asteko eguna, eguraldia, ...)
Une berezi hauetan, Konfiantza eta giro gozoa eskainiz, euskara sakonago lantzen dugu eta era honetara lortzen da umearen eskolaratze-prozesua egokia
izatea.
Irakurketa-idazketa prozesuarekin trebatzen hasteko, testu moduan beraien
izenen txartelak, ipuinak, abesti eta olerki laburrak erabiliko ditugu.
Lehen pausu bezala irudiak eta testuen arteko desberdintasunak barneratzea
izango da; prozesu honetan, heldutasunaren arabera, erritmo eta maila desberdinak errespetatuko ditugu.

Kontzientzia fonologikoa:
Diskriminazio fonologikoa lortzen joateko, berariazko ariketak egiten ditugu

ETXEA
Jolas txoko hau gordeleku eta babesgune gisa erabiltzen dute sarritan. Espazio txiki eta itxiak eta bertan aurkitzen dituzten materialek
(panpinak, telefonoa, ...) euren barne
munduaren adierazpenean laguntzen
diete.
Jolas sinbolikoan sakoneko bizipenak azaleratuko dira eta sarritan helduen
munduaren imitazioan oinarrituko dira: gurasoarena eginez, sendagileetara
ibiltzen direnean...
Ekintza guzti hauek, euren emozioak eta gogoak bideratzeaz gain, aukera zabala eskainiko dizkiete beste haurrekin harremanetan jartzeko.

MARGOTEGIA
Txoko honetan, material desberdinak eskaintzen dizkiegu haurrei, esperimentatzen eta ezagutzen joan daitezen. Ikasturtean
zehar gometsak, argizarizko pinturak, plastilina eta abar erabiliko dituzte.

JOLAS TXOKOA


JOLAS DIDAKTIKOA

Txoko honetan, jostailu mota desber-

dinak erabiliz, manipulatuz, behatuz
eta
beraiekin
esperimentatuz,
(eraiketak, puzzleak, enkajeak, arrastaka eramatekoak...) euren ezaugarriak
bereganatuko dituzte; honela, kontzeptu batzuen hastapenak finkatzen
hasiko dira ume bakoitzaren erritmo


JOLAS MOTORIKOA

Espazio honek aukera zabala ematen die
hainbat frogetan saiatzeko eta erronka
ugariei aurre egiteko (igo, jaitsi, irristatu,
salto egin...). Arriskuaren aurreko jarrerak
lantzen joango dira. Jardunean, beste haurren
jolasa kontuan hartu beharko dute,
elkarri minik ez egiteko.
Koordinazio orokorrean aurrera egiten laguntzen die hemengo jardunak: oreka, trebetasuna... Lorpen hauek gauzatzen doazen neurrian, jokaera geroz eta autonomoagoa izango dute, eta, guzti honek, eragin zuzena du euren auto-estimaren erregulazioan.



LIBURUTEGIA

Liburutegiko gelaren helburuetariko bat irakurketarako sentsibilizazioa suspertzea da eta
espazio egoki honetan aukera aparta dute mota askotako ipuin-liburu beraien eskuetan maneiatzeko.

PSIKOMOTRIZITATEA

halak, koltxonetak...

Nahiz eta ohiko gelan jolas motorikoari zuzendutako gune bat izan, astean behin ordu beteko saioak egiten ditugu psikomotrizitate gelan.
Espazio osoa jarduera motorikoei
zuzendua dago haurrek aurrera egin
dezaten adierazpenean eta harremanetan. Material ugari izango dituzte aukeran: espumazko blokeak,
tamaina eta kolore desberdineko oi-

Normalean jolas askea egiten dute, haurrak batetik bestera mugitzen dira,
espazioak eraldatzen dituzte, gauzak garraiatu, eraiki eta bota eta beste
haurrekin harremanetan jartzen dira. Denborarekin jolasak aldatzen joango
diren arren hainbat egoera errepikatuko dira. Errepikapenak eta aldaketak
dira nagusiki behatuko ditugunak.
Irakasleak seguritatea eskainiko die haurrei, mugak jarriko ditu eta jolasen
behaketaren bidez haur bakoitzaren jarraipena egingo du.

JOLAS TOKIA
Gelara egokitu ostean, astiro-astiro, espazio
hau erabiltzen joango gara. Lehenengo, espazio mugatu batera aterako ditugu ziurrago
sentitzeko; konfiantza hartzen doazen neurrian, Haur Hezkuntzako jolastokira aterako
ditugu. Prozesu honen denbora ez da finkatzen; umearen adaptazio erritmoaren arabera
moldatzen joango gara. Eguraldiaren arabera,
jolas saioen iraupena pixkanaka pixkanaka egokitzen joango gara.
Espazio osoan eta modu egokian ibili daitezen saiatzen gara, euren gaitasun
motorikoak garatuz, beldurrei aurre eginez, arriskuak kontuan hartuz... Apurapurka, beste haurrekin batera egindako jolasak gero eta ugariagoak izango
dira eta elkarbizitzak ezartzen dituen baldintzetan urratsak ematen joango
dira.

BAZKARIA
Elikadura, nutrizio soila baino esparru zabalagoa da: trebetasuna behar da
tresneria erabiltzeko, gauzen zapore eta usainek sentsazio desberdinak piztuko dizkigute.
Espazio honetara, umeak gelara egokitu ostean hasiko dira.
Harremanen esparrua ere bada janariaren ingurukoa. Atal guzti hauetan aurrera egin nahi dugu giro lasai eta atseginean.
Bazkaldu aurretik komunetik pasako dira pisa egin eta eskuak garbitzeko. Ondoren, jangelara datozenean, jateaz gain aspektu ugari lantzen saiatuko gara:
jarrera autonomoa landuko dugu, aulkietan ondo esertzen ikasi, tresneria ongi
erabiltzen, ondoko laguntxoa kontuan izaten... eta, beti, janariaz eta momentuaz gozatzen.

LOGELA
Bazkaria bukatuta , eta komunetik pasa ondoren, haurrak logelara joaten dira.
Monitoreen laguntzarekin eroso jartzen dira eta bakoitza bere koltxonetatxoan oheratuko da. Behar duenak bere kubetan izaten du lokartzen lagunduko dion txupete edo panpina. Musika goxo batek kulunkatzen dituen bitartean
lo geratzen dira. Esnatzen joaten diren neurrian umeak goxo-goxo, etxerako
prestatzen hasiko gara.
Giroa lasaia eta atseginean, gelan elkartuko gara irteteko ordura arte.

ESFINTER-KONTROLA
Komuna erabiltzen ikastea oso garrantzitsua da adin honetako haurrentzat,
hilabete hauetan aurrerapen handiak egiten baitituzte. Giroa patxadatsua
eta alaia izan dadin saiatzen gara.
Egunero ordu berean joaten gara komunera. Haur bakoitzak behar desberdinak izango ditu eta horiei erantzun beharko diegu: Batzuk fardela erabiltzen dute; badira ere komuna normaltasunez erabiltzen dutenak...
Haurren arteko desberdintasun hauek oso aberasgarriak gertatzen zaizkie:
"handienek" besteen gogoa suspertzen dute; denek dituzte begi-bistan ondoren datozen urratsak eta baita ere gainditu berriak. Gero eta autonomoagoak izaten lagunduko diegu: arropa jaitsi eta igo, komuneko papera erabili,
eskuak garbitu amaitzerakoan...
Pixoihalak uztearen prozesua aurretik koordinatzen dugu familiekin eta bide
bateratua egiten saiatzen gara.

