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 IRAKASLEEI AURKEZPENA  1.

Saioaren helburu nagusia Elizatxoko klaustroari orain arteko lana eta lanetik ateratako 

ondorioak eta adostasunak aurkeztea izan da.  

Saioak momentu ezberdinak izan ditu eta guztietan ikasleak izan dira protagonistak, haiek izan 

baitira prozesu osoa azaldu dutenak. 

Honakoak aurkezpenak izandako momentuak: 

1. Ongi etorria 

2. Marrazkien aurkezpena eta ondorioak 

3. Planoen ondorioak 

4. Adostutako irizpideak 

5. Antolakuntza proposamena 

6. Maketen azalpena 

7. Ikasle irakasle arteko elkarrizketa 

8. Agurra 

9. Ebaluazioa. 

Momentu bakoitza argazkien bitartez eta azalpen txiki batekin deskribatuko ditugu. 
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1go ariketa: ongi etorria 

Atal honen ardura: Abdesalan, Jon eta Julenek izan dute.  

Lan egiten den gelara sartu aurretik, pasilloan irakasle guztiak bildu dituzte eta zertara etorri 

diren badakiten galdetu diete, gero bertan gertatuko dena entzuteko prest egongo diren 

galdetu diete, eta azkenik atea ireki diete sartzeko. 
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2.ariketa: marrazkien aurkezpena eta ondorioak 

Marrazkien atala Malenek eta Neik azaldu zuten.  

Prozesuan marrazkietatik ateratako ondorioak azaldu zituzten: zona berdeen garrantzia, 

animalien presentzia handia, tobogan ezberdinen eskaera, altura ezberdinetako guneak, gune 

lasaiak, kolore aniztasuna eta material ezberdinak. Idei, eskaera eta behar guzti hauek 

kontutan hartu ditugu gauzak erabakitzeko eta proposamenak egiteko. 
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3.ariketa: planoen ondorioak azaldu 

Planoen ondorioen azalpena Kevinen ardura izan zen. 

Honakoa azaldu zuen: gela guztietako planoak aztertu zirela eta ondorio batzuk atera zituztela, 

hau da, patioa ez dutela denek modu berdinean erabiltzen, neskak eta txikienak patioko 

bazterrak okupatzen dituzte batez ere, mutil futbolzaleak zentroa okupatzen dute, eta 

jolastokiaren erabilera orekatuagoa behar da.  

Horretaz gain, plano hauen analisia garrantzitsua izan zela azpimarratu zuen, hausnarketa 

hauetatik geroko jolastokiaren irizpideak sortu dituztelako.   
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4. ariketa: irizpideak azaldu 

Irizpideak Julene eta Izarrek azaldu eta aurkeztu zituzten. 

Irizpideak1 jasota dauden panela denentzako irakurri zuten. 

 

  

                                                           
1
 Irizpideen zerrenda gehigarrietan topatuko duzu. 
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5 ariketa: antolakuntza proposamenaren azalpena 

Atal hau Lurrek eta Ametsek aurkeztu zuten. 

Atal honetan jolastokiaren kultura berria ez dela soilik jolastokira mugatzen azaldu zuten, hau 

da, antolakuntzari ere eragiten dio. Adostutako antolkuntza proposamena aurkeztu zuten: alde 

batetik erabakiak ez dituztela irakasleek bakarrik hartuko, bestaldetik jolastokia kudeatzeko 

talde bat osatuko da ikaslez, irakaslez, zuzendaritza eta jangelako ordezkariekin jolastokiaren 

inguruan egon daitezken hainbat gai lantzeko (patioari buruzko etorkizuneko aldaketak, 

proposamenak, hobekuntzak erabakitzeko, ondorioak adosteko, jolastokiko txandak 

antolatzeko, irakalseen eta jantokiko hezitzaileen rola zehazteko, bestelako gaiak), bestaldetik 

ere aipatu zuten liskarrak hezitzaileek eta irakasleek liskarrak konpontzen lagundu behar duten 

baina erabakiak denen artean adostu behar direla. 

Honetaz gain gurasoengandik zer espero den ere aipatu zuten, hau da, haiek jolastokia 

eraikitzen laguntzea.  
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6. ariketa: maketak azaldu 

Malenek hartu zuen maketak azaltzeko ardura. 

Nola egin zituzten azaldu zuen, hau da, aurreko lan guztia oinarri hartuz jolastoki 

berriarentzako gauza ezberdinak eraiki eta proposatu zutela azaldu zuen. Ondoren, maketetan 

zer ikusten den adierazi zuen: natura ardatz duten proposamenak, kolorea aniztasuna, jolas 

anitzak proposatzen dutela, elikaduraren garrantzia, espazio lasaien eta seguruen beharra eta 

futbolean jolasteko eremuak txikiagoak eta garrantzia gutxiago izan dute.  
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7. Ariketa: ikasle irakasle arteko elkarrizketa 

Bertan Uxue, Zihortza, Jone, Uxue, Noa, Gexan eta Alexek hartu zuten parte. 

Bi borobiletan eserita (bata bestearen barruan) ikasleek 8 galdera egin zizkieten irakasleei (hitz 

egin ahal izateko barruko zirkuluan eserita egon behar zen, beraz, bakarrik barruko zirkuluan 

esertzera animatu ziren irakasleek hitz egin zuten ikasleekin) hurrengo lerroetan egindako 

galderak eta emandako erantzunak.   

 

1. Zer da azaldu dugunetik gehien gustatu zaizuena? 

 Marrazkiekin alderatuz espazioa beste modu batean antolatu duzuela. Bisualki 

maketak oso adierazgarriak dira, eta berdeguneak eta erliebea eman izana patioari, 

asko gustatu zait. 

 Aurrekoaz gain, laguntasuna eta euskararen erabilera bezalako irizpideak txertatu 

izana. 

 

2. Zer da azaldu dugunetik  deigarriena egin zaizuena? 
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 Natura aipatu izana behin eta berriz txertatu beharreko elementu moduan. Gaur egun 

ditugun jolas patioak ikusita beste ikuspuntu bat bait da. 

 Egindako proposamenetan adostasuna egotea. 

 

3. Ados zaudete sortu ditugun irizpideekin? Baten bat bota duzue faltan? 

 Erabat. 

 Euskararen irizpidearekin guztiz ados. 

 Ez genuke ezer gehiago gehituko. 

 

4. Jolastokiaz zenuten ikuspegia aldatu da? Zergatik? 

 Orain arteko ikuspegia eta proposatutakoa oso desberdinak dira, hala ere, nire buruan 

dagoena oso hurbil dago zuen ikuspegitik. Asko gustatu zait proposatzen duzuena. 

 

5. Prest zaudete entzun duzuena gurekin batera eraikitzeko? 

 Baiiii, oso interesgarria litzake proposamena aurrera ateratzea. 

 

6. Ulertu duzue zergatik den inportantea jolastokia gure beharretara egokitzea? 

 Bai, noski baietz. 

 

7. Nola ikusten duzue zuen papera jolastoki berrian? 

 (ez da erantzunik egon) 

 

8. Guk nahiko genuke zuek ere gurekin eta gure gurasoekin eta lagunekin batera 

auzolanean jolastoki berria eraikitzea, animatuko zarete gurekin lan egitera? 

 Guztiz prest, eta zuen gogo eta indarra ikusita oraindik gehiago. 

 

Irakasle batzuk ikasleei zituzten hainbat zalantza eta galdera egin dizkiete, ondoren egon zen 

hizketaldia azaltzen da: 

 

A. Ideia asko gustatu zait, baino pilota, baloiak eta korri egiteko eta patinatzeko espazio 

zalek badute lekua patio honetan? 

 Bai egongo da lekua baloi eta pilotarekin jolasteko baino espazio txikiagoa okupatuko 

du. Orain duenaren erdiaren erdia gutxi gora behera. 

 Mugimenduko jolasak ere behar du bere lekua, baino beti orekan lasai egoteko 

lekuekin (hau irakasle batek esan du). 

 

B. Uste duzue liskarrak lausotuko direla diseinu berriarekin? 

 

 Bai txikituko dira, patio berria gustora egoteko eremua izango da. 
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8 ariketa: agurra 

Unay eta Joanesek agurra egin zuten. 
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9 ariketa: balorazioa 

Saioa amaitzeko parte hartu zuten haur guztien izena papertxo batean idatzi zen eta irakasle 

bakoitzak izen bat hartuta, tokatu zitzaion haurrari eskutitz bat idatzi behar izan dio saioan 

egindako lan ona baloratuz. Gero, tokatutako haurrarengana hurbildu eta eskutitza eman 

behar izan diote. 

Irakasle gehiago zeuden haur baino, beraz haur izenik ez zituzten irakasleak talde osoari 

eskutitz bana idatzi zioten, taldearen lan ona baloratuz. Eskutitz hauek, hurrengo talde 

eragilearen saioan irakurriko dira. 

Ondoren,  taldeari idatzitako eskutitzak jasoko dira.  
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 GEHIGARRIA 2.
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