	
  

	
  
2014ko	
  Eskola	
  Txikietako	
  Topaketak	
  	
  
Ekainaren	
  25,	
  Lasarteko	
  Berritzegunea	
  
	
  
•

10:00 Aurkezpena

•

10:30 Irati Manzisidorren hitzaldia

•

12:00 Hamaiketakoa

•

12:30 Tailerrak
o Proiektu interreskolarretan eskoletako koordinazioa Nekane

Otsoaren eskutik
o LEINN eskolarako proposamen bat
o Educaccion: Oihane Anduezaren eskutik
o Altzoko eskolako aurkezpena gida gastronomikoaren inguruan

Aldez aurretik, eskolatik irakasleak banatuta etortzea komeni zaigu
eskolara informazio guztia iritsi dadin.
•

14:00 Guztiok elkartu eta hitz egin, ondoren bazkaltzera

	
  

Hizlaria: Irati Manzisidor Urbieta.
Izenburua: Gipuzkoako Eskola Txikien eta beren testuinguruaren egungo eta
etorkizuneko erronkak.
Helburuak: Gipuzkoako Eskola Txikien gaur egungo egoeraren ikerketatik hasi eta
gaurko eta etorkizuneko erronkak mahai gaineratzea, bai eskola mailan, eta baita,
komunitate mailan ere.
Edukiak:
•

Azken hamarkadetako aldaketak Gipuzkoako eskola eta herri txikietan

•

Herriek eta eskolek herri txikien hazkundearen aurrean jorratutako bideak
eta gaur egun dauden erronkak

•

Ikasle, guraso, irakasle eta herritarren esperientziak eskola txikien eta
herrien biziraupenaren loturaren inguruan

Hizlaria: Nekane Otsoa Abrisketa
Izenburua:Proiektu interreskolarrak
Helburuak: Hainbat eskola txikien artean aurrera eramaten diren proiektu
interreskolarren inguruko hausnarketa bultzatzea, zereginak mahai gaineratzea,
proposamenak luzatzea, koordinazioa deskribatzea …
Edukiak:

• Proiektu interreskolarrak	
  
• Proiektu interreskolarren koordinazioa	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Hizlaria: Oihane Andueza Imirizaldu
Izenburua: Educ-accion. Izatearen eta egitearen arteko koherentziaren bila
Helburuak: Egungo hezkuntzaren egoera ikusirik hainbat zalantza mahai
gaineratzea: nola ikusten gara gu geu lan hezitzailean eta zein dira gure funtzioak
ematen ari diren aldaketa sozial eta hezkuntza mailako aldaketen aurrean?
Edukiak:

• Irakasleon hausnarketa	
  
• Claudio Naranjo fundazioa	
  
• Haurtzaroaren garrantzia	
  
• Osasuntsu bizitzeko elementu ezberdinen beharra: burua, emozioak eta
gorputza	
  
Hizlariak: Altzoko eskolako irakasleak
Izenburua: Aldizkari gastronomikoa eskolan
Helburuak: 2013-2014 ikasturteko azken sei hilekoan eskolan egin duten lana
azaltzea eta hausnarketarako zenbait gai mahai gaineratzea
Edukiak:

• Eskola osoko proiektua	
  
• Sukaldea eskola	
  
• Adin aniztasun osoko tailerrak sukalderako	
  
	
  
	
  

	
  

Hizlariak: Loadinn enpresako kideak (LEINN)
Izenburua: Unibertsitatean ikasteko modu desberdin bat
Helburuak: Mondragon Unibertsitateko LEINN graduko ikasketa estiloa
ezagutzea eta eskolarako izan ditzakeen aukerak aztertzea
Edukiak:

• Ikasleen interesak eta zaletasunak oinarri	
  
• Benetako proiektuak 	
  
	
  

