
MATRIOSKA - BATERAKO SORKUNTZARAKO GUNEAK 
Ingurune aldakor eta aurreikusi ezinak etengabeko berrikuntza eta aldaketei aurre egiteko gaitasuna eskatzen du. Berritzea da erakunde baten 
jarduerari balioa emango dioten produktu, zerbitzu edo prozesu berriak diseinatzea eta garatzea; gure kasuan, ikastetxeari. 
 
Adituek adierazi dutenez, berrikuntza eta sormena hobeto ematen dira egitura irekietan, non borondatez parte hartzen duten hainbat 
esparrutako pertsonek, askotariko prestakuntzarekin eta esperientzia desberdinekin. 
 
Horregatik, antolaketa-egitura paraleloa dugu, erakundearen barruan berrikuntza posible izango den espazioak sortzeko. 
 
Egitura hori sare moduan egituratzen da. Erakundeko hainbat estamentutako pertsona-talde txikiz osatutako sarea, "matrioskas" deitzen duguna. 
 
Zer da? Hezkuntza Komunitateko hainbat estamentutako pertsona talde bat da, elkartuta lan egiten duena eta ekintza berritzaileak garatzen 
dituena benetako Hezkuntza Komunitatea eraikitzeko helburuarekin. 
 
Zergatik? Matrioskek lotura positiboa, harmoniatsua eta orekatua lortu nahi dute hezkuntza-komunitateko kide guztien artean. Egitura horrek 
bitartekari gisa jardun nahi du, zubi gisa, elkargune gisa eta elkarrekin lan egiteko gune gisa, bizikidetza eta, hedaduraz, hezkuntza hobetzeko. 

 
Eskolak familiak behar ditu:                                                                   Familiek eskola behar dute: 

                                       lankidetza, laguntza, konfiantza, lankidetza, laguntza, konfiantza, 
errespetua, komunikazioa, laguntza,                                        errespetua, komunikazioa, laguntza, 
konpromisoa, etab. konpromisoa, etab. 
 

 
Zertarako? Matrioskekin honako hauek lortu nahi ditugu: 
• Familiek, langileek eta ikasleek ikastetxearekin duten konpromisoa sustatzea. 
• Ikasleen gaitasunetan aurrera egitea sustatuko duten ideiak ematea. 
• Familien eta eskolaren arteko komunikazioa eta lankidetza areagotzea. 
• Familiaren eta eskolaren arteko baterako lanaren aintzatespen soziala sustatzea. 
 



Noiz? Matrioska bakoitzak denbora kudeatzeko askatasuna eta autonomia du. Horregatik, taldeko kideek berek kudeatzen dituzte lan-saioak. 
Erronka zaila dugu aurrean: familiek eta irakasleek elkar ulertzea eta kalitatezko HEZKUNTZA-TALDEA osatzea. Anima zaitez! 
 
Jarraian, antolatzen joan diren matrioska taldeak eta egindako proiektuak aurkezten ditugu: 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barne eta kanpoko 
irudia eta  

Komunikazioa 

 

Imagen y comunicación 

 externa e interna 

Instalakuntzak 

 

Instalaciones 
Kirola, osasuna eta 

elikadura 

 

Deporte, salud y 
alimentación 

Babel dorrea 

Eleaniztasuna eta kultura 
ezberdinen 
 bizikidetza 

 

Torre de Babel 
Multilingüismo y convivencia 

 de distintas culturas 

Adimen anitzak 

 

Inteligencias multiples 

 

Chill out 

Kontsumo taldea 
Grupo de consumo 

Ongi etorri 
Programa familientzat 

Programa para las familias 
Baratza 
Huerta 

Matrikulazio kanpaina – 
Campaña de matriculación 

Family time 


