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Goazen

Ikastolara!

egun bat ikastolan

BIZI-BIZI BIZIKLETAN
IKASTOLARA!

OTA-RIK GABEKO PARKINg-A!

gurasoak lanean eta
gu jolasean!

Ikasmaterialaren alorrean,
Ikastolak sortutakoak dira garai
bateko SAIOKA, HAURTXOA,
AXELKO, OTSOKO, BELEKO…; eta
oraindik orain, pedagogia
integralaren bidetik, beste hauek
argitaratu ditu: URTXINTXA,
TXANELA, OSTADAR…

Доброго ранку

hizkuntza ere
hezkuntza da!
lasai ama,
ez negarrik egin!

ni bakarrik noa
ikastolara!
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“egun on”, nola esaten da
zuen hizkuntzan?

begira! ebiya ai du!

yes, i do

Hizkuntzen tratamenduaren
inguruan, 1991-92 ikasturtean,
Ikastolok Eleanitz proiektua jarri
genuen martxan. Betiere
euskara ardatz hartuta, ingelesa
4 urtetik hasita irakasten zaie
ikasleei, metodologia
komunikatiboaren bidez.
Hala, DBH-3. mailatik
aurrera, irakasgai oso bat
ingelesez landu ahal izango
dute.

hau dek hotza!

Nondik egingo dugu
Motondotik
Ortzaikarako zubia?

dinosauroak ere horrela
desagertu ziren!

Txirritx galdu egin da
labirintoan!

Baditu bi Xango
ateratzeko!
Pulamentu Ttantto bat
izango balu…!
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hemen goitik orio
ikusten da!

gaztelu honetako
printzesak gara!

mendik
eta he gia!
r
ila

atsengin dut!

gustura egingo nioke klik!

Teknologia (IKT) berriei dagokienez, geletan erabiltzen diren CD-ROM eta
programa didaktiko guztiak Ikastolak berak sortu ditu. Horietako askok nazio
mailako sariak jaso dituzte, zenbaitek nazioartekoak ere bai. Gainera, gaur
egun hain ohikoak diren mini-portatilak Ikastolok geletan erabilgarri jarri
genituen 2007-08 ikasturtean, IKASYS proiektuaren bidez.
gorringo!
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zuringo!

zer aterako da
arrautzatik?

nik idazle izan
nahi dut!

txiliku etorri da gelara!

baloi hau,
nolakoa da,
biribila ala
karratua?

maritxu, nora zoaz,
eder galant hori?

The kings’
head was cut
in Paris

egon hadi lo,
ta jango dek me!

parisen katuak?
orion ere bai!

Loa loa ttunturrun berde...

Gure ikasleak Konpetentzietan
Oinarritutako Hezkuntzan trebatu nahi
ditugu, eta proiektu berritzaile hori jada
martxan jarri dugu. Baina, zertan datza
eta zergatik da berritzailea aipatutako
proiektua?

Ni joxe mari!

Neska zaharrak joaten dira
Madalenara, Madalenara...

Ni arraldeko
maria luisa!
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Egunero-egunero, hainbat
ezagutza bereganatzeaz gain,
ikasleari bizitzan sortu
dakizkiokeen egoerei aurre
egiteko, konpetentziak bere
kabuz lortzen lagunduko die
Ikastolak. Alegia, bizitzan zehar
agertu edota sortuko zaizkion
problema-egoerak konpontzeko,
aproposak diren gaitasunak
eskuratuko ditu ikasleak. Hala,
Ikastolan planteatu eta landu
beharko dituen egoerak
baliagarriak eta esanguratsuak
izango zaizkio ikasleari bizitzan.

laborategian...

Oteitzak hamalau
apostolu Arantzazun!

?
eta guk

nire poxpolina!

Kimika
ere bai!

Dena
da fisikez
a!
Guk ere egingo ditugu
KILOMETROAK!

Hau da marka, hau!
Entzuten ikasteko,
belarriak estali behar!
Zure aita
irakasle ona da!
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ostirala iritsi da...

Irakaslearen eta ikaslearen rolak
erabat aldatzen dira proiektu
horretan. Ikaslea prozesuaren
erdigunean kokatzen den eragile
aktiboa da, eta pertsona bezala
garatzeko, bere kabuz hainbat
konpetentzia lortzen joango da
gidari-laguntzaile den irakaslearen
laguntzaz.

Baina ez
d
bakarrikugu ikastolan
ikasten.
..

Kontxan, aurten bai!

Integrazioaren pedagogian
oinarritzen da. Metodologia
iraultzaile horretan, guztiak
dira hizkuntza irakasle,
guztiak dira matematika
irakasle...

Zirelako
gara!

Eguneko zentroan...

Garelako
izango dira!

flysch-patu
egin dut honekin!
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nire aldera
atera da!

alaba
primeran!

Ttakun, ttakun, gurasoak ere txukun!

Ikasleen sormena areagotzea da beste helburu nagusienetakoa. Izan ere,
ebatzi behar dituzten egoera-problema ezberdinei irtenbide egokiak ematen
saiatu behar dira ikasleak, eta, horretarako, nahitaezkoa da sormena lantzea.
denok jarriko
gara atezain!

horrela ez digute
golik sartuko!

