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Gidoia

- EGUNEAN ATALA: zein dira momentuko egoera eta 
orientazio lanarekin lotutako kezkak eta galderak?

    - Adb: Martxan ditugun komunikazio sistema digitalak, orientatzailea itxialdian gelditzen bada

- MONOGRAFIKOA:  EBAZPENA: HLBP ikasleei buruzko 
informazioa biltzeko eta antolatzeko prozedura berria, eskola 
inklusiboaren esparruan

.



EGUNEAN ATALA: GAUR EGUNGO KEZKAK ETA 
GALDERAK?
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Monografikoa: EBAZPENA: HLBP ikasleei buruzko 
informazioa biltzeko eta antolatzeko prozedura berria, eskola 
inklusiboaren esparruan

Monografikoa lantzeko, honako galderak pentsatuak 
ekartzea proposatu nahi dizuet. Esan digutenez ez dugu 
presaka ibili behar (edo...) gai honekin eta merezi du 
ebazpen honek dituen ondorioak ondo aztertzea erabakiak 
hartzen hasi baino lehen (edo bitartean...) Beraz, hurbilpen 
bat egingo diogu, ebazpena ere nola ulertzen dugun 
partekatuz. 

.



IBILBIDE BAT...

- 1- Abiapuntua: galdera batzuk...
- 2- Eskaerak nondik datoz/etorri daitezke?
- 3- Ikastetxeen egoera
- 4- Lan plana







Ibilbide posible batean...: zertan ari gara iadanik? 1 1
- Nondik etortzen ari zaizkigu eskaerak? Ikasleak, familiak, irakasleak, irakasle-taldeak…

    - Egina/Egiten  dugun horretan: 

- Zein dira iadanik ditugun kanpoko “diagnostikoak”? 
- Zein dira ikastetxe barrian ditugun “ebaluazio psikopedagogikoak”?
- Zein dira gure ikastetxean irakasleok iadanik aniztasunari erantzuteko erabiltzen dituzten 

praktika inklusiboak) (Bi irakasle gelan, ikaskuntza kooperatiboa, bikoteka lanean, maila 
anitzetako jarduerak aukeratzeko posibilitatea, ebaluazio hezitzailea eta hezigarria 
(autoebaluazioa-koelabluazioa), ikerketa proiektuak, euskarri anitzetako materialak erabiltzea, 
tutoretza emozionala, ikasle batzordeak, gelako bilera, lanen erakusketa

- Zein dira iadanik diseinatuak-eginak ditugun Programazioetan oinarrituak dauden 
“Norbanako Jardunketa Planak”? Irakasleek erabiltzen dituztenak?

- Zein dira praktikan martxan dauden NJPak? Eta badute jarraipen sistemarik?



Zertan ari gara iadanik ? 2



Ikastetxearen egoera

Ikastetxearen egoera

 Erantsi nahi dituzun gakoak-galderak...

https://drive.google.com/file/d/1tXoylToj5yofVwLze9Kgc-ZlGFZiUa7s/view?usp=sharing




Plan bat egin beharko banu? 
- Norekin kontatu?
- Zer egiteko? Ze elkarrizketak? Ze lan saio? Ze prestakuntza saio? Zein 

azterketa egiteko saio? Zein erabaki hartzeko saio? Zein dokumentazio 
bilketa? Zein ikastetxeko argazki egiteko?

- Zein komunikazio prozesu? 
- Zein txosten? Zein prozedura dokumentu osatu?
- Nola egin prozesuran jarraipena?
- Nola elkar lagundu helduen artean?
- Nola bultzatu ikasleen arteko elkar-laguntza?
- Zein laguntza eskatu BGari?



TESTUAK



Ebazpenaren laburpena

https://drive.google.com/file/d/10hnkRWfko5MWsboqsZNmD
0BVR7eb61-F/view?usp=sharing

Izena, 

Ebaluazioa

Erregistroak

Eranskinak

Jarraipena

Informazioa

Datuen babestea

Ardurak?

https://drive.google.com/file/d/10hnkRWfko5MWsboqsZNmD0BVR7eb61-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hnkRWfko5MWsboqsZNmD0BVR7eb61-F/view?usp=sharing


inklusioa-curriculuma koadrantea...





Orientazio lanaren markoan:
1- Ikastetxean ikasleen aniztasunari erantzuteko praktika(+planetatik) abiatuz, 
(jasota daudenak eta ez daudenak) (Nola egin jasotzeko?)

2- ikasle guztientzat erantzun inklusiboak bideratzeko plana frexkatzea:

a- bilerak, 

b- dokumentazioa (protokoloak, ikasle taldeen ezaugarrien deskribapenak, 
NJP adibideak, gelan erabili daitezkeen estrategia inklusiboak, ikastetxe 
mailan erabili daitezkeen estrategiak…), gelako programazio inklusiboak, 
ebaluazio psikopedagogiko adibideak, familiekin elkarrizketarako gidoiak, 
irakasleekin elkarrizketarako gidoiak, kontratu didaktikoak…

d- Irakasleak elkarrekin lan egiteko prozedurak (+digitalak) adostea.





Orientazio departamendua

Osaketa

Eginkizunak: 

- Aniztasunari erantzuna
- Orientazioa eta tutoretza
- Bizikidetza
- Etengabeko hobekuntza
- Koordinazioa beste eragileekin



Ikasturte hasierako ebazpena

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ctros_ee_organizacion_curso_pb/eu_def/adjuntos/Ebazpena_Bigarren_Hezkuntza_2019_2020.pdf







