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a Antzerki, koadernaketa eta sukaldaritza
tailerrak.

a Igeriketa ikastaroak.

a Hezkuntzan Berariaz Sendotzeko Programa
(HBSP).

a Aniztasun gela.

a Goi mailako Lanbide Heziketa zikloei
zuzendutako batxilergoa.

a Etorkinei zuzendutako errefortzua.

ERABILTZEN DITUGUN
BESTE BALIABIDE BATZUK

a Berritzegunea.

a CRI (itsuei zuzendutako errekurtso zentrua).

a “Síndrome de Down” erakundea.

a APNABI.

a Buru-osasun zentru pribatu zein publikoak.

a Geure ikasleei laguntzen dieten langile
espezializatuak: psikologoak, psikiatrak,
psikopedagogoak…

a Premia berezietako ikasleei arreta ematen
dien hainbat erakunde…
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5GEURE IKASLEEKIN LAN EGITEN DUTEN
KANPOKO ERAKUNDEEKIKO KOORDINAKUNTZA



Psikologoak, Pedagogia Terapeutikoaren irakasleek (PTek)
eta Hezkuntza Laguntzako Espezialistek (HLEek) osatzen
dugu taldea.

Honez gain, ikasturte bakoitzean sor daitezkeen hezkuntza
premia bereziei lotutako kanpoko langileen laguntza ere
badugu: musikoterapeuta, itsuei zuzendutako laguntza
irakaslea, okupazio-terapeuta, fisioterapeuta, logopeda.

NORTZUK GARA?

• Ikaslea ikastetxean dagoen bitartean, berari, bere senide zein bere
irakasleei lagundu eta aholkua eman.

• Premia berezietako ikasleei banaka zein taldekako arreta eman,
geure lana prebentzio, antzemate, balorazio eta ikasleen jarraipenari
zuzenduz.

• Metodologia errekurtso berriak ikasleei egokitu.

• Hezkuntza premia bereziko ikasleei gelako integrazioan lagundu.

• Ikasleei bizitzarako trebeziak eskura ditzaten lagundu.

ZER EGITEN DUGU?
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LEHEN HEZKUNTZA (6-12 urte bitartekoa)

a Premia berezietako ikasleei zuzendutako arreta.

a Hezkuntza-errefortzua behar duten ikasleei
zuzendutako arreta.

a Banakako arretarako egitasmoak.

a Ikasleekiko banakako elkarrizketak
(Psikologoek, PTek…).

a Banakako balorazioak.

a Curriculuma norbanakori egokitzea.

a Curriculumaren norbanako egokitzapenak.
a Taldekako gaitasun probak.
a Talde zein banakako ikasleen jarraipena.

Honetarako ditugun baliabideak:

a Laguntza gela.
a Gela egonkorra.
a Logopeda.
a Psikologoa.
a Hezkuntza laguntzako espezialistak.
a Musikoterapeuta.

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA (12-16 urte bitartekoa)

a Curriculuma norbanakoari egokitzea.

a Curriculumaren norbanako egokitzapenak).

a Hezkuntza-errefortzuak.

a Ikasleekiko banakako elkarrizketak
(Psikologoek, PTek…).

a Banakako balorazioak.

a Gaitasun probak.

a Talde zein banakako ikasleen jarraipena.

Honetarako ditugun baliabideak:

a Laguntza gela.

a Hezkuntza laguntzako espezialistak.

a Psikologoa.

Ikasle bati bere eskolatze-aldian sortzen zaion
edozein premia berezi, Orientazio Mintegiak
ikasi adostu eta martxan jartzen du, irakasle
taldearekin batera.
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HAUR HEZKUNTZA (3-6 urte bitartekoa)

a Premia berezietako ikasleei zuzendutako
arreta.

a Hezkuntza-errefortzua behar duten
ikasleei zuzendutako arreta.

a Banakako balorazioak.

a Curriculuma norbanakori egokitzea.

a Talde zein banakako ikasleen jarraipena.

Honetarako ditugun baliabideak:

a Laguntza gela.

a Psikomotrizitate gela.

a Premia berezietarako logopedia zerbitzua.

a Premia berezietarako fisioterapia zerbitzua.

a Hezkuntza laguntzako espezialistak.

a Psikologoa.

BATXILERGOA 

a Bokazio-orientazioari buruzko probak.

a Psikologoak ikasleekin egindako banakako
elkarrizketak.

NOLA EGITEN DUGU LAN?


