
JHko XXVII. Topaketak - EBALUAZIOA 

 

 

 

Komentarioak / 10 erantzun 

Oso interesgarria iruditu zait Edgarrek esandakoa 

Gustatu zait zein argi zeukan eta azaldu duen guztia. Nola ideia bakoitzaren atzean datuak 

zeneuzkan. 

Laburregia 

Oso aberasagarria. Argia eta zuzena. Oso aurkezpen ederra. 

Emadako ikuspegia oso interesgarria, klimaz heitu edo aldaketaz hezitu: bigarrena, jakina. 

Excelso 

oso ona 

Eskerrik asko Edgar ekartzeagatik 

10! Asko gustatu zait. oso interesgarria 

Modu erraz batean argi eta garbi azalduta 

 

 



 

KOMENTARIOAK 10 erantzun 

Gazteleraz gehiegi. Euskaraz gehiago izan behar du 

Ideiak eman dizkit nire ikasleekin egiteko. Primerakoa!! 

Ideia iturri oso ona da. Nire ustez topaketen zatirik garratzitsuena. 

Oso abesgarriak 

Orokorrean ondo, baina ez goraipatzeko gehiegi. 

Orokorrean, interesgarriak. Ikasleak bikain! 

Ondo 

Gaztelaniazko aurkezpen asko 

bikaina 

irakasleei eskatu behar zaie euskaraz egiteko, euskararen egoera dela eta, bestela ze eredua 

ematen ari gara? irakasleei aurkezpenetan testu gutxiago jartzeko esan behar zaie: Beurko eta 

San Viator. Penagarria denbora ez izatea galderak egiteko. 

 

 

 

Komentarioak. 7 erantzun 

Astuna 

Eremu desberdinetako adituen ideiak, eguneroko lana eta helburuak ezagutzea oso 

interesgarria dela uste dut 

Landutako galderak-gaiak oso ondo aukeratuta. 

Ez diot zentzua ikusi mahai honi. 

Ez dute ekarpen argirik ekarri, eragile bakoitzaren eskaintza eskolarekiko, orokorrean, ezaguna 

da. 

Eskasa 

Hitzartzeak inteeresgarriak, baina ez da mahai ingurua izan, ez da ezdabaidarik egon. 

 



 

 

Komentarioak. 3 erantzun 

Maila guztietako jendearen lana eta iritziak partekatzea oso ondo egon da 

Agian esperientzeentzat denbora pixka gehiago 

Ondo 

 

 

Komentarioak. 3 erantzun 

Oso ondo. Dena zainduta. 

Erantzukizun handiagoko ordezkariak behar dira horrelakoetan. Galderek proposamen hau 

berresten dute. 

Denbora falta ikastetxeen esperientzietan galderak egiteko 

 

 

 

Komentarioak. 2 erantzun 

Guztiz. Oso ondo egon da 

Guztiz 



 

 

 

Komentarioak. 2 erantzun 

Bai, guztiz. 

Euskararen erabilpena neurtu behar da eta Ingurugelak bultzatu, irakasleei euskaraz egiteko 

eskatuz eta aurkezpenaz gazteleraz, ez dira kezkatu behar hizlariak 

 

OHARPEN ETA IRADOKIZUNAK / erantzun 

Datorren ikasturtean Donostian izatea. 

Euskera ez da errespetatu 

Animoa, lanean horrela jarraitzeko. Aukera oso ona da hau guztiok hobetzeko. Mila esker! 

Mahaigaineratzen diren proiektu eta hitzaldien interesa hobetu liteke. Hizlari askoren 

komunikazio gaitasuna eta euskara maila nahiko eskasa, batez ere irakasleen zatian. 

eskerrik asko! 

Hona etortzeko erreztasunak eman behar dira: ordu liberazioak. Astearte batean izatea? 

Guztietan ezin izan naiz egon, zoritxarrez. Eskerrik asko! eta segi aurrera!! 

TAlde lanerako tarte bat, elkarrekin zerbait eraikitzeko, EA21 koordinatzaileen liberazio 

orduetako eskaera orria prestatzeko atera den ideia adibidez... 

Ordezkari politikari gehiegi 

Talde txikiko lan gehiago. Konklusio zehatzetara heldu eta dagokionari bidali 

 

 

 


