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Astearte honetan, urtarrilaren 19an, San Frantzisko Eskolako Guraso Elkartearen urteko          
batzarra egin dugu. Bizi dugun egoera berezia dela eta, online formatuan ere egin zen. 
 

😷 Hain zuzen ere, COVID-19ak eragindako krisi sanitario eta sozialari aurre egieteko hartu             

diren neurriekin ireki genuen Saioa Nekane Lasa zuzendariaren parte hartzearekin. Neurri           

horiek, zuzendariak esan bezala, proiektu batzuk garatzea zailtzen ari dira, ezin baita adin             

desberdinetako ikaslerik bildu. Komunikazioan eta eman beharreko denboran ere eragiten          

du, adibidez, eskuak garbitzean eta bestelako protokoloak aurrera eramaten. Hala ere,           

ahalegin horiek badute saria, banakako kasu batzuk izan ezik, bi klase baino ez baitira              

konfinatu ikasturte honetan. "Eskola segurua da", azaldu zigun..  

 

💜 Baina, esan zigun bezala, egoera honek ere eragin berezia izaten ari da komunitatearen              

ongizate emozionalean, eta honi Hezigarri programaren bidez arreta jartzen ari dira.           

Hezkuntza emozionala helburu duen hezkuntza-programa da hau, eta beste proiektu          

batzuen ildoan dago, hala nola Skolae eta Laguntza proiektuen ildoan. Proiektu horiek            

eragina dute Eskolak azken urteotan egiten ari den eraldaketa-prozesuan. 

 

Hezigarri programak (eskolaren webgunean duzue informazio gehiago) Haur Hezkuntzan         

ongizate emozionala lantzen du, eta ekologia emozionala Lehen Hezkuntzan. 

 

📱💻 Gainera, Nekanek gurasoek planteatutako zenbait zalantzari erantzun zien, hala nola           

teknologiaren erabilerari eta sexualitatearen tratamenduari adin txikiagoetatik heldu        

beharrari; izan ere, uste da haurrek gero eta lehenago dutela sarbidea indarkeriara edo             

pornografiara teknologia horren bidez, eta oso ondorio negatiboak dituela. Eskolatik          



Hezkuntzara kezka horren berri eman da, eta horri buruzko hezkuntza-erantzunak          

diseinatzen ari dira, nahiz eta gai horretan familiak eta eskolak elkarrekin joatea            

beharrezkoa den. Otsailean familientzako formakuntza izango da. 

 

Zuzendariaren hitzaldiaren ondoren, eta beste batzuetan bezala, Guraso elkarteak bere          
helburuak eta funtzioak aurkeztu genituen, baita aurtengo batzordeak ere (informazio          
guztia http://sfkapyma.com/ helbidean duzue), eta Elian Peña, Beatriz Beperet eta Jara           
Calvok osatzen duten batzar berria aurkeztu genuen. Era berean, iazko kontuak aurkeztu            
ziren eta, egungo egoerak eta iazko ikasturteko konfinamenduak eragina izan bazuten ere,            
egunean daude. 
 
Azkenik, aurrez aurre nahiz online planteatutako gaiei erantzun zitzaien, hala nola,           
Bizikidetza Batzordeari buruzkoa, iaz hasi zena eta berriro ekin nahi zaiona; auzoko            
elkarte-sarearekin lotura egiteko boluntario baten beharra planteatu zen; edo patioko          
aterpearen gainean gimnasioa egiteko egokitzeko obrak, zeinetatik informazioa bildu behar          
dugun. 
 

Honaino, aurtengo batzarra. Eskerrak eman nahi dizkiogu irteten ari den batzordeari urte            

hauetan egin duen lanagatik eta egin duen ahaleginagatik, gure seme-alabentzat nahi dugun            

eskola lortzeko.👏👏  

 

Gogorarazi nahi dizuegu Guraso elkartean bazkidetzeko ala edozein galdera baduzue,          
batzordeetara zuzenean jo dezakezuela edo sfkgurasoelkartea@gmail.com helbidean galde        
dezakezuela. 
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