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





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

L2. Inklusibitatea eta aniztasuna |Educación inclusiva y diversidad
Inklusibitatea eta Aniztasuna…
 Hezkuntza Saileko plan berriak zabaldu mintegietan eta ikastetxeetan (erreferenteak):
 inklusibitatea + DUA
 gaitasun handiak
 hezkidetza
 etorkinak
 arreta goiztiarra
 HIPI berrientzako mintegia-prestakuntza
 EUSLE eta MAGNET ERAKARRI proiektuei arreta berezia
 PREE – DC – PEC mintegia
 Orientatzaileen mintegia: practicum, bizikazi, emakumeentzako bokazio zientifikoak, hezkidetza,
gaitasun handiak…
 Kontsultoreen mintegia: bizikazi, emakumeentzako bokazio zientifikoak, hezkidetza, gaitasun handiak…
 Hezkidetza mintegia: elkarbizitza-hezkidetza mintegia: bizikasi, hezkidetza plana, proeiktu ezberdinen
(nahiko, beldur barik, gizonduz, jabetuz…) zabalpena, praktika onak identifikatu…
 UPV/EHUko “Hezkidetzan esku hartzen” ikastaroa jaso (aholkulari bana)
 Bidelaguna eta Hamaika Esku proiektuiei arreta ikastetxeetan bertan (erreferenteek)
 Bizikasi ekimena…
 Tutoretzarako ikasmaterialen zabalkundearekin jarraitu
 jazarpen kasuetan eskuhartzea
 gelako giroa hobetzeko eta elkarbizitza sustatzeko proiektuei aholkularitza
 Bizikasi dinamizatzaileentzako prestakuntza: elkarbizitza-hezkidetza mintegia
Hezkuntza Premia Bereziak eta NEAES….
 ALE mintegiak derrigorrez (orokorrak eta TEA)
 AAT – ZIG gelak | mintegia
 PTentzako mintegia-saioak derrigorrez
 Arreta goiztiarrari buruzko saioak antolatu
 EAE langilegoarekin 4 saio derrigorrez
Estrategiak….
 Proeiktuen Bidezko Ikaskuntza
 Ebaluazio hezigarria · ikaskuntzarako portfolioa| mintegiak
 Bikoteka irakurtzen | mintegia
 Ikaskuntza kooperatiboa
Honetaz aparte…
 Gorren mintegia

L3. Eleaniztasuna | Bilingüismo





Eleaniztasunerantz mintegia: 2019-2020 ikasturterako ikastetxe guztiek Hizkuntza Proiektua (irakurketa
plana eta normalkuntza plana barne) eginda izan behar dute
Ikastetxeek web-ean argitaratzen dituzten dokuentuen kalitatea bermatuko dute erreferenteek
Hizkuntza trataera integrala eta integratuaren gaineko proiektuak eskatu duten ikastetxeei aholkularitza
Hizkuntza Normalkuntza mintegiak

Honetaz aparte…
 English + Art Throught English seminar

L4. STEAM + IKTen integrazioa









Sare_hezkuntza mintegia edo aholkularitza eta jarraipena ikastetxeetan bertan
Irakasleen «Gaitasun Digitala» garatu (PAM moduluaren bidez)
Amarauna «Web semantikoa»ren zabalkundea
IKT Heldutasun eredua lortzeko aholkularitza
GSuite eta Microsoft Office 365 prestakuntza | ikastaro eta mintegiak
Sareak – Serbidoreak - IKT dinamizatzaileak… | ikastaro eta mintegiak
Coordinación de redes de centros que comparten itinerarios
Zibersegurtasunaren gaineko 2 LH + 2 BH saio antolatu




STEAM mintegia derrigorrez eskeini…
Ikastetxean bertan saio bat antolatu 1. hiruhilabetean (erreferenteak)
 STEAM kontzeptua zabaltzeko
 «partekatuz ikasi» dealdian proiektuak bultzatzeko
 «steamgunea» ezaguterazteko: orientabideak eta steam oinarrizko plana



Amarauna «Web semantikoa»ren hornitzea (aholkularitza guztiak)

L5. Ebaluazio prozesuak | procesos de evaluación




Ebaluazio dignostikoa egiteko eta txostenak interpretatzeko laguntza (erreferenteak)
Hobekuntza helburuak urteko planean txertatzeko laguntza (erreferenteak)
PISA ebaluazioa egiteko laguntza: ítem liberatuak eta konpetentziaka-ebaluazio ereduak ikastetxeetan
landu (erreferenteak)

L6. Ikastetxe publikoen autonomia | Autonomía de centros publicos


ZuzendaritzaTaldeen mintegiak: practicum, bizikazi, emakumeentzako bakazio zientifikoak, gaitasun
handiak, STEAM esperientziak…

Erreferentzia bidez jorratzen diren beste gai batzuk










HPBko aholkularitza psikopedagogikoa
Arreta goiztiarra: haurren garapenaren jarraipenerako protokoloa (datu guztiak jasota eta bidalita
ekainak 25erako)
Programazioak egiteko aholkularitza
Ikastetxeko planifikazio dokumentu edota proiektuak idazteko eta aureta eramateko ezberdinak
Bidelaguna + Hamaika esku proiektuen jarraipena
Partekatuz ikasi proiektuen jarraipena
Ikastetxeen autonomia: zuzendari berriei laguntza (acompañamiento) eta Hauspoa proiektuen
jarraipena
Hezkuntza Saileko plan berriak zabaldu ikastetxeetan: inklusibitatea + DUA; hezkidetza; gaitasun
handiak; etorkinak…
Ikastetxeek familien prestakuntza aurrera eramateko laguntza (estrategiak, gaiak, etab…)

