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ZEIN DA BERE OINARRIA?
Haurraren garapen afektiboak konfiantza eta segurtasuna ditu 
oinarri, horregatik Konfiantzaren eta Integrazioaren Pedagogiaz 
baliatzen gara. Konfiantza, haurra bera bere buruarekin eta 
ingurukoekin seguru sentitu dadin eta segurtasun horrek ematen 
dion konfiantzaz bere ezagutza eta jakintza handitu ditzan. Eta 
integrazioa, berriz, haurrak lantzen dituen edukiak barnera ditzan eta 
horiekin bizitzako egoerei eraginkortasunez erantzun eman diezaien. 

SEGURU SENTITZEN DEN HAURRA +
BERE BURUAN KONFIDANTZA DUEN HAURRA +
BABESTUA SENTITZEN DEN HAURRA =

HAUR ZORIONTSUA

1 - GARAPEN AFEKTIBOA
Ikastolan haur bakoitzaren garapen afektiboari garrantzia berezia ematen diogu. Garapen 
emozionala landuz eta komunikazioan oinarritutako harremanak sustatuz.

2 – HEZKUNTZA FAMILIA
Ikastolaren eta familien helburua bera da, haurraren zoriontasuna eta garapen integrala gauzatzea. 
Haurraren ongizaterako irakasleen eta gurasoen arteko harreman estua oinarri duen hezkuntza 
familia gara Ikastola.  

3 - HAUR AKTIBOAK ETA AUTONOMOAK
Haurra da bere ikaskuntza prozesua bideratzen duen agente aktiboa. Bere interesetik abiatuta 
Ikastola prozesu honetan bidelagun izango da. 

4 - MALGUTASUNA
Haur bakoitzaren erritmoa errespetatuz eta familia bakoitzaren beharretara egokituz. 

5 - INTERAKZIOA ETA ESPAZIOA
Haurraren garapenari egokitutako espazio irekiak bere ikasketa prozesua ahalbideratuko duten 
gune ezberdinekin adinen arteko haurren nahasketa bideratuz. 

6 - JOLASA, ESPERIMENTAZIOA ETA EXPLORAZIOA
Jolastuz, esploratuz eta esperimentatuz gauzatu du haurrak bere garapen kognitiboa. Horreta-
rako, Ikastolan espazio egokituak eta material anitzak eskaintzen dizkiogu haurrari. Inguruarekin 
eta naturarekin harreman zuzenean. 

ZERTARAKO KIMU PROIEKTUA?

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI HEZKUNTZA KOOPERATIBAN, etorkizuneko erronkei aurre 
egiteko oinarri eta ezagutza egokiak dituzten norbanako euskaldun aske eta burujabeak heztea dugu 
helburu. Asmo horretan, lehen urratsak emateko Haur Hezkuntzan KIMU proiektua du martxan.
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Jaio eta 18 urte bitartera artekoa hezkuntza eskaintza

Familien beharretara egokitutako zerbitzuak

Euskara eta euskal kultura oinarri

Kooperatiba eta parte-hartzailea

Ikastolen elkarteko kide, 100 ikastolatik gora elkarrekin

Etengabe gizartearen beharretara egokitzen doan hezkuntza proiektua

Herriak herriarentzat sortua

Eleanitza (Gaztelera, Frantsesa eta Ingelesa) eta mundura irekia 

zeurea, geurea, denona


