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MAILA Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna

A 2.1 14:45-15:45 14:45-15:45

A 2.2 14:45-16:15 14:45-16:15

B1 14:45-16:15 14:45-16:15

B2 14:45-16:15 14:45-16:15

Egungo taldEak

Maila eta egutegi/ordutegiaren arabera, talde berriak 
irekitzeko aukera dago gutxieneko ikasle kopurua 
badago.

Talde irekiak dira, hau da, ikasturtean zehar ikasle 
berriak sartzeko aukera dago, maila berbera badute.
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ELDUAIEN METODOA
Saioen egitura
Saio bakoitza jarduera ezberdinez osatzen da 
eta bakoitzean trebetasun linguisitko ezberdinak 
lantzen dira. 

Elduaien metodoa
Trebezia linguistiko bakoitza lantzeko, 45 urtetik 
gorako esperientzian oinarritutako metodologia 
propioa dugu.

Plataforma interaktiboa
Ikaskuntza prozesuari laguntza jarraitua 
eskaintzeko asmoz, Elduaien campus-a sortu 
dugu berriki.

Txosten zehaztuak
Gurasoei hiruhileko ebaluazio txostena 
helaraziko zaie eta Elduaieneko arduradunarekin 
harremanetan jarri ahal izango dira une oro.

·

·

·

·
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Jarraipena.
Ikastetxeko zuzendariak hasieran talde, irakasle 
eta e-mailen zerrenda jasoko du. Ikasturtean 
zehar,  taldeei dagokien informazio osoa jasoko 
du eta ikasturte amaieran, galdetegien emaitzak, 
datorren ikasturteko taldeen proposamena eta 
bileren aktak jasoko ditu.

Ikasturte amaieran gurasoek, Elduaieneko 
arduradunak eta irakasleak informazio bilera 
bat egingo dute, talde eta saioen balorazio 
orokor bat egiteko. Horren ostean, gurasoek 
irakaslearekin hitz egiteko aukera izango dute, 
idatziz jasotako txostenari buruz.

Era berean, ikasturte amaieran ebaluaketa 
galdetegi bat igorriko zaie ikasle-gurasoei 
zerbitzuaren balorazioa jasota gera dadin. 

·

ELDUAIEN METODOA
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IRakaSlEak
Profesionaltasuna 
Irakasleek goi mailako prestakuntza dute, bai 
irakasten duten hizkuntzari dagokionez baita 
prestakuntza formalari dagokionez ere.

Etengabeko prestakuntza
Hobekuntza eta metodologia saioetara joaten 
dira ikasturtean zehar, maila mantendu eta 
hobetzeko.

Methodology classes
Gure irakasleek Elduaien methodology saioak 
jasotzen dituzte ikasturtean zehar.  

Jarraipena
Irakasleak Elduaieneko arduradunarekin hilean 
behin bilera egiten du taldeen aurrerapenari 
buruz: helburuak, erritmoa, jarduerak, jarrera, 
asistentziak, etab.

Ebaluazioa
Ikasturte amaieran, irakasleak ikasle bakoitzaren 
txostena prestatuko du eta, bide batez, 
datorren urteko irakasleari emango zaio. 

·

·

·

·

·



PlatafoRma intERaktiboa
Zerbitzu guztiak gure plataforma 
digital interaktiboarekin osatzen 
dira, prestakuntzarekin edozein 
momentutan eta munduko 
edozein lekutik jarraitzeko. 

Online ikaskuntza plataforma 
hau, Elduaien irakasle eta 
ikasleen topaleku eta elkargunea 
da, bakarka edo taldean, 
hizkuntzaren ikaskuntzan 
sakondu eta gelan ikasitakoa 
landu eta barneratu ahal izan 
dezaten, zalantzak argitu, etab. 

Laburbilduz, ikasleek hizkuntzen 
prestakuntzarako beharrezko 
baliabide guztiak eskura izateko 
espazioa da.  



ESkaintza

ESKOLA-ORDUZ KANPOKO
HIZKUNTZA JARDUERAK

HIZKUNTZA ORDUZ KANPOKO JARDUERAK: INGELESA

ZerbitZua MaiZtasuna PreZioa ikasleko

Ingelesa 
 2 ordu astean 64€/ hilean
3 ordu astean 95,50€/hilean



Zergatik Elduaien?



Hizkuntza pREStakuntzan 
pRozESu intEgRala

EMAITZAK DIRA
GURE UZTA

BEHARREN 
AZTERKETA

01

02

03
04

05

06

     

LAN 
PLANAREN 
DISEINUA

PRESTAKUNTZA 
PROGRAMAREN 
PLANIFIKAZIOA

PRESTAKUNTZA 
PROGRAMA 
BURUTZEA

BANAKAKO
EBALUAZIOA

JARRAIPENA: 
HELBURUEN 
LORPENA

• Mailaketa proba ikasleei
• Talde eraketa: adina eta mailaren arabera

• Hizkuntza helburuak ezarri 
• Lan egutegia
• Irakasleak

• Talde bakoitzean landuko diren jarduerak 
eta hizkuntza trebetasunak zehaztu 

• Aurrez aurreko saioak ikastetxean
• Elduaien campus-a (plataforma interaktiboa)

• Ikasleen txostenak
• Irakasle eta guraso bilerak
• Ebaluazio galdetegia
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• Eskola lana+ jarduera gehigarriak 
• Hiruhileko proba
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ZERBITZUA
18 urte inguru daramatzagu 
gipuzkoako ikastetxe ezberdinetan 
kalitatezkoa hizkuntza jarduerak 
eskaintzen.

ELDUAIEN METODOA
Gure eskoletan erabiltzen dugun 
metodologia berbera erabiltzen dugu 
ikastetxeetan ere. 

IRAKASLEAK
Goi mailako prestakuntza izateaz 
gain, irakasleek Elduaien metodologia 
saioetan eta barne formakuntza 
planean hartzen dute parte.

EMAITZAK
DIRA GURE
UZTA



GERTUTASUNA
gehitzen diogu

KONFIANTZA 
sorrarazten dugu

KALITATEA 
eskaintzen dugu



• Eskola orduetan ikasitakoa osatu eta indartzen laguntzen du. 

• Epe ertain eta luzean, hizkuntzaren espresio eta ulermen maila 
handitzen da.

• Talde txikiak dira, parte-hartzea eta ikaskuntza kalitatea 
areagotzen da.

• Jarduera zentru berean burutzen da, beraz, denbora aurrezteaz 
gain, ingurune ezagunean eta hezkuntza balio berdintsuetan 
egongo da ikaslea.

• Ikasleei bere bizitzara profesional eta sozialerako abantaila 
erantsia eskaintzen die.

Abantailak



ALEGIA: San Juan 46, 1. esk. - Tel.: 943 65 57 26 • ANDOAIN: Zumea plaza, 7- Tel.: 943 59 40 53 
BEASAIN: Nafarroa etorbidea 1 Tel.: 943 10 42  96 

DONOSTIA/SAN SEBASTIAN: Ondarreta. Infanta Cristina etorb. 15,  Itxas-Lore etxea - Tel.: 943 31 07 53 - Fax: 943 31 37 90
Intxaurrondo. Pedro Axular 3-4, behea - Tel.: 943 27 24 63 

LASARTE: Pablo Mutiozabal 2, 1. solairua - Tel.: 943 37 27 81 
TOLOSA: Martin Jose Iraola 8, 3. ezk. - Tel.: 943 67 00 52 - Fax: 943 67 12 75 / Kondeaneko Aldapa 30 - Tel.: 943 67 47 33

Nafarroa etorbidea 12, solairuartea -Tel.: 943 67 47 33 / Gorosabel kalea 40, behea – Tel.: 943 65 23 72
URNIETA: Dendaldegi 6, behea - Tel.: 943 55 58 58 

VILLABONA: Kale Berria 14, behea - Tel.: 943 69 63 73

www.elduaien.com


