IKASTETXERAKO JOAN- ETORRIETAN
MUGIKORTASUN AKTIBOA ETA AUTONOMOA
GARATZEKO AUKEREN HAUSNARKETA
EGITEKO GURASOEKIN TAILERRA

CORAZONISTAS IKASTETXEAREN MEMORIA

2015eko - martxoak - 27

DATU OROKORRAK
Lekua: Sagrado Corazón-Corazonistas ikastetxea Fray Francisco 1 pasealekua 01007 Vitoria-Gasteiz.
Data: 2015-03-27
Ordutegia: 15:15-17:15
Iraupena: 2 ordu
Partaideak: 3 (ama)

GURASOEN EKARPENAK
Tailerra garatzen joan den heinean gurasoek beren iritziak eta hausnarketak egin dituzte eta
horien arabera zenbait proposamen egin dituzte. Jarraian, iritzi, hausnarketa eta proposamen
hauek gaika jasota azalduko dira:
autonomia, herritarren segurtasun-eza, mugikortasun aktiboa, eta trafikoa- espazio fisikoa..

AUTONOMIA:
Garrantzitsua iruditzen zait umeak erreakzionatzeko
gai izatea, arazoak konpontzeko, segurtasun hori izatea.
Horrek, izaera edozein dela ere laguntzen du. Izaeraren
arabera heldutasun maila ere ezberdina izaten da.
Nire lekuan bikiak direnez, ikastetxera bakarrik joaten utziko nituzke, baina ez dute nahi.
Nire semeek honakoa esaten didate: eskolara
bakarrik joateko prest gaude, bakarrik joan nahi dugu.
Haiek eskatzen didatenez, datorren astean frogatuko
dugu, ea zer gertatzen den. Izan ere, 3 egun besterik ez
dira izango, ordutegia aldatu dute eta badirudi ez duela
euririk egingo.
Haiengan konfiantza osoa ez jartzea, beste zenbait
gauzetan atzera pausua ere bada.

Gehiegi babesten ditugu. Inguruak bultzatzen zaitu. Gaizki ikusita
dago Ikastetxera bakarrik joaten dela esatea. Horrek atzera botatzen
nau. Nire koinata hezitzailea da eta nire semea bakarrik joateko txikiegia
dela esaten dit, horrek harritzen nau, zergatik esaten dit hori? Nire semea
zuhaitzez betetako pasealeku eder batetik doa, inguru paregabea, zebra
bidearekin, kaletik jende dago, egunez, gustura sentitzen da...
Bakarrik joaten uzten diegu beste aukerarik ez badago. Eta zergatik
ez? Ibilbidea egokia da, gertu bizi gara… Kontutan hartu beharreko lehengo
gauzetako bat ikastetxearekiko hurbiltasuna da, hurbil badago eta ibilbidea arriskutsua ez bada, zergatik ez diogu utziko bakarrik joaten?
Umeak hobeto sentitzen dira, autonomia gehiagorekin eta bakarrik
doazenean bere burua trebeago ikusten dute. Bere buruarengan duten
konfiantza handitzen da.

HERRITARREN SEGURTASUN-EZA:
Batzuetan nire semeak ikastetxera bakarrik etorri dira
eta niri ez dit beldurrik ematen, erraza daukat, ibilbidea
polita delako eta ondo seinaleztatuta dagoelako.
Beste gai bat komunikabideek transmititzen duten beldurra da, edozein esparrutan. Gorroto dut telebista. Ezin
dut jasan. Atzerapen bat iruditzen zait.

Hobekuntza proposamenak:
San Antoniko tunelaren inguruak gehiago argiztatu.

MUGIKORTASUN AKTIBOA:
Bizikletek arazo bat suposatzen dute, izan ere,
txirrindulari asko ez baitira ohartzen ibilgailu bat gidatzen ari direla eta zenbait arau errespetatu behar
dituztela. Adibidez, batzuek ez dakite zirkulatzen eta ez
dakite oinezkoei pasatzen utzi behar dietenik.
Oinezkoa gerturatzen ikusten duzu, bizikleta ez.
Txirrindulari bat oinezkoen zebra bide batean harrapatzen baduzu zuretzako atsekabea izan daiteke, baina
ez da zure erantzukizuna.
Bizikleta nola erabili behar den erakustearen aldekoa naiz, gidatzen duzun ibilgailua baita.

TRAFIKOA – ESPAZIO FISIKOA:
Hiriak gizalegezkoak izaten ez digu laguntzen. Adibidez, bidai batetik
gatozenean gauean edo egunsentian eta semaforo guztiak anbarrean daudenean, ze ondo!, trafikoa arinagoa eta dena errazagoa da.
Kaleak gurutzatu behar dira eta leku batzuetan ez dago zebra biderik.

Hobekuntza proposamenak:
Mendizorrotza pareko zebra bidea argiztatu, ez delako ondo ikusten eta gidariek
ez dutelako errespetatzen.
San Antonio kalean zebra bide bat jarri, unibertsitateekin lotzen duen tunelaren
aurretik, haurrek eskuinetara joan behar dutelako eta zebra bideak ezkerretara joatera behartzen dituelako eta horrela bidea luzeagoa da.
Partaidetako bat Gasteiztik hurbil dagoen herri batean bizi da, eta egoki ikusten
zuen garraio publikoa sustatzea, hiribusak mugan dauden herriekin maizago jartzea.
Adibidez, Trespuentesekin egunan soilik 2 autobus daudelako.

PARTAIDEEN BALORAZIOA

Eskerrik asko zuen denbora eta ekarpenak eskaintzeagatik!

“Ume bat hezitzeko tribu oso bat beharrezkoa da”
Afrikako atsotitza

