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EBAZPENA, 2017ko martxoaren 20koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Hezkuntza Sailaren mende
dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta heziketazikloak ematen dituztenak) deitzen dituena hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntzaproiektuak egin ditzaten 2017-2018 ikasturtean.
2020rako Europako esparruak ezarritako berrikuntza eta garapenerako ildo estrategikoak
elkartzeko asmoari erantzuten dio Heziberri 2020 Planak, hezkuntza eta prestakuntzari dagokienez
eta gure testuinguru eta ingurunearen berezko hezkuntza-erronkak kontuan hartuta. Plan horretan,
«Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa» jasotzen da, hezkuntza-eredu pedagogikoaren ildo
nagusiak jasotzen dituen proiektua. Proiektu horrek paradigmaren aldaketa garrantzitsua dakar; izan
ere, gaitasunetan oinarritutako hezkuntza planteatzen du. Gaitasunen araberako pedagogiaren
ikuspegiaren ezaugarria hauxe da: eskuratutako ikaskuntzak transferitzea, bideratzea eta
konbinatzea egoera funtzional konplexuak konpontzeko.
Horrenbestez, oinarrizko gaitasunak hartuz lortzen da ikasleentzako definitutako irteerako
profil orokorra, hau da, oinarrizko hezkuntzaren helburua. Oinarrizko gaitasunen artean, batzuk
zeharkako edo generiko gisa definitzen dira: arazoak konpontzeko edo bizitzako hainbat egoerari
aurre egiteko behar dira. Beste batzuk, berriz, espezifikoak dira, diziplina-alor batekoak edo
batzuetakoak.
Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen
duen abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuaren arabera, hauek garatu behar ditu Oinarrizko
Hezkuntzak era integralean: pertsonaren gaitasunak, eta norberaren errealizazio eta garapenerako
bizi osoan zehar beharko dituen oinarrizko eskumenen lorpena, herritar aktiboak, gizarteratzea eta
enplegua. Era berean, zehazten du ikasleek, Oinarrizko Hezkuntza amaitzerako, hezkuntza-xedeak
betetzeko eta bizitzaren esparru eta egoera guztietan moldatzen jakiteko oinarrizko gaitasunak
bereganatu behar dituztela. Eta, hori lortzeko, gaitasunen profil egokia eduki behar dute euskal
hezkuntza-sistemako irakasleek, beren egitekoak eta lanak baldintza onenetan bete ahal izateko.
Honela bada, irakasleen prestakuntzaren helburua da behar den gaitasun-profila erdiestea ikasleek
irteera-profilean ezarritako gaitasunak eskura ditzaten. Hortaz, hezkuntza-arloan eskumena duen
sailak bultzatutako prestakuntza-jardueren ezaugarriak, besteak beste, honako hauek izango dira:
hezkuntza berriztatzeko proiektuak sustatuz bikaintasuna sustatzea eta profesionalen arteko
lankidetza-prozesuei laguntzea (berdinen arteko prestakuntza, sareak sortzea).
Testuinguru horretan, Hezkuntza Sailak, 236/2015 Dekretu horren bosgarren xedapen
gehigarria betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistema hobetzeko plana onartu du.
Plan horretan, euskal hezkuntza-sistema osoa zuzentasunaren eta kalitatearen aldetik
bikaintasunerantz joateko neurri guztiak jasotzen dira, eta, horretan, garrantzi berezia izango dute
gaitasunaren araberako eredua aplikatuz Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak lortzeko estrategiek.
Plan horretan jasotzen den ildo estrategikoetako bat da «Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza»
bultzatzea. Unibertsitateaz kanpoko irakasleen etengabeko prestakuntzarako 2014-2017 aldirako
Prest Gara Planaren lehentasuneko jardun-ildo bat ere bada. Nazioarteko ikerketek bat egiten dute
esatean aldaketaren eragile nagusi baten, hau da, irakasleen mende dagoela hezkuntza hobetzeko
asmo duen ekimen oro, irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzaren mende baitago hezkuntzaren
kalitatearen hobekuntza.
Zuzentasun eta bikaintasun hori lortzeko, etengabe hausnartu, gaurkotu eta hobetu behar da
ikastetxeko heziketa-lana eta ikasketa. Eta hezkuntza-komunitate osoa, bai hezkuntza-zentroa, bai
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irakasleak eta gainontzeko profesionalak, baita familiak ere, funtsezko eragileak dira irakaskuntzaikaskuntza prozesuan, eta etengabeko hobekuntza-prozesuaren eragile aktibo izan behar dute.
Horregatik, proposatzen da prestakuntza- eta berrikuntza-jarduerak eta -proiektuak
ikastetxeen barrutik eta haien premietatik abiatzea, soluzioak ikastetxean bertan aplika daitezen,
inpaktu nabaria izan dezaten, hasierako egoera aldatzen dela ikusteko gisan. Ikastetxe jakin baten
barruko bikaintasun-proiektuek eta -esperientziek inpaktu handiagoa dute, irakasleei, gainerako
langileei eta ikasle guztiei eragiten baitiete, eta antolaketa aldatzeko bidea izan daitezke. Hori dela
eta, Hezkuntza Sailak ikastetxe guztiak gonbidatzen ditu proiektuak aurkez ditzaten, irakasleen
etengabeko prestakuntza berrikuntzaren bidetik eramateko, ikastetxearen ohiko dinamikan inpaktu
positibo bat sorraraziz eta lan-jardunbide egokiak partekatuz, bai ikastetxean bertan bai beste
ikastetxeekin, eta horrela «inter pares» prestakuntzaren balioa azpimarratuz.
Hori horrela izanik, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen
apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuan eta gainerako xedapen aplikagarrietan ezarritakoaren arabera,
honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.
Deialdi honen xedea da Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko edozein
maila eta motatako irakaskuntza ematen duten ikastetxe publikoak diruz hornitzea (salbu eta
heziketa-zikloak bakarrik ematen dituztenak), hezkuntzaren bikaintasuneranzko honako
prestakuntza-proiektu motak egin ditzaten 2017-2018 ikasturtean:
-

Berrikuntza-proiektu integralak eta curriculuma aberasteko proiektuak
Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak
«Partekatuz ikasi» esperientziak

2. artikulua.– Onuradunak.
Deialdi honetako diru-laguntzen onuradun izan daitezke Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe
publikoak, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatez kanpoko edozein irakaskuntza-maila edo
mota emateko baimena dutenak, Heziketa Zikloak soilik ematen dituztenak izan ezik.
3. artikulua.- Diru-zuzkidura eta laguntzak emateko prozedura
1. Helburu hori lortzeko, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan helburu
horretarako ezarritako aurrekontu-sailen kontura, guztira, 600.000 euro bideratuko dira.
2. Hornidura hori honela banakatuta geratzen da, diruz lagun daitezkeen proiektu-modalitateen
eta lurralde historikoen arabera:
a) 135.000 euro berrikuntza-proiektu integraletarako, lurraldeka honela banatuta: 22.000
euro Araban, 60.000 euro Bizkaian eta 53.000 euro Gipuzkoan, bai eta 15.000 euro
curriculuma aberasteko proiektuetarako.
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b) 332.000 euro hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuetarako (58.000 euro
Arabarako, 156.000 euro Bizkairako eta 118.000 euro Gipuzkoarako).
c) 118.000 euro «Partekatuz ikasi» esperientzietarako.
3. Lehiaketa bidezko prozeduraren bidez esleituko da lurralde historiko bakoitzeko eta diruz
hornitu daitekeen proiektu-mota bakoitzeko zenbatekoa. Aurkeztutako eskabideak konparatuko dira,
lehentasunak finkatzeko, eta, horretarako, I. eranskineko balorazio-baremoa hartuko da kontuan.
Honako hauek soilik hornituko dira diruz, betiere, agindu honek ezartzen duen gehieneko zenbatekoa
kontuan hartuta: 14. artikuluak ezartzen duen gutxieneko puntu-kopurua lortzen dutenen artean
puntu gehien eskuratzen dituztenak. Balorazio-fasean lortzen duten puntu-kopuruari jarraituz
hornituko dira diruz, goitik behera, onuradunen gehieneko muga bete arte edo, dagokionean,
dagokion prozedurari esleitutako diru-kopurua agortu arte. Berdinketarik badago, honako hauek
izango dute lehentasuna: 2016-2017 ikasturtean deialdi honen babespean finantzaketa ekonomikorik
lortu ez zuten ikastetxeen proiektuek. Haien artean ere berdinketarik badago, honako hauek izango
dute lehentasuna: ikasle bekadunen ehunekorik handiena duten ikastetxeek.
4. Berrikuntza-proiektu integralei dagozkien prozedurak ebatziko dira lehenik eta behin, eta
prozeduraren batean esleitutako diru-hornidura agortzen ez bada, bai eskatutako baldintzak
betetzen dituzten proiektu integral nahikoa aurkeztu ez delako bai eman diren zenbatekoak gehienez
eman daitezkeenak baino baxuagoak direlako, soberan geratzen den zenbatekoa lurralde historiko
horretako hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuei dagokien hornidurari gehituko zaio.
Bigarrenik, curriculuma aberasteko proiektuei dagokien prozedura ebatziko da. Hirugarrenik,
jardunbide egokien esperientziei dagokien prozedura ebatziko da. Dirurik gelditzen bada «Partekatuz
ikasi» esperientziei dagokien prozedura ebatzitakoan, dagokion lurralde historiko bakoitzari
hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuetarako esleitutako kopuruari gehituko zaio sobera
geratzen den zenbatekoa, proportzioan. Azkenik, hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuei
dagozkien prozedurak ebatziko dira. Era berean, baldin eta dirurik gelditzen bada hezkuntza
berriztatzeko prestakuntza-proiektuei dagokien prozeduretako bat ebatzitakoan, gainerako lurralde
historikoei esleitutako kopuruari gehituko zaio sobera geratzen den zenbatekoa, proportzioan.
4. artikulua.- Diruz lagun daitezkeen gastuak eta diru-laguntzen zenbatekoa
1. Ikastetxe bakoitzak proiektu mota bakarrerako finantzaketa eskuratuko du deialdi honen
kontura (berrikuntza-proiektu integralak, curriculuma aberasteko proiektuak eta hezkuntza
berriztatzeko prestakuntza-proiektuak), eta, dagokionean, «Partekatuz ikasi» esperientzia baterako
finantzaketa ere eskuratuko du. Nolanahi ere, 1. artikuluan jasotako modalitate bakoitzerako
eskabidea aurkez daiteke. Kasu horretan, honela jardungo da:



Ikastetxe batek proiektu mota bakoitzerako eskabide bat aurkezten badu eta bi
proiektuen edukia bera bada, aukeraketa-prozeduretatik kanpo geratuko dira biak.
Ikastetxe batek proiektu mota bakoitzerako eskabide bat aurkezten badu eta bi
proiektuen edukia ezberdina bada, berrikuntza-proiektu integrala baloratuko da lehenik,
eta, dirurik ematen bazaio, curriculuma aberasteko proiektua edo hezkuntza
berriztatzeko prestakuntza-proiektua ez dira sartuko balorazio-fasean, eta dagokion
esleipen-prozeduratik kanpo geratuko dira.

2. Zer proiektu finantzatzeko ematen den dirua, hura garatzeko eta gauzatzeko zuzeneko gastuak
ordaintzeko baino ez da erabiliko diru-zuzkidura; nahi izanez gero, gastu guztiak ordaintzeko, hala
nola hizlariak kontratatzekoak eta proiektuan parte hartzen duten irakasleek haren barruko
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jarduerak egitekoak. Prestakuntza-jardueraren gastu gisara hartu ahal dira honako hauek:
prestakuntza-jardueraren kostua –prestakuntza ematen duen erakundearen aurrekontuaren
arabera–, prestakuntzarako laguntza-material bibliografikoa eta hizlariaren lekualdatzeak eragindako
dietak edo ostatu- edo jan-edanetarako gastuak, prestakuntza ematen duen erakundeaz kanpokoa
denean eta prestakuntza-saio horiek beharrezkotzat jotzen direnean. Inolaz ere ez dira prestakuntzajardueraren kostutzat joko jardueran parte hartzen duten irakasleen lekualdatzeetarako edo
otorduetarako gastuak. «Partekatuz ikasi» esperientziei dagokienez, ordea, aukera izango da diruzuzkidura esperientzia batean parte hartzen duten ikastetxeen artean ibiltzeko gastuak ordaintzeko
baliatzeko.
3. Proiektuaren barruan diruz lagun daitezkeen gastuen % 100 finantzatuko dira, honako muga
hauen barruan:
- 3.000 euro, berrikuntza-proiektu integral berrientzat eta curriculumak aberasteko
proiektuentzat.
- 2.000 euro, 2016-2017 deialdian modalitate horretarako dirua eskuratu zuten
berrikuntza-proiektu integralen bigarren urteari heltzeko.
- 1.000 euro, 2015-2016 eta 2016-2017 deialdietan modalitate horretarako dirua eskuratu
zuten berrikuntza-proiektu integralen hirugarren urteari heltzeko.
- 2.000 euro, hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuetarako.
- 800 euro «Partekatuz ikasi» esperientzietarako.
5. artikulua. Proiektuak baztertzeko arrazoiak.
Baztertu egingo dira deialdi honetako baldintzak betetzen ez dituzten proiektuak, bai eta honako
hauek ere:
a) «Eleaniztasunerantz» eleaniztasuna bultzatzeko lerroaren ildoko berrikuntza-proiektu
integralak, curriculumak aberasteko proiektuak eta hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak,
lerro hori beste deialdi batzuen barruan baitago.
b) Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien
integrazioa sustatzen duen «Sare_Hezkuntza Gelan» lehentasunezko lerroaren ildoko berrikuntzaproiektu integralak, curriculumak aberasteko proiektuak eta hezkuntza berriztatzeko prestakuntzaproiektuak, lerro hori beste deialdi batzuen barruan baitago.
c) Ikastetxe batek aurkezten dituen berrikuntza-proiektu integralak, curriculuma aberasteko
proiektuak eta hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak, baldin eta haien edukia bera bada.
d) Irakasleentzako jarduerak bakarrik garatzen dituzten eta irakaskuntza-lanaren ondorio diren
berrikuntza-proiektu integralak, curriculuma aberasteko proiektuak eta hezkuntza berriztatzeko
prestakuntza-proiektuak, baldin eta ikastetxeko ohiko jardunaren parte badira eta ez irakaskuntzaikaskuntza prozesuena.
e)

Heziketa-zikloei baino ez dagozkien hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak.

f) Heziketa-zikloei baino ez dagozkien hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak, baldin
eta aurkezten dituzten ikastetxeek horrelako proiektuak egiteko zuzkidurarik eskuratu bazuten
aurreko bi ikasturteetan (2015-2016 eta 2016-2017) eta proiektua berria ez bada edo aurreko
ikasturtean landutako gaiak garatzen ez baditu.
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g) «Partekatuz ikasi» esperientzietan parte hartzeko eskaerak, baldin eta ikastetxeak ez baditu
haiek aurrera eramateko hiru pertsona gutxienez.
h) «Partekatuz ikasi» esperientzietan parte hartzeko eskaerak, baldin eta ikastetxeek
esperientzia berean parte hartzeko dirua eskuratu bazuten aurreko bi ikasturteetan (2015-2016 eta
2016-2017).
6. artikulua. Berrikuntza-proiektu integralak eta curriculuma aberasteko proiektuak
1. Deialdi honetan, berrikuntza-proiektu integralak eta curriculuma aberasteko proiektuak
honela ulertuko ditugu:
a) Ikastetxeak bultzatu nahi duen hezkuntza-ereduaz sakon hausnartzeko proiektuak dira
hezkuntza berriztatzeko proiektu integralak, eta aldatu nahi den hezkuntza-jardueraren zeharkako
alderdi nagusiei ekitea dute helburu. Garrantzitsuak izateagatik, ikasturte bat baino gehiago behar
dute horrelako gaiek, baita hezkuntza-komunitatearen akordioa ere. Heziberri 2020 Planaren
esparruan, berrikuntza-proiektu integralek prestakuntza-jarduerak proposatzeko eta zentroaren
hezkuntza-ereduaren gainean hausnartzeko aukera ematen diete ikastetxeei, irakaskuntzaikaskuntza prozesuan beharrezko hobekuntzak sartzeko, gaitasunetan oinarritutako ikuspegitik. Bi
ikasturte iraungo dute gutxienez, eta hiru gehienez. Proiektuaren epea bukatutakoan, ikastetxeak
beste ikastetxeei aurkeztu ahal izango die haien esperientzia «Partekatuz ikasi» modalitatearen
bidez, ikastetxe tutore gisa.
b) Curriculuma aberasteko proiektuak dira ikasgelan metodologia aktiboak ezartzea, eta maila
goreneko gaitasunak izan edo ez, ikasle guztien gaitasun bikainak edo berariazko talentuak
antzemateko, artatzeko eta aberasteko jarduera-programak garatzea helburu duten horiek,
ikasleengan ikasteko eta lorpen pertsonala eta kolektiboa izateko motibazioa pizteko. Proiektuak
eskolaz kanpoko jarduerak egiteko aukera ere jaso ahal izango du, baldin eta egiten diren
jardueren % 25 baino gehiago ez badira.
Curriculuma aberasteko proiektuak hiru ikasturtetan egingo dira. Lehenengoan, irakasleek
prestakuntza jasoko dute curriculuma aberasteari, gaitasun bikainei eta askotariko adimenei
buruz eta ikastetxean ikaste-prozesuetan behar desberdinak dituzten ikasleei antzematen ikasiko
dute. Bigarren urtean, proiektuak ikasleenganako arreta eta ikasgelan curriculuma aberasten
lagunduko duten metodologia aktiboen garapena izango ditu ardatz. Hirugarren urtean,
proiektuaren baliozkotzea eta emaitzen ebaluazioa egingo dira, proiektuan ezarritako adierazleen
arabera. Proiektuaren epea bukatutakoan, ikastetxeak beste ikastetxeei aurkeztu ahal izango die
haien esperientzia «Partekatuz ikasi» modalitatearen bidez, ikastetxe tutore gisa.
2. Zenbait ikastetxek elkarrekin egindako berrikuntza-proiektu integral bat egiteko eskaera
onartuko da (ikastetxe arteko berrikuntza-proiektu integrala). Ikastetxe batek aurkeztuko du
eskabidea: espedientea kudeatzeko helburuetarako, proiektuan parte hartzen duten ikastetxe
guztiak ordezkatuko ditu, eta, hortaz, hark eskuratuko du dirua eta hark aurkeztuko du justifikazioa.
Esleitzen den zenbatekoa ez da izango handiagoa eskaera ikastetxe artekoa izateagatik.
3. Hezkuntza berriztatzeko proiektu integralek ikastetxeko hezkuntza-proiektua eta
hobekuntza-plana izango dute erreferentetzat –ebaluazio diagnostikoaren ondorio da ikastetxeko
hobekuntza-plana–, eta Hezkuntza Sailak finkatutako oinarrizko gaitasun edo ildo nagusi bati edo
gehiagori helduko diote. Interesa duen ikastetxeak bere esku ezarritako http://www.proiektuak.net
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aplikazio informatikoan, proiektu integralaren datu teknikoak eta aurrekontuari buruzkoak bete
beharko ditu, eta ikastetxearen hobekuntza-plana erantsiko dio.
4. Nola hezkuntza berriztatzeko proiektu integralek hala curriculuma aberasteko proiektuek
honako atalak izan beharko dituzte:




Diagnostikoa



Helburu orokorrak



Gauzatuko diren ekintzak, irakasleentzako prestakuntza-jarduerak barne



Plangintza eta gauzatzeko egutegia. Garapen-faseak eta epeak.



Helburu estrategikoak



Hartzaileak



Aurrekontua

Proiektua ebaluatzeko irizpideak eta emaitzak eta inpaktua neurtzeko adierazleak

5. 2016-2017 eta/edo 2015-2016 deialdietan berrikuntza-proiektu integral bat egiteko dirulaguntza eskuratu zuten eta 2017-2018 ikasturtean ere diru-laguntza eskuratu nahi duten ikastetxeek
aurreko puntuan aipatutako atalak adieraziko dituzte jarraipen-eskabidean, proiektuaren bigarren
edo hirugarren urteari dagozkionak.
6. Nola hezkuntza berriztatzeko proiektu integralean hala curriculuma aberasteko proiektuan
sartuta egon behar du klaustro osoak. Proiektu bakoitzak gutxienez 45 ordu izango ditu garatzeko eta
gauzatzeko.
7. Nahiz eta proiektu mota honen iraupena, hezkuntza-mailan, ikasturte bati dagokiona baino
luzeagoa izan, eskatutako diru-laguntza 2017-2018 ikasturterako bakarrik izango da. Beraz, hurrengo
ikasturteetan proiektuak abiarazteko laguntza ekonomikorik beharko balitz, hori egiten diren
urteroko deialdietan eskatu beharko da.
7. artikulua. – Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak
1. Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuen helburua da ikastetxean garatzen den
hezkuntza-jardueraren arloren batean ekitea eta hor esku hartzea, ikasturte bakar baten barruan.
Heziberri 2020 Planaren esparruan, hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuek zeharkako
gaitasunak lortzeko irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren inguruan prestakuntza-jarduerak
proposatzeko aukera ematen diete ikastetxeei, eta, era berean, aukera eskaintzen diete ikasleek
eskuratutako jakintzak praktikan jartzeko eta gaitasunetan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegitik
edukitik esanguratsuenak hautatzeko egoera-arazoak aztertzeko.
2. Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuek kontuan izango dute ikastetxearen
hobekuntza globala, eta, hortaz, honako hauek izango dituzte erreferentzia nagusitzat: batetik,
ebaluazio diagnostikotik sortzen den hobekuntza-plana eta, bestetik, Hezkuntza Sailak finkatutako
ildo nagusiak. Gainera, arreta berezia jarriko dute irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan eta oinarrizko
gaitasunen garapenean. Gutxienez hezkuntza-etapa batean aplikatuko da eta hango irakasleek parte
hartu beharko dute. http://www.proiektuak.net estekako aplikazio informatikoan, proiektu
integralaren edo hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuaren datu teknikoak eta
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aurrekontuari buruzkoak adieraziko dituzte ikastetxeek, eta, dagokionean, ikastetxearen hobekuntzaplana erantsiko dute.
Proiektuak honako atal hauek izan beharko ditu:




Diagnostikoa



Helburu orokorrak



Gauzatuko diren ekintzak, irakasleentzako prestakuntza-jarduerak barne



Plangintza eta gauzatzeko egutegia. Garapen-faseak eta epeak.



Helburu estrategikoak



Hartzaileak



Aurrekontua

Proiektua ebaluatzeko irizpideak eta emaitzak eta inpaktua neurtzeko adierazleak

3. Ez da eskabiderik onartuko baldin eta hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak
2014/2015, 2015/2016 edo 2016/2017 deialdian ikastetxeek berek aurkeztutako proiektuen
errepikapen soila badira.
4. Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak eragiten dien irakasleen % 80 inplikatu behar
ditu gutxienez, eta proiektuko ataza bakoitzean parte hartzen duten pertsonak kontuan hartuko dira.
Proiektu bakoitzak gutxienez 30 ordu izango ditu garatzeko eta gauzatzeko.
8. artikulua. «Partekatuz ikasi» esperientziak
1. «Partekatuz ikasi» esperientziak irakasleak bikaintasunerako prestatzeko modu bat dira:
ikastetxe batek laguntza eta orientabidea eska diezaioke ikastetxe tutore bati, bikaintzat jotzen diren
eta eredugarriak diren praktika pedagogikoen berri izateko eta haiek gauzatzeko lehenengo pausoak
emateko. http://www.proiektuak.net estekako aplikazio informatikoan, proiektu integralaren edo
hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuaren datu teknikoak eta aurrekontuari buruzkoak
adieraziko dituzte ikastetxeek, eta, hala dagokionean, dokumentu bat erantsiko dute, «Partekatuz
ikasi» esperientzietan parte hartzeko arrazoiak azaltzeko. Era berean, ikastetxeko hobekuntza-plana
erantsiko dute.
2. Ez da «Partekatuz ikasi» esperientzia jakin batean parte hartzeko eskabiderik onartuko baldin
eta ikastetxeak esperientzia berean parte hartu eta horretarako dirua eskuratu bazuen 2014/2015,
2015/2016 eta 2016/2017 ikasturteetan.
3. Deialdi honen II. eranskinean datoz ikastetxe eskatzaileen eskura dauden «Partekatuz ikasi»
esperientziak eta erreferentziazko ikastetxeak. Eskabidean, ikastetxe bakoitzak adieraziko du zer
«Partekatuz ikasi» esperientziatan parte hartu nahi duen; gehienez, hiru adieraziko ditu, eta bere
lehentasunaren arabera ordenatuko ditu. Ez da onartuko II. eranskinean ez dauden jardueretarako
eskabiderik.
4. «Partekatuz ikasi» esperientzia baterako eskabideak gehiegizkoak badira ikastetxe tutoreen
ahalmenerako, honako hauek izango dute lehentasuna, metodologien berri ikastetxe gehiagok izan
dezaten: lehenik, aurrez esperientziarekin zerikusirik izan ez duten eta erreferentziazko ikastetxeekin
lotutako prestakuntza-saio eta mintegietan parte hartu ez duten ikastetxeek. Bigarrenik, 2017-2018
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deialdian hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektu bat egiteko finantzaketarik lortzen ez
dutenek. Eta, azkenik, ikasle bekadunen ehunekorik handiena duten ikastetxeek. Ikastetxeek
lehendabiziko tokian eskatu duten esperientzian parte hartzeko finantzaketarik eskuratzen ez
badute, bigarrenean eskatu duten esperientzian, edo hirugarrenean, hala badagokio, parte hartzeko
diru-zuzkidura esleitzeko prozeduran parte hartuko dute.
5. «Partekatuz ikasi» esperientziek barnean hartuko dituzte garatzeko beharrezkoak dituzten
prestakuntza- edo berrikuntza-jarduera guztiak: bisitaldiak (hiru gutxienez ikastetxe eskatzailera, eta
bat ikastetxe tutorera), batzarrak, ikasgelarako sarrera, materialen eskuratzea edo prestakuntzasaioak. Akordio batean, «Partekatuz ikasi» esperientzia gauzatzeko lan-egitasmoa adostu eta
sinatuko dute ikastetxe eskatzaileak eta ikastetxe tutoreak, III. eranskineko ereduari jarraikiz.
Akordioa gauzatuko da beti deialdiaren ebazpena argitaratzen den ikasturtea amaitu baino lehen.
Horrela, ikastetxe biek esku-hartze egutegia adostuko dute parte-hartzaileen egutegien kudeaketa
errazteko. Ikastetxe eskatzaileak komeni dela ikusten badu, «Partekatuz ikasi»ren esparruan egiten
diren bilera edo saioetara Berritzeguneko aholkulari bat lagun izatea eskatu ahal izango du.
6. Edukiaren arabera, departamentu batek, arlo batek, hezkuntza-etapa batek edo klaustro osoak
edo haren zati batek parte hartu ahalko dute «Partekatuz ikasi» esperientzietan. «Partekatuz ikasi»
esperientzia bakoitzak 15 ordu izango ditu gutxienez garatzeko eta gauzatzeko.
9. artikulua.- Ziurtagiriak
Proiektuan parte hartzen duen irakasle bakoitzak proiektua garatu eta gauzatzeko jarritako
orduen % 80 gainditzen badu, eta proiektu horren egikaritze-memoriak balorazio positiboa jasotzen
duen bakoitzean, parte-hartzaile bakoitzari ofizioz eta banaka ziurtatuko zaizkio proiektu mota
bakoitzerako ezarritako orduak: 45 ordu, proiektu integral bat edo curriculuma aberasteko proiektu
bat bada; 30 ordu, hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektu bat bada, eta 15 ordu, «Partekatuz
ikasi» esperientzia bat bada. Hala ere, ikastetxe batek ikasturte berean deialdi batean baino
gehiagotan parte har dezakeenez, irakasle bakoitzak gehienez ere 90 orduren ziurtagiria jaso ahal
izango du Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako deialdien barruan egindako prestakuntzaproiektuengatik.
10. artikulua.- Bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egiteko laguntzak
1. Ikastetxeko zuzendaritza-taldeak proiektu integrala, curriculuma aberasteko proiektua edo
hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektua martxan jartzen direla zaindu behar du; eta ikasketaburutzak koordinatu behar du garapen guztia, edo, bestela, irakasle bat jarri behar du koordinatzaile
moduan. Hori eginez gero, irakasle hori bera arduratuko da aldian behin ikasketa-burutzari
proiektuaren garapenari buruzko eta egindako ekintzei buruzko informazioa emateaz, eta
zuzendaritza-taldearen bileretara joan ahal izango da horrekin zerikusia duten gaiak lantzen
direnean.
2. Ikastetxeak, bere burua antolatzeko duten autonomiaren barruan, koordinatzaileen eskolaorduak proiektuetan egiten duten lanera egokitu ahal izango ditu, nola eskola-orduen kopurua hala
horien banaketa; betiere, kasuan kasuko ikasturte-hasierako zirkularretan jasotako araudia betez eta
ikastetxearen ordutegi-aukeren arabera.
3. Proiektu integral bat, curriculuma aberasteko proiektu bat edo hezkuntza berriztatzeko
prestakuntza proiektu bat onartuta duten ikastetxe guztiek erreferentziako aholkulari bat izango
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dute gutxienez Berritzegunean, eta hura arduratuko da, ikastetxean proiektua koordinatzeaz
arduratzen den pertsonarekin batera, proiektuaren jarraipen- eta ebaluazio-lanak egiteaz. Gainera,
curriculuma aberasteko proiektu bat onartuta duten ikastetxeetako irakasleek lehentasuna izango
dute Berritzegune Nagusiak esparru horretan antolatzen duen prestakuntzan parte hartzeko.
4. Curriculuma aberasteko proiektu bat duten ikastetxeek, lehen urtean, jardunaldi erdian
liberatutako pertsona bat izango dute, proiektua koordinatzeko lanak egiteko. Gainera, Berritzegune
Nagusiko aholkularitza jasoko dute, eta aldizka, elkarrekin, prestakuntza-, proiektuaren sustapen-,
abiarazte-, jarraipen- eta ebaluazio-saioak izango dituzte. Saio horietan honako hauek parte hartuko
dute: Berritzegune Nagusiko esparru horretako aholkulariek, eskualdeko Berritzeguneko aholkulariak
eta ikastetxe bakoitzeko curriculuma aberasteko proiektuaren koordinatzaileak.
5. «Partekatuz ikasi» esperientziaren ikastetxe tutoreak egingo ditu prestakuntza-jardueraren
ebaluazio- eta jarraipen-lanak, ikastetxe eskatzaileko koordinatzailearekin batera. Horretaz gainera,
koordinatzaile horrek jardueraren garapenaren berri emango dio Berritzeguneko aholkulariari.
11. artikulua.- Eskabideak aurkeztea

1. Eskabideak aurkezteko epea Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta
2017ko maiatzaren 8an bukatuko da. Eskabidea elektronikoki aurkeztuko da, eskabide normalizatu
bidez, behar bezala beteta. Eskabide-eredua euskadi.net webguneko egoitza elektroniko honetan
egongo da eskuragarri: https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/bikaintasunerantz-2017
2. Ikastetxe interesdunek 1. artikuluko proiektu mota baterako edo gehiagorako eskaera egin
ahalko dute.
3. Eskabideak osatuta ez badaude, bete gabe utzitakoa betetzeko edo falta diren agiriak
aurkezteko eskatuko zaie ikastetxeei, eta hamar eguneko epea emango zaie horretarako. Era berean,
ohartaraziko zaie eskaerari atzera egiten diotela ulertuko dela horrelakorik egiten ez badute.
12. artikulua.- Organo kudeatzailea
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak kudeatuko du deialdi honetako diru-zuzkidura esleitzeko
prozedura.
13. artikulua.- Ebaluazio-batzordea
Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, balorazio-batzorde bat sortuko da. Bertan, bi
sexuetako ordezkariak egongo dira, eta gutxienez % 40ko oreka mantendu beharko da. Honako
hauek osatuko dute balorazio-batzordea:





Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako Irakasleen Hobekuntza Zerbitzuko arduradunak,
batzordeburu.
Hezkuntza Berriztatzeko Lurralde-burutzen arduradunek edo haiek izendatutako ordezkariek.
Berritzegune Nagusiko aholkulari batek, «Partekatuz ikasi» esperientzia bakoitzean
erreferente diren ikastetxe edo sareetako ordezkari.
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Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak, edo eskuordetzen duen pertsonak.
Irakasleak Hobetzeko Zerbitzuko teknikari batek, idazkari-lanak egingo dituena, Hezkuntza
Berriztatzeko zuzendariak izendatua.

14. artikulua.- Eskabideak aukeratzea.
1. Proiektuak aukeratzeko, I. eranskinean eskaerak baloratzeko finkatzen den baremoa hartuko da
kontuan. Esleipen-prozeduratik kanpo geldituko dira gutxienez 12 puntu lortzen ez dituzten
berrikuntza-proiektu integralak, curriculuma aberasteko proiektuak eta hezkuntza berriztatzeko
prestakuntza-proiektuak.
2. Proiektuak egokiro baloratzeko, ebaluazio-batzordeak ikastetxeek aurkeztutako proiektuei
buruzko txostenak eskatu ahalko dizkio eskualdeko Berritzeguneari.
3. «Partekatuz ikasi» esperientziei dagokienez, eskualdeko Berritzeguneak txosten bat egingo du,
honako hauek bilduko dituena: ikastetxe bakoitzak esperientziaren edukian egindako bidea, parte
hartzen ari den proiektuen zerrenda eta parte-hartzearen egokitasunari buruzko balorazio bat,
aurreko gaiak aintzat hartuz.
4. Ebaluazio-batzordeak egingo ditu ebazpen-proposamenak, eta Hezkuntza Berriztatzeko
zuzendariari helaraziko dizkio. Onartzeko proposatzen diren berrikuntza-proiektu integralak,
curriculuma aberasteko proiektuak, hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak eta
«Partekatuz ikasi» esperientziak adieraziko ditu proposamenean, baita bakoitzari ematea
proposatzen duen zenbatekoa ere. Gainera, baztertutako eskabideen zerrenda sartuko da, haiek
baztertzeko arrazoiak aipatuta.
15. artikulua.– Ebazpena.
1. Ebaluazio-batzordearen proposamena aztertutakoan, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak
ebatziko du prozedura, sei hilabetean gehienez. Ebazpena elektronikoki jakinaraziko zaie
interesdunei, eta onartutako berrikuntza-proiektu integralak, curriculuma aberasteko proiektuak,
hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak eta «Partekatuz ikasi» esperientziak adieraziko ditu,
baita bakoitzari emandako zenbatekoa ere. Era berean, lurralde bakoitzeko bi proiektu ordezkoren
zerrenda bat erantsiko da, puntu kopuruaren arabera, ebazpena eman ondoren ikastetxeek parte
hartzeari uko egiteagatik edo baldintzak ez betetzeagatik parte hartzeari utziko baliote ere. Gainera,
baztertutako eskabideen zerrenda sartuko da, haiek baztertzeko arrazoiak aipatuta.
2. Ikastetxe interesdunek hamabost egun naturalak izango dute, ebazpena jakinarazi eta
biharamunetik, haren aurkako erreklamazioak aurkezteko. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak
ebatziko ditu erreklamazioak.
3. Baldin eta ebazpena jakinarazitakoan hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuetarako
diru-zuzkiduraren onuradunen batek esleitutako zenbatekoari uko egiten badio, lurralde bereko
ordezkoen zerrendako ikastetxeak ordezkatuko du.
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4. Gehienezko epea amaitu eta prozeduraren ebazpena jakinarazten ez bada, interesdunek ulertu
ahal izango dute eskabidea ukatu zaiela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1. artikuluaren ondorioetarako.
16. artikulua.- Diru-laguntzen bateraezintasuna.
Diru-laguntza hauek bateraezinak dira helburu bererako beste edozein laguntzarekin, iturri
publikoetakoak zein pribatuetakoak izan.
17. artikulua.- Diru-laguntzak ordaintzea.
Diru-zuzkidurak bi agindutan ordainduko dira: lehenik, guztira onartutakoaren % 55, ebazpena
jakinarazi eta hilabetean, eta, bigarrenik, gainerakoa, aurkezten diren egiaztagiriak aztertu eta
proiektuaren memoria ontzat emandakoan.
18. artikulua.– Hautatutako ikastetxeen berariazko betebeharrak.
Honako betebehar hauek izango dituzte deialdi honetako zuzkiduren onuradun diren ikastetxeek:
a) Emandako diru-laguntza onartzea. Hamar eguneko epean –deialdiaren ebazpena jakinarazi eta
hurrengo egunetik aurrera–, ikastetxe onuradunek berariaz eta idatziz diru-laguntzari uko egiten ez
badiote, onartutzat joko da.
b) Proiektua Ikastetxeko Urteko Planean sartzea.
c) Zertarako ematen den zuzkidura, horretarako erabiltzea; hau da, onartutako berrikuntzaproiektu integrala, curriculuma aberasteko proiektua, hezkuntza berriztatzeko prestakuntzaproiektua edo «Partekatuz ikasi» esperientzia eta bertako jarduerak egiteko erabiltzea.
d) Eskualdeko Berritzegunearekin, Hezkuntza Ikuskaritzarekin eta Hezkuntza Berriztatzeko
Zuzendaritzarekin elkarlanean aritzea proiektuaren edo esperientziaren aholkularitza-, ebaluazio-,
jarraipen- eta kudeaketa-lanetan.
e) Ekonomia Kontrolerako Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren funtzioak
betetzeko eskatutako informazio guztia bidaltzea, deialdi honen kontura jasotako dirua dela eta.
f) Proiektua edo «Partekatuz ikasi» esperientzia gauzatu izana justifikatzeko agiriak ezarritako
epean eta moduan aurkeztea.
g) Berrikuntza-proiektu integralak edo curriculuma aberasteko proiektuak egiteko dirua esleitzen
zaien ikastetxeei dagokienez, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarekin eta EHUrekin elkarlanean
arituko dira, etorkizuneko irakasleak ikastetxe berritzaileetako benetako hezkuntza-praktiketan
integra daitezen laguntzeko, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduetako praktiketako
ikasleak onartuz, baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta
Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleak Prestatzeko Unibertsitate Masterreko praktiketako ikasleak
ere.
19. artikulua.- Jarduera justifikatzea.
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1. Modalitateren batean, proiektu eta/edo esperientziaren bat onartzen zaien ikastetxeek haren
bilakaerari eta ebaluazioari buruzko memoria bat aurkeztuko dute 2018ko ekainaren 15a baino
lehen. Justifikazioak baliabide elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira, proiektuak.net helbidearen
bidez.
2. Memorian egindako jardueren zerrenda eta helburuen lorpen-maila sartuko dira, baita jarduera
bakoitzaren kostua ere, betiere, onartutako jarduerak eragina bada. Ikastetxeak gastuen fakturak,
erreziboak eta beste edozein egiaztagiri gordeko du, Administrazioak eskatzen badio ere. Memoria
elektronikoki osatuko da, proiektuak.net aplikazioaren bidez, eta gainerako agiriak gehituko dira.
3. Gainera, memoriak barnean hartuko du ikastetxe bakoitzeko zuzendaritzaren ziurtagiri bat;
ziurtagiri horrek berariaz zehaztuko du ikastetxeko irakasleek guztira egindako orduen zer
ehunekotan parte hartu duen irakasle bakoitzak.
20. artikulua.- Jarraipena eta ebaluazioa.
1. Ikasturte amaieran, ikastetxe onuradun bakoitzari dagokion Berritzeguneko batzorde
pedagogikoak txosten bat egingo du aukeratutako proiektu integralen, curriculuma aberasteko
proiektuen eta hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuen bilakaerari buruz. Txosten horiek
Irakasleen Hobekuntzarako Zerbitzuari eta Hezkuntza Berriztatzeko Lurralde Burutzari igorriko
zaizkio, eta ikastetxe bakoitzaren eskura egongo dira bertan.
2. Baldin eta ikasturtean zehar gorabehera nabarmenik badago proiektu integral, curriculuma
aberasteko proiektu edo hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiekturen baten bilakaeran,
eskualdeko Berritzeguneko zuzendaritzak Lurralde Burutzari eta Hezkuntza Berriztatzeko
Zuzendaritzari jakinaraziko dio, Zuzendaritzak deialdi hau egoki betetzeko neurriak hartu ahal izan
ditzan.
3. «Partekatuz ikasi» esperientzietako ikastetxe tutoreek esperientzien bilakaerari buruzko
txosten bat egingo dute ikasturte bukaeran, eta ikastetxe bakoitzak izandako parte-hartzea
ebaluatuko dute. Txosten hori Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari helaraziko diote, 2018ko
ekainaren 15a baino lehen.
4. Ikastetxeetara egiten dituen bisitaldietan, Hezkuntza Ikuskaritzak aukeratutako proiektu
integralak, curriculuma aberasteko proiektuak eta hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntzaproiektuak —Ikastetxeko Urteko Planean sartuko dira proiektuak— zenbateraino betetzen diren
kontrolatuko du eta, betetzen ez badira, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari jakinaraziko dio.
21. artikulua.– Ez-betetzeak.
1. Baldin eta egiaztatzen bada ikastetxeek ez dituztela betetzen diru-zuzkidura ematea eragin
duten baldintzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuliko diote dirua.
2. Dirua itzuli beharra dago hauetakoren bat gertatzen bada:

I. ERANSKINA
ESKAERAK EBALUATZEKO BAREMOA
1. Proiektua ikastetxeko hobekuntza-planaren ezaugarrietara egokitzea:
1.1. - Proiektuaren eta hautemandako beharrizanen arteko lotura………………………………………............................... .............
. . Dizipli arteko pla tea e dua garatzea…………………………………………………. ................................................... ............ ..
. . Proposatutako jarduere ekarpe ak, egi beharreko aldaketa

etodologikoetarako………………………………………………

1.4. Prestakuntza- eta berrikuntza-jarduerek hobekuntza-planaren eremu hauekin duten lotura: curriculuma eta
metodologia; antolamendua eta funtzionamendua; komunitatea (ikastetxearen norabidea, bizikidetza...) eta garapen
profesio ala edo prestaku tza………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
1.5. Zentroko irakurketa-plana egiteko eta ezartzeko neurriak
2. Proiektua testuinguruan jartzea eta justifikatzea:
2.1. Prestakuntza- eta berrikuntza-jarduere helburue argitasu a eta zehaztasu a………………………………………………………
. . Zer lotura due dizipli arteko pla tea e due bidez oi arrizko gaitasu ak garatzeareki ……………………………………..
2.3. Elementu globalizatzaileak sartzea, kontuan hartzen dutenak irakasleen, ikasleen eta eskola-komunitateko beste
kide batzue i plikazioa………………………….......................... ................................................... ................... ......................
2.4
Prestakuntzaeta
berrikuntza-jarduerak
zehaztea
eta
zuzenean
aplikatzea
ikastetxearen
fu tzio a e dua ……………………………………………………………………………......... ................................................... ................
. . Epe erdirako ibilbide estrategiko bat zehaztea………………………………............................................... ..........................
3. Proiektuaren bideragarritasuna, aplikagarritasuna eta kudeaketa:
. . Proiektua proposatutako jarduerak garatzeko aurreikusitako a tola e dua ………………………………………………………..
3.2. Proiektuaren epeak eta faseak zehaztea: inplikatutako irakasleen arteko lankidetza-uneak, eta ikastetxearen ohiko
di a ikareki due erlazioa………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
3.3. Koordinazio-egiturak ezartzea eta ardurak ba atzea………………………………………………………………………………………………..
3.4. Proposatutako jardueren prestakuntza- eta berrikuntza-alderdiak argiki bereiztea………………………………………………….
3.5 Zientzietako eta matematikako material didaktikoa (digitala edo ez-digitala) sortzea
3.6. Proiektua garatzeko eskualdeko Berritzegunearen prestakuntza-eskaintza eta erakundeen beste prestakuntzaeskai tza batzuk erabiltzea…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………
4. Emaitzak ebaluatzeko plana:
4.1. Ebaluatzeko irizpideak definitzea, eta prestakuntza- eta berrikuntza-jardueren helburuak betetzen diren edo ez
ageria jartze dute adierazleak defi itzea……………………………………………………………………………………………………………………
. . Ebaluatzeko tres ak eta u eak zehaztea…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Aurrekontua justifikatzea:
5.1. Eskatutako aurrekontua koherentea izatea lan-egitasmoarekin eta ikastetxeko baliabideekin ………………………………..
. . . . Eskatutako dirua ola ba atuko de azaltzea……………………… …………………………………………………………………………….
6. Aukera- eta eskubide-berdintasuna
. . Ikastetxeak Ha aika Esku egitas oa parte hartzea…………………………………………………………………………………………….
6.2. Ikasleen % bai o gehiago bekadu ak izatea………………………………………………………………… ………………………………………
6.3. Ikasleen % 45 eta % artea bekadu ak izatea……………………………………………………………………………… ………………………
6.4. Ikasleen % 30 eta % 45 artea bekadu ak izatea…………………………………………………………………………………………… …………
Puntuak, guztira:
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gehienez
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5 puntu
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II. ERANSKINA
Partekatuz ikasi E“PERIENTZIAK
1.ESPERIENTZIA
Izenburua

Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan berdintasuna eta segurtasuna lantzen
Zertan datza?
Gaur egun Hezkuntza sistemak dituen erronken artean bat da ikastetxeetan
berdintasunean bizitzen ikastea eta txiki-txikitatik genero-indarkeria prebenitzea.
Hezkidetzan oinarritutako eskola baten bidean aurrera pausuak emateko, guztiz
beharrezkoa da ikastetxeek era integratuan eta antolatuan lan egitea genero ikuspegia
hainbat esparrutan sartzeko: euren erabakietan, curriculumean, metodologiaproposamenetan, euren arteko harremanetan, antolamenduan, materialetan,
komunikazioetan e.a. Beharrezkoa da, baita ere, genero-indarkeria edota sexismoa
oinarrian duen edozein indarkeria prebenitzeko, eta hari erantzuteko ere.

Edukia

Eraldaketa prozesu honetan behar-beharrezkoa da hezkuntza komunitate osoaren
(familiak, irakasleak, ikasleak, ez irakasleak ,… ) inplikazioa eta partaidetza izatea, eta
baita beste giza eragileen konplizitatea bilatzea ere.
Berdintasuna eta segurtasuna bermatu behar dugu gure ikastetxeetan, bide horretan
ditugu hainbat ikastetxe. Hona hemen euren esperientziak partekatzeko prest dauden
horietako bi..
Esperientzia garapena:
-Familien, ikasleen, irakasleen, gizarte eragileen edo bestelako langileen
partaidetza proiektuaren garapenean.
-Eskolako patioaren antolamendua, berdintasun ikuspuntutik.
-Genero indarkeriaren sozializazioaren prebentzioa: 0 indarkeria 0 urtetik;
pertsona eta portaera bortitzek izaten duten erakargarritasuna
neutralizatzeko proposamenak; maskulinitate eredu erriak …

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Lekeitio HLHI (Lekeitio, Bizkaia)
CEIPEl Casal HLHI (Gallarta,Bizkaia)

2.ESPERIENTZIA
Izenburua

Gure ikastetxeko elkarbizitza giroaren hobekuntza. Hezkuntza komunitatearen
partaidetza eta inplikazioa areagotzen dituzten ereduak, estrategiak eta tresnak.
Zertan datza?
Hezkuntzari dagokionean, partaidetza kultura bat sortzeko, jokamolde komun bat
izatea komeni da; arlo ezberdinak modu berean antzeman, ulertu eta bizitzeko. Azken
finean, lan ildo bat sortu behar da hezkuntza komunitateko partaideek ikastetxea
eguneroko elkarlanean kudeatu ahal izateko, nahiz eta bakoitza ikuspegi ezberdinetatik
abiatu.
Partaidetza, Hezkuntza komunitatearen eskubide bat da eta modu horretan gauzatu
behar da, baina partaidetzaren mekanismoak gutxietsiak izan dira, eta horren
ondorioz, parte hartzearen beharra ere desagertu egin da.
Hori guztiengatik, uste dugu:

Edukia

Ikastetxeetan partaidetza beharrezkoa dela eta bereziki, Bigarren Hezkuntzan.
Horretarako:





Parte-hartzea bideratzeko era eta bitartekoak bilatu behar dira.
Hezkuntza komunitateko partaide guztiei eginkizun egokiak proposatu behar
zaizkie.
Estamentu guztiek partaidetzarako bideak eraiki beharko dituzte.
Informazioa eskaini eta zabaldu behar da komunitatean.

Esperientzia garapena:
- Ikastetxearen bizitzan parte hartzeko eta partaide izatezko sentimendua
areagotzeko estrategiak ikasle, irakasle eta familiengan.
- Ikastetxearen elkarbizitza giroa bultzatzeko Zuzendaritza Taldearen lidergo lana:
hartu daitezkeen erabakiak eta sortu daitezkeen egiturak sortarazteko.
-Elkarbizitza alorrean irakasleen inplikazioa handitzeko estrategiak.
Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

IES Koldo Mitxelena BHI (Gasteiz, Araba)

3. ESPERIENTZIA
Izenburua

Elkarrekin hobeto eta gehiago ikasten dugu: Talde elkarreragileak.
Zertan datza?
Interakzioa ikaskuntzaren oinarria da eta interakzio hori era inklusiboan antolatu behar
da:




Ikasle guztien emaitzak hobetzeko.
Gaitasun konplexuak garatzeko.
Eta elkarrekin bizitzen ikasteko.

Talde elkarreragileak jarduera inklusibo bat da. Horren bitartez elkarrekintzak
areagotuz eta aberasteaz gain, benetako lan denbora handitzen da eta aldi berean,
elkartasuna, ardura, errespetua eta elkarri laguntzea garatzen dira, horrez gain,
hausnarketarako interakzioak eta gaitasun desberdinak ere garatzen dira eta
Komunitate eta familien inplikazioa eta parte-hartzea sustatzen da.
Edukia
Talde elkarreragileak: Irakasleak talde heterogeneotan antolatzen du gela eta
jarduerak prestatzen ditu, talde bakoitzeko jarduera bat. Ariketa bakoitza heldu batek
dinamizatzen du. Dinamizatzaileak elkarrekintzak bultzatuko ditu, ikasle guztiek
ariketa bukatzea lortzeko.
Esperientzia garapena:
Ondoko gaiak bere beharrizanei nola egokitu ikastetxe hartzaile bakoitzarekin
adostuko da.



Talde elkarreragileen teoria eta praktika.



Ekintza eta materialen ereduak.



Interakzioak baloratzeko adierazleak.



Dinamizaziorako estrategiak.



Ekintzak planifikatzeko eredu batzuk.



Gelan praktikan ipintzeko ereduak eta aholkularitza.
Familien parte-hartzea bultzatzeko estrategiak.

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Elejabarri HLHI (Bilbo, Bizkaia)

Gainontzeko
informazioa

Ikas Komunitateak
Utopia Dream ikerketa

4. ESPERIENTZIA
Izenburua

Elkarrekin hobeto eta gehiago ikasten dugu: Tertulia dialogikoak
Zertan datza?
Tertulia dialogikoak jarduera inklusibo bat da. Honen bitartez elkarrekintzak
areagotuz eta aberasteaz gain, ikasleen benetako partaidetza handitzen da eta aldi
berean, elkartasuna, ardura, errespetua eta elkarri laguntzeko balore eta gaitasunak
garatzen dira. Hausnarketarako interakzioak eta pentsamenduaren garapena ere
eztabaida sakonen bidez garatzen dira.
Komunitate eta familien formaziorako oso estrategia baliagarria da.
Hainbat tertulia mota daude:




Edukia

Tertulia literarioen bidez ikasleek literatura unibertsaleko obra onenak
irakurtzen dituzte eta horien inguruan hitz egiten dute.
Tertulia Curricular edo zientifikoek eskolako testuen ulermena errazten dute.
Tertulia musikal eta artistikoek lan unibertsal hoberenen gozamena eta
ezagutzara ikasleak hurbiltzen dituzte.

Tertulia garatzeko, parte-hartzaileek aurretik aukeratu duten testuko pasarteak
partekatzen dituzte beste kideekin; ikasleen arteko elkarrizketa sortzen da; horrela,
euren egunerokotasunarekin oinarritutako gogoeta eta argudioen bitartez gaiak
sakonki lantzen dira.
Ekintzaren bidez irakurmena, ahozko adierazpena, ulermena, eta entzumena hobetzen
dira; baloreak, sentimenduak eta emozioak garatzen dira; eta motibazioa garatzen da.
Esperientzia garapena:
Ondoko gaiak ikastetxeen beharrizanei nola egokitu ikastetxe bakoitzarekin adostuko
da.



Tertulia dialogikoen teoria eta praktika.



Testu motak, materialak.



Gelan praktikan ipintzeko eredua eta aholkularitza.



Dinamizaziorako estrategiak.



Tertuliak eta interakzioak baloratzeko adierazleak.
Familien formaziorako tertulien estrategia nola landu.

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Maiztegi HLHI (Iurreta, Bizkaia)

Gainontzeko
informazioa

Ikas Komunitateak
Utopia Dream ikerketa

5. ESPERIENTZIA
Izenburua

Guztion elkarlana ikasle guztien arrakasta eskolarra eta elkarbizitzaren hobekuntza
lortzeko: gatazkak prebenitzeko eredu dialogikoa.
Zertan datza?
Gatazkak prebenitzeko eredu dialogikoa: Komunitate osoaren inplikazioa behar da
gatazkei heldu eta aurre egiteko.






Edukia



Familien parte-hartzea bultzatzeko estrategiak martxan ipintzen dira.
Formazioa egiten da, gatazken erroak aztertzen dira eta horiek prebenitu eta
aurre egite aldera, hartu beharreko neurrien inguruan hausnarketa egiten da.
Araua: Denon artean arauak adosten dira, elkarbizitza errazteko, seguruagoak
sentitzeko eta ikastetxearen parte garela sentitzeko.
Prestakuntza-jarduerak eta hitz egiteko esparru gehiago antolatzen dira.
Ikasleek, irakasleek, familiek eta beste eragileek arau horiek betetzeko eta
aurrera eramateko konpromisoa hartzen dute.
Ikastetxeetan zera sustatzen da: 0 urtetatik 0 indarkeria; jarrera bortitzen
aurrean tolerantziarik ez, isiltasunaren araua apurtu …

Ausarten Kluba: bullying eta genero indarkeriaren kontra ikusleen jarrera
aktiboa bultzatzen da, adiskidetasuna eta elkartasuna balioetsiz eta jarrera
bortitzak baztertuz.
Esperientzia garapena:
Ondoko gaiak bere beharrizanei nola egokitu ikastetxe hartzaile bakoitzarekin
adostuko da.



Gatazkak prebenitzeko eredu dialogikoaren teoria.



Formazio motak. Tertulien estrategia. Materialak.



Ausarten klubaren esperientzia.



Familien parte-hartzea bultzatzeko estrategiak.



Araua adosteko prozesua eta estrategiak.
Ikastetxean eta gelan praktikan ipintzeko eredua eta aholkularitza.

Ikastetxe
tutorea(k)

CPI Sansomendi IPI (Vitoria-Gasteiz, Araba)

Gainontzeko
informazioa

Ikas Komunitateak
Utopia Dream ikerketa

6.ESPERIENTZIA
Izenburua

Gaurko haurrak kultura artean hazi eta hezi
Zertan datza?
Eskolako ohiko funtzionamendutik eta normaltasunetik abiatzen gara, Hezkuntza Proiektua
oinarri dugula.
Aniztasun kontzepziotik abiatuta denon eta denontzat eskola egin nahi dugu: Eskola eta
Herriko Harrera Planak, HIPIaren interbentzioa, Arreta Bereziko Zerbitzua, ikasleen
a tola e dua eta parte hartzea i dartuz,eskola u eak za alduz …
Denok gara ezberdinak, baina gure beharren artean beti daude maitasuna, errespetua,
arrakasta eta norberaren duintasuna onartua izatea.
Denok sentitu nahi dugu eskolako partaideak garela eta ez dugula bazterketarik jasango,
aurreiritziak, sexu estereotipoak, arrazakeri edo abarreko jarrerak direla eta.
Elkartzen gaituena bereizten gaituena baino gehiago izanik, denok entzun beharko genuke
kultur desberdinenganako balorazio positiboa.

Edukia

Esperientzia garapena:
1.- Kultura aniztasunari erantzuna emateko gakoak.




Aniztasunari erantzuna.
Kultur aniztasunaren balorazio positiboa.
Kultura artekotasuna naturaltasunez tratatzea.

2.- Ikasle etorri berriei eman beharreko arreta.
3.- Hezkuntza sistemaren planteamendu orokorra.
4.- Hezkuntza-ko u itatea: fa iliak, udal zer itzuak, herriko taldeak…



Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

Harrera Plana eremu desberdinetan: familiak eta gizartea
o Herri aila : Ordizia hiri hezitzailea .
o Eskolan: familiekin eta ikasleekin.
Familien partaidetza bultzatzen da:
o Guraso elkartean
o Eskolako batzordeetan
o Eskolako ekintzetan

CEIP Urdaneta HLHI (Ordizia, Gipuzkoa)

7.ESPERIENTZIA
Izenburua

Irakasle izatetik ... hezitzaile izatera
Zertan datza?
Egun, indarrean dagoen Heziberri 2020 curriculumean oinarrituz irakaslearen roletik,
hezitzailearen esku-hartzerako bidea egiten hasi gara. Baina zertan datza esku-hartze
hori?
Gure egunerokotasunari loturiko ikuspegi batetik jarduna eraldatzean datza.
Hain zuzen ere, familiekin lankidetza, hezitzaile lantaldearen arteko lotura estu eta
koherentea, eskolako txokoen, espazioen zein materialen antolaketa. Hau da;
hezitzailearen egoteko eraren aldaketa.

Edukia

Zer egiten dugu haurrak esperimentatzen, manipulatzen, hausnartzen edo harremanak
izaten ari diren bitartean? Eta aurretik? Gidariak gara edo bidaideak gara? Gidariak
bagara irakasleak izango gara. Bidaideak bagara, bidea egiten laguntzen diegun horiek
bagara, curriculumak dioen bezala,HEZITZAILEAK izango gara. Bide horri ekin diogu eta
horretan dihardugu.
Esperientzia garapena:
- Hezitzailearen papera: egoera sortzaileak eta gidaritza eskaintzen duena - itxaroten
dakiena- ikaslearen garapen osoaren irakurle eta laguntzaile dena. Nola? Eskaintzen,
behatzen, dokumentatzen, hausnartzen, taldean eta taldearekin partekatzen, …
- Familien partaidetza: Batzordeak eta lan taldeak eratu eta inplikazioa eta
hurbiltasuna lortzeko.
- Hezitzaile taldearen akordioa: eskolan adostutako dokumentuetan oinarritutako
hezkuntza bada ematen duguna (curriculumean), guztiok egingo dugu aurrera
ateratzeko ahalegina.

Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

EEI La Baluga HHE (Sopuerta, Bizkaia)

8.ESPERIENTZIA
Izenburua

Txoko finkoetatik heziketa giroak sortzera

Zertan datza?
Espazio fisikoek hezitzaile moduan duten eragina kontuan hartuta, txokoen egitura
finkotik giroak sortzera izandako bizipenak partekatuko ditugu.

Edukia

● Haus arketa: ola ikuste ditugu haurrak? Haurtzaroare irudia. Hezitzaileare
irudia.
● Espazioa hirugarre hezitzailea. Espazioa haurtzaroa : aurkikuntzarako,
autonomiarako eta ikaskuntzarako espazioak.
● Materiala zer, oiz eta ola aurkeztu? Behaketa.Doku e tazioa.
● O dorioak.
Esperientziaren garapena:
● Eskole arteko harre a etarako zu iak eraiki.
● Eskole arteko isitak:
- Ideien partekatzea.
- Hausnarketa.
- Justifikazio teorikoa.
- Tailerra: materialak ezagutu, bizitu.
- Ondorioak.

Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

CEIP Kueto HLHI (Sestao, Bizkaia)

9.ESPERIENTZIA
Izenburua

Haur hezkuntzan proiektuka hasi, proiektuka hazi, proiektuka hezi, proiektuka bizi
eta proiektuekin gozatu eta disfrutatu.
Zertan datza?
Iturzaeta HLHI ikastetxeak urteak daramatza proiektuetan oinarrituriko lanean;
Hezkuntza Proiektuaren ardatz metodologikoa da proiektuetan oinarritutako lana.
Ikastetxeko Curriculum Proiektuaren arabera, gure ikasleak euren bizi-eremuaren
testuinguruan oinarritu eta hortik abiatuz eraikitzen dute euren ikasketa prozesua.
Ikasketa guztiz esanguratsua, praktikoa eta bizia da. Horrela haurrek gozatuz gain, ikasi
eta ondo pasatzen dute. Hala adierazten digute proiektuaren amaierako ebaluazio
saioetan.
Bestalde, proiektuka lan eginda, oinarrizko curriculuma ondo betetzen dugu.
Esperientzia garapena:

Edukia

Gugana hurbilduz gero, gure proiektuen aurkezpenak eta gure geletara bisitak
eskaintzen dizkizuegu. Bertan, ikasleek egiten dutena eta guk dakiguna erakutsiko
dizuegu.
Hiru bisita mota eskaintzen ditugu:
-1goan: ikastetxearen ezaugarriak, proiektuka lan egiteko oinarri teorikoak, proiektu
baten hasierako fasearen edukiak eta antolamendua, eta fasearen gauzatzea geletan.
- 2.ean: proiektuaren garapenerako teoria eta fasearen gauzatzea geletan.
-3.ean: proiektuaren amaierarako teoria eta fasearen gauzatzea geletan.
Zuen ikastetxeetan, proiektuka aritzeko orientabideak eta aholkularitza jasoko duzue.
Azkenik, ikastetxe bakoitzera bisita bat egitera konprometitzen gara, eta HHko
klaustroarekin lankidetan aritzeko prest gaituzue.

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Iturzaeta HLHI (Getaria, Gipuzkoa)

10.ESPERIENTZIA
Izenburua

SCIENCE IN THE ENGLISH CLASSROOM lehen hezkuntzan. Proposamen
metodologikoak eta estrategia praktikoak marko hirueledunetan.
Zertan datza?
Hizkuntza bat ikasteko ez da nahikoa hizkuntzaren gaineko hausnarketa egiten ikastea,
horrez gain, hizkuntza ikasteko tresna izan behar da. Edozein jarduera burutzerakoan,
hizkuntza bitartekoa izanik, hizkuntzaren ezagueran sakonduko dugu.
Hizkuntzei dagozkien konpetentzia ezberdinak garatzeko dimentsio ezberdinak hartu
behar dira kontuan; ulermena eta adierazpena, bai idatziz, bai ahoz.

Edukia

Norberaren konpetentzia-mailatik abiatuta eraikitzen doa ezaguera. Planteatzen diren
jarduerak esanguratsuak dira ikasleentzat eta beraien nahia eta interesekin
konektatzen dute. Sozialak izanik, ikasleen artean elkar eragingo dute eta horren
ondorioz elkarrekin eta elkarri lagunduz ikasiko dute.
Hiru hizkuntzen ikas prozesuan metodologia bera erabiliko dugu.
Helburuak:







Ikastetxe
tutorea(k)

Testuinguruak diseinatzea (espazioa, baliabideak, jarduerak, denbora...) eta
behar diren egiturak antolatzea.
Ingelesa bitarteko hizkuntza bezala erabiltzea ingurune natural eta sozialaren
curriculumeko alderdi batzuk garatzeko.
Elkar lanean aritzeko tresnak erabiltzea (Ingeleseko bloga) egindako lanak
igotzeko eta informazioa eskuratzeko.
Aurkezpenetarako tresna digitaletan trebatzea.
Ingelesa eta zientziaren arteko koordinazioa bultzatzea.
Ebaluazio irizpideak eta adierazleak antolatzea.

CEIP Amara Berri HLHI (Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa)

Amara Berri Sarea
Science inEnglishClassroom
Gainontzeko
informazioa

11.ESPERIENTZIA
Izenburua

Hizkuntzen curriculum integratua. Hizkuntzen trataera integratua. Fokapen
tradizionaletik fokapen eleaniztunera TRANSLANGUAGING teorian oinarritutako
estrategiak eta jarduerak erabiliz.
Zertan datza?
Hizkuntzen irakaskuntza fokapen eleaniztunaren ikuspegitik




Ahozko eta idatzizko testuen erabilera hiru hizkuntzetan eta aldi berean.
Hizkuntza-ikasketak hizkuntza batetik besteetara transferitzea.
Hizkuntzen irakaskuntza ikuspegi komunikatiboan oinarritzen den
metodologia.

Esperientzia garapena:

Edukia

Hezkuntza Sailak eskainitako formazioa jaso eta DREAM (Donostia ResearchGroup on
Education and Multilingualism taldearen eta FIHEZI-ko Jasone Cenozen gidaritzapean
eta aholkularitzaz fokapen tradizionaletik fokapen eleaniztunarena pasatzeko
lehenengo urratsak emango ditugu.
DREAM taldeak bi urtetan eginiko ikerketan Euskarako, Gaztelaniako eta Ingeleseko
departamenduetan hiru hizkuntzak aldi berean landu ziren Translanguaging estrategi
didaktikoan oinarrituta.
Helburuak









Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

Oinarrizko zehar konpetentziak garatzea.
Ikasleen konpetentzia eleaniztuna hobetzea.
Ikasleen kontzientzia eleaniztuna eta kultura artekoa bizkortzea.
Irakasleen formazioa handitzea.
Kontzientzia metalinguistikoa suspertzea.
Askotariko alfabetatze-trebetasunak garatzea.
Hizkuntzekiko kontzientzia suspertzea.
Hizkuntza eta edukia uztartzea.

CEIP Landako HLHI (Durango, Bizkaia)

12.ESPERIENTZIA
Izenburua

Ikasgela, ezagutza sortzen eta partekatzen duen komunitatea

Zertan datza?
Ikasgelaren ikuspuntu sozial eta komunikatiboa.
Helburuak:
Helburua da ikasgela begiratzeko eta ulertzeko modua aldatzea, ikuspuntu sozial eta
komunikazioan oinarrituta.
Ikaslee esku ideak, eskolare fu tzioak, irakasleare rola … sinesmen horien
inguruan hausnartzea.
Norbere praktikaren inguruan hausnarketa egin.
Edukia
Ondorioak atera, erronka berriak onartu eta horiei buruz erabakiak hartu.
Euskarriak:




Ikastetxe
tutorea(k)

Ikasleen gogoak eta proiektuak.
Ikasgela gizarte esparru den aldetik.
Ezagutza, ikuspuntu kulturaletik.

CEIP Antzuola HLHI (Antzuola, Gipuzkoa)

13.ESPERIENTZIA
Izenburua

IK/KI programa:Metodologia kooperatiboa gure ikastetxean txertatzen.

IK/KI programa zer da?
Ikasgelan ikaskuntza kooperatiboa aplikatzen duen programa da. Inklusioa ardatz
hartuta, ikasle orok arrakasta izateko eskubidea duela azpimarratu nahi du. IK/KI
programa hiru eremutan egituratzen da eta baliabide ugari ematen ditu edukiak
lantzeko.
Eremuak:



Edukia

A eremua: Taldearen kohesioa.
B eremua: Talde-lana baliabide gisa.
C eremua: Talde-lana eduki gisa.

Esperientziaren garapena:
Ikasgelan ikasle desberdinekin batera lan egiteko aukera paregabea eskaintzen du IK/KI
programak. Ikasle ororen ikasteko eta parte hartzeko aukera berdina bermatu behar
dugu, horregatik neska-mutilen arteko elkarreragina sustatzea beharrezkoa da.
Ikastetxe tutoreek eskainiko dute alde batetik, Ikaskuntza kooperatiboan egindako
ibilbidea eta bestetik, haien errealitatera egokitutako IK/KI programaren garapena.
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako praktikak dira.

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Pello Errota HLHI (Asteasu, Gipuzkoa)
CEIP Zumadi Eskola HLHI (Amezketa, Gipuzkoa)

Gainontzeko
informazioa

Ikasketa kooperatiboari buruzko II. Simposiuma
IK/KI I. topaketak

14.ESPERIENTZIA
Izenburua

IK/KI programa: irakasleen arteko kooperazioa, ikasleentzat eredu.
IK/KI programa zer da?
Ikasgelan ikaskuntza kooperatiboa aplikatzen duen programa da. Inklusioa ardatz
hartuta, ikasle orok arrakasta izateko eskubidea duela azpimarratu nahi du. IK/KI
programa hiru eremutan egituratzen da eta baliabide ugari ematen ditu edukiak
lantzeko.
Eremuak:




Edukia

A eremua: Taldearen kohesioa
B eremua: Talde-lana baliabide gisa
C eremua: Talde-lana eduki gisa

Esperientzia garapena:
Honakoa da gure ikastetxeak eskaintzeko duena:






Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

IK/KI programaren marko teorikoa.
o Programaren faseak
Bigarren Hezkuntzan kooperatzea posible da: gure esperientzia trukatzen.
Arlo ezberdinetako bi irakasle gela berean:
o Kooperazioa irakasleen artean
 Irakasle bakoitzaren rola
 Koordinazioa
 Ikasleen jarraipena
Inplementazioa ikastetxe-hartzailean

IES Olazabal BHI (Legazpi, Gipuzkoa)

15.ESPERIENTZIA
Izenburua

Ikastetxea kudeatzeko estrategiak: tresna digitalak bidelagun.

Zertan datza?
Gaur egungo gizarteak duen eskakizun maila eta ikastetxeen konplexutasun handia
kontuan hartuta, eguneroko lana ondo kudeatzea eta sistematizatzea ezinbestekoa da.
Esperientzia honek ikastetxearen antolaketa digitalaren nondik norakoak argitzen ditu
tresna ezberdinez baliatuz, besteak beste, irakaslearen koaderno digitala eta Alfresco
dokumentu gordailua.
Helburua:

Edukia

Irakasleen eta ikastetxeko komunitatearen eguneroko lana erraztu eta hobetzeko,
tresna ezberdinen erabilpena inplementatzea da esperientzia honen helburua.
Edukiak:






Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

Irakaslearen koaderno digitala: irakasleen koaderno digitala irakasleen
eguneroko lan tresna da. Horrela,eguneroko gela jarduerak, ikasleen
jarraipena, ebaluazio txostenak, notak, ikasgelako prozesuaren
kontrola...kudeatzeko aukera ematen du.
Alfresco, dokumentuen gordailua. Dokumentuak gorde, partekatu, linean
aldatu eta moldatzeko aukera ematen duen kode irekiko tresna. Edukien
administraziorako tresna indartsua da eta euskaraz erabili daitezken atalak
aurkeztu eta azalduko ditugu, ikastetxe-hartzailean inplementazioan
bidelagun izango gara.
Bestelako tresnak: ikastetxeak antolatzeko erabiltzen duen edozein tresna
ikastetxe-hartzailearen esku jarriko ditu: harrera plana, ikastetxearen
ebaluazioa (gogobetetasun inkestak, tutoretza plana, programazio ereduak... )

IES Beasain BHI (Beasain, Gipuzkoa)

16.ESPERIENTZIA
Izenburua

Ikasgelako jarduerak hobetzeko, diziplinarteko proiektuekin lan egiten Lehen
Hezkuntzan.

Zertan datza?
Lehen Hezkuntzan, diziplinarteko proiektuen programazio prozesua egokitzea.
(adibidez, LHko 6. mailan)
Helburuak:

Edukia






Proiektutik Arazo Egoeretara abiatzea.
Teknologia digitala eguneroko praktikan gauzatzea.
Hizkuntza Trataera Bateratua eguneroko jardueran txertatzea.
Irakasleen arteko koordinazioa eta ikasleen jarraipena bateratzea.

Esperientzia garapena:
Ordutegi, baliabide, taldeen antolaketa orokorra eta geletako egunerokotasunaren
arteko elkarreragina gauzatu.

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP San Martin Aguirre HLHI (Bergara, Gipuzkoa)

Gainontzeko
informazioa

Kalitate Sarea
Sam Martin de Agirre (Facebook orria)
San Martin de Agirre (Facebook profila)

17.ESPERIENTZIA
Izenburua

Metodologia berriak Bigarren Hezkuntzako ikasgelan

Zertan datza?
Azkeneko urteetan irakaslearen zeregina hezkuntzan erabat aldatu da. Gaur egun
informazioz gainezka gaude eta, horrek zor dezaken ezintasuna ekiditeko,
informazioaren kudeaketa zuzena egin behar dugu.
Hezkuntza errealitate berri honetara egokitu beharrean gaude. Unibertso birtualean
dauden APPSak, sare sozialak, logak… apro etxatu, eta irakaskuntza-jardueretan
txertatu behar ditu.
Edukia
3.0 WEBak aukera ematen digu hainbat pertsonek aukeratzen, azaltzen eta biltzen
duten informazioa gure eginkizun profesionalean erabiltzeko. Teoria eta ikuspegi
ezberdinak (FlippedClassroom, VisualThinking, proiektuetan oinarritako ikaskuntza,
Ga ifikazioa… , eta tresna digitalak portfolio, sare sozialak, Quiz, “ket h oti g…
eskura ditugu eta hezitzaile moduan hazteko aukera paregabea eskaintzen digute.
Helburua:
Helburua prozesuaren inguruan hausnartzea eta aldaketak proposatzea da. Baliabide
berriak, paradigmak, aplikazioak ... eskaini. Hau da, hezitzaile bakoitzari ikaskuntzairakaskuntza prozesua sortzen erraztea, bere nahi eta helburuetara egokituz, bere
ikasleriaren behar eta interesetan oinarriturik.

Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

IES Egape BHI (Urnieta, Gipuzkoa)

18.ESPERIENTZIA
Izenburua

Altzoko Eskola Txikiak: Eskola osoko proiektuak eta tailerrak
Zertan datza?
Altzoko Imaz Bertsolaria eskola EskolaTxikia da. Geletako adin aniztasunaren
aberastasuna aprobetxatu nahirik, proiektuetan oinarritutako metodologian
aurrerapauso ugari eman ditugu azken ikasturteetan.
Proiektuak eskola osorako egiten ditugu. Horrela, eskolako ikasle guztiak gai bera
lantzen dute eta gela ezberdinen arteko interakzioa eta kooperazioa ahalbidetzen dugu
elkarbizitza erraztuz, ikasleen arteko harremanak aberastuz, herriarekiko loturak
sendotuz eta ikas komunitatearen inplikazioa erraztuz …
Azken lau ikasturteetan, adin tarte zabalagoan ikasleak biltzen dituzten tailerrak
bultzatu ditugu; betiere, lantzen ari garen proiektuarekin lotura mantenduz. Horrez
gain, proiektua aberasteko ekintza osagarriak antolatu ditugu (irteerak, pertsona
adituekin elkarrizketak, ekintza solidarioak, komunitatearekin egindako jarduerak, … )

Edukia
Esperientzia garapena:
- Azken ikasturteetan landu ditugun proiektuek aukera paregabea eman digute:




Ikasle bakoitzaren ezaugarri eta ahalmenetara egokitzeko.
Curriculumarekiko loturak egiteko.
Ebaluazioari buruzko ikuspegia aldatzeko …

- Gure esperientzia azaldu eta erakutsi nahi dugu:



Adin aniztasunean oinarritutako proiektuak eta tailerrak martxan jarri nahi
dituen edozein eskolarentzako laguntza eta aholkularitza eskaintzen dugu.
Eskolaren berrikuntza pedagogikorako oinarrizko elementu hauek nola garatu
ditugun azalduko dugu:
o Behar den inplikazioa, prestakuntza, diseinua.
o Baina, batez ere, eskola bera bizi-gune bihurtzeko aukera eskaini nahi
dugu.

Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Imaz Bertsolaria HLHI (Altzo, Gipuzkoa)

Gainontzeko
informazioa

Gipuzkoako Eskola Txikiak

19.ESPERIENTZIA
Izenburua

Partekatzen eta sortzen, konpetentzia digitalak garatu.

Zertan datza?
Eskolako irakasleen eta ikasleen konpetentzia digitalen garapena bermatzea,
ikastetxeetako IKT proiektuak aurrera eramanez.
Esperientzia garapena:
Edukia
1.- Diagnosi baten ondoren, eskolako Konpetentzia digitalak planifikatzea.
2.- IKT Heldutasun Ereduan maila aurreratua lortzeko prozesuak sendotu.
3.- Berrikuntza metodologikoak martxan jartzea eskolen arteko proiektu
telematikoetan parte hartuz: Pelutxe, Asmakilo, Gure Herrietan )ehar…
4.- “ARE_HE)KUNT)A GELAN proiekturako bidea: eduki digitalak sortzen hasi
(Educaplay, Potatoes, Kizoa, aplikazioekin)eta eskura jarri ( Symbaloo,blogak,moodle).
Ikastetxe
tutorea(k)

CEIP Gainzuri HLHI (Urretxu-Zumarraga, Gipuzkoa)

Gainontzeko
informazioa

Gainzurikoak (Bloga)
Gainzuri IKT (Bloga)
Lizentziak eta webguneak (Symbaloo)

20.ESPERIENTZIA
Izenburua

Eskola digitala: Lehen Hezkuntzarako prozesu emankorrak
Helburuak:
IKT Heldutasun Ereduan maila aurreratua lortzeko prozesuetan laguntzea:



Edukia




Ikastetxeko kudeaketa zein komunikazio prozesu guztietan teknologia
txertatzeak dakarren onurei buruzko hausnarketa egitea.
Hezkuntza aplikazioak, Google Suite, Koaderno digitala … ezartzea.
Diagnosiaren ondorengo planifikazioa egitea.
Formazio ibilbideak aurreko puntuekin lotzea.

Baliabide digitalen erabilera bultzatzea irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan:



Eduki digitalak: Jclic, Agrega ...



Eskolen arteko lankidetza proiektuak: eTwinning.



Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

Lan proiektuak: metodologia On!
Robotika proiektuak esperie tzia …

CEIP Aduna HLHI (Aduna, Gipuzkoa)

21.ESPERIENTZIA
Izenburua

Berrikuntza metodologikoa material digitalekin
Zertan datza?
Teknologia digitalen erabilpena berrikuntza pedagogikoa eta metodologikoaren
mesedetan jartzen dugu.Beraz, teknologia tresna bezala ulertzen dugu, ikaskuntzairakaskuntza prozesuetan erreminta lagungarri bat.
Zuzendaritza Taldearen eta IKT batzordearen bultzada ezinbestekoa da klaustroa
inplikatu eta lan horretan aurreratzeko klaustro osoa inplikatu arte.
Nola gara daitezke ikasleen konpetentzia digitalak ikastetxean? Alde batetik,
irakasleena garatzen; bestetik, material digitalak denon artean sortzen; azkenik, arlo
guztietan erabiltzen (adibidez eXeLearning)

Edukia

Helburuak:





Irakasleon gaitasun digitalaz hausnarketa egitea.
Baliabide digital propioak nola sortu edo kudeatu (modu erraz batean) ikastea.
Berrikuntza proiektuaren nondik norakoen inguruko hausnarketa egitea:
beharrak, helburuak, planifikazioa, …
Metodologia berriak (eta ez hain berriak) eta IKTak duten lotura aztertzea.

Edukiak:



EXelearning: unitate didaktiko digitalak egiteko tresna.



Ezagutzaren transferentzia: barne- eta kanpo-sarea sortu.



Formazioa estrategikoaren diseinua eta plangintza.
ABP/PBL ProblemBasedLearning-en garrantzia eta ahalmena.

Ikastetxe
tutorea(k)

IES San Adrian BHI (Bilbo, Bizkaia)

Gainontzeko
informazioa

Proiektuaren gunea
Sare_Hezkuntza_Gelan (Bideoa)

22.ESPERIENTZIA
Izenburua

Ulermena lantzeko estrategiak arlo guztietan garatu
Zertan datza?
Ikasleen idatzizko zein entzutezko ulermena lantzeko estrategiak ezartzea eta
orokortzea ezinbestekoa da hizkuntza komunikaziorako konpetentzia garatzeko.
Horretarako, hizkuntza arloetan bakarrik lan egitea ez da nahikoa, arlo guztietan
estrategia komunak erabili behar dira emaitza onak lortu nahi baditugu. Hau da, gure
ikasleak irakurle eta entzule trebeak izatea.
Helburua:

Edukia

Ikastetxean idatzizko zein entzutezko ulermena hobetzeko eman ditugun urratsak
azaltzea, eta bidean erabili ditugun egitura eta prozedura partekatu: Hizkuntza
Batzordean planifikatutako lan-saioetatik, geletako jardueretara egindako ibilbidea,
hain zuzen ere.

Esperientzia garapena:
-

-

Hizkuntza Batzordea: osaera eta zereginak.
Ulermena lantzeko estrategiak:
o Planifikazioa: ardurak eta denborak.
o Gelako jarduerak prestatzeko lan-saioen egitura: erabilitako
dokumentuak eta ereduak.
o Jardueren sistematizatzea: txantiloiak eta kontrol orriak.
o Emaitzen analisia.
Proposamena garatzeko IKT baliabideak.
Ibilbidean beharrezkoa den aholkularitza eskaini.

Ikastetxe
tutorea(k)

IES Uribekosta BHI (Plentzia, Bizkaia)

Gainontzeko
informazioa

Hizkuntza Proiektua Sitea

23.ESPERIENTZIA
Izenburua

Eleaniztasun bidearen argi-itzalak
Zertan datza?
Ikastetxeentzat eleaniztasuna martxan jartzeak antolaketa erronka bat suposatzen du:
abiapuntua edo errealitatea eta estrategiak ikertzea, ohiko dinamiketan aldaketak
ezartzea. Eta, agian zailak izan daitezken, barneko zein kanpoko eragileen arteko
adostasunetara heltzea. Zentzu horretan, zertan izan al da gure esperientzia
lagungarria?

Esperientzia garapena:
-

Gure ibilbidearen zehaztapenak azalduko ditugu:
o Emandako urratsak.
o Topatutako zailtasunak eta nola egin diegun aurre.
o Proiektuaren alderdi positiboak.
o Ikastetxearen antolaketa.
o Hartutako konpromisoak.
o Egiten dugun balorazioa.

-

Etengabeko errebisioaren beharra (urtero):
o Ikasleen errealitatea.
o Ikasgaien egokitasuna.
o Egin ditugun moldaketak.

-

Ikastetxe bezala egin ditugun hausnarketak.

-

Irakasleen egonkortasunaren beharra.

Edukia

Ikastetxe
tutorea(k)
Gainontzeko
informazioa

IES Barrutialde BHI (Arratzu, Bizkaia)

24.ESPERIENTZIA
Izenburua

Edukia

Flipped classroom, ikasteko beste era bat: ikaslea protagonista
Zertan datza?
Zer da Flipped classroom?Ideia oso sinplea da: orain arte, irakasleak gelan azalpenak
ematen zituen, sortzen ziren zalantzak azaltzen saiatzen zen, eta gero, ikasleek ariketak
eta lanak etxean egin behar zituzten.
Flipped Classroom metodoarekin,ideia horri buelta ematen zaio: kontzeptu bat
azaltzeko orduan,irakasleak ikasleek etxean ikusteko tutoretza-bideo laburrak
erabiltzen ditu - berak eginikoak edo Interneten aurkitutakoak-. Hau da, ikasleek
irakaslearen azalpena etxean ikusten dute. Horrela, nahi adina aldiz bideoa pausatu,
atzera eman edo ikusi ahal dute eta sortzen zaizkien zalantzak apuntatu eta hurrengo
klase hasieran galdetzeko aukera dute.
Hortik aurrera landutako kontzeptuekin lotutako lanak, ariketak ... klasean egiten dira
irakaslearen eta taldearen laguntzaz. Beraz, Flipped Classroomek gelan metodologia
aktiboagoak erabiltzeko aukera eskaintzen digu: talde kooperatiboak, proiektu bidezko
irakaskuntza, gamifikazioa...
Esperientzia garapena:







Martxan jartzeko baliabideak: GSuiteko tresnak (Classroom, YouTube, Site,
Drive, For ularioak, …)
Zelan egin bideoak?
o Bideoak egiteko aplikazioak.
o Bideoak egiteko aholkuak.
Arazoen kudeaketa
o Zer egin bideoak ikusten ez dituztenean.
o Zelan jakin ikusi dituztela.
Eta gelan zer?
o Talde kooperatiboak.
o Banakako lana.
o Proiektuen bidezko irakaskuntza.
Familien papera.

Ikastetxe
tutorea(k)

IES Lekeitio BHI (Lekeitio, Bizkaia)

Gainontzeko
informazioa

YouTubeko kanalak:



Jesus Mari Rey



Agustin Urretabizkaia



Eider Antxustegi



Aritz Audikana
Luis de Luz

 Goierri eskola
Esteka interesgaria

25.ESPERIENTZIA

Izenburua

Nola izan Eskola Jasangarria”

Zertan datza?
Ekimen honen bitartez, jasangarritasunaren hezkuntzaren bidean praktika onak dituen
ikastetxeak tutoretza lana egingo du praktika arrakastatsuak ezagutaraziz eta testuinguru
berrietara egokituz. Horretarako, Eskolako Agenda 21 programa hezkuntza estrategia
garrantzizkoa da, ikasleek ingurumenaren egoerari buruzko ezagutzak lantzeko eta
jasangarritasunaren aldeko jarrerak eta konpromisoak eragiteko. Programa hori ere,
ikasleak ikastetxeetako eta udalerrietako ekintza-planetan parte hartzeko ildoetako bat
bilakatu da.
Helburuak:


Edukia





Jasangarritasunaren hezkuntzarako esperientzia kurrikular berritzaileak
elkarbanatzea.
Ikastetxe hartzaileei jasangarritasuna hobetzeko estrategia eta eredu zehatzak
eskaintzea, beti ere haien ezaugarri eta beharrei egokituak.
Ikastetxe hartzaileei proiektua aurrera eramateko behar dituzten tresnak,
informazioa eta aholkularitza ematea.
Jasangarritasunaren bidean hezkuntza komunitate osoaren parte-hartzea
areagotzen duten ereduak proposatzea eta lantzea.

 Ikasleak instituzio publikoetara hurbiltzea. (Udaletxera).
Esperientziaren bilakaera:





Eskolako Age da eta Eskola Jasa garria ai tzatespe prozesuari uruzko
hasierako prestakuntza.
Ikastetxeko tutorearen eta beste ikastetxe jasangarrietara bisitak.
Ikastetxe hartzaileetara bisitak; diagnostikoa eta proposamenak ikastetxe
hartzaileetan jasangarritasuna hobetzeko ekintza-planari.
Ekintza-planaren jarraipena eta ebaluazioa.

Ikastetxe
tutoreak

IES Kantauri BHI (Santurtzi, Bizkaia)

Bestelako
informazioak

ESKOLAKO AGENDA 21

26. ESPERIENTZIA
Izenburua

Baratzea: hezkuntza zientifikoa, teknologikoa eta y dieta osasuntsuak
Zertan datza?
Eskola Baratzea jarduketa eta elkargune toki aparta da: alde batetik, haur-hezkuntzako,
lehen-hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako irakasle eta ikasleen arteko elkarrekintzak
ahalbidetzen ditu, eta, bestetik lurrarekin -errealitatearekin- kontaktuan mantentzen
gaitu, gaur egungo zientziak eta teknologiak duten begirada birtualetik at.
Baratzearen inguruan garatzen ditugun diziplinarteko jarduerak anitzak dira: behaketa,
ikerketa, azterketa, diseinua, eraikuntza eta programazioa erreminta digitalak eta fisikoak
erabiliz. Horrela konpetentziak garatzen ditugu:



Edukia

Zeharkakoak: ikasten ikasteko konpetentzia, elkarbizitzarako konpetentzia,
ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.

Esperientziaren bilakaera
Erabiltzen ditugun jarduerak anitzak izanik, gehienetan erreminta digitalak erabiltzen
ditugu lana garatzeko eta hedatzeko.










Ikastetxe
tutoreak
Bestelako
informazioak

Curriculumari dagozkionak: konpetentzia zientifiko teknologikoak.

Baratzea eratzeko beharrezkoak diren egiturak diseinatu eta eraiki; ureztatze
sistema.
Konposta ekoiztu: parametro fisiko eta kimiko egokiak erabili, kalitate egokia
duen konposta lortzeko.
Aldagai abiotikoen neurketa eta jarraipena egin, laborantzen baldintzak
hobetzeko.
Landare ezberdinak landatu: sendagarriak, exotikoak, aromatikoak, haragijaleak..
Dieta osasuntsuak eta elikagaien nutrizio balioak.
Sukaldaritza tailerra.
Laborantza-egutegia sortu eskuz eta, Calendar” erabiliz digitalizatu.
Baratzearen inguruko jardueren jarraipena eta hedapena, interneten bitartez .
balantze ekonomikoa.

CPI Samaniego IPI (Vitoria-Gazteiz, Araba)

27. ESPERIENTZIA
Izenburua

Ikasleak erakarri, euskaraz egin nahi izan dezaten.
Zertan datza?
Euskal Girotze Barnetegietako egonaldietan eraldaketa-prozesu bati ekiten diogu.
Prozesuan, ikasle taldea eta pertsona (norbanakoa) dira gure lanaren ardatz eta erdigune.
Ikasleek euskararekin duten harreman afektiboa berariaz lantzen dugu, haiek euskarara
erakartzen eta limurtzen saiatzen gara, euskaraz egin nahi izan dezaten. Gure
proposamenaren ardatza da ikasleek kontzientzia hartzea, euskararen atxikimendu
baikorraren graduaren kontzientzia, taldean sortzen diren emozioen eta elkarrenganako
dinamiken kontzientzia, …

Edukia

Barnetegietako dinamiketan hainbat emozio azaleratzen dira: bizipenak, sentimenduak,
hunkidurak … Talde hausnarketaren bidez, barnetegian aukera ematen diegu ikasleei
emozio horiek kanporatzeko, berbalizatzeko eta besteekin konpartitzeko. Euskararen
hautua pertsonala da, bide hori norberak egin behar du, baina bidea denon artean eraiki
dezakegu. Horixe da gure nahia, bide hori elkarrekin egitea, modu dibertigarri, ludiko eta
erakargarrian.
Nola egiten dugu hori? Agia ahaztuko dute guk esa dakoa, ai a i oiz ez se titu
dute a . Horixe da gure esaldi gakoetako at. Ba esa, afektua eta segurtasu a e ate
diegu. Aukerak sortzen ditugu, ikaslea entzule izatetik hiztun kontziente izatera pasa
dadin.
Ikastaroaren izaera erabat praktikoa da eta esperimentazioan oinarrituko da. Hori guztia
giro alai eta goxoan egingo dugu.

Ikastetxe
tutoreak
Bestelako
informazioak

Euskal Girotze Barnetegiak (Elgoibar, Gipuzkoa)

III. ERANSKINA
PARTEKATUZ IKA“I E“PERIENTZIETAN PARTE HARTZEKO AKORDIOA
…………………..,

7ko ……………….are …………a.

BILDUTAKOAK
Batetik,…..………………………………………, ………………………………………….. ikastetx eare ize ea . Partekatuz ikasi
esperientzia bat egiteko dirua esleitu zaio ikastetxeari.
Bestetik,………………………..………………………………. Koordi atzailea iza go da, …………………………………………………
ikastetxea . Partekatuz ikasi" esperie tzia tutoreare a egiteko ize datu da ikastetxea.

AZALDU DUTE:
I. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak diru-ze bateko bat e a dio ………………………………… ikastetxeari,
ho ako
Partekatuz
ikasi
esperie tzia
hau
egiteko:
…………………………………………………………………………………………………..
II. …………………………………………………………… ikastetxea esperientzia horretan laguntzeko tutore izendatu da.
Horregatik, honako hau
ERABAKI DUTE:
1. Lan-egitas o bat o artzea, akordio ho i era tsiko zaio a, Partekatuz ikasi esperie tziare bilakaera
finkatzeko. Haren barruan, tutorearena egiten duen ikastetxea hirutan joango da gutxienez eskaera egin duen
ikastetxera, eta eskaera egin duen ikastetxea behin gutxienez tutorearena egiten duen ikastetxera.
2. Honako betebehar hauek ezartzea eskaera egin duen ikastetxeari:









Ikastetxean esperientziaren bilakaera koordinatzeko arduraduna izendatzea.
Tutorearena egiten duen ikastetxearekin lan-egitasmoa zehaztea, prozesuaren fase guztiak gauzatzea
eta parte aktiboa hartzea.
Ikastetxe interesduneko kide guztiek esperientzia osoan parte hartzen dutela bermatzea.
Esperientzian oinarritutako jardunbide bat abiaraztea ikastetxean.
Prozesua ebaluatzea eta amaierako memoria egitea.
Esperientzia klaustroari ezagutaraztea.
Esperientziaren amaieran, ikastetxe gisa erabakitzea ea egokia den ala ez esperientziaren bidez
ikasitakoa ikastetxean aplikatzea.
Berritzeguneko erreferentziazko aholkulariarekin harremanetan egotea, esperientziaren bilakaerari
buruzko informazioa emateko.

3. Honako betebehar hauek ezartzea tutorearena egiten duen ikastetxeari:




Ordutegia behar bezala egokitzea eta tutoreei beren lana egiteko malgutasuna ematea.
Eskaera egin duen ikastetxeari esperientziari buruzko prestakuntza ematea eta esperientzia egiteko
beharrezko materiala eta dokumentuak ematea.
Eskaera egin duen ikastetxera gutxienez hirutan joatea, haren testuinguruaren berri izateko.





Eskaera egin duen ikastetxea esperientziaren inguruan aholkatzea eta praktika bat abiarazteko aholku
ematea.
Esperientziaren eta praktikaren bilakaeraren jarraipena eta ebaluazioa egitea, baita eskaera egin duen
ikastetxearen inplikazioarena eta parte-hartzearena ere.

4. Eskaera egin duen ikastetxeari esleitutako 800 euroak Partekatuz ikasi esperie tzia egiteko gastuak
ordaintzeko erabiltzea: joan-etorri eta bisitaldien gastuak eta materiala eta dokumentuak prestatzekoak
(eskaera egin duen ikastetxearenak zein tutorearena egiten duenarenak).

Bat datozen adierazgarri, hasieran aipatutako egunean eta lekuan, akordio honen bi ale sinatu dituzte aldeek.
Ondoren, kopia bat bidaliko diete eskaera egin duen ikastetxeari dagokion Berritzeguneari eta Hezkuntza
Berriztatzeko Zuzendaritzari.

Eskaera egin duen ikastetxearen izenean,

Koordinatzailea, tutorearena egiten duen ikastetxearen izenean,

