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SAIOAREN EDUKIA 

1. Irakaslearen egunerokoa 

2. Unitate didaktiko berezituaren diseinua 

3. Lan proiektuak 

4. Baliabideen azoka 

5. Gehiago jakiteko 

6. Hurrengo saiorako 



IRAKASLEAREN EGUNEROKOA 

Partekatu:  
 
• Aurreko saioan bildutako ideia probetxugarriak 

• Uneko Unitate didaktikoan elementu bat dibertsifikatu bada.  

• Egindakoaren jasotzea 

 



BEREIZKETA  
/ 

DIBERTSIFIKAZIOA 



ABIAPUNTUA 

● Programazioa  (kalitatezko curriculuma) 

● Bere erritmoan (azkarrago, baina baita motelago ere)  

● Gehiago... baina zer? 

- konplexua, abstraktua, irekia, aldeaniztunekoa... 

● Erronkak,  beti euskarriarekin, laguntzarekin! 
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produktuak ezberdinak 

edukiak 
egokitu / aldatu 

iristeko era  

helburuak 

sakontasun maila 

gehitu 

denboralizazio  

ebaluazio irizpideak 

kendu 

gehitu 

maila egokitu 

jarduerak 

gaitasuna 

interesa 

ikaskuntza profila 

materialak 

anitzak 

lehen mailako iturburuak 

testu anitzak 

Interneteko baliabideak 

hezkuntza-softwarea 



PRODUKTUAK DIBERTSIFIKATU 

Altas capacidades y aprendizaje cooperativo.  

305 eta 345 orrialdeak 
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“Sabemos que nuestros estudiantes aprenden mejor cuando  

las tareas se ajustan  

a las habilidades que poseen  

y a su nivel  actual de desempeño (readiness),  

cuando estas despiertan  en ellos curiosidad (intereses)  

y cuando permiten que los  alumnos trabajen de forma 

ajustada a su perfil  de aprendizaje”. 

Tomlinson 2001 

BEREIZKETA 



XXI mendearen ekonomian:  

- Komunikazioa  

- Kolaborazioa 

- pentsamendu Kritikoa 

- Kreatibitatea  

(edo 4 C's) hartzen dira ikasleei erakuts 
dakizkiekeen trebetasunik baliotsuenak bezala. 
 

Los alumnos con altas capacidades no son solo niños muy inteligentes.  Anthony Colucci   

4 K-K 
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BEREIZKETA 



BLOOM TAXONOMIA 

 



DINAMIKA 
  

IRAKASKUNTZA EKUALIZATZEN 

      

HELBURUA 

  Gelako aniztasunari erantzuteko lan proposamen 

dibertsifikatua prestatu, bide ezberdinetatik eduki 

berberetara atzitzeko irits daitezen.  

      

GARAPENA 

   Lantzeko eduki bat aukeratu 

 Sekuentzia didaktiko laburra proposatu 

 Sekuentzia behar espezifikoak dituzten ikasleentzat 

egokitu (Adimen gaitasun handiak, desfase 

kurrikularra, ikasteko zailtasunak…) 



SEKUENTZIA OROKORRA SEKUENTZIA DIBERTSIFIKATUA 

ZER NAHI DUGU IKASTEA (EDUKIA) Nola egokituko genuke ikaslearen beharretara 

NOLA IKASIKO DUTE (SEKUENTZIA DIDAKTIKOA) Nola egokituko genuke ikaslearen beharretara 

  

DINAMIKA 
  

IRAKASKUNTZA EKUALIZATZEN 



SEKUENTZIA OROKORRA SEKUENTZIA DIBERTSIFIKATUA 

ZER NAHI DUGU IKASTEA (EDUKIA) Nola egokituko genuke ikaslearen beharretara 

Zenbaki arrunten arteko batuketak, kenketak, 

biderketak edo / eta zatiketak eginez ebatz 

daitezkeen egoerak eta problemak. 

Bi eragiketa eskatzen dituzten egoerak 

planteatu. Inkognita bat baino gehiago, 

hipotesiak egiteko.  

Eragiketa bat eskatzen duten egoerak planteatu. 

Inkognita bakarra.  

NOLA IKASIKO DUTE (SEKUENTZIA DIDAKTIKOA) Nola egokituko genuke ikaslearen beharretara 

Problemen ebazpena 

  

Modu batean baino gehiagotan ebaztea eskatu. 

Modu orijinal bat bururatzen zaizu? 

Problema bat asmatu.   

Datuak faltan edo datu parasitoak eman.  

Testuinguru gertuan kokatutako  problema 

ebatzi.  

Manipulazioz ebatzi.  

Aldez aurretik antzekoa egin.  

Jarraibide zehatzak eman. Gidoia 

DINAMIKA 
  

IRAKASKUNTZA EKUALIZATZEN - Adibidea 



● Erronka ez dakarten gauza errazak 

● “Betikoa” proposatzea, nahiz eta azkarrago izan  

● Txoko “berezi” batean isolatzea 

● Arreta berezitua “betetzeko” jardueretan oinarritzea 

● Maiz laguntzailearen rola ematea 

● Sakontze “hutsa” sustatzea 

EZ DA GOMENDAGARRIA 



● Aurreikusi lana azkar egiten dutenentzat 

● Ikasteko txoko prestatuak  

● Bakarkako proiektua (aberaste gela?) 

● Aukeraketa jarduera arruntetan 

● Bereizketa (edukiak, prozesuak, produktuak)  

● Interesetan oinarritutako proiektuen metodologia 

● Trinkotzea (denbora aurreztu – zertarako?)  

AUKERA-CONTINUUMA 



DESING FOR CHANGE 

Nazioarteko irabazi gabeko mugimendua da. Beren helburua da 
haurrei eta gazteei beren ingurutik mundua aldatzeko beren 
ideiak praktikan jartzeko aukera ematea. 

Lehiaketa moduan eskaintzen da, baina proiektuak garatzeko 
eskaintzen duen gida edozein gelatan erabili daiteke horretan 
parte hartu gabe.  

LAN PROIEKTUAK 

http://www.dfcspain.com/


GELAKO ERREALITATEA 
SENTITU: Marko honekin lotutako ekintza, egoera edo portaerak kezkatzen gaituztenak, 

gustatzen zaizkigunak edo ez… behatu edo bizitutakoak. Ekintzak edo gertaerak, ez ideiak.  
• Post-itak erabiliz: “zerbait pentsatzen dut, idazten dut, esaten dut eta itsasten dut” 
• Informazio hodeiak antolatu.  
• Hodei bakoitzaren edukia modu sintetikoan adierazi eta paper batean idatzi eta itsatsi.  
• Foko bat aukeratu. Bakoitzak 2-3 bozkatu marka bat eginez. Gero bozkatuenen artean, 

bat bozkatu.  
• Erronkak ezarri: Nola lor genezake…? 

IRUDIKATU: Ideiak sortu 

• Talde bakoitzak  erronka bat hartu. Folio birakaria: Bakoitzak bi ideia idatzi.  
• Ideiak bozkatu 
• Ideia zehaztu: zertan datza, zertarako balioko du, zer behar dugu? 
• Ekintza plana prestatu: urratsak post-itetan jarri eta paretan itsatsi.  

EKIN: Praktikara eraman 

• Erregistro bat egin: idatziz, bideoz, argazkiz… 

EBOLUATU:  
• Egindakoaz hausnarketa egin. Zer iruditu zaigu ezberdin, zaila? Zer ikasi dugu? 
• Proiektua eboluziona dezan: Start, Stop, Continue 

PARTEKATU: 
• Aurkeztu eta zabaldu.  

STOP – CONTINUE – START.pptx


BALIABIDEEN AZOKA 

https://www.youtube.com/watch?v=N9k0uVHC9c8 

https://www.youtube.com/watch?v=N9k0uVHC9c8
Pentsateka.pptx


GEHIAGO JAKITEKO 

• CREENA: Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa 
http://creena.educacion.navarra.es/web/eu/atentzio-zuzeneko-
arloa/equipo-altas-capacidades/ 

• Alumnado con sobredotación intelectual – altas capacidades. 
Orientaciones.  
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HURRENGO SAIORAKO 

• Gelako esperientzia bat ekarri besteekin partekatzeko.  
 

• Testuak irakurri, konparatu eta kontrastatu, eta Moodlean 
partekatu:  
–  Los alumnos con altas capacidades no son solo niños muy 

inteligentes. Anthony Colucci 

– Carol Ann Tomlinson explica cómo la enseñanza diferenciada funciona 
y por qué.  



KONPARATU ETA KONTRASTATU 
1. IDEIA:  1. IDEIA:  

ZERTAN DIRA BERDINAK? 

  

ZERTAN DIRA EZBERDINAK? 

Zeren arabera? 

  

ONDORIOA EDO INTERPRETAZIOA:  


