3.1.3.h.- Irakasle ibiltaria
Ibiltaritza-ikastetxeetako ikasketa-buruzagitzek edo zuzendaritzek zehaztuko dute zenbat
denbora egongo diren irakasle ibiltariak ikastetxe bakoitzean eta zer ordutegi izango duten. Ildo
horretan, irakasle ibiltariak ibiltaritza-ikastetxeetan zenbat denbora egongo diren zehazteko orduan,
aintzat hartuko dira egin beharreko ibiltaritzaren ezaugarriak, ikastetxe bakoitzean beren ardurapean
izango dituzten ikasle-taldeak eta emango dituzten arloak edo ikasgaiak.
Egutegiari dagokionez, esleitu zaizkien ikastetxeen egutegia bete beharko dute irakasle
ibiltariek.
3.1.3.i.- Aniztasuna ikuspegi inklusibo batetik lantzeko berariazko irakasleak
Hezkuntza-komunitateko pertsona guztiak helburu inklusiboetan engaiatzea bezain
garrantzitsua da aniztasun horren arlo ezberdinetan espezialista diren profesionalak edukitzea, hala
nola:
-

Irakasle aholkulariak

Aholkulariak tutoreei eta irakasle-taldeari aholku eman eta lagunduko die, askotariko ikasleei
eta hezkuntza-laguntzako berariazko premiei (HLBP) erantzun egokia emateko. Halaber, aholkuak eta
laguntza emango ditu Tutoretzako Ekintza Plana (TEP) prestatzeko eta garatzeko, zikloko
koordinatzailearekin batera, batez ere ikasleekin egindako orientazio-jardueretan eta Bizikasi
ekimenarekin lotutako jardueretan. Bestalde, Bizikasi ekimenaren Talde Dinamizatzailean kide aktibo
gisa hartuko du parte.
Irakasle aholkulariaren eginkizunak beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko
irizpideak ezartzeko 1998ko uztailaren 30eko Aginduaren (EHAA, 1998-08-31koa) 53. artikuluan
jasotakoak dira, eta horien garapena zeregin zehatzen testuinguruan kokatu beharko da.
FUNTZIOAK

ZEREGINAK

a) Tutoreari arazo zehatzak aurkitzen laguntzea, eta
konpontzeko biderik onenak proposatzea.

Tutorearekin batera talde-gelako funtzionamendua
eragiten duten aldagaiak, oztopoak eta hezkuntzapremiak aztertu eta identifikatzea.
Irakasleekin gelako metodologia- eta antolaketaegokitzapenak zehaztea, baita, ikasleren batek behar
badu, banakako arreta zehaztea ere.
Zuzendaritza-taldeari aniztasunari erantzuteko
plangintza eta antolaketa moldatzen laguntzea

b) Irakasleei aholkuak ematea, eta tutoreari banakako
curriculum-egokitzapenak gauzatzen laguntzea.

Zuzendaritza-taldearekin batera, esku-hartzeak
egiteko baliabideen esleipena planifikatu eta
baloratzea.
Irakasleekin eta gainerako profesionalekin HBBak
dituzten ikasleen banakako curriculum-egokitzapenak
landu, garatu eta horien jarraipena egitea.

c) Gelan parte hartzea, tutorearekin batera eta biak
koordinatuta, talde-lana eginez, edo, behar den
unean, beste irakasle bat balitz bezala arituz, talde
malguen egitura baten barruan.

Irakasleen gaitasunak hobetzen laguntzea gela
arrunteko ikasleen aniztasunari erantzun hobea
emateko, ikastetxean ikasteko eta parte-hartzeko
dauden oztopoak ezabatzeko ekintzak sustatuz.
Irakasle tutoreei ikasleen banakako ebaluazioa,
interaktiboa eta ingurunean kokatua, egiten
laguntzea, ikaslearen gaitasunak eta premiak kontuan
hartuz, prozesua eta programa birbideratzeko.
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d) Ikastetxeko irakasleei aholkuak ematea, eta
tutoreari etengabeko ebaluazioan laguntzea, bai
ikaslea bai horren ingurua baloratuz.

Tutorearekin batera irakaskuntza eta ikaskuntza
errazten duten elementuak identifikatzea (curriculumegokitzapenak, gelako dinamika, lan-proposamen
bereiziak, lan autonomoa...)

e) Beharrizan bereziak dituzten ikasleekin lan egitea,
horiek banan-banan hartuta, ohiko inguruetan edo
inguru berezietan.

Zuzendaritza-taldearen eta irakasleen ekintzak
Berritzeguneko ekintzekin koordinatzea, batez ere
erreferentziako aholkulariarekin eta HBBko
aholkularitzarekin.
Gela arruntean ikasleei zuzeneko arreta ematea, eta,
salbuespen gisa soilik, arreta gelatik kanpo ematea.

f) Berrikuntza eta prestakuntzako programak bultzatu
eta koordinatzea, tutoreen ekintzari, ikasle ezberdinak
tratatzeko moduari eta hezkuntza-beharrizan bereziei
buruzkoak.

Aniztasunari erantzuteko, ikastetxean, etapan edo
zikloan esku-hartze orokorra egiteko programak
sustatu eta dinamizatzea.
Zuzendaritza-taldearen adostasunez, aniztasuna eta
HBBak lantzeko programak abian jarri, bultzatu eta
horietan parte hartzea.
Irakasle-taldearen baitan lankidetza-esparru bat
sustatzea, eguneroko jardunbidea aztertu eta, horri
esker, gelaren funtzionamendua sortzen diren
hezkuntza-premietara egokitu ahal izateko.

Irakasle aholkulariak hiru esku-hartze esparru handitan banatuko du lanaldia: ikastetxeko
irakasleen aholkularitzan; lankidetzan, ikasgelaren ohiko ingurunean ikasleei hezkuntza-laguntza
emateko; eta banan-banan, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko (azken eskuhartze mota horri gehienez 7 ordu eman ahal izango dizkio).
Haur Hezkuntzan irakasle tutoreari aholkua emango dio eta harekin elkarlanean arituko da
detekzio eta esku-hartze goiztiarraren arloan, eta ikaslearekin eta haren familiarekin ere esku
hartzen ari diren gizarte- edo osasun-arloko eragileekin koordinatuta egingo du lan. Koordinazio hori
hezkuntza-premia berezien arloko aholkularitzekin batera egingo da.
-

Hezkuntza-behar bereziak (HBBak) dituzten ikasleei laguntzeko irakasleak

Irakasle horien eginkizunak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak 1998ko uztailaren
30ean emandako Aginduan daude zehaztuta (EHAA, 1998-08-31koa). Lanaldia klaustroko gainerako
irakasleena bezalakoa izango da, eta aipatu eginkizun guzti-guztiak bete beharko dituzte curriculuma
emateko ordutegian, eta lehentasuna ikasleekin esku hartzeari emanez.
Profesional hauek ohiko testuinguruan esku hartuko dute, salbuespenak salbuespen.
-

Kultura arteko proiektuaren irakasle dinamizatzaileak

Kulturarteko proiektua dinamizatzeko irakasleak dituzten ikastetxeek eutsi egingo diete 201819 ikasturtean honako jardun-eremu hauekin zerikusia duten ekintzei:
•
•
•

Ikasle guztiei eta haien familiei hezkuntza-sisteman sartzen laguntzeko harrera-plan bat
eguneratu, gauzatu, haren jarraipena egin eta ebaluatzea.
Ikastetxean, ikasgeletan eta erabiltzen diren material eta baliabideetan eskolakomunitateko kultura guztiak agerraraztea, protagonisten ekarpena bereziki baloratuz.
Etorkinei eta gutxiengo etnikoetakoak diren ikasleei hezkuntza-arreta ohiko gelan emateko
aukera eta integrazioa erraztuko duten estrategiei, prozedurei eta baliabideei buruzko
irakaskuntza-esperientziak biltzea, eta irakasleekin lankidetzan aritzea horrelako
proiektuak martxan jartzeko.
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