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Vista general

Grupos visibles

Editar preguntas

Plantillas

Análisis

Mostrar respuestas

Todos los participantes

Respuestas enviadas: 26
Preguntas: 26
1. Proiektua martxan jartzeko Institutuaren ordutegia moldatu beharra egon
Exportar
Exceldiren 1050 ordu goizeko 08:30etatik 14:30etara
da.Agindutako eta derrigorrez
bete a
behar
izatea,ondo iruditzen zaizu?

- BAI:
- EZ: 0

26 (100.00 %)

1.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Erreza/erosoa arratsaldeko txandak antolatzeko
- Arratsaldeko orduak hobeto betetzen dira holako jarduerekin. Ikasleek hobeto antolatzen dira
etxerako lanak egiteko eta kirola eta abarreko jarduerak burutzeko.
- Goizez errendimendu handiagoa.
- Betiko klaseak hauspoako ekintzetatik ondo bereizteko
- arratsaldeko orduak mantentzen baziren, hauspoa gehiegi luzatuko litzateke
- Uste dut irakasle eta ikasleriarentzat ordutegi egokiagoa dela arratsaldeko klaseak ez zirelako
hain produktiboak
- Uste dut ikasleentzat ordutegi egokiena dela, aukera ematen die arratsaldeak lasaitasunez
antolatzeko.
- Ikasleek aratsaldeko klaseak ez dituztelako aprobetzatzen.
- Beharrezkoa delako
- Goizez hobeto aprobetxatzen dira eskola orduak, giro lasaia arratsaldeetan
- Ikasleek bazkal osteko klaseak ez dituztelako behar bezela aprobetzatzen
- Goizeko errendimendua altuagoa delako
- Eguneroko jarduna hobeto aguantatzen delako.
- Ikasleen errendimendua hobea delako
- Goizez arloak ematea eramangarriagoa delako bai eurentzat bai guretzat
- Ikasleen aprobetxamendu-maila altuagoa da. Arratsaldeko klaseak oso neketsuak dira ikasle
gehienentzako.
- Bizikidetzan izan duen ondorio baikorrak direla eta
- Urte honetako oso esperientzia ona izan da
2. Hauspoa arratsaldeen ordutegia 15:15etatik 17:00ak arte izatea eta zure laguntza
15:15etatik 16:15etara izatea ondo iruditzen zaizu?

- BAI:
- EZ: 0

26 (100.00 %)

2.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Irakaslegoaren inplikazioa ezinbestekoa da honelako proiektu bat aurrera eraman ahal izateko
- Formula egokia da aniztasunari erantzuna emateko
- Irakasleok HAUSPOA proiektuan parte hartu behar dugulako. HAUSPOAN ikasle kopurua
txikiagoa denez bakoitzari laguntza zuzena eman diezaiokegu.
- Talde murriztuak izanik,arreta zuzenagoa eskaintzen zaie
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-

Derrigorrezko orduak goizez izateko, dirudienez, modu bakarra delako.

Egokia eta nahikoa delako.
Beranduago traba gehiagi egingo liguke guztioi

Ordua egokia iruditzen zaidalako

Ekintza bat egiteko nahiko denbora ematen du.
Normalean astia ematen du ikasleei arreta eskaintzeko

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:

9 (34.62 %)
1 (3.85 %)

3.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Etxean bazkaltzen dut baina astirik badaukat
- Laburregia ez da izango?
- Hobeto aprobetxatzen delako eguna.
4. Egindako eskaintza egokia iruditzen zait

- BAI:
- EZ: 0

26 (100.00 %)

4.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Esparru akademikoa lantzeaz gain beste esparru batzuk hartu dituelako.
- Hasiera izateko, gauza asko eskaini dira
- Hobetu ahal da
- Beharra duten ikasleek errefortzua jaso ahal izan dute eta beste aukera batzuk ere eskaini dira
- Oso anitza delako
- Oso oparoa. Gure muga ezagutu beharko genuke.
- Ondo egon da hasteko,baina hobetu daiteke
- gainera beti daukagu aukera beste bat sartzeko edo kentzeko.
- Uste dut zabala eta egokia izan dela eta ikasleen harrera ona izan dela iruditu zait
- Hainbat gai7ekintza eskeini direlako.
- Partikularrak ordaintzeko dirurik ez dutenentzat errefortzua eskeintzen delako, eta gauza
desberdinak egiteko aukera ere ematen zaielako ikasleei (dohan, ere).
- Arlo asko eta desberdinak eskeintzen dira
- Esparru zabala hartzen duelako.
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- Beti hobetu daiteke aurten lehen urtea izanik, egindako ekintza motetatik arrrakasta geien
dutenak jakin dezakegu.
- Lehenengo aldiz denez ahal duguna egin dugulako.
- Ikasgaien gain beste zenbait arlo lantzen direlako
- Jarduera mota desberdinak daudelako: laguntzarako, hobekuntzarako, lana aurreratzeko eta
beste batzuk, lasaiagoak.
- Arreta zuzenagoa emateko aukera dugulako
5. Egindako eskaintza IKASLE GUZTIEI begira (aniztasuna) egindakoa dela iruditzen zait.

- BAI:
- EZ:

25 (96.15 %)
1 (3.85 %)

5.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Uste dut bikaintasunaren eskeintzan asmatu behar dugula
- Laguntzak zein bikaintasunerako ekintzak egon dira.
- Perfil guztietako ikasleek hartu dutelako parte
- Maila desberdinak eta aukera desberdinak egon direlako.
- Nahiz eta hasieran arlo akademikoetan arazoak zituztenei laguntzeko planteatu, beste hainbat
gauza guztiontzat izan dira.
- Agian bikaintasunari denbora gutxiago eman diogu baina hemendik aurrera kontuan izango
dugu.
- akademikoa eta ludikoari erantzun zaiolako
- Ikasgaiak lantzeko eta aisaldirako ekintzak eskaintzen dira
- Denok aukera izan dute zerbait gustukoa edo behar izan dutena egiteko
- Kasu batzuetan bai, irakasle asko egon direlako maila guztietan laguntza emateko.
- Askatasun handia dugulako irakasleok ekintzak prestatzeko
6. Ikasle-ohien eskutik egindako eskaintza interesgarria iruditu zait.

- BAI:
- EZ:

25 (96.15 %)
1 (3.85 %)

6.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Elkarlaguntza , metodologia berriak...bultzatu direlako
- lan dinamika berria sortzen delako
- Ikasle-ohiak institutura bueltatzea oso interesgarria iruditzen zait.
- Uste dut ikastetxe irekia izatea eta komunitatearen parte hartzea positiboa dela, aberatsa da
dela
- interesgarria modu boluntarian beraien aportazioa egitea
- Eskola guztiona eta guztientzat denaren ideia zabaldu eta praktikan jartzen duelako.
- Ez dudalako ezagutzen ondo egin dutena.
- Puntazo!!! Gure esker ona nola agertu pentsatu beharko genuke.
- Eurengandik gertuago daudelako
- Ikasle ohiak horretan erabiltzea oso interesgarria delako, gure ikasleengandik hurbilago daudela
kontuan izaten badugu
- Beste ikuspuntu/esperientzia erakusten dute
- Ekintza inreresgarriak izan direlako, originalak.
- Hurbiltasuna sortzen duelako
- Idei berriak eta azkotan ludikoagoak ekartzen dituztelako
- Oso gauza desberdinak eskaindi direlako.
7. Zer gehituko zenioke orain arte egindako eskaintzari? (180 karaktere max.)

-
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- Ordutegia hobeto antolatu.
- Bikaintasuna lantzea
- Arloetatik eskaintza zabalagoa izatea
- Musikarekin lotutako zerbait( kantua,..)
- Bikaintasunean lan egiteko eskeintza koordinatuagoa
- Jarraituko nuke proiektuan lan egiten eta aztertuko nuke zeintzuk diren ikasleen interesak eta
ikasle ohien eskaintzak.
- Ikasgai bakoitzeko ordutegia errepasatu behar dugu.
- Arlo guztietako irakurketak.
- Agian eskola agenda 21edo ikastetxeko beste proiektutako hainbat ekintza egin edo ikasle
boluntarioekin antolatu ahal izatea.
- Irakurtzen eta ulertzen ikasteko teknikak
8. Zer kenduko zenioke orain arte egindako eskaintzari? (180 karaktere max.)

-

Ezer ere ez.
Kendu ez baina agian laguntza batzuk errebisatu behar dira.

Ordutegian gauza gehiegi batera. Ikasleei zail egiten zaie aukeratzea.

Ez nuke ezer kenduko, dena izan da interesgarria.

Panpinak
Ez nioke ezer kenduko.

- Zenbat ikasle etxekoek edo tutoreak "derrigortuta" etorri izan direla eta ez diote etekinik atera.
- Ez nuke ezere ere kenduko.
9. Nik proposatu ditudan jarduerak ikasleengan interesa sortu dutela iruditzen zait:

- BAI:
- EZ:

13 (50.00 %)
5 (19.23 %)

9.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

-
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Gutxiengoak lortzea denon helburu direlako
azalpen zuzenagoa jasotzen dutelako
Haiek holan esan dutelako, dena den azterketa garaian ez ziren etortzen (Hori bai, abisatuz)
Jarduera desberdinak prestatzen saiatu naiz, gelako desberdinak.
ez ditulako proposatu ezer

Bakarrik azterket bat gertu zegoenean

Interesa baino gehiago premia esango nuke.
Solapatu egin delako beste irakasle batzuren eskaintzarekin
etorri direlako, oraindik ez dut beraiek egindako ebaluazioa jaso
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- Aspergarriak iruditzen zaizkielako.
- Albisteak edo gauza praktikoei buruzko testuak emanez gero sarri kontroletarako zalantzalk
argitzea zen euren nahi bakarra
- Aurreratuentzat zen eta beste ekintza batzukin koinziditu zuenez ez ziren errregularki etortzen
- Ikasleak normalean etorri dira.
- Azken bolada honetan bi mutil gehiago dauzkat.
- Behar izana duten ikasleak etorri izan dira eta ondo ikusi izan dute egindakoa
10. Mintegitik bideratu ditugun jarduerak ikasleengan interesa sortu dutela iruditzen zait:

- BAI:
- EZ:

23 (88.46 %)
3 (11.54 %)

10.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- Horren beharra egon delako.
- laguntza jaso dutela sentitzen dutelako
- Gustatzen zaie taillerrean egotea.
- Errefortzuak izan direlako
- Parte hartu dutelako.
- Harremanak sendotzeko eta bakarkako arreta hobetzeko
- Ikasleek aurrerapena ikusi dutelako
- Testuak lantzea erabaki zen eta nahiz eta testu desberdinak aukeratu etortzen ziren ikasleak
derrigortuta etortzen ziren eta ez zioten etekin handirik ateratzen
- Gaiak lantzeko eta errekuperatzeko egin direlako.
- Teknologia berriak erabili ditugulako, eta normalean ikastetxeetan egiten ez diren gauzak egin
dituztelako.
- beste ekintzetara joan direlako
- Partehartzeagatik
- Orokorrean uste dut baietz, batez ere 1. eta 2. mailetan
- Gonbidatutako ikasleei eskeinitako laguntzek ez dute arrakastarik izan. Ikasle bakoitzak BERE
irakaslearen azalpenak nahi ditu eta ez mintegikide batenak
11. Zer proposatuko zenuke HAUSPOA hobetzeko? (180 karaktere max.)

- "Exzelentzaiarako" delako bestern bat. (Gure kopurua arazoa del badakit)
- Irakasle guztiak inplikatzea.
- Kontutan izan zein irakasgai eskaintzen den egun bakoitzean eta ikasleen interesei jaramon
egin.
- Nik ostegunero artistikoko jarduerak egingo nituzke edo zientzako jarduerak
- Aurreratuek zein laguntza behar dutenek proiektua konpartitzea (norberak bere neurrian)
- Ekintzen gaurkotasuna eta ikasleen interesa mantentzea. Ikasturte amaieran burututako lanaren
emaitzak plazaratzea (web orrian agertzea, herri mailan informatzea).
- Sakontze ariketak
- Arduren partekatzea. Zuzendariaren ardurapean egon da batez ere
- Irakasleok ekintzak prestatzeko formazioa jasotzea
- Bikaintasuna koordinatu eta sakondu
- Testuen lanketa egin beharrean informazioa bilatzea eta ondorioak ateratzea eskatzen duten
ikerketa lan txikiak egitea
- teknologian zerrenda bat egin denok aldi berean ez egoteko.
- Agian ez solapatzen saiatzea, hori izan delako nire esperientzia. Hala eta guztiz ere, aukera izan
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dut nire hauspoa ordua betetzeko
12.- HAUSPOA arratsaldeetan, ikasle eta irakasleen arteko harreman-esparru desberdina
sortu da eta guztion arteko harremanak oso onak eta eraginkorrak izan dira:

- BAI:
- EZ:

22 (84.62 %)
2 (7.69 %)

12.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- ez dagoelako gela arrunteko prezioa
- Ez dut lortu klase arruntetan dudan aparteko harremanik
- Beste giro bat sortzen delako: lasaiagoa
- Hurbiltasunagatik.
- Guztion hori oso kategorikoa da.
- derrigorra ez izatean, badirudi beste lasaitasun batekin agertzen garela(ikasle-irakasle)
- Ikasle-Irakasle harremanei dagoekienez batez ere, irakasleen artean ez dut hobekuntzarik
nabaritu.
- Harremanak eta interesak hurbilagoak
- Denok giro erlajatu eta hurbilagoagoa lan egin dugulako. .
- Borondatezkoa zelako eta motibazioa bermatuta zegoelako
- Beste modu batera harremandu gara, informalago, eta hori aberasgarria izan dela uste dut.
- Klaserik ez denez guztiok lasaigo egon gara.
- Talde txikiagoak izateak, edukien presiorik ez izateak eta derrigorrezkoa ez izateak, ikasleekiko
urbilago sentitzea eragin digu.
- Nire arratsaldean ez delako arazorik sortu.
13. Zure ustez, zer irabazi duzu, irakaslearen ikuspegitik, HAUSPOA proiektuarekin? (180
karaktere max.)

- Arratsaldeko lana behar izana duten ikasleei eskeini ahal izatea intentsitate handiagoarekin eta
ikasleak eskolan arlo akademikoaz gain beste hainbat atal landu ditzaketela ikusi.
- ez da asko aldatu
- Ikasle batzuk beste egoera batean ezagutzea.
- Nire ikasleak ez diren beste mailako ikasle asko ezagutzea eta euren ikaskuntza-prozesuan
laguntzea.
- Lana beste modu batean egin daitekela ikusi
- Ikasleak hobeto ikustea, bolondres eran etortzea
- mintegi arteko kooperazio handiago, aukera gehiago gauza saiatzeko
- ikasleekin esparru txikiago eta desberdin baten lan egitean
- Saiatzea egiten gelan egiten ez dudana edo bukatzen ez dudana eta ikasleak hobeto ezagutzea.
- hurbilago ikusten dira ikasleen gabeziak, interesak...
- Derrigorrezko ordu lektiboen aprobetxamendua eta HAUSPOA orduetako lasaitasuna.
- Ordu lektiboak hobeto aprobetxatzea, arazoak dituzten ikasleak hobeto laguntzea, eta ordutegi
hobeagoaren ondorioz, indar gehiago izatea.
- Lan egiteko leku bat
- Zenbait ikasle hobeto ezagutu ahal izatea
- Harremanak, beste jarduerak, orduetgia,...
- Oso inportantea iruditu zait ikasleei aukera hau ematea eta oso egoki ikusi dut ere ikastetxeak
esparru akademikoa lantzeaz gain beste hainbat ekintza proposatzea.
- Institutuko girotzea modu ezberdin batean, eta ikasle batzuekin beste motako harremanak
sortarazi
- Hauspoan giroa desberdina da hori dela eta konfiantza gehiago sortzen da.
14. Zure ustez, zer galdu duzu irakaslearen ikuspegitik, HAUSPOA proiektuarekin? (180
karaktere max.)

- Bazkal orduko denbora
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-

Ezer ere ez.
Uste dut ez dudala ezer ere galdu.
ezer ere ez
Ezer ere ez
Ezer,esperientzia positiboa izan da
ezer
Ezer ez.
Agian denbor libre aour bat (?)

ezer
Lan gehiago egiten da.

Ezer ez
Ezar. Irabazi baino ez dot egin
lan gehiago egiten dudala

15. Elorrioko Institutuarentzat HAUSPOA proiektua garatzen jarraitzea ona dela esango
zenuke?.

- BAI:
- EZ: 0

25 (96.15 %)

15.1. Zergatik? (160 karaktere max.)

- orduen banaketa egokiagoa, arratsaldeko(Hauspoako) lana eraginkorragoa
- Ikasleen interesak,indarguneak, gabeziei... ahal den neurrian erantzuna emateko.
- Eskaintza oso ona delako: gaiak prestatzeko, ikasgaiak ateratzeko, harremanak hobetzeko.
- Ikastetxearekiko atxikimendua indartzeko ikasleengan
- Institutua beste ikuspegitik ikusi dugulako eta akatsetik ikasten badugu datorren urtean hobeto
egingo dugulako
- Uste dut etekinak egon direla nahiz eta batzuetan agerian ez egon eta bide honetan jarraitu
egin beharko genuke.
- talde txikietan izanik, eraginkorragoa delako
- Oso prozesu dinamikoa izan delako eta institutuak asko irabazi du, ekintza asko burutu dira.
- Bai ikasle bai irakasleentzako ona delako.
- erantzun ona izan duelako ikasle eta irakasleengandik
- Analisi komun bat eginda holan ikusten badugu,
- Ikasleentzat lagungarria delako.
- ikasleei ematen zaien eskaintza osoago eta handiagoa delako
- Lan egiteko beste txoko bat sortu delako batez ere hemendik kanpo ikasketetan nork bideratu ez
dutenentzako
- Klaseak eman beharrean aukeratzeko ekintza desberdinak daude eta
- Desberdintzen gaituen zerbait da, hezkuntzaren beste ikuspegi batzuk jorratu daitezke.
16. Zer da galdetu ez dizuguna eta esatea nahi duzuna? (180 karaktere max)

- DERRIGORREZKO ORDUAK, GOIZEZ, ASKOZ HOBETO APROBETXATZEN DIRA!
- Merezi duen proiektua, egindakotik ikasi behar dugu hobetzeko eta finkatzen joateko.
Guraso+ikasle ohi bolondresak eskertzeko bide bat asmatu, beraien ekarpenak desberdintzen
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gaitu
- Nik uste dut nire iazko ordutegia askoz hobeto zela aurtengoarekin konparatuta baina proiektua
merezi du
-
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