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Hezkuntza 
Eraldaketa

Eraldaketa Pedagogikoan 
oinarrituta ikastolaren 

hezkuntza eredu propioa 
garatu

Ikastolako pertsona 
eredua aintzat hartuta 

etapa bakoitzeko 
egitasmo pedagogikoak 

egituratzea 

Etapen arteko 
koherentzia bermatu

Hizkunta Proiektua 
indartu 

Jardunbide Inklusiboa 
sustatu

Hezkuntza 
personalizatuan sakondu

Partaidetza

Kilometroak erabili 
erakundeko pertsonen 

arteko kohesioa lantzeko 
eta sinergiak lortzeko

Ikasleria ikastolako 
organoetan subjetu 

aktiboa izateko bidea 
marraztu

Hezkuntza Batzordea 
indartu

Jarraipen Batzordeen 
egitura ekintza osagarrien 

beste eremuetara 
zabaldu (zerbitzuak, 
eskolaz kanpokoak, 

komunikazioa)

Komunitatea era ludiko 
batean elkartzeko 
eskaintza indartu

Komunikazioa

Gurasoekin  
komunikazioa hobetu 

Ikasleekin komunikazio 
hobetu

Teknologiak eskaintzen 
dituen aukerak baliatu 

gurasoen egitekoak 
errazteko (Inika, 

calendly...)

Ikastolaren izaera eta 
jardunaren inguruan 

komunitatea informatu

Ikastolak Gizarteari 
egiten dion ekarpena 
argitu eta komunikatu

Aliantzak

Orereta, Haurtzaro eta 
Oiartzoren arteko 

ezagutza eta 
koordinazioa indartu

Herriko eragileekin 
sareak indartu eta berriak 

sortu euskararen 
normalizazioan eta euskal 

kultura erdigunea jarriz 

Udalarekin harremana 
indartu

Herriko elkarteekin eta 
eragileekin gure balioekin 
bat datozen ekimenetan 

elkarlana indartzea

Ekonomia sozialeko 
erakundeekin aliantzak 

sendotzea

Baliabideak 

Guneen eraldaketaren 
hausnarketa egin 

(pedagogia eta 
matrikulazioa aintzat 

hartuta)

Añabitarte gunea 
biziberritu

Instalazio edo zerbitzu 
osagarrien inguruan 
salmentak igotzeko 
aukerak aztertu eta 

aurrera eraman

Lantaldearen bilakera 
profesionalean indarra jarri 

Langileekin komunikazio 
hobetu

Prestakuntza Plana hobetu, 
talde mailan zein banakako 

beharrei erantzuteko

Barne praktika onak 
bultzatu eta ezagutzera 

eman eta jasotako 
prestakuntza partekatzeko 

sistema egokiak sortu

Lidergo partekatuaren 
ezarpenean jarraitu 

Ardura eta egitura 
ezberdinen trantsizio 

prozesu funtzionala lortu

Ikastolarekin koherenteak 
diren GJHak (ODS) 

identifikatu eta modu 
egituratuan lantzen 

jarraitu

Eginkizuna, Ikuskera eta 
Balioen komunikazio 

egokia egitea

Izaera kooperatiboaren 
ezagutza sendotzea

Publiko komunitario izaera 
argitu

Ukiezinak: Pertsonak, baloreak,...

Ikasleak

Pertsona eredutik abiatuta Ikasle 
bakoitzak bere konpetentzien 

garapen handiena lortzea

Ikasleen asebetetze eta 
proiektuarekiko maila egokia lortu

Komunitatea
Ikastolaren komunitateko kide 

izatearen sena berpiztu

Komunitateko kideen arteko 
kohesioa lortu

Gurasoen asebetetze maila egokia 
lortu

Gizartea

Herrian eragile aktiboa izan

Ikastolak gizartean duen irudi egokia 
lortu

Euskara eta Euskal Kulturan 
erreferentea izan

Egonkortasuna

Merkatu kuota mantendu

Oreka ekonomikoa bermatu

Hezkuntzara bideratuko ditugun 
sarrera gehigarriak lortu


