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1. SARRERA

Urtero bezala, ikasturte berriarekin batera, ikastetxeotako irakasleon prestakuntzarako,
berrikuntzarako eta ikastetxeetan aholkularitza eskaintzeko, Berritzegunearen Urteko
Jarduera Plana osatzen dugu.
Baina aurten COVID-19ren pandemiak eragindako egoera bereziaren ondorioz, esparru
guztietan, ohiko prozedurak berrikusi eta ezohiko erabakiak hartu behar ditugu, guztiontzat
segurua izango den ingurune batean jarduteko, izan ere, 2020-21 ikasturtean zehar agertoki
desberdinen aurrean aurki gaitezke erabakiak premiaz eraldatzera edota egokitzera
eramango gaituztenak, beti ere bi aldeen arteko adostasunean oinarrituko direnak.
Hala ere, aurreko ikasturtearen azken hiruhilabetean izandako esperientziari esker erakutsi
dugu, zuzeneko on-line (sinkronoak) prestakuntza kasu askotan balekoa eta egokia izan
daitekeela, bai ikastaro bai mintegiak gauzatzeko. Modalitate honek baditu bere onurak
(ibilbideen kilometrajea eta denbora murriztea eta, ondorioz, parte-hartzea zabaltzea) eta
nahiz-eta prestakuntza presentziala lehenesten den talde-kohesiorako eta elkar-trukerako,
hilabete batzuetan behintzat, on-lineko plataformek izango dute lehentasuna.
Bestalde, Urteko Plan honetan aurkituko duzue Ikasturte hasierako Ebazpenek jasotzen
dituzten osasun egoera honetan azaleratu diren lehentasunezko jardun-arloei,
Berritzegunetik zein prestakuntza eta aholkularitza egitasmoak aurreikusten ditugun:
a)
b)
c)
d)

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bermatzeko didaktika
Oinarrizko Konpetentzia digitala irakasle guztiek garatzeko prestakuntza
Programazioak curriculumaren funtsezko alderdietara egokitzea eta ebaluatzea
Bizikasi hastapenaren esparruan, emozioen esparruari heltzea

Honez gain, garatuta doa eta denokin partekatu eta adostu nahi dugu, gure Laguntza
Zerbitzutik aholkularitzak zein
testuinguru izan ditzakeen prestakuntzarekin,
berrikuntzarekin eta esperimentazioarekin lotutako irakasleen jardunbideaz hausnartzen eta
berau egokitzen laguntzeko.
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2.BERRITZEGUNEKO URTEKO HELBURUAK
Berritzeguneentzako 2020-2021 ikasturteko Orientabideak hartu dira oinarri

PLANAK, PROGRAMAK, EKIMENAK...
 Hezkuntza Sailaren HOBEKUNTZA PLANA (PM);
 ESKOLA INKLUSIBOA garatzeko Esparru-Plana (PI);
 Euskal hezkuntza-sistemarako HEZKIDETZAREN II. Plana, berdintasunaren eta tratu onerako bidean (PC);
 ADIMEN-GAITASUN HANDIKO ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana (PAACC).

2.1- Hezkuntza Sailaren jarraibide eta lehentasunezko ildoetatik eratorriak eta Berritzeguneentzako 2020-2021 ikasturteko
Orientabideetan oinarrituak:

JARDUERA-EREMUAK

COVID 19 DELA ETA LEHENTASUNEZKO ILDOAK
G04 ZEHAZTAPENAK

Ekipoak/Aholkularitzak
Hizkuntza mintegia, Erreferentziazko
aholkulariak, HPB aholkulariak

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia bermatzeko didaktika

Oinarrizko Konpetentzia digitala irakasle

Gainontzeko Berritzegunekin koordinatuta irailean modu intentsiboan eta ikasturte osoan
zehar jasotako formazioa ikastetxeetara gerturatuko da, bai mintegien bitartez (HIPI mintegia,
Ulibarri, Hizkuntza mintegia, zuzendaritza mintegia…) bai ohiko erreferentziaz, bai HPB
aholkularitzaz. Formazioaren ezaugarrietako bat gertuko jarraipena eta feedback-a izatea
izango da.

IKTen A modalitatea: ikastaro trinkoa: Aitxuri HLHI (Zegama) /Alkartasuna HLHI (Beasain) / S.
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Euskarazko hizkuntza-komunikazio konpetentzia
garatzea arduratzen duen gaia da gaztelaniahiztunen inguruneetan bereziki; bertan, izan ere,
ikasleek hautsi egin behar izan dute egunero
euskararekin zuten lotura trinkoa. Ondorioz,
Berritzeguneetatik eta Iraletik proposamena
egingo zaie ikastetxeei Europako Hizkuntzen
Erreferentzia Markoko A1 eta A2 mailak
erreferentziatzat hartuz konpetentzia horretan
aurreratzen arreta jartzeko.
Berritzeguneetan prestakuntza-ikastaro bat
emango da irakasleei zuzenduta, irakasteko

guztiek garatzeko prestakuntza

Programazioak curriculumaren funtsezko
alderdietara egokitzea eta ebaluatzea

Andres HLHI (Ormaiztegi) / Ugaro HLHI (Legorreta)/ Hizkuntza Eskola Ofiziala (Ordizia) Orduak:
12, 6 saio

konpetentzia digitalen oinarrizko maila garatzeko
Irailean zehar ikastetxe bakoitzarekin saioak
zehaztu dira.

IKTen B modalitatea: MOODLE plataformaren erabilera Irakasleentzat: URRIA eta AZAROA
bitartean, eskaera egiten duten irakasleentzat: Orduak: 12 Ordutegia 9:00 – 11:00
- Urriak 5, 7, 14, 19, 26, 28
- Azaroak 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25

Blended metodologia erabiliz (erdi presentziala,
etxeko lanaz osatuta)

Erreferentziazko aholkularitzek beren ikastetxeetako pedagogia batzordeetan parte
hartuko dute arlo horretan horiek dituzten beharrizanak ikusteko eta, lan-plan
bateratu bat diseinatzeko, haien programazioetan kontuan hartu behar dituzten
funtsezko alderdiak identifikatzen orientazioa emateko, baita ebaluazio-irizpideak
zein adierazleak eta horiei lotutako irakaskuntza-ikasketa jarduerak hautatzen
aholkularitza emateko ere. Baliabideak oinarritzat hartu ikastetxe bakoitzaren egoera
aztertzeko eta hurrengo urratsak zehaztu ahal izateko:
LH https://drive.google.com/file/d/1qEmt-qwN25Q6aw6UoT1JZBE6KtsK2Vw2/view
DBH https://drive.google.com/file/d/1hE-s42-IPIBVx_qI-zaScz3z9KeTprzB/view

Bizikasi hastapenaren esparruan, emozioen
esparruari heltzea
Osasun-larrialdiari lotutako zeharkonpetentzien garapena proposamenaren
bidez 2019-20 ikasturtearen amaieran
egindako diagnostikoari berriz heldu:
Egoeraren diagnostikoa eta hezkuntzako
esku-hartzea (interbentzioa) ikasleek bizi
duten gizarte- eta emozio-testuingurua
ezagutzeko. Ikasturtea amaitu baino lehen
informazioa biltzea eta diagnostikoa ontzea
ezinezkoa izan den kasuetan, ikasle horiekin
edo/eta familiekin komunikazioa
lehenbailehen ezarri. Balorazioan
atzemandako eta ikasturte-amaierako
txostenean bildutako gizarte- eta emozio-

LH https://drive.google.com/file/d/1STXBPfLFo_AAGC0bQyAIEl53-LIgq-BX/view
BH https://drive.google.com/file/d/1SZDnlWcJdl9v9SJQtOVdbPFwf2pFw1YP/view
Osasun-larrialdiarekin lotutako eta ikasturte hasierari ekiteko materialak landu:
https://bizikasi.euskadi.eus/eu/osasun-larrialdiari-lotutako-proposamena2
Murtziako Consejeriak egindako materiala "Volvamos+Cercanos" izenburupean
alderdi sozio-emozionala nabarmentzeko eta garatzeko orientabide eta ekintza sorta
interesgarria aztertu eta jarduerak entresakatu https://eaprendizaje.carm.es/volvamos
Nafarroako Gobernuko proposamenetik ere ikuspegia eta praktika aberastu: Laguntza
emozionalerako gida
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Ikastetxeetako Batzorde Pedagogikoetan
aholkulari erreferenteak eta HPB aholkulariak
Berritzeguneetako erreferentziazko
aholkularitzek beren ikastetxeetako
pedagogiabatzordeetan parte hartuko dute arlo
horretan horiek dituzten beharrizanak ikusteko
eta, lan-plan bateratu bat diseinatzeko, haien
programazioetan kontuan hartu behar dituzten
funtsezko alderdiak identifikatzen orientazioa
emateko, baita ebaluazio-irizpideak zein
adierazleak eta horiei lotutako irakaskuntzaikasketa jarduerak hautatzen aholkularitza
emateko ere.

Elkarbizitza-Hezkidetza koordinatzaileekin
mintegian eta BPtan ikastetxeetan

beharrizanei erantzutera zuzenduta
hezkuntzako esku-hartzea egin.

HEZKUNTZA-KOMUNITATEAREN PRESTAKUNTZA
JARDUERA-EREMUAK

PRESTAKUNTZAEKIMEN GLOBALA

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala
badagokio.

PM

L5.1.1 Ikastetxe publiko guztiei eman zaie prestakuntza,
Prestakuntzako Ekimen Globalaren bidez, konpetentziak
ebaluatzeko esparru orokorraren garabidean.
L1.2.1 Ikastetxe publikoen % 95ean irakasleek
prestakuntza jaso dute ikasleen profil konpetentziala
garatzeko metodologien arloan, Prestakuntza Ekimen
Globalaren bidez.

Ekipoak/Aholkularitzak

Erreferentziako
aholkularitzak
BG zuzendaritzak

Programazioak curriculumaren funtsezko alderdietara eta
ebaluaziora egokitzeko aholkularitza
Honako eremu hauek nahitaez eskaini beharko dira:
ZONAKAKO
MINTEGIEN
DINAMIZAZIOA

·
·
·
·
·
·
·
·

Zuzendaritza-taldeak
Hizkuntza Proiektua - Irakurketa Plana – Eleaniztasunerantz
STEAM
Kontsultoreak eta orientatzaileak
Sare Hezkuntza
Elkarbizitza-Hezkidetza
Normalizazioa

PM

Alde batetik, aurreko urtetik zonaldean geratzen diren PEG 4 moduluen
prestakuntza eta inplementazioa amaitzea eta, bigarrenik, ikastetxe guztietan
curriculumaren funtsezko alderdiekin lanketa egitea, programazioen
egokitzapenean urratsak emate aldera.

Ikus 2020/21 Ikasturteko Mintegien eskaintza.

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

PRL/HIPI

L1.1.3 Ikastetxeetako zuzendaritzen lekuko mintegietan, 18
Berritzeguneetako zuzendaritzek Practicumari buruzko
dekretua eta Practicumeko ikasleentzako materiala landu
dituzte.
1.3.3 Ikastetxeetako zuzendaritzen % 75ek zonakako
zuzendaritza-mintegietan parte hartu dute.
ZUZENDARITZATALDEENTZAKO
PRESTAKUNTZA

G04 ZEHAZTAPENAK

L1.3.1 Zuzendaritza-eginkizunetarako hautagaien % 90ek
bere profil konpetentzialari dagokion hasierako
prestakuntzan parte hartu ahal izan dute eta akreditazioa
jaso dute.
L1.3.2 Sailak prestakuntza eskaini die zuzendaritzaproiekturik gabeko zuzendaritzei.
L1.3.4 Partekatuz Ikasi modalitatearen esparruan, % 20
gehitu da zuzendaritza-taldeei beren eginkizunak garatzen

BG Zuzendaritza, Zuzendaritza Mintegia eta Aholkulari Erreferentearen bitartez.
BG zuzendaritzak

BG zuzendaritzak

BNagusia
BNagusia
BNagusia
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Kontingentzia planaren arabera talde txikietan presentzialki edota on-line
saioak bideratuko ditugu. Garrantzitsua izango da partaideen parte-hartzea nola
sustatu eta eraginkor izan bizitzen ari garen egoeraren baitan.

laguntzeko tutorizazio kopurua.
L1.2.4 Bizikasi ekimeneko BAT taldeen % 100ek eta
ikastetxe publikoetako zuzendaritzen % 95ek jaso dute
prestakuntza.
BIZIKASI
PRESTAKUNTZA

STEAM
PRESTAKUNTZA

PM

PM

JARDUERA EGOKIEN
ZABALKUNDEA

PM

FAMILIEN
PRESTAKUNTZA

PM

HAUR HEZ.

PI

BNagusia
Erreferentziako
aholkularitzak

L1.5.2 Ikastetxeen % 80k prestakuntza eskaini diete familiei
Bizikasi ekimenaren esparruan.

L1.2.6 Steam estrategiarekin eta emakumeentzako bokazio
zientifikoekin lotura duten orientatzaileentzako prestakuntzaildoa txertatu da, soldata-arrakalari lotutako egoera ere
azpimarratuz.

BNagusia
BG zuzendaritzak
Erreferentziako
aholkularitzak
BNagusia
Orientazio-mintegiaren
arduradunak

L1.4.2 Antolatutako jardunaldien % 90ek jardunbide egokien
hedapena barne hartzen dute, kasuan kasuko aholkuetan
zehaztutakoaren arabera.

BG zuzendaritzak

L1.5.3 Berritzeguneek antolatu dituzten prestakuntzajardunaldien % 80k familien partaidetza sustatu dute.
2.3 Ikastetxe publikoetan, sei esperientzia pilotu jarri dira
martxan ikerketaren bitartez kontrastatutako
metodologietan oinarrituz, betiere haur-hezkuntzako
ikasleekiko esku-hartzea hobetzeko helburuarekin.

BG zuzendaritzak

Haur-hezkuntza
etapako aholkularitzak

Elkarbizitza-Hezkidetza mintegia izango da BAT taldearen koordinatzailearen
oinarrizko foroa, baina aholkulari erreferentea gutxienez hiru hilean behin
bilduko da BAT taldearekin, aipatu taldea dinamizatzeko asmoz eta kide guztien
prestakuntza bermatzeko helburuarekin.
Eskola komunitatean —batzorde mistoen bidez—, marko berria familiekin
partekatzen dela bermatu behar da eta zuzendaritza mintegietan esparru hau
landu, BIZIKASI mintegiaz gain.
Orientazio eta Steam Mintegiak bat egingo dute gai hori lantzeko.

Gipuzkoako Jardunaldietan jardunbide egokien zabalkundea izan da xede
betidanik baina azken ikasturtean egiterik egin ez zen izan eta ikustear dago
ikasturte honen amaiera. Izan ere, Gipuzkoako Berritzeguneok lurraldeko
apustua egina dugu orain 20 urtez gero, eta ehunka jardunbide egoki zabaldu
izan da.
Mintegi guztietan orientabideak emango dira familien partaidetza kontuan
hartzen duten jarduera eta ekimenak sustatzeko.
Haur Hezkuntzako mintegia izango da eta zonaldeko esperientzia pilotua
(Legazpiko Domingo Agirre HHLH) ezagutzeko aukera izango da. Horrez gain,
esperientzia pilotuan ez dauden ikastetxeek, mintegiaren bitartez, eskuhartzeak aberasteko lanketa egingo da.

HEZKUNTZA INKLUSIBOA ETA ANIZTASUNERAKO ARRETA
PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala
badagokio.

JARDUERA-EREMUAK

Ekipoak/Aholkularitzak

L2.3.12 «Hezkuntza Inklusiboa Garatzeko Esparru Plana»
hedatu da ikastetxe publikoen % 90ean, Berritzeguneek
antolatutako mintegien bitartez.

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

PM

PI
ESKOLA
INKLUSIBOA

PM

3.1 Ikastetxeek inklusioaren esparruan jardunbide egokiak
parteka ditzatela sustatzea, Partekatuz Ikasi programaren
bitartez.

AHOLKULARITZA
GUZTIAK
BNagusia
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G04 ZEHAZTAPENAK

Zuzendaritza mintegian eta ikastetxeetan, pandemia egoera honetan
ikasle zaurgarriengan, batez ere, arreta jar dadin ziurtatuko da,
erantzun ahal izateko urrats berriak zeintzuk izango diren definituz.
Era berean, mintegi guztietan edukiak inklusioaren ikuspuntua kontuan
hartuta landuko dira.
Orientazio mintegian ere aniztasunaren arretari aztertuko dira.
Era berean, mintegi guztietan jardunbide egokiak partekatzeko
ahaleginak egingo dira, eta zalantzarik gabe, Orientazio/Kontsultore/PT
mintegietan.

L2.2.9 Partekatuz Ikasi modalitatean, jardunbide egoki
inklusiboen eta jarduera arrakastatsuen kopurua % 10 handitu da
ikastetxeetan.
DBHn aniztasunaren arretarako programak dituzten ikastetxeentzako zonako
mintegiak edo arreta dinamizatzea: HBSP, curriculum-aniztasuna, programa
osagarriak...

Etapako
aholkularitzak
HPBko aholkularitzak

Ikastetxeetako figura espezifikoentzako (orientatzaileak, aholkulariak, EHE
irakasleak, PT irakasleak...) zonako mintegiak dinamizatzea.
Lau koordinazio-saio antolatzea zonako EAEekin

Ikasgela abiapuntua izanik, irakasle guztiek, partaidetza eta aprendizaia
erraztuko dituzten metodologiak erabiltzea bultzatuko da
Berritzegunearen ekarpenetan.
Berritzeguneak eskainitako mintegietan DBHn aniztasunari arreta
eskainitako programak kontuan hartuko dira.
Etapako aholkulariek DBHn aniztasunaren arretarako programak
dituzten ikastetxeetako arreta dinamizatuko dute.
Ikastetxeetako figura espezifikoentzako mintegiak antolatuko dira (Ikus
II Eranskina)

BG zuzendaritzak

“HLBP ikasleekin esku hartzeko proposamen inklusiboak” dokumentua
aurkeztea eta ikastetxe guztietan zabaltzea.
PM

PM

PI

IKASLE ETORKINAK

PI

L2.3.6 «Autonomia garatzeko programa pertsonalizatuak»
orokortu dira.
L2.2.15 Hezkuntza bereziko profesional espezifikoentzako
jarraibide eta orientabideetan proposatutako koordinazio- eta
prestakuntza-proposamenak gauzatu dira, erkidego osoan modu
koordinatuan jarduteko.
4.1 Familien lankidetza eta partaidetza sustatzeko gida bat
egitea, gurasoekin, profesionalekin eta hirugarren sektorearekin
lankidetzan.
1.2 Eskola inklusiboaren eta kulturartekoaren eremuan ikasle
immigranteei hezkuntza-arreta emateko II. Planaren (2016-2020)
garapena.

HPBko aholkularitzak
BNagusia

BNagusia

Lehenbizi klaustroan eta ondoren HIPIekin landuko da.
AHOLKULARITZA
GUZTIAK

Zonako HIPI mintegiak dinamizatzea
PM
PC

Kontsultore/PT mintegian eta ikastetxeetako eskuhartzean “Autonomia
garatzeko programa pertsonalizatuak” ideia azaldu eta garatuko da.
Hezkuntza Premia Bereziak eta HLE-en arreta duten ikasleen
“Autonomia garatzeko programa pertsonalizatuak” egingo dira. HLEen
prestakuntza jarraituko dute.

L2.2.7 Ekintza-plana ikastetxeen % 90ean hedatu da, Berritzeguneek
antolatutako mintegien bitartez.

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

1.1 Laguntza Zerbitzuetako (Berritzegune) langileak hezkidetzan
prestatzea, UPV/EHUren HEZKIDETZAN ESKU HARTZEN
ikastaroaren bitartez.

BG zuzendaritzak

Hezkidetza mintegia ekintza-plana hedatzera bideratua dago eta saioen
helburu nagusia horixe izango da.
EHUko ikastaroa egiteko Ordiziako BGak izendatu duen pertsona Ane
Hernandez Ormaetxea da, HH-LH Etapa aholkularia.

Berritzegune bakoitzeko pertsona bat izendatzea, ikastaroa egin
duen pertsona bakar bat ere ez badago.

HEZKIDETZA
PC
PC
PC

Zonako BGak
BNagusia

1.1 Berritzegune guztietan egin dira mintegiak, Berritzeguneentzako
orientabideetan zehaztutako maiztasunarekin.
1.1 Deialdiari atxikitako hezkidetza-proiektuak garatzen dituzten Haur
Hezkuntzako eta Oinarrizko Hezkuntzako irakasle guztiei eskaini zaie
oinarrizko prestakuntza.
1.1 Prestakuntza eman zaie orientazioko irakasleei eta bizikidetzako

Zonako BGak
BNagusia
Zonako BGak
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Ikus 2020/21 Ikasturteko Mintegien eskaintza
Geure zonaldean deialdiari atxikitako hezkidetza proiektuak Olaberria
HLHI eta Urdaneta HLHI ikastetxeak izan dira. Irakasle guztiei eskaini
beharreko prestakuntza adostuko dugu eta gauzatu.
Elkarbizitza-hezkidetza mintegiko partaideak diren heinean

PC

arduradunei.
1.2 Ikastetxeetako elkarbizitzaren behatokian sartzea ikastetxeak
garatzen duen hezkidetzaren lanarekin erlazionatutako funtzioak.

PC

2.3 Ikastetxeen % 30ek, gutxienez, Hezkidetza Plan bat egin dute.

PC

2.4 Zonako Berritzeguneek jardunbide egokiak identifikatu dituzte
beren erreferentziako ikastetxeetan; horiek Berritzegune Nagusiarekin
egindako koordinazio-saioetan jaso dira.

PC

2.4 Partekatuz Ikasi ekimenaren deialdiak hezkidetzarekin lotutako
bi/hiru esperientzia hartzen ditu barne, gutxienez, hezkidetzarekin
lotuta.
3.1 Hainbat proiektu jarri dira martxan (Nahiko, Beldur Barik,
Gizonduz, Jabetuz).

PC

PC
PC
PC
PC

PAA
CC

PAA
CC

ADIMEN-GAITASUN
HANDIKO IKASLEAK

PAA
CC

PAA
CC

PAA
CC
PAA
CC

BNagusia
Zonako BGak
BNagusia
Zonako BGak
Zonako BGak
BNagusia

prestakuntza jasotzen jarraituko dute.
Elkarbizitza-Hezkidetza mintegiak ikuspegi bateratua hartuko duen
neurrian, erraztuko du erlazioa bermatzea.
Mintegian partaide izango diren ikastetxe guztiek Hezkidetza Plana
egin, berregin edo hasi egingo dute.
Jardunbide egokiak bultzatzeko eta antzemateko ekimena presente
izango dugu mintegi guztietan eta baita hezkidetzari dagokionean ere.
Eta BNko koordinazio-bileretan honen berri luzatu.

Zonako BGak
BNagusia
Zonako BGak
BNagusia

1.1 Hezkidetzari buruzko ikastaro zehatzak eskaini dira Prest Gara
Planaren esparruan (banakako ikastaroak).
1.1 Hezkidetzako prestakuntza txertatzea ikastetxeetako
zuzendaritza-talde berriei zuzendutako ikastaroetan.
1.1 BAT taldeen hezkidetzako prestakuntza bermatzea.
2.2 Bizikasi ekimenerako diseinatutako tutoretza-materialek
oinarriekin lotutako gaiak barne hartzen dituzte.

Momentu honetan daukagunaren gainean aberastea izango da
helburua eta ikastetxeen artean esperientziak partekatu eta ahal bada
zabaltzea.

BNagusia
BNagusia
BNagusia
BNagusia

Adimen-gaitasun handiko ikasleentzako jarduketa-plana hedatzen
eta martxan jartzen laguntzea

BG zuzendaritzak
Etapako
aholkularitzak
HPBko aholkularitzak

1.1 Plana komunitateari hedatzea.
2.4 Zonako Berritzeguneetan prestakuntza-jarduerak antolatzea eta
sendotzea ikastetxeetako figura garrantzitsuekin (zuzendaritzataldeak, aholkulariak, orientatzaileak), ikasle horiei ematen zaien
hezkuntza-arloko erantzunari dagokionez (taldeak, curriculumaren
egokitzapena, metodologia eta ebaluazioa).
3.5. Ikasle horien premiei erantzuteko plan pertsonalizatuaren eredu
bat diseinatzea eta ezartzea.

BG zuzendaritzak

HPBko aholkularitzak

3.6. Sailaren webgunean eskura jartzea laguntzeko materialak eta
jardunbide egokiak, hezkuntza-arloko erantzuna emateko.
3.7. Kodifikazio diagnostikoaren (W67) ardatzei dagokien
kontzeptualizazioa eguneratzea eta adostea ikasle horientzat.
3.8. Erregistratutako identifikazioen berrikuspenean maiztasuna
ezartzea, gaitasun handiak dituzten ikasleak monitorizatzeko
helburuarekin.
3.12 Orientabideak eman zaizkie irakasleei, adimen-gaitasun handiak

Zuzendaritza taldean, Orientatzailenean eta Kontsultore + PT taldean
landuko da. Planaren zabalkundea egingo da pilotajea bukatzen
denean.
Ikaslearen detekzio espezifikoa ikastetxeak egin ondoren HPB
aholkulariak balorazio psikopedagogikoa egingo du.
Gaitasun handiko ikaslea zein zerrendan (ikastetxeko zerrenda edo BG
zerrenda) islatuko den adostuko da ikastetxean.
Gaitasun handiko ikasleari dagokion plana aholkatuko da eta HIBP egin
dela ziurtatuko da.

BNagusia

HPBko aholkularitzak
BNagusia
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Ikastetxetako ohiko arretan gauzatuko da.
Kasuan kasu ikaslearen beharraren arabera berrikusiko da.

ageri diren eremuetan ebaluazioak egokitzeko.

Arreta Goiztiarrerako Esparru-planak zabaltzen eta abian
jartzen laguntzea.
ARRETA
GOIZTIARRERAKO
ESPARRU-PLANA

PM
PI

L2.3.2 Haur Hezkuntzan, garapeneko zailtasunak edo
zailtasunak izateko arriskua duten ikasleen hautemate-maila
handitu da.
2.3 Goiz hautemateko eta goiz esku hartzeko prozesuak
garatzea eta ezartzea, hala garapen-zailtasunei dagokienez nola
garapen goiztiarrari dagokionez, ohiko ikasgelan egin
beharrekoa eta gizarte, osasun eta hezkuntzako guneko beste
eragile batzuekin lankidetzan.

Etapako
aholkularitzak
HPBko aholkularitzak

Etapako
aholkularitzak

Zonako mintegien dinamizazioa

ELKARBIZITZA
BIZIKASI

PI
PM

1.1 Eskola-jazarpenaren aurkako BIZIKASI ekimena garatzea; ekimen
horrek bizikidetzako konpetentzia garatzen du erkidegoko ikastetxe
publiko guztietan.
L2.2.1 Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen % 90ek BAT
Taldeak ekimena ezarri dute beren ikastetxeetan.

BNagusia

«HAMAIKA ESKU»
PROGRAMA

Aholkulari erreferenteak jarraipena egingo du.

Erreferentziako
aholkularitzak

Ikastetxeei arreta ematea, baldin eta Berritzegunearen aholkularitza eskatu
badute irakasleentzako prestakuntza-programak garatzeko, eskola-giroa eta
oro har bizikidetza hobetzeko konpetentzia eta trebetasunei buruz.
P
M

Ikastetxetako ohiko arretan gauzatuko da.
Ikastetxeetako kontsultoreei detekzioa espezifikoaren dokumentu
gaurkotua azalduko zaie.
HHko tutore eta laguntza taldeko kide guztiei iraileko formazioa
eskainiko zaie garapen motorikoaren inguruan.
Hizkuntza eta komunikazioa garatzeko lan estrategiak zabalduko dira.
Arreta goiztiarrari dagokion prozesuaren datu bilketa osoa egingo da.
EIATera bideratu diren ikasleen jarraipen bilera modu sistematikoan
egiten direla ziurtatuko da.
HHko mintegian gaia landuko da.
Ikus 2020/21 Ikasturteko Mintegien eskaintza

Erreferentziako
aholkularitzak

Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten ikastetxeei
aholkularitza ematea programak proposatzen dituen ekintza-ildoa
garatzeko.

Erreferentziako
aholkularitzak
HPBko aholkularitzak

L2.2.5 Hamaika Esku programan parte hartu duten ikastetxeen
% 80etan, ikasleen emaitza akademikoak hobetu dira.

Aholkulari erreferenteak erantzuna emango die ikastetxeen eskariei.

Gure zonaldean ez dago Hamaika Esku proiekturik.

KONPETENTZIA DIGITALA eta IKT-AK INTEGRATZEA IRAKATSI IKASTEKO PROZESUETAN
JARDUERAEREMUAK

Ekipoak/Aholkularitzak

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala badagokio.

Eraldaketa teknologikoa eta pedagogikoa bultzatzera bideratutako proiektuak
dituzten ikastetxeetako –batik bat Sare_Hezkuntza esperientzian parte hartzen
duten ikastetxeetako– ordezkarientzako zonako mintegiak dinamizatzea.
Esku-hartze intentsiboa eta prestakuntza ikastetxeetan (A modalitatea)
identifikatutako zentroetan.
Irakasleei zuzendutako prestakuntza (B modalitatea) irakasleen konpetentzia
digitalen oinarrizko maila garatzeko.

IKT aholkularia
IKT aholkularia
IKT aholkularia
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Urtean zehar IKTen mintegia bideratuko da, HH-LH eta BHko IKTen
dinamizatzaileentzat, bai ikastetxe publikoak bai itunpekoentzat.
SHGn sortutako materialak Bgko Moodlen sartu partekatzeko.
Ikus 2020/21 Ikasturteko eskaintza
Ikus 2020/21 Ikasturteko eskaintza

BALIABIDE
guneak

IKT heldutasun-ereduaren mailaren ziurtagiria lortzeko deialdian parte hartzen
duten ikastetxeei aholkularitza ematea eta auditoria egitea.
Baliabideen hautaketa, sailkapena eta edukiak ontzea, Amarauna web
semantikorako.

IKT aholkularia

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

IKTen Heldutasun Ereduaren Auditoritzan parte hartuko dute bailarako
ikastetxe gehienek, bai publikokoek bai itunpekoek.
BG04k sortutako STEAMeri buruzko errepositorioa Amaraunan sartu
(material didaktikoak eta idatzizko testuak egokituak “Irakurriaren
Ulermena”-ri begiratuz).

ELEBITASUNA, HEZKUNTZA ELEANIZTUNAREN ESPARRUAN
JARDUERA-EREMUAK

ZONAKO MINTEGIEN
DINAMIZAZIOA

Ekipoak/Aholkularitzak
HNP aholkularitzak
Etapako
aholkularitzak

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala badagokio.

Irakurketa Planak barne hartzen duen Hizkuntza-Proiektua egiten ari
diren ikastetxeentzako zonako mintegiak edo arreta dinamizatzea.

Ikastetxeetako hizkuntza-normalizaziorako zonako mintegien
dinamizazioa eta Ulibarri Programako ikastetxeentzako aholkularitza.

AHOLKULARITZA

HNP aholkularitzak
HNP aholkularitzak
HE-LH etapako
aholkularitzak
DBH BH etapako
aholkularitzak

Ikastetxeei arreta ematea, baldin eta Berritzegunearen aholkularitza
eskatu badute proiektu jakin batzuk garatzeko, xedetzat dutenak
ikastetxeko hizkuntza guztietan hizkuntza-trebetasunak nola garatu
lantzea eta hizkuntzen tratamendu integral eta integratua lantzea.

BG zuzendaritzak
Erreferentziako
aholkularitzak

Web instituzionalera igoko diren irakurketa-planen berrikuspena.
PM

L1.2.3 Irakurketa Planaren proposamenak eta Irakurgunea
plataformako edukien hedapena % 90ekoa izatera iritsi da
ikastetxeetan, laguntza-zerbitzuen aholkularitzari esker.

G04 ZEHAZTAPENAK

Ikus 2020/21 Ikasturteko Mintegien eskaintza.
Oso presente izan behar dugu mintegi honetan Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia bermatzeko didaktika.
Mintegiaz gain ikastetxe bakoitzaren Irakurketa Planaren jarraipena eta
aholkularitza egingo da, bai Eleaniztasun deialdian sartuta daudenean
kasuan zein bestelakoetan.
Hilero Ulibarri mintegian gauzatuko da eta ikastetxetan jarraipena egin..
Aholkularitza pertsonalizatua emango zaie HTI garatzen ari diren
ikastetxeei Berritzeguneko Hizkuntza batzordearen bitartez.
Berritzegune Nagusiko Hizkuntza Foroan parte hartuko dugu eta
bertatik eratorritako ideia, proposamenak, lan ildoak zonaldean eta
mintegietan garatu.
Sailaren deialdien (HIPI, eleaniztasunerantz…) inguruko jarraipena eta
aholkularitza egingo da.
Ikastetxeek dituzten Irakurketa Planen jarraipena, aholkularitza eta
zabalkundeaz Berritzeguneko Hizkuntza batzordea arduratuko da.

STEAM ESTRATEGIA ETA IKASMATERIALAK
PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK,
hala badagokio.

JARDUERA-EREMUAK

STEAM
PRESTAKUNTZA

PM

Mintegiak eta prestakuntza- eta aholkularitza-ekintzak
sustatzea, STEAM konpetentziak hobetzeko.
L4-A.1.- STEAM konpetentziei dagokienez, kanpoebaluazioetan lortutako emaitzak hobetzea.

Ekipoak/Aholkularitzak
Erreferentziako
aholkularitzak
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DBH aholkularia ikasturtean zehar antolatutako koordinazio bileratara joango
da.
BG04 Berritzegunean mintegia antolatuko da, IKT eta Zientzia aholkulariak
koordinatuta (ikus II. Eranskina).

Bereziki bultzatuko da ikastetxeetan ematen diren praktikak denon artean
partekatzera.
PEG moduluak bukatzeko pausuak emango dira (Ikus I. Eranskina)
Konpetentzien ebaluazioari arreta berezia jarriko da STEAM mintegiko hainbat
saioetan (bai PISA bai ISEIk liberatutako itemen hausnarketaren bitartez).
Lehen hiruhilekoan, erreferentziako aholkularitzek saio
bat antolatuko dute, gutxienez, STEAM ekimena
azaltzeko.
L4-A.2.5 Zuzendaritza-taldeei prestakuntza eman zaie,
irakasleei laguntza eman diezaieten STEAM
esperientziak abian jartzeko.
L4-A.3.4 Irakasle orientatzaile eta aholkularientzako
prestakuntza-jarduerak sustatu dira, zientziarako eta
teknologiarako bokazioak sustatzeko, batez ere nesken
artean.
L4-A.2.3 STEAM proiektu bat aurkeztu duten ikastetxeen
kopurua % 10 igo da, 2018-2019 ikasturteko deialdiarekin
alderatuta.
STEAM DEIALDIA

ZIENTZIADIBULGAZIOA ETA
STEAM EKIMENA

PM

PM

L4-A.3.3 STEAM berrikuntzako proiektuen sailaren
deialdian aurkeztutako proiektuetan generoaren alderdia
txertatu da.
L4-A.2.1 STEAM trukeekin eta esperientziekin lotutako
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeen sare bat sortu
da, hezkuntzako bikaintasuna lortzeko prestakuntzaproiektuen deialdian, «Partekatuz Ikasi Esperientziak»
modalitatean.
L4-A.3.5 Prestakuntza zientifikoa eta zientziarekiko
interesa sutatuko duten jarduerak sustatzea ikasleetan.

L4-A.3.1 Gutxienez 3 ekimen egin dira emakumeen
presentzia sustatzeko STEAM munduan.
L4-A.4.1 Jardunaldi bat egin da, STEAM proiektuak
ezagutzeko.
L4-A.4.2 Zientzia-dibulgazioko jarduerak egin dira, IGEetan
eta elkarteetan.

Mintegiaren lehen saioan jorratuko da.

Zuzendarien mintegian saio batean aurrera eramango da.
STEAM mintegiaren data batera Orientatzaileak eta aholkulariak deituak izango
dira otsaileko saiora.

Erreferentziako
aholkularitzak

Zuzendarien Mintegian azalpen orokorra egingo zaie
Aholkulari erreferenteek deialdia atera ondoren Ikastetxeetako Zuzendaritza,
BP edota irakasle talde batekin proiektua sortzen lagunduko du.
Bereziki landuko da mintegietan (Zuzendari, STEAM, Orientatzaile…) eta
aholkulariok ikastetxeetan.

BNagusia

STEAM mintegian bultzatuko da ikastetxeetan ematen diren praktikak denon
artean partekatzea.
Eta esperientzia hauetatik “Partekatuz Ikasi” deialdian tutore bezala parte
hartzeko hautagaiak bilatuko dira.

Erreferentziako
aholkularitzak

Antolatzen diren STEAMi buruzko ekintza eta jardunaldien berri zabaltzea
STEAM mintegian eta ikastetxe guztiei oro har.
Zonaldean zientziaren zabalkuntzarako antolatzen diren ekintzetan (Energia
foroa, Lemniskata, …) aholkulari erreferenteen bitartez parte hartzera
animatzea.

B Nagusia
Administrazioa

BNagusia
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Bai mintegietatik bai aholkulariok sustatuko ditugu zentzu honetan dagoeneko
dauden ekintzak eta adibidetzat azaldu beste ikastetxeek hartara parte
hartzeko.

L4-A.4.4 Erakundeekin zientzia-dibulgaziorako egiten diren
jarduerak ugaritu dira.

STEAM mintegiaren bitartez zonaldean zientzia zabalkundean jarduten bai
instituzioak bai pertsonen zerrenda bat sortu kontaktuak errazteko.

EBALUAZIO-PROZESUAK: BARNE- ETA KANPO-EBALUAZIOAK ETA IKASTETXEAREN URTEKO PLANAK
PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK,
hala badagokio.

JARDUERA-EREMUAK

KANPO-EBALUAZIOAK

DIAGNOSTIKOEBALUAZIOA

PM

BARNE-EBALUAZIOAK

Ikastetxeei konpetentzietan oinarritutako ebaluazioereduei buruzko aholkularitza emango zaie, kanpoebaluazioetan liberatutako itemak erabiliz eta beren
ezaugarrietara egokituz, ikastetxeek egiten dituzten
barneko ebaluazio-probak diseinatzen laguntzeko.
Ikastetxeei aholkularitza ematea, diagnostikoebaluazioarekin lotutako gaiei buruz: txostenak
interpretatzea eta hobekuntza-planak egitea eta garatzea.
L5.2.1/2.2 Ikastetxeek oinarrizko konpetentzien diagnostikoebaluazioak egin dituzte Lehen Hezkuntzako (eta
derrigorrezko bigarren hezkuntzako) etaparen erdian,
Saileko zerbitzuek emandako irizpide eta ereduen arabera,
eta aldian-aldian beren hobekuntza-planak eguneratu
dituzte, etapa erdiko barne- eta kanpo-ebaluazioak batera
aztertuta.

G04 ZEHAZTAPENAK

Ekipoak/Aholkularitzak

Erreferentziako
aholkularitzak

Ikastetxeetako zuzendaritza edota BPetan garatuko da esparru hau.

Ikastetxeei aholkularitza ematea, barneko diagnostikoprobak egiteko eta zuzentzeko.

IKASTETXEEN AUTONOMIAN SAKONTZEA
JARDUERA-EREMUAK

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala
badagokio.

Ekipoak/Aholkularitzak

HAUSPOA

Ekimeneko ikastetxeentzako aholkularitza eta jarraipena.

Erreferentziako
aholkularitzak
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Inklusio Planarekin hertsiki lotua dagoen programa honen jarraipena
egingo da ditugun ikastetxeetan.

2.2. Berritzegunearen Hobetzeko Plan Estrategikotik eratorriak
HELBURUAK

EKINTZAK

1.

Covid-19aren pandemiak eragindako
Kontingentzia Planerako irizpideen
interpretazioa eta jarduna beste BGekin
bateratu

2.

Ikastetxeetan geure esku-hartzea adostu

-

3.

Erreferentziazko aholkularitzaren arreta
sistematikoa indartu.

-

Barneko bileren prozedura, parte-hartze,
hausnartze eta ekitearen arteko oreka
hobetzen jarraitu.

-

Erakundeen arteko elkarlana sarean
egiten jarraitu eta aurten bereziki
OSIrekin ziurrenik.

-

4.

5.

-

-

6.

Taldekide berriei formazioa eta laguntza
eman.

-

-

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

✓
✓

Irizpideak partekatu eta adostu dira
Zonaldeko zuzendariekin landu dira

Kontingentzia Planak aztertu eta horien arabera jokatu, agertoki
bakoitzaren baitan.
Ikus Aholkularitza ikastetxeetan atala eta horren jarraipena IEBn eta
klaustroan.

✓

Gai zerrenda egiterakoan gai nuklearraz gain sor daitezkeen bestelako
gaietarako denbora ere kontuan hartzea.
Ostiraletan klaustrokide guztien bertaratzea eta parte-hartzea bermatzea
lehenestea bestelako bileren aurrean .
Erakundeen arteko sareko lana (Aspace, Gautena, Foru Aldundia,
Udaletxea, Osasun Mental Zentroa, Aransgi, CRI, EOI, Goieki…): Bilera
hauen sistematizazioarekin eta elkarlanarekin jarraitzea
Zonako garapen agentziekin, mankomunitateekin eta udalekin hainbat
egitasmotan lankidetzan jardutea.
BGa, hezkuntza komunitateko partaide garenez, beste eragile batzuekin
elkarrekin lan-egiteko aurrera pausoak emateko prest egotea.
Kurtso hasieran taldekide berrien jasotze, harrera eta hasierako
formazioa egitea.
Taldekide berriari dagokion batzordeko arduradunak jarraipena edo
laguntza eskaintzea.

✓

Ikasturte hasierako lehen saioa erabili da adosteko eta
urtean zehar agertoki aldaketak eman diren heinean.
Ikastetxeen jarraipenerako oinarrizko tresna bateratu
bat sortu eta erabil da gutxienez hiru hilabetean behin.
Erreferentziazko aholkularitzaren markoa aholkulari
guztion artean konpartitu eta landu da.
Gai zerrenda egiterakoan gai nuklearraz gain sor
daitezkeen bestelako gaietarako denbora ere kontuan
hartu da.
Presentzia eta parte hartzea ia erabatekoa izan da.
Aipatutako erakundeekin eta eragileekin behar izan
den kasuetan elkarlanean aritu gara.

-

Lurraldeko bilera Berrikuntza Buruari eskatu
Irizpideak bateratzeko ahalegina egin
Zonaldeko ikastetxeekin partekatu
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✓
✓

✓
✓

✓
✓

Kurtso hasieran taldekide berrien jasotzea, harrera eta
hasierako formazioa egin da.
Taldekide berriari dagokion batzordeko arduradunak
jarraipena edo laguntza eskaini da.

3.ANTOLAMENDU ALDERDIAK
 3.1 Egutegia
2020 – 2021 EGUTEGIA
IRAILA
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BERRITZEGUNEKO ORDUTEGIA
ASTELEHENETIK OSTEGUNERA:

8:00etatik 16:00etara
OSTIRALETAN:

8:00etatik 14:00etara
943 88 79 50/4
g04@berritzeguneak.eus

● 3.2 Ikastetxeen banaketa
Ikastetxe guztiek dute aholkulari erreferente bat eta HPBko aholkularia. Berritzegunean
bermatzen da euren koordinazioa eta elkar lana IATen bidez (Ikastetxeko Aholkulari Taldea).
Aholkulariez gain Berritzeguneko beste kide batzuk ere izaten dira ikastetxeetan, hala nola,
fisioterapeutak eta terapeuta okupazionalak. Ikastetxe bakoitzaren egoera eta beharren
arabera ezarriak izaten dira.
Hona hemen ikastetxez ikastetxe aholkularion banaketa:
HERRIA
Ataun

JOXE MIEL BARANDIARAN HLHI

Beasain

ALKARTASUNA HLHI

Pello Akizu / Izaskun Baleztena

Beasain

MURUMENDI HLHI

Ane Hernandez / Nekane Esnaola

Beasain

LA SALLE S. JOSE HLBHIP

Ainara Galdos / Izaskun Baleztena

Beasain

BEASAINGO IKASTOLA HLHIP

Beasain

BEASAIN BHI

Beasain

GAUTENAko gela egonkorra

Izaskun Baleztena

Beasain

ASPACE gela egonkorra

Izaskun Baleztena

Beasain

EPA BEASAIN ORDIZIA HHI

Ezkio

EZKIO ITSASOKO HERRI ESKOLA

Gabiria

BALENTZATEGI HLHI

Idiazabal

AITA IPARRAGIRRE HLHI

Itsasondo

URKIPE HERRI ESKOLA HLHI

Lazkao

SAN BENITO IKASTOLA HLBHIP

Legazpi

HAZTEGI IKASTOLA HLBHIP

Ainara Galdos /Eva Aztiria

Legazpi

DOMINGO AGIRRE HLHI

Ane Hernandez /Eva Aztiria

Legazpi

OLAZABAL BHI

Legorreta

UGARO HLHI

Olaberria

OLABERRIA HLHI

Ordizia

JAKINTZA IKASTOLA HLBHIP

Ordizia

URDANETA HLHI

Pello Akizu /Gema Aldasoro

Ordizia

OIANGUREN BHI

Ainara Galdos /Gema Aldasoro

Ordizia

GOIERRI LANBIDE ESKOLA (ZIG)

Ormaiztegi

SAN ANDRES HLHI

Segura

IKASTETXEA

ERREFERENTEA /HPBko AHOLKULARIA (IAT)
Jose Mari de Juan / Gema Aldasoro

Eva Aztiria
David Bilbao /Nekane Esnaola

David Bilbao
Ane Hernandez / Gema Aldasoro
Eva Aztiria
Ane Hernandez / Eva Aztiria
Nekane Esnaola
Ainara Galdos / Nekane Esnaola

Ainara Galdos / Gema Aldasoro
Pello Akizu /Nekane Esnaola
Nekane Esnaola
David Bilbao /Eva Aztiria

Izaskun Baleztena
Ane Hernandez / Nekane Esnaola
Jose Mari de Juan (Pilare Muxika*)/ Eva
Aztiria

LAIOTZ HLHI

Urretxu

GAINZURI HLHI

Urretxu

J.M. IPARRAGIRRE BHI

Ane Hernandez /Izaskun Baleztena
David Bilbao /Izaskun Baleztena
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Urretxu

URRETXU-ZUMARRAGA IKASTO.

Zaldibia

LARDIZABAL HLHI

Zerain

ZERAIN HLHI

Gema Aldasoro

ATXURI HLHI

Jose Mari de Juan (Pello Akizu*)/ Gema
Aldasoro

Zegama

Gema Aldasoro
Pilare Muxika /Izaskun Baleztena

Zumarraga

LA SALLE-LEGAZPI HLBHIP

Zumarraga

EPA URRETXU ZUMARRAGAKO HHI

David Bilbao

Zumarraga

UGLE (OLH eta osagarriak)

David Bilbao

Izaskun Baleztena

*Lehen hiru hilekoan

Fisioterapeuta: Begoña Ballesteros
Okupazio Terapeuta: Maria Huegun

● 3.3 Berritzeguneko Batzordeak eta lan taldeak
Ordutegia

Ast.

Ast.

Asteazkena

Osteguna

BP
9:00-10:30

Hizkuntza /
STEAM
BatzordeaK
9:00-11:00

Ostirala

8:00 -8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30

HPB

IEB Batzordea
9:00-11:00

9:00-11:00

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

TALDE OSOA
(Klaustroa, IAT…)

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

11.30-13:30
Terap. Okupazionala,
Fisioterapeuta eta HPB
koordinatzailea

13:00-14:00
(hilean behin)









BP- Batzorde Pedagogikoa: zuzendaria (koordinatzailea), idazkari dokumentalista, IEB
koordinatzailea, HPB koordinatzailea
KLAUSTROA: zuzendaria(koordinatzailea),, idazkari dokumentalista, aholkulari guztiok
IAT (Ikastetxeko Aholkulari Taldea): Erreferentea (koordinatzailea) + HPB aholkularia
HPB (Hezkuntza Premia Berezia): HPB aholkulariak
IEB Batzordea (Ikastetxeko Esku-hartze Batzordea): Etapatako eta programetako aholkulariak
HIZKUNTZA Batzordea: BHko aholkularia eta Ulibarriko aholkularia
STEAM batzordea: BHko aholkularia eta HH-LH aholkularia
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● 3.4 Eremuetako arduradunak
ESPARRUA / ARLOA / GAIA

Zuzendariak
Hizkuntzak
Aniztasuna
Elkarbizitza/Hezkidetza
HPB koordinazioa
Arreta Goiztiarra
Hizkuntza Normalkuntza
IKT
STEAM
Haur H. – Lehen H.

AHOLKULARIA
Izen-abizenak
Pilare Muxika Lopetegi
David Bilbao Beraza
David Bilbao Beraza
Pilare Muxika Lopetegi
Eva Aztiria Agirre
Nekane Esnaola Goikoetxea
Pello Akizu Lizarazu
Jose Mari de Juan Fonseca
Ainara Galdos
Ane Hernandez Ormaetxea

Kontaktua
g04@berritzeguneak.eus
g04bh2@berritzeguneak.eus
g04bh2@berritzeguneak.eus
g04@berritzeguneak.eus
g04hpb2@berritzeguneak.eus
g04hpb4@berritzeguneak.eus
g04hnp@berritzeguneak.eus
g04ikt@berritzeguneak.eus
g04bh1@berritzeguneak.eus
g04hhlh1@berritzeguneak.eus

KANPOKO ERAGILEEKIN LANEAN
ERAKUNDE ARDURADUNA

AHOLKULARIA

BERRIKUNTZA
ZUZENDARITZA:
ERKIDEGOKO FOROA
LURRALDE ORDEZKARITZA

Pilare Muxika

Erkidegoko jarraibide estrategikoak: garapena eta ebaluazioa.
Erkidego mailako koordinazioa

Pilare Muxika

Gipuzkoako Lurralde buru eta BG zuzendarion arteko
koordinazio eta kontu emate foro sistematikoa.

BG NAGUSIA:
ZUZENDARITZA PROGRAMA

Pilare Muxika

GOIEKI FORO SOZIALA

Pilare Muxika

ESKUALDEKO OSASUN
SISTEMA
BG NAGUSIA: ELKARBIZITZA
/HEZKIDETZA
JAURLARITZAKO EUSKARA
ZERBITZUA

Pilare Muxika

Ortuella-Eibar-Zaratamo-Ordiziako BG zuzendarion batzordea:
zuzendaritza mintegiak dinamizatzeko eta edukien
dokumentazio proposamenak sortu eta partekatu Erkidegoko
BG zuzendari guztiekin
Eskualdeko Garapen Agentziarekin hezkuntza ikuspegia eta
beste alor batzuetako ezagutza partekatzeko gunea
OSIrekin koordinazioa eta elkarlana pandemiaren garapenaren
aurrean
Erkidegoko koordinazio foroa: edukiak, elkartrukeak,
dinamikak… BIZIKASI eta HEZKIDETZA egitasmoen sorlekua
Ulibarri programaren plangintza:
IRALE deialdia
NOLEGA deialdiak
Ikasturteko Plana eta Memoria
Berritzegunetako aholkularien koordinazioa
Ulibarri programako lan taldeak
Murgiltze ereduaren ezaugarriak
Irakasleen erabilera areagotzeko estrategiak
Jardunaldiaren antolaketa eta hurrengoaren aurreikuspenak
Ulibarri.eus-eko baliabideak
Udaltop jardunaldia
Arloetan ahozko komunikazioa lantzeko oinarriak

Pilare Muxika
Pello Akizu

BG NAGUSIA: ULIBARRI
PROGRAMA

Pello Akizu

UDAL EUSKARA ZERBITZUA
SOZIOLINGUISTIKA
KLUSTERRA
GAUTENA

Pello Akizu
Pello Akizu
Gemma
Aldasoro

LANDUKO DENAREN AURRE IKUSPENA

Itunpeko ikastetxean martxan jarriko da LHrako Gautenako
gela egonkorra
Nun, nola, zein ikasle posible ikusten diren lanketa egingo da:
gurasoekin eta ikastolan.
Material ezberdinen ezagutza (TEAren inguruan)
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CRI

Eva Aztiria

OSASUN MENTALA
(ZUMARRAGA)
ASPACE

Eva Aztiria

BN IKT PROGRAMA
BN IKT PROGRAMA
MICROSOFT - BN
CAU
BCSC Basque Cybersecurity
Centre eta Pantallas Amigas
ARANSGI
GIPUZKOAKO ARRETA
GOIZTIARREKO
BATZORDEAK (OngizateOsakidetza-Hezkuntza;
Aholkularien taldea;
Lurralde arteko
aholkularien koordinazioa
OMZ Beasain
BG NAGUSIA: HIZKUNTZA
FOROA

BG NAGUSIA: ANIZTASUNA

BG NAGUSIA: STEAM
AGENDA 21
BG NAGUSIA

Izaskun
Baleztena
Jose Mari de
Juan
Jose Mari de
Juan
Jose Mari de
Juan
Jose Mari de
Juan
Jose Mari de
Juan
Nekane
Esnaola
Nekane
Esnaola

Nekane
Esnaola
David Bilbao

BHko
aholkularia

Ainara Galdos
Ainara Galdos
Ane
Hernandez

konfinamenduan
Harremana eskuhartze orokorrei buruz; ikasleen jarraipena
ikastetxe bertan egitea.
Urteko bilera orokorra; ikasleen jarraipena irakasleekin. Elkar
lana burutzea.
Aspace eta BGaren arteko elkarlana aurrera eramatea;
ikasleen jarraipenak ikastetxean koordinatuz.
IKTen Ereduaren auditoritzak
Moodlen formazioa prestatzea eta bideratzea.
OFFICE 0365 Prestakuntza nahi duten ikastetxeei eta
aholkulariei.
CAUko teknikariekin azpiegituren mantentzea eta
egokitzapenak.
IKT Programatik Zibersegurtasuna eta Ziberbulling.
ARANSGI eta BGaren arteko elkarlana aurrera eramatea;
ikasleen jarraipenak ikastetxean koordinatuz.
EVAT-eko kide bezala hilean behingo bilerak aurrera eraman 3
sareen arteko elkarlana.
Erkidego eta lurralde mailan Arreta Goiztiarraren ikuspegian
sakondu.
Gipuzkoako 3 berritzeguneen elkarlana arreta goiztiarrean.

Urteko bilera orokorra; ikasleen jarraipena irakasleekin. Elkar
lana burutzea.
- Hizkuntzei lotutako proiektuen (Irakurketa Plana,
Eleaniztasunerantz, Hizkuntza Proiektua…) inguruko
esperientziak eta informazioa partekatzea.
- Hizkuntza-komunikaziorako estrategiak lantzea. Irakurtzeko,
idazteko, ahozkotasuna lantzeko aldamiatze-baliabideak
lantzea, aniztasunari erantzunez.
- Ikastetxeetan lan egiteko materialak eta esku-hartze
estrategiak proposatzea.
- Hizkuntzen esparruan ari diren aholkularien lankidetza eta
gogoeta partekatua, esku-hartzeen koherentzia bermatzeko.
- Ebaluazioa, promozioa eta titulazioa
- Ikasleen orientazio akademikoa: DBH4 eta Batx2
- Aniztasunari erantzuteko programak
- Aurrera! Programa
- STEAM eta orientazioa
- Ebaluazio psikopedagogikoa
- Zeharkako konpetentzien garapena alarma egoeran

HH berariazko egitasmo esperimentala
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4. PRESTAKUNTZAKO JARDUERA-PROGRAMA
Gure Laguntza Zerbitzutik ikastetxea da erreferentziazko gunea eta ardatza, non
prestakuntza eta aholkularitza jarduera guztiak norabide horretara bideratzen diren,
ikastetxeko eraldaketan eragite aldera. Horregatik ikastetxera iristeko modalitate anitz izan
daitezke: ikastetxean bertan, ikastetxeen arteko saioetan, bakarkako prestakuntza
ikastaroen bidez…

4.1-Ikastetxean
Ikasturte hasierako Ebazpenak jasotzen duen bezalaxe:sistematikoki Pedagogia Batzordearekin,
ikastetxeko zuzendaritzarekin edo ikastetxeak ezartzen duen organoarekin, batik bat
prestakuntzarekin, berrikuntzarekin eta esperimentazioarekin lotutako irakasleen jardunbideaz
hausnartzen eta berau egokitzen laguntzen jarraituko dugu, bai eta ikastetxeetan prestakuntza-eta
berrikuntza-proiektuak garatzen ere, ikasgelako irakaskuntza eta ikaskuntzari zuzenduak,
- Ikastetxeon proiektuetan (I Eranskina) eta “Partekatuz ikasi” (abendura arte atzeratu
dena) jasotzaileen prozesuaren jarraipenean: hausnarketa, erabakiak eta lan-plana.
- Zuzendaritzei ikastetxeetan familiei prestakuntza-estrategiak artikula ditzaten laguntzen,
konpetentzia digitalean prestakuntza antolatzeko, zuzendariek hala irizten badiote.
- Eskola inklusiboaren eta bizikidetza positiboa sustatzen dituen esparruan , "HPB
ikasleekin esku hartzeko proposamen inklusiboak" dokumentua aurkezten ikastetxeetako
batzorde pedagogikoari.
- Aholkulariak BAT taldearekin lankidetzan familiak eta ez irakasleak BIZIKASI ekimenaren
esparruan prestatzeko (BAT taldeak gidatzea lehenesten da).
- Familien prestakuntzaren eta partaidetzaren arloko jardunbide egokiak hautatzen eta
zabaltzen.
- BIZIKASI ekimenaren 2. Fasea. Ikastetxeari aholkularitza ematea bizikidetza positiboa
hobetzeko prozesuan hezkuntza-arloan esku hartzeko eta jazarpen-kasu bat konpontzeko
prozesuan. Eta baita, BAT curriculum-materialak Tutoretza Planean ezartzeko ere.
- BIDELAGUNAren eta HBSPren jarraipena
- PEG ekimen globala amaitu ez dituzten ikastetxeetan eurekin adostuko da nola aurrera
eramango den prozesu hori eta gainerakoetan inplementazioa areagotzen jarraituko
dugu.
- Arreta Goiztiarra: prestakuntza HH irakasleei
- HPB esparrua inklusioaren ikuspegitik jorratzen jarraitu
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4.2- Ikastetxeen artean
a)
b)
c)
d)
e)

Mintegiak
Oinarrizko konpetentzia digitala irakasle guztiek garatzeko prestakuntza
Koordinazio bilerak
Lantaldeak
Ikastaroak

a) MINTEGIAK
IZENBURUA
ARDURADUNA EMAILEA

EGUNA
ORDUTEGIA

ZUZENDARITZA TALDEAK
Pilare Muxika
ZUZENDARIA

OSTEGUNA
9:00- 11:00

ULIBARRI PROGRAMA
Pello Akizu
NORMALKUNTZA
AHOLKULARIA

ASTEARTEA
14:30- 16:30

2020/21
DATAK

Irailak 24 (Barrena
jauregian) 9:15/11:30
urriak 22
azaroak 19
urtarrilak 21
martxoak 18
apirilak 22
maiatzak 20
ekainak 17
Irailak 22
Urriak 20
Urriak 26/27
Azaroak 17
Urtarrilak 26
Otsailak 23
Martxoak 23
Apirilak 27
Maiatzak 25

HELBURUAK

Lehen saioan, Ikuskaritzako zonalde Burutzarekin batera: osasun egoera honetan ikasturtearen
antolaketa, eta familiekin komunikazioa. Denbora balitz Ikuskaritzaren eta Berritzegunearen lan plana,
ikastetxeko aholkularitza eta prestakuntza eskaintzak.
Ikasturtean zehar helburu bikoitza izango dute saioek: koordinazioa eta prestakuntza.
Ikasturte Hasierako Ebazpenak ezartzen duen bezala, ikastetxeek COVID19ren aurrean dituzten
Jarduketa Estrategiak partekatzeko, ikastetxe bakoitzak bere Urteko Planean aurreikusi behar dituenak,
baita programazioak curriculumaren funtsezko alderdietara eta ebaluaziora nola egokitu behar diren
oro har lantzeko ere.
Ikastetxeko Normalizazio Plana bultzatzea.
Eskolan euskararen erabilera areagotzeko erabiltzen diren estrategiak konpartitu eta gelarako
proposamenak inplementatu.
Formazio soziolinguistikoan areagotzea.
Eskolako komunitateko kideak inplikatzea euskararen normalizazioan.
Ikastetxea ikasleen arnasgune izateko behar diren neurriak bultzatzea.
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ELKARBIZITZAHEZKIDETZA
Pilare Muxika
ZUZENDARIA

SARE-HEZKUNTZA
GELAN –IKTen MINTEGIA
Jose Mari de Juan
IKT AHOLKULARIA

ASTEARTEA
9:00-11:00

STEAM
BH AHOLKULARIA

2020-21 ikasturtearen hasieran ikasleen harrerarekin lotutako alderdiei buruzko prestakuntza:
- Osasun larrialdiko egoeran zeharkako konpetentziak garatzeko proposamenaren bidez detektatu eta
balioetsitako hezkuntza-arloko esku-hartzeari buruzko aholkularitza: egoeraren diagnostikoa eta
hezkuntza -arloko esku-hartzea.
- Gizarte-eta ekintzailetza-eremua eta talde-kohesioa lantzeko proposatutako dokumentuan jasotako
proposamen didaktikoak planifikatzeko eta inplementatzeko
*IKT eta Bizikidetza eta Hezkidetza esparruetatik, eskaintza koordinatua zibersegurtasuna sustatzeko:
Basque CiberSecurity Center, Araiz Zalduegi, abenduaren 2an, 9:00etan
. EAEko hezkuntza-sistemarako II. hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 20192023. helburu estrategikoak hedatzen eta garatzen jarraitzeko, plan horren garapenarekin argitaratzen
diren materialak eta zonako mintegietan landuko dira, ikastetxe guztietan izendatu behar diren
hezkidetzako arduradunak prestatzeko. Gainera, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako
ikastetxeetan hezkidetzako jardunbide egokiak hautematen lagunduko da.

ASTEAZKENA
9:00-11:00

Urriak 21
Abenduak 2
Urtarrilak 20
Otsailak 10
Martxoak 17
Apirilak 21
Maiatzak 5

ASTEAZKENA
14:30:16:30

Urriak 7
Azaroak 4
Abenduak 2
Urtarrilak 13
Otsailak 17
Martxoak 10
Apirilak 14
Maiatzak 5

- Zonaldeko HH irakasleen arteko elkarlana eta elkar ezagutza bultzatzea
- Haurrarengan eta konpetentzietan oinarritutako eredu, printzipio metodologikoak sustatzea
- Mugimendu Autonomoa eta HHBEE ezagutzea
- 237/2015 HH curriculum dekretua jorratzea

ASTELEHENA
14:30-17:00

Urriak 19
Azaroak 16
Urtarrilak 25
Otsailak 22
Martxoak 22
Apirilak 26

-Diziplinarteko STEAM proiektuak gauza daitezen sustatzea, oinarrizko konpetentzien garapena
bultzatzeko eta STEAM estrategia curriculumean integratzeko-Pentsamendu zientifikoaren kultura sustatzea.
-Irakasleen etengabeko eta diziplinarteko prestakuntza.
-STEAM hezkuntza osatzen duten arloetako irakasleen arteko elkarlana eta koordinazioa sustatzea.

HAUR HEZKUNTZA
Ane Hernandez
HH – LH
AHOLKULARIA

Urriak 6
Azaroak 10
Abenduak 2*
Urtarrilak 12
Otsailak 9
Martxoak 9
Maiatzak 11

- SARE-HEZKUNTZA GELAN proiektuaren aholkularitza
- IKTen HELDUTASUN EREDUAren aholkularitza
- IKTen aholkularitza
- Basque CiberSecurity Center, Araiz Zalduegi, abenduaren 2an, 9:00etan Zibersegurtasunari buruzko
saio bat emango du
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HIZKUNTZA PROIEKTUAIRAKURKETA PLANAELEANIZTASUNERANTZ
David Bilbao
BH AHOLKULARIA

PT TALDEA +
IKASTETXEKO
AHOLKULARIA
(kontsultorea)

ASTEAZKENA
9:00-11:30

OSTEGUNA
9:00-11:30

Urriak 21
Azaroak 18
Urtarrilak 20
Otsailak 24
Martxoak 24
Maiatzak 19

Urriak 15
Azaroak 26
Otsailak 4
Otsailak 25
Apirilak 22

- Hizkuntzei lotutako proiektu eta ekimenen (Irakurketa Plana, Eleaniztasunerantz, Hizkuntza Proiektua,
Programa europarrak inguruko esperientziak eta informazioa partekatzea.
- Hizkuntza-komunikaziorako estrategiak lantzea. Irakurtzeko, idazteko eta ahozkotasuna lantzeko
andamiatze-baliabideak lantzea, aniztasunari erantzunez.
- Irakurzaletasuna bultzatzeko tresnak, jarduerak eta dinamikak ezagutu eta proposatzea.
- Hizkuntzen Trataera integrala lantzea: proiektu/unitate didaktikoen baitan, ikasleei laguntzeko
tresnak, jarduerak eta dinamikak (SIOP, CLIL) ezagutu eta proposatzea.
- Ikastetxeen lankidetza eta gogoeta partekatua bultzatzea.
-Isabel Galendekin TEA eskola inklusiboan inguruko prestakuntza
-“Norbanako planen” garapena
-Hezkuntza emozionala
-Gaitasun Altuko protokoloa
-Proposamen inklusiboen dokumentuaren lanketa
+Jos Luis Gonzalo Marrodanen saioak

HPB AHOLKULARIAK

ORIENTATZAILEAK

ASTEARTEA
9:00-11:00

Ainara Galdos
BH AHOLKULARIA
eta Gema Aldasoro
HPB AHOLKULARIA

HIZKUNTZA INDARTZEKO
IRAKASLEEN MINTEGIA
(HIPI)
David Bilbao eta
Pello Akizu
BERRITZEGUNEKO
HIZKUNTZA BATZORDEA

OSTEGUNA
14:30-17:00

ASTEARTEA
9:00-11:00 Urriak 6
Urriak 15*
Azaroak 26*
Otsailak 4*
Martxoak 2**
Apirilak 27
Urriak 8
Azaroak 5
Urtarrilak 14
Otsailak 11
Martxoak 11
Maiatzak 6

-Norbanako jarduera plana lantzea
-Inklusio planaren ardatzak denen artean aztertzea
-Hezkuntza emozionala
-Lanbide Heziketa, Oinarrizko Lanbide Hezkuntza eta DBHko ikastetxeen arteko elkar lana
*Isabel Galendekin TEA eskola inklusiboan inguruko prestakuntza
**Orientazio akademikoa: IKASLAN, HETEl…
- Kulturarteko ikuspegiaz gogoeta egiten jarraitzea.
- Ikasleen hezkuntza-premiei hurbiltzea.
- EUSLE programan pilotatu diren baliabideen zabaltzea eta lantzea
- Ikasleen egoera ezberdinak eta eskolako hizkuntza(k) bereganatzeko faseak aztertzea.
- Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia garatzea, hizkuntzen esparruko A1, A2, B1 eta B2
mailetako erreferentzietatik konpetentzia horren aurrerapenean arreta fokuratuta.
- Estrategia pedagogikoak eta metodologia egokiak ezagutzea.
- Eskolako hizkuntzak lantzeko baliabide didaktikoak ezagutu, lantzea eta partekatzea.

22

b) OINARRIZKO KONPETENTZIA DIGITALA IRAKASLE GUZTIEK GARATZEKO PRESTAKUNTZA
IZENBURUA

EGUNAK

ORDUTEGIA

IKTen A modalitatea: ikastaro trinkoa:
Aitxuri HLHI (Zegama) /Alkartasuna HLHI (Beasain) /
S. Andres HLHI (Ormaiztegi) / Ugaro HLHI
(Legorreta)/ Hizkuntza Eskola Ofiziala (Ordizia)
Jose Mari de Juan
IKT AHOLKULARIA

IKTen B modalitatea:
MOODLE plataformaren erabilera Irakasleentzat
Jose Mari de Juan
IKT AHOLKULARIA

Orduak: 12 + 4,
6 saio 2 ordukoak gehi
4 ordu pertsonalak

Irailean zehar ikastetxe bakoitzarekin saioak zehaztu dira

URRIA eta AZAROA bitartean, eskaera egiten duten irakasleentzat:
- Urriak 7, 9, 14, 19, 26, 28
- Azaroak 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25
Blended metodologia erabiliz (hasiera presentziala eta jarraipena on-line)

Orduak: 2 + 14
Ordutegia
1.saioan 9-11
Besteak Zehazteko

c) KOORDINAZIO BILERAK
IZENBURUA
ARDURADUNA EMAILEA

EGUNA
ORDUTEGIA

2020/21
DATAK

HEZKUNTZA LAGUNTZARAKO
ESPEZIALISTEN (HLE)

ASTEARTEA

Irailak 22 edo

koordinazio saioak
Eva Aztiria
HPB AHOLKULARIA

15:00-17:00

Urriak 20 eta 27

ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA
(EHI) IRAKASLEAK

ASTEAZKENA
14:30-16:30

urriak 21
otsailak 10
maiatzak 5

koordinazio saioak
Izaskun Baleztena
HPB AHOLKULARIA

HELBURUAK

Moodlen eta Ikasleen Autonomia Programan sakondu
Ikasleen bidelagun izateko, erlazio positiboa nola eraiki, Jose Luis Gonzalo
Marrodanen eskutik.
EHI irakasleen koordinazioa eta irizpide bateratuak aurrera eraman
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d) LAN TALDEAK
Taldeak bere kabuz antolatzen du bere jarduna. Ikasturtean zehar beste lan talde batzuk sor daitezke.
IZENBURUA
EGUNA
ORDUTEGIA
INGELESA

ASTELEHENA

14:30-16:30

e) IKASTAROAK:
Ikasturtean zehar definitu eta zehaztuko dira ikastaroak, sortzen diren beharrak eta lan ildoak aintzat hartuz. Mintegi desberdinei ere euren
egitasmoan lagun diezaieke. Ikastaroek ez dute ziurtagiririk 10 ordu baino gutxiago den kasuetan, baina mintegi orduekin bat egiten dezakete.
IZENBURUA
Emailea

Arduraduna

EGUNA

ORDUTEGIA

Gipuzkoako Entzumena eta Hizkuntza (EHI) eta Logopedak *
BELINDA HARO

Izaskun Baleztena
HPB aholkularia

irailaren 3a, osteguna
irailaren 4a, ostirala

9:00-14:00

Cómo sacar el máximo partido a lo virtual para mejorar lo
presencial
RAÚL SANTIAGO CAMPIÓN

Pilare Muxika
Zuzendaria

irailaren 4a, ostirala
Irailaren 11a, ostirala

Arreta oinarrian jarriz, goiztiarra uneko garapenera egokituz*
HH irakasleak
IRATXE SALCEDO, GARBIÑE GERRA ALVARO BEÑARAN

Nekane Esnaola
HBP aholkularia

irailaren 10a, osteguna

Atxikimendu egokia lantzeko estrategiak gelan
JOSE LUIS GONZALO MARRODAN

Izaskun Baleztena
HPB aholkularia

Zibersegurtasuna
BASQUE CIBERSECURITY CENTER

Jose M de Juan
IKT aholkularia
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12:00-13:45
13:30-14:45

17:00-19:30

Datak ikasturtean zehar zehaztuko dira

Abenduaren 2a, asteazkena

9:00-11:00

5. AHOLKULARITZAREN LAN PLANA





Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bermatzeko didaktika
Oinarrizko Konpetentzia digitala irakasle guztiek garatzeko prestakuntza
Programazioak curriculumaren funtsezko alderdietara egokitzea eta ebaluatzea
Bizikasi hastapenaren esparruan, emozioen esparruari heltzea

5.1. LANTALDEEN LAN PLANA
PEDAGOGI BATZORDEA
ZER

NOLA

-Aholkularitza, prestakuntza eta barne
lanaren antolaketa koordinatua
ahalbidetu eta diseinatzea
-Jardun plana era koordinatuan eta
norabide berekoan eraikitzea.
-UJPren jarraipena eta ebaluazioa.
-Barne Prestakuntza antolatzea.

-UJP eraikitze prozesu kolektiboaren dokumentazio
iturriak Helburuen atalean jaso den bezala eta
metodologia kooperatiboak erabiliz (uztailean,
irailean).
-Berritzeguneko batzorde guztien arteko koordinazioa,
hausnarketak eta lan ildoak bermatzeko
proposamenak eginez.
Hiruhilekoen bukaeran hainbat saioetan, ebaluazio eta
aurrerabideetarako erabiliz.
Klaustroan adostutako prestakuntza urtean zehar
sekuentziatuz ostiral eta “BG asteetan” (abenduan 19
eta 20, apirilean 2 eta 3an).
Adostutako online toki batean edota barneko sarean
guztiok bertan dokumentazioa kokatuta dagoela
ziurtatuz gure arteko lanketa kolektiboan txertatzeko,
batez ere inklusio ikuspegitik datozkigunak, Hezkuntza
Saileko web gunea eta BG Nagusikoa erabiliz.
Esanguratsuak diren urte honi dagozkion eremuak,
prozedurak, dinamika parte hartzaileen lanketaren
diseinua proposatu denon artean zehazteko eta
garatzeko, beti ere zuzendarien profila kontuan
hartuz.

-Gaien lanketarako erabiliko den
dokumentazioa (deialdiak, Saileko
dokumentuak, BNko proposamenak
e.a.) aholkulariok guztion eskura jartzen
dugula ziurtatzea.
Zonaldeko zuzendari guztientzako
mintegia prestatu, garatu eta
ebaluatzea.

ADIERAZLEAK
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-

Barne lanaren koordinazio bilerak lankidetzan burutu dira.

-

PBko kideek ordezkatzen duten taldearekin komunikazioa
ziurtatu da eta elkar-laguntza sustatu da.
Barne prestakuntza antolatu da eta barneko bileretan (dela
klaustroetan, dela batzordeetan) bidea eman zaio, Batzorde eta
klaustro aktetan jasotzen den bezala.
“BG asteetan” ebaluazio prozesuak burutu dira.

-

-

-

Aholkulariak lanerako behar duen dokumentazioa kokatuta
dagoela ziurtatu da.

-

Zonaldeko zuzendaritza mintegiak UJPan aurreikusitako egunak
eta helburuen arabera gauzatu dira.
Parte hartze handia bermatu da, %90.

-

Ikuskaritzarekin koordinazioarekin
jarraitzea.

-

Ikasturte hasieran eta beharren arabera koordinazioa eman da.
Ikastetxeetan ematen diren hainbat egoera aztertu eta baloratu
dela bermatu da.

Saioetan bakoitzak dakarrenari denbora eskainiz.
Klaustroan zailtasunei talde moduan erantzunez.

-

Eskaera egon denean entzun eta erantzun da.
Premia duenari erraztasunak eman zaizkio eskaera egin dezan.

Ikastetxeko eskuhartzeen gainbegiraketa eginez, bai
errenferentearena bai beste aholkulariena ere,
adostutako tresna erabiliz.
Klaustroetan mintegi eta ikastaroen jarraipena eginez.
Zonaldeko ikastetxe eta eragile sozialekin ditugun
hartu-emanetan sortzen diren eskaerak jasoz eta
konpartituz.

-

Eskoletan egindako eskuhartzeen gainbegiraketa, ikuspegi
integralean begirada jarrita, egin da.
Adostutako tresna erabili da.
Gai zerrendetan bere tarteak eskaini dira.
Behar berriak antzeman dira eta erantzun da.

Hiruhileko bukaeratan urteko plana berrikusiz.

-

Ikasturtean zehar urteko plana 3 aldiz berrikusi da.

Berritzegunetik kanpo (Lurralde arteko bileretan, BNan
eta BGko zuzendarien arteko bilerak…) jasotzen dena
klaustro bileretan azalduz.

-

Prestakuntza partekatu da eta dagokion erregistro idatzia egin
da.
Aholkulariok prestakuntza saioetan parte hartu dugu.
Partaidetza ekitatiboa eta aldibereko elkarreragina eman da.

BPtik eta PEG Batzordetik gai zerrendan bitartez
kontuan izaten da parte hartze eta prozedura.

-

Zuzendaritza mintegiko lehen saioan elkarrekin partehartu.
Ikastetxeetako hainbat egoera elkarrekin aztertu eta
baloratu.
CNEen inguruko xehetasunak partekatu eta adostu.

KLAUSTROA
ZER

Taldeko kideen artean sinergiak,
elkarlanak, laguntzak…bideratu edozein
osasun agertoki dela ere.
Ikastetxeetako arreta konpartitu eta
aberastu.

Zonaldeko beharrak etengabe antzeman
eta asetzen saiatu, bai zonaldeko
ikastetxeetan eta bai bestelako eragile
sozialekin.
Adostutako urteko plana aintzat hartu
eta hainbat unetan gainbegiratu.
Aholkulariek jasotako prestakuntza
partekatzen jarraitu.

Bileren prozedura, parte-hartze,
hausnartze eta ekitearen arteko oreka
hobetzen jarraitu.

NOLA

ADIERAZLEAK

-

-
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PBtik gai zerrendan parte hartzea eta hausnartzea kontutan izan
da.
PEG batzordeak klaustrorako aurre lanketak proposatu eta egin
ditu.

IKASTETXEKO AHOLKULARI TALDEA IAT
ZER

NOLA

IEPa egiteko tresna erabiliz. Berritzeguneko
urteko plana eta Ikastetxearen eskaera/beharrak
oinarritzat hartuta Ikastetxerako helburuak eta
eskuhartze nagusienak zehaztuz eta adostuz.
Berritzeguneko urteko planetik eratorritako
ikastetxe horrekiko alderdien lotura identifikatuz.

-

Ikastetxe gehienen esku-hartze planak idatziz jaso dira (IEP).

-

Proiektuen jarraipenak, BG-ko mintegietan aurre
ikusten den partaidetza eta hpb esparruan aurre
ikusten diren esku-hartzeak zehaztuz
Ikastetxeko erreferenteak mintegi ezberdinetako
nahiz bere esku-hartzearen informazioa jasoz eta
HPBko aholkulariaren esku-hartzearen
informazioa elkarjarriz.
IEParen helburuen betetze maila aztertuz.
Ikasturte bukaeran itxiera bilerak denboraz
planifikatuz eta eginez.
IEPak eta esku-hartze erregistroak erkatuz. Esku
hartzeak, aktak... Intrawebean jasoz.
Eskuliburuko dokumentuak erabiliz.

-

Ikastetxe publiko gehienetan ikastetxean egin den lehen bileran
esku-hartzearen adostasun orriak bete dira.

-

IATak mintegien informazioa jaso du.
IEPa IAT bileran aztertu eta aberastu da.
Aurre ikusitako IEPa aurrera eraman da.
Hiruhileko bukaeretan IEParen errebisioa burutu da.
IEPak aztertu eta ikasturte bukaerako bilerak prestatu dira.
Ikastetxe gehienetan itxiera bilerak IATak egin ditu.
Esku hartzeak, aktak Intrawebean jaso dira.

Ikastetxe bakoitzarekiko aholkulari
desberdinen artean (erreferentea eta
HPB) Ikastetxeko Esku-hartze Plana
(IEP) egin.

Ikastetxean egingo den lehen bilera
elkarrekin prestatu eta iraila urrian
gauzatu.

IEPn jarraipena, gainbegiraketa eta
kontrastea egitea urtean zehar

IEParen lorpen mailaren garapena
ikasturte amaieran ebaluatu eta
aurrerabideak hurrengo ikasturterako
planteatu.

ADIERAZLEAK

-

-

IEB BATZORDEA
ZER

Aholkularion Esku liburua gogoratu eta
aholkulari berriei aurkeztu ikasturte
hasieran.
IEP berritu eta berritzeguneko Esku
liburuan txertatu.

NOLA

ADIERAZLEAK

-

Batzordean Esku liburua landuz eta erabiliz.

-

Esku libura guztiok eskura eizan dugu eta erabili dugu.

-

IEB batzordean irailean aztertu IEP tresna eta
adostutakoa jaso Esku liburuan

-

IEP tresna gainbegiratu eta berritu da eta Esku liburuan jaso.
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Ikastetxeko urteko esku-hartzeen
planifikazioa kronograma batean
aurreikusi.

-

Ikastetxeko esku-hartzeen prozedurak
zehaztu eta klaustrora eraman.

-

Ikastetxetan egiten diren esku-hartzeen
gainbegiraketa eta zalantzak bideratu.

-

Departamentuaren lan ildoak landu eta
ikastetxeetan bultzatu.

-







Aurre ikuspenak tresn batean islatuz.
Urtero errepikatzen diren lanak (proiektuen
jarraipenak, lehen bilerak…) kokatuz
kronograman.
Esku liburua errepasatuz.
Zehaztuz intraweb guneko erabilera (non
erregistratuko diren, nola), ikastetxearen inguruko
materialak, interbentzio gune esanguratsuak…
Gainbegiraketa ekimen interesgarria da guztiok
gure egiteko moduaz hitz egiteko, esperientziak
partekatzeko…
2.1 ataleko zehaztasunen jarraipena egin.

-

Esku-hartzeen planifikazioa egin da.

-

Esku-hartzea prozedurak adostu ditugu.

-

Ikastetxeen prestakuntza koordinatu da eta jarraipena eman
zaio.

-

Lan ildoen jarraipena egin da.

Departamentuak dituen lan ildoak eta hauekiko
ditugun zereginak presente izanik eta beharren
arabera bilera espezifikoak eginez edota
klaustrora eramanez.

-

Ildo nagusietatik eratorritako eginkizunak bideratu dira.

-

Dokumentutik inferentziak eta proposamenak
gauzatuz.

-

Dokumentuari erabilera eta etekina atera zaio ikastetxeetan.

-

IEB bileretan gai ordenean txertatuz eta
jarraipena eginez, gutxienez hilean behin.

-

Inplementazioa ikastetxe guztietan aintzat hartu da eta
ikastetxearen prozesuan txertatu.

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia bermatzeko didaktika
Oinarrizko Konpetentzia digitala irakasle
guztiek garatzeko prestakuntza
Programazioak curriculumaren funtsezko
alderdietara egokitzea eta ebaluatzea
Bizikasi hastapenaren esparruan, emozioen
esparruari heltzea

Hezkuntza Departamentuak
proposatutako hainbat batzordeen
eginkizunak batzorde honetara ekarri
(Hizkuntza Batzordea, Aniztasun
Batzordea, Sare-hezkuntza Batzordea…).
Curriculumaren funtsezko alderdiak
dokumentuaren lanketa eta
ikastetxeetan egin beharreko
egokitzapenak, aldaketak
(programazioak, jardueren diseinuak…)
bultzatu.
Berritzeguneko Urteko Jarduera
Planean aurreikusitako PEGaren
inplementazioaren garapena eta
jarraipena.
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STEAM BATZORDEA
ZER

NOLA

Zientziarako eta Matematikarako
konpetentzien moduluak, amaitu gabe
geratutakoak, inplementazioa bermatu.

Emandako prestakuntza moduluetan oinarrituz,
inplementazioaren ebidentziak jasotzeko proposamen
ezberdinak luzatu.

Ebidentziak jasotzeko dokumentazio igorri dute ikastetxeek (%100)

ADIERAZLEAK

Berritzegune Nagusiko STEAM
koordinazio taldearekin hartu emana
izan eta bertako proposamenak aintzat
hartu.
STEAM Deialdia: ikasturte honetan
parte hartzen dutenen jarraipena. Eta
datorren ikasturterako deialdian parte
hartze areagotzeko landu.

Ikasturtean zehar planifikatutako lan saioetara lan
taldeko bat joanez, zonaldeko ikuspegia eramanez eta
ekarpenak jasoz.

Planifikatutako eta aldez aurretik ikasturteko agendan
aurreikusitako bilera guztietan egon gara, gutxienez honen ardura
dugun aholkularia.

Deialdian parte hartzen duten ikastetxeekin harreman
zuzena ziurtatuz eta eurei behar duten laguntza
eskainiz.

STEAM deialdiko ikastetxe guztiei Berritzegunean antolatutako
mintegiaren bitartez jarraipena egin diegu.

Berritzegunean antolatutako mintegi guztietan
(bereziki Zuzendarien, Orientatzaileen eta STEAM
mintegietan) ere STEAM Deialdian parte hartzeak
ikastetxeetarako eduki dezakeen interesa eta
potentzialdadea azpimarratuz.

STEAM mintegia:
prestatu eta aurrera eraman,
aurreikusitako plangintzaren arabera.
Materiala egokia presentatu, aukeratu
eta osatu.
“Partekatuz ikasi”-rako hautagaiak
aukeratu.

Ikastetxeetako IATko partaidekin STEAM-i buruzko
informazioa klaustroetan partekatuz, eurak
ikastetxeetara eramateko.
Deialdiak dakartzan puntuak garatzeko materiala
mintegian parte hartzen dutenekin batera aztertuz eta
gelara eramateko prestatuz.

Euren arteko praktikak elkar jartzea ahalbidetuz eta
mintegi partaide guztien artean “Partekatuz ikasi”rako praktika esanguratsuak hautatuz eta hartarako
osatzen lagunduz.

STEAM deialdiak duen interesa azaldu da. STEAM-Euskadi
(http://steam.eus/) guneak dituen material batzuk erabili dira
STEAM edukiei buruzko informazioa partekatu da hiru klaustroetan
ikasturtean zehar.

STEAM ikuspegia garatzen duen materiala aukeratu da eta MOODLE
plataformaren bitartez gutxienez parte hartzaile bakoitzetik
material bat partekatu da.
Mintegiko partaide guztiek euren proiektu eta horretarako sortutako
edota sortzen ari diren materialen berri emateko aukera izan du.
“Partekatuz ikasi-rako” hautagai bat aukeratu da.
Herrian, lurraldean edota beste zonaldeetako foroetan prestatutako
proiektuak dibulgatu dira.
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Mintegian partekatzen diren proiektuen
dibulgazioa sustatu.

Emakumeentzako bokazio zientifikoekin
lotura duten orientatzaileentzako
prestakuntza-ildoa txertatzea, soldataarrakalari lotutako egoera ere
azpimarratzea.
STEAM-ekin erlazionatutako kanpo
ebaluazioen emaitzen analisia egin. Bai
eta barne ebaluaziorako erabiltzen
ditugun itemen analisia ikuspegi
konpetentzial batetik
Agenda 21, Industria Foroa (Energia
Plana): A21 foroan parte hartzea
Goierriko Energia Plana batzordean
parte hartzea.

Dibulgazio foroetara eramateko egin behar diren
egokitzapenetan lagunduz.

Mintegi desberdinen (Hezkidetza, Orientadoreen eta
STEAM) arteko koordinazioren bitartez emakumeen
bokazio zientifikoak sustatzeko jarduerak prestatuz.

Esandako mintegiek bat egin dute emakumeek zientzian duten
papera aztertzeko eta ikastetxeetan orientazioa egiten denerako
hauek bokazio zientifikorako gerturatzeko estrategiak garatu dira.

Kanpo ebaluazioetan zein barne ebaluazioetan
erabiltzen diren itemen alderaketa eta konpetentzien
ikuspegitik irakurketa kritikoa eginez.

A21 foroan parte hartze aktiboa, proposamenak
luzatuz Berritzegunean elkartzen denean.

A21-eko foroan %50ean parte hartu dugu.

Batzordean, orain arte bezala, paper aktiboa hartuz,
mahai gainean jartzen diren proposamenak aurrera
ateratzeko, ikastetxeekin lotura eginez

Goierriko Energia Plana batzordetik egin diren proposamenak
ikastetxeetara luzatu dira, bai A21 foroan, bai eta STEAM
mintegiaren bidez ere.

HIZKUNTZA BATZORDEA
ZER

Departamentuak ezarritako ildo nagusi
honen (Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia
bermatzeko didaktika) ardura eta
koordinazioa.
Erreferenteak trebatu hizkuntzaren
inguruan ikasleen jarraipena egiteko,
bereziki Harrera gelara etorritakoen
kasuan.

NOLA

ADIERAZLEAK

Hizkuntza batzordearen egitekoan une oro aintzat
hartuz.
Hizkuntza indartzeko irakasleen mintegiaren bidez
baliabideak eta formazioa eskainiko da.

Ildo nagusiarekiko proposamenak ikastetxeetara zabaldu dira eta
berritzeguneko mintegietan helburu hau oso presente izan da.

Klaustroan gaia aholkularion artean landuz.

Aholkulari guztiek formazioa jaso dute.
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Hizkuntza Trataera Integratua
moduluen (PEG) inplementazioarekin
jarraitu.
Berritzegune Nagusian, Erkidegoko
Hizkuntza foroarekin hartu emana izan
eta bertako gomendioak aintzat hartu.

HTI garatzeko ditugun baliabideak ikastetxeetan
zabaldu.

Inplementazioan urratsak eman dira.

Ikasturtean zehar planifikatutako lan saioetara lan
taldeko bat joanez, zonaldeko ikuspegia eramanez eta
ekarpenak jasoz.

Planifikatutako eta aldez aurretik ikasturteko agendan
aurreikusitako bilera guztietan egon gara.

Berritzeguneko hizkuntza aholkularien
koordinazioa eta jarraipena.

Aholkularion arteko elkar lana bermatuz astero bilduz.
Mintegien arteko informazioa trukatuz.
Klaustroetan eta beharren arabera beste kideekin
irizpideak, tresnak… partekatuz.
Bilera deialdietan parte hartuz, ekarpenak jasoz eta
hauen jarraipena eginaz.

Aurreikusitako plangintza bete egin da.
Mintegiek balorazio ona jaso dute.
Klaustroetan Hizkuntza Batzordeak egin dituen ekarpenak partekatu
ditugu.
Planifikatutako eta aldez aurretik ikasturteko agendan
aurreikusitako bilera guztietan egon gara.

Ikastetxeetako ordezkarien egitekoak aztertu, indartu,
eta dituzten eginkizunak garatzeko aholkularitza eta
baliabideez hornituz eta euren arteko praktikak elkar
jartzea ahalbidetuz.
Gelarako jarduerak proposatuz eta jarraipena eginaz.
Bai mintegian zein ikastetxean bertan aholkularitza
gauzatuz.

Aurreikusitako plangintza bete egin da.

Ulibarri programa aurrera eramateko
Hezkuntza sailak antolaturiko,
Plangintza bilerak, Koordinazio bilerak
eta Lan taldeen bileretan parte hartu
eta bertako ildoak eta gomendioak
landu.
Hizkuntza Mintegi desberdinak
prestatu eta aurrera eraman,
aurreikusitako plangintzaren arabera.

Irakurketa Planaren jarraipena,
aholkularitza eta zabalkundea.

Eleaniztasun deialdiaren jarraipena.

Deialdian parte hartzen duten ikastetxeekin harreman
zuzena bai ikastetxean bai mintegiaren bidez ziurtatuz
eta eurei behar duten laguntza eskainiz.
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Mintegiak balorazio ona jaso du.

Sortutako Irakurketa Planak eta plataforma igo aurretik guztiak
berrikusi ditugu.
Irakurketa Plana ohiko aholkularitzan sarri erreferentzia izan da eta
eskolako oinarrizko tresna bihurtu da.
Eleaniztasun deialdiko ikastetxe guztietan izan gara eta
programarekiko jarraipena egin da.

HPB Taldeko LAN PLANA
ZER

NOLA

ADIERAZLEA

1- Inklusioren paradigmaren arabera lan egitea, ikasle guztiek kalitatezko
hezkuntzarako sarbide, partaidetza etaaprendizaia izango dutela ziurtatzeko:
- Bailarako esku hartzea koordinatzea
eta adostea.
- HPBko ikasleen inguruan dauden
deialdiak, baliabide pertsonal eta
materialak kudeatu eta koordinatzea.
-Irakasle guztiek hezkuntza behar
espezifikoak dituzten ikasleekin (hlbp-neae) ardura konpartitua izatea
-HLBP dituzten ikasleen informazioa
jasotzea eta antolatzea ikastetxeko
zerrendatan.
2.- Ikastetxe eta ikasmaila guztietan
(LH, DBH, BATX, ZIG, GELA
EGONKORRAK) HPB aholkulari eta
Berritzeguneko beste espezialistek
(ALE, fisioterapeuta, terapeuta
okupazionala) ikasleen garapenaren
eta detekzioaren jarraipenerako
prozesua egitea, ikasleen irteeraprofila kontutan izanik.
3.-Baliabide digital eta mediatikoak
normaltasunez uztartzea diziplina arlo
guztietan erronka dela eta,
Berritzeguneko espezialistak eta
aholkulariak, HPB-ak dituzten ikasle eta
irakasleekin curriculumera iristeko eta
garatzeko, programa eta material
ezberdinak aholkatzea eta erraztea.

HPBko taldean, arloko beharrak jaso ondoren , gaiakaztertu eta estrategiak pentsatuko dira.
HPBko taldean auto formazioa egingo da, gaien
inguruko sakontzea eta ikastetxeko esku hartzearen
gainbegiraketa eginez.
Gelako programazioan egokitzapenak egiten laguntzea
laguntza horiek gauzatze arren.
HPBak dituzten ikasleen kasuetan: Gela arruntean Pta
sartu eta gelako programazioan egokitzapenak egiteko
aholkatuko da.
Kanpo erakundeekin elkar lana mantendu
Ikastetxeetako zerrenda osatzeko irizpideak eta
prozedurak landu ikastetxeetan.

HPB ikasleen ebaluazioak egiteko pausoak eta materialak adostu eta
orientabideak emateko ildoak elkar jarri dira.
HPBko ikasleen inguruan dauden baliabide pertsonalak (EHI,
fisioterapia, terapeuta okupazionala eta Hezkuntza Laguntzarako
Espezialistekin )kudeatu dira, zonako ikuspegia sendotuz.
HPBko ikasleen inguruan dauden baliabide pertsonalekin(LogopedaEHI, fisioterapia, terapeuta okupazionala eta Hezkuntza Laguntzarako
Espezialistak) koordinazioa aurrera eraman da.
Ikastetxeetako kontsultore eta orientatzaileekin elkarlanaren bidez
ikastetxeetako zerrenda osatu dira.

- Ikasturtean zehar HPB-ko erreferentziazko
aholkulariak ikastetxetan egingo dituen saioetan
ikasleen egoera aztergai izango da.
- Hezkuntza ibilbideko irteera profiletaz familiekin hitz
eginez.

Ikastetxe eta ikasmaila guztietan HPB aholkulariak ikasleen
garapenaren eta detekzioaren jarraipenerako prozesua %90ean egin
du.
HPB Ikasleen irteera-profila ikastetxeetan landu da.
Detekzio Espezifikoan Goi mailako gaitasunak dituzten ikasleen
Detekzioarako indikatzaileak ikastetxeetan azaldu dira.

-Ebaluazio psikopedagogiakoetan oinarrituta
elkarrekin koordinatuz eta adostuz.
- Terapeuta Okupazionalarekin elkar lana mantendu -

Beharra izan duten ikastetxe guztietan, materialen egokitzapenak
aurrera eraman dira.
HPB-ak dituzten ikasleak curriculumera iristeko eta garatzeko,
programa eta material ezberdinak aholkatu dira
HPB aholkulariak ikasleen konektatibitaeei buruz gertuko jarraipena
egingo du .

HPB ko aholkulariak bere egunerokoan lan tresna

2. eta 3. agertokietan HPB ko aholkulariak jarduera on line burutu du.
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On line agertokirako, Hpbko
aholkulariak trebatuko dira
aholkularitza eta formakuntza aurrera
eramateko .
4.-Prestakuntzari erreparatuz:.
4.1Garapenaren Ohiko Zaintzaren
prozesuaren jarraipena Kontsultore-PT
mintegian egingo da.
Ikastetxeetan HPBko aholkulariak
kontsultoreak detekzio espezifikoaren
bertsio eguneratua aholkatzen
jarraituko du. Ondoren, lagundu tutore
eta familiei orientabideak ematen
Arreta Goiztiarreko esku-hartze
sistematikoa burutu, Erkidego eta
Gipuzkoa mailako batzordeetan parte hartuz
HHko tutoreak gelako esku-hartzean
doitzeko garapen prozesuaren
prestatu. Aurten garapen
motorikoaren inguruko prestakuntza
burutuko da.

digitalak erabili: ikasleen jarraipenean, koordinazio
eta jarraipen bileretan, prestakuntza saioak eman eta
bideratzeko …
Tresna digital aukera zabalagoak ezagutuz.
- Kontsultore- Pt mintegian arreta goiztiarraren gaia landuz.
- Ikasturtean zehar HPB-ko erreferentziazko
aholkulariak ikastetxetako laguntza taldeetan egingo
diren saioetan gaiari erreparatuz.
- Laguntza irakasleen konpetentzia profilean lortutako
alderdiak ohartarazten lagundu eta lortzeko bidean dituzten alderdiak garatzeko proposamenak eginez. -Ikuspegi ezberdinetan prestatu(eredu psikosoziala,
DUA), espazioen garrantziaz jabetu,..
Orientatzaile/PT mintegian ebaluazio
psikopedagogikoaren gaia landuz.
Ikastetxeetan ikasleen deribazioa kanpo zerbitzuetara
egiteko prozedura eta baliabideak landu.
.
- Ohiko Prestakuntza Taldeetan Planaren eta
proposatzen diren jardueren zabalkuntza
- Ikastetxeetan Kontsultore nahiz Orientatzaileei
Detekzio Espazioaren bertsio eguneratua
aholkularitzan garapen goiztiarraren inguruko
informazioa zabalduz.

-

Ikasturte hasieran garapen motorikoaren inguruko
prestakuntza ikastetxe guztietan zabaldu eta suspertu
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Irakasleek detekziorako baliabide eta prozedurak eskuratu dituzte.
Kontsultoreak HPBko aholkulariaren laguntzarekin detekzio
espezifikoa egin dute

BGan kontsultore/Pt mintegian eta ikastetxetako HPB aholkularien
esku-hartzeetan laguntza irakasleen konpetentzia profila konpartitu
da.
Hezkuntza Laguntzarako espezialistekin prestakuntza egin da.
Praktika onak partekatu dira.

HHko prestakuntzan era telematikoan ikastetxeko partaide
gehienetako irakasleak parte hartu dute.

Ikastetxez kanporako ikasleen deribazioak idatziz egin dira.

4.2.- Laguntza irakasleen konpetentzia
profila irakasleekin aztertu eta
gelarako ekarpenak zehaztea
Ikasleen beharren araberan gai
monografikoen lanketa egitea
Irakasleen esperientziak konpartitu eta
elkarrengandik ikasteko bidea
indartzen jarraitzea, ikasleei eta beste
irakasleei laguntzeko.
4.3.- Orientatzaileak prestatu
norbanako jarduera planean ,
ebaluazio psikopedagogikoan eta
hezkuntza zailtasunen detekzio
espezifikoan.
4.4 Zonaldeko Osakidetza sarearekin
elkarlana
-HPB ikasle inguruan Hezkuntzako
sarearen funtzionamenduaren berri
eman Osakidetza sareari (pediatra eta
neuropediatra).
-Hezkuntza eta Osakidetza artean
elkarlana sustatu.
Ikastetxez kanporako ikasleen
deribazioak martxan dagoen
protokoloa erabiliz egitea.
( -OMZkin deribazio prozedurak
gaurkotu) .

Mintegia aurrera eraman da eta orientatzaile gehienek parte hartu
dute.

Orientatzaileen mintegia eta ikastetxetako eskuhartzeen bidez.
Proposamen Inklusiboko dokumentua azalduz.

HPB taldean finkatutako prozedurak erabiliz.

Eskola eremuan esku-hartzea duten erakundeekin ikasturte haserako
bilera burutu da.
Ikasleen koordinazioa era planifikatuan burutu da.

Orientatzaile eta kontsultore guztiekin elkarlana burutu da.

Unean uneko egoera kontutan izanik , Osasun Saileko
jarraibideak jarraituz, HPBko ikasleei erantzun
koherente eta pretsonalizatua emateko orientabideak
luzatuz.

Ikastetxeetako esku-hartzeetan

4.5 Kontsultore eta orientatzaileek HPB
ikasleen esku-hartzea era koordinatu
eta koherentean izan dadin ziurtatzeko
lagundu.
5- Pilotajea bukatzen denean Goi
mailako gaitasunak dituzten
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-Detekzio Espezifikoan eta ebaluazio psikopedagogikoan Goi mailako
gaitasunak dituzten ikasleen Detekziorako indikatzaileak
ikastetxeetan azaldu dira.

ikasleentzat hezkuntza arreta Plana
(2019-2022) zabaldu eta gure arduran
dauden esparruak garatu
6.- Familiekin eta beste hezkuntza- eragileekin ikastetxeko prozesu eta
jardueretan elkarlana bultzatzea.
7.- Langile eta baliabide kudeaketarenautonomiarantz aurrera egitea
beharrezkotzat jotzen denez,
Hezkuntza Sailari HPBri lotutako
baliabide pertsonal eta materialen
kudeaketa proposamenak egitea.
Baliabide curricularren (konpetentzia diziplinarrrak eta zeharkakoak)
aholkularitza, kudeaketa eta
gainbegiraketa egitea.
8.- Bailarako hainbat ikasleen
ibilbidean hezkuntza beharrei
erantzuteko nahian gela egonkorra eta
zeregin ikasketako gela ikastetxe
publiko eta itunpekotan finkatzen
lagundu.

Ikastetxean, beharraren arabera, eragile ezberdinekinbilerak eginez.
Hezkuntza Sailak argitaratutako familien orientabideei
buruzko dokumentuaren lanketa eginez.
W67aren bidez proposamen eta kudeaketa lanak
eginez.
CNENak, salbuespeneko errepikapenak, eskolaratze proposamenak....eta abarrei buru ikastetxeetan
aholkularitza emanez eta kudeaketa eginez Terapeuta
Okupazionalarekin elkar lana mantendu.
CNE, HIBP eta Norbanako Jarduera Plana (curriculuma
eta arlo emozionala) aurrera eramateko
Curriculumaren Funtsezko Alderdiak, Zehar
konpetentzien dokumentua, ArloEmozionalaren
lanketa dokumentuak oinarri hartuz.
Agente desberdinekin bilerak sistematikoak aurrera eramanez (Hezkuntza Saila, ikastetxeko zuzendaritza,
familia, Gautena, Aspace…)
Geletako profesionalei laguntza emanez Gelako eta
ikasleen banan banakako Autonomia Planak eginez.

Eskaera egin duten familiekin koordinazioa burutu da.

Ikastetxeko HBP baliabide egokien kudeaketa proposamenak egin eta
adostu dira.
Epeak errespetatuz Hezkuntza Sailari baliabideen kudeaketaren
proposamenak egin zaizkio.
Aipatutako Hezkuntza Sailaren dokumentuak erabili dira.

Gela Egonkor eta ZIG Proiektuek gauzatu dira. Gelako Proiektu
Curricularrak egin dira.
Ikasleek banako Autonomia Plangintza egina dute.

TERAPEUTA OKUPAZIONALA eta HPB AHOLKULARIA IAT
ZER

Guztientzako eskola ikuspuntutik
ikaslearen momentuzko beharrak
aztertu eta ahal den erantzun
inklusiboena ematen saiatzea.
Zailtasunak dituzten ikasle eta
irakasleekin curriculumera iristeko
eta garatzeko programa eta material

NOLA

ADIERAZLEA

-TO- aren aurkezpena ikastetxe-ikastetxez egin kasu
berrietan laguntza taldean.
Ikasleen behaketak eginez.
Tutoreei aholkuak emanez.
-Ikastetxean HPB aholkulariari egindako eskaera TO ri
helaraziz. Ondoren, TO espezialistak balorazioa eginez
eta curriculumera iristeko proposamenak aurkeztuz;
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-

Ikastetxeak berriak direnean TO- aren aurkezpena egin da.
Hainbat Tutoreei orientabideak eman zaizkio

-

HPB aholkulariak beharrezkoak diren kasuak TO –ri bideratu
dizkio.
TO-k balorazio guztiak egin ditu.

-

ezberdinak aholkatzea eta erraztea
(ordenagailuak, aulkiak … ).

ikaslearen inguruan lanean dauden langilegoari eta
familiari.

-

TO-k ikastetxean eta familian proposamenak egin ditu.

TERAPEUTA OKUPAZIONALA eta HPB AHOLKULARI ARDURADUNA
ZER

1.- Terapia okupazionala
zerbitzuaren ikuspegia eta
antolaketaren eguneraketa egin.
2.- Ikasleekin erabiltzen den material
eta programa espezifikoen
kudeaketa egitea.

NOLA

ADIERAZLEA

-Bailarako beharrak aztertu, erantzuteko irizpideak eta
prozedurak adostuz.

- Urteko plana eta memoria egin da
- Urteko planaren jarraipena egin da

- Hiru hilabeteko koordinazio bileretan beharren
jarraipen sistematikoa eginez.

- Material eta programa zehatzak kudeatu dira
- Material eta programen eskaera ezberdinak lotu dira.

FISIOTERAPEUTA HPB ARDURADUNA
ZER

Fisioterapia zerbitzuaren antolaketa
eta esku-hartzea zonaldean egitea .
Mugikortasunerako zailtasunak
dituzten ikasleekin autonomia
garatze arren esku-hartze zuzenak
egiten direla ziurtatzea.
- Ikastetxean ikaslearekin
jarduerak
ezberdinak egiten direla ziurtatzea.

NOLA

ADIERAZLEA

- Beharrak aztertu, erantzuteko irizpideak eta
prozedurak adostu
-Jarraipen bilerak irakasle eta familiarekin burutuz,
aholkuak emanez.

-Urteko planaren jarraipena egin da
-Urteko plana eta memoria egin da.
Ikasleak tratamendu zuzena jaso du.
Jarraipen bilerak burutu dira.

FISIOTERAPEUTA HPB AHOLKULARIA IAT
ZER

Behar berriak direnean, fisioren
aurkezpena ikastetxean egitea.
Guztientzako eskola ikuspuntutik
ikaslearen momentuzko beharrak
aztertu eta ahal den erantzun
inklusiboena ematen saiatu.

NOLA

ADIERAZLEA

-HPB arduradunak fisioarekin ikastetxean esku-hartzea
definituz.
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- Fisioarekin eskola inklusiboaren inguruko lanketa egin da.

5.2. BANAKAKO LAN PLANAK
ERREFERENTZIAK

Pilare
Muxika

Pello Akizu

-Lardizabal HLHI
- Laiotz HLHI (Lehen hiru
hilabetean)

-Alkartasuna HLHI
-Ugaro HLHI
-Urdaneta HLHI
-Aitxuri HLHI (Lehen hiru
hilabetean)
-Laiotz HLHI
-JM Barandiaran HLHI
-Aitxuri HLHI

Jose Mari
de Juan

David
Bilbao

* Ikastetxe horien
erreferenteak lehen hiru
hilekoan beste aholkulari
butzuk izango dira.
Begiratu 15.orrialdean.

- JM Iparragirre BHI
- Beasain BHI
- Jakintza Ikastola
- HHI Urretxu-Zumarraga
- HHI Beasain

HPB AHOLKULARITZA

MINTEGIAK IKASTAROAK

-Zuzendaritza
-Elkarbizitza /
Hezkidetza

BARNE ARDURAK

Zuzendaritza
BP
Klaustroa

-Ulibarri
-Hizkuntza indartzeko
irakasleen (HIPI)
mintegia

Sare_Hezkuntza gelan
-IKTen A modalitatea:
ikastaro trinkoa
-IKTen B modalitatea:
MOODLE
plataformaren
erabilera Irakasleentzat

-Hizkuntza indartzeko
irakasleen (HIPI)
mintegia
-Hizkuntza ProiektuaIrakurketa Plana-
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Kudeaketak:
·Premia
·Zerbitzaria
·WebguneaK
·Moodle
·Intraweb
·Google APPS
·Hezkuntzaren
webguneak:
Amarauna,
Auditoritzak, …

BATZORDE
PARTAIDETZA

KANPO ARDURAK
BGN/ ISEI/…

BP
IAT
IEB
Klaustroa

·Berrikuntza zuzendaritza
Erkidegoko foroa
·Lurralde Ordezkaritza
.Ikuskaritza
·BN Zuzendaritza
programa
.Elkarbizitza/Hezkidetza
BNn
·GOIEKI foro soziala

IEB
IAT
Klaustroa
Hizkuntza
batzordea

Ulibarri programa
·Jaurlaritzako Euskara
Zerbitzua·
BN: Hizkuntzen foroa
·Udal Euskara Zerbitzua

IEB
IAT
Klaustroa

BP
IEB
Klaustroa
Hizkuntza
batzordea

· IKTen Ereduaren
auditoritzak
·CAU
·BGko Jardunaldien
partaidetza
·Gipuzkoako IKT Taldea
·IKT Programa

BN: Hizkuntza foroa

Ainara
Galdos

Eva Aztiria

Gema
Aldasoro

Izaskun
Baleztena

Nekane
Esnaola

- UGLE
-Olazabal BHI
-Oianguren BHI
-Haztegi ikastola
-La Salle-San Jose
-San Benito Ikastola

-Balantzategi HLHI
-Beasaingo Ikastola

-Zerain HLHI
-Urretxu-Zumarraga
ikastola

-La Salle Legazpi

-Urkipe HLHI
-Olaberria HLHI

Eleaniztasunerantz
-STEAM
-Orientatzaileen
mintegia

-Balantzategi HLHI
-Beasaingo Ikastola
-Haztegi ikastola
-Aita Iparragirre HLHI
-D. Agirre HLHI
-Jakintza Ikastola
-Laiotz HLHI
-JM Barandiaran HLHI
-Zerain HLHI
·Olazabal BHI
·Oianguren BHI
·Urdaneta HLHI
·Aitxuri HLHI
-Urretxu-Zumarraga
ikastola
-Ezkio-Itsaso HLHI
-La Salle Legazpi
-La Salle S. Jose
-Iparragirre BHI
-Lardizabal HLHI
-Alkartasuna HLHI
-Gela egonkorra Beasain
-ZIG Goierri
-Gainzuri HLHI
-Urkipe HLHI
-Olaberria HLHI
-Ugaro HLHI
-San Benito ikastola
-San Andres HLHI
-Beasain BHI

Hezkuntza laguntzarako
espezialisten (HLE)

HLE-en
koordinatzailea

- PT taldea +
Ikastetxeko aholkularia

EHI mintegia

- BN:STEAM
- A21
- BN:Aniztasuna

HPB taldea
BP
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio, T.O)

· CRI
· OMZ Zumarraga

HPB taldea
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio, T.O)

-Orientatzaileen
mintegia

Entzumena eta
hizkuntza (ehi)
irakasleak

IAT
IEB
STEAM
batzordea
Klaustroa
IAT

HEH, fisio eta TO
koordinatzailea

HPB taldea
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio, T.O)
HPB taldea
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio, T.O)
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·GAUTENA

· ASPACE
-Gipuzkoako HPB
aholkulariak
-Gipuzkoako ZIG/GE
batzordea

·Aransgi
- Gipuzkoako Arreta
Goiztiarreko Batzordea
-OMZ Beasain

Ane
Hernandez

-Gainzuri HLHI
-Ezkio-Itsaso HLHI
-San Andres HLHI
-Murumendi HLHI
-A. Iparragirre HLHI
-Domingo Agirre HLHI

HH Mintegia
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IEB
IAT
Klaustroa

Haur Hezkuntzako
programa
esperimentalaren
jarraipena ikastetxe
batean eta
BGNagusiarekin
koordinazioa.

6. BARNE PRESTAKUNTZA
Beharraren arabera Hezkuntza Sailaren orientabideak, gidak, protokoloak, planak… aholkularitzarako aztertu eta gure zonalderako
duten inplikazioa zehazten jarraitu behar dugu eta kasu batzuetan sakontzen. Besteak beste, Inklusio Plana, Hezkidetza Plana, Ikasle
inmigrateen harrera plana, Goi mailako gaitasunak, STEAM, ebaluazio frogetako Item liberatuak eta abar.
Bestalde, aholkulariok jasotzen ditugun banakako prestakuntzetatik eratorritako ideiak, proposamenak… guztion artean barne
koordinazio taldeetan konpartitu eta lantzeko bidea egingo da.
Lehen hilabeteotan:
-

HIPI formazioan landutakoa (irailaren 8an eta 9an) gainontzeko aholkulariekin partekatu.
Arreta goiztiarra, irailaren 10ean
Alderdi emozionalaren lanketa geletan. Virginia Seoane (irailaren 3 egunetako prestakuntza partekatu).
Cómo sacar el máximo partido a lo virtual para mejorar lo presencial, Raúl Santiago Campión (iraileko 2 ostiraletan)
Proposamen inklusiboak. Hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleekin esku-hartzea (HLBP) (irailaren 18an)
Gure IKT konpententzia areagotzen jarraitu, on-line plataformek taldekatzeko ematen dituzten aukerak, Webinarrak antolatzeko…
Hezkidetza eta pedagogia feministen kongresuan parte hartu azaroan.

Eta letozkeenak bide beretik partekatzen jarraituko dugu. Ikasturte amaierako Memorian jasoak geratuko dira.
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I ERANSKINA Berrikuntza deialdietatik eratorritako zonaldeko ikastetxeetako proiektuak 2020/21
20-21

BIDE
tald k.

PREE

BIKAINTASUNERANTZ
Integ.
Abe Prest
Partekatuz

SARE
HEZ.

012018

CEIP JOXEMIEL BARANDIARAN ESKOLA HLHI

X

012027

CEIP MURUMENDI HLHI

013026

CEIP ALKARTASUNA HLHI

013461

IES BEASAIN BHI

013527

CEIP EZKIO-ITSASO HERRI ESKOLA HLHI

012072

CEIP BALENTZATEGI HLHI

X

012089

CEIP AITA IPARRAGIRRE HLHI

X

012113

CEIP URKIPE HERRI ESKOLA HLHI

012115

CEIP DOMINGO AGIRRE HLHI

X

012117

IES OLAZABAL BHI

X

012119

CEIP UGARO HLHI

012133

CEIP OLABERRIA HLHI

012279

CEIP FRAY A. URDANETA HLHI

012282

IES OIANGUREN BHI

012139

CEIP SAN ANDRÉS HLHI

012242

CEIP LAIOTZ HLHI

012284

CEIP GAIN-ZURI HLHI

X

012286

IES J.M. IPARRAGIRRE BHI

X

012287

CEIP LARDIZABAL HLHI

012034

CEIP AITXURI HLHI

012035

CEIP ZERAIN HLHI

012285

CEPA ZUMARRAGA-URRETXU HHI

012996

CPEIP BEASAIN IKASTOLA HLHIP

012341

CPEIPS SAN BENITO IKASTOLA HLBHIP

012382

CPEIPS JAKINTZA IKASTOLA HLBHIP

X

STEAM

ELEANIZTASUNA
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-TZA
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+
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X

X

X

012342

CPEIPS URRETXU-ZUMARRAGA IKASTOLA
HLBHIP
CPEIPS HAZTEGI IKASTOLA HLBHIP

012411

CPEIPS LA SALLE-SAN JOSE HLBHIP

X

012592

CPEIPS LA SALLE-LEGAZPI HLBHIP

012384

+
X

42

Ordiziako Berritzegunea G04

URTEKO PLANA
2020-2021 ikasturtea

43

