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1.NORTZUK GARA
Gure herrian errotuta, Euskal Ikastetxe Publiko moduan institutu plurala eta inklusiboa izan nahi
dugu eta aniztasuna elkartasuna eta giza duintasunean oinarritzen gara
Gure ikastetxeko gazteak erdigunean jarrita etorkizuneko eredua izateko honelako ezaugarrietan
hasten dira: ardurak hartzen, elkarrekin lan egiten eta sentimenduak kontuan izaten.

ARTEZ!
Pertsonaren garapen integrala bultzatzen duen ikastetxea
Elorrio Institutuko Hezkuntza Proiektua
Lau ardatz nagusi ditu
Bizitzarako
IKASI
ikasle guztien ahalmen, gaitasun, premia
eta gogoak asetzeko beharrezko diren
trebeziak ,ezagutzak eta sensibilitate
desberdinak ( ingurumena,
berdintasuna,…) lortzeko egitasmoa.
Irekia
PARTE-HARTZAILEA
Herriko eragileekin batera ( udala,
osasungintza, kirol eta kultur elkarteak)
ikas komunitateko eragileen partaidetza
solidarioa eta lankidetza bultzatzen duen
egitasmoa.

Batera
BIZIKIDETZA
ikastetxeko giro ona, parekidea eta
jazarpenik gabeko elkarbizitza
osasuntsua lortzeko dauden estrategien
multzoa.
Aurrera
ETENGABEKO HOBEKUNTZA
maila goreneko prestakuntza eta
Hezkuntza komunitateko eragileen
garapen pertsonala eta soziala bultzatzen
duen egitasmoa.

Irekia
PARTE-HARTZAILEA

Bizitzarako
IKASI

HEZKUNTZA
PROIEKTUA

Batera
BIZIKIDETZA

Aurrera
ETENGABEKO HOBEKUNTZA:
- Proiektuak
- Formazioa
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2.ARDATZ NAGUSIAK

ARDATZ NAGUSIAK

ARTEZ
IKASI

PROIEKTUAK
Bizikidetza Hezkidetza : BAT taldea

IREKIA
PARTEHARTZAILEA

BATERA
BIZIKIDETZA

AURRERA
ETENGABEKO
HOBEKUNTZA





Aberaste curricularra: LH tarrak,
HAUSPOA, Irakurketa Plana, Sormena,









Zerbitzu ikaskuntza: Sormening,
Sahara, Gobernuz kanpoko
erakundeekin elkarlana(GKE-ONG) ..







Jasangarritasuna: EA21, IRAES,







Hizkuntzak: Euskara( HNP) eta
eleaniztasuna
STEAM: Zientzia azoka, Egin eta Ekin,
robotika,








Metodologia: IK/KI, Proiektuka ikasi

Europear proiektuak: ERASMUS+,
Elkartrukeak



Norbanako Tutoretza
IKT
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3.PLAN ESTRATEGIKOA
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4.BALIOAK

ANIZTASUNA
ONARTU ETA
BABESTU .
Arrazoi
desberdinengati
k arriskuan
dauden ikasle,
familia edo
herritarrak,
bakoitzari behar
dituen
baliabideak
eskaini.
Gure
komunitateko
Kultura guztiak
aintzat hartzen
ditugu.

EUSKALDUNA
ETA ELEANITZA
Geure
hizkuntza eta
kulturari balio
emanez eta
besteena ere
aintzat hartzen
dugu.
Mundura
zabalik
gaudenez
beharrezkoak
diren beste
hizkuntza
batzuetan
trebatu eta
kulturak
ezagutzen
saiatzen gara.

BIZIKIDETZA ETA
HEZKIDETZA
OINARRIAK
HARTUZ
Indarkeriari atea
ixten
diogu,
gatazkak
kudeatzen
trebatzen gara,
parekotasuna
bultzatzen eta
lan
eta
hezkuntza
orientazio
ez
sexista
egiten
dugu.

IKASLEEN
GARAPEN
INTEGRALA
BULTZATU
Ikasleen
arrakasta lortu,
bikaintasunezko
hezkuntzza
eskaini,
elkarrekin biziikasi eta lan egin,
ardurak hartzen
lagundu, ispiritu
kritikoa eta
solidaritatea
eraikitzen
lagundu.

ADEITASUNEA
N
OINARRITUA
Ikaskomunitat
eko partaide
desberdinak
gustura
sentitzea,
begirunez
tratatuak
direlako,
partaide
guztien
ongizatea
bultzatzen
delako eta
proiektu
interesgarriak
garatzen
ditugulako ,
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5.DBHKO IKASLE NERABEEN EZAUGARRIAK.
ARTEZ!
a) Aldaketa fisikoak: Itxuraren tranpa
Garai horretan, haurtzaroa atzeab utzi eta hazkundea izugarri bizkortzen da, eta gorputzaren
itxura aldatu egiten da. Ikuspuntu fisiko eta fisiologikotik, aurreko etapetan baino eraldaketa
sakonagoak eta azkarragoak gertatzen dira.
Gorputz berri hori izango du, eta, une horretatik aurrera, pertsona heldu baten gorputza dute
kanpo aldetik, nahiz eta oraindik heldu izatera iristeko prozesua luzea izan. Ez dira umeak jada,
baina oraindik ere bide luzea dute helduok dauzkagun gaitasun asko garatzeko”.
Aldaketa fisikoekin batera, garapen sexuala dator, izan ere, aldaketa fisiko horiek hormonek
eragindakoak dira. Irrika sexuala indartsua izango da.

b) Aldaketa psikologikoak : Helduen
munduan leku egiten
Nerabezaroaren ezaugarri nagusia helduen
gizartera iristea eta gizarteratzea da.
Nerabeak, gizartean bere tokia aurkitzeko, heldu
identitate berria bilatu beharra du heldu izateko
bide horretan, gorputz berrira egokitzeaz gain.
Helduarekin urruntze/ hurbiltze jolasean ibiliko da
nerabea: haren beharra izango du, baina behar
hori ukatu egingo du. Helduaren aurrean guztia
jakingo balu bezala jokatzen du nerabeak, eta helduari dagokio hori ez dela horrela azaltzea, beti
ere nerabea hortaz jabetu gabe. Garai honetan, gainera, taldeak berebiziko garrantzia hartuko du,
bere gertukoena den gizarte taldean onartua izateak bere identitatea sendotzen lagunduko dio;
horregatik, kideek eta adiskideek aurretik izan ez duten balioa hartuko dute.
Eraikitze horretan, probak egiten dituzte nerabeek. Beren eta ingurukoen mugak ezagutu behar
dituzte, eta sarri, bai fisikoki nahiz izaera aldetik, muturreko jarrerak hartu ohi dituzte.
Intelektualki ere kanbio garaia da: arrazonamentuaren eta pentsamendu formalaren eta
abstraktuaren hastapenetan baitago. Teoriak sendotzen haste da nerabea, argudiatzeko eta
analisirako gaitasunak bereganatu ditu, eta balioen eskalak egingo ditu.
c) Aldaketa sozialak: Garapen soziala
Gizarteak, nerabearentzat, garai horretan duen garrantzia handia du, aurreko adinetan izan ez
duen inportantzia hartzen baitu. Dagoeneko etxeko eta eskolako lau hormetatik kanpo gertatzen
denaz, eta horrek duen eraginaz jabetzen da; mundua deskubritzen du; orain, gainera, inoiz baino
azkarrago eta zabalago, Internetai esker. Orain, gizarteak egiten duen presioaz jabetzen da, eta
aktoretzat ikusten du bere burua: alde batetik, gizarte batean dagoela jabetzen hasten da, eta
gainera, nola jokatu behar duen ulertzen du; beste alde batetik, gizarte horretan zergatik dagoen
ulertu nahi du.
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6.HEZKUNTZAREN OINARRIAK ARTEZ!
a) Konpetentzietan Oinarritutako Hezkuntza
Jacques Delorsek UNESCOrentzat egin zuen txostenean oinarrituz edo Europako Erkidegoen
Batzordeari aurkeztutako txostenari jarraituz, HEZIBERRIn bizitzarako eta egoera
desberdinetarako oinarrizkoak diren konpetentziak aurkezten dira. Gurean ere konpetentzia
horietan oinarritutako hezkuntza landuko dugu.
Izar baten bidez irudikatu dira. Izarraren erpinetan, kanpo-aldean, ageri direnak, OINARRIZKO
KONPETENTZIAK dira, baina horiek garatzeko, zehar‐konpetentziak eta baita diziplina baitako
konpetentziak ere beharrezkoak dira, eta azken hauek, izarraren barne-aldean daude.

IZATEN IKASTEA

ELKARREKIN
BIZITZEN
IKASTEA

Hizkuntzaeta literatura-komunikaziorako
konpetentzia: Hizkuntzak eta Literatura

KOMUNIKATZEN
IKASTEA

Matematikarako konpetentzia: Matematika
Zientziarako konpetentzia: Natura‐
zientziak.
Teknologiarako konpetentzia: Teknologia
Arterako konpetentzia: Musika eta dantza,
Plastika eta ikus‐entzunezko adierazpena
Motrizitaterako konpetentzia: Gorputz‐
hezkuntza
Gizarterako eta herritartasunerako
konpetentzia: Gizarte‐zientziak

IKASTEN ETA
PENTSATZEN
IKASTEA

EGITEN ETA
EKIMENEZ
JOKATZEN
IKASTEA
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b) Metodologia
METODOLOGIAN HARTZEN DITUGUN KONPROMISOAK
Ikaslea bere ikaskuntza prozesuan aktiboki.inplikatuko
dugu.

Ikasleen autonomia sustatzeko ardurak eta
erantzunkizunak hartuko ditugu.

Erritmo-aniztasun desberdinak errespetatuko ditugu..

Ikaskuntza-estrategia gisa ,banakako lana eta talde-lana
bultzatuko ditugu. IK/KI metodologiak laguntzen du
horretan.

Planteamendu globalagoak eta/edo diziplina artekoak
bultzatuko ditugu.

IKTak curriculumean integratuta daude baliabide digitalen
erabilera sustatzeko. Ikastetxeak maila aurreratua duenez,
arlo honetan erabilera sakonduko da.

Denbora eta espazioa malgutasunez antolatuko dugu,
egoerak eta ikasleen premia akademiko eta emozionalak
kontuan hartuta.

Askotariko baliabide didaktikoak erabiltzea hobesten da:
digitalak (classroom, bideoak, tutorialak…) , analogikoak,
proiektuka lan egin, hitzaldiak, giza baliabideak, inguruko
baliabideak ( Arriola, liburutegia,irteerak, Sormening…)
Giza-eskubideak eduki bezala curriculumean txertatu :
jasangarritasuna, hezkidetza eta genero berdintasuna,
kultura-artekotasuna, ingurune birtualak eta sare sozialak,..
Sormena sustatzeko ahalegina egiten da eta arte expresio
desberdinei bultzakada ematen zaizkie.
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c) Ebaluazioa Informazioa modu sistematikoan eta esanguratsuan jasotzeko

HEZITZAILEA

• Ikaste prozesua hobetzeko, diagnostikoa egiteko eta birbideratzeko
prozedura hauek antolatuta ditugu: Hiru ebaluazio eta hiru
aurrebaluazio daude ezarrita maila guztietan eta ikastetxera etorri berri
diren ikasleen hasiera ebaluazioa egiten da.

• Irakasleek ebaluazio estrategia desberdinak erabiltzen dituzte: ikasleen
taldeko edo banakako lanak, aurkezpenak, idatzizko eta ahozko frogak,
gelako lana, etxeko lanak, koebaluazioa, autoebaluazioa, ebaluazio
telematikoa,…
• Aniztasunari begira onartuta ditugun prozedurak Aniztasunaren Urteko
Planean jasotzen dira. Ikasleen premien arabera erabili beharreko
ESTRATEGIAK
estrategiak malgutasunarekin erabiltzen dira: denbora, froga motak,
eskakizun maila

• Barruko eta kanpoko ebaluazioen ondoren mintegi bakoitzak emaitzen
zergatiak aztertu, hobekuntzarako proposamenak egin eta aurrera
eramango ditu ahalik eta modu eraginkorrenean.
• Ebaluazioro ikasleen partaidetza bermatzen da: ikastaldeen
aurrebaluazioa eta ebaluazioa ere egiten da taldeka zein arloka,
PROZESUEN
ikasleen ikuspuntua jasotzen da, ebaluazio bileretan parte hartzen dute
HOBEKUNTZA
eta, irakaskuntza prozesuan beraien inplikazioa handitzen da.

• Mailaz maila ikasleen igarotzea aztertzen da eta ikastetxean onartutako
parametroen arabera mailako ikasleen %80ak lortu behar du. Ohiko eta
ez ohiko deialdiak barne.

EGIAZTATZEA
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d) Hezkuntza-Eskaintza

•
•
•
•
•

DBH IKASTETXEA: Elorrio eta Atxondoko ikasleak jasotzen ditu.
Garraioa eta Jantokia eskaintzen du
ELEANIZTASUNA
BALIABIDEAK: PTa, ingeles irakurlea, gorren PTa
HAUSPOA Proiektua arratsaldeetan zalantzak argitzeko, ezagutzak
sakontzeko, proiektuak garatzeko, ....

HEZKUNTZA
ESKAINTZA

• Mintegietatik egiten den eskaintza.
• Irakasleen gaitasunen eta borondatearen araberakoa.
• 4 DBHn etorkizunean jarraitu beharreko ibilbideekin lotuta
blokeetan osatutako arloak eskaintzen dira.
• Ikasleei esperientzia osagarriak eskaintzea.
AUKERAKOTASUNA • Atzerriko hizkuntzak indartzea.
• IKTak indartzea.

JARDUERA
OSAGARRIAK

• Planifikatu egiten dira eta urteko planean onartzen dira.
• Arloei lotutako konpetentziak edo zeharkako konpetentziak
garatzeko antolatzen dira.
• Bizikidetza indartzek balio dute.
• Mota desberdinetakoak izan daitezke: hitzaldiak, irteerak,
egonaldiak, lehiaketak, erakusketak,elkartrukeak ....
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e) Aniztasuna

INKLUSIOA ETA
ESKOLA ARRAKASTA

PARTEHARTZEA

• LHko ikastetxeekin koordinazioa egiten da DBH1eko ikasleen
beharrak detektatzeko eta erantzun egokia emateko.
• Ingurune normalizatuan, laguntzak gela barruan antolatzen dira.
• Giza baliabideak beharren arabera bideratzen dira: PTa, gorren PTa,
logopeda, DC taldeko irakasleak, bi irakasle gelan,...
• Premiei lotutako programa informatikoak erabiltzen dira.
• Ikasleen behar espezifikoei lotutako ikasle eta irakasleen formazioa
antolatzen da.

• Egiten diren ekimenetan ikasle guztiek aukera izango dute parte hartzeko
eta horretarako behar diren bitartekariak eskura jarriko dira.
• Ikasleei ikasteko aukera eraginkorrak ematen zaizkie. Horretarako ikasleen
ibilbidea aztertzen da.

•Ikasturte bakoitzean Aniztasunaren Plana onartzen da Ikastetxeko urteko planaren
barruan.
•1. eta 2. mailan arlo instrumentalak indartzen dira.
•Arrakasta lortze aldera, premien arabera,curriculumean egokitzapenak planteatzen
dira materialetan, ebaluazioan edo metodologian : NCE (arloka, globala edo
ERABAKIAK:
sarbidekoa), HIBP, DC taldeko eremukako curriculuma eta norbanakako programa,
ASMO ETIKOAK ETA gaitasun handia edo errendimendu handiko ikasleei aukerak zabaldu, denborak
CURRICULUMA
modu malguan kudeatu, ......

• Igogailua eta komunak egokituta daude.
• Momentuz sotoan alarma bisuala jarrita dago ikasle gorrak kontuan
izanda.
IRISGARRITASUNA

ARTEZ! IHP
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.
f) Orientabidea eta Tutoretza
Tutoretza eta Orientazio plana onartuta dugu eta bere ardatz nagusiak honen
inguruan eratuta daude.

IKASLEAK

• Ikasleen orientazioa esparru pertsonala eta akademikoa
kontuan hartuta egiten da, modu prebentiboan eta
proaktiboan.
• Hasierako harrera prozedura idatzita dago eta bukaeran
beste ikastetxeen ezagutza gauzatzen da.
• Ikasleei,ikasketak arduraz hartzen eta gizartearekiko
konpromisua gauzatzen laguntzen zaie.

• Gizarteratze prozesuak ematen direnez, garrantzia handia
dauka ikastaldearen kohesioa eta bizikidetza lantzeak.
IKASTALDEA

• Ikasleen jarraipena ez dagokio bakarrik tutoreari, irakasle
guztiak tutoreak dira. Horretarako Norbanako Tutoretza
antolatuta dugu.
• Ikasketa-prozesu arrakastatsua izateko ikastetxe eta
familien arteko lankidetza beharrezkoa da.
LANKIDETZA
• Inguruko erakundeekin lankidetza bultzatzen da:Udala,
mankomunitatea, kultur eta kirol elkarteak,...

ARTEZ! IHP
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g) Hizkuntza Plangintza

EUSKARA
NORMALIZAZIOA

HIZKUNTZEN
TRATAERA

KOMUNIKAZIOA

• Euskara gure Hizkuntza nagusia izanda irakaskuntzaren oinarria da arlo
gehienetan eta ikaskomunitatearen arteko harremanetan.
• Hizkuntz Normalkuntza Planean parte hartzen dugu.(HNP)

• Hizkuntza planteamendu integratuak izan behar da: edukiak adostu, eta
marko komunak ezarriz (testuen planifikazioa, berrikusketa, zuzenketa,
idazteko gidoia, irakurketa estrategiak eta ebaluazio irizpideak)
• Gako metodologikoetan sakondu: estrategia metakognitiboak,
kognitiboak eta afektiboen bidez.
• Arlo guztietan lantzen da eta baloratzen da hizkuntza zuzenaren
erabilera.
• Eleaniztasunari garrantzia ematen zaio. Aukerakotasunean arlo batzuk
ingelesez egiteko aukera eskainiz 3. eta 4.mailetan.
• Aukerakotasunean eskaintzen diren bigarren atzerriko hizkuntzak
alemana eta frantsesa dira .
• Ingelesa indartzeari dagokionez ekintza desberdinak egiten dira: 2.
mailan testuak landu, ahozkotasuna maila guztietan lantzen da ingeles
irakurlearekin eta B2 maila lortu nahi dutenek HAUSPOAN prestakuntza
jasotzen dute.

• Bilera orokorretan hizkuntza biak erabiltzen ditugu.
• Familia bakoitzak aukeratzen duen hizkuntzan komunikatzen gara
Komunikazioa telematikoa denean INIKA progrmaren bidez egiten da.
• Gainerako esparruetan (ikasle , irakasle, administrazio eta erakunde
desberdinekin), euskara hobesten da.

ARTEZ! IHP

14

h) Berrikuntza eta Prestakuntza
Etengabeko hobekuntzarako ezinbestekotzat
jotzen dugu.
.

IRAKASLEEN
ETENGABEKO
HOBEKUNTZARAKO

FAMILIEN TZAT
PRESTAKUNTZA

HAUSPOA
IKASLEEN
PRESTAKUNTZA

•Praktikaren analisitik abiatuz, agertzen diren premiei erantzunez,
Ikasturte bakoitzean urteko formazio planean jasotzen da.
•Ikastetxeak urteetako konpromisua dauka proiektu desberdinekin: AG21,
IRAES, IK/KI , STEAM, ERASMUS +, HIZKUNTZA TRATAERA,
ABERASTE CURRICULARRA.
•Asteroko formazio saioak dira: saio batzuk irakasle guztientzat
planteatzen dira eta beste batzuk talde txikian gauzatzen dira gaiaren
arabera.
•Garapen profesionala gauzatzeko eta behar diren gaitasunak
eskuratzeko formazioak planteatzen dira:
•Berritzeguneko mintegietan, administraziotik planteatzen direnak,
ikastetxe artekoak, ...
•"Niretik gurera" ekimena. Irakasleen jakintzak partekatuz.
•IKT maila aurreratuan pausuak emateko formazioa.
•Hezkuntzako masterreko ikasleen formazioa.

• IKTarekin lotutako formazio desberdinak beharren arabera: INIKA,
calendar, web orria, appak, erabiltzaile eta pasahitzak, sarearen
arriskuak, ....
• Bizikidetza- Hezkidetzarekin lotutako formazioak.
• Bultzatu nahi diren esparruen inguruko formazioak: adibidez
irakurzaletasuna.
• Familien kolaborazioa bultzatzen da beraien jakinduria partekatzeko
ikasleekin .

• Era askotatko tailerrak beraien formazioaren osagarri.
• Beraien nahiak asetzeko ekintzak.
• Proeiktuetan parte hartz beraien autonomia eta gizartearekiko
kopromisoa garatzen dute.

ARTEZ! IHP
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7. ANTOLAKUNTZA ARTEZ!
a)Antolaketa, Funtzionamendua

eta Kudeaketa

• Ikastetxearen funtzionamendu onari zuzenean eragingo dio eta Kudeaketa
aurreratuan errotuta dauden prozedurak erabiliko ditugu.

FUNTZIO ETA
EGITEKOEN
BANAKETA

•
•
•

Irakasle guztien artean ardurak banatu.
Egokitasuna kontuan hartu.
Akordioen bidez inplikazioa lortu.

ANTOLAKETA
EGITURA

•

IBILIBIDE
BERDINEKO
IKASTETXEEKIN
ANTOLAKETA

•

•
•

•
•
•

IRAKASLE
KOPURUA IKASGELAN

•
•
•

Ohikoak: ikas-mailak, tutoretza bilerak, mintegiak, klaustroa, Zuzendaritza
Batzordea, BAT taldea,
Besteak: Arlo desberdineetako proiektuen koordinazioa

Zuzendaritza taldeen koordinazioa hilean behin eta curriculumaren inguruko
jarraipena egiten da ikasleen emaitzen arabera.
Ikasturte bukaeran ikasle berrien inguruko informazioa jaso koordinazio bileran (
Ikasketa Burua+ Orientatzailea/kontsultorea+ PTak+LHko tutoreak ).
Heziketa Fisikoko irakasleen artean espazioen banaketa egiten dute ordutegien
arabera.
Hezkidetzako arduradunen koordinazioa

Ahal den neurrian talde berean sartzen den irakasle kopurua murrizten saiatuko
gara.
Horretarako taldeko irakasle bakoitzak arlo bat baino gehiago emango du, berea eta
antzekoa den besteren bat.
Laguntzak eman behar diren kasuetan, ikas-taldean ematen duen irakasle bat izango
da.
ARTEZ! IHP
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ESPAZIOAK ETA
BALIABIDEAK

BALIABIDE
EKONOMIKOEN
KUDEAKETA

•

Gela arruntak: ikastalde bakoitzak bere erreferentziazko gela izango du eta bertan
baliabide digitalak eskura daude ( arbela digitala, kainoia, armairu elektrifikatuak, …)
• Gela espezifikoak:
• Arlo batzuekin lotutakoak dira( plastika, musika, teknologia, laborategia,
sukaldea, IKT1 eta HFkoa). Erabileraren arautegia arlo bakoitzak jartzen du.
• Orokorrak ( lan gela, proiektu gela, IKT2, biblioteka eta aretoa).
• Baliabide digitalak:
• Ikastetxekoak:
• irakasle bakoitzak bere mahaiko ordenagailua eskura du
• Ikasleekin lan egiteko Ikt gelak, tabletak, eskola 2.0
ordenagailuak, mahai gaineko ordenagailuak eskura ditu.
• Ikasleek ikastetxeko ordenagailuak eskura dituzte IkT gelak eta
pasabideetan eskuragarri daude.
• Ikasleenak. Ikasle bakoitzak bere Chromebookarekin lan egiten du.
Helburua, pixkanaka, ikasle bakoitzak berea izatea da.
• Bestelako baliabideak : udalak ematen dituenak, ortua, ingeleseko irakurlea,
mankomunitateak eskaintzen duena,…

•
•

•
•

EGUTEGIA ETA
ORDUTEGIA





Epe luzera begira ikastetxearen beharrak aztertu egiten dira inbertsioak
planifikatzeko berrizte prozesu baten barruan.
Urteko planean jasotzen da urte bakoitzean proposatzen den inbertsio eta gastuen
plangintza. Aurretik Mintegietan eta zuzendaritzan beharrak aztertzen dira eta gero
Plan hau OOGnak onartzen du.
Jarraipen ekonomikoa zuzendaritzan hilero eta OOGnean hiru aldiz gutxienez egiten
da ikasturte bakoitzean.
Eusko Jaurlaritzako arduradunak jarraipena egiten du,bertara itxiera ekonomikoa
birritan igorriz.

Bigarren hezkuntzarako agertzen den egutegia egiteko arautegiari jarraituz egiten
da.
Irakasleengandik jasotako proposamena OOGan aurkeztu egiten da eta beste
proposamen bat agertuz gero eztabaidatu ondoren bat onartzen da
Ordutegia HAUSPOA proiektuari lotuta dago.

ARTEZ! IHP
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b) Partehartzea

Hezkuntza-komunitateak ikastetxearen bizitzan, kudeaketan eta ebaluazioan parte-hartze
eraginkorra izatea bermatuko du

IRAKASLEAK

Ikastetxerako erabakiorrak diren organoetan parte hartzen dute erantzukizun
desberdinekin; egin beharrekoak ezin direlako pertsona baten edo gutxi
batzuengan utzi, lan korala da berez : mintegi, PB, OOG, Klaustro, zuzendaritza
batzordea, ebaluazio saioak, Behatokia,..

IKASLEAK








FAMILIAK








EZ IRAKASLEAK







IKASTETXEAREN
INGURUNEA

Alde batetik, gela bakoitzeko bi ordezkarien bitartez , ikastetxeko kontu
orokorrak jasotzen dituzte, bestetik, gelaren ikuspegia edo iritzia eramaten
dute ebaluazio saioetara.
OOGan eta Bizikidetza - Hezkidetza Behatokian bi ordezkari daude.
Ikastetxeko proiektuetan modu boluntarioan parte hartzen dute.
Hauspoan antolatzen dira taldeka edo ekintzak eskaintzen dituzte
Gabonetako jaialdiaren antolaketaren ardura dute.

Ikastetxeko Organo Gorenean (OOGan) ordezkaritza dute.
Batzorde desberdinetan parte hartzen dute modu boluntarioan eskaera egiten
denean: AG21 eta Behatokian.
Ikasleentzat ekintzak eskaintzeko aukera dute HAUSPOA barruan.
Hobekuntzarako iritziak eta proposamenak jasotzeko online galdetegietan
parte hartzeko aukera emanten da.
Formazio desberdinetan parte hartzeko gonbiteak jasotzen dituzte.
Egun esanguratsu batzuen ospakizunetan ( hezkidetzarekin, euskararekin,
ingurumenarekin,… lotuta)parte hartzeko gonbidapena bidaltzen zaie.

Ikastetxeko organo OOGnean ordezkaritza dute.
Batzorde desberdinetan parte hartzen dute modu boluntarioan eskaera egiten
denean: AG21 eta Behatokian.
Eguneroko funtzionamenduan ardurak dituzte
Ikastetxeko bizitzan parte aktiboa dira.
Jantokiko begiraleekin jarraipen bilerak egiten dira.

Inguruneko elkarte desberdinekin harremanak sendotu, kanpo eragileekin
elkarlana sustatzeko: Arriola, Liburutegia, “Sormening”, Kañabera, Intxorta asti
taldea, “Lau Munarrieta”
ARTEZ! IHP

18

Sare desberdinetan parte hartzea beharrezkoa da:
BESTE
IKASTETXE,ERAKUNDE
 Udala, Mankomuniatatea, Foru Aldundia, ..
ETA ERAGILE
 Inguruko beste ikastetxeekin proposatzen diren ekintza batzuk aurrera
SOZIALAK
eramateko.





Durangaldeko bigarren Hezkuntzako ikastetxeekin elkarlana bultzatzeko.
Berritzegunearen bitartez eskualdeko beste ikastetxeekin programa eta
proiektu desberdinen arteko elkarlana bideratzen da.
Herri mailan gizarte ergaile desberdinekin sareko lana sendotuko dugu.

ARTEZ! IHP
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c)

Bizikidetza

Ikastetxea bizitza-espazio gisa, harreman eta komunikazio jarraituak ditu eta, modu positiboan
garatuz gero, bizikidetza eta eskola-ingurunea hobetuko ditu

HEZKIDETZA ETA GENERO
INDARKERIAREN PREBENTZIOA





Jazarpen gabeko ikastetxea gara.
Elkarbizitza-Hezkidetza plana indarrean dago eta
denon ardura da betetzea.
Familientzat eta irakasleentzat formazio saioak
antolatu,
Ikasleekin tutoretza saioetan hausnarketa bideratu.

GATAZKAK BIDERATU



BAT taldearen eginkizuna da gatazkak bideratzen
laguntzea.
Gatazkak modu positiboan bideratuko dira,
konponbide hezitzaile baten ikuspuntutik estrategia
desberdinak erabiliz: hausnarketa, enpatia,
reparazioa eta kontziliazioa.

BIZIKIDETZA BULTZATU IKASGELAN
Ikasgelan bizikidetza hobetzeko metodologiak
programazioetan jaso eta aplikatu: adibidez IK/KI,
golden 5, …

BATZORDE DESBERDINAK INDARTU


BAT taldea. Irakasle desberdinekin osatuta eta
asteroko bilerak eginez, ikastetxeko bizikidetzaren
jarraipena egin eta elkarbizitza positiboaren
kultura sendotzen du.



Bizikidetza-Hezkidetza behatokia ikasturtean hiru
aldiz bilduz egoeraren azterketa eta
proposamenak bideratzen ditu. Bertan estamentu
guztien ordezkapena dago.

ARTEZ! IHP
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8. IRAUPENA ARTEZ!
IHP-REN IRAUNALDIA ETA BERRIKUSPENA dokumentuaren indarraldia eta legitimazioa
Honela emango zaio:
IHP ZABALKUNTZA
FAMILIAK

Ikasturte guztietan IHP aurkezpena egingo da ikastetxera sartzen diren
ikasleen berrien familiekin matrikulazio prozesua eman aurretik. Abendua
eta urtarrilaren artean.

IRAKASLEAK

Harrera prozesuan irakasle iritsi berriei IHP ezagutaraziko zaie. Zuzendariak
honen berri emango du iraileko lehen astean eta ikasturtearen zehar
ordezkapen luzea egiteko heltzen diren irakasle berriei ere.
PUBLIKATU
IHPko ideia garrantzitsuenak nabarmenduko ditugu eta jendaurrean ipiniko
dira: paneletan, ikastetxeko hall nagusian; web orrialdean eta ikasturte
bakoitzean familientzako egiten den gidan.
PLAN
Dokumentu hauek (ICP, Hezkidetza-Bizikidetza Plana, Tutoretza-orientazio
DESBERDINETAN Plana) berrizten direnean IHP aipatuko da.
AIPATU
Urteko Planean
Plan Estrategikoan
Zuzendaritza-planean
Hezkuntza administrazioak bultzatzen dituen guztietan.
ROFean
Berrikuspeneko adierazleak AIAN jasoko dira

IHP BERRIKUSPENA
IRADOKIZUNAK




EGUNERATZEKO
ADIERAZLEAK






BERRIKUSTEKO
EPEAK




Alde batetik galdetegiak luzatuko ditugu hezkuntza komunitateko
estamentu guztiei atalen berrikuspena egin behar denean.
Bestetik OOGan ordezkarien bidez iradokizunak jasoko dira.
Langile-kopurua nabarmen aldatzen denean irakasleen %50 aldatuz
gero.
Printzipio argirik ez dagoenean eta horrek funtsezko erabakiak hartzea
zailtzen duenean.
Dokumentua edo bere atal bat aldatzea aldarrikatzen duen masa kritikoa
handia denean, estamentu baten edo batzuen artean % 40(?)denean.
Garrantzi handiko proiektuen gaineko erabakiak hartu behar direnean eta
IHPn erreferentzia argiak falta direnean, ildo metodologiko
garrantzitsuenen legitimazioa eta horiekiko loturak txikiak direlako.
Bost urterako dokumentua da
Laugarren urtean eguneratzeko ekintzak burutuko dira. Urte honetan
estamentu guztien iradokizunak atalka jasoko dira.
ARTEZ! IHP
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