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Respuestas enviadas: 191
Preguntas: 48
1. Proiektua martxan jartzeko Institutuaren ordutegia moldatu beharra egon
da.Agindutako eta derrigorrez bete behar diren 1050 ordu goizeko 08:30etatik 14:30etara
izatea,ondo iruditzen zaizu?

- BAI:
- EZ:

188 (98.43 %)
3 (1.57 %)

1.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-

Arratsaldean lanak egiteko denbora gehiago dagoelako.
horrela arratsalde partean denbora gehiago edukiko dugu
ordutegi ona iruditzen zait, arratsaldea aprobetzatu ahal izateko
horrela gehiago ikasten duzu
- rratsaldean denbora gehiago dugulako
- Erosoagoa iruditzen zait
- Ez dugulako klaserik arratsaldean
- Horrela denpora gutxiago ematen dugulako klasean eta txarto zauden asignaturetan refozatu
ahal zara.
- Ordu egokiak direlako
- Horrela hauspoan ordu gehiago egon gaitezke ikasten eta lanak egiten.
- arratsaldean ikasteko eta beste gauza batzuk egiteko denbora gehiago daukadalako
- zergatik bai
- ikasketetan laguntzen duelako.
- arratsaldean hauspoa eta eskola berdina ez delako hauspoara gogo gehiagokin zatoz klase
normalakbaino
- Arratsaldea libre, edo ekintzak egiteko uzten dizulako.
- nire ustez aproposa delako
- nire ustez obeagoa da goizean klaseak izatea arratzaldean kantzatuta gaudelako
- Eskolatik arinago urtetzen garelako beste gauza batzuk egiteko.
- bai , hauzpoa ez dagoenean dembora librea dugulako
- gehiago ikasten dugulako eta arratsaldeak libre ditugu.
- orrela arratzaldea libre dugulako eta ordutegia gustatzen zaikitelako
- institutura goizean etorri behar garelako, eta noizbehinka hauspoara etorri ahal izateko, gure
zalantzak konpontzeko
- ordutegi ona dalako
- Arratsaldean libre edukitzeko eta ordu horietan ikasteko
- Arratsaldean denbora gehiago dudalako nire gauzak egiteko.
- gero hauspoa dagoelako

ak
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- Bai baina batzuetan luzea egiten da.Gauzak egiteko denbora gehiago dagoelako.
- Arratsaldean ikasteko dembora gehiago dagoelako.
- Etxera llehenago heltzen garelako, etxelo lanak egiteko debora gehiago eta denbora ematen
digu adibidez partikularretara joateko eta abar lekuetara joateko.
- GOIZAGO IRTETEN GARELAKO
- nahikoa delako.
- obeto delako
- orduak eramangarriagoak direlako
- ez zaidalako hain apergarria eta nekea iruditzen eta orduak batzutan dida batean joaten delako
- Ondo moldatu naizelako.
- klase gutxiago egiten dugulako
- Arratsaldeak libre ditugulako
- arratsaldean ez daukagulako klaserik
- horrela arratsaldean dudak galdetu al dituzu
- nire ustez goizez etortzea ondo dagoelako gero denbora duzulako beste gauza batzuk egiteko
- Arratsaldean ez egoteko sofan ezer egin barik ta hauspoa ondo dator horretarako
- Arratsaldean, ikasteko denbora gehiago izan dezakegulako.
- ORDU EGOKIA DA
- gehiago ikasten dugulako
- Egokituta dago.
- Arratsaldean denbora gehiago daukadalako etxeko-lanak egiteko edo ikasteko.
- Arratsaldea askoz hobeto aprobetxatu daiteke
- oso inportantea da ikasteko geiago eta laguntzeko
- arratsaldez gauza gehiago egiteko denbora ematen dizulako
- arrtzalde ikasteko duzulako
- arratsaldean ez daukagulako klaserik eta txarto doazen ikaleei laguntzen dielako
- Arratsaldea libre dudalako eta ekintza oso dibertigarriak egiten ditudalako
- Hobeto ikasten duzulako.
- denbora gehiago arratsaldean ikasteko,arratsaldea hobeto antolatzeko.
- Arratsaldea libre baitago
- Arratsaldean, hauspoa egotea oso ideia ona da, Hauspoara joatea ondo etorriko zitzaionei ,
ordu extrak egin ahal dituztelako eskolan
- ORDU EGOKIA DA
- arratsaldea libre dagoelako
- gero hauspoara etortzeko denbora gehiago dagoelako
- hobeto aprobetxatzen delako eguna
- oso goiz hasten garelako
- Ordutegiak aldatu behar izan direlako.
- denbora gehigo dugulako ikasteko eta denbora libre gehiago dugulako
- arratsaldea ondo aprobetxatzeko aukera ematen digulako.
- gero arratzaldean denbora geiago daukalaku
- ez duzulako partikularrik behar
- nahiago dudalako lehenago heltzea etxera egunero
- denbora hobeto aprobetxatzen delako
- Arratsaldea libre dugulako.
- arratsaldean denbora gehiago daukazulako lanak egiteko ...
- Arratsaldean gehiago ikasi ahal dugu
- zergatik bai
- Arratsaldean libre daukazulako eta hauspoara eror zaitezkeelako.
- ordutegia egokitua delako
- gero arratzaldean ikasteko, kirola... egiteko denbora gehiago dagoelako

2/35

1/7/2014

Inkestak_015082: Hauspoa 2013/2014.Ik.
- Gauetan ikasi egin behar dut, eta horregatik ez dut lorik egiten.Hobeagoa izango zen Klaseak 9etan hastea
- Haupoan, difikultadea duena, hobetu ahal duelako
- denbora gehiago daukagulako
- denbora gehiago daukagulako ikasteko eta nahi duguna egiteko
- horrela arratsaldean ikasteko denbora daukagu eta gainera Hauspoa dago.
- baze bai
- ordu egokia delako
- horrela ikasteko denbora gehiago dugulako
- Arratsaldean denbora geihago dugulako ikasteko etb.
- Ordutegia ondo dagoelako
- arratsaldeak libre ditugulako
- arratzaldea libre
- Arratsaldeetan denbora librea dugulako
- denbora gehiago daukagulako arratsaldean
- Arratsaldeetan libre daukagulako
- Klase egunak arinago igarotzen direla ematen du.
- oso berandu irtetzen garelako
- Horrela eguna ondo aprobetzatzen dugu eta baita azterketetarako prestatzeko astia ematen
digu.
- ondo moldatu naizelako.
- hauspoan behar dutenentzako oso egokia delako dena birpasatzeko.
- Ondo iruditzen zait, arratsaldeetan ikastera etortzeko aukera dugulako.
- arratsalde guztia ikasteko edo lanak egiteko erabili ahal dugulako
- Horrela arratsaldeetan denbora gehiago dagoelako
- Institutuaren ondoren denbora asko daukadalako edozer gauza egiteko.
- Ordutegia bete behar delako
- Gero deskantzatu al delako
- Denbora gehiago daukazulako arratsaldean ikasi edo lanak egiteko
- Arratsaldea hobeto aprobetxatu dezakegulako.
- Arratsaldeak libre dituzu, ikasteko edo dena delakoak egiteko
- Arratzaldeak hobeto aprobetxa dezakegu, eta hauspoarekin zailtasunak ditugunean laguntza
eskertzen da
- Ondo iruditzen zait hauspoak ikasteko aukera ematen dizulako.Arratsaldez klasea eduki
ezkero,ez nuelako ikasteko astirik izango.
- Arreatzaldean denbora gehiago dagoelako
- Eguerdiko 14:30ak harte dugunez arratzalde osoa libre daukagu beraz, osos ideia ona iruditzen
zait.
- Klasean arreta gehiago prestatzen dugulako eta dena "de golpe" egitea hobea delako.
- gero denbra gehiago dugulako ikasteko eta lanak egiteko
- Horrela hobeto soportatzen dugulako eguna~
- Hauspoara ez bagara etortzen arratsaldea aprobetxa dezakegulako
- Hobekuntzak ikusi direlako
-
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- Etxera goizago heltzen naizelako
2. Hauspoa arratsaldeen ordutegia 15:15etatik 17:00ak arte izatea, ondo iruditzen zaizu?

- BAI:
- EZ:

163 (85.34 %)
28 (14.66 %)

2.1. Zergatik? (160 karaktere max.)~

- denbora gehiago dagoelako
- 5etatik aurrera oraindik ikasteko denbora dagoelako. Ordu bat eta 45 minutu izatearena ondo
dago, ez delako denbora asko ezta gutxi.
- denbora nahikoa dago bertan hauspoan zalantzak argitzeko
- gero denbora duzulako nahi duzun gauzak egiteko
- bostak berandu da arratsaldeetan zereginak daudelako.
- jantoki eta gero zartzen garelako
- Pixka bat beranduago hasi beharko zen
- ez delako berandu eta 17:00 etatik aurrera libre duzu.
- Ikasteko eta lanak egiteko laduntza dusulako
- normalean 16:15ak arte egoten gara
- Hobeagoa izango zen 15:30-etan hastea
- ordu horieta lan egiteko eta ikasi ahal delako
- Ondo iruditzen zait,ikasteko denbora ematen dizulako eta gero ere ikas dezakezulako.
- Ez da oso berandu bukatzen eta arratsaldea aprobetsa daiteke.
- Gauza desberdin asko egin daitezkelako
- Normalean laurak eta laurdenak arte egoten gara.
- ordutegi ona dalako
- Ordu ona delako.
- Languntza handiagoa emoten dutelako
- hauspoan asko ikasten delako
- etxekoak 15:30
- denbora justoa dagoelako gausa asko egiteko
- Denbora orekatua delako.
- 17.00 etatik aurrera, arratzaldea aprobetxatu dezakezulako. Eta ikasteko denbora gehiago duzu.
- Denbora nahikoa da zalantzak argitzeko
- Ordutegui ona delako
- jan ostean delako eta amaitzeko ordua ona delako
- denbora nahikoa delako egin nahi duzuna egiteko
- Ze etxeetan jaten dugun ikasleak, batzuk ez dugu denbora gehiegi jateko.
- Denbora egokia da
- ez dago jateko denbora handirik
- horrela gehiago ikasten duzu
- denbora dudalako
- denbora orekatua delako.
- bazkaltzeko denbora gutxi
- Ondo dago hauspoan gauzak errepasatzeko denbora dagoelako.
- denbora nahikoa duzulako ikasteko
- Batzuek beharra dutelako.
- Denbora gehiegi da.
-
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-

dednbora gehiago lanak egiteko
Lanak egiteko edo ikasteko ordutegia ondo dago.
Nire ustez 15:30 hasi beharko zen ez duelako bazkaltzeko denbortarik ematen.
zergaitik bai
ondo dagoelako
Gauza asko egin behar ditudalako

gausa ona delako

klase extrak direlako eta doain
denbora nahikoa delako laguntzazko klase bat edukitzeko
Lagunekin eta maixuekin ikazteko eta lanak egiteko denbora dagoelako.
denbora egokia delako

Beste arratsalde guztia libre daukazulako

- etxera noanez bazkaltera, ez dit denbora ematen 15:15 hemen egoteko
- Arazoren bat badaukazu ez duzulako arratzalde osoa galtzen arazoa konponzen.
- oso goiz azten da
- gh
- luzeegiak delako
- Laguntza, talde lanak... egiteko aukera dagoelako eta denbora asko iruditzen zait gauza horiek
egiteko.
- ZE BA EZ
- Oso goiz hasten da.
- etxerako lanak egiteko, ikasteko, zalantzak argitzeko...
- etxean jaten dugunok ez dugu denbora asko bazkaltzeko
- Ekintzak 16:15 diralako eta 45 minutu dituzu lanak hasteko
- Ekintza berriak probatzeko aukera izan dudalako, berdintasuna
- Denbora ematen duelako, ikasteko, dudak argitzeko..
- denbora daukagu etxeko lanak egiteko
- ez dudalako denborarik jateko
- Denbora nahikoa delako
- IKASTEKO DENBORA EMATEN DU
- behar duenarentzat ona delako
- Ez duelako denborarik ematen jateko
- tailerr asko daudelako
- Ordutegi horrekin lanak egiteko eta ikasteko ematen didalako denbora.
- ikasteko denbora gehiago dagoelako
- jendearentzat oso ona delako, gehiago ikasten dute, arreta gehiago jartzen dute...
- gehiago ikasten duzulako
- Lanekin, azterketekin eta behar dugun gauzekin laguntzen digutelako eta errepaso ematen
dugulako.
- denbora ematen dizulako egiten ez dakizuna egiten edo beste ekintzetara etortzen eta urten
dakoan ere eskolatik kanpoko ekintzak egiteko denbora ematen dizulako
- oso goiz
- denbora justua da beharrezko gaia lantzeko
- Oso goiza ahasten da.
- Arratsalde osoa beste gauza batzuetarako erabili ahal duzulako.
- ekasle batzuk joaten dira etxera eta esdosku denbora ematen jateko
- ze edozer egiteko aukera duzu
- ordutegia ondo aukeratuta dagoelako
-
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- Gero beste gauzak egiteko astia dagoelako
- ordu ona delako
- Ez zait ondo iruditzen ordutegia etxera doazen ikasle guztiek oso harin bazkaldu behar
dugulako.
- laguntza ona delako
- Asko laguntzen dizulako ikasten
- laguntzen digutelako irakasleak eta gehiago ikasten dugulako
- nahikoa dela uste dut
- gero arratsaderako denbora asko dago musikara joateko kirola egiteko...
- ordu ona iruditzen zaidalako
- ikasi ahal delako
- zergaitik orrela al dugu ikasi gehiago
- Etxera baskaltzen doazenentzat ez du denborarik hemoten.
- baina hamabost minutu geroago hastea
- Ez naizelako inoiz joaten.
- denbora gehiago daukagulako lanak egiteko
- Denbora horretan gauza asko egin daitezkeelako.
- 15:15 goiz da
- ONDO DAGO
- gero denbora librea gelditzen zaizulako
- Hauspoa hirurak eta laurdentetan hastea ondo dago beti ere klaseak, hau da Bio-geo, ingelesa
etab. beranduago hasiko balira beti ere.
- Ordutegia ondo dago baina beharbada pixka bat beranduago hastea hobe izango litzake
- zerbait behar baduzu errefortzua da eta oso ondo dator
- Denbora gehiagorekin hobeto dela uste dut
- etxera joan aurretik gauzak egiteko aukera dugulako
- Ikateko denbora neiko da
- Asko ikasten duzulako
- ikasteko,errepasatzeko edo gauza desberdinak egiteko denbora emoten duelako
- askoz hobeto
3. Jangela zerbitzua ere birmoldatu beharra izan da. Bazkaltzeko eskaintzen den denbora
ondo iruditzen zaizu? (galdera hau bakarrik jantokian bazkaltzen dutenek erantzun behar
dute)

- BAI:
- EZ:

147 (76.96 %)
44 (23.04 %)

3.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-
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Denbora ematen du
Ondo dagoelako.
denbora dagoelako
ze bai
azkeneko maikoak demborarik gabe gelditzen dira
eskola orduen eta hauspoa klaseen arteko denbora tartea urria iruditzen zait
jateko denbora soberan emoten duelako
denbora egokia dutelako

Ni ez nahiz joaten baina entzun dudanagaitik ez dute denbora nahikoa
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- Jateko denbora nahiko dagoelako eta 14:30etan bazkaltzearena ondo iruditzen zait, etxean ere
ordu horretan bazkaltzen dugulako normalean.
- ez noa jantokira, baina uste dut ondo iruditzen zaiela jendeari
- Denbora nahikoa delako bazkaltzeko
- hobeto dagoelako
- Denbora egokia da
- Ez naizelako joaten.
- Jantokia gertu dago, eta azkar bazkaldu ezkero, ordurako heltzen zara.
- denbora nahikoa delako.
- ondo dago
- Oso denbora gutxi dago bazkaltzeko. 15 minutu gehiago egongo balira hobeto.
- DENBORA EMATEN DIGULAKO
- nire ustez hordu erdi ondo dago bazkaltzeko
- ez nago jantokian
- Denbora dudalako
- EGOKIA IRUDITZEN ZAIT
- Ez da denbora nahikoa etxean bazkaltzen dugunontzat
- Ordu egokiak direlako
- Denbora ondo dagoelako- Orain leku berriak ditugulako eta asko itxaron behar dugulako.Lehengo forma askoz hobea zen.
- ordutegi ona dalako
- denbora daukazulako jateko
- Ez nago jantoki zerbitzuan
- denbora egokia dutela uste dut
- jateko ez delako hainbeste itxaron behar
- Denbora gutxi
- oso denbora ona ematen dizute
- ez nago jantokian
- Ni ez noa jantokira, baina denbora gutxi dela esaten dute.
- denbora naikoa da jateko
- jateko denbora nahikoa daukagulako
-
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- laburregia da
- denbora gutxi dagoelako bertan jateko
- gero denbora duzulako
- GUSTORA JATEKO DENBORA EMATEN DU
- Ez dudalako arazorik izaten hauspoara orduan heltzeko
- Bai, jateko denbora ematen digulako
- oso denbora gutxi, gainera bazkaltzera beranduago sartzen gara gente kopuruagatik
- ordu erdi nahikoa eta sobra delako bazkaltzeko
- Denbora gutxi
- EZ DUGULAKO DENBORA GEHIAGORIK BEHAR
- Denbora horretan jateko denbora ematen duelako.
- denbora gutxi duzulako.
- batzutan autobusa dekogunok,galdu dugu autobusa.
- Nire ustez denbora gutxi ematen digula pentsatzen dut eta niri denbora oso azkar pasatzen zait.
- denbora soberan emoten duelako
- ordu erdi nahikoa delako jateko
- denbora asko eman gaituelako
- Lehen, denok apilatu egiten platerrak bere lekuan uzteko edo janaria zakarrontzira botatzeko
eta abar.
- denbora gutxu
- dau ondo
- ez noa jantokira bazkaltzera baina etxera doazenentzat ez dugu denbora askorik
- niri eta nire lagun batzuei askenengoak gara eta ez digute amaitzen uzten seren eta platerrak
eta abar garbitu behar dute eta ez digu denborarik ematen jateko
- 30 minututan denbora soberan ematen du bazkaltzeko.
-
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-

Denbora gutxi ematen dute.

Bazkaltzeko denbora nahikoa delako ondo iruditzen zait.
Oso laburra.
denbora gutxi

Denbora nahikoa dugu bazkaltzeko.

Gozeakin eltzen naizelako jantokira

ez noie jantokira jatera

4. Egindako eskaintza egokia iruditzen zait

- BAI:
- EZ:

187 (97.91 %)
4 (2.09 %)

4.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-
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oso ondo iruditzen zaidalako

gauza asko daudelako

ekintza asko dituzu gauzak egiteko, eta denbora lanak, ikasteko denbora etb.

ikasteko
asko laguntzen duelako

baze bai

Laguntza eskuratzea ondo iruditzen zaidalako.
lagungarria da
Horrela aukera gehiago dugulako
Oso praktikoa da

Denon gustoko zerbait dagoelako

dena oso ondo dagoelako

eskaintza egokia delako eta denbora aprbetzatzen delako.
oso egokia iruditzen zait
erosoa delako.

Denbora hobeto aprobetzatzen delako.
Asko lagundu didatelako eskaini diren gauza guztietan
polita delako
ondo dagoelako

Maisuak laguntzen didatelako
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-

Zuk nahi baduzu etor zaitezkelako eta ikasketetan txarto bazoaz hobetzeko eskaintza duzulako.
ikasteko ondo dagoelako
oso idei ona iruditzen zait egunari al den probetzu andiena emateko.
ondo egoten delako
Lanak eta bestelako gauzak aurreratu ahal dituzulako

egokia iruditzen zaidalako

ONDO DAGO

laguntza ematen dizulako eta talde lanak egin ahal dituzulako.

- eskolatik aparteko klase jarduera lagungarria da
- denbora ematen duelako
- oso ona delako
- ez dakit
- orrela irakasleei zalantzak galdetu ahal dizkiedulako
- Aukera oso ona ematen digulako gure lanetan ondo ibiltzeko.
- oso originalak izan direlako
- oso egokia iruditzen zait hauspoan dauden eskaintzak, pertsona askok esan didate oso
erabilgarria egin zaiela hauspoara joatea, asko ikasten dutelako.
- apropiatua delako
- Gure onerako delako eta horrela gai guztietan hobeto joateko balio digu, eta denontzat balio du.
- laguntzak eskaintzen dizkigutelako
- Oso pozik nago aukera onekin.
- Lanak, eskemak, ikasketak... errazten ditu.
-
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- dudak izanez gero bertara etorri daitekeelako... eta interesgarria da
- Ez dagoelako oso ondo antolatuta.Nire ustez egutegi bat banatu beharko ziguten ikasle
bakoitzari eskaintza berriei buruz.
- Arazoak dituztenentzat ondo dago, dudak eta abar argitu ditzaketelako eta besteek, ekintza
desberdinak egiteko aukera dutelako.
- ikasteko, lanak egiteko.. Aztrketarako errapaso bat emateko eta lanak bukatzeko.
- dena ondo dagoelako
- Laguntza eskaintzea irakasleen aldetik ondo iruditzen zaidalako.
- denbora gehiago aprobetxatzen dugulako
- Bai klase ona delako.
- hainbat eskaintza egon direlako eta denak ikastekoak izan direlako
- Gauza asko falta dira: gizarte, ingeleseko tituluetarako prestaketa...
- laguntzak ezkaintzen digutelako
- Hobeto ikasi ahal dugulako
- Gelan hemandako materia guztia ondo ez baduzu ulertu,eta dudak badituzu,duak argitu eta
ondo ulertu ahal duzu.Gianera ikasteko teknikak ere badaude.
- horrela hobe da pasa dan urteko ordutegiarekin konparatuz.
- Gure ikas-maila hobetzen duelako.
- oso ondo pasatzen dut
- IKASI DEZAKEZULAKO
- ideia ona delako txarto dabizenentzako.
- Jendeak ordu extrak behar dituelako ikasteko.
- laguntza ondo dator
-

ondo dagoelako
Aukera berriak probatu behar dira.
bakoitzak behar dituen laguntzak daudelako
erosoa delako
gauza asko eta desberdinak egin al direlako.

Oso ondo antolatuta dagoelako eta asko hobetzen delako.

oso ideia ona delako, txarto dabilen pertsonari lagunteko
proposamen ona dalako

bai

5. Egindako eskaintza IKASLE GUZTIEI begira (aniztasuna) egindakoa dela iruditzen zait.

- BAI:
- EZ:
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177 (92.67 %)
14 (7.33 %)
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5.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-
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aproposa delako
gehienok parte hartu dugulako

denoi laguntzen digulako.

DENETARIKO EKINTZAK DAUDELAKO

Jendea batzutan dudak daukalako

ze bai
denok dutelako aukera hauspoara joateko.
bai
Ikasle guztiek dutelako eskubidea laguntza eskuratzeko.
Danon parte hartzea sustatzen delako.

Ikasteko zein tailerretan aukera asko daudelako.

ze bai
Ondo ari diren ikasleak ez direlako asko joaten.

Denbora ori aprobetzatzen dutelako
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- Sakontzeko eta indartzeko aukerak daude
- guri lagunzeko delako
- ikasleek parte hartu dugulako
- bai mahai guztientzat hauspoa dagoelako.
- Denok dudak ditugulako eta talde lanak egin behar ditugulako
- Gazua desberdinak baitdaude
- Zeozertan justu bazaude laguntza bat eta oso ondo badakizu hobetzeko ere.
- askok laguntza behar dute eta beste batzuk etxeko lanak egitera , ikastera... etorri al direlako
- Eskaintzan, asignatura printzipalak agertzen direlako, eta asignatura printzipaletan arazo
gehienak daudelako
- hauspoako klase asko daudelako,ikasgai guztietakoak
- Bai, denok gauza berriak ikastea ondo etorriko litzaigulako
- ondo iruditzen zaidalako
- Ikasteko, ekintza desberdinak egiteko... egokia delako. Denon dugulako gauzak egiteko aukera.
- ondo dagoelako.
- Edozer ulertzen ez baduzu azaldu egiten dizutelako.
- Nik uste dut nota txarrak ateratzen dutenei dagoela begira
- baietz uste dut
- ez dakit
- denok zehozer egin ahal dugulako
- Denok hemen gure lekua izan dugu uste dut,batzuk liburutegian eta beste batzuk eskainitako
arloetan.
- denentzat berdina delako
-
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- laguntzen duelako.
- txarto banaduta daude gauzak adibidez astlenetan ez dago gauza garrantsitsurik eta
aztearteetan bai
- Gure onerantzako delako.
- sailatsuna dutenetzetat gehien bat
- ikasteko
- ONDO DAGO
- Ikasle guztiok energia gutxi daukagu bazkal ondoren.
- Jende guztia aukera duelako.
- Ondo iruditzen zait
- posik gaudelako
6. Ikasle-ohien eskutik egindako eskaintza interesgarria iruditu zait.

- BAI:
- EZ:

175 (91.62 %)
16 (8.38 %)

6.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-
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asko irakastzen dutelako

Gauza asko nire gustokoak izan zirelako
Ideia onak eman dituztelako

Eurek irudikatzen dutelako ondo

Aisialdiari dagokionez ondo egon dira eskaintzak, baina ez prestakuntzaren aldetik.
ASKO DAKITELAKO

interesa ikusi dudalako ikasleengandik
zergaitik bai

1/7/2014

Inkestak_015082: Hauspoa 2013/2014.Ik.
- haibat tailer interesgarri egin baitira
-

oso interesgarria delako

Ez nahiz tallerretan egon, baina ez dit interesa deitu.
Gure lan errendimendua hobetu dutelako eskaintza honekin

Oso ondo iruditzen zait.

ez nahiz ekintzetan egon
beraiek badakitelako zelan doan gauzia

ez dakit

Beraiek dakitena erakustea miresgarria da.
zergati bai
Eskaintza ona delako.

ez dakit
proposamen ona dalako

ez dakit

- beraiek jadanik eskolan egon direlako
- interesgarria delako
-
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-

irakasgaiak oso onak direlako.

ez nioke ezer gehituko
hauspoa interesantea dalako
ez zait importa
hauspoa oso ona delako
Ekintza desberdinak egin ditzakegulako ikasleok.
gauza interesgarriak ikaste dituzulako

interesgarriak izan direlako
eznaz ikasle ohiekin egon

parte hartu dugulako

- jendea intesesatuta egon delako, tailer horiek egiterakoan
- ESKAINTZA ONA DA
- Ondo iruditzen zait
-
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- Beraiek beraien partetik ahal duten ipintzen dutelako eta eskertzekoa da. Beraiek euren
esperientziak kontatu ahal digulako.
- jenteak eskaintza interesgarriak egin dituelako.
7. Zer gehituko zenioke orain arte egindako eskaintzari? (180 karaktere max.)

-
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Ezer ez.

Gauza dibertigarriak ipini, jolasak, txapelketak

ezer
dantza klasiko tailerra egotea
bazkaltzeko denbora gehiago.

ezer
Ez nioke ezer gehiruko.
ezer ere ez neuretzako ondo dago olantze.

Beste ideia batzuk ipintzea
ezer
aukera gehiago geituko nizkioke horrle againera jende gehiago etorriko zen
ondo dagoela uste dut

ezer oso ondo dago

Klase libreak egon beharko zirelako, antolakunde ezberdinek euren eginbeharrak egiteko.

Uste dut ditugun gauzekin nahikoa dela
Ezer ere ez

Ezer ez

ez nioke ezer gehituko momentuz
pistina bat
Ez nioke ezer gehituko

ezer
oso onak laguntzen doste asko
ezer dena dau ondo
Ezer

artearen inguruan lantzeko gai gehiago
Gehiago gauzak danok parte hartzeko,tailerra gehiago eta horrelako gauzak
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- teknologian bostak arte uztea gehituko nioke, baina beste dena ondo dagoela iruditzen zait
- Frantseseko klasea.
- aktibide gehiago adb:zineforum
- Harreman-tailer bat
- ezer ere ez ondo dago
- ezer.
- igeriketa
- ez nioke ezer gehituko
- Ezer ere ez.
- ezer
- EZER
- ezer ere ez, odo dago
- Ezebez, dena ondo dago
- irakasle batzuei apurrtzo bat gehiago geratzea
- Nik uste dut josteko tailer bat egiten bazuten oso dibertigarria izango zela baina ez dago
guztiontzat egin dazeren batzuk beste hauspoa mota bat daukagu laguntza etb
- ezer ez
- ezer
-
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apur bat beranduago astea

ez nioke ezer gehituko
ordu bat baino gehiago

Harreta gehiago ematea irakasleek proiektuari
ezer
ezere
ezer
Beharbada, errefortzuetan, irakasgai batzuetan, irakasgai horren errefortzua maizago izatea
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-

Hizkuntzak erakusteko klase gehiau
kirola egitea,
hauspoa dagoen egunetan (guztietan ez) kirolari loturiko jolasak egitea
ezer

ginasia
ezerrez
Jolasteko gauzak (baloiak,...) uztea kanpoaldean jolasteko. Gauza dibertigarriak egitearren

tailer gehiago egotea
ezer ez
abesteko karaokea...musikarekin erlazionatua dagoen guztia.
teknologiako hauspoa saio gehiago

Ezer ere ez
ezer oso ondo dago

-

ingeles gehiago

ezer

Informatika eta sukaldaritza
Ezer, ondo iruditzen zai
Nire ustez dena dago ongi.
Kultura orokorra (Historia urbila, gaur egungo egoera...)
Teknologiako saio gehiago gehituko nizkioke
Ekintza gehiago

8. Zer kenduko zenioke orain arte egindako eskaintzari? (180 karaktere max.)

-

19/35

ez nioke ezer kenduko

Ez nioke ezer kenduko
eser ere ez
ezer

ezer ere ez ondo dago

antolatutako tailer asko
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- ez nioke ezer kenduko
- ezer dena dau ondo
- ezer
-
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ezer ere ez
Jende gutxi dauden lekuetan ori kentzea
Ezer, ondo iruditzen zait
natura

Ezer ere ez.
Ez dakit,

estakit

ez nioke ezer kenduko momentuz

Egun bakoitzean hainbeste gauza egotea
ezer
ezer
ezer
Ezer ez.

ezer ondo dago olan

ez nioke eze kenduko

Agian sukaldaritza.

ezer
Niregaitik ez nioke ezer kenduko.
Ezer
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-
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ezer
15:15 etan aste
EZER

Egun berean ez jartzea matematika eta gaztelania

ezer.
ezer

ezer ere ez
ezer
ezer ere ez, nahikoa da
ezer
ezer ere
ezer

ez
Ni momentuz ez nioke ezer kenduko.
Ezer ez

Ezebez dena ondo dago
Ez nioke ezer kenduko.
ezer

Ezer ere ez

ez dakit

Ez nioke ezer kenduko.
ezer

ezer ez
ezer
makillageguntza
ezer

ez nion ezer kenduko.

ez nioke ezer gehituko
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- ezer
- ezerrez
- Ezer
Antzerkia (Markeliñe)

-

1:
2:
3:
4:
5:

9 (4.71 %)
4 (2.09 %)
8 (4.19 %)
10 (5.24 %)
25 (13.09 %)

Baratza ekologikoa

-

8 (4.19 %)
8 (4.19 %)
9 (4.71 %)
16 (8.38 %)
13 (6.81 %)

1:
2:
3:
4:
5:

Biblioteka

-

1:
2:
3:
4:
5:

0
8 (4.19 %)
20 (10.47 %)
48 (25.13 %)
54 (28.27 %)

Bizikidetza

-

7 (3.66 %)
3 (1.57 %)
9 (4.71 %)
10 (5.24 %)
10 (5.24 %)

1:
2:
3:
4:
5:

Eskola Agenda 21 - IRAES

-

1:
2:
3:
4:
5:

15 (7.85 %)
9 (4.71 %)
12 (6.28 %)
7 (3.66 %)
23 (12.04 %)

Euskara laguntza

-

1:
2:
3:
4:
5:

8 (4.19 %)
9 (4.71 %)
13 (6.81 %)
28 (14.66 %)
13 (6.81 %)

Funky dantza

-

1:
2:
3:
4:
5:

7 (3.66 %)
6 (3.14 %)
8 (4.19 %)
2 (1.05 %)
19 (9.95 %)

Gaztelania laguntza

-

1:
2:
3:
4:
5:

4 (2.09 %)
4 (2.09 %)
12 (6.28 %)
40 (20.94 %)
30 (15.71 %)

Gizarte Talde lanak
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-

1:
2:
3:
4:
5:

9 (4.71 %)
5 (2.62 %)
15 (7.85 %)
17 (8.90 %)
22 (11.52 %)

IKT Gelak

-

1:
2:
3:
4:
5:

6 (3.14 %)
4 (2.09 %)
9 (4.71 %)
34 (17.80 %)
50 (26.18 %)

Ingelesa laguntza

-

1:
2:
3:
4:
5:

9 (4.71 %)
6 (3.14 %)
17 (8.90 %)
18 (9.42 %)
35 (18.32 %)

Laguntza anitzak

-

1:
2:
3:
4:
5:

9 (4.71 %)
2 (1.05 %)
8 (4.19 %)
9 (4.71 %)
10 (5.24 %)

Matematika laguntza

-

1:
2:
3:
4:
5:

13 (6.81 %)
8 (4.19 %)
24 (12.57 %)
25 (13.09 %)
27 (14.14 %)

Pendienteen jarraipena

-

1:
2:
3:
4:
5:

10 (5.24 %)
3 (1.57 %)
10 (5.24 %)
7 (3.66 %)
13 (6.81 %)

Sormen Tailerra

-

10 (5.24 %)
4 (2.09 %)
11 (5.76 %)
6 (3.14 %)
6 (3.14 %)

1:
2:
3:
4:
5:

Tekno gela

-

1:
2:
3:
4:
5:

5 (2.62 %)
4 (2.09 %)
12 (6.28 %)
50 (26.18 %)
56 (29.32 %)

Zientziak laguntza

-

1:
2:
3:
4:
5:

8 (4.19 %)
4 (2.09 %)
10 (5.24 %)
32 (16.75 %)
27 (14.14 %)

Bideogintza

-

1:
2:
3:
4:
5:

4 (2.09 %)
3 (1.57 %)
7 (3.66 %)
16 (8.38 %)
40 (20.94 %)

Diseinu eta makilaia

-

1:
2:
3:
4:
5:

Sukaldaritza
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9 (4.71 %)
4 (2.09 %)
7 (3.66 %)
7 (3.66 %)
11 (5.76 %)
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-

1:
2:
3:
4:
5:

5 (2.62 %)
2 (1.05 %)
11 (5.76 %)
16 (8.38 %)
33 (17.28 %)

Zineforuma

-

1:
2:
3:
4:
5:

8 (4.19 %)
3 (1.57 %)
5 (2.62 %)
7 (3.66 %)
18 (9.42 %)

Arriola emanaldietarako sarrerak.

-

1:
2:
3:
4:
5:

5 (2.62 %)
4 (2.09 %)
11 (5.76 %)
26 (13.61 %)
54 (28.27 %)

Charlas con investigadores.(Univ Deusto)

-

1:
2:
3:
4:
5:

5 (2.62 %)
7 (3.66 %)
14 (7.33 %)
19 (9.95 %)
21 (10.99 %)

Eskolak Dantzara. Tempus I, Anakrusa

- 1:
- 2:

4 (2.09 %)
9 (4.71 %)

- 3:
- 4:
- 5:

8 (4.19 %)
10 (5.24 %)
9 (4.71 %)

Informatika. Ekipoak ezagutzen.

-

1:
2:
3:
4:
5:

5 (2.62 %)
4 (2.09 %)
11 (5.76 %)
11 (5.76 %)
14 (7.33 %)

Lehen sorospenak tailerra

-

1:
2:
3:
4:
5:

4 (2.09 %)
5 (2.62 %)
7 (3.66 %)
22 (11.52 %)
24 (12.57 %)

"Road to Memphis" dokumentala Arriolan

-

1:
2:
3:
4:
5:

3 (1.57 %)
7 (3.66 %)
16 (8.38 %)
8 (4.19 %)
17 (8.90 %)

Robotak programazten

-

1:
2:
3:
4:
5:

4 (2.09 %)
3 (1.57 %)
7 (3.66 %)
10 (5.24 %)
12 (6.28 %)

Sexu Aniztasuna ikastaroa (3.M)

-

1:
2:
3:
4:
5:

5 (2.62 %)
2 (1.05 %)
10 (5.24 %)
26 (13.61 %)
37 (19.37 %)

10. Zure ustez, zer irabazi du Institutuak HAUSPOA proiektuan parte hartuta? (180
karaktere max.)

- ikasleak gehiago jakitia
-
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- gente gehiago aprobatzea
- Denbora gutxiagoa egitea eskolan
- penko gutxiago egotea
- ikasleak gehiago ikastea eta lan gehiago egitea
- Laguntza behar dutenei, laguntza orduak ematea
- INTERES GEHIAGO
- Ikaslehen notak hobetu ditu
- interes handiagoa
- jendea ikasketetan obetzea
- Ikasleei laguntzea
- orain odutegi ezin hobea daukagu, eta eskolara etortzeko gogo gehiago daukagu
- oso ondo aso dibertigarria da
- ez datozenk denbora irabazi dute, eta hauspoa behar dutenak laguntza
- ikasleak siesta bota al dutela
- laguntza gehiago egotea behar dutenentzajo
- Denok obetoago egotea.
- ikasleek denbora gehiago edukitzea haien lanak planifikatzeko
- interes gehiago daukagu
- ikasleak gehiago ikastea
- Ikasleen notak hobetzea.
- ikasleen parte hartzea
- ikasleak zelako arazoak dituzten hobeto iksteko eta hobetzeko
- institutuan denbora gehiago dagoela
- 1000
- jenteak lanak egitea
- Nire ustez, aurrerapen bat da,denok gehiago ikasteko eta zoberan dugun denbora ikasten
aprobetzatzeko
- Jende gehiago obetu kontzentratu izana, eta ikasteko gogo gehiago izatea
- Laguntza gehiago behar dutenendako, gauza berri interesanteak ezagutu
- Ikasleek sailtasunak dituzten arloak aurrera ateratzea eta gehiago ikastea, arreta handiagoa
jartzea eta ikasteko eta lanak egiteko denbora gehiago izatea
- kultura aniztasun eta ikasteko aukera gehiago
- Ikasleak obetzea eta eskolara gustorago joatea.
- Danak hartu dute parte gausa akotan eta ondo dagoela.
- nire ustes institutuak gutxiago irabazi du ikasleek baino
- denbora, ikasteko aukera gehiago eta debor gehiago, nota obeagoak,
- ikasleak hobeto errenditzea lortu du.
- Buruahusteak
- ikasleek gehiago ikastea
- Ikasle batzuk hobetu direla laguntzekin
- ba, ikaskiden lasaitasuna arratsaldez eta obekuntza asko
- denbora gehiago aprobetxatzea
- ikasle gehiagok gainditzea eta beste gauza batzuk ikastea
- Ikasleak gehiago ikastea
- ikasleen aldetik, denbora gehiago eta kalifikazio altuagoak
-
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Jende gehiagok nota onak ateratzea
Ikasleak ikasgai gehiago gainditzea
ikasleak ikasteko denbora gehiago dutela eta dudak hobeago argitzen zaiela
ikasleak obeto joatea

orokorrean nota hobeagoak egotea lortu du
Jende gehiago ikastea
ikasleek gehiago ikastea
fama gehiago
Prestakuntza indibidual pertsonalizatuago bat
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- lan gehiago egite, klazsean ez diren ondo ulertzen gausak auspon beriro asaltzen dira..
- ikasleek institutuan gauza desberdinak egiteko aukerak izatea,
- Nik uste dot irabazi duena institutuak, izan da denbora gehiago dugula ikasteko eta etxeko lanak
egieko ta beste gauza batzuk
- geiago ikasten dugu
- jendea pozik juatea eskolara
- Nire ustez Institutuak gure konfiantza irabazi du
- Entretenigarriagoa eta hobea da.
- Ikasleek nota hobeagoak ateratzea.
- laguntza gehiago eman du
- Ikasle-irakasleengan konfiantza
- Ikasleen jarrera positiboagoa
- jende gehiago ikasturtean zehar hobeto joatea
- jende proiektuetan interesatzea eta arratsaldean institutura etorri behar ez izan arren jendea
etortzea eta ikasleek ikasteko denbora gehiago iztea eta errefortzua hematea.
- asko
- Ikasleok nota obeagoak etaratzea hauspoako laguntzegaitik.
- Nota hobeagoak ataratzea
- intitutuko ikasleak nota eta interesa hobetzea
- gaitazunak dituen hendeari laguntzen die
- Asko oso ondo jokatu du eta oso ondo gelditu da
- Ikasle gehiago institutuan parte hartzen egon direla.
- ikasleak obeto ikasten dutela
- notak altsatzea
-
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Gauza asko
konfiantza
notak hobetzea
etxean ikasten ez duten ikasleek,ordu betean zerbait egitea
laguntzak ematea
Ikas-maila altuagoa izatea
Nota hobeagoak ateratzea

Ikasleak autonomoagoak izatea

Ez geratzeko etxean ezer egin barik
Laguntza behar dutenei oso ondo etorri zaie, eta gainerakoei denbora gehiago eman digu
gauza asko
Ikasleak laguntza obeagoa lortzea behar duten arloetan
jenteak eguna hobeto aprobetxatzen du eta gainera jende gehiagok gainditzen du
sormena eta gogoak
Ikasleok orain nota onagoak ateratzen ditugula uste dut.
Ikasleen zailtasunak hobetzea.
nota hobeagoak edukitzea
uste dut notak hobeagoak izango direla hauspoan emandako laguntzarekin.

ikaskideen lasaitasuna

notak hobetzea.
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-

Denok lagunen artean ikastea, horrela hobeto ikasten da
Gauza asko adibidez denbora ondo aprobetxatzea gauza desberdin askorekin
Ikasleak, erreztazunak edukitea.
suspenso gutxiago izatea
denbora

ikasleak parte hartzea
ikasleak gehiago ikastea

Hauspoa etortzen direnak hobetu egingo dutela.
Ikasleei laguntza handia arratsaldero.
Jendeak ikasteko gogo gehiago edukitzea
jendeak gauzak obeto egitea
Arratsaldeetan, ekintza gehiago egotea

- 2.30 irten eskolatik
- gehiago ikastea
- ikasleek arratsaldeetan jai edukitzea
- ikasleak gehiago ikastea
- Ondo joan dela Hauspoa tailerra.
- Nota onak ateratzea
- Ikazleak denbora gehiago edukitzea lanak etxean egiteko eta galderak badituzu irakasleei
galdetzeko.
- Ikaseek, edozein gaiarekiko dituzten zalantzak argitu ahal dituzte, izan ere batzuetan klasean
beldurtu egiten dira. Oso giro ona egotea ere irabazi du.
- Denbora hobeto aprobetxatzen da.
- nik uste dut institutuak nota obeagoak lortu dutela.
- ikasleek laguntza edukitzea.
- Ikasleak hobeto errenditzea lortu du.
- ikasleak behar duten laguntza edukitsea
11. Zure ustez, zer irabazi duzu zeuk ikasle moduan HAUSPOA proiektuarekin? (180
karaktere max.)

-

gauza gehiago jakin
gehiago ikastea eta ulartzea.
gehiago ikastea
Gauza berri ugari ikasi ditut txarla eta horrelakoei esker.
Autonomia gehiago, lasaiatasun gehiago...
berdina notak hobetzea
ez dakit
Denbora librea
Nota obeak ateratzea irabazi dut
gehiago ikasi
Asko lagundu didala
Gauza desberdinak egiteko aukera asko eta baita ikasgaiak ondo ulertzeko aukera
Nire uztez gehiago ikasten duzula eta lanak ez baditut ulertzen hauspoa klaseak laguntzen dit.
penko gutxiago ateratzea
gehiago ikastea
ikastea fundamentala dela
laguntza
proiektuak amaitzea

Neure lanetan hobeto sentratzea

- denbora
- gaitazuna dudan lekuetan parte artu eta notak obetu
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-

Dudak argitu ditut, eta oso ondo pasatu dut.
gausa asko ikasi dudala
Gehiago ikasi
etxerako lanak egiteko denbora gehiago

-

duda bat izan dudanean azaldu egin didatela

Ikasteko denbora gehiago.
Arratzaldeak libre izateak ikasteko edo beste jarduera batzuk egiteko.

Berdintasunaren inguruan gehiago jakitea eta gehiago interesatzea
ikasteko ordu gehiago
Nire denbora propioa galtzea.Amak behartu egiten nau etortzera.
hainbat duda argitzea

Ikasteko orduan hobeto antolatu naiz.
gehiago ikastea
Informatikako lanak egitea eta ikasgai batzuetan hobeto joatea
ikastea
asko merezi dut
talde lanak egiteko eta lana aurreratzeko
Ulertzen ez ditudan gauzak erraztu zaizkit
Lagunekin lanak egiten hobetu
ez dakit
Denbora.
Laguntza izatea behar dudanean.
Nota hobeak ateratzea
ez duzuna ulertzen azaltzea

gauzak ulertzea eta proiektuak eta abar aurreratzea

Ikasi dut, nire emaitzak ona ez izan harren, hauspoarekin, gauza berriak ikasi ditut
obeto joatea
arratsaldeak hobeto aprobetxatzea
ordu gehiago ikasteko
Baratza ondo erabiltzen izana
gaiak hobeto ulertzen ditut eta errazagoak iruditzen zaizkit.

zerbait ez dakidanean hauspoan egin ahal dudala
denbora gehiago arratsaldeetan

ordenagailuak edo teknologia gelara joan behar nuenean hauspoak asko lagundu dit
Denbora eta organizatzeko askoz denbora gehiago daukat

denbora gehiago dena antolatzeko
ikastea irabazi dut
ezer ere ez
Arratsaldeak obeto aprobetxatzen ditut, eta hobeto organizatzen naiz.
GUZTIA
emaitzak hobetzen dira
sormena
eser

azterketarako laguntzak artzea
irribarreak laguntza eta ikasi gauzak
Gehiago ikastea
eser
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- Ez ditudan ulertzen gauzetan lagundu zidatenean hobeto egitea
- Nik asko irabazi dut edozein arlotan arazorenbat izanda hauspoara joan eta bertan esplikatzen
dutelako.
- ikasgai gehiago ulertzea
- Irakasleek lagundu didate
- asterketak prestatzea eta etxerako lanak egitea.
- Laguntza.
- ikasteko moduak
- Notak hobetzea
- Arratsaldean ikasteko denbora gehiago
- gauza gehiago jakin
- denbora gehiago izatea
- geiago ikastea
- Zailtasunak ditudanean laguntzen didatela.
- ikasteko ordu gehiago
- Ikasle moduan, klasez kanpoko azalpen gehiago lortzeko eta proiektuak egiteko denbora
gehiago izateko aukera izan dut. Honek asko laguntzen du.
- konfiantza
- nik denbora bear dut tekno priektua egiteko.
- Ez nekien gauzak, hauspoan azaldu didate eta ulertu ditut. Eta batez ere oso ondo pasatu dut.
-

h

Nota onagoak ateratzea
ZELAN IKASI
gehiago ikastea
gauza berriak esagutzea
Laguntza

Nire dudak kentzea, lanak egitea, azterketak preparatu.

laguntza gehiago izatea eta eskola lehenago amaitzea
Lan egiteko denbora irabazi dut.
Laguntza arlo konkretu baten
nota obeagoak, ikasteko denbora,
gauza asko irabazi ditut
ikasteko laguntza eta denbora, eta gai aniztasun asko
nota hobeak ateratzea
zalantza batzuk argitzea
gehiago ikasi

Lasaitasuna
Nota hobeagoak atera eta ikasteko teknikak hobetu
notak hobeagoa ateratzea
Laguntza beharrekotan HAUSPOAra etorrioko nintzateke
arratsaldeak hobeto aprobetxatzea
Nik teknoko proiektua aurreratzeko denbora irabazi dut.
Azterketetan nota obeagoa ateratzea
laguntza eta beste gauza batzuk
Sakonera gehiago izatean tema gehienetan
laguntza asko duzula
Gehiago ikastea, denbora libre gehiago ikasteko
denbora irabazi dut aratsaldetan beste gauza asko egin behar ditudalako
irakasgai batzuetak hobetzea.
lagungarria egin zait
Notak hobetu ditut
Nota onagoak ataratzea
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-

Gauza gehiago jakitea
arratsaldeetan ikasteko denbora gehiago
hobeto ikasten dut eta nota altuagoak atera ditut
nik gauza gehiago ulertu ditut hauspoari esker
gauza geiago ikastea

12. HAUSPOA proiektua garatzen jarraitzea, ondo ikusten dut.

- BAI:
- EZ:

176 (92.15 %)
4 (2.09 %)

12.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-

30/35

oso ondo doalako
oso erabilgarria iruditzen zaidalako

Ikasleei laguntza emateko ondo dagoelako
oso ona delako

siesta bota al dudalako
gero arratsaldean laguntza dugulako

laguntze digulako
Oso ondo dagoelako

ideia ona iruditzen zaidalako
beste umei aukera bat emotea eta ondo dagoelako0
ondo dagoelako lanak egiteko
obeto delako
ikasleontzat hobea delako
gustatu zaidalako ideaia, eta ona delako,
asko ikasten dudalako
Gauza berriak ikasten eta extra lanak egitea ondo dagoelako
Denontzat obeagoa delako
asko laguntzen duelako
Oso ondo iruditzen zaidalako arrtsaldeetan etortzeko aukera egotea
oso erabilgarria da
Oso ondo dagoelako, lanak egiteko,...
Hauspoak asko laguntzen duelako, neri asko lagundu dit matematikarekin .
Lagundu egiten duelako.
Oso ondo dagoelako eta pila bat laguntzen duelako

LOGIKOA DA ONDO DAGOELAKO

ez dut aldaketarik ikusi aurreko urtetik ona

Hobekuntzak dakartzala deritzot.
Oso ondo dagoelako.

Hurrengo urtean ere berdintasuna, funky ta markeliñerekin lanean jarraitzeko
denbora hobeto aprobetxatzen delako
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ideia ona delako
oso ondo iruditzen zaidalako
Ikasleak gehiago ikasten laguntzen duelako eta hobetzea baita ere
Emaitz oso onak eman duelako
Arlo guztietako laguntza eskaintzen digutelako
ideia ona delako.
guretzako aukera ona delako

ondo dagoelako
Asko laguntzen duelako
Oso ondo atera ez arren, beste aukera bat merezi du, berez ideia bikaina baita
interesgarria iruditzen zait
Niri behintzat gauzak askoz hobeto daramatzatelako
arratsaldetan etxeko lanak egiteko eta ikasteko erabiltzen dudalako
irribarre gehiago ikasi gehiago eta institutua askos hobetoagoa izango da
umeontzat oso ondo dago
interesgarria eta praktikoa iruitzen zaidalako
Oso interesgarria delako eta asko laguntzen duelako

Ondo dagoelako oraintxe bezala institutua
Hobeto ikasteko laguntzen digulako
ondo datorrelako
Arratsaldeak libre izaten jarraituko dudalako.

bai babaina asten bada beranduagoa obeto
Denbora gehiago aprobetxatzen da, etxera joaten zara bazkaltzera, eta lehenago zaude etxean

-
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Ondo dgoelako.
gehiago ikasi nahi dudalako
Lagungarria delako laguntza behar dutenentzat eta hobetu nahi dutenentzat.
ikasi egiten dudalako
Denbora gutxiago egoten dugulako eskolan
asko laguntzen duelako.
oso erabilgarria delako
Jende askorentzat baliagarria izan delako.
Ikasleei lana eta ikastetak errazten zaizkielako.
oso emankorra delako

1000 arrazoi positibogaitik.

sistema oso ona iruditzen zait
Asko lagundu didalako

Aukera oso ona delako
hauspoa oso ondo etortzen da gehiago ikasten duzulako baina tailerretan ondo pasatzen da
hobeagoa delako
Oso proiektu interesgarria delako
oso gustora nagoelako
Aukera oso ona eta berriro disfrutatuko nuke
oso ondo dagoelako
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- oso ondo doalako
- Ikasle denentzat egokia iruditzen zaidalako.
- klasea ez dugulako
- Asko ikasten duzulako
- Denontzat gauz ona eta aurrerapen handia delako eta gainera oso interesgarriak dira bertan
egiten diren gauzak.
- Gauzak ondo joan diezelako.
-

gehiago ikasten duzulako

Asko laguntzen duelako jendeari.
gainditzeko aukera gehiago daudelako
ikaslei ako kostatzen basaie laguntzeko
Ikasketekin laguntzen duelako
Familia batzuek ezin dutelako partikularrak ordaindu baina laguntza behar dutelako umeek

ondo dagoelako
laguntzen zaitulako
oso ondo dagoelako
ordutegia ondo dagoelako

Oso ondo datorrelako
momentuz oso ondo doalako
oso lagungarri delako
Jendeak behar duelako gauzak ulertzeko.
niretzat oso ondo datorrelako eta oso gustura nagoelako
Oso ondo dagoelako. Ekintza politak daude egiteko eta txarto zauden asignaturak hobetzeko.

Gehiago laguntzen digulako eta arratsaldeetan jai dugulako

13. Zer da galdetu ez dizuguna eta esatea nahi duzuna? (180 karaktere max)

-
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teknologian denbora gehiago eta egun gehiago egoten iztea gustatuko litzaidake
Antolakunde ezberdinei aukerak eman zaiela.

ezer
ezer
ez dakit zer erantzun
ezer
ezer
Obetu dudan ala ez
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Etxera joaten garenentzako ordutegi txarra.
pozik nagoen irakasleeek diguten errespetua.

ezer

Ezer
haupoak hurrengo urteetan ere jarraitzea

ezer

ordutegia aldatuko nukeela, apurbat beranduago hasiko nuke

ez dakit

Kazetaritza-iraes egitea

-
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ezer
Ezer
ezer

EZER

ezer dena ondo dago
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gauza eta priektu gehiago egin

ezer

Ezer
Oso idea originala eta oso ona

- ezer
- ezer ez
- ezerrez
- Ezer
- Hobekuntzarako hauspoara joatzen direnei baliabideak ematea
- Hauspoa ideia bikain bezala jao zen, akatsik gabekoa, baina azkenean bere helburuak ez ditu
ondoegi garatu. Lan asko egin behar da hau hobetzeko.
- ezer
- Hauspoak aurrera jarraitzea.
- ezer.
- Ez
- Ezer ez.
- ezer
- ezdakit
- Etxean jaten dutenei ez die denbora ematen 3:15etan eskolara bueltatzeko, 3:30etan izango
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balitz, hobe
- niretzat hauspoa oso baliagarria izan dela.
- ezer
-

h

Ezer.
Ezer dena onado dago nire ustez

Galderak egokiak izan dira.
ezer

ezer
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