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Sarrera: 

Guraso elkartearen izaera eta funtzioaz behin baino gehiagotan hitz egin dugu gure 

eskolako guraso bileretan. Garbi daukagu guraso elkartea ez dela soilik eskolaren 

funtzionamenduan baliabideen kudeaketaz arduratzeko soilik. Badakigu hori ere oso 

garrantzitsua dela, baina, garbi daukagu, eta hala adierazi dugu beste proiektu batzuetan 

ere, gure egiteko eskola komunitatea aktibo eta eraginkor mantentzea dela. 

Ez hori bakarrik. Iruditzen zaigu, guraso elkartean biltzen garen gurasoontzat formaziorako 

egitura bat ere izan daitekeela. Bakoitzak bere ogibidea eta bizitza dauka, baina, bertan 

elkartzen garen guztiak gara guraso eta, ondorioz, guraso izateak dakartzan kezkak ere 

konpartitzen ditugu, alegia, bertsuak direla. Eta ongi ikasia daukagu, “tristurak eta pozak 

hobeak direla partekatzen baditugu”. Beraz, abiapuntu honetatik dator ondoren aurkezten 

dugun proiektua. Nahi dugu, gure artean ditugun kezken inguruan hitz egin, irakurri, 

eztabaidatu, partekatu, formatu … 

Beraz, hona gure formazio honi hasiera emateko proposamen bat. 

Proiektuaren izena: 

Gure artean ezagutzak eraikitzen. 

 

Helburuak: 

- Gurasook ditugun kezka zein  interesen inguruan hitz egin eta formazio/informazioa 

jaso. 

- Eskolako familien (eta herriko familien) arteko interakzioa bultzatu. 

- Familietan guraso orok erakusteko zerbait duela konturatu. 

- Haurren heziketarekin lotutako edukien inguruko formazioa jaso. 

- Hezkuntzarekin lotura zuzen duten hainbat gaietara gerturatu (ikastetxeen 

antolaketa alderdiak, LOMCE legea, …) 

- Gure eskolaren berezitasunak ezagutu eta dugun altxorra baloratzeko  argudioak 

jaso. 

- Gure arteko eztabaidak bultzatu, jakintza eraikitzea helburu izanik. 



Partaideak: 

- Eskolako gurasoak, auzoko herritarrak zein irakasleak. 

Deskribapena: 

Hilean behin, gai bat aukeratu eta gai hori tratatuko da egokien iruditzen zaigun formatuan 

(hitzaldia, tailerra, mahai ingurua, tertulia …). Gai batzuk lantzeko guraso elkartean dauden 

gurasoek hartuko dute ardura, beste batzuetan, adituren bat ekartzea ere aurreikusten da. 

Hona, ikasturte honetarako antolatutako saioak: 

1. Eskola txikietako ezaugarria den adin aniztasunaren inguruko saioa. Bideo emanaldi 

bat egin zen eta ondoren tertulia bat antolatu zen. 

Eskola txikietako gurasoen II. Jardunaldietan gonbidatutako Roser Boix-ek emaniko 

hitzaldiaren proiekzioa egin zen “El valor pedagógico de la multigraduación en 
el aula rural”.  

Ondoren, bertaratutakoak tertuliara gonbidatu ziren. Guraso elkarteko 

zuzendaritzako kideek gidatutako tertulia. 

2. Eskolako gurasoekin hitz egin ondoren, gure seme-alaben auto-estimuan eragin 

positiboa izateko estrategia edo jakintza jasotzeko gogoa piztu da. Hori horrela, 

apirileko saioa “Auto-estimua sendotzeko proposamenak” izango  da. Honetarako 

BAIKARAko formazioa jasoko dugu eta Garbiñe  Arrizabalaga etorriko da gurekin 2 

orduko saioa egitera. 

3. Maiatzeko saioari dagokionez hainbat bileratan atera den gai baten inguruko 

informazio/mahai inguru bat egingo dugu. LOMCE legea dela eta datozen aldaketen 

inguruko berri eman eta honen gainean dugun iritzia zein kezkak aztertuko ditugu. 

Horretan, guraso elkartean dauden guraso batzuk hartuko dute ardura. 

 

Proiektuaren Faseak: 

Martxoan  hasita, hilean behin saio bat antolatuko da: 

1. SAIOA:  Roser Boix-en “El valor pedagogico de la multigraduación en el aula rural” 

itzaldi emanaldia eta tertulia. 

2. SAIOA: “Autoestimua sendotzeko proposamenak” formazio saioa Garbiñe 

Arrizabalagarekin. 

3. SAIOA: LOMCE legea: zer da? Zer dator? Zer dakit? Zer deritzot? Informazio/mahai 

inguru saioa. Guraso elkarteko guraso batzuen eskutik. 

 

 



Kokagunea:  

Hitzaldi, formazio, tertulia, mahai inguru zein gaiari dagokion edozein ekintza herriko 

saloian burutuko dira. 

Ondorioak 

Lehenengo proiekzio eta tertulia dagoeneko egin ditugu eta oso balorazio positiboa egiten 

dugu. Eskolako gurasoez gain, gonbidatutako berriki guraso izan direnak, zein beste hainbat 

herritar gerturatu baitira. Hitzaldiaren proiekzioa ordu bete pasakoa izan da eta ondorengo 

tertulia moztu egin behar izan dugu, luzatu egin da eta. Oso gai interesgarriak atera dira eta 

aurrerago lantzeko ildoak ikusi ditugu. Gainera, gurasoen hainbat zalantza argitzeko ere 

baliagarria izan da. Beraz, ekintza arrakastatsua izan da eta aurrera jarraitzeko motiboak 

eman dizkigu. 

Hala ere, behin eta proiektu guztia garatuta eta amaituta dagoela ekimenen ondorioak 

idatziz jasoko dira. 

Aurrekontua: 

-Inprenta gastuak (kartelak jakinarazpen oharrak …) 50 

-BAIKARAko formazio saioa 105 

-Formazioa ematera etorriko den aditu, aritu edo dena delakoarentzat opari edo 

esker oneko detaileak. 

50 

GUZTIRA 205 

 

Diru iturriak: 

Ekintza guztiak doan izango dira, eta Guraso Elkarteak bilatuko du sortutako gastuei aurre 

egiteko baliabideak. 

 

 


