ORDIZIAKO  BERRITZEGUNEA
GOLDEN 5 PROIEKTUA
Irakaslegoaren jarraipena 


Izena:
Ikastetxea:

Hilea/ astea: _______	Data: ______
GOLDEN5 Programatik aurten landutako EREMUAK ( euskeraz daudenak):
X batekin inplementatzen ari zarena azal ezazu ( hile honetan, aste honetan...)

ARLOA :
BETI
ASKOTAN
NOIZEAN BEHIN
INOIZ









1. GELAREN   KUDEAKETA






1.1. Jariotasuna eta jarraipena






1.2. Arreta






1.3. Jarrera Proaktiboa






1.4. Progresioa






1.5. Prebentzioa






1.6. Erreakzionatu eta moldatu






1.7. Matching-Egokituz






1.8. Sincronización






1.9. Momentum






1.10. Finkatu eta aurrikusi






1.11. Ereduak apurtzen






1.12. Gogoratuz






2. HARREMANAK ERAIKITZEN
BETI
ASKOTAN
NOIZEAN BEHIN
INOIZ









2.1. Izendatu






2.2. Feedback






2.3. Urrezko unea






2.4. Zurrumurru positiboak






2.5. Onarpen positiboa






2.6. Urrutiko ikuspuntua hartzen saiatu






2.7. Umorea erabili






2.8. Giza profila erabiltzea






2.9. Ezabatu eta hutsetik hasi






2.10. Gauzak gogoratzen






2.11. Irakaslegoaren aurkezpena







5. Faktorea: LAN GIROA: Gelako lanaren prestaketa eta planifikazioa

BETI
ASKOTAN
NOIZEAN BEHIN
INOIZ


1.- HASIERAKO FASEA







2.- IRAKATSI    







3.-GALDETU/ ERANTZUN







4.-INSTRUKZIOAK







5.- LANEKO  FASEA







        6.- TRANTSIZIOA







7.- BUKAERA









Datorren ikasturtean 13-14 lantzeko geratzen diren EREMUAK:






3. CLIMA SOCIAL
BETI
ASKOTAN
NOIZEAN BEHIN
INOIZ









3.1. Conocimiento del alumnado






3.2. Hacer 3-5 Reglas positivas






3.3. Promoción social sistemática






3.4. Promover la autonomía






3.5. Tutoría entre iguales






3.6. Evaluaciones positivas sistemáticas






3.7. Cooperar






3.8. Localizar nuestra meta






3.9. Significante






3.10. “El día de...”






3.11. “El amigo secreto”






3.12. Usar estrategias de aprendizaje cooperativo






3.13. Resolución de conflictos, o Abanico de






soluciones






3.14. Nuestras emociones






3.15. Acción solidaria






3.16. Decoración






3.17. Organización del aula






4. APRENDIZAJE AJUSTADO
BETI
ASKOTAN
NOIZEAN BEHIN
INOIZ









4.1. La elección






4.2. El bolígrafo verde






4.3. Evaluación privada






4.4. Enfocarse en estrategias de aprendizaje






4.5. Interés






4.6. La Educación Especial






4.7. Materiales propios






4.8. Autoevaluación






4.9.   Ayuda entre iguales






4.10. Más ayuda al alumnado Golden






4.11. Usar Planes de Trabajo






5. RELACIONES FAMILIA-ESCUELA
BETI
ASKOTAN
NOIZEAN BEHIN
INOIZ









5.1. Contactos regulares






5.2. Pregunta a los padres






5.3. Información






5.4. “Contratos de aprendizaje”






5.5. Reuniones de padres






5.6. Mostrar interés por la familia






5.7.  “curriculum familiar”






5.8. “Día de puertas abiertas”






5.9. Organizar grupos de familias






5.10. Crear un banco de padres






5.11. Entrevista con…





GOLDEN5   PROGRAMA

2. HARRERAMANAK ERAIKITZEN

Helburua: Irakasle eta ikasleen artean, elkarren errespetuan eta parte-hartzean oinarrituz,  harreman onak eta seguruak ezarri.

Oinarrizko trebetasunak:
Ikaslearen ezaugarriak ezagutu eta ontzat eman.
Egoeran egoten jakin, adibidez, ikasleekin denbora igaro.
Ikasleen munduarekiko interesa izan
Kultur jarrera. Nolakoa da ikasle honen garapena, oraingo belaunaldian. garai honetan, familia honekin eta gela honetan.

Funtsezko Pausuak:

2.1 Izendatzea: Ikasleari zuzentzen garenean, ziurtatu gutxienez behin ikasleari “begiratzen” diogula (behatu, arreta jarri, berarengandik gertu egon, goraipatu, lagundu e.a)
2.2 Feedback: Ikasleari feedback positibo eta eraikitzailea eman, eta aukera eta portaera positiboetara bideratu.
2.3 Urrezko momentua: Ikaslearekiko interesa agertu eta eskolakoak ez diren gauzei buruz ere hitz egin.
2.4 Zurrumurru positiboak: Ikasleei modu positiboan hitz egin beste heldu batzuk edo beste ume batzuk aurrean daudenean.
2.5 Onarpen positiboa: Ikasle bat gelaz kanpo aurkitzen duzunean, irribarre egin, eta modu positiboan onartzen duzula adierazi.
2.6 Arazo uneetan, urrutiko ikuspuntua hartzen saiatu, eta entzuteko prest zaudela agertu. 
2.7 Gelan umorea erabili.
2.8 Giza profila erabiltzea: ikaslearen gaitasunak, trebeziak, lan edo portaera onak gelan erreferentzia bezala erabiltzea.
2.9 Ezabatu eta hutsetik hasi: egun bakoitza eta ikasgai bakoitza aukera berri bat da.
2.10 Ikasleak esan dizkizun gauzak gogoratzea, errepikatzea eta interesa agertzea.
2.11 Irakaslea aurkeztea: irakasleak berari buruz hitz egitea, bere bizitzaz, esperientziaz...
 

GOLDEN5  PROGRAMA

2. GELAREN  KUDEAKETA

Helburua: 
1.- Ikasleen kontzentrazioa erraztu eta gelako giro on batean lan egin
2.- Ikasleriaren aprendizaia sustatu.
3.- Giza jarrerak sortu eta gelan balore positiboak eraikitzeko lan egin.

Oinarrizko trebetasunak:
Argitasuna eta transparentzia: Arauen argitasunari egiten dio erreferentzia, espektatibei edo itxaropenei, portaerei, bakoitzak gelan duen rolari. Ikasleak berarengandik irakasleak espero duena, ondo dagoena, gaizki dagoena antzematea espero da. Beti ere irakaslea hasieratik eredutzat hartuz.
	Ikaskuntza: Gelan erabiltzen diren ikaskuntza teknikak eta jarduera didaktikoak egokiak direla ziurtatzen da. Jarduera horiek motibazioan, adibideetan, animu ematean, galderak sustatzean eta pentsamendua areagotzean oinarritzen dira.
	Antolaketa: Gela ondo antolatuta dago, kudeaketa egokia du, ondo estrukturatua, espektatiba argiekin eta laguntza behar duenari hala ematen zaio.

Funtsezko Pausuak:

Jariotasuna eta jarraipena (Flujo y continuidad). Ez da utzi behar ikasleren baten portaera desegoki batek gelako jarduna eragoztea edo oztopatzea, une horretan ikaslearen portaera hori zuzentzen saiatuz eta gelarekin jarraituz. Batzuetan nahiko izaten da pertsonari begietara begiratzea, nolabait ohartu zarela jakinaraztea, gatazka maila txikiagora eramatea, eskuarekin adieraztea, ukitzea, gerturatzea...

Arreta:  Arreta ipini eta goraipatu gelaren aurrean portaera positiboak edota errepikatzea nahi ditugun jokamoldeak.

Jarrera proaktiboa: gatazken irtenbidea maila baxutan bilatu (pribatuan, ahots baxuan, ikaslearengandik hurbil, saioaren aurretik portaera aurreikusiz edota ondoren)

Progresioa: gelako kudeaketa modu bat sustatu non adostutako hizkuntza ez berbala edo keinuak erabiliz, taldeko arreta mantentzen den (eskuak altxatuz...), espero den portaera jakinarazten zaien, hori guztia harreman eredu bat  jarraituz.

Prebentzioa: Gelan gertatu daitekeenari buruz aurrez pentsatu eta prestatuta egon.

Erreakzionatu eta moldeatu: gelako saioa amaitutakoan ikaslearekin hitz egin eta adostasunetara heldu, bai hurrengo klasean egin behar denari buruz, bai jokamoldearen aldaketaz edo alternatibaz, edo bai informatuz portaera negatibo horrek izan ditzakeen ondorioaz.

 Matching- Egokituz, portaera arazotsuaren aurrean bidezkoa izan daitekeen erreakzioa ziurtatu. Garrantzitsua da gatazka ez areagotzea eta hasiera batean gogorra baldin bada ere bere maila jaistea, irribarre egitea, eskertzea eta begietara begiratzea.

Sinkronizazioa: Portaera arazoari erantzuna ahalik eta azkarren eman.

Momentum Ziurtatu jarduera eta arauak sekuentzia jarraituetan eta modu naturalean antolatzen direla. Jarduerak ez daudenean orden egokian antolatuta errazagoa da kontrola galtzea, ikasleek arreta galtzea, ikas baldintzetan huts egitea...

Finkatu eta aurreikusi (Anclar y proyectar). Pauso honetan hurrengo ikasgaia aurreikusteko eta emandako saioaren ideiak finkatzeko balio du. Ikasleentzat garrantzitsua da gogoratzea saioan egin dena, ikasitakoa, ondo egindakoa eta zer den hurrengo ikasgaian ikasiko dena.

Ereduak apurtzen: Ikasleen portaera ereduak edota ikasle-irakasleen artekoak aztertu, eta ondoren espero ez den gauzaren bat edo ohikotik kanpo dagoena egin.

Gogoratuz: Mezu edota urrats guztiak arbelean idatzi. (ziurtatu une bakoitzean ikasleek jakin badakitela zer egin behar den, begi bistan idatziz argi azalduta dagoelako).


5.  FAMILIA ETA ESKOLAREN ARTEKO ERLAZIOA

 ERAGINA DUTEN ALDAGAIAK
Jarrera: Familiarekin kooperazioan lan egiteko dugun jarrera.
Informazioa: Ikastetxea eta familiaren arteko informazioa trukatzea.
Elkarrizketa: Familia eta irakasleagoaren aldetik bi aldeetako komunikazioa.
Parte hartzea: Familiak eskolako funtzionamenduan duen parte hartzea.
Borondatezkoa: Familiarekin harremana borondatetik habiatzen da, eta ez kanpoko inposaketa batetik.

URRATS KLABEAK

5.1. Familiarekin harremanak sarri samar izaten dira, eta hau beti modu baikor batean gauzatzen dira (telefonoz deituz edota mezu berezi bat idatziz aukeratutako Golden 5eko ikasleen gurasoentzat...). 

5.2. Gurasoei galdetu, bilera edo elkarrizketetan, ea nola iruditzen zaien euren seme-alabak moldatzen direla bakarrik eta ea aurrerapausorik egiten ari diren.

5.3. Informazioa: Galdetegi bat erabili honelako elementuak aintzat hartuz: motibazioa/ auto-estimua/aldaketa akademikoak/espektatibak/aldaketa sozialak euren seme-alaben espektatibak areagotzeko.

5.4. “Aprendizai hitzarmena” ikasle eta irakaslearen artean ardura eta hobekuntza ardatz hartuz.

5.5. Ikusi ea Golden 5-eko ikasleen gurasoek bileretara badatozen arreta berezia eskaini ondoren (telefono deiak, mezu bereziak ikasleen bitartez...).

5.6. Familienganako interesa agertu eta egiten dutenari buruz ikasleei galdetu.

5.7. “Familia curriculuma” erabili gurasoekin, bere osotasunean, Golden 5-eko familiekin.
5.7. Utilizar el ”curriculum familiar”* con los padres de la clase como un todo, con las familias de los 5 Golden.

 5.8. “Ate irekien eguna”. Ikaslearekin eta bere familiarekin egoteko eguna, gurasoek ikus dezakete zein den seme-alabaren ikas- mahia, zer ari diren egiten gelan, nola dagoen antolatuta...

5.9.  Familia taldeak antolatu klasean (aita eta ama taldeak seme-alabekin batera hilean behin,  arratsaldean edo gauen, antolatutako jardueretan parte hartuz)
 
5.10. Gelako Gurasoen Taldea sortu (Crear un banco de padres), non gurasoek euren ekarpenak egin ditzaketen (laguntzeko- bideratzeko- gela hornitu/zaintzeko- interesa duten gaiei buruz hitzaldiak errazteko...).

5.11. Irakasleekin, ikasleekin eta gurasoekin ikuspegi positibo batetik elkarrizketa.
Ondo hitz egin eskolari buruz, irakasleei buruz eta oro har hezkuntzari buruz.
Gazteen artean  gizarteari buruzko ikuspegi berriak ireki eta eztabaida gaiak eskaini.
Arreta berezia jarri eta modu positiboan hitz egin eskolak bidaltzen dituen idatziei buruz eta sustatzen dituen kooperazio jarduerei buruz.
 Norberaren izena ipini eskolako jardueren taulan. 
Familia ikaslearentzat portaera eredu egokia direla ziurtatu.
Interesa agertu ikasleek dituzten trebetasunetan, lagundu eskolatik bidalitako etxeko lanetan, aprendizai giroa sustatu eta etxean ere lana egiteko eta laguntzeko  txoko egokia bultzatu.
Ikasleek beti liburuak badituztela ziurtatu eta egunero erabiltzen dituztela.
Ziurtatu elikadura eta lo orduak nahikoak direla.




