
Etorkizuneko 
sarea eratuz
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Etengabe hazten eta hezten 
ari gara, bakoitza gure erara. 

Anitzak gara. Gure sustraiak lur 
berari lotuta, xurgatzen dugun 

jakintzarekin gure forma eratuz, 
pieza bakar berdingabeak 

bilakatzen gara. 
Eta pieza hauekin guztiekin 

eratzen da gure sarea.



4 5

Zeregina

Nor gara? 
Zerk egiten gaitu 

berezi?

Ikusmira

Laskorain Ikastola, 0-18 urte bitarteko ikasleen hezkuntza beharrei erantzun egokia 
ematearren, 1967an herri ekimenaren bidez sortutako erakundea gara.

Langile talde konprometitua erakunde lagunekin eta gurasoekin, elkarlanean ari gara 
hauen seme-alaben heziketa laguntzeko eta osatzeko; Konfiantza ardatz duten pertsonen 
hezkuntzan lagundu nahi dugu, emozionalki adimentsu eta zoriontsuak izan daitezen; bere 
bizitza proiektuaren jabe, konpetenteak eta ekintzaileak mundu solidario bateko gizarte 
euskaldun, auto-eratu, kooperatibo eta teknologiko batean.

Laskorain Ikastola erreferentziazko ikastola 
izan dadin nahi dugu. Bertatik aterako diren 
ikasleen ahalmen pertsonal, akademiko zein 
profesionalak potentziatuko dituelako.

Laskorain Ikastola 
erreferentziazko 
ikastola izan dadin nahi 
dugu. Bertatik aterako 
diren ikasleen ahalmen 
pertsonal, akademiko zein 
profesionalak potentziatuko 
dituelako. Hauek 
euskaldun jatorrak izan eta 
euskal gizarte on baten 
eraikuntzarako konpromezu 
zuzena dutelako ezagutuko 
dira.

Eta hori, beraien eskura 
baliabide egokiak dituzten, 
maila pertsonal, tekniko 
eta dedikazio handiko 
irakasleekin eta inplikazio 
zuzena eta laguntza 
ematen duten gurasoekin 
eta beste gizarte eragile 
laguntzaileekin lortuko 
dugu.
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Orientazio 
departamendua

Laskorainen 0-18 urte bitarteko haur, gazte 
eta familiei laguntzen diegu bere hazte 
prozesuan, orientazio departamenduaren 
jarraipenarekin. Hazteko eta hezteko behar 
desberdinak ditugulako, eta gure helburua 
delako behar horietara egokitzea.

Laskorain Ikastolan 0-18 urte bitarteko 
haur, gazte eta familiei Orientazio 
departamentuak, (logopeda, pedagogo 
terapeutikoa, psikologo terapeuta...), 
irakaslegoa eta psikomotrizistak jarraipen 
zuzena egiten die hazteko eta hezteko, 
pertsonok behar ezberdinak ditugulako 
eta behar horietara egokitzea eta horiek 
asetzea da gure helburua.

Oinarria honetan datza:

- Prebentzioa
- Detekzio goiztiarra
 o Psikomotrizitatea
 o Entzumena
 o Hizkuntza
 o Arlo emozionala
 o Ikasketa arazoak
 o Patologia ezberdinak
- Aniztasunaren trataera
- Orientazio akademiko- profesionala
- Ikaskuntza-irakaskuntza
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Hazi

Zer da Laskorainen 
haztea?

Erakunde bakarraren bermea dute 
Laskoraingo familiek 0 urtetik hasi eta 
18 urte bitartean, beraien ikasbide 
osoan zehar. Ibilbide guztiko orientazio 
departamentuaren jarraipenarekin, 
etapen arteko koordinazioa duen irakasle 
taldearekin, eta erantzukizun osoa duen 
zuzendaritza talde bakarrarekin.

Euskara eta euskal kulturaren garapena dira 
gure ezaugarrietako bat. Horregatik gure 
ikasleen euskara erabilera maila % 96 da 
azken urte luzeetan.

Etorkizuneko sarea eratuz, hezkuntza 
eraldatzeko gure konpromezuari eutsiz
Laskorain ikastolako profesional taldea 
etengabeko formakuntzan ari da pedagogia 
korronte berritzaileetara egokitzeko, 
moldatutako espazio irekietan aritzeko eta 
baliabide eraberritzaileekin lan egiteko.

Konfiantzaren pedagogian oinarri oinarrian, 
pertsonaren gaineko ikuspegi jakin bat 
dago, pertsonari, pertsona oso izaten eta 
zoriontsu izaten laguntzea helburu duen 
pedagogia da, pertsonarekiko jarrera eta 
jokabide jakin bat daude tartean.
Pedagogia honek, hiru eremutan esku 
hartzen du: haur eta gazteen zaintza eta 
garapena bermatzean datza. eurentzako 
testuinguru ziur bat sortuz, irakatsi eta 
irakasteko prozesu eraginkor eta gozagarri 
baterako baldintzak eskaintzen ditu.

Etengabeko 
formakuntza

Konfiantzaren
pedagogia
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Sakramentinoak

Usabal

Laskorain Sakramentinoak

Haur Hezkuntza - Lehen Hezkuntza 1 eta 2
Kondeko aldapa 22,
20400 Tolosa 

Tlf: 943 69 71 27
idazkaritza@laskorainikastola.eus

Laskorain Usabal

Lehen Hezkuntza 3, 4, 5 eta 6 - DBH - 
Batxilergoa
Usabal 26,
20400 Tolosa 

Tlf: 943 69 71 22
laskorain@ikastola.eus

Bi gune,
bi eraikin

Laskorain Usabal

Sakramentinoak

Oria ibaia

Oria ibaia

Oria ibaia

Oria
 ib

aia

Araxes ibaia

A-1 errepidea

InmakuladaLanbide Eskola

Kondeko Aldap
a k

ale
a

Zabalarreta Parkea

Amarotz auzoa
A-1 errepidea

Usabal kiroldegia

Iurramendi egoitza

Iurre auzoa

Berazubi

Eroski
hipermerkatua

Oria ibaia

Non gaude?
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Hezi

Konfiantzaren 
pedagogia
Eredu konpetentziala
Ikaskuntza 
kooperatiboa
Digitalizazioa
EKI
Batx proiektuak

Euskalduna eta eleanitza

Euskaraz bizi
Hizkuntza proiektua
Bertsolaritza 
Eleaniz english, ICTs in english, Science in society
Frantsesa
Ikasleen trukeak

Adimen emozionala
Kiva ikastola
Bizikidetza plana
Hezkidetza
Golden 5
Gorputzaldia
Robotika

Zer da Laskorainen 
heztea?

Hezkuntza eredua

Laskorainek ikaslea heziketa prozesuaren 
protagonista duen eskaintza osatua 
eskaintzen die bere familiei: arlo 
akademikoan, emozionalean, baloreetan eta 
bizitzarako gaitasunen barneratzean.

Orain arte izan dugun esperientzian 
oinarrituta aurrea hartzen diogu gure 
etorkizunari.

Proiektuak



18 19



20 21

bizi

Zer da Laskorainen 
bizitzea?

Jangela

Autobusa

Haur-txokoa

Lagun-busa

Bizipenez betetako 50 urteko ibilbidea duen ikastola gara, eta bizitzeko modu eta estilo 
propioak ditugu. Eta bertan lana eta ikasteaz gain, askoz bizi gehiago ere badago. Laskorain 
ikastola guraso kooperatiba da eta, ikastetxearen kudeaketan gurasoen partaidetza zuzena 
da geletako guraso ordezkari, gurasoen hainbat batzorde eta Artezkaritza kontseiluaren 
bitartez.

Gurasoen partaidetzari esker eramaten ditugu ikastolan aurrera urteko kanpo ekintza 
handienak: Ikastolaren Eguna, Gabonetako Merkatu txikia, Musikherriako bazkariak ...

Guztion lankidetzaren bidez osatutako komunitatea, gure hezkuntza proiektua aurrera 
eramateko eta gure seme-alabak guztion koheziketaz heldutasuneraino laguntzeko.

Zerbitzuak:

Familien nahiak eta beharrak dira gure gida, 
eta familiekin batera diseinatutako zerbitzuen 
eskaintzarik onena ematen ahalegintzen gara.
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Eskola kirola
Yoga

Enjoy english

Ingelesa

Perkusioa

Udaleku irekiak

Antz
erk

ia

Zirk
oa

Udalekuak

Robotika

Xakea

Zeramika

Idazketa digitala

Marrazketa

Eskola orduz 
kanpoko zerbitzuak:

Heziketa zeregina gelatik eta ikastolako 
orduetatik haratago luzatzen dugu.

Eskola kirolean eta Kazkabarra taldean antolaturiko aisialdi ekintza eta udalekuetan, 
bidelagun ditugu ikasle ohiak. 

Gure ume eta gaztetxoen bizipen ahaztezinen eragile eraginkor eta lagunak...Euskara 
kirolarekin, jolasarekin eta ondo pasatzearekin erlazionatzeko ezinbestekoak ditugunak.

Abesbatza

Kazkabarra aisialdi 

taldea



www.laskorainikastola.eus

Laskorain Sakramentinoak

Kondeko aldapa 22,
20400 Tolosa 

Tlf: 943 69 71 27
idazkaritza@laskorainikastola.eus

Laskorain Usabal

Usabal 26,
20400 Tolosa 

Tlf: 943 69 71 22
laskorain@ikastola.eus


