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¿Posible al da

Hezkuntza Plan Komunitarioa
Alde Zaharrerako?

Lekua :

Bibat, Fournier Karta museoan

(Aiztogile

kalea, 54)

Izena ematea doan
Antolatzailea :

2010eko azaroaren 25 eta 26an
Ramón Bajo Ikastetxea

Nor gara?
Amanda Plataforma 2003an sortu zen, Gasteizko kulturen arteko

Programa
Educación de Calle

Diruz lagundua:

Laguntzaileak:

elkarbizitzari buruzko ideiak, ikuspegiak eta esperientzak trukatzeko asmoz.
Alde Zaharrean hainbat proiektutan ari garen pertsonak bildu gara. Gure
proiektuek hezkuntzarekin dute zerikusia (hezkuntza formala eta informala)
eta gure artera babesik eta berdintasunik gabe heldu diren pertsonen
harrerarekin eta integrazioarekin. Gaur egun honako kolektibo hauek parte
hartzen dugu: Gasteiz ikastetxea, bertoko guraso elkartea, Landatxo gizarte
etxeko gizarte zerbitzuak (kale hezitzaileen bidez), Saregune, Hegoa eta
Irakasle Eskolako didaktika departamentua.

Alde Zaharreko hezkuntza plan komunitarioarekin
zer lortu nahi dugu?
Erantzun koordinatua, integrala eta komunitarioa eman nahi diegu auzoak
hezkuntza mailan dituen beharrei.
Alde Zaharrak arlo honetan badu hainbat ekimen, berebereak direnak. Hiriak
ere baditu bere proiektuak. Uste dugu beherrezkoa dela gune bateratu bat
sortzea, ikuspegi eta lanildo horiek guztiak integratzeko eta
egituratzeko. Horrela, proiektu orokor baten baitan bilduko ditugu familiaren
eta eskolaren ahalegin hezitzaileak.

Oinarri partekatuak. Honetan sinesten dugu:
•
•

•

•

Hezkuntza inklusiboa, kulturartekoa eta komunitarioa dela uste dugu
Fenomeno sozialek oinarri soziohezitzailea dutela uste dugu. Pertsona
eta talde guztiak gara era batean edo bestean hezitzaileak. Proiektu
guztiguztiek dinamika hezitzailea izan beharko lukete. Eskolaren
arazoak komunitatearen arazo izan behar dira eta auzoaren arazoak
eskolarenak.
Gainera komunitateek hezi eta ikasi egiten dute aldi berean. Eragileak
mobilizatu nahi ditugu, hezitzaile ez ezik bizitza osoan zehar ikasle ere
diren neurrian. Sortzen dugunean, elkarrekin gauzak egiten
ditugunean, ikasi ere egiten dugu.
Sortzen diren proiektuen helburua auzoa hobetzea izatea nahi genuke
(ikaskuntzazerbitzua).

Lanprozesuaren lehen

parte honetan

:

 Hezkunza plan komunitario baten baitan denak sartzen garela uste badugu
ere, 18 urtera arteko haurrekin hasi nahi dugu. Adintarte mugatuago batean
lan egin nahi dugu, belaunaldien arteko gaiak zehar lerro gisa hobeto
lantzeko.
 Erritmoa gizarte eragileek eta hezkuntza eragileek ezarri behar dute. Plana
denon artean eraikitzea nahi dugu, guztion erritmoa errespetatuz.

JAURDUNALDIEN EGITARAUA
Azaroak 25, Osteguna
Goizez
9.009.30h: Jardunaldiak aurkeztea eta Alde Zaharraren egoera azaltzea.
Xabi Gonzalez – Ramón Bajo Ikastetxeko Zuzendaria
Ainhoa Garagalza  Amanda Plataforma
9.3010.30h: Ingurune Plan Hezitzaileak
Tónia Burguesa – Kataluniako Generalitateko Hezkuntza saileko Hizkuntza,
Kulturartekotasuna, eta kohesio sozialeko aholkularia eta Tokiko Komisioaren
kidea Bartzelonako Hezkuntza Patzuergoaren ordezkari.
10.3011.30h: IkaskuntzaZerbitzua. Hainbat esperientzia:
Rafael Mendia – Zerbikas Bilbao.
11.3012.00h: Atsedena
12.0013.00h: Ikaskuntzakomunitateak:
Miguel Loza  Berritzeguneko aholkularia
Leire Celaya y Yolanda Fernández  Aranbizkarra Ikastolaren esperientzia
13.0014.00h: Esperientzia aurkeztea:
Mª Carmen Muñoz eta Mª Pilar Melguizo  Ramón Bajo Ikastetxea

Arratsaldez
17.0018.00h: Hiru esperientzia aurkeztea:
Goian, Egin Ayllu (berretsi gabe) eta Amanda Plataforma
18.0020.00h: Lantegia: plan bat gure auzorako.

Azaroak 26, Ostirala
Goizez
10.3013.30h: Lanmahaia:
Ingurune Plan Hezitzaileak ¿Gure auzorako eredua?
Gené Gordo – Kataluniako Generalitatea
Amelia Barquín – Ramón Bajo Ikastetxeko guraso elkartea.

