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Horrela ikusten gaituzte...

"Erlijio-fundazioko zentroa garen
aldetik (Berrizko Mesedetako

Misiolariak), gure ikasleak gure
inguruko pertsonen errealitate eta

premia guztiak aintzat hartuta
prestatzea da gure kezka nagusia,
eta horregatik, lehentasunezkotzat

dugu gizartean baztertuta
daudenekiko konpromisoa duten
GKEekin eta erakundeekin lan

egitea, gure ikasleei prestakuntza
integrala ematearren."

Susana Ozcariz eta Lucía Burgos gara. DBHko
3. mailako tutorea bata eta 4. mailakoa bestea.
Hala ere, beste zerbaitek bultzatu gaitu Kontsumo
Geletako tailerretan parte hartzera: DBHko 4.
mailan ematen dugun aukerako irakasgaiak,
Helduen bizimodura igarotzea izeneko
irakasgaiak, hain zuzen ere.

Aspaldi erabaki zuen gure ikastetxeak ikasleei
aukera hori ematea, eskola-garaia amaitzen
dutenean 15-16 urteko neska-mutilek hainbat
erakunde eta eremutan moldatzen ez dakitela
ohartuta. Horregatik, helduen bizimoduan
pixkanaka moldatzen “irakasten” saiatzen gara,
errealitateaz “in situ” jabetzeko aukera ematen
dien programa aktibo eta oso baten bidez.

Kontsumo Gelen eskaintzaren berri izan
genuenean, landu nahi genuen hainbat eremu
jorratzen zutela eta planteamendu osoa eta
erakargarria zutela konturatu ginen.

KONTSUMO GELAK

Segidan, Gasteizko Vera Cruz Ikastetxekoen
bisitaren ondoren Kontsumo Geletan jaso
genuen ebaluazio-gutuna irakurtzera
gonbidatzen zaituztegu (Ikastetxe horrek
ibilbide luzea du Kontsumo Geletan, bertako
prestakuntza-ekintzetan 2002. urteaz
geroztik hartzen baitu parte).

Gasteizko Vera Cruz ikastetxea Eusko
Jaurlaritzarekin ituna duen ikastetxe
pribatua da, eta ibilbide luzea egina du
gure hirian.

Ikastetxe txiki samarra da. Bi lerro ditu, A
eredua eta B eredua; halaber, hiru etapa
ditu, HE, LH eta DBH. Horrez gain,
haurtzaindegi-zerbitzu bat, bi integrazio-
gela eta DBHrako hezkuntza-indargarriko bi
gela ditu.
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Lehen aipatu ditugun hezitzaileekin oso harreman
positiboa dugu, bai geuk, bai ikasleek. Oso
aktiboak, positiboak eta atseginak dira, eta gure
ikasleek tailerretan gogo handiz parte hartzea
lortzen dute, ikasleen jakin-mina piztuz eta
eztabaida sortuz. Horrela, gainera, gure
inguruarekiko jarrera kritikoa indartuta hazten
laguntzen diete.

Metodologia ere oso interesgarria da, eta bertan
ematen dizkiguten ideiak "lapurtzeko" eta gure
ikastetxean aplikatzeko aukera ematen digu.
Aldez aurretik unitate didaktikoak edukita,
ikasleak motibatzeko aukera dugu, tailerrekiko
duten interesa areagotzeko, hain zuzen ere. Jolas-
baliabideak erabiltzen dituzte, gure ikasleen
adinerako egokiak betiere; horrez gain,
hezitzaileek dena egoki antolatuta eta prestatuta
izaten dute beti.

2002. urtean ezagutu genituen Kontsumo Gelak,
haiek igorritako informazioaren bitartez.
Hasieran, bi tailer hautatu genituen egiteko,
haien nondik norakoak jakitearren eta gure
proiektuan nolako garrantzia izan zezaketen
balioestearren.
Tailerrak ezagutu ondoren, konturatu ginen
Kontsumo Gelen laguntza izugarriari esker,
ematen dugun aukerako irakasgaia aberatsagoa
eta erakargarriagoa izango zela urtez urte gure
ikasleentzat, eta, beraz, tailer gehiago hautatzen
ditugu urtero, ate irekien egunean Kontsumo
Geletara bertaratu ondoren. Gainera, gero eta
tailer interesgarriagoak eskaintzen dituzte.

Hezitzaileen (Amaia, Ainhoa eta Oihana)
prestasunari dagokionez, aditzera eman nahi
dugu berehala erantzuten dutela, ikastetxeari
laguntzeko beti prest daudela, alegia, arazorik
sortzen denean, datak moldatzeko, edozein aholku
emateko, zalantzak argitzeko, eta abarrerako.

Tailerrak egiteari dagokionez, gure ustez oso
interesgarriak, egokiak eta erakargarriak dira
ikasleentzat; izan ere, ikasturte osoan zain egoten
dira "Kontsumoko" eguna noiz iritsiko.
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Oso pozik gaude irakasle eta ikasleok tailer
horietan hezitzaile horiekin parte hartzeko aukera
izateagatik.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Kontsumo Gelekoei
eta Eusko Jaurlaritzari gure ikasleak prestatzeko
ematen diguten aukeragatik, eta ikasturtez
ikasturte zuengana jotzeko aukera izatea espero
dugu; izan ere, prestakuntza integralerako dugun
baliabiderik hoberena eskaintzen diguzue.

Eskerrik asko zuen ahaleginagatik
Eutsi horri!

Lucía eta Susana
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