Urteko Planean txertatzeko lehentasunak
Sailburuordearen ebazpena: «ikasturtearen antolaketa» eta Berritzeguneei zuzendutako orientabideak
L1. Hezkuntza komunitatea | Formación de la comunidad educadora


PEG DIGITALA eman hainbat ikastetxetan, ikastaro moduan kudeatuta [ikusi]
Esteka honetan eskoletara bidalitako gutuna
[ikusi]
Esteka honetan aurkituko dituzue materialak
[ikusi]



Gainontzeko PEG moduluekin jarraitu ikastetxeetan, planifikazioaren arabera [ikusi]



Haur Hezkuntzako perspektiba PEG-eko moduluetan: marko orokorra, ebaluazioa eta
metodologia | saioak zonaldeka [ikusi 18-19]



Haur Hezkuntza egitasmoa (arabako 2 ikastetxetan)



Zuzendarita taldeen mintegia (hileko 3. ostegunetan): COVID-19 dela eta jarduera-planak eta
hartutako neurriak partekatzea + curriculumaren egokitzapena …



Ikastetxeko zuzendariekin bilera irailean (Berritzegune + ikuskaritza)



Erreferentziazko Aholkularitzaren ikastetxeko Batzorde Pedagogikoarekin hasierako bilera irailean,
beharrak hautemateko eta baterako lan-plana egiteko honako gai hauei dagokienez:
 Programazioak curriculumaren funtsezko alderdietara egokitzea  [ikusi]
 Ebaluazio gaia jorratzea: adierazleak eta irizpideak, uneak, tresnak, ebaluatzeko erak… definitzea
 Irailean ikasleei egingo zaien hasierako ebaluazioa prestatzea/diseinatzea, indartzeko eta
laguntzeko jarduerak definitu ondoren.
 Metodologia: informazioa bilatzea, hausnarketa, autonomia …
 Ondoz ondoko mailetako/ikastetxeetako irakasle-taldeen arteko koordinazioa (batez ere LH > BH)
 "Irakaskuntzako konpetentzia digitala" ikastaroan parte hartzeko irakasleak detektatzea
 Egiteke dauden PEGak noiz eman erabakitzea



«Berritzeprest» zein deialdi desberdinetan ikastetxeek eskatutako «arabaprest moduluak» eman, gure
aukeren arabera  [betetzeko] [ikusteko]

L2. Inklusibitatea eta aniztasuna | Educación inclusiva y diversidad
Inklusibitatea eta Aniztasuna…


Erreferentziazko aholkulariaren eskuhartzea arlo sozio-emozionalean: [ikusi]
 "Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar konpetentzien …" dokumentutik abiatzea
 Zeharkako gaitasunen garapena: autonomia pertsonala, ikasten ikastea, higiene pertsonaleko
ohiturak …
 "Eremu sozioemozionala eta talde kohesioa lantzeko proposamena …" ezartzea



Erreferentziazko aholkulariaren eskuhartzea Bizikasi ekimenaren arloan:
 Tutoretzarako ikasmaterialen zabalkundearekin jarraitu
 jazarpen kasuetan eskuhartzea
 gelako giroa hobetzeko eta elkarbizitza sustatzeko proiektuei aholkularitza



Erreferentziazko aholkulariaren eskuhartzea beste arlotan:
 EUSLE eta MAGNET ERAKARRI proiektuei arreta.
 «Esku hartzeko proposamen inklusiboak» dokumentua zabaldu eta landu ikastetxean
 Hezkuntza Saileko plan berriak zabaldu mintegietan eta ikastetxeetan (erreferenteak):
«Gaitasun handiko ikasleak»
 Bidelaguna eta Hamaika Esku proiektuiei arreta ikastetxeetan bertan (erreferenteek)
 UPV/EHUko “Hezkidetzan esku hartzen” ikastaroa jaso (aholkulari bana)



Elkarbizitza-hezkidetza mintegia: bizikasi, hezkidetza plana, proeiktu ezberdinak (nahiko, beldur barik,
gizonduz, jabetuz…) zabalpena, praktika onak identifikatu…



HIPI berrientzako prestakuntza (zuzendaritzei eskatzen zaie irakasleak bertara joan daitezen erraztea)



HIPIen mintegia (etapa aholkulariak + HNP aholkularia)



Aniztasuna Bigarren Hezkuntzan mintegia (PREE – DC – PEC)



Orientatzaileen mintegia: practicum, bizikazi, emakumeentzako bokazio zientifikoak, hezkidetza,
gaitasun handiak…



Kontsultoreen mintegia: bizikazi, emakumeentzako bokazio zientifikoak, hezkidetza, gaitasun
handiak…

Hezkuntza Premia Bereziak eta NEAES….


HPBko aholkularitza psikopedagogikoa eta baliabideen kudeaketa



ALE mintegiak (orokorrak eta TEA)



PTentzako mintegia-saioak derrigorrez



Arreta goiztiarrari buruzko saioak antolatu (Adi: MAIATZAK 2  Ikastetxeetako datuak biltzea
haurren garapenaren detekzio goiztiarrari buruz)



AAT – ZIG gelak | mintegia



Gorren mintegia



EAE langilegoarekin 4 saio derrigorrez



Gorputz-hezkuntza eta desgaitasuna (Xabier Leicea)

L3. Eleaniztasuna | Bilingüismo


Lerro hau aurrera eramateko: Hizkuntza batzordea  [ikusi]



Berritzegune bakoitzean hizkuntza batzoedea eratu(?):
etapa aholkulariak + HNP aholkularia



HIPIen mintegia



HIPI berrientzako prestakuntza



Eleaniztasunerantz mintegia: Hizkuntza Proiektua (irakurketa plana eta normalkuntza plana
barne); Hizkuntzen trataera integratua…



Hizkuntza Normalkuntzako mintegiak



IRALE erakundearekin koordinazioa: prestakuntza eskaintza



Hizkuntza trataera integrala eta integratuaren gaineko proiektuak eskatu duten ikastetxeei
aholkularitza ikastetxean edo mintegiaren bidez

L4. STEAM | IKT


«Irakasleen gaitasun digitala» ikastaroa (detektatutako irakasleentzat)



Sare_hezkuntza mintegia edo aholkularitza eta jarraipena ikastetxeetan
bertan



IKT Heldutasun eredua lortzeko aholkularitza



GSuite irakasleentzat ikastaroa



Gsuite administratzaileentzat ikastaroa



Moodle ikastaroa



Microsoft Office 365 barneko ikastaroa



Sareak – Serbidoreak ikastaroa



Linux - Chromebook



Premia mintegia



Ibilbideak partekatzen dituzten zentro-sareak koordinatzea



Zibersegurtasunaren gaineko 2 LH + 2 BH saio antolatu



STEAM mintegia



Amarauna «Web semantikoa»ren hornitzea (aholkularitza guztiak)



Erreferentziazko aholkulariaren eskuhartzea
 PEG DIGITALA hainbat ikastetxetan (ikastaro moduan kudeatuta)  [ikusi]
 Ikastetxeek familien konpetentzia digitala aurrera eramateko laguntza (estrategiak,
planifikazioa, edukiak…)
 IKT mikrosaioak ikastetxean: arbela – drive – classroom – meet…

L5. Ebaluazio prozesuak | procesos de evaluación


Erreferentziazko aholkulariaren eskuhartzea:
 Ebaluazio dignostikoa egiteko eta txostenak interpretatzeko laguntza (erreferenteak)
 Hobekuntza helburuak urteko planean txertatzeko laguntza (erreferenteak)
 Kanpoko ebaluazioak egiteko laguntza: ítem liberatuak eta konpetentziaka-ebaluazio ereduak
ikastetxeetan landu (erreferenteak)
 Barneko ebaluazioak egiteko laguntza: realización y corrección de pruebas



ISE-IVEIrekin elkarlana

L6. Ikastetxe publikoen autonomia | Autonomía de centros públicos


ZuzendaritzaTaldeen mintegiak



HAUSPOA proiektuen jarraipena eta zuzendari berriei laguntza (acompañamiento) eta

Erreferentzia bidez jorratzen diren beste gai batzuk




Arreta goiztiarra: haurren garapenaren jarraipenerako protokoloa (datu guztiak jasota eta bidalita
maiatzak 2rako)
Ikastetxeko planifikazio dokumentu edota proiektuak idazteko eta aurreta eramateko laguntza
Partekatuz ikasi proiektuen jarraipena

