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2018-2019

1. Sarrera
Ikasturte honetan berriro bi dimentsioetan mugitu gara:
 Gure prestakuntza, proiektu zein berritzeprest moduan, eskatu duten Ikastetxeetan
hainbat esku-hartze gauzatuz.
 Mintegiak, bat LHrako eta beste bat BHrako, Berritzegunean eskainita. Eta beste bat
Arabako Errioxan HHLHrako.
Mintegiei dagokionean HH-LHn bi mintegi izan dira:



Gasteizen bat, (bertan kokatzen da Altzoko Imaz Bertsolaria eskolakoek egindako
aurkezpena).
Arabako Errioxan bestea. Bigarren ikasturtea izan da (pasa den ikasturtean ikastaro
formatuan eskaini zen) eta oso balorazio positiboa jaso da berriro ere.

Mintegiez gain, zenbait saio izan ditugu ere Miguel Arizarekin: aholkulariak eta HH, LH eta
DBHko irakaslegoa. Honen balorazioa ere oso altua izan da.
Bigarren hezkuntzako etapan oso garbi ikusi dugu mintegia ez dela formaturik aproposena eta
ez dugu berriro eskainiko.

2. Taldean ekoiztutako dokumentuak
Ahaleginak sitea berriztera fokatuta egon dira baina ezin izan dugu gehiegi aurreratu giza
baliabideak oso eskasak izan direlako.
3. Taldekideek ikastetxeetan egin diren esku-hartze nabarmenenak
Hurrengo sei Ikastetxeetan, lortuz, balorzio kuantitatiboari dagokionean, 8,43 bat:
Mariturri HLHI / 2. ikasturtea (Haur Hezkuntzako etapan)
Ramiro de Maeztu HLHI / 1. ikasturea (Haur Hezkuntzako etapan)
Victor Tapia HLHI (Haur eta Lehen Hezkuntzan)
Lantziego ikastola (Haur eta Lehen Hezkuntzan)
Zabalgana HLHI
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4. Prestakuntza ekintzak: taldekideek emandako ikastaro eta mintegiak
Bi mintegi gauzatu ditugu bietan metodologiaren oinarriak erakutsi nahiarekin, irakasleak gelan dastatzea
probokatuz bide batez:
LHko mintegian 8 bat lortu dugu balorazioa kuantitabo bezla
DBHko mintegian 8,5 ko. Dena den oso garbi ikusi dugu ez duela merezi ahalegintzek norabide honeta: hain
era soltean ez dugu lortzen ikastetxeetan metodologiarekiko “masa kritiko” minimo bat bultzatzea.

5. Datorren ikasturterako aurreikusten diren zereginak
Une honetan ez dugu antzematen esku-hartze gehiegi ez bada sartzen “berritzeprest” modalitatetik eskaera
zehatz bat.
Hiru ikastetxe hauetan bai, ordea:
Ramiro de Maeztu HLHI
Abetxuko Ikastola
Victor Tapia (2. urtea)
Mintegiak ere, printzipioz, ez dugu eskainiko: esan den moduen eragirkotasun motza ikusten diogulako
formatuari eta, bereziki, aholkulari berri asko egongo direlako hurrengo ikasturtean eta indarrak neurtu eta
fokatu behar ditugulako era eraginkorrean.

