
5. HLBP-AK DITUZTEN IKASLEEI HEZKUNTZA-ERANTZUNA EMATEKO ORIENTABIDEAK

67

5.7.  GIZARTE-DESABANTAILA DUTEN IKASLEEI HEZKUNTZA-
ERANTZUNA EMATEKO ORIENTABIDEAK

5.7.1. Ezaugarriak

Jarraian aurkezten dugun lan-proposamena dagoen gizarte-desabantailako egoeratik 
eratorritako hezkuntza-premiak dituzten ikasleei zuzenduta dago. Desabantaila horrek 
zerikusia izan ohi du bizi duten egoera ekonomikoarekin eta beren testuinguru ez-aka-
demikoarekin edo eskolako hizkuntza ez ezagutzearekin.

Ikastetxeetan erabili ohi diren hezkuntza-estrategia eta esku-hartzeen arabera, ikasle 
horiek dituzten zailtasunak areagotu edo murriztu egin daitezke. Hala ere, gaur egun, 
ikasle horiek zailtasun handiagoak dituzte ikasten jarraitzeko; izan ere, hezkuntza-
desberdintasuna areagotu egin da aldi horretan hauteman den eten digitalaren 
ondorioz.

• Baliteke autonomia falta izatea online lan akademikoa egiteko, adina edo hizkuntza 
ez jakiteagatik. Egoera hori areagotu egiten da familien eta ingurunearen baliabide 
akademikoen faltarekin. Egoera batzuetan familiek ezin diete lagundu, ez euskarri 
informatikoekin, ez zereginekin, ezagutza digital, akademiko edo hizkuntza-ezagutza 
faltagatik.

• Komunikazio-gaitasunak (baina ez beti eskolako hizkuntzan) eta interakzio-gaitasunak 
behar bezala garatzea.

• Gaitasun praktikoen garapen egokia.

5.7.2. Beharrak

• Informatika- eta konexio-baliabideen gabeziarekin lotutako beharrak. Baliabide in-
formatikoren bat edukiz gero, gehienetan aitaren edo amaren sakelakoa, konexioa 
hilabete osorako eskasa izan ohi da.

• Beste baliabide batzuekin lotutako beharrak, bai eta etxean eskolako lanak egiteko 
dauden espazioekin lotutakoak ere. Gainera, etxe berean hainbat mailetako ikasleak 
egon daitezke, eta ordu berdinetan egin behar dituzte lanak.

• Deskribatutako desberdintasun-egoera minimizatzen lagunduko duten laguntza eta 
elkarreraginen beharra, hau da, ikaskuntzak hobetzeko testuingurua sortzea, batez 
ere gai instrumentaletan.

• Emozioekin, sentimenduekin, psikologikoekin eta hezkuntzarekin lotutako beharrak. 
Egoera salbuespenezkoa da, ikasleen arteko harreman zuzenerako aukerarik ez dago, 
familietan mota guztietako bizi-zailtasunak daude (besteak beste, bizigarritasun eta 
bizikidetza baldintzak), eta gaixotasunaren aurreko zaurgarritasun handiagoa dago 
gizarte-desabantailan dauden sektoreen artean. Hori dela eta, gure aldetik sentsibi-
litate, enpatia eta elkartasun berezia behar da.
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5.7.3. Orientabideak

Ezinbestekoa	da	laguntza	ikuspegi	inklusibotik	definitzea	irakaskuntza	ez-presentzialeko	
edo erdipresentzialeko aurreikusitako agertokietan, ikasle guztiei erantzuteko.

Ildo horretan, funtsezkoa da bai berdinen arteko elkarrekintza, bai talde-lana, bai ikasle 
bakoitzarekiko jarraipena eta banakako harremana sustatzea. Horretarako, garrantzi-
tsua da interakzioak sustatzen dituzten eta ikaskuntza eta komunikazioa bizkortzen 
dituzten hezkuntza-jarduera arrakastatsuak sustatzea, bai espazio presentzialean, bai 
digitalean.

Ikasleek dituzten elkarrekintza eta komunikazio gaitasunak kontuan hartu behar dira, 
beren ingurunean aurkituko ez duten laguntza behar duten gaitasun akademikoak ga-
ratzeko. Horretarako, berdinen arteko laguntza ahalbidetzen duten ikaskuntza-estrate-
giak aplikatu behar dira, ikasteko moduak ikasle guztientzat onuragarriak izan daitezen, 
taldeko eta gelako ikasleen parte-hartzearekin eta pertsona helduen dinamizazioarekin. 
Beraz, aurrez aurreko laneko uneak baliatu beharko dira moteldu ahal izan diren ikasleen 
ikaskuntzak bizkortzeko, bai eta aurrez aurrekoak ez diren saioetan beharko dituzten 
baliabideekin lotutakoak ere (IKTekin lotutakoak).

Era berean, garrantzitsua da senideen parte-hartzea eta prestakuntza kontuan hartzea. 
Prestakuntza eta partaidetza aukerak baliatu behar dira, ahal den bitartean, espazio 
presentzialean, espazio digitalera transferitu ahal izateko.

Funtsezkoa da, baita, irakasleak prestatzea, bai interakzioei dagokienez, bai desabantai-
lan dauden ikasleek ikaskuntza bizkortzeko estrategiei dagokienez, bai IKTei dagokienez.

TALDE-ELKARRERAGINEN ESTRATEGIAK ON LINE/ERDIPRESENTZIALA

Talde-interakzioen estrategiak hainbat dokumentutan daude deskribatuta; beraz, atal 
honetan garatzen dira, on line espaziora transferitzeko.

• Laguntza-elkarreraginak ikasgelan: astean saio batzuk egitea da helburua, taldea 
(edo haren zati bat une desberdinetan) konekta dadin eta zereginak batera egin di-
tzan. Irakaslearen zeregina izango da ikasleen artean azalpenak ematea sustatuko 
duen dinamizazioa, irakasleek aldez aurretik antolatu eta ikasleei planteatutako ze-
reginak egiteko.

  Batzuek jarduerak modu autonomoan edo beren familien laguntzarekin egiteko au-
kera dutela kontuan hartuta, eta beste batzuek ez, saio horien helburua elkarrekintza 
horiek sustatzea izango da, eta elkarrekiko laguntza horrek mesede egiten die, bai 
azaltzen duenari, bai azalpena jasotzen duenari. Kontua ez da, beraz, irakasleak za-
lantzak banan-banan argitzea, baizik eta ikasle bakoitzak bere ezagutzak ematea, 
zalantzak galdetzeko aukera izatea, eta haien artean azaltzea.
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  Dinamizazio bat proposatzen da, non tutoreak ikasleei zalantzak edo ariketak azal-
tzeko gonbita egingo dien, pertsona bakoitzaren ezagutza aprobetxatzeko, ez baka-
rrik irakasleena.

  Gelako tutoreak konexio ordua eta eguna proposatzen ditu, eta komenigarria da 
senideen, irakasle laguntzaileen (pedagogia terapeutikokoak, hizkuntza-errefortzuko 
irakasleak, HPBetako espezialistak, hezkuntza-errefortzuko irakasleak, eskolaratze-
koak, osagarriak …) Bidelagunako hezitzaileen, practicumeko ikasleen, boluntariotza-
ko ikasleen eta abarren laguntza izatea; izan ere, pertsona horiek saio horiek beste 
une batzuetan dinamiza ditzakete talde osoarekin edo txikiagoekin, irakasleen koor-
dinazio eta jarraipenarekin baina etengabeko presentziaren beharrik gabe. Horrela, 
tutoreak saio horiek beste zeregin batzuetarako erabil ditzake. Ikasgelako baliabideak 
aprobetxatzea da kontua, ikasleek aurrera egin dezaten eta inor atzean gera ez dadin.

  Ikastetxe batzuetan hala egiten ari dira jada, L ‘Escolaica de Culleran egindako espe-
rientzian jasotzen denez.

  Talde interaktiboak berak espazio digitalera eraman daitezke, Murtziako San Juan 
Bosco DBHn egindako esperientzian deskribatzen den bezala edo LH HLHI Palància 
de Algímia d’Alfaran, Valentzian

  Hurrengo esteketan interakzioei buruzko edo ikasteko denboraren luzapenari buruz-
ko informazio gehiago kontsulta daiteke, edo tutoretzapeko liburutegia.

 − Ordutegiari dagokionez, astean behin proposatzen da gutxienez, baina ez du 
salbuesten ordu gehiago eskaini ahal izatetik, ikasle guztien ikaskuntza ziurtatzea 
baita helburua.

 − Proposamena hezkuntza-maila guztietan egin daiteke.

• Solasaldi dialogikoak formatu guztietan, literaturan, musikan, arte-curriculu-
mean... ikasgela bakoitzeko ikasle guztien arteko komunikazioa sustatzen laguntzen 
duten baliabideak dira, eta inor ez dadila isolatuta geratu.

  Zenbait ikastetxetan dagoeneko egiten ari dira edo antolatzen ari dira horretarako, 
liburutegi-sareen bidez jada aurreikusita zituzten liburuekin edo online. Ikasleak oso 
pozik daude ekimen honekin; asko eskertzen dute eta irakasleek eta familiek ere bai.

  Kontuan hartuta tertulia horiek literatura unibertsalaren klasikoekin egiten direla. 
Gaur egun klasiko horiek herritar guztien eskura jartzen ari direnez hainbat platafor-
maren bidez, errazagoa da testuak online lortzea. Gauza bera musika klasikoarekin 
eta artelan unibertsalekin.

  Valentziako Turiako CEIP Camp de Túria ikastetxean eta Valentziako Cheste-ko Virgen 
de la Esperanza Hezkuntza Bereziko Zentroan egindako online literatura-solasaldien 
esperientziak kontsulta daitezke.

 − Kasu honetan, proposamena astean ordubete da curriculum-solasaldietarako, 
gutxienez, baina gehiago plantea daitezke, bakoitzaren azalpenekin ikaskuntzak 
azkartu egiten baitira.

http://www.kaiera.eus/2020/05/05/batera-arraunean-ikaskuntza-dialogikoaren-7-printzipioak-bizirik-mantentzeko/
http://www.kaiera.eus/2020/05/05/batera-arraunean-ikaskuntza-dialogikoaren-7-printzipioak-bizirik-mantentzeko/
https://comunidadesdeaprendizaje.net/grupos-interactivos-confinados-en-tu-casa-y-en-la-mia/
https://comunidadesdeaprendizaje.net/grupos-interactivos-confinados-en-tu-casa-y-en-la-mia/
http://www.kaiera.eus/2020/06/16/talde-interaktiboak-online-valentziako-palancia-de-algimia-dalfara-hlhiko-lehen-hezkuntzako-1-mailako-gela/
http://www.kaiera.eus/2020/06/16/talde-interaktiboak-online-valentziako-palancia-de-algimia-dalfara-hlhiko-lehen-hezkuntzako-1-mailako-gela/
https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2018/03/M6_GRUPOS-INTERACTIVOS.pdf
https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2018/03/M8_PARTICIPACION-EDUCATIVA.pdf
https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2018/03/M8_PARTICIPACION-EDUCATIVA.pdf
http://www.kaiera.eus/2020/05/19/online-solasaldi-dialogikoak-ceip-camp-de-turian-valentzia/
http://www.kaiera.eus/2020/05/12/4206/
http://www.kaiera.eus/2020/05/12/4206/
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 − Proposamena hezkuntza-maila guztietan egin daiteke.

  Halaber, astero literatur solasaldi bat egitea proposatzen da, edo musikala, artistikoa, 
Irungo Belaskoenea HLHIn egiten ari diren bezala.

• Plataforma digital horiek erabiliz irakasleekin egiten diren solasaldi pedagogikoek 
ere lagun diezaiekete irakasleei solasaldiak digitalki egiteari beldurra ken diezaioten, 
baliabidearekin ohitu daitezen. Zenbait ikastetxek aldi hori aprobetxatzea erabaki 
dute horiek sustatzeko, hala nola, Virgen de Cheste Hezkuntza Bereziko ikastetxeak 
berak, jitsi.org aplikazioaren bidez.

  Esperientzia horiek guztiak protagonistek beraiek azalduta aurki ditzakezu bideo 
honetan.

Era berean, esteka honetan sakatuta, solasaldi dialogiko motei, horien ezaugarriei eta 
funtzionamenduari buruzko informazio gehiago kontsulta daiteke.

BANAKAKO INTERAKZIO-ESTRATEGIAK:

• Prebentziozko errefortzua:	laguntzako	irakasleek	edo	lehen	aipatutako	beste	figu-
ra batzuek zailtasun gehien dituzten ikasleei modu pertsonalizatuan lagundu ahal 
izatea da, taldearen konexio-jardueraren aurretik, ondoren taldean parte hartzen 
dutela bermatzeko.

• Arrisku-egoeran dauden edo zailtasun emozionalak dituzten ikasleentzat (osasun 
mentaleko eta/edo bizi-prekarietateko zailtasunengatik), irakasle orientatzaileek edo 
aholkulariek, tutoreekin batera, hurbileko jarraipena egin beharko lukete beren egoe-
rari buruz, eta bermatu beharko lukete beste profesional batzuekin (gizarte-zerbi-
tzuak, gizarte-hezkuntza eta osasun mentaleko zerbitzuak) harremanetan egongo 
direla informazioa eta laguntza teknikoa trukatzeko.

• Online zaintza. Harvardeko Hezkuntza Fakultateak, Making Caring Common Proiek-
tuaren bidez, aurrez aurre eramateko garatuta zeukan estrategia bat eremu birtua-
lera eramatea proposatzen du, eta hori harremanen mapaketa da.

  Abiapuntua da oso garrantzitsua dela ikasle bakoitzak harreman positiboa izatea 
hezkuntza-komunitateko pertsona heldu batekin. Hori bermatu ahal izateko bilera 
bat antolatzen da, kasu honetan online. Estrategia hori erabiliz, eskolako langileek 
(zuzendaritza, irakasleak, orientazioa, kirol-entrenatzaileak, hezitzaileak, eskolako 
beste langile batzuk eta komunitateko kideak) gaur egun eskolako helduekin lotura 
positiborik	ez	duten	gazteak	identifikatzen	dituzte.	Ikasle	horiek,	orduan,	eskola	ba-
rruan laguntzeko mentore/heldu batekin parekatzen dira. “Arriskuan” dauden ikas-
leak ere detektatzen dira, eta horientzat proposatzen da gutxienez bi pertsonak 
ezartzea harreman positibo horiek.

  Ondoren, aholkulariek elkarri laguntzen diote ikasleekin harremanak eraikitzearen 
arrakasten eta erronken bidez, eta eskolako zuzendaritzak haiekin komunikatzen dira 
sistematikoki, prozesua nola doan zehazteko.

http://www.kaiera.eus/2020/06/02/irungo-belaskoenea-hlhi-ko-solasaldi-musikalak-online/
http://www.kaiera.eus/2020/05/05/batera-arraunean-ikaskuntza-dialogikoaren-7-printzipioak-bizirik-mantentzeko/
https://www.youtube.com/watch?v=LVRtdCEVOhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LVRtdCEVOhI&feature=youtu.be
https://sites.google.com/berritzegunenagusia.eus/tertuliadialogikoak/hasierainicio
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/relationship-mapping-strategy
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SENIDEEN PARTE-HARTZEA ETA PRESTAKUNTZA

• Familien hezkuntza-partaidetza. Ikasle gehienengana iristeko aukera ematen duten 
ekimen horiek guztiak aurrera eramateko, beharrezkoa da ordutegi-malgutasuna eta 
askotariko ikaskuntza-denbora gehiago izatea. Senitartekoak edo boluntarioak iza-
teak hori erraztu dezake. Malgutasun hori familia boluntarioen eta bestelako bolun-
tarioen bidez lor daiteke (praktiketan zeuden pertsonak edo ikastetxean boluntario 
gisa jada), eta horiek eguneko une desberdinetan konekta daitezke beharra duten 
ikasleei laguntzeko, lehen aipatutako L’Escolaica de Cullera. esperientzian jasotzen 
den bezala.

• Parte-hartze aholku-emailea eta erabakigarria.Era berean, oso garrantzitsua da 
familien lankidetza izatea, eta, horregatik, haien balorazioak kontuan hartu behar 
dira, haiekin zuzenean komunikatuz edo familientzako inprimaki baten bidez, horiek 
doitzeko egiten ari diren jarduerak eta jarduketak nola funtzionatzen ari diren ikusteko 
eta elkarrekin erabakitzeko, bai ikasgelan, bai ikastetxean, jarduerarik onenak eta 
ordutegirik onenak (adibidez, gela bakoitzean, gela osoarekin edo taldeka konekta 
daitezke), zereginen banaketa.

• Senideen prestakuntza. Senitartekoek ikasleei lagundu ahal izateko behar duten 
prestakuntza lehenetsi nahi da, bakoitzaren interesak kontuan hartuta. Batzuetan 
informatikako oinarrizko baliabideak izango dira konexioa errazteko, beste batzuetan 
sofistikatuagoak.	Formazio	propioan	ikasleekin	egin	nahi	ditugunen	antzeko	praktikak	
egitea da modurik eraginkorrenetako bat, adibidez: 

 − bideokonferentzia erabiltzea, solasaldi literarioak, pedagogikoak eta/edo musika-
lak egiteko; tutorialak erabiltzea; ikastetxeko webgunean erabiltzea (mugikorreta-
ra egokitzen direla ziurtatzea), bereziki, lan-materialetarako erabili ohi diren ata-
letan. 

 − Kasu horietan, funtsezkoa da, halaber, familiekin lankidetzan aritzea solasaldiak 
eta talde elkarreragileak egiteko: gai instrumentaletan trebatzea, bai aurrez au-
rreko aukerak ematen diren bitartean, bai espazio digitalean; prestakuntza, se-
me-alabei etxeko solasaldia prestatzen lagundu ahal izan diezaieten, aurrez au-
rrekoak egiten ditugunean; horrek erraztu egiten du laguntzen jarraitzea baliabidea 
digitala denean. (Irakurketarekin zailtasunak dituztenentzat, prozesuak aurrera 
egiten duen bitartean, euskarazko audioak erabil daitezke, eta gaztelaniazkoak ere 
bai, horrela egin baitezakete laguntza).

 − Ikastetxe bakoitzean, estrategia horiek aplikatzen hasteko, komeni da gehien ani-
ma daitezkeen irakasleen laguntza izatea, irakaskuntza presentzialean ezagutzen 
dituztelako edo komunikazio digitaleko tresnak asko ezagutzen dituztelako. Ikas-
tetxe bakoitzeko lehen esperientzietan arrakasta izateak besteak animatzea erraz-
tuko du.

http://www.kaiera.eus/2020/05/05/batera-arraunean-ikaskuntza-dialogikoaren-7-printzipioak-bizirik-mantentzeko/

