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KONPARATU ETA KONTRASTATU 

1. IDEIA: Los alumnos con altas capacidades 

no son solo niños muy inteligentes. 

Anthony Colucci 

2. IDEIA: Carol Tomlinson explica cómo la enseñanza 

diferenciada funciona y por qué 

ZERTAN DIRA BERDINAK? 

 Ikasleen hezkuntza behar bereziak edo espezifikoak erantzun behar dira.  

 Ikasleak sakon ezagutu behar dira beharrei erantzun ahal izateko.  

 Ikasleen interesak identifikatu eta erantzuten saiatu.  

 Irakaslearen esku-hartzearen garrantzia.  

 Ezberdintasunekin ezikusiarena egiten da batzuetan.  

 Ikasleei beren ahalmenak garatzen lagundu behar zaie.  

 Ikasleak baloratu direnagatik.  

 Neurri diferentziatzaileak erabiltzea.  

ZERTAN DIRA EZBERDINAK? 

Zeren arabera? 

 Anthony  gaitasun handiko ikasleengan zentratzen da eta Carol ikasle guztiengan.  

 Carol-ek ezberdintasunak maneiatzeko hiru modu aipatzen ditu: ezikusiarena egin, ikasleak sailkatu 

eta eskakizun altuko curriculumaren testuinguru batean ikasleak elkarrekin mantendu, bere behar 

indibidualak, bere interesak eta ikasteko beraiek lehenetsitako erak kontuan hartuz.  

 Anthonyk ikasle hauen ezaugarrietan sakontzen du eta lau iradokizun egiten ditu erantzuna 

emateko: behar espezifikoak aitortu, dohainak landu, harrapatu / motibatu,  4K-k erabili eskola 

planifikatzeko (komunikazioa, kolaborazioa, pentsamendu kritikoa eta kreatibitatea) 

 Carolek ikaskuntza diferentziatzeko oinarriak ematen ditu: errespetuzko atazak denentzat (lan 

entretenigarriak, atseginak eta garrantzitsuak), talde malguak (taldekatze ezberdinak), gorantz 

irakatsi (curriculumaren maila altua kontuan hartu, ikasleak goratu).  

 Carolek ikasleen ikasteko modua identifikatzeko estrategia bat eskaintzen ditu. Batzuek hobetu 

ikasten dute modu sortzailean, beste batzuk modu praktikoan eta beste batzuk modu analitikoan. 

Hiru forma horiek erabiltzen duten galderak planteatu eta bakoitzak bere nortasunari hobeto 

egokitzen zaionari erantzun lana garatzeko. Edo tarteka egindako lan baten inguruan zer egin zaien 

errazena edo zailena galdetu.  

 Anthonyk eskolatik kanpo beren gaitasunak eta interesak garatzeko ikastaroetan edo programetan 

parte hartzeko animatzen ditu, gelan egiten denaren osagarri gisa.  

ONDORIOA EDO INTERPRETAZIOA:  

 Ikasleak ondo ezagutu behar ditugu eta beraien beharrak identifikatu erantzun egokia eman ahal 

izateko eta beren ahalmenak ahalik eta maila handienean gara ditzaten.  

 Kalitatezko curriculuma eta metodologia aberatsa ezinbesteko baliabideak dira hori lortzeko.  

 Gelako proposamenak diferentziatzen edo pertsonalizatzen ditugunean, aniztasunari erantzuten 

diogu.  

 Ikasleen balorazioa eta motibazioa ardatzak dira.  

 


