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HEZKUNTZA  SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
III A ERANSKINA
CURRICULUM-ANIZTASUNAREN BIDEZ IKASKUNTZA ETA ERRENDIMENDUA HOBETZEKO PROGRAMAK
KONPROMISOAK IZENPETZEA
IKASTETXEAREN DATUAK
Taldea
Ikasturte 1ekoak
2 ikasturtekoa (1. urtea)
2 ikasturtekoa (2. urtea)
Kopurua
Curriculum-aniztasuneko ikastaroa emateko proposatutako ikastetxeak programako kide bakoitzarentzat oinarrizko programa eta banakako programa egiteko konpromisoa hartzen du. Dokumentu horiek Hezkuntza Ikuskaritzaren esku egongo dira 2018ko urria amaitu aurretik.
Ikastetxeak banakako plana egiteko konpromisoa hartzen du ikasle bakoitzeko; plan horretan irakasleek, printzipioz, oinarrizko edukiak eta ebaluazio-irizpideak zehaztuko dituzte. Ikasleak oinarrizko gaitasunak eskuratu ditzan irakasleek beharrezko jotzen dituzten oharrekin osatu egingo da programa hori ikasturtean zehar.
Proiekturako zehaztutako helburuetarako erabiliko ditu ikastetxeak jasotzen dituen baliabideak.
Programa deialdian emandako jarraibideak betez garatzeko konpromisoa hartzen du ikastetxeak.
Ikastetxeak programaren garapena azaltzen duen memoria egingo du ikasturtearen amaieran, eta ikastetxeko urteko memorian txertatuko du hori.
Ikastetxeko zuzendaritzak gurasoei edo legezko tutoreei jakinarazi eta entzun die.
Erakunde eskatzaileak eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla eta laguntza hauen onuradun izateko ezarritako betekizunak betetzen dituela adierazi du.
Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuaren 40.2 artikuluaren arabera, ikastetxeak honako hau adierazten du: curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bati ekiteko onartutako ikasle guztiek ebaluazio akademikoa eta psikopedagogikoa izan beharko dutela, eta programari ekin ahalko diotela gurasoei eta legezko tutoreei entzunda.
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