
Aniztasunaren 
trataera DBHn

HBSP eta hezkuntza indartzeko 
neurriak

Donostia

1.saioa (otsailak 4)



Ikastaroaren helburu orokorrak
1. Hezkunzta Berariaz Sendotzeko Programaren 

(HBSP) baitan landu ditzakegun hezkuntza indartze 
neurriak ezagutzea eta elkarbanatzea.

2. Ebaluazio prozesuaren gakoak identifikatu eta 
lantzea.

3. HBSPn dauden ikasleekin irakaskuntza telematikoa 
antolatzeko ideiak eta tresnak ezagutu eta lantzea.



Edukiak eta saioak
1. SAIOA (otsailak 4)

● Partaideen behar eta 
motibazioen identifikazioa.

● HBSP programaren 
oinarriak.

● Ikasteko zailtasunak 
dituzten ikasleen 
ezaugarriak.

● HBSPn dauden kasleei 
begirako hezkuntza indartze 
neurriak.

● Ikasgelaren kudeaketa 
hobetzeko estrategiak.

2. SAIOA (martxoak 18)

● Ebaluazio irizpide eta tresnak.
● Ikaskuntzaren Diseinu 

Unibertsala.
● Norbanako planak.
● Programaren eskaerak eta 

memoriak.

3. SAIOA (apirilaren 29)

● IKTak eta erabilera irizpidek.
● IKTak eta ikasleen 

zehar-konpetentzien garapena.
● Banakako tutoretzak.
● Irakaskuntza partekatua.



Ziurtagiria eskuratzeko baldintza
Ikastaroan %80ko partaidetza (dedikazioa) izatea. 

Honela zenbatuko da:

● 1. Saioa (2h) = %20
● 1. Saioari lotutako jarduerak (2h) = %20
● 2. Saioa (2h) = %20
● 2. Saioari lotutako jarduerak (2h) = %20
● 3. Saioa (2h) = %20

GUZTIRA: 10h



1.Saioaren helburuak
1. Partaideen testuinguru, behar eta motibazioak 

ezagutzea, ikastaroaren eduki eta saioak taldearen 
behar kolektiboetara hobeto egokitzeko.

2. HBSP programaren oinarriak kontuan izatea, 
ikastaroa denok abiapuntu beretik abiatzeko.

3. Ikasteko zailtasunak dituzten ikasleen ezaugarriak 
aztertzea, DBH etaparen berezitasunak kontutan 
izanik, proposatu daitezkeen esku-hartze aproposenei 
buruz gogoeta egiteko.



Ibilbide metodologikoa



Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa



Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa
Nori zuzendua?

1.eta 2. mailako DBHko ikasleei (profil ezberdinak)

● atzerapen akademiko nabaria 
● zailtasun kognitiboak
● familia giro larria, gizarte-ingurune edo 

kultura-ingurune ahuleko kide 
● autoestimu baxua
● egokitzapen-arazo larriak dituztelako
● eskola-porroterako arrisku handia 

Programako ikasleak bere talde arruntetan egongo 
dira eta irakasgai instrumentalak dituztenean (mate 
eta hizkuntzak) bi irakasle egongo dira gelan.



Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa

Helburuak

Ikasketa mailari dagokionez

● Porrot akademikoa saihestea.
● Oinarrizko trebeziak eta ezagutzak eskuratzea.
● DBHko lehen bi mailak gainditzeko bidea erraztea.

Arlo pertsonalean

● Autoestimua eta motibazioa garatzea.
● Ahalegina eta zailtasunak gainditzea baloratzea.
● Ikasleen arteko harremanetan eragitea, integrazioa 

landuz eta harreman pertsonalak sustatu eta 
zainduz.



Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa

Jarraibideak

● Programa aniztasunari erantzuteko planaren 
baitan egotea.

● Ikasle horiekiko espektatiba handiak izatea eta 
estrategia inklusiboak erabiltzea (taldeen 
irakasle kopurua murriztea, bi irakasle gelan, 
IKTak, esanguratsuak diren testuinguruak…).

● Irakasle guztien koordinazioa, bertikala zein 
horizontala.

● Familien harremana eta parte hartzea lantzea.
● Ikasleekin eragiten duten  komunitateko 

agenteekiko koordinazioa.
● Irakasleen barne prestakuntza.



Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa
Betebeharrak

● Kurtso hasieran ikasle bakoitzari Banakako Lanerako Plana egingo zaio, zeina Hezkuntza 
Ikuskaritzaren eta zonaldeko Berritzegunearen eskura egongo den. Plan horrek ikasle 
bakoitzaren egoera pertsonala aintzat hartuko du, eta datu hauek jasoko ditu gutxienez:

○ Ikaslearen hezkuntza premien deskribapena
○ Gela barruan hainat eremu jorratzeko lan proposamena (zer, noiz, nola…)
○ Tutoretza pertsonalizatua (nor, noiz, zertarako…)
○ Derrigorrezko ordutegitik kanpo hezkuntza-errefortzua (Bidelaguna, arratsaldeko 

tutoretzak…)
○ Senideekiko harremanak
○ Planaren jarraipena eta ebaluazioa

● Ikasturte bakoitzaren amaieran, ikaslearen tutoreak, irakasle taldeak adierazitakoa entzun 
ostean eta ikastetxeko orientatzailearen laguntzaz, Banakako Planaren balorazioa egingo du. 
Balorazio horretan, hezkuntza-prozesua jarraitzeko gomendioak adieraziko dira.

● “Ikastetxearen memoria” eranskina beteko du ikastetxeak. Aipatu memoria ikastetxeko urteko 
memorian jasoko da eta Herri Ikastetxea atararira bidali beharko da.



Behar eta motibazioak identifikatzen
Talde dinamika

1. Zure HBSP programa testuinguratua: nola antolatzen zarete?

2. Ikasleen profila: zein da zuen HBSP programako ikasleen profil 
orokorra?

3. Esku-hartzea: Zerekin zaudete pozik? Zer da ahul somatzen duzuen hori? Zerk 

kezkatzen zaitue? Zer motatako hobekuntzak beharko zenituzkete?

4. Ikastaroarekiko espektatibak: zer espero duzue jasotzea ikastaro 

honetan? Eta zer zaudete elkarbanatzeko prest?



Behar eta motibazioak identifikatzen
Talde gogoeta

Zein behar edo 
motibazio 

komun 
identifikatzen 

dituzue?



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kontzeptuak mugatzen

● Kontzeptuak mugatzeko beharra: Ikasteko zailtasunak eta Ikasteko 
Berariazko Zailtasunak.

● Ikaskuntza estiloak. Estilo kognitiboak.

● Motibazioa

● Ikasleen nortasuna

Saioaren hirugarren helburua: Ikasteko 
zailtasunak dituzten ikasleen ezaugarriak aztertzea, 
DBH etaparen berezitasunak kontutan izanik, 
proposatu daitezkeen esku-hartze aproposenei 
buruz gogoeta egiteko.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kontzeptuak mugatzen

● Hezkuntza Sailaren “Proposamen inklusiboak. Hezkuntza-laguntzako berariazko premiak 
dituzten ikasleekin esku-hartzea (HLBP)” dokumentuan:

○ Ikasteko Berariazko Zailtasunak

Ikasteko zailtasun guztiak 
dira Ikasteko Berariazko 

Zailtasunak?



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kontzeptuak mugatzen

● Ikasteko Berariazko Zailtasunak (IBZ): mintzairaren edo hizkuntza idatziaren erabileran inplikatutako 

oinarrizko prozesu psikologiko batean edo gehiagotako nahasmenduak dira. Alterazio horiek anomalia gisa ager daitezke entzutean, hitz egitean, 
pentsatzean, irakurtzean, idaztean edo kalkulu aritmetikoa egitean. IBZak aldi berean, ager daitezke desgaitasun intelektual, sentsorial edo 
motorrarekin, nahasmendu emozionalarekin edo kanpoko eraginekin, hala nola arazo soziokulturalekin edo eskolatze desegokiarekin, baina ez 
dira baldintza edo eragin horien emaitza.

● DSM-5en barruan (APA 2013), ikaskuntzaren zailtasunak kategoria bakar batean biltzen dira, “Ikaskuntzaren 
Nahasmendu Espezifikoak” (INE)  izenarekin. Beraien artean dislexia, disgrafia eta diskalkulia. 

Eta honela zehazten dira: matematikarako zailtasuna, irakurtzeko zailtasuna edo idatzizko adierazpenerako zailtasuna.

     INE IBZ



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kontzeptuak mugatzen

AEBko Learning Disabilities Asociation (LDA) ekarteak ezaugarri hauek jasotzen ditu:

● Ikasleek gabezia esanguratsu bat edo gehiago dituzte ikaskuntza-prozesuetan.

● Adimen-koziente normala duten pertsonak dira, baina haien potentzialaren eta exekuzioaren artean 
alde nabarmena dago.

● Ikaslearen garapen naturalarekin desagertzen ez diren hainbat sintoma izan ohi dituzte.

● Irakaskuntza- eta ikaskuntza-sistemen kualifikazioarekin lotura zuzena dute.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kontzeptuak mugatzen

Sintoma ohikoenak:

● Arreta eskasa.
● Memoria eskasa.
● Jarraibideak ulertzeko zailtasuna.
● Letrak, zenbakiak edo soinuak bereizteko 

ezintasuna.
● Irakurtzeko gaitasun txikia.
● Koordinazio-arazoak.
● Pentsamenduaren sekuentziekiko zailtasunak.

Kontzeptuak mugatzen

Jokabide motak:

● Jarduerak ezberdin egitea egunaren arabera.
● Erantzun desegokiak eta ez-logikoak.
● Arreta falta jarraitua.
● Gauza bat esan eta beste bat adierazi.
● Diziplina arazoak.
● Ez da ondo egokitzen aldaketetara.
● Beren adinarekin bat ez datorren hizkuntza maila.
● Oroitzeko eta entzuteko gaitasun urria.
● Ezin dute hainbat jarraibide aldi berean artatu.
● Idazketa eta irakurketa eskasa.
● Koordinazio urria.
● Hitzak edo kontzeptuak ulertzeko zailtasuna.
● Oldarkortasuna.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kontzeptuak mugatzen

Ikasteko zailtasunak, bestalde, norbanakoen ikasteko estilo/praktika desberdintasunekin lotuta daudela 

esango dugu: ikasteko erritmo desberdinak, estilo kognitibo desberdinak, motibazio eta interes desberdinak, nortasuna....

Laburbilduz
Ikasteko Berariazko Zaialtasunak ikasteko zailtasunak eragiten dituzten nahasmenduak dira. 

Baina, horiei heldu aurretik, ikasle bakoitzaren ikasteko moduen banakako desberdintasunak 
ezagutu behar ditugu, eta horrela, esku hartzearen jarduera-eremua mugatu eta ikasteko 
zailtasuna izaten ari den gai horretan arreta jarri ahal izango dugu. 

Horrekin lotuta, ikasteko estiloak eta estilo kognitiboak aztertu beharko ditugu, bai eta 
motibazioari eta interesei dagozkien alderdiak ere.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikaskuntza estiloak. Estilo kognitiboak.

Ikasteko estiloek pertsona guztiek ditugun ikasteko moduei egiten diete erreferentzia. Norbanakoaren 

ezberdintasunak pertsonaren berezko ezaugarrien eta garatzen den ingurunearen ezaugarrien arteko elkarreraginaren 
ondorioz sortzen dira.

Ikasteko estiloen sailkapena (Sternberg):

● Estilo legegilea: ideiak sortzea, formulatzea eta planifikatzea gustatzen zaie. Nahiago dute edukien egitura eraikitzea eta 
plangintza batean oinarritutako sormen-jarduerak egitea.

● Estilo exekutiboa: ezarritako arauak jarraitzea gustatzen zaie. Zeregin egituratu eta definituen alde egiten dute.

● Estilo judiziala: jarduerak ebaluatu, kontrolatu eta gainbegiratzen dituzte, eta horiek epaitzea eta kritika egitea gogoko 
dute.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikaskuntza estiloak. Estilo kognitiboak.

"Ikasteko estiloa ikasleen hezkuntza lehentasunetan adierazten da: zer eduki interesatzen zaizkien gehien, zer arlo eta jarduera-mota 
diren erakargarrienak, zer interakzio-modalitate aukeratzen duten erosotasunez lan egiteko, zer estrategia kognitibo aukeratzen 
dituzten ikaskuntzarako edo zer laguntza pedagogikori erantzuten dieten modu eraginkorragoan" (Reyzábal Rodríguez, Mª.V.).

Estilo kognitiboa ikasle batek nformazioa prozesatzeko eta baliabide kognitiboak (pertzepzioa, memoria eta 

prozesamendua)  erabiltzeko duen ohiko modua da. Ikasle batek zeregin pertzeptual eta kognitiboak lantzeko modua alegia. 
Ikasteko estilo bakoitza zer estilo kognitiborekin dagoen estuki lotuta aztertzea izango litzake egokiena.

Laburbilduz
Ikasteko estilo desberdinak ezagutu behar ditugula, irakaskuntza-prozesuak eta 
ikaskuntza-prozesuak egokitu nahi baditugu. Izan ere, bistakoa da ikasteko 
zailtasunak faktore hauen ondorio izan daitezkeela: arreta zailtasuna, motibazio 
falta, ikasteko estilo desberdinak eta estilo kognitiboak.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Motibazioa

Ikaskuntza-prozesuetan eragina duten hiru motibazio-kategoria (Pintrich eta Groot):

1. Zeregin bat egiteko gaitasunari buruzko pertzepzio eta sinesmen indibidualak. Ikasleek beren 
potentzialari eta gaitasunei buruz duten ideiari egiten dio erreferentzia.

2. Zeregin batean inplikatzeko arrazoiak. Ikasleak lortu nahi dituen helburuei egiten die erreferentzia, hots, 
ikasleak duen arrakasta-nahiari edo porrota saihesteko nahiari alegia.

3. Ikasleak zereginekiko erakusten dituen erreakzio afektiboak.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikasleen nortasuna

Nortasun gisa ulertzen dugu pertsona baten jokabidearen elementu egonkorra, haren ohiko izaera, besteengandik bereizten 
duena.

 "Nortasunak gizabanakoaren egitura psikiko osoa adierazten du, eta pentsatzeko eta adierazteko moduan, jarreretan, interesetan, 
ekintzetan eta bizitzaren ikuspegian adierazten da" (Dueñas, M.)

Nortasun oldarkorra vs Nortasun erreflexiboa

Laburbilduz
Atal honetan ikusi ditugun alderdi guztiak kontutan hartu beharko dira 
ikasteko zailtasunetan eragina duten aldagaiei buruzko balorazio ahalik eta 
osatuena egiteko, horiei aurrea hartzeko eta, hala badagokio, esku hartzeko.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Zailtasun ohikoenak DBHn

● DBH etaparen ezaugarriak eta helburuak

● Hizkuntzarekin lotutako zailtasunak

● Ikaskuntzaren erritmoarekin lotutako zailtasunak

● Kalkuluarekin eta oinarrizko alderdi matematikoekin lotutako zailtasunak

● Garapen motorrarekin lotutako zailtasunak

● Garapen afektibo, sozial eta konduktualarekin lotutako zailtasunak



Ikasteko zailtasunak DBHn
DBH etaparen ezaugarriak eta helburuak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren helburua da “ikasleek kulturaren oinarrizko elementuak eskuratzea, batez ere alderdi 
humanistikoak, artistikoak, zientifikoak eta teknologikoak; horietan ikasketa- eta lan-ohiturak garatzea eta finkatzea; maila altuagoko 
ikasketak egiteko eta lan mundurako prestatzeko eta herritar gisa dituzten eskubideak eta betebeharrak gauzatzeko”. 

Hori dela eta, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan arreta berezia eskainiko zaio ikasleen hezkuntza- eta lanbide-orientazioari.

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen Curriculum orientatzailea:

● Euskara eta literatura eta Gaztelania eta literatura irakasgaiko etapako helburuak

● Matematika irakasgaiko etapako helburuak

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_heziberri_dec_curriculares/eu_def/adjuntos/OH_curriculumosoa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_heziberri_dec_curriculares/eu_def/adjuntos/OH_curriculumosoa.pdf#%5B%7B%22num%22%3A579%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C82%2C589%2C0%5D
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_heziberri_dec_curriculares/eu_def/adjuntos/OH_curriculumosoa.pdf#%5B%7B%22num%22%3A815%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C82%2C642%2C0%5D


Ikasteko zailtasunak DBHn
Hizkuntzarekin lotutako zailtasunak

Ager daitezkeen Ikasteko Berariazko Zailtasun ohikoenak Irakurketa eta idazketa atzerapena, Dislexia, Hizkuntza atzerapen 
sinplea, Dislalia, Dsifonia, Toteltasuna, Takilalia, Disartria, Disglosia eta Disgrafia dira.

Irakurketan izan ohi dituzten premiak:

● Fonemak identifikatzea eta bereiztea.
● Grafema fonema zuzen bihurtzea.
● Deskodetutakoa ulertzea, ideia nagusiak eta ondorio garrantzitsuenak ateraz.
● Irakurritakoa kontatzea, azaltzea edo informazio horiek erreproduzitzea.
● Irakurketa-lanen ondorioz motibatuta sentitzea.
● Irakurketa-akatsak zuzentzea batez ere posizioari edo norabideari dagozkionez hurbiltzen diren letren kasuan.
● Irakurketan abiadura, erritmo eta intonazio handiagoa ematea.
● Sasihitzak irakurtzea edo irudia hitz ezagunekin lotzea.
● Irakurketa-lanen aurrean nekea gainditzea.
● Irakurri dutena deskodetzea eta gogoratzea, hitzak hasieratik asmatu gabe.
● Testuari segika ibili lerroetatik salto egin gabe eta galdu gabe.
● Irakurritako hitzez eta intonatuz ulertzea erraztea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Hizkuntzarekin lotutako zailtasunak

Idazketan izan ohi dituzten premiak: 

● Grafia hobetzea.
● Grafia irakurgarri bat egitea.
● Horrelako jardueretan arintasuna eta erritmoa handitzea.
● Paperean modu egokian orientatzea.
● Segmentazio-akatsak gutxitzea.
● Horrelako jardueretan arintasuna eta erritmoa handitzea.
● Fonema grafema bihurtzea, idazkietan nahasteak (omisioak, 

inbertsioak) sahiestuz, batez ere antzeko ahoskera duten idazkietan.
● Ortografia-arauak eta gramatika-arauak erabiltzen ikastea.
● Paragrafoak eraikitzen eta idatziaren konbentzioak errespetatzea.
● Idatzizko adierazpenerako aukerak handitzea.
● Idatzitakoa zaindu, ordenatu eta eskuratzen utzi.

Hizkuntzarekin lotutako 

Hizkuntza garapenean izan ohi dituzten premiak:

● Hizkuntza behar bezala eskuratzea eta garatzea.
● Garapen fonologiko egokia lortzea.
● Hizketan, ahoskeran eta eragina jasaten duten 

hizkuntzaren berezko alderdietan dauden 
zailtasunak zuzentzea.

● Kontzeptuen hizkuntza-formak eskuratzea.
● Hiztegia zabaltzea.
● Letreiatzeko gaitasunak hobetzea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikaskuntzaren erritmoarekin lotutako zailtasunak

Ikaskuntzaren moteltasunak ikasteko arazoak sor ditzake.

Ikasten motel dabiltzan ikasleak identifikatzeko hainbat adierazle (Hallahan eta Kauhffman):

● Gaitasunaren eta errendimenduaren arteko alde handia.

● Eskola-errendimendu oso baxua.

● Ikaskuntzaren geldotasuna ez dago desgaitasunarekin lotuta.

● Ikasketen garapenean jarraibide/pauta desberdinak izaten dituzte.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kalkuluarekin eta oinarrizko alderdi matematikoekin lotutako 
zailtasunak
Ager daitekeen Ikasteko Berariazko Zailtasun ohikoena Diskalkulia izaten da. Mota ezberdinak identifikatu badaitezke ere, 
guztiek zenbakiak ikasteko eta erabiltzeko eta horien gaineko eragiketak egiteko zailtasunei egiten die erreferentzia.

Kalkuluarekin lotutako premiak:

● Zenbakien identifikazioarekin lotutako zailtasunak.

● Modu ulerkorrean zenbatzeko trebetasun gutxi.

● Kontserbazioa ulertzeko zailtasunak.

● Zenbakiaren kokapenaren arabera balioa ulertzeko 
zailtasunak.

● Neurria kontzeptua ulertzeko zailtasunak.

● Kalkulu mentalerako gaitasun eskasa.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Kalkuluarekin eta oinarrizko alderdi matematikoekin lotutako 
zailtasunak

Matematika gaitasunarekin lotuta izan ohi dituzten premiak:

● Oinarrizko nozioak eta zenbakiaren kontzeptua bereganatzea.

● Kontzeptu matematikoak barneratzea eta ulertzea.

● Zenbaketa eta sistema hamartarra menderatzea.

● Oinarrizko eragiketak behar bezala ebaztea.

● Problema matematikoak ebaztea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Garapen motorrarekin lotutako zailtasunak
Ager daitezkeen Ikasteko Berariazko Zailtasun ohikoenak Dispraxia eta Apraxia dira. Dena den, zailtasun mota hauek ez dira 
ohikoak bigarren hezkuntzako HBSP ikasleen kasuan.

Mota honetako zailtasunak agertzen dituzten ikasleen premiak:

● Koordinazio sentsorial-motorra hobetzea.

● Arkatza koadernoan heldu eta prentsatu intentsitate egokiarekin.

● Psikomotrizitate fina garatzea adinaren arabera.

● Orekatzeko eta koordinatzeko aukerak handitzea.

● Gorpuntz-tonua eta jarrera egiten duen mugimendura egokitzea.

● Ordenaz eta erritmoz mugitzea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Garapen afektibo, sozial eta konduktuarekin lotutako zailtasunak

● Frustrazioa jasaten ikastea.
● Bere beldurren eta zailtasunen ondorioz sor daitekeen antsietatea murriztea.
● Ikaskuntza berriak egitea.
● Eskolako kontuengatik motibatzea.
● Ahalegina laneko balio positibotzat hartzea.
● Bere autoestimua handitzea.
● Bere alderdi positiboak baloratzea besteen aldean.
● Besteak onartzea eta taldeak onartzea.
● Ikaskideak errespetatzea.
● Jolasetan parte hartzea eta haien arauak errespetatzea.
● Hitz egiten duen pertsonari arretaz entzutea.
● Zalantzak azaltzea aurrera egiten jarraitzeko.
● Bere materialak zaintzea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikasteko zailtasunen prebentzio eta esku-hartzea

● Prebentzioa eta ikastetxe mailako erantzuna

● Ikasgela mailako erantzuna 
○ Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak
○ Hizkuntza zailtasunen eskuhartzerako indartze neurriak
○ Matematika zailtasunen eskuhartzerako indartze neurriak

● Familien partaidetza: gurasoen eta seme-alaben arteko harremanari lotutako indartze 
neurriak

● Eskola-porrota saihesteko hezkuntza indartze neurri orokorrak



Ikasteko zailtasunak DBHn
Prebentzioa eta ikastetxe mailako erantzuna

Sistemaren osagai diren elementu guztietan egin behar da.

Hiru prebentzio maila bereizi ditzakegu:

● Lehen mailako prebentzioa: ikasle guztiei zuzendutako neurriak hartzean datza. Helburua zailtasunak 
agertzea saihestea da. Intentzionala, planifikatua eta sistematikoa izango da eta egoera problematikoei aurre 
egiteko gaitasunak garatzen lagunduko digu.

● Bigarren mailako prebentzioa: dagoeneko agertu den arazo batean esku hartzeko eta haren ondorioak 
gutxitzeko neurriak ezartzean datza.

● Hirugarren mailako prebentzioa: prozesu baten bilakaera geldiaraztea edo atzeratzea du helburu, nahiz 
eta hasierako efektuak bere horretan jarraitu. Jada zailtasunen bat izan duten ikasleei zuzenduta dago 
(Esku-hartze gisa uler dezakegu ere).



Ikasteko zailtasunak DBHn
Ikasgela mailako erantzuna

Ikasgela mailan kalitatezko hezkuntza inklusiboa neurri zehatz hauek bermatzen dute:

● Erantzun aproposena emateko giza baliabide, baliabide material eta antolakuntzakoak izatea.

● Irakasleen kualifikazioa eta etengabeko prestakuntza.

● Hezkuntza-premia bereziak goiz identifikatzea eta baloratzea.

● Hezkuntza-premietara egokitutako hezkuntza-arreta bermatzea.

● Familien parte-hartzea eta beraiei begirako orientazioa egitea.

● Heziketa prozesua zein helburuekin eta nola gauzatu eta ebaluatuko den zehazten duen ikasgelako 
programazio didaktikoa izatea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak

Helburu eta edukiei lotutako irizpideak

● Hezkuntza laguntza berariazko premiak kontutan izango dituzten elementuak txertatzea. Ikasleen 
beharren araberako eduki berriak txertatzea.

● Etapako helburuak testuinguruan kokatzea.

● Ikasleen beharren araberako konpetentziak lehenestea.

● Etapako konpetentziak eskuratzea arriskuan jartzen ez duten helburuak ezabatzea.

● Lehenetsitako helburuekin bat etortzen diren edukien hautaketa arduratsua egitea



Ikasteko zailtasunak DBHn
Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak

Alderdi metodologikoei lotutako irizpideak

● Ikaslearen garapen-mailatik abiatzea.

● Ikaskuntza esanguratsua sustatzea.

● Ezagutza-eskemak aldatzea.

● Zailtasun maila ezberdineko jarduera zabalak 
diseinatzea.

● Ikaslearen jarduera mentala ziurtatzea.

● Lan kooperatiboa sustatzea.

● Ikasgelaren banaketa diseinatzea.

● Ikasleek ikaskuntza-prozesuan zuzenean 
parte har dezaten sustatzea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Programazio didaktikoa diseinatzeko irizpideak

Ebaluazioari lotutako irizpideak

● Ebaluatzeko irizpideak ikastetxeko ikasleen ezaugarrietara egokitzea.

● Ebaluazio-irizpideak eta ikasgaia gainditzeko lorpen-adierazleak modu argian zehaztea.

● Askotariko ebaluazio-tresnak erabiltzea.

● Zailtasunak dituzten ikasleak detektatzeko lanak banatzea.

● Ikasleek ebaluazio-prozesuan parte hartzeko aukera izatea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Hizkuntza zailtasunen esku-hartzerako hezkuntza indartze neurriak

Hizkuntzarekin zailtasunak izateak ikaslearen garapen indibidual eta sozialean eragina 
izango du. Horregatik, funtsezkoa da arrisku-adierazleak hautematea eta prebentzioz 
jardutea. 

● Ahozkotasuna lantzeko neurriak

● Arreta eta entzuketa aktiboa sustatzeko neurriak

● Irakurketa-idazketa lantzeko neurri orokorrak



Ikasteko zailtasunak DBHn
Hizkuntza zailtasunen esku-hartzerako hezkuntza indartze neurriak

● Ahozkotasuna lantzeko neurriak
● Gelan eztabaidatu diren gaiei buruzko bizipenak adierazteko jarduerak proposatzea: talde-lanak egitea eta ahozko arukezpenak adibidez.
● Ikasleen arteko  ohiko elkarrekintza sustatzea eta elkarrekintza horiek askotarikoak eta motibagarriak izatea. Horretarako aproposa izan daiteke ere testuinguru 

naturaletan ikaskuntza-egoerak sortzea eta ikaslearekin bizi diren pertsona guztiak inplikatzea.
● Norberaren esperientzietatik, interesetatik eta konpetentzia partikularretatik abiatzea.
● Ikaslearekin galderen bidez komunikatu baino, komentario edo iruzkinen bidez lan egitea.
● Txarto egindakoak zuzentzea (batez ere jendaurrean) eta behin eta berriz errepikarazteaz sahiestea.
● Ikaslearen esperientziez interesatzea, adieraz dezakeenera hurbiltzeko.
● Adierazteko behar duen denbora ematea.
● Ondo egindakoak aitortu eta indartzea.
● Hizkuntzaren erabilera beste hainbat funtziotarako izan daitekeela sustatzea (esperientziak deskribatzeko, galderak planteatzeko, informazioa eskaintzeko).
● Ahozko hizkuntza aberasten  duten bestelako hizkuntzak erabiltzea: gorputz hizkuntza (keinuak, gorputz- eta aurpegi-adierazpena), grafikoak, marrazkiak…
● Askotariko erantzunak erraztuko dituzten galdera irekiak egitea.
● Elkarrizketetarako eduki esanguratsuak hautatzea.
● Zailtasun gehien duten hitzak errepasatzea.
● Hizkuntza eta sormena lantzeko Giani Rodariren teknikak erabiltzea: fantasiazko binomioa, fantasiazko transtokamendua, galderen bonbardaketa, fabulen 

entsalada...
● Zenbait kasutan, beharrezkoa izan daiteke espezialista baten laguntza: komunikazioan laguntzeko sistema, material didaktiko egokituak, programa informatikoak...



Ikasteko zailtasunak DBHn
Hizkuntza zailtasunen esku-hartzerako hezkuntza indartze neurriak

● Arreta eta entzuketa aktiboa sustatzeko neurriak

● Hitz egiten hasi aurretik haien arreta erakartzea.

● Ezagutzen duen testuinguru batetik hitz egitea.

● Hitz egiteko ikaslearen aurrean kokatu.

● Hizketaldia osagarritu dezaketen elementuak erabiltzea, irudiak edo grafikoak, esaterako.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Hizkuntza zailtasunen esku-hartzerako hezkuntza indartze neurriak

● Irakurketa-idazketa lantzeko neurri orokorrak
● Esaldiak sortzea eta esaldietako hitzak ordenatzen trebatzea.
● Testuen berridazketa..
● Puntuazio-zeinuak leku egokietan jartzea.
● Letren diktaketa egitea.
● Kopiaketa zuzenduak egitea.
● Adibide zehatzetan oinarritutako ortografia-arauaen orokortzea.
● Jolas gisa hitz bat hasi, aurreko hitza amaitu den letratik.
● Ikasleak, hitzei lotutako marrazkien bidez, zeinu grafikoa eta esanahia lotzea.
● Zeinu grafikoak soinuekin lotzea.
● Esanahi ezberdineko bi hitzetan, komunak diren soinuak lotzea.
● Duen irakurmen mailara egokitutako testuak irakurtzea, eta etenaldiak zer puntuazio-zeinutan egin behar dituen adieraztea.
- Testu errazetatik abiatzea eta apurka-apurka testu horien zailtasuna areagotzea.

● Esaldiak eredu bat jarraituz osatzea.
● Idazlanak egitea duen mailara egokitutako testu baten egitura jarraituz (hasiera, garapena eta amaiera).
● Puntuazio-zeinuak behar bezala jartzea.
● Zailtasun ortografikoak baditu, fonema-grafema arauekin (hitzak idazteko ariketak) bat ez datozen hitzen adierazpen lexiko zehatzak egitea.
● Zailtasun fonologikoak baditu, fonema (soinua) grafema bihurtzen trebatzeko jarduerak egitea.
● Bikoteka irakurtzen programa.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Matematika zailtasunen esku-hartzerako hezkuntza indartze neurriak

Bigarren Hezkuntzako etapan matematikak pentsamendu formaleko trebetasunak 
eskatzen ditu:

● Problemen pertzepzioa eta definizioa.

● Sailkapena.

● Kodifikazioa.

● Analisia eta sintesia.

● Pentsamendu hipotetikoa.

● Ebaluatzea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Matematika zailtasunen esku-hartzerako hezkuntza indartze neurriak

Bigarren Hezkuntzako etapako neurri orokorrak:

● Eduki matematikoak ikaslearen esperientziekin lotzea. 
● Errefortzu alternatiboak bilatzea, hala nola, zehaztasuna edo koherentzia logikoa.
● Abstrakzio maila pixkanaka handitzea. 
● Ikaskuntzak orokortzea.
● Baliabide kognitiboen erabilera eta hautaketa.
● Irizpide psikologikoak eta funtzionalak erabiltzea, logikoez gain. 
● Eduki jakin batzuk behar baino lehenago ez lantzen hastea. 
● Pentsamendu abstrakturako sarbidea errazteko laguntza zehatzak erabiltzea.
● Ikasleari problemak ebazteko urratsak graduatzen irakastea. 
● Problemak ebazteko estrategiak erabiltzera motibatzea.
● Inpultsibotasuna kontrolatzen lagundu.
● Jarduera berritzaileak lehenestea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Familien partaidetza

Eremu afektibo-emozionalarekin lotutako neurriak:

● Seme-alaben interesak eta kezkak ezagutzea eta ulertzea

● Seme-alaben errealitate eta gaitasunetara egokitzen diren espektatibak sortzea.

● Seme-alabek ikaskuntzarako egiten duten ahalegina bere horretan helburutzat hartzea. 

● Ikaskuntza jardueretan izandako lorpenak eta ahaleginak balioan jartzea.

● Seme-alaben akatsak eta porrotak ulertzea eta gainditzen laguntzea.

● Eskolako lanean arreta jartzen lagunduko dion eta segurtasuna eta egonkortasuan emango dion giroa sortzea.

● Lagunekin konparaziorik ez egitea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Familien partaidetza

Heziketa prozesua hobetzen laguntzeko neurriak:

● Seme-alabekin batera ikaskuntza-estrategiak lantzea.

● Ikasteko beharrezkoak diren material, altzari, argitasun eta abarren zainketa.

● Seme-alaben ikasketa-denbora eta ikasketa-lekua errespetatzea.

● Seme-alaben irakasleekin harreman estua eta lankidetzakoa sortzea.



Ikasteko zailtasunak DBHn
Eskola porrota sahiesteko hezkuntza indartze neurriak

● Ikasleari laguntza emateko motibazio-giro orokorra sortzea.

● Ikaslearen interesekin, trebetasunekin eta testuinguruarekin lotutako helburu 
esanguratsu eta argiak definitzea.

● Ikaskuntza-tresna egokiak diseinatzea eta ikasleei irakastea.

● Ikaskuntza-komunitateak sortzea.

● Arrakasta-esperientziak sustatzea



Ikasgelaren kudeaketa hobetzeko estrategiak
Nola lortu ikasi nahi ez duten 

ikasleak ikastea?

● Inplikatutako guztien jarrera positiboak 
landuz.

● Ikasgelako giroa hobetuz.

● Ikasgelako arreta eta kontrola handituz.

Bideoa: ¿Cómo dar clase a los que no quieren? Juan 
Vaello II Congreso Excelencia

https://www.youtube.com/watch?v=s2U0UnWTxXg
https://www.youtube.com/watch?v=s2U0UnWTxXg
https://www.grao.com/es/producto/como-dar-clase-a-los-que-no-quieren


Etxerako lanak
Moodle plataformarekin 
lanean



Praktika onak elkarbatuz
Esperientziak elkarbanatzeko foroa Moodleen

Zuen ikastetxeetako Programetan erabiltzen dituzuen eta beste ikastetxeentzat interesgarriak izan daitezkeen 
baliabideak elkarbanatuko ditugu gune honetan: dinamikak, antolaketa ereduak, lanerako fitxa zehatzak, estrategiak... 

Praktika onak elkarbanatzea hezkuntzaren kalitatea sendotzeko neurri eraginkorrenetakoa da. Animatu!
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