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1.-Tutoretzaren egitura. 

 

1.1.- Tutoretza lantzeko astean behin burutuko dira tutoreen bilkurak. Bilera 
hauek orientatzaileak koordinatuko ditu eta Ikasketa Burua joan daiteke. 

 

1.2.-Tutoreak, lana ongi garatzeko, taldeko beste irakasleekin harremanetan 
egon behar du eta irakasle taldearekin betebehar hauexek izanen ditu: 

– Ikasle talde bakoitzaren lan arazoak aztertu. 

– Aniztasuna lantzeko egin behar diren plangintzak osatu. 

– Ebaluazioa bideratzea eta era komunean lana prestatzea.  

– Modu bateratuan landu behar diren gaien programak adostu  

– Ebaluazioaren ondorioz hartu beharreko neurriak aztertu, adostu 

eta praktikan jarri. 

Tutoreak edozein unetan dei dezake irakasle-taldea. 

 

1.3.-Ikasleekiko tutoretza saioak. 

Astean tutoreak eskola-ordu bat dauka elkarrizketak egiteko eta haien bidez 
jarraipen lana bideratu ahal izateko. 

 

a) Elkarrizketak 

b) Orientatzailearengana ikasle bat bideratu behar dugunean. 

 

1.4.-Ikasle taldearekin eginen diren tutoretza saioak 

DBHn astero eskola-ordu bat egonen da talde-tutoretza egiteko, eta 
horretarako Lan Plan espezifikoa eginen da. Gero ikusiko dugu. 

 

 

 



 

1.5. Familiekiko harremanak 

Gurasoekin harreman baikorrak izatea nahi dugu. Hezkuntzak eskola 
komunitatearen partaide guztien lan komuna izan behar du. 

 

a) Gelako bilerak 

b) Bakarkako elkarrizketak 

c)Orientazio hitzaldiak 

 

 

2.-Tutoretza planaren helburu zehatzak  

 

2.1.-Helburuak: 

Kontuan hartuz ikasleek ikasturte honetan derrigorrezko etapa bukatzen 

dutela ondoko hauek ikusten ditugu garrantzitsu: 

– Aukerak egitea. 

Ikasturtearen bukaeran orientazio-aholkua eman behar zaie ikasleei. 

Hau ez dugu gauza puntual bezala ikusi behar, prozesu bezala baizik. 

Afera honetan irakasle guztiok hartu behar dugu parte. Tutoretza 

departamentuak 4. mailako irakasle guztiei eta bereziki irakasle 

tutoreei laguntza emanen die orientazio eginkizunean. Tutoretzan 

landuko den arren, irakasle guztiok ikasleek gure gaia atsegin duten 

jakin arazi behar diegu. Beren burua ezagut dezaten, elkarrizketak 

eta ariketak egiten ditugu. Gure mintegiak ematen dituen gai guztiei 

buruzko informazioa eman behar diegu ikasleei. 

– Ikasle bakoitzaren beharrei laguntza ematea, beren errealitate pertsonalari 

egokitzen saiatuz. 

 

2.2.-Helburu hauekin garatu nahi diren gaitasunak: 

-Hizkuntza-komunikazioarako gaitasuna. 

-Gizarte eta hiritar-gaitasuna. 

-Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. 

-Ikasten ikasteko gaitasuna. 

2.3.-Programazioa. Edukiak 

Sarrera: Ikasturte haserako dinamikak Hiru saioa. 

 



 

2.3.1.- DBH 4. Mailakoek Zer erabaki behar dute? 

Eguneroko erabakiak hartu behar dituzte. 

Lanbide Heziketarako adinean sartzen dira. Galdera hauen erantzunak eman 
behar dituzte: 

– Ikasten segitu nahi dut? 

– Lanean hasi nahi dut? 

– Ikastekotan zer? Batxilergoa? Erdi mailako heziketa zikloa? 

– Zein ziklo? 

– Zein batxilergo? 

Zer-nolako laguntza izanen dute? 

Autoezagutza frogak 

Informazioa 

 

2.3.2.- Baliabideak. Test-ak eta laguntza digitala. 

1.- Norberaren interesak behatzeko froga 

2.-Norberaren gaitasunak atzemateko froga 

3.-Norberaren izakera aztertzeko froga 

4.-Norberaren perfila (interesak/gaitasunak/nortasun) arlo desberdinetan 
(teknika/zientzia/giza-gizarte/artea/biosanitarioa 

5.-Zikloak moduluak, karrerak eta unibertsitateak.  

6.-Batxilergo ikasketen informazio-aurkezpena.  

7.-3.mailako Bide-heziketa programaren jarraipena: trafiko istripuen ondorioak 
testigantza baten eskutik.  

 

3.- EBALUAZIOA 

 

Ebaluazioa irizpide hauen arabera eginen da: 

a)Programazioaren ebaluapena. 

- Ebaluazio saioak bloke bakoitzaren bornean kokaturik daude eta 
tutore bileran egiten dira. 

- Puntualki ikasturtearen erdialdean eta amaieran ebaluazio saioak 
egiten dira, programatutakoaren jarraipena egiteko. 

- Antolatutako blokean kanpo-teknikariak egoten direnean galde-sorta 
banako eta taldekoaren bitartez egiten da ebaluazioa. 

b) Planaren ebaluapena. 

 -Planaren ebaluazio orokorra bi ataletan egin ahal izanen da: 

 



 

1) Ikasturtean zehar ageri izan diren datuak jasotzen dira eta laburtu. 

2) Programaren atal zehatzen ebaluapena: metodologia, antolamendua, 
materiala, denbora eta edukiak. 

 -Planaren ebaluazio orokorra bi urtetik behin gauzatzen dugu  

 

Irizpide hauek kontutan izaten ditugu: 

 . Agertzen diren beharrizanak kontutan hartzen ditugu. 

 . Tutore taldearen espektatibak. 

 . Inguruari buruzko ikaslegoaren beharrizanak ezezik, ikasle banakoaren 
egoerari dagozkionak ere kontutan izaten dira. 
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