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Lan plangintzaren balorazioa 
 

taldea: Haur eta Lehen Hezkuntza ikasturtea: 2020-2021 

 

1. Sarrera 

  

Ikasturte hau definitzeko bi hitz erabiliko ditugu: trinkotasuna eta ziurgabetasuna. Arrazoi batzuk daude: 
pandemia eta Berritzegunetako birmoldaketa.   
 
Covid-19 pandemiaren ondorioz, 2020-2021 ikasturtean kontuan hartu ditugu Hezkuntza Sailak ezarritako 
alderdiak: 
 
▪ Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia 
▪ Gaitasun digitala 
▪ Programazioen egokitzapena curriculum-aren funtsezko alderdietara 
▪ BIZIKASI esparruan kokatuta, eremu emozionala lantzea 
 
Ikasturte honetan aipatutako alderdiek berebiziko garrantzia hartu zuten eta hasierako lanaren zati handia 
horiekin lotuta egon zen.  
 
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia taldean ikastetxeetara inkesta bidali zitzaien beharrak 
jasotzeko asmoz eta jasotako informazioaz baliatuz formazioa online antolatu zen “Euskara ardatz eskola 
aniztasunean: testuingurua abiapuntu eta helburu” Leire Diaz de Gereñu. 

 
Arabako hainbat ikastetxe  “Oinarrizko Gaitasun Digitala Ikastetxean” izeneko formazioa egiteko aukeratuak 
izan ziren. Etapako aholkularien ardurapean gelditu zen formazioa eta lehen hiruhilekoan zehar gauzatu zen. 
Beste IKT formazioak ere etaparen ardurapean geratu ziren, IKT aholkulariak ez zeudelako. Eman beharrekoa 
aldez aurretik prestatuta zegoen eta eskertzekoa da, hala eta guztiz ere denbora gutxi izan genuen gai berri hau 
barneratzeko. 
 
Programazioen egokitzapena curriculum-aren funtsezko alderdietara izeneko dokumentua hasiaerako bisitan 
birpasatu genuen. Oso dokumentu erabilgarria izan da ikastetxeentzat. 
 
BIZIKASI esparruan kokatuta, eremu emozionala lantzea, kurtso hasieran formazioa antolatu zen eskolei 
erremintak emateko asmoz pandemia egoera honetan Virginia Seoanerekin “Ongizate emozionala 2020-21 
ikasturtean”. Honez gain eskoletan ikasturtean zehar eginiko bisitetan gai honi jarraipena egin zaio, aurten 
funtsezkoa izan baita. 
 
Beste alde batetik, iaz egin gabe gelditu ziren Prestakuntza Ekimen Globaleko formazio batzuk. Hezkuntza Sailak 
ikastetxe horiei moduloak bukatzeko aukera eman zien eta gehienak bertan behera geratu dira. 
 
Horretaz gain, deialdi desberdinen ondorioz (Steam, Eleaniztasunerantz…) Hezkuntza Sailak dituen beste ildo 
estrategikoekin lotutako eskaera batzuk jaso ditugu. Erantzun egokia emateko eta esku-hartzeen jarraipena 
egiteko lan taldeetan funtzionatu dugu. Oso garrantzitsutzat dugu aholkularien arteko elkarlana eta horren 
bidez ekoizpenen hobekuntza eta moldatzea; norberaren ezagutza mailaren areagotzea eta eskaintzen ditugun 
gai bakoitzean sakontzeko aukerak.  
 
Ikasturte bukaeran hausnarketa pedagogikoak izateko foroak bultzatzen saiatu gara. Esan beharra dago, 
aholkularion taldeko formaziorako tarte gutxi dagoela, eta beharrezkoa dela era honetako lan orduak izatea 
helburuen gainean marko berean lan egiteko. Horien barruan, Departamentuak argitaratutako azken planak 
aztertu ditugu: 
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▪ Eskola inklusiboa garatzeko Esparru-plana. 2019-2022  

▪ EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023.  
 
Etaparen iritziz, ikastetxeen beharrei erantzun doitu bat emateko zailtasunak ditugu. Hezkuntza Sailetik 
esleitzen diren lanek (Magnet, Eusle, HH Egitasmoa, Hizkuntza Batzordea...), aholkularien egonkortasun ezak, 
eta zenbait momentutan, saileko planifikazioak, eragin zuzena daukate ikastetxeen beharrei ematen diegun 
erantzunean.  
 
Bestalde, Arabako eskola publikoaren egoera aztertuta, kontuan hartu behar dugu zuzendaritza talde berri asko 
egoteak, herrialde honetako irakasleen ohiko mugikortasunak eta Covik-19ak eragindako zailtasunak eta 
aldaketak ikastetxeen beharrak areagotu dituztela. Gure lanean ikastetxeei ahalik eta laguntza integralena 
eskaini nahian, jarraian agertzen diren lan-esparruak jorratu ditugu: 
 
▪ Oinarrizko Gaitasun Digitala Ikastetxean (17 ikastetxe), zein IKT inguruko formazioen kudeaketa 
▪ 2020-2021 ikasturtean zehar egin beharreko LHko Prestakuntza Ekimen Globaleko prestakuntza moduluak. 
▪ Hamaika Esku programan sartuta dauden 23 ikastetxeei erantzun koordinatua eta integrala eman diegu. 

Ikasturte honetan bigarren epealdiaren ebaluazioa egin da, AMIA eta 94 galde-sorta baten bitartez. 
Inplikatutako ikastetxeek eta aholkulariek lan handia izan dute guzti hori aurrera ateratzeko.  

▪ Egoera zaurgarrian dauden ikastetxeei, nahiz eta Hamaika Esku programa barruan ez egon, erantzun 
berdintsua eman diegu. 

▪ Prestakuntza/Berrikuntza Proiektuei, Berritzeguneetako giza baliabideek ahalbideratzen duten heinean, 
ahalik eta erantzun egokiena eman diegu ikastetxeetan. 

▪ Mintegiak/ikastaroak. Kontuan izanda pandemiak gelen aforoak baldintzatu egin dituela, jarraibideetan 
agertzen diren jarduerak aurrera eraman dira batzuetan era presentzialean eta beste batzuetan online edo 
era konbinatuan. Ikasturte hasieran pentsatzen genuen baino normaltasun gehiago egon da alde 
horretatik, Irakasleek era presentzialean egin denean eskertu dute. 

 
Lan hauetaz  gain, Hezkuntza Sailetik esleitutakoak eta arestian aipatu ditugunak: 
 
▪ MAGNET-ERAKARRI (Pedro Ignacio Barrutia HLHI eta Ángel Ganivet HLHI) 
▪ EUSLE (Samaniego Ikastetxe Integrala) 
▪ Haur Hezkuntzako Berariazko Egitasmo Esperimentala (Ramiro de Maeztu HLHI eta Mariturri HLHI) 
▪ ESKOLA INKLUSIBOA GARATZEKO ESPARRU-PLANA: LHn detekzioa eta eskuhartzea (Lan taldea materialak 

sortu: Ikaste_zailtasunak goiz antzemateko jardunbidea) 
▪ ISEI-IVEI atzerriko hizkuntzarako LH4 eta DBH2 marko konpetentzialak eraldatu (idazmena, ahozko 

adierazpena eta elkarrekintza)  
▪ Arreta Goiztiarraren datu bilketa 
▪ Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa 
 
Iazko ikasturtean Arabako eskola batek HH eta LHren arteko zubia lantzeko eskaera eginda zeukan Berritzegune 
Nagusira. Aurtengo irailean lanketa honekin Araban hasteko asmoa zegoen, baina lan ildo edo proiektu 
orokorrak Berritzegune Nagusitik marko bateratu batekin bideratu behar direlakoan, bertara zuzendu zen 
eskaera hau. Ziurrenik bertan izandako langile aldaketak medio ez zaio erantzunik eman behar honi ikasturte 
honetan. Demanda hau eskoletan oso beharrezkoa da eta lantzen hasi beharko litzateke.  
  
Bukatzeko, une honetan oraindik ez dakigu hurrengo ikasturtean zein lan mota egin beharko dugun. Horrek 
gure ziurgabetasuna handitu egiten du. 
 
 

 

2. Ikastetxeetan garatu diren eskuhartze nagusiak [esanguratsuak] Hezkuntza Sailaren 
lehentasunezko jarduera-eremuen arabera 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/eu_def/adjuntos/eskola-inklusiboa/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva_2019_2022_e.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/eu_def/adjuntos/eskola-inklusiboa/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva_2019_2022_e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/920_genero/9202019001_Pub_EJ_hezkidetza_II_plana_2019_2023/9202019001e_Pub_EJ_hezkidetza_II_plana_2019_2023_e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/920_genero/9202019001_Pub_EJ_hezkidetza_II_plana_2019_2023/9202019001e_Pub_EJ_hezkidetza_II_plana_2019_2023_e.pdf
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Ondo egindakoa 
Lo que se hizo bien 

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak 
Aspectos a mejorar y propuestas 

Deialdi desberdinetatik edo Berritzeprest-etik jasotako 
eskari guztiei erantzuna eman zaie eta hauetan ere 
balorazio onak jaso dira.  

 

Egoera berri honetan aholkularien etengabeko 
prestutasuna. 

Prestakuntza eskoletara doitzea, beraien errealitatea 
ezagutu eta hortik abiatutako prestakuntza 
eskaintzeko. Ostean egindako bideak dokumentatu, 
ikerketarako balio dezan, ondorioak atera eta 
hurrengo esku-hartzeak aberasteko. 

 

Prestakuntza denbora helburuei egokitzea eta 
formazio saioen ondoren jarraipenerako prozesu bat 
ireki ikastetxeekin harremana mantentzeko eta 
proiektuen ibilbidea ezagutzeko. 

 

 

3. Prestakuntza ekintzak: ikastaro eta mintegiak 

Ondo egindakoa 
Lo que se hizo bien 

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak 
Aspectos a mejorar y propuestas 

Burutu ditugun ikastaro eta mintegiek balorazio ona jaso 
dute. 

 

 


