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Familiak eta ikastetxea,
bat eginda hezten



Edozein informaziorako 
floreaga@floreaga.eus helbide elektronikora 
mezu bat idatzi edo 943 85 30 43 telefono 
zenbakira deitu. 

Idazkaritzako ordutegia, goizeko 9:00etatik 
13:00etara eta 15:00etatik 18:00etara da. Zuen 
beharretara egokitutako hitzordua adostuko dugu.

FLOREAGAKO 
HAUR ESKOLAREN 
ESKAINTZA

Floreagako Haur Eskolaren helburua 0-3 urte 
bitarteko haurren garapen egokia bideratzen 
laguntzea da. Horretarako, hezitzaile profesionalen 
laguntza goxo eta atseginarekin hezteko aukera 
eskaintzen dugu.

Floreagako Haur Eskola hamaika hilabetez dago 
zabalik; irailetik uztailaren amaierara arte, hain 
zuzen (baita bi urteko umeentzat ere). Ordutegiari 
dagokionez, goizeko 7:30etik 18:30ak arte zabalik 
egoten da.

Familiak eta ikastetxea,
bat eginda hezten

• Jaio eta 16 urte bitarteko hezkuntza D ereduan 
eskaintzen dugu.

• Ikaslea hezkuntza prozesuko protagonista 
bihurtzen duen heziketa integrala.

• Euskalduna, anitza eta egungo gizartearen 
beharretara egokitua.

• Etengabeko hobekuntza eta berrikuntza oinarri 
dituena (IKT maila aurreratua, aitortza-agiria 2018).

• Azkoitiko herrian txertatua eta azkoitiarren 
zerbitzura dagoena.

• Jasangarritasunerantz bideratutako ingurumen 
hezkuntza (Aitortza-agiria 2010, 2014 eta 2018).

• Komunitate Hezitzailea osatzen dugun kide 
guztion ardura, lankidetza, partaidetza, 
gertutasuna eta familia giroa bultzatuko dituena.

• Salestar tradizioan oinarrituta: gertukoa eta 
atsegina.

FLOREAGAKO
ESKAINTZA

KASTETXEKO BESTE
ZERBITZU ETA EKINTZA 
OSAGARRI BATZUK

• Orientazio Departamentua

• Jangela

• Goizeko zaintza zerbitzua

• Eskola-orduz kanpoko ekintzak: 
   eskola kirola, ingelesa…

• Ikas bidaiak (LH 1etik DBH 4ra)

• Egun bateko irteerak

• Jaialdiak

• Gure Artean aldizkaria

• Elkarrekin Guraso Elkartea

ZER DA KONFIANTZAREN PEDAGOGIA?
Konfiantzaren pedagogiak garatzeko eta ZO-
RIONTSU izateko behar duen guztiaz hornitutako 
gizaki moduan ikusten du pertsona. Hezitzailea-
ren eta ingurunearen eginkizuna konfiantza ema-
tea da, bere buruaz fio dadin eta ondorioz, modu 
ezin hobean garatzeko aukera izan dezan.

NON DU JATORRIA?
Rafael Cristobal doktoreak erabili zuen lehen aldiz 
termino hori EL NIÑO EN LA MIRADA DEL CONO-
CIMIENTO. UNA PEDAGOGIA DE LA CONFIANZA 
liburuan. 

ZEINTZUK DIRA PEDAGOGIA HONEN ILDO 
NAGUSIAK?

1.  HAURRA NORBANAKO BEZALA GARATZEA 
Umea bere osotasunean garatzea.  Haurrak era 
autonomoan garatzeko gaitasuna du eta gaitasun 
honetan konfiantza izatea da pedagogia honen 
ardatz nagusia. Beste gako bat, umearen erritmo 
biologikoekiko, kognitiboekiko eta emozionaleki-
ko errespetua da.

2. ADIN EZBERDINETAKO HAURREN ARTEKO 
HARTU-EMANA
Elkarrekiko interakzioan batzuk besteengandik 
ikas dezaten. 

3. ESPAZIO FISIKOAREN BERRANTOLAKETA
Espazioaren antolaketak umearen garapen inte-
gralean duen garrantziaz jabetzea. 
Haurraren garapenari egokitutako espazio ire-
kiak.

4. FAMILIAK ETA IKASTETXEA, BAT EGINDA HEZ-
TEN
Familia eta eskola direlako haurren heziketaren 
zimenduak. 
Hezkuntzaren arrakastaren oinarrian eragile des-
berdinen heziketako irizpideen koherentzia da-
goelako.

KONFIANTZAREN 
PEDAGOGIA
0-6 HAUR HEZKUNTZA



HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA
Programa honen bidez, euskararen normaliza-
zioa, euskararen erabilpena, bultzatu nahi dugu 
hezkuntza komunitatean. 

HEZKIDETZA ETA BIZIKIDETZA PROGRAMAK
Eskola mistoko eredutik, hezkidetzan oinarritutako 
eskola eredura igaro nahi dugu. Genero‐indarkeriari 
aurrea hartzen eta, azken finean, sexismoak eragi-
ten duen edozein indarkeriari aurre egiten lagun-
duko diona.

ESKOLAKO AGENDA 2030
Hezkuntza komunitatean tokiko zein planetako 
ingurumenaren egoeraz sentsibilizazioa eta eza-
gutza landu, iraunkortasunaren aldeko jarrerak eta 
konpromisoak eragiteko.

IKT PROGRAMA (INFORMAZIOAREN ETA KOMU-
NIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK)
Teknologia berriek hezkuntza arloan aukera inte-
resgarriak eskaintzen dizkigutelako.

1X1 PROIEKTUA
LH 5. mailatik DBH 4. mailara bitarteko ikasle guz-
tiek chromebook bat dute planteatzen zaizkien be-
rrikuntza proiektu eta hezkuntza beharrizanei ho-
beto erantzuteko. 

STEAM PROIEKTUAK
Heziketa eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sus-
tatzea helburu duten proiektuak.

ROBOTIKA
Programazioa eta robotikaren bidez, gure ikasleak 
gai izango dira eguneroko bizitzan sor daitezkeen 
arazo edo beharrei irtenbide teknologikoak aurkit-
zeko, talde lana eta sormena sustatuz. 

PASTORAL PLANGINTZA
Prestakuntza akademikoaz gain, errespetu, eran- 
tzukizun, berdintasun, begirune eta elkartasun 
balioak gure eguneroko zereginean agerian dau-
de. Gazteak eta Garapena Gobernuz Kanpoko 
erakundearen bidez, ikasleek, irakasleek eta gu- 
rasoek osatutako taldea, Beningo kaleetan bizi di-
ren umeei laguntzeko proiektuak bultzatzen ditugu.

ALAI BATZA
Aisialdi Elkartea da. Asteburuan Azkoitiko ume eta 
gaztetxo guztiei giro irekia eskaintzen die. Ekintza 
guztiak modu boluntarioan eginiko lanari esker era-
maten dira aurrera eta berauen bitartez balore hau 
sustatzen da.

AMETSAK LAGUNTZEN PROGRAMA
Arratsaldeko bostetatik aurrera, premia berezia du-
ten ikasleei eskaintzen zaien laguntza akademikoa 
da.

IKASLEEN PARTAIDETZA
Ikasleei bere ikasketetan, eskolan eta udalerriaren 
bizitzan protagonismoa ematea helburu duen pro-
grama

GURASOEN  PARTAIDETZA
Gurasoak eta eskolako langileak elkarrekin aritzeak 
era guztietako emaitzak (akademikoa, egokitzea, 
motibazioa, portaera…) hobetzen dituelako, bien ar-
teko erlazioa eta kolaborazioa sustatzen ditugu.

BESTELAKO PROGRAMA ETA PROIEKTUAK
Ikasketa kooperatiboa, Irakur lagun programa, 
Arts&Crafts, Gu ere bertsotan, Curriculum-anizta-
suneko programak, Elkarrekin Eraikitzen, Azkoitia 
Ezagutuz…

IKASTETXEKO 
PROGRAMAK, 
PROIEKTUAK…
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