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Banakako curriculum egokitzapenetan erabiltzeko teknika psikologikoak            

Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau 

ezartzen du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin 

eta defendatu behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean 

edukiko ditu, ikasketa planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako 

gaitasunak eskuratu eta ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Lehen Hezkuntzako Irakaslearen 

Graduak, ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko 

edukia dauka. Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Lehen Hezkuntzako 

irakasle lanetan aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak 

egiaztatzeko baldintzak ezartzen dituenak arautzen du titulu hau; era 

subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko 

bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen arautegia aplikatzen da. 

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-

plan guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz 

arduratzen da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa 

eta dizplinakoa da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum 

daukagu, zeinean graduko ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten 

gaitasunak deskribatzen baitira. Azken modulu honetan dago Gradu Amaierako 

Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako gaitasun guztiak islatu behar 

dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez zehazten gradua lortzeko 

beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, unibertsitateek 

ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak ezarriz, 

gehienetan. 

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu 

Amaierako Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, 

oinarrizko prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek 

eskatzen baitira Lehen Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten 

unibertsitateko titulu ofizial guztietan.   
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Oinarrizko prestakuntzako moduluek bidea eman didate lana prestatu, garatu 

eta aurrera eramateko orduan, izan ere graduan ikasitakoa ahalik eta modu 

egokienean aplikatzen saiatu naiz. Hau guztiarekin, marko teorikoan lehen 

ikasitako zenbait kontzeptu garatzea aberasgarria iruditu zait, hala nola, 

hezkuntza bereziaren historia, curriculum egokitzapenen eboluzioa, ikuskera 

psikologiko ezberdinak …  

Didaktika eta diziplinako modulua laneko laugarren atalean garatzen da batez 

ere. Marko teoriko eta aurrekariak aztertu ondoren proposamen bat egiten da 

eta horrek duen eragin soziala, psikologikoa eta pedagogikoa aztertu dira 

lanean. Azkenean, proposatzen dugun horrek zer nolako abantailak edo 

desabantailak ekar ditzakeen aurreikusi behar dugu. 

Halaber, Practicum moduluak bidea eman dit teorikoki aztertutako lanak 

praktikan behatzeko eta  planteatutako galderak praktika behatuz erantzuteko. 

Ikasleen garapena ulertzeko ezinbestekoa da ikasgela barruan zer gertatzen 

den ulertzea, bertan ikusten baita teorian planteatu diren alderdiak 

funtzionatzen duten ala ez.  

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, 

ikasleek gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza 

gaitasun hau erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “Antecedentes y 

fundamentación teórica” atala, baita hurrengo atalean aipatzen den laburpen 

derrigorrezkoa ere. 
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Laburpena 

Gaur egun inklusioari bidea irekitzea da gure helburua eta horretan lan egiten 

ari gara. Aukera berdinatsun honek lan handia du bere atzean, ikasle bakoitzari 

bere hezkuntza prozesu osoan zehar behar duena emateko prest egon behar 

baikara. Profesionalak momenturo laguntza eskaintzeko prest egon behar gara 

eta horretarako prestakuntza behar dugu. Ikasle guztiek bere eskola garaiaren 

momentu batean edo bestean hezkuntza premia bereziak izango dituzte, beraz, 

nahiz eta lana curriculum egokitzapenetan erabili beharreko teknika eta 

metodologietan oinarritzen den, argi izan behar dugu guzti hauek edozein 

ikasleekin aplikatu ditzakegula.  

Beraz, lan honetan zehar Hezkuntza Premia Bereziak dituzten eta ez dituzten 

ikasleekin lan egiteko hainbat teknika psikologiko eta esku hartze agertzen dira. 

Irakasle eta profesional guztiek material eta baliabide aunitz izan behar dituzte 

eskura ikasleen premiei erantzun ahal izateko, horregatik, egokia iruditu zait 

proposamen bat egitea: profesionalen arteko koordinazioa eta ikaslearen 

hezkuntza prozesua aberasgarriagoa izan dadin Esku Hartze Gida bat 

proposatzen dut.  

Hitz gakoak: Inklusioa; Hezkuntza Premia Bereziak; teknika psikologikoak, esku 

hartze indibidualizatua; Curriculum Egokitzapena.  

Resumen 

Hoy en día nuestro objetivo principal es llegar a la inclusión, y aunque sea un 

camino largo y duro, estamos trabajando en ello. Esta igualdad de 

oportunidades trae mucho trabajo consigo, puesto que tenemos que estar 

preparados para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos durante 

todo el proceso escolar. Los profesionales tienen que estar cualificados para 

ofrecer dicha asistencia, ya que cada niño necesitará una ayuda diferente y 

específica. Este trabajo se centra en conocer y saber aplicar las técnicas 

psicológicas más efectivas con los niños que tienen una adaptación curricular, 

pero me gustaría mencionar que todas estas técnicas son aplicables a todos 

los alumnos tengan o no necesidades especiales. 
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Por tanto, a lo largo de este trabajo veremos diferentes técnicas psicológicas y 

varios métodos de intervención que tendremos que saber aplicar a cada 

alumno y a cada situación. Todos los profesores y profesionales de los centros 

educativos deben tener una larga lista de materiales y recursos, y por ello he 

planteado una propuesta: crear una guía sencilla y clara de los recursos y 

técnicas que podemos utilizar en diferentes ocasiones. Esto hará que la 

coordinación entre profesores y el proceso educativo del niño sea más eficaz. 

Palabras clave: Inclusión; Necesidades Educativas; técnicas psicológicas; 

intervención individual; adaptación curricular.  

Abstract 

Nowadays our main target is getting to a point of inclusion, regardless how long 

or tough the way is we are working on it. This equity of opportunities carries 

some extra work as we have to be ready to satisfy our students educational 

needs for the whole school stage. In order to provide such assistance staff 

should be qualified as each child will demand an specific and different help. 

This essay is focused on the knowledge and application of the most effective 

techniques for children in need of a curricular adaptation. However I would like 

to stress the fact that all these techniques are applicable to all students,  

whether they have special needs or not. 

Consequently along this essay we will go through different psychological 

techniques and intervention methods which we will need to use on each student 

and each situation. All teachers and qualified staff employed in schools must 

have an extensive and well organized list of all materials and resources to work 

with. To do so I came up with a clear and simple guide to gather all resources 

and techniques we can use in each situation. This guide will strengthen the 

effectiveness of the coordination between the teachers and the child's 

educational process itself. 

Key words: Inclusion; Educational needs; Psychological techniques; Individual 

intervention; curricular adaptation. 
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SARRERA 

 

Lehen Hezkuntzako Irakasle Gradua amaitzear dago eta oraingoan egokitu 

zaigun eginbeharra Gradu Amaierako Lana da. Aukeraketa zail baten ondoren 

oso interesgarria iruditu zitzaidan gai bat hautatzea erabaki nuen: “Banakako 

curriculum egokitzapenetan erabiltzeko teknika psikologikoak”. Gradu 

Amaierako Lan hau bideratuko duen tutorea Fernando Trebol Unzue izango da.  

 

Gaur egun haur bakoitzaren hezkuntza premiei garrantzi handia ematen ari zaie 

eta guzti hori ahalik eta modu eraginkorrenean erantzuteko lan gogorra egiten 

ari da. Honengatik egokia iruditu zait gai honen inguruan sakonki aztertzea eta 

sortutako galderei ahalik eta erantzun egokiena bilatzen saiatzea.  

 

Gradu hau amaitzerakoan irakasle izateko prest egongo garela suposatzen da 

eta behar bezalako prestakuntza eta ezaguerak izango ditugula. Baina zaila da 

hogeita hamar bat ikasleen inguruan jarri eta guzti hauek eskatzen dutenari 

erantzutea. Bakoitzak behar ezberdin bat izango du eta guk, irakasle izango 

garen moduan, erantzunak ematen saiatu behar gara.  

 

Hau guztiarengatik, erabaki dut gai honen inguruan aritzea Gradu Amaierako 

Lanean. Guztiok izan behar genuke Hezkuntza Premia eta Hezkuntza 

Erantzunen inguruko prestakuntza minimo bat, ikasgela guztietan behar 

ezberdinak dituzten haurrekin topatuko baikara.  
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1. HELBURUAK, ARDATZ GALDERAK ETA LANAREN 

JUSTIFIKAPENA. 

Irakasle eta profesional guztiek ikasleen hezkuntza kalitatea bermatzeko 

kontutan hartu behar dituzte ondorengo helburuak:  

1.1. Helburuak 

1- Ikasgela barruko aniztasunari modu egokian erantzuten jakitea, ikasle 

bakoitzak dituen premiei ahalik eta erantzun aproposena emanez. 

2- Berariazko hezkuntza premiak dituen ikaslearen garapena bermatzeko 

hezkuntza arretarako neurri aproposak aplikatzen jakitea. 

3- Jokabide bat mantentzeko edo areagotzeko edota murrizteko edo gutxitzeko 

erabili beharreko teknikak ezagutzea eta egoera bakoitzean egokiena 

aplikatzeko gai izatea.  

4- Ikasle bakoitzarentzat laguntza profesional indibidualizatu aproposena 

bilatzeko gai izatea. 

5- Edozein nahaste aurrean izanda esku hartze teknika garrantzitsuenak 

ezagutzea eta modu eraginkorrean erabiltzeko aditu izatea.  

1.2. Ardatz galderak  

Gai honen inguruan hitz egiten dugunean galdera asko etortzen zaizkigu 

burura, azken finean gai berria da eta asko egin beharra dago oraindik. Nik nire 

zalantzak bost galdera hauetan laburbildu ditut eta lan honen bitartez 

erantzuten saiatuko naiz.  
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1- Ikasgela bakoitzean ikasle bakoitza ezberdina da, nola erantzun aniztasun 

horren aurrean?  

2-  Zein da berariazko hezkuntza premiak dituztenen ikasleekin jarraitu 

beharreko esku- hartze prozesua? 

3- Zein dira curriculum egokitzapen baten aurrean erabili ditzakegun teknika 

psikologiko eraginkorrenak? 

4- Nola antolatu PT- ko profesionalaren laguntza ikaslearentzat ahalik eta 

eraginkorrena izateko? 

5- Zein teknika erabili nahaste bakoitzarekin? Zein da esku hartze aproposena? 

1.3. Lanaren justifikapena 

Beti izan dut interes berezi bat psikologia irakasgaiarengan eta oraindik gehiago 

ere psikologia horrek haurren inguruan hitz egiten bazuen. Beraz, Gradu 

Amaierako Lana egiteko gaien zerrenda atera zenean ez nuen inolako 

zalantzarik izan; Egokitzapen Curricularrak aurrera eramateko teknika 

psikologikoak aztertu behar nituen.  

Oso interesgarria iruditzen ikasleen hezkuntza premia bereziak aztertzea, ikasle 

bakoitzak behar ezberdina eta berariazkoak baititu. Arrazoi horregatik erabaki 

nuen Pedagogia Terapeutikoko aipamena egitea. Ezinbestekoa ikusten dut 

irakasle batek bere ikasgelan aurki ditzakeen premia, behar eta nahasteak 

minimoki ezagutzea eta bakoitzarekin nola lan egin daitekeen jakitea.  

Esan beharra dago ikasgela bakoitzean ikasle asko daudela eta guztiekin modu 

indibidualean lan egitea ezinezkoa dela, baina ahala eta nola saiatu behar gara 

bakoitzari behar duena ematen eta horretarako adi egon behar gara eta metodo 

eta teknika ugari ezagutu behar ditugu momentu egokian aplikatzeko gai 

izateko. 

Guzti honengatik, benetan gai erakargarria iruditu zitzaidan eta gogo handiz 

hartu nuen hasieratik. 
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1. irudia: Lanaren sintesia Gowin-en V-an adierazita 
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2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Mediante este segundo apartado me gustaría hacer referencia a los 

antecedentes y al recorrido histórico de los temas que trataré más adelante, 

para que tengamos conciencia de cómo ha ido evolucionando el tema en 

cuestión. También analizaré cuáles han sido los principios de las influencias 

psicológicas que tenemos hoy en día en la educación.  

2.1. Recorrido y evolución histórica de la Educación Especial 

La Educación especial es un tema que está en auge y tiene gran relevancia 

desde el punto de vista pedagógico, psicológico, médico y social. Hoy en día se 

habla de la palabra inclusión, palabra que  todavía no está bien definida y que 

muchos ni conocen. Parece que lo que se está buscando ahora es eso, llegar a 

la inclusión, y que aunque con pies de plomo, poco a poco vamos por buen 

camino, pero el proceso es largo y difícil. Quizá, para entender mejor cómo 

avanzamos debemos echar la vista atrás y hacer un pequeño viaje en el tiempo 

para entender cuál ha sido la evolución de la educación especial. (Vergara, J. 

Profesor titular de Historia de la Educación. UNED. Madrid)  

Si nos trasladamos a la antigüedad, a la época clásica, veremos que las 

minusvalías físicas, psíquicas y sociales se presentan en dos visiones 

diferentes: Una primera, es la atribución de poderes diabólicos y maléficos. En 

estas sociedades todo aquello que estuviese fuera de la normalidad tenía un 

origen maligno o profético. Para hacer frente a todo aquello, en los mejores 

casos, se servían de la magia, hechicería, encantamiento. La otra alternativa al 

problema era el abandono del minusválido. El segundo enfoque, visto más 

desde una perspectiva médica, entiende las minusvalías como patologías del 

organismo. Aquí encontramos a médicos, filósofos como Hipócrates, Sorano, 

Celso… quienes podrían ser los progenitores de lo que se conoce como 

naturalismo psiquiátrico. 

En la Edad Media se dieron importantes avances, pero a pesar de eso 

perduraban costumbres que no permitían mejorar la situación de deficientes y 

minusválidos. El mal formaba parte de la vida del hombre, había que aceptar la 

realidad, no se podía hacer nada contra él.  La religión seguía siendo una parte 
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importantísima de sus vidas, por tanto había que realizar buenas acciones para 

llegar a Dios, debían  ayudar al minusválido. Todo esto llevó a la creación de 

hospitales y socorros sociales. 

Remontémonos al renacimiento. El hombre pasa a ser sujeto y principio de 

educación. Cabe mencionar la magnífica labor de Pedro Ponce de León1 

(1520- 1581) y Juan Pablo Bonet (1579- 1633) que abrieron camino a la 

educación de sordomudos. En 1802 se abría en Madrid la Real Escuela de 

Sordomudos. También se dieron varias iniciativas a favor de la educación de 

las personas ciegas, como por ejemplo, las tablillas de cera para facilitar la 

escritura de los invidentes, la escritura en relieve de Valentín Haüy y Louis 

Braille conocido por crear la escritura en Braille.  En marzo de 1526 Luis Vives 

publica el tratado humanista europeo sobre ayuda al pobre, y  a partir de aquí 

se abrirán nuevas puertas como las de los asilos, cofradías…   

Hasta bien entrado el siglo XIX no se puede decir que hubiese una gran 

preocupación por la Educación Especial en nuestro país. En 1947 con la ley de 

Moyano se crean las escuelas para niños sordos y ciegos, aunque no llegue a 

ser realidad hasta varios años después. La entrada del siglo XX supuso el 

impulso definitivo de la Educación Especial. En 1901 se inaugura en Bruselas 

la escuela para retrasados y anormales de Ovidio Declory, y, en 1906, se abre 

en roma la primera Casa dei Bambini de María Montessori. Con todo esto se 

crean dos grandes modelos escolares: los considerados normales, que 

permanecerán en el sistema educativo ordinario, y los no normales, para los 

que habría que crear instituciones especiales. Esta distribución de la educación 

en dos vías fue un gran impulso para la Educación Especial y con ello para los 

deficientes y minusválidos. 

En 1947 tras la Guerra Civil la Ley de Educación Primaria reconoce la 

obligación de crear centros de Educación Especial, los cuales tampoco llegarán 

a crearse hasta años más tarde, en la década de los 60. En el año 1968 se da 

la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dos años 

                                                             
1
 Fray Pedro Ponce de León fue un pedagogo,logopeda y monje benedictino español nacido a 

principios del siglo XVI en la localidad leonesa de Sahagún. Murió el 29 de agosto del año 
1584. Fue responsable de la educación de varios niños sordos en el 
monasterioburgalés de San Salvador de Oña. (http://es.wikipedia.org) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Logopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monje
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedictino
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahag%C3%BAn_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Salvador_de_O%C3%B1a
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más tarde la Ley General de Educación2. Años más tarde, con la llegada del 

Informe Warnock, nace el principio de integración, el cual popularizó una 

concepción distinta de la Educación Especial.  Dicha educación consiste en 

satisfacer las necesidades de cada persona para lograr una mejor educación y 

nace el concepto de necesidades educativas. 

A partir de ese momento, la Educación Especial se muestra en desarrollo 

constante, así pues como con ayudas temporales hasta adaptaciones 

permanentes a lo largo del currículum. Empieza a ponerse en práctica la teoría 

del derecho de igualdad y equidad, ofreciendo a cada escolar lo necesario para 

una educación digna. Cada niño tiene necesidades educativas específicas y 

debido a ello hay que ofrecer ayudas individuales y personalizadas. Hoy en día 

se quiere llegar al concepto de integración y parece que poco a poco 

caminamos por el buen camino. 

 

2.2. Recorrido de las adaptaciones curriculares 

Como hemos visto anteriormente, las personas discapacitadas  o con 

dificultades de aprendizaje fueron integrándose en los centros de manera 

progresiva, hasta llegar a un punto de normalización. Pero con la integración de 

estas personas llegó otro problema: los docentes no estaban preparados para 

formar a niños con déficits, no tenían los instrumentos necesarios para ello. Por 

fortuna llegaron las adaptaciones curriculares y estas fueron de gran ayuda a 

los docentes, puesto que ofrecían una respuesta educativa de lo que hacer con 

estos niños y les facilitaban material adaptado a las necesidades educativas de 

cada niño. Se les proporcionó un instrumento sencillo y muy eficaz y, con esto, 

el hecho de tener un niño con necesidades especiales parecía no ser la gran 

“carga” que era antes. 

                                                             
2
 La Ley General de Educación es la primera ley d eeducación española que contempla la 

educación de todos y todas, sin exclusión. En esta ley la Educación Especial se entendía con 
una modalidad específoca, es decir, como un sistema educativo paralelo al de la educación 
ordinaria, regido por sus propias normas y por un currículo específico distinto al general. 
(Gonzalez.T. Itinerario de la Educación Especial en el sistema educativo. DE la Ley de Moyano 
a la Ley General de Educación. Itinerario de la Educación Especial en el Sistema Educativo 
249- 260) 
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A medida que pasaba el tiempo la integración escolar y sociofamiliar fue 

avanzando y ganando terreno. La convivencia dio lugar a la comprensión y 

aceptación de los alumnos con necesidades educativas, se fomentaron los 

sentimientos de respeto a la diferencia con el lema “todos iguales, todos 

diferentes” y los compañeros empezaron a valorarlos y entenderlos, y en 

numerosas ocasiones se volcaron a ayudar y proteger a estos niños. Los 

padres se dieron cuenta de que esta convivencia era muy enriquecedora para 

todos, puesto que los niños crecían con valores de respeto y convivencia. Por 

otro lado, los docentes se veían mucho más respaldados, tanto por parte de las 

ayudas recibidas con las adaptaciones curriculares como con la actitud de los 

padres de los demás niños. Hicieron suyas las teorías y metodologías que se 

les ofrecían promoviendo una educación motivadora para cada niño y déficit. 

Se trata de que cada niño tenga a su alcance todos los materiales y ayudas 

que necesite para  que su proceso educativo sea lo más enriquecedor posible, 

y de que consiga desarrollar sus capacidades al máximo. Se le da mucho valor 

a que cada niño logre la mayor autonomía posible, que tenga unas relaciones 

sociales satisfactorias y que se adapte correctamente al medio ambiente.  

Estamos ya muy lejos del concepto de marginación, desprecio y pensamiento 

de que nada se podía hacer por estos niños, ahora la escuela tiene la 

obligación de adaptarse a las necesidades de cada niño y ofrecerle todo lo que 

este necesite, herramientas materiales como personales que beneficien su 

educación. Nuestro objetivo es que estos niños se sientan cómodos en su 

entorno, que puedan tener unas relaciones sociales satisfactorias y que puedan 

estar escolarizados con los niños de su edad, puesto que estos son unos de los 

puntos más importantes de la tan ansiada inclusión. (Ramos, I. 2009)3 

  

                                                             
3 Berruezo, M.R.; Conejero, S. (2009) El largo camino hacia una educación inclusiva. España: 

Universidad Pública de Navarra. 

 Ramos,I. Las adaptaciones curriculares. Un camino hacia la normalización págs. (535-546) 
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2.3. Funciones del profesor de especialista en Pedagogía Terapéutica  

El apoyo profesional que podemos ofrecer a los alumnos viene de mano del 

profesorado de pedagogía terapéutica. Con el desarrollo de la LOGSE y de la 

actual LOE, el alumnado con necesidades educativas especiales dispone de 

numerosos recursos personales, para recibir una respuesta educativa 

adecuada a sus necesidades. Debemos recordar que la Educación especial es 

entendida como “El conjunto de recursos personales y materiales puestos a 

disposición del sistema educativo para responder a las NEE que pueden 

presentar ciertos alumnos”. Todo alumno en algún momento de su 

escolarización puede tener una necesidad de apoyo y tenemos que estar 

preparados para ofrecérselo. La igualdad de oportunidades y la atención a la 

diversidad es un principio fundamental de la LOE.   

El profesorado de Pedagogía Terapeútica es un docente especializado en 

educación especial y su finalidad primordial es proporcionar la integración del 

alumnado con necesidades educativas especiales, mediante: la atención 

preferente y directa, el aporte de materiales curriculares adaptados a las 

necesidades del alumno y el asesoramiento y apoyo al profesorado. Este 

docente de la unidad de apoyo educativo del centro desarrolla las siguientes 

funciones: (Ikus I eranskina) 

1. Colaborar con el profesor, tutor y orientador de la detección del alumnado 

con NEE. 

2. Colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumnado al que se le han 

detectado NEE. 

3. Elabora, junto con el profesorado, las adaptaciones curriculares 

individualizadas (ACI). 

4. Elaborar, junto con el profesor o tutor, los programas de intervención 

individual tomando como referencia las ACI. 

5. Colaborar con el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado y 

de los programas de intervención, procediendo al reajuste continuo de estos 

últimos, si fuera necesario. 
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6. Elaborar, junto con el profesorado, las adaptaciones de los materiales 

didácticos que el alumnado precisa para acceder a los aprendizajes, 

especialmente, para el alumnado con discapacidad visual y auditiva. 

7. Colaborar con el profesorado o tutor en las relaciones con las familias para el 

seguimiento del alumnado con NEE. 

8. Intervenir directamente con el alumnado con NEE en el desarrollo de los 

aspectos determinado en las correspondientes adaptaciones curriculares y en 

los programas e intervención individual. 

9. Colaborar con los Equipos Específicos del CREENA4 en cuantas 

actuaciones sean necesarias para la atención del alumnado con NEE. 

10. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de 

Planificación Institucionales (Proyecto Educativo de Centro, Proyecto 

Curricular, etc.) del centro o centros en los que interviene.  

(Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra) 

2.4. Técnicas psicológicas de intervención en el aula y diferentes 

enfoques teóricos. 

Hemos comentado anteriormente que cada niño es diferente y que también 

tiene necesidades educativas diferentes. Tenemos numerosas herramientas 

para dar respuesta a esas necesidades pero tenemos que saber cuándo 

utilizarlas, cómo y con qué finalidad. Por eso es muy importante conocer a cada 

niño y entenderlo, y saber utilizar con cada uno de ellos las técnicas o 

estrategias psicológicas más adecuadas. De especial referencia me parece el 

hecho de que las limitaciones que puedan darse por un motivo y otro en los 

recursos a aplicar, seamos capaces de elegir adecuadamente las medidas 

curriculares y dar respuesta a las NEE. 

Existen varios modelos teóricos para la intervención en el aula de los alumnos 

con necesidades educativas especiales y debemos conocerlos para poder 

                                                             
4
 Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra 
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aplicar la mejor técnica con cada alumno. Por ello, me gustaría comentar 

brevemente ciertos modelos teóricos; como el modelo psicoanalítico, modelo 

conductista, el humanista, modelo cognitivo y el modelo sistémico. 

Comenzaremos por el modelo psicoanalítico. Es una práctica terapéutica 

fundada alrededor de 1896 y su mayor exponente y creador es Sigmund Freud. 

 Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud en el 

tratamiento clínico de pacientes que presentan neurosis, fobias y diversos 

padecimientos psíquicos. Se dice que psicoanálisis es un método de 

observación e investigación de la mente humana, con la finalidad de conseguir 

unos objetivos terapéuticos para el paciente. Gracias a esta primera teoría se 

ha desarrollado una teoría de la conducta y de la mente humana. 

Este método ha ido evolucionando desde el inicio gracias a sus seguidores. El 

método consiste en crear unas condiciones de trabajo adecuadas para el 

paciente y el psicoanalista. Se trata de sesiones de unos cincuenta minutos, 

con cuatro o cinco repeticiones por semana y durante algunos años. Este 

proceso es largo puesto que la comprensión de los procesos inconscientes y 

de los cambios internos de la persona y los cambios internos requieren un largo 

trabajo. 

Esta teoría defiende que existen varias influencias que constituyen la 

personalidad y los desequilibrios, como por ejemplo, la experiencia del 

nacimiento, las tempranas relaciones con los padres, la sexualidad, las 

pérdidas y los miedos. Estas experiencias pueden marcarnos de por vida y 

pueden encontrarse en la raíz de los problemas del paciente. (http://www.sep-

psicoanalisi.org) 

Por otro lado, el conductismo aparece a mediados de 1919- 1920 y fue 

inaugurado por John B. Watson. En aquel entonces, en la psicología 

predominaba el estudio de los fenómenos psíquicos internos mediante la 

introspección. Watson, aunque no negaba la existencia de dichos fenómenos, 

insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio puesto que 

no eran observables.  Aunque actualmente el conductismo no se limita al 

estudio de fenómenos observables sino que también incluye sucesos internos 
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(pensamientos, imágenes), se mantiene el criterio de relacionar los postulados 

teóricos con la conducta manifiesta mediante un enfoque experimental. 

Se originó en el campo de la psicología pero ha tenido una influencia mucho 

más amplia, puesto que sus teorías se aplican en la educación. Es considerado 

como el modelo que fundamenta en el estudio de experiencias internas o 

sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de 

procesos repetitivos. Según la teoría conductista todas las actitudes pueden ser 

analizadas a través de estímulos y respuestas, dirigidos a entender cómo se 

mantienen los diferentes tipos de conducta. Propone que la base fundamental 

de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo 

condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y 

el estímulo que la provoca. En general se considera el conductismo como una 

orientación clínica que se enriquece con otras concepciones. 

El conductismo se inspiró desde un principio en los trabajos del Ruso Iván 

Pavlov sobre reflejos condicionados, en los estudios a cerca del aprendizaje 

realizados por Thorndike.  Podemos decir que el verdadero desarrollo de esta 

teoría se produce después de la Segunda Guerra Mundial, llegando lo que se 

conoce como "neoconductismo". Estas nuevas orientaciones conductistas 

toman muchos elementos de teóricos del aprendizaje anteriores como Pavlov y 

Thorndike. 

A partir de la década de los 30, se desarrolló en Estados Unidos el 

"condicionamiento operante", como resultado de los trabajos realizados por B. 

F.Skinner y colaboradores. El enfoque de este psicólogo, filósofo y novelista, es 

semejante al punto de vista de Watson, según el cual la psicología debe ser el 

estudio del comportamiento observable de los individuos en interacción con el 

medio que les rodea.  

Se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento clásico y el operante. La primera se basa en  una asociación 

entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los 

estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante 

explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante, el 

condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la 

http://corrientespsicologicas.wikispaces.com/Iv%C3%A1n+Petr%C3%B3vich+P%C3%A1vlov
http://corrientespsicologicas.wikispaces.com/Burrhus+Frederic+Skinner
http://corrientespsicologicas.wikispaces.com/Burrhus+Frederic+Skinner
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respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para 

implantar esta relación en el individuo. Los conductistas definen el aprendizaje 

como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos.  

Los reforzadores o técnicas que se utilizan para modificar o mantener una 

conducta son los siguientes:  

 

Dos tipos de técnicas: 

- Para aumentar una conducta: 

  - Refuerzo positivo: Consiste en dar algo positivo tras una 

conducta, algo que le guste al niño Puede ser un premio, alabanza, actividad, 

regalo, atención, caricia, tiempo exclusivo… Varían según la edad. Aumenta la 

conducta, refuerza su autoestima y satisface a padres/profesores y a 

hijos/alumnos. 

  - Refuerzo negativo: Consiste en retirar reforzadores 

desagradables tras la realización de la conducta deseada. Recompensamos el 

esfuerzo retirando algo desagradable para el niño.   

  - Instigación: Ayuda para iniciar la primera subconducta. Puede 

ser física o verbal. Siempre debemos usa esta técnicala acompañada del 

refuerzo positivo y debemos retirlarla a tiempo.  

  - Moldeamiento: Ir acercándonos a la conducta 

deseada.Dividimos el proceso de aprendizaje en pequeños pasos. Debemos 

combinar esta técnica con la instigación y el refuerzo. 

- Para disminuir una conducta  

  - Extinción: Consiste en eliminar aquello que refuerza la conducta. 

 Es gradual, no utilizar ante conductas peligrosas.  

  - Coste respuesta: Consiste en quitar un privilegio, un juguete, 

una actividad… 
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  - Tiempo fuera: Consiste en someter al niño, inmediatamente 

después de la conducta que queremos eliminar, a un “tiempo fuera de 

refuerzo”.  

  - Sobrecorreción: El sujeto remedia las consecuencias de su 

conducta. 

(Esarte, S. 2013) 

Como alternativa al psicoanálisis y el conductismo surge la psicología 

humanista. En la década de los años 70 y 80 se originaron varios enfoques 

humanistas de los cuales han surgido diversas terapias psicológicas que tienen 

como eje central el ser humano. Podríamos decir que estas teorías consideran 

al ser humano como: 

- Un ser global que debe ser considerado como un todo en el que figuran: 

sentimientos, conductas, pensamientos… 

- Las conductas del ser humano son intencionales. 

- Toda existencia humana se desarrolla y transcurre en un contexto 

interpersonal, pero no podemos olvidarnos de la individualidad del ser humano 

en las relaciones sociales. 

- Los hombres son seres o personas autónomas y tiene la capacidad de tomar 

sus propias decisiones. Solo una persona autónoma será capaz de mantener 

relaciones interpersonales adecuadas.  

- Las experiencias y vivencias son el eje fundamental del desarrollo. 

La psicología humanista incluye varias corrientes de las cuales la más 

destacada fue la corriente existencialista. Estos son los enfoques más 

importantes dentro de esta teoría:  

1.- Enfoque existencialista: Los representantes son: Bingswanger, May y Laing. 

Autores con una fuerte influencia de la filosofía existencialista y 

fenomenológica, especialmente la influencia de Sartre y Husserl. 
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2.- El enfoque transpersonal o psicología transpersonal de Maslow, fue además 

el que inició la corriente o enfoque humanista dentro de la psicología. El 

concepto fundamental es la autorealización, en la que una vez satisfechas las 

necesidades básicas aparecen las que están relacionadas con la satisfacción 

psíquica. 

3.- La psicología humanista de C. Rogers, y la psicoterapia humanista de 

Rogers es la más conocida y la más influyente dentro de la psicología 

humanista. 

4.- Logoterapia. El enfoque humanista denominado Logoterapia de Frankl, el 

concepto básico es el sentido de la vida, la pérdida del sentido de la vida 

genera neurosis y patologías.  

5.- El Análisis transaccional de Eric Berne, es un enfoque de origen 

psicoanalítico.  El núcleo de la psicología transaccional es trabajar con los 

estados del yo que se producen en las relaciones personales, de tal manera 

que ciertos estados del yo pueden en relación con otros yos, crear malestar o 

patologías de forma consciente o inconscientes lo que denominan el guión de 

la vida, y son estos guiones positivos o negativos que deben trabajarse en la 

terapia mediante un contrato que establece el cliente con el terapeuta y que 

deben cumplir. 

6.- Enfoque bioenergético de Lowen. Destacan el carácter, entendido como la 

máscara que cubre a la persona para poder convivir con los impulsos derivados 

de los instintos y evitar así la neurosis.  

7.- El psicodrama: Está relacionado con la patología que surge cuando las 

personas admiten  roles inadecuados y además los convierten en roles rígidos 

que van dañando a la persona. 

 (reEduca.com Portal de recursos de Psicología, educación y disciplinas afines) 

A partir de diversos cambios sociales surgió la terapia cognitiva en los años 50. 

Esta teoría reivindica la mente como objeto de la psicología. Se considera a los 

estímulos como unidades informativas básicas, también llamadas “inputs”. La 

mente transforma dichos “inputs” en reglas o procedimientos y construye otras 
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unidades de salida o “outputs”. Podríamos decir que estos pueden ser la 

conducta visible, el pensamiento, la memoria, la percepción…  

El objetivo de esta psicología es descubrir los mecanismos y niveles del 

procesamiento de la información que realiza la mente humana. La psicología 

cognitiva ha evolucionado notablemente, pero las corrientes más destacadas 

son la psicología del procesamiento de la información y el conexionismo.  

En numerosas ocasiones se relaciona la psicología cognitiva con el modo de 

procesamiento de un ordenador, parece que se ha encontrado en el ordenador 

un modelo de actividad mental. 

 (www.e-torredebabel.com Diccionario de psicología científica y filosófica) 

Se podría decir que el cognitivismo tiene varias corrientes destacadas: 

- La terapia cognitivo- conductual: Se dice que es una forma de entender cómo 

piensa cada uno acerca de sí mismo, de otras personas y del  mundo  que  le 

 rodea,  y  cómo  lo  que  uno  hace  afecta  a sus  pensamientos  y 

 sentimientos. Esta terápia  puede ayudar a cambiar la forma de pensar y 

actuar, y estos  cambios  le pueden ayudar a sentirse mejor.La TCC se centra 

en problemas y dificultades  en el presente, en el momento de la consulta, 

dejando de lado las causas o sintomas del asado, busca maneras de mejorar el 

estado de ánimo ahora.  

Dentro de esta corriente nos encontramos con Bandura y su aprendizaje social. 

Éste considera que los factores externos son tan importantes como los internos 

y que todo el contexto que nos rodea interactúa con el proceso de aprendizaje. 

Bandura distingue entre aprendizaje activo, aprender al hacer y experimentar, 

 y aprendizaje vicario El aprendizaje social o vicario se basa en procesos 

imitativos cognitivos del sujeto que aprende con el modelado., es decir, 

aprender observando a los otros. El simple hecho de observar lo que hacer los 

otros y las consecuencias que tienen por esos comportamientos, se aprende a 

evitar o repetir  esa conducta. Esto es lo que lleva a defender que no todo el 

aprendizaje se logra haciendo o experimentando.  

(Esarte, S. 2010) 

http://www.e-torredebabel.com/
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- El aprendizaje significativo de Ausubel: Se centra en relacionar los 

aprendizajes previos con la nueva información, dejando de lado el aprendizaje 

memorístico. Para que un aprendizaje sea efectivo es necesario comprender, 

emplear lo ya conocido con sus intereses y necesidades. Ausubel defiende que 

hay que propiciar la memorización comprensiva, no la repetitiva y que hay que 

tomar en cuenta la funcionalidad de lo aprendido.  

Se considera que un aprendizaje es significativo cuando las ideas se relacionan 

con una imagen,  simbolo o concepto ya  significativo en su estructura 

cognostiva.  

Ausubel diferencia dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje por descubrimiento 

y el aprendizaje por recepción.  

- Teoría del procesamiento de la información: Esta teoría entiende al hombre 

como procesador de la información, cuya función es recibir información, 

elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Se basa en los anteriomente citados 

inputs y outputs.  

- Zona de desarrolo Próximo: Vigotsky defiende que  se pueden considerar dos 

niveles en la capacidad del alumno: por un lado,  el límite de lo que él puede 

hacer, denominado nivel de desarrollo real. Por otro lado, lo que el alumno 

puede hacer con ayuda, llamado nivel de desarrollo potencial.  La zona de 

desarrollo  próximo puede definirse como el espacio en el que gracias a la 

interacción y la colaboración de otros individuos una persona puede resolver un 

problema o realizar una tarea que no sería capaz de realizar individualmente.  

El docente debe tomar como punto de partida los conocimientos del alumno y 

basándose en  éstos dará la ayuda necesaria para realizar la actividad. 

 Cuando el punto de partida del niño está demasiado alejado de lo que se 

pretende enseñar, es difícil que el niño aprenda puesto que le cuesta intervenir 

y no estará motivado para ello. 

- Piaget y el constructivismo: El constructivismo es una posición compartida por 

diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David 

Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se 

http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/teoriav.html
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denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las 

ideas de esta corriente. El constructivismo defiende que el individuo es una 

construcción propia  que se va haciendo día a día y que el aprendizaje el 

activo. Debemos ofrecer al alumno herramientas para que  puedan crear sus 

propios conocimientos. Jean Piaget, como representante de esta corriente, 

publicó varios estudios sobre psicología infantil y basándose en el crecimiento 

de sus hijos elaboró una teoría de la inteligencia sensomotriz.  

Distinguió cuatro estadios del desarrollo cognitivo del niño, que están 

relacionados con actividades del conocimiento como pensar, reconocer, 

percibir, recordar y otras. En el estadio sensoriomotor, desde el nacimiento 

hasta los 2 años, se produce la adquisición del control motor y el conocimiento 

de los objetos físicos que le rodean. En el periodo preoperacional, de los 2 a 

los 7 años, adquiere habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos de los 

objetos que ya puede nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor de 

las operaciones lógicas. En el estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 

años, será capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de 

establecer relaciones, estadio que se caracteriza por un pensamiento lógico. 

Por último, de los 12 a los 15 años se desarrolla el periodo operacional formal, 

en el que se opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una 

correlación directa con los objetos del mundo físico.  

Por último, veo importante mencionar el modelo sistémico. Se podría decir que 

es un enfoque psicoterapéutico que se aplica a trastornos y enfermedades 

psíquicas provocadas por  la interacción, estilos relacionales y comunicación 

familiar. Comprende al individuo en su contexto y establece una relación muy 

estrecha entre la relación entre personas y su entorno.  

El contexto más significativo es la familia que se entiende como un sistema. 

Las disfunciones del individuo se relacionan directamente con los 

comportamientos de los otros miembros de ese sistema. La intervención 

familiar  abarca la psicopatología y los conflictos de relación tanto en el 

individuo, pareja y/o familia. Procesos de separación y divorcio, procesos de 

duelo y comunicación de malas noticias.  
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Otro de los contextos importantes es el laboral. Se dan problemas relacionados 

con el mundo del trabajo, así como el acoso laboral, la presión de los 

compañeros, abusos sexuales… hay que tener en cuenta que dichos 

problemas traerán nuevos problemas en el entorno familiar.  
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2. Irudia: Recorrido y evolución de la Educación Especial 
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3. Irudia: Recorrido de las adaptaciones curriculares 

 

 

 

 

4. Irudia: Funciones del Profesor Especialista en Pedagogia Terapeútica 
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5. Irudia: Técnicas psicológicas de intervención en el aula y diferentes enfoques teórico  
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3. LANAREN GARAPENA: HASIERAKO KONTZEPTU ETA 

AURREIKUSPENAK. EGILERAREN ARRAZOIZKO 

PLANTEAMENDUA.  

 

Hirugarren atal honetan gaur egun defendatu nahi dugun kontzeptuaren 

inguruan arituko naiz, inklusioa. Inklusioa zer den eta nola gauzatu daitekeen 

adierazi nahiko nuke eta horretarako baliabide, teknika eta tresna aunitz 

aurkeztuko ditut. Atal honen bitartez lanaren iturburu izan diren galderei 

erantzuna ematen saiatuko naiz.  

3.1. Inklusioa, guztion eskubidea 

Esklusio soziala gaur egun gure gizartean ematen den ezaugarri 

kezkagarrienetarikoa da. Esklusio hau ez da bakarrik esparru batean ematen, 

baizik eta ezberdinetan: pobrezia ekonomikoa, parte hartze falta, edota sarbide 

falta. Esklusioa azken finean prozesu bat da eta bakoitzak behar dituen 

baliabideak lortzeko autonomia falta bat da. Horrela, Europako Batasunaren 

helburua esklusioaren aurka egitea da. Esklusioa etnikoa, kulturala, erlijiosoa, 

hezkuntza mailakoa edo fisikoa izan daiteke eta kasu askotan guda baten 

kausa izatera iritsi da.  

Hezkuntzari dagokionez, hezkuntza beti prest egon behar da eman daitezkeen 

ezberdintasunak aurreikusteko eta bakean bizitzeko egoerak sustatzeko. Beraz, 

hezkuntza esklusioari aurre egiteko giltza izango da. Hala ere, aldi berean 

hezkuntza sistema esklusio sozialaren iturri nagusienetakoa da, izan ere 

hezkuntza da askotan segregazio hori sortzen duena, erabiltzen duen 

ebaluaketa motarekin adibidez. Esklusio horietako batzuk batzuetan argiak  

izaten dira, eskola porrotak adibidez, baina beste batzuetan ezkutuan egoten 

dira, oztopoak edo trabak direnean hain zuzen.  

Beraz, paradoxa baten aurrean gaude: nola da posible eskola esklusioaren 

kontra joateko giltza garrantzitsu bat izatea eta aldi berean esklusioaren iturri 

nagusienetakoa izatea? Argi dago hezkuntza komunitate osoaren funtzioa 
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esklusioa behin betikoz alde batera uztea dela horrela inklusioa bultzatu ahal 

izateko.  

Horrela, gaur egun hezkuntza inklusiborantz iristeko bidean  gaudela esan 

genezake, naiz eta bide luze eta zaila den oztopoak gainditzen joan behar 

garen (Ikus II eranskina). Gure pentsamendua ireki behar dugu eta inklusioa 

zen den ulertzen joan behar gara poliki- poliki aurrera jarraitu ahal 

izateko. Inklusioa kontzeptu zabala da eta definitzeko zailtasunak izaten ditugu, 

horregatik egokia iruditzen zait lehenik eta behin testuinguru arauemaileari 

erreparatzea. Bertan ageri diren hainbat kontzeptu, ezin dira teoria hutsean 

gelditu, arauak  esaten duena ahalik eta modu egokienean bete behar dugu 

ikasle hauek behar duten guztia izan dezaten eta hau betetzeko lehengo 

ezagutu behar dugu.     

XX. mendean aldaketa handiak eman dira hezkuntza berezia ulertzeko 

moduan. UNESKO- k bere definizioetan ere aldaketak eman ditu denboran 

zehar: hala nola, 1997an hezkuntza berezia ezgaitasunak zituzten pertsonen 

bizitza hobetzen saiatzen zen, aldiz, 1994an guztion hezkuntza defendatzen da 

eta hezkuntza haur guztien beharretara moldatu behar dela aipatzen da. 

2001ean ikasleen dibertsitateari kalitatez eta esklusiorik gabe erantzuteko 

hezkuntza sistemarantz abiatu ziren eta gaur egun guztientzat kalitatezko 

hezkuntzaz hitz egin behar dugu.  

Hezkuntza sistema azkarra eta malgua izan behar da ikasle guztien premiei 

erantzuteko, ezin dugu pentsatu laguntza behar duten bakarrak ezgaitasunen 

bat duten ikasleak direla. Hezkuntza prozesuan zehar edozein ikaslek izango 

du laguntzaren beharra eta hori emateko prest egon behar gara, ikasle guztiek 

dituzte premia espezifikoak eta erantzun inibidualizatua behar dute. Beraz 

hezkuntza bereziko ikaslea edozein izan badaiteke bizitza eskolarraren 

momentu batean edo bestean, zergatik jarraitzen dugu hezkuntza bereziaz hitz 

egiten? (Echeita, G. 2007)5 

                                                             
5
 Gerardo, E (2007) Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea 
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Aipatu dugun moduan UNESKO- k6 gaur guzti hau defendatzen du eta bere 

definizioan kalitatezko eskola aipatzen du, baina zer da kalitatezko eskola edo 

hezkuntza? Kalitatezko hezkuntzak kalitatezko bizitzara eraman behar gaitu, 

ezin gara gelditu eskola ingurua aberatsa izatearekin gero bere egoera soziala 

kaxkarra bada ez du bizitza kalitate onik izango. Beraz, esan daiteke kontzeptu 

hau dinamikoa eta multidimentsionala dela. Bizitza kondizio egokiak zortzi 

alderdirekin egon behar dira erlazioan: ongizate emozionala, erlazio 

interpertsonalak, ongizate materiala, garapen pertsonala, ongizate fisikoa, 

autodeterminazioa, inklusio soziala eta eskubideak. Horrez gain, zortzi alderdi 

hauek hiru mailatan aztertu behar dira: mikro (pertsona bera), meso (bere 

ingurua) eta makro (gizartea eta kultura). Alderdi guzti hauek kalitatezkoak izan 

behar dira pertsona guztien bizitzan, eta guzti hau lortzeko oinarria hezkuntza 

da, beraz gu hasi behar gara honekin lanean, ikasle bakoitzaren bizi kalitatea 

bermatu behar dugu.  

Honekin batera, legeari jarraituz, esan genezake, Haur Hezkuntzako etapan 

arreta berezia jarriko dela premiak antzematen eta horiei erantzun goiztiarra7 

ematen. Bestalde, Lehen Hezkuntzako etapan, ahalegin berezia eginen da 

ikasleen aniztasunari erantzuten eta ikasteko zailtasunei aurrea hartzen; hauek 

azaldu bezain laster ekinen zaie eta behar diren indartze mekanismoak 

erabiliko dira.   Ikasle guztiei hezkuntza - erantzun egokia emateko txertatze- 

printzipioa hartu behar da abiapuntutzat; era bakarra da guztien garapena 

bermatzeko, ekitatea bultzatzeko eta gizarte- kohesio  handiagoa lortzeko. 

Gainera, aniztasunarekiko arreta hezkuntza- etapa guztiek eta ikasle guztiek 

duten  premia da.  Ikasleen aniztasuna ez da gutxi batzuen premiei erantzuteko 

neurri gisa hartu behar printzipio gisa baizik. (LOE: 2/2006 Lo, HEZKUNTZARI 

BURUZKOA- HITZAURREA) 

                                                             
6
 Eskola inklusiboa guztiontzat den kalitatezko eskola bat da, bazterketarik egiten ez duena. 

Ikasle guztiak beharrezkoa dira, bakoitzaren desberdintasunek irakaskuntza prozesua 
aberasten dutelako. (Iza, L. 2010) 
7
  Arreta goiztiarra, 0-6 urteko haurrei, familiei eta inguruari eskaintzen zaizkien esku-hartzea 

da. 0-6 urte bitarteko haurrek garapenean jasandako edo jasan ditzaketen gora beherak ahalik 
eta azkarren erantzun bat ematea du helburu. Profesionalengandik tratamendua jasotzeko 
eskubidea dute: behar, gaitz edo edozein nahaste dituzten haur guztiak dohain. Talde honen 
oinarriak osasuna, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak dira. 
(http://hharretagoiztiarra.wordpress.com) 
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Ikasle guztien hezkuntza kalitatea bermatu behar dugu, ikasleen egoera edo 

zirkunstantziak edozein izanik ere. Argi izan behar dugu ikasle bakoitza 

ezberdina dela eta bakoitzak bere ezaugarriak dituela; desberdintasun 

kulturalak, ekonomikoak edo sozialak egongo dira eta horiek konpentsatzeko 

tresna ekitatea izango da.  Haur bakoitza ezberdina da baina denek dute 

aukera berdintasuna, bakoitzari behar duena eskaini behar diogu. Ikasle hauek 

arreta egokia izan dezaten hainbat faktore egon behar dira, martxan hala nola, 

behar bezalako eskola antolamendua egon beharko da eta beharrezkoak diren 

curriculum egokitzapenak egiteko gai izan beharko gara. 

3.2. Esku hartzea 

Aurretik aipatu dudan bezala ikasle bakoitzak premia ezberdinak izango ditu eta 

bakoitzari behar duena eskaintzeko gai izan behar gara. 93/2008ko Foru 

Aginduak dioen bezala ikasteko prozesuetan ikasle guztiak ezberdinak dira: 

jarrera, interes, motibazio, gaitasun, ikasteko estilo eta aurreko esperientzia 

ezberdinak baitituzte. Honekin batera, esan genezake sailkapen bat egin 

daitekeela, berariazko hezkuntza premia duten ikasleak hauek direlarik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. irudia: Berariazko hezkuntza- premiak dituzten ikasleen sailkapena 
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Honen azpian dagoen eredua Munduko Osasun Erakundearena da. Eredu 

honek urritasuna pertsonaren eta giroaren arteko elkarreraginen emaitza bezala 

identifikatzen du. Giroa aldagaiaren hauek dira: ingurune fisikoa (naturala eta 

eraikia), gizarte- ingurunea (faktore kulturalak, politikoa eta ekonomikoak) eta 

ingurune psikologikoa (nola hautematen den eta bizi izaten den urritasun 

egoera).  

Eskolan agertzen zaizkigun premiekin esku hartu aurretik argi izan behar ditugu 

zein diren aniztasunari erantzuteko printzipio orokorrak, horiek baitira eskola 

inklusibo bat sortzeko lehengo zutabeak. Argi izan behar dugu, lehen aipatu 

bezala, ikasteko prozesuetan ikasle guztiak desberdinak direla eta desberdinak 

dira hainbat alderdietan: jarrerak, interesak, motibazioa, gaitasunak, ikasteko 

estiloak eta aurretiko esperientzietan. Arretiko esperientziak izugarrizko 

garrantzia dute ikaslearen ikaste prozesuan, jasotzen duen informazio berri 

guztia aurretiko esperientziekin eta jakintzekin lotuko baitu, eta hau da guk 

bultzatu behar duguna, Ausubelek8 defendatzen duen ikaskuntza esanguratsua 

alegia.  

Aniztasunari erantzuteko zenbait kontzeptu hartu behar ditugu abiapuntu 

bezala, hala nola, normalizazio printzipioa, konpentsazioa, berdintasuna, 

ekitatea, integrazioa eta amaitzeko inklusioa. Eta guzti honekin ikasle guztien 

eskolatzea bermatu behar da eta gurasoen parte hartzea ikasleen hezkuntza 

prozesuari eragiten dieten erabakietan. Gainera, Laguntzaren premiak ahalik 

eta lasterren antzemanen dira ikasteko arazoei aurrea hartzeko eta hezkuntza 

neurri egokiak hartzeko. Garrantzitsua da esku hartze goiztiarra izatea, geroz 

eta goizago esku hartzen badugu emaitza eraginkorragoa izango baita. 

Hezkuntza neurri hauek desberdinak izango dira kasu bakoitzean eta neurri 

arruntak nahiz bereziak izan daitezke. Neurri hauen helburua ikaslearen 

gaitasuna ahalik eta gehien garatzea izango da, bere hezkuntza prozesua 

modu eraginkorrenean aurrera eramateko.  

                                                             
8
 David Ausubel psikologo estatubatuarra da,hezkuntza eta pedagogiaarloan berezitua. New 

Yorkeko Unibertsitateanikasi eta Jean Piageten jarraitzailea izan zen. Bere ekarpen 
garrantzitsuena ikaskuntza adierazgarria izan zen. Ikaskuntza 
adierazgarriaren bitartez informazioa errazago eskuratzen da eta ez da hain erraz ahazten. Era 
esanguratsuan eskuratutako edukiak nabarmen laguntzen du hurrengo edukiak lortzen, 
estruktura kognitiboan argi daudelako. Informazio berria aurrekoarekin erlazionatzean, 
luzarorako memorian gordetzen da. (http://es.wikipedia.org) 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Ameriketako_Estatu_Batuak
http://eu.wikipedia.org/wiki/Hezkuntza
http://eu.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Yorkeko_Unibertsitatea&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Yorkeko_Unibertsitatea&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaskuntza_adierazgarri
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaskuntza_adierazgarri
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaskuntza_adierazgarri
http://eu.wikipedia.org/wiki/Informazio
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Gure helburua ikaslearen garapena bada, honi laguntzeko tresna eta baliabide 

egokienak bilatu beharko ditugu beti, kasu bakoitzean neurri egokiena 

aplikatuz. Aniztasunari erantzuteko ikastetxetik hasi beharko gara, aniztasun 

plan egoki bat osatuz. Ondoren, gelako programazioak egingo dira eta 

amaitzeko ikaslearekin lan egingo dugu. 

Ikaslearekin erabiliko diren hezkuntza- arretako neurriak arruntak nahiz 

bereziak izan daitezke, kasuaren arabera alegia.  Hezkuntza- neurri arruntak 

badira, curriculumeko nahitaezko elementuak ez dira aldatuko eta tutoretza 

ekintzak, aukeragaiak, maila edo ziklo berean ikasturte bat baino gehiago 

ematea, indartze programak (talde malguak, taldekatze ezberdinak, irakasgaien 

indartzeak) izango dira. Neurri hauekin etapako helburuak betetzeko oinarrizko 

baldintzak ezartzen dira, berariazko metodologien edo/eta edukien antolaketa 

ezberdinen bitartez. Bestalde, hezkuntza- neurria bereziak izan daitezke, eta 

hauek curriculumeko sarrera edo/eta nahitaezko elementuak aldarazten 

dituzten curriculum egokitzapenak izango dira. Neurri hauen hartzaileak lehen 

aipaturikoak izango dira, berariazko premiak dituzten ikasleak alegia.  

Azken hauek izango dira nire lanaren oinarri, curriculum egokitzapenak. 

Ikasleen premiei hezkuntza- erantzuna emateko asmoz, curriculum- osagaiei 

buruzko erabakiak hartzeko prozesua bezala definituko genuke curriculum 

egokitzapena. Egokitzapen hauek bi motatakoak izan daitezke: curriculum 

egokitzapen ez esanguratsuak eta curriculum egokitzapen ez esanguratsuak. 

Curriculum egokitzapen ez esanguratsuak curriculumaren osagai bat edo 

gehiagori eragiten die, baina erreferentzia ikaslea eskolatua dagoen zikloa da, 

aldiz, curriculum egokitzapen esanguratsuak edo garrantzitsuetan erreferentzia 

gunea ikaslea eskolatua dagoen zikloa edo etaparen bestelakoa da. Curriculum 

egokitzapen bat egitean, beti curriculum arruntetik abiatuko gara, hasieran 

ahalik eta guztien aldatuko da. Hasteko curriculum sarrera elementuak 

egokituko ditugu soilik eta gehiago behar bada poliki- poliki egokitzen joango 

gara, curriculumaren oinarrizko osagaiak aldatuz. Horretarako planteamendu 

errealistak egin behar ditugu: zer lortu nahi dugun eta zein baliabide erabiliko 

ditugu hori lortzeko eta erabakiak hartzeko momentuetan koordinazioa eta 

adostasuna izango dira printzipio orokorrak.  
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Jarraian curriculumeko sarrera elementuetan eta oinarrizko osagaietan egin 

daitezkeen egokitzapenak ikusiko ditugu.  

7. irudia: Egokitzapenak sarrera elementuetan. (Iza. L. 2012) 

8. irudia: Curriculumeko oinarrizko elementuen egokitzapena. (Iza. L. 2012) 
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3.3 Curriculum egokitzapenak aplikatzerakoan lagungarri diren teknika 

psikologikoak 

Aurretik aipatu dudan bezala ikasleen hezkuntza kalitatea bermatu behar dugu 

eta haien garapen guztiak ahalik eta hoberen aurrera eramateko jardun behar 

dugu. Horretarako baliabide eta tresna asko izan behar ditugu, ikasle bakoitzak 

ezberdin bat beharko baitu. Beraz, oso garrantzitsua iruditzen zait hasieran 

aipaturiko teknika psikologikoa kontrolatzea. Hauekin ikasleen motibazioa, 

arreta edota interesa piztu eta mantentzen saiatu behar gara haien ikaskuntza 

prozesua errazteko asmoz.  

Teknika hauek ongi ezagutu behar ditugu ez baitira aplikagarriak ikasle 

guztiekin eta egoera guztietan, bakoitza noiz eta nola erabili behar den jakitea 

ezinbestekoa da. Nire lanean curriculum egokitzapena behar duten ikasleekin 

nola lan egin dezakegun azaldu nahiko nuke eta horretarako egokia iruditu zait 

orain arte dauden teknikak eta metodologiak aztertzea.     

Lehenengoz, lanaren hasieran aipaturiko ikuspuntu psikologikoetara bueltatzea 

gustatuko litzaidake. Ikuskera psikologiko aunitz ezagutzen ditugu eta 

bakoitzetik erabilgarriena iruditzen zaiguna atera behar dugu, naiz eta gero 

orokorrean ikuskera batean zentratuko garen. Oso aberasgarria da bakoitza 

ongi ikertzea eta egoera edo ekintza ezberdinekin erabiltzea. Horregatik 

interesgarria iruditu zait denboran zehar eman diren ikuspuntua psikologikoak 

aztertzea. 

Hasteko, teoria psikoanalitikoa azaldu dugu eta hezkuntzan duen aplikapena 

aztertuz konturatzen gara oso erabilgarria zaigula kasu askotan. Teoria hau oso 

baliagarria da ikasleak bere sentimenduak eta emozioak adierazten ikasteko. 

Ikasleei hitz egiteko aukera eman behar zaie eta askotan bere sentimenduez 

hitz egitea kostatzen zaienez klima goxoa eta lasaia sortu beharko dugu egoera 

hauek sor daitezen.  

Bigarrenez, 1920 urte inguruan sortutako konduktismoa aipatu dugu eta argi 

dago ikuspuntu honek izugarrizko eragina duela hezkuntzan. Hemen aurkitzen 

ditugu Paulov, Skinner eta Banduraren ikaskuntzaren teoriak. Teoria hauek 

portaerak edo jarrerak mantentzeko edo garatzeko edo/eta portaera desegokiak 
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desagertzeko oso baliagarriak dira. Lehen ikusi dugun bezala teknika asko 

daude portaerak aldatzeko eta gaur egun oso erabiliak dira hezkuntza 

sisteman.  

Psikoanalisiaren eta konduktismoaren alternatiba bezala psikologia humanista 

sortu zen. Eredu honek ikaslea jartzen du hezkuntzaren oinarri bezala eta 

ikaslea bere osotasunean hezi nahi du, bere buruarentzat eta gizartearentzat 

kide onuragarri izan dadin. Horregatik, teoria hau eredutzat harturik esan 

dezakegu eduki curricularez gain garrantzi handia ematen zaiela arauei, 

baloreei, errespetuari eta pertsonen arteko tolerantziari. Argi dago hezkuntzak 

gizartea sortzen duela eta alderantziz ere, beraz guzti hau haurtzarotik irakatsi 

behar den zerbatik delakoan nago. Guzti hau gabe ezingo genuke hezkuntzaz 

hitz egin, hezkuntza ez baita eduki teorikoak ikastea soilik.  

Ikus dezakegu terapia kognitiboak ere gaur egun eragina duela hezkuntzan. 

Ikasleari bere portaera kontrolatzeko tresnak eta baliabidea zein izan daitekeen 

erakutsiko diogu. Tresna eraginkorrena bere pentsamendua izango da. Bere 

buruan dituen kontzeptu guztien arteko lotura onak egiten baditu ikaskuntza 

lortuko du, eta hori bera izango da gure lana, irakasleona, ikasleak dituen 

kontzeptuen arteko lotura onak egiten laguntzea.  

Amaitzeko, esan beharra dago gaur egun gero eta garrantzia gehiago duela 

hezkuntza komunitateren paperak, hezkuntzaz gizarte osoaren inplikazioa 

eskatzen da eta poliki- poliki eskola askotan lortzen ari da. Kolaborazio eta 

parte hartze hau modelo sistemikotik eratorria dela esan genezake. Oso 

garrantzitsua da ikaslearen testuingurua ezagutzea eta bere familia eta 

ingurunea eskolan integratua egotea ere. Horregatik, ematen zaio gaur egun 

hainbeste gailentasun gizartearen parte hartzeari eta kideen arteko 

koordinazioari, ikaslearentzat onuragarria da eta baita komunitate guztiarentzat 

denok parte hartzen baitugu guztion hezkuntzan.  

Ikuskera psikologiko bakoitzetik aberasgarri zaiguna aztertu ondoren, 

profesional batek argi izan behar du momentu bakoitzean zein den egokiena 

eta zergatik, eta zein den teknika horren erabileraren helburua, lortu 

beharrekoa. 
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3.4. Laguntza ohiko gelan edo laguntza gelan 

Behin eta berriro aipatu dugu ikasle guztiek berariazko premiak dituztela eskola 

prozesuko momentu batean edo bestean eta prest egon behar garela guzti 

horiei erantzun aproposena emateko. Erantzuna ez da soilik ikasleari berari 

eman behar diogun zerbait, hasieratik hasi behar gara. Gizarteak inklusioa eta 

aukera berdintasuna defendatu behar du lehengo bestela ezinezkoa da haur 

hauei laguntzea. Ikastetxeak ere, bere osotasunean, balore hauen inguruan lan 

egin beharko du, giro egoki bat sortuz. Eta orduan bai, ikaslearekin zuzenean 

lan egiten hasteko momentua izango da.  

Gure eskura ditugun laguntza- neurri guztiak aprobetxatu behar ditugu; giza 

baliabideak zein baliabide materialak. Gaur egun, izugarrizko aukerak daude 

materialei dagokienez, eta gero eta gehiago ezagutu gure lanerako orduan eta 

hobeto. Esaterako, gaur ikastetxe gehienetan PT- ko irakaslea dago, baina ba 

al dakigu nola gauzatu profesional honen laguntza hau? PT- ko irakaslea 

laguntza tresna ezinhobea da berariazko premiak dituen ikaslearentzat, baina 

haur bakoitzarekin nola eta zertarako erabiliko dugun argi izan behar dugu 

ezertan hasi aurretik.  

Leire Darreche-k dioen bezala, laguntza- irakasleak ohiko gelan nahiz laguntza 

gelan eskaini dezake bere sostengua beraz, kasu bakoitzean leku batean edo 

bestean lan egitearen abantailak eta desabantailak aztertu beharko ditugu.  

Adituen ustez (Parrilla, 1992, 1996; Porras Vallejo, 1998; Puigdellivol, 1998) 

ahal den einean ohiko gelan eman behar dute laguntza Pt- ko irakasleek, 

ikaskide eta tutorearekin bat. Laguntza irakaslearen papera beste edozein 

irakaslearena izango da eta ikasleei banaka edo talde txikietan egunero edo 

astero laguntza eskainiko die. Puigdellivol-en ustetan, laguntza ohiko gelan 

eman ahal izateko zenbait baldintza bete behar dira: bateragarritasuna, 

laguntza eta talde jardueraren artean. PT- ko irakaslea gelan egongo da 

zehazki ikasle bati edo ikasle talde txiki bati laguntza eskaintzen, baina 

gainerako ikasleak ere profesional horretaz baliatu daitezke. Egoera hauetan 

tutoreak berea egiten du egoera eta arazodun ikasleak ez dira etiketatuak 

sentituko, etekina atera dezakete egoera honetaz. Gainera, ikasleak ohiko 

gelako jarduera guztietan parte hartzeko aukera izango du. Baina batzuetan 
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laguntza irakaslearen beharra duten ikasle horiek ez dira gai klaseko erritmoa 

jarraitzeko eta PT- ko irasleak laguntza indibiduala eman behar dio ikasleari, 

kasu horietan gela barruko laguntza ez da eraginkorra izango. 

Nahiz eta nahiago dugun laguntza ohiko gelan eman, askotan ez da posible, 

gelako erritmoa eta berariazko premiak dituen ikaslearen erritmoa oso 

desberdinak diren kasuetan hain zuzen. Kasu horietan egokiagoa da laguntza 

gelan lan egitea. Bertan, helburuak pertsonalizatuak izan daitezke, giroa 

lasaiagoa egingo zaio ikasleari eta  denborari etekin gehiago aterako dio 

haurrak. PT gelako laguntza eraginkorra izan dadin baldintza batzuk bete 

beharko dira ere, hala nola, moldagarritasuna eta egonkortasuna. Ikasle 

ezberdin asko pasako dira leku berdinetik, eta bakoitzak behar ezberdinak 

izango dituenez burutu beharreko jarduerak egiteko espazio anitza behar da. 

Gela antolaketa txukuna eta argia izan behar du eta materialak beti leku finkoak 

egongo dira ikasleen eskura. Neutraltasuna ere garrantzizko faktorea da, 

hormen apainketak ez du ikasleen arreta desbideratu behar eta ongi legoke 

norberak bere txokoa izatea gela barruan, karpetatxoa zein kaxoia (Ikus III 

eranskina). 

Beraz, ikusi dugu laguntza ohiko gelan edo laguntza gelan ematea erabakitzeko 

hainbat faktore izan behar ditugula kontuan eta ikasle bakoitzaren eta 

ikasgelaren kasuistika aztertu beharko dugu erabaki egokiena hartzeko.  

Behin ikusita PT- ko irakaslearen laguntza modu ezberdinetan eman eta jaso 

daitekeela aipatu beharra dago profesional honen laguntza beti tutorearekin 

elkarlanean eta koordinazioan egon behar duela, eta noski ikastetxeko 

orientatzailearekin ere. Hiruen artean ezarriko dira laguntzarekin lortu nahi diren 

helburuak eta aurrera eramango diren jarduera guztiak elkarrekin adostu eta 

planteatuko dituzte. Gainera, gurasoak momenturo informatuak egon beharko 

dira, beraz, elkarrizketak eta bilera bereziak egingo dira kasu hauetan. 

Koordinazio guzti hau ikaslearentzat oso baliagarria izango da, haurraren 

ikaskuntza prozesua erraztuko du. 
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3.5. Berariazko hezkuntza premiak dituzten ikasleekin esku hartzeko 

irizpide zehatzak 

Hezkuntza premia bereziak edota curriculum egokitzapenen bat aplikatu zaien 

ikasleekin lan egiteko ezinbestekoa da teknika psikologikoak ezagutzea eta 

modu eraginkorrean aplikatzea, beraz nahasmendu bakoitzean zentratu 

aurretik egokia iruditzen zait jokabideak mantentzeko/areagotzeko edo 

gutxitzeko/edesagertzeko teknikak birgogorartzea, beti eskura izan behar 

baititugu.  

Aurretik, konduktismoa azaltzean teknika hauek aipatu ditudanez oraingoan 

modu argi eta erraz batean egingo dut.  

 

9. irudia: Jokabidea areagotzeko/mantentzeko eta murrizteko/desagertzeko teknikak 
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Behin esku- hartze teknika orokorrak argi ditugun, has gaitezen nahasmendu 

bakoitzak zehazki behar duen hezkuntza erantzuna aztertzen. Ikusi dugu haur 

bakoitza ezberdina dela, eta bakoitzak premia bereziak dituela, baina aproposa 

iruditzen zait nahasmendu bakoitzari orokorrean dagozkion teknika edota esku 

hartzeak adieraztea. Horretarako nahasmendu nagusienak eta prebalentzia 

tasa handiena dutenak hartu ditut, gure ikastetxeetan gehien aurkituko 

ditugunak baitira.  

 

Dislexia: Irakurketa zein idazketa ikaste prozesuan eragina duen nahasmendua 

da.  

Hezkuntza- premiak eta erantzunak: 

Bi helburu nagusi izan behar ditugu dislexia duten ikasleekin: bata, irakurtzeko 

zailtasunak lantzea eta bestea, gauza berriak ikasteko zailtasunak gutxitzea. 

Dislexia dute haurrek hezkuntza premia aunitz dituzte, hala nola, premiak 

eskolako ikaskuntzetan (irakurketa, idazketa, matematika), hizkuntzaren 

garapenean, garapen kognitiboan eta metakognitiboa, afektuzko garapean … 

eta guzti horiei erantzuna emateko lan egin behar dugu. 

Ikaslea hauekin curriculum neurriak hartu beharko ditugu. Materialak egokitu 

behar dira eta horretarako oso aproposak dira teknologia berriak (grabagailuak, 

diskak …) Ordenagailua eta zuzentzaile ortografikoa erabiltzea ere aukera ona 

da. Ikasle hauek irakurketaren bidez informazioa jasotzeko arazoak dituzte, 

beraz ikus- entzunezko materialak eskainizko dizkiegu, marrazki eta letra argi 

eta deigarri eta motibagarriak dituztenak alegia.  

Gainera, metodologia ere egokitu beharko dugu ikasle hauekin; oso 

garrantzitsua da gelako kokapena, irakasleen ahalik eta hurbilen egotea 

onuragarria izango zaio. Ikaskideen arteko tutoretzak eta talde elkarreragileak 

erabiltzea metodologia inklusiboak sustatzeaz gain, haurraren autoestimua eta 

ikasteko motibazioa handituko du. Lan batean aurrean emango diren argibideak 

pausoka eta modu argian emango zaizkie, eta behar izatekotan irakasleak 

iracurriko dizkio. Horrez gain, denboran malgutasuna behar dute, bere adineko 

ikasleek baino denbora gehiago beharko dute. Oso aproposa izaten da ikusizko 
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plangintzak erabiltzea; ordutegiak, egutegiak, agendak. Baina kontuz ibili behar 

gara, metodologia egokitzeak ez du esan nahi bere jarduera ariketa sinpleak 

egitera mugatu behar dugunik, argi izan behar dugu edozein jarduera egiteko 

gaitasuna dutela, bahiz eta zuzen ez idatzi. 

Ebaluazioa ere egokitu behar dugu ikasle hauek ongi ebaluatuak izan daitezen. 

Ebaluazioa haien ezaugarrietara egokitu behar dugu eta horretarako haien 

hasierako mailaren arabera egin dituen aurrerapenak hartuko dira kontuan. 

Edukiari emango diogu garrantzi gehien ortografia eta idazkerari eman 

beharrean. Gainera, ahozko azterketak egiteko aukera emango diegu, horrela 

haien gaitasunak neurtuko baititugu. Test motatako frogak ere baliagarriak izan 

daitezke, betiere galdera argiak eta zehatzak badira 

Alderdi emozionalari dagokionez, bere arazoa ezagutzen dugula eta laguntzeko 

prest gaudela erakutsi behar diogu. Beti bere gaitasunak eta indarguneak 

azpimarratuko ditugu gainera bere autoestimua zaintzeko.  

Familiak ikaskuntza prozesuan parte hartu behar du eta ikastetxearekin 

koordinazioan egon behar da. Etxean ere bere lorpenak goraipatuko dira, 

horrela aurrerapausoekin motibazioa agertuko baita.  

 

Arreta faltagatiko nahasmendua (hiperaktibitatearekin): Autokontrolaren defizita, 

jokabidearen inhibizioan defizita eta pentsamenduan erreflexibitate falta 

adierazten duen nahasmendua da.  

Hezkuntza- premiak eta erantzunak: 

Ikasle hauekin bi esparruko helburuak izan behar ditugu kontuan: alde batetik, 

irakurmenaren, idazmenaren eta kalkuluaren ikaskuntzarekin lotutako 

helburuen lorpena, eta bestetik, gaitasunen araberako errendimendu 

akademikoak izateko behar diren jokaerako eta funtzio exekutiboko beste 

alderdi batzuei dagokien helburuen lorpena. AFNH- a duten ikasleek arreta 

mantentzen trebatzeko beharra dute, problemak ebazteko gaitasunetan 

trebatzeko beharra, gizarte gaitasunetan eta autoestimua hobetzeko 
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entrenamendua behar dute. Beraz, behar guzti hauei erantzuna emateko gogor 

jardun behar dugu eskolan. 

Nahasmendu hau duten ikasleekin batez ere metodologia eta ebaluazioa 

alderdietan egingo dira egokitzapenak. Horrez gain, antolamenduko beste 

neurri eta proposamen batzuk ere gauzatu daitezke eta guzti horretarako 

profesionalen eta familiarena arteko koordinazioa ezinbestekoa da.  

Ikaslearekin duen nahasmenduaz hitz egingo dugu eta bere bulkadak 

kontrolatuko dituen itxaropena eta konfiantza transmititu behar diogu. 

Onuragarria da errefortzu positiboak ematean, hitzezkoak zein keinuzkoak, 

autoestimua hobetuko dugu horrela. Gainera, egindako ahaleginaren araberako 

errefortzua emango zaio eta zigorra erabili behar bada berehalakoa eta 

neurrikoa izango da. Autokontrola lantzeko hausnarketa egiten erakutsiko 

diegu, eta honetarako lehen aipaturiko denbora kanpoan erabiltzea egokia 

ziaten da kasu gehienetan. Ikasle hauentzat oinarrizkoak dira arauak,mugak eta 

jarraibideak, eta hauek argiak eta zehatzak izan behar dira, eta modu errazean 

eta erakargarrian jarriko ditugu ikasleak ikus ditzan. AFNH-a duten ikasleekin 

oso garrantzitsuak dira begiradak eta keinuak, zaila egiten zaie arreta 

mantentzea eta hori izango da gure lana.  

Etxeko lana ere egokituko ditugu, laburrak eta motibagarriak izango dira eta 

jardueren artean atseginak egitea oso aproposa da, arreta denbora luzez 

mantentzea ezinezkoa egiten baitzaie.  

Ebaluazioak ere desberdinak izango dira, haien premiei egokituak alegia. 

Denboraz abisatuko diegu eginen direla, ahozko eta idatzizko probak 

konbinatuko ditugu, probak bi zatitan bereiz daiteke tartean atsedenaldia 

eginez, galderetan gako hitzak nabarmenduko ditugu, denbora malgua izango 

dute eta zalantzak arituko dizkiegu. Familiak prozesu guzti honetan parte hartu 

eta ikastetxea informatuko du. 

 

Garun paralisia/ mugimenduzko ezgaitasuna: Hezur- artikulazioa sistemaren, 

gihar sistemaren edo/eta nerbio- sistemaren disfuntzioa dela era, iragankorra 

edo iraunkorra den mugimenduzko asaldura da.  
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Hezkuntza premiak eta erantzunak: 

Gure helburua mugapenek sortzen dituzten desabantailak ahal den guztian 

saihestu edo murriztea da. Ikasle hauek premia bereziak dituzte alderdi 

askotan: gizartea eta familian, eskolan eta ikaslea beraren inguruan, hau, da 

mugimenduari dagokionez, komunikazioa, autonomia, hautematea- ikusmena 

eta eremu sozio- afektiboan.  

Eskolatzearekin zerikusia duten premietan zentratuko gara. Lehenengoz, 

ikastetxera joatean askotan trabak edo mugak izaten dituzte, garraiobide egokia 

behar dute. Berdin gertatzen da ikastetxean bertan aurkitzen diren arkitektura- 

oztopoekin, guzti horiek saihestu behar ditugu arazorik gabe ibili daitezen. 

Ikasle bakoitzak dituen beharrei egokitutako altzariak izango ditu (ikus IV 

eranskina) eta noski, material didaktikoa ere egokitua izango da. Langile 

espezializatuen laguntza beharko dute ere, hala nola, orientatzailea, PT-a, 

fisioterapeuta edota logopeda. 

Ikasle hauen hezkuntza erantzun ikastetxe arruntetan izango da eta 

curriculumera iristeko behar diren laguntza guztiak eskainiko zaizkie. Laguntza 

hauek normalizazio printzipioari jarraituz eginen dira, ahalik eta banakako 

egokitzapen guztien egiteko asmoz, eta hurrenkera zehatz batean aplikatuko 

dira: egokitzapenak ikastetxe mailan, ikasgelan eta azkenik, curriculumean, 

egokitzapen indibidualen bitartez.  

Aipatzekoa da ere, ebaluazio prozedurak egokitu beharko direla eta ikasle 

bakoitzarekin berariazko tresnak erabiliko dira egoera bakoitza ongi ebaluatu 

ahal izateko. Ahozko laguntzak nahiz laguntza fisikoak eskainiko dizkiogu eta 

materialak oso ongi aukeratuak egongo dira haren beharrei egokituak. 

Ikaslearen erantzun denborak errespetatuko ditugu ebaluazio lanetan eta haren 

komunikazio ahalmenetara egokitu beharko gara ebaluazio jarduerak 

aurkezterakoan.  

Metodologia aldetik, funtzionaltasunari emango zaio lehentasuna. Oso 

aproposa da haur hauekin ikaskuntza kooperatiboko estrategiak bultzatzea ere, 

askoz erosoagoak sentitzen baitira haien ikaskideen arteko tutoretza lanetan. 

Momenturo ikaslearen motibazioa mantentzeko lan egin beharko dugu, 
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egindako ahaleginak baloratuz, itxaropen baikorren bidez edo autoestimua 

areagotzeko ahozko zein keinuzko mezuen bitartez. Jarduerak pauso txikitan 

zatituko ditugu eta zati horien zaitasuna progresiboki planifikatuko da. Eta ikasle 

hauekin ere, garrantzi handia dauka arreta lortzeko estrategiak erabiltzea, hala 

nola, zaratak eta soinuak saihestea, marrazki argiak eta ongi perfilatuak 

erabiltzea eta aurrez aurre hitz egitea azalpenetan. 

Ezin dugu ahaztu haur gehienek sarrera elementuetako egokitzapenak behar 

dituztela, eskolako altzariak egokitzea adibidez. Beraz, mugimendu ezintasun 

hau kontuan izan behar dugu lan egiteko momentuan ere, oso garrantzitsua 

baita bere gorputzaren kontzientzia hartzea. Kontrol zefaliko gutxi duten 

kasuetan plano bertikala erabiltzea egokia izaten da, atrila, ahola edo arbela 

adibidez. Motrizitatea arazoak dauden kasuetan baliabide informatikoak 

eskainiko zaie irakur eta idazketa prozesua ongi jarrai dezaten. Horrez gain, 

komunikazioari erreparatzen badiogu argi izan behar dugu komunikazio- 

jokabideak behatu eta aprobetxatu behar ditugula: keinuak, begiradak eta 

soinuak. Mintzamena oso kaltetua duten ikasleei komunikazio sistema 

gehigarriak edo alternatiboak eskainiko zaizkie eta hauekin lan egin beharko 

dugu haiek ikasi dezaten. Gure laguntzarekin argazkiak erabili dezakete, 

miniaturak, piktogramak edota Braille eta haien kabuz zeinu hizkuntza eta 

seinalizazioak egin ere.  

Kasu hauetan familiaren laguntza eta kolaborazioa ezinbestekoa da ikaslearen 

garapenerako. Familiak ikaslea etxean nola moldatzen den jakinaraziko dio 

ikastetxeari, adituek proposatutako ariketak eta jarduerak aurrera eramango 

dituzte haien seme- alabarekin eta haurraren aisialdian ere parte hartuko dute.  

 

Ikusmen ezgaitasuna: Bi begietan ezaugarri hauetariko bat duen pertsona: 

ikusmen zorroztasuna 0,1 edo txikiagoa (Wecker eskalan) edota ikuseremu 

gutxitua 10 graduetara edo gutxiagotara duena.  

Hezkuntza premiak eta erantzunak:  

Ikusmen ezgaitasuna duten ikasleek inguruekiko harremanetan zailtasunak 

izaten dituzte, bere inguruko espazioa ezagutzeko eta bertan mugitzeko 
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arazoak dituzte. Haur hauek ukimenarekin bidez (zentzumen haptikoa) eta 

entzumenaren bitartez jasotzen dute informazioa eta gure lana izango da 

jasotzen duten informazio horren kalitatea bermatzea. Beraz, entzumen eta 

ukimenaren bitartez azter daitezkeen materialak erabiliko ditugu. Garapen 

soziala eta autonomiaren garapenean ere gogor jardungo dugu eskola garaian, 

imitazio ikasteko mugak dituztenez menpekotasunak gehiago irauten duelako. 

Eguneroko bizitzako autonomiari lotutako jarduerak ere landuko ditugu, hala 

nola, higiene pertsonala, elikadura, joan etorriak ingurune ezberdinetan... 

Ikasle hauentzat eskolara joatea eta bertan sartu eta mugitzea erronka bat 

izaten da, beraz alderdi hau izango da egokitu eta erraztuko diogunetako bat. 

Mugitzeko oztopoak kenduko dira eta altzarien kokapena ongi antolatua egongo 

da trabak sor ez daitezen.  

Ikusmen ezgaitasuna duten ikasleekin zentzumen anitzeko irakaskuntza 

erabiltzea oso aproposa da, hau da, zentzumen modalitate bat baino gehiago 

erabiltzea. Haurren zentzumenezko esperientziei buruzko ahozko azalpenak 

ematea lagungarri izango zaie ikusten edo ukitzen ari direnaz hobeto jabetzeko. 

Ikasle hauen tutoreak ikusmen ezgaitasunaren inguruan prestakuntza izan 

beharko du, ikasketan eta bizitzan orokorrean dituen ondorioak ulertzeko. 

Gainera, berariazko materiala eta teknologia berria erabiltzea ezinbestekoa da 

(argiztapen mota ezberdinak, ikaslearen kokapena ikasgelan, objektuek 

kokapena). Material hauetaz gain, ikusmen ezgaitasun larria duten ikasleekin 

beste hainbat baliabide erabili daitezke; testuliburuak Braillen, hitzezko liburu 

digitalak eta idazteko Perkins makina.  Ikusmen aztarnak dituztenekin aldiz, 

atrila, flexoa, lupa, teleskopioak edo  pantaila handitzekoa. Arlo ezberdinetan 

material ezberdinak erabili beharko ditugu edukiari eta beharrari erantzuteko 

egokiena dena kasu bakoitzean, hona hemen erabili daitezkeen aukera batzuk:  

Hizkuntzan: Braille sistema, Braille erregleta, testuliburuak Braillen, kontraste 

handiko irudiak 

Matematikan: abakoak, kutxa aritmetikoa, hitzezko kalkulatzailea, irudi 

geometrikoak 
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Ingurunean: hiru dimentsioko kopiak, erliebedun mapa eta historia atlas 

erliebedunak. 

Plastikan: plastikozko orriak marrazki erliebedunak egiteko, material 

usaindunak eta egitura ezberdinetako materialak. 

Gorputz hezkuntzan: kirola egiteko materia soinduna eta korrika egiteko 

ikaskide- gida. 

Metodologiari dagokionez, lehenengo ilaretan kokatzea komeni da, irakaslearen 

mahitik hurbil alegia. Idatzitako informazioa hitzez edota haientzat baliagarria 

den beste metodoen bitartez eskainiko diegu. Gainera, ikaskideen arteko 

irakaskuntzaz baliatuko gara eta ikaskuntza kooperatiboa eta talde lana 

sustatuko dugu, guztientzat baliagarria baita. 

Familiaren parte hartzea eta kolaborazioa ezinbestekoa da eta haurraren 

bizitzaren oinarri izango direnez laguntza eskaintzeko prest egongo dira aldioro.  

 

Autismoaren espektroko nahasmenduak: Garapenaren nahaste orokorrak, 

maila handiagoan edo txikiagoan hiru eremu hauetan alterazioak agertzen 

direnean: elkarrekiko interakzio sozialaren garapenean, hitzezko komunikazioa 

eta hitzik gabeko komunikazioa eta interesa eta portaeretan.  

Hezkuntza premiak eta erantzunak: 

Ikasle hauek emozionalki inplikatzeko gaitasun mugatua dute, hau da, inguruan 

dituzten pertsonenganako eta gauzetarako sentsibilitate txikia erabiltzen dute. 

Batzuetan gainerakoen hurbiltasunak pasibotasunez onartzen dituzte eta ez 

dute besteen erantzunen gainean interesik erakusten. Gainera, komunikazio 

jokabide goiztiarrak ez dira behar bezala garatzen edo ez dira agertzen. 

Orokorrean ez dute komunikatzeko interesik izaten eta keinuetan ere 

alterazioak agertzen dituzte. Hala ere, AEN dituzten ikasleen oinarrizko premiak 

beren adineko edozein haurren dituenak dira: afektua, arreta pertsonala edota 

aisirako espazioak behar dituzte. 
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Haur bakoitzak programa indibidualizatu bat behar du, momenturo 

aurrerapenen arabera berrikusiko dena. Ikasle hauekin esku hartzea hiru eremu 

nagusietan bana genezake: sozializazioa, komunikazioa eta ikaskuntza. Ahalik 

eta ingurugiro normalizatuena izan behar du ondoan eta hainbat alderdi 

landuko ditugu hau gauzatzeko; arreta partekatua, imitazioa, elkarreraginak 

hastea, komunikazioaren bidez erantzutea, ikaskideekin jolastea eta ohitura 

sozialak onartzea. Komunikazioari dagokionez, hitzezko zein hitzik gabeko 

komunikazio funtzionala erabiliko dira eta elkarreragina erregulatzeko begirada 

eta imitazioa erabiliko dira. Behar izanez gero, komunikazio sistema 

alternatiboak ere aplikatu daitezke ikasle hauekin. Ikaskuntzari erreparatuz, 

esan beharra dago tutoreak gaiaren inguruko prestakuntza jaso behar duela 

curriculum egokitu beharko baitzaio eta metodologia zehatz eta berezi batzuk 

erabiltzeko gai izan behar delako. Arreta indibidualizatua izan behar du 

ikasleak, ikusmen kanala erabili behar dugu, IKT-en erabilera sustatu behar da, 

jarduerak funtzionaltasunaren arabera sailkatuko ditugu (bizitzan garrantzitsuak 

diren gaitasunak garatzeko egokiak direnak) eta berdinen arteko tutoretza eta 

ikaskuntza kooperatiboa landu behar dira. 

Familiaren inplikazioa guztizkoa izan behar da. Banakako Hezkuntza Planean 

parte hartzeko konpromisoa izan behar dute eta haurrari gizarte sareetan 

txertatzeko aukerak eman behar dizkiote.  

 

Adimen ezgaitasuna: Adimen funtzionamenduan zein egokitze joeran, 

egokitzeko kontzeptuzkoetan, sozialetan eta praktikoetan adierazitakoan, muga 

esanguratsuak dituen urritasuna da.  

Hezkuntza premiak eta erantzunak: 

Ikasle hauek premiak eremu ezberdinetan dituztela esan genezake. Hasteko, 

adimen gaitasunetan; arreta eta oroimena, jokaeraren kontrolean eta 

informazioaren prozesaketan hain zuzen. Gainera, jokaeretan premia bereziak 

dituztela esan genezake; komunikazioan, norbere burua zaintzeko 

trebetasunetan, gizarte trebetasunetan, osasuna eta segurtasunean, 
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aisialdietan eta lan eremuan.  Gure laguntza esparrua premia eremu horiei 

dagokiona izango da eta guzti horiei erantzuna emateko lan egin behar dugu.  

Ikasle hauekin curriculum egokitzapen indibidualak egiten dira eta sarrera 

elementuak (giza baliabidea eta baliabide materialak) eta curriculumeko 

oinarrizko elementuak (helburuak eta edukiak, eta metodologiak) egokitzen 

dira. 

Etapako helburu orokorra hartuko dira erreferente gisa, nahiz eta zenbait 

kasuetan aurreko etapei dagozkien autonomiako eta norbere zaintzako 

helburuak sartu beharko diren. Nahiz eta helburuak aurreko zikloei dagozkien, 

ikaslearen adin kronologikoari dagozkion interesak bilatuko ditugu eta parte 

hartze aktiboa bultzatuko dugu. Horretarako bere ikaskuntzak oso 

adierazgarriak eta funtzionalak izan behar dira. Pertsonen arteko harremanak 

eta egokitzapen soziala eta autonomia bultzatzeko helburuak ezarriko dira ere, 

betiere bere bizitza kalitatea bermatuko dituzten horiek landuko dira.  

Ikasle hauekin eredu ekologikoa jarraituko da; ikaslearen premiaren arabera 

interesatzen zaigun ingurunera zehaztuko ditugu jarduerak (jatetxea, denda, 

sukaldea) eta ingurune bakoitza azpi ingurunetan banatuko dugu bertan 

garrantzitsuak diren jarduerak zehaztuz. Beti beren gaitasun- mailari 

egokitutako jarduerak planteatuko ditugu eta edozein aurrerapen positiboki 

indartuko dugu. Gainera, ikasle bakoitzari ikasteko estiloari jarraituz behar duen 

laguntza emango zaio; informazioa jasotzeko kanal bat baino gehiago eskaini 

adibidez. 

Familiak haurraren autonomia garatzen paper garrantzitsua du,  beraz, bere 

inplikazioak garrantzi izugarria da, betiere ikastetxearekin eta profesionalekin 

koordinazioan dagoelarik.  

(Iza.L. 2012)  

( Trebol, F. (2010). Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoak. Aniztasuanren 

trataera. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea) 
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3.6 Proposamena: Nahasmendu ezberdinen aurrean Esku Hartze Gida 

NAHASTEA PREMIAK METODOLOGIA MATERIALAK EBALUAZIOA FAMILIA 

DISLEXIA -IRAKURTZEKO 
ZAILTASUNAK LANDU 
-GAUZA BERRIAK 
IKASTEKO ZAILTASUNA 
GUTXITU 

-GELAKO KOKAPENA 
-TALDE 
ELKARRERAGILEAK-
MOTIBAZIOA 
-DENBORA 
MALGUTASUNA 
-KITZIKATZAILEAK 
-ERREFORTZU 
POSTIBIBOAK 

-ORDUTEGIA 
-AGENDA 
-ARIKETAK ARGIAK 
ETA ZEHATZAK 

-EZAUGARRIETARA 
EGOKITUA 
-AURRERAPENAK 
KONTUAN HARTU 
-AHOZKO 
AZTERKETAK 
-TEST FROGAK 

-PARTE HARTU 
-
IKASTETXEAREKIN 
KOORDINAZIOA 

AFNH -
IRAKURMENA,IDAZKET
A, KALKULUA 
-ARRETA MANTENTZEA 
-BULKADEN KONTROLA 

-HAUSNARKETA 
-ARAUAK,MUGAK 
-JARRAIBIDEAK 
-KEINUAK 
-ERREFORTZU 
POSITIBOAK 
-FITXEN EKONOMIA 
-DENBORA KANPOAN 

- LABURRAK ETA 
MOTIBAGARRIAK 
-ATSEDENALDIAK 
BEHARREZKOAK 

- DENBORAZ 
ABISATU 
-AHOZKO ZEIN 
IDATZIZKO FROGAK 
- ZEHATZAK  
- ZATITAN 
BEREIZTUAK 

- PROZESUAREN 
BARNE 
-INFORMATUA 

GARUN 
PARALISIA 

-KOMUNIKAZIOA 
-HAUTEMATEA 
-AUTONOMIA 
-HARREMAN SOZIALAK 

-MUGA 
ARKITEKTONIKOAK 
KENDU 
-NORMALIZAZIO 
PRINTZIPIOA 
-FUNTZIONALTASUNA 
-IKASKUNTZA 
KOOPERATIBOA 
-ERREFORTZU 
POSITIBOAK 
-ZIRIKATZAILEAK 
 

- PROFESIONALAK  
-JARDUERAK 
ZATITUAK 
-MOTIBAGARRIAK 
-MANIPULAGARRIAK 
-MATERIAL 
EGOKITUAK 

-ALTZAIRU 
EGOKITUAK 
- KOMUNIKAZIO 
SISTEMA 
GEHIGARRIEN 
BIDEZ 
- KOMUNIKAZIO 
SISTEMA 
ALTERNATIBOAK 

- ELKARLANA ETA 
KOORDINAZIOA 

IKUSMEN 
EZGAITASUNA 

-INGURUAREKIN 
HARREMANETAN 
ZAILTASUNA 
-INFORMAZIOA 
JASOTZEKO BEHAR 
HANDIAGOA 

-LEHENGO ILARETAN 
KOKATU 
-INFORMAZIOA HITZEZ 
ZEIN AHOZ 
-IKASKUNTZA 
KOOPERATIBOA 
-TALDE LANA 
-MOLDEAMENDUA 
-ERREFORTZU 
POSITIBOAK 

-ARGI MOTA 
EZBERDINAK 
-LUPAK 
-ATRILA 
-TELESKPIOAK 
-BRAILLE 
-PERKINS MAKINA 
-ABAKOA 
-MATERIAL 
USAINDUNAK 

-AIPATURIKO 
MATERIAL 
BEREZIAK ERABILIZ 
EGINGO DA 

- KOLABORAZIOA 
ETA INFORMAZIO 
TRUKAKETA 
EZINBESTEKOAK 

AUTISMOA -EMOZIONALKI 
INPLIKATZEKO MUGAK 
-KOMUNIKATZEKO 
ZAILTASUNA 

- INGURUGIRO 
NORMALIZATUA 
-ARRETA PARTEKATUA 
-IMITAZIOA 
-JARDUERA 
FUNTZIONALAK 
-BERDINEN ARTEKO 
IRAKASKUNTZA 
-OROKORTZEA 
-ERREFORTZU 
POSITIBOAK 

-KOMUNIKAZIO 
SISTEMA 
ALTERNATIBOAK 
 

- EBALUAZIO 
JARRAIA, PROZESUA 
- ALDERDI SOZIALA 
ETA AFEKTIBOA 
- AUTOESTIMUA 

-AFEKTUA 
-INPLIKAZIOA 
-KONFIDANTZA 

ADIMENEN 
EZGAITASUNA 

-ARRETA 
-OROIMENA 
-JOKAERAREN 
KONTROLA 
-INFORMAZIOAREN 
PROZESAKETA 
-GIZARTE 
TREBETASUNETAN 
-AUTONOMIAN 

-ERREFRENTE ETAPAKO 
HELBURUAK, GERO 
EGOKITU 
-INTERESAK 
-IKASKUNTZA 
FUNTZIONALAK 
-EREDU EKOLOGIKOA 
-ERREFORTZU 
POSITIBOAK 

-JARDUERA SINPLEAK 
ETA ADIERAZGARRIAK 
-ANTZERKIAK 

-AURRERAPENAK 
KONTUAN HARTU 

-AUTONOMIAN 
PAPER 
GARRANTZITSUA 
-KOLABORAZIOA 
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4. ESKOLAN DUEN ERAGIN SOZIALA, PSIKOLOGIKOA EDO 

PEDAGOGIKOA 

4.1. Alderdi teorikoa 

Nire proposamenaren bitartez, hezkuntza premia bereziak dituzten haurrekin 

Esku Hartze Gida amankomun bat izatearen bitartez alegia, ikastetxeko lana 

erraztuko delakoan nago. Azken finean zentroetako oinarrietako bat 

profesionalen eta gurasoen arteko koordinazioa da, eta Esku Hartze Gida bat 

izateak koordinazio hori errazagoa egingo du. Gida hau erabiltzeari esker 

profesionalen eta familiaren arteko gaizki ulertuak saihestuko dira eta ikaslea 

guzti horretaz baliatuko da.  

Profesionalek, gehien bat, PT-ko irakasleek nahasmenduen inguruko 

prestakuntza zabala izan behar dute, baina ez dago gaizki gida sinple eta argi 

bat izatea zerbait kontsultatu behar denean azkar jo dezaten. Aipatzekoa da 

ere, askotan arrazoi ezberdinak direla medio profesionalak baja hartzen dutela 

edota egun batean ez dira ikastetxera joaten. Kasu horietan ordezkapenezko 

irakasleren bat joango da HPBak dituen ikaslearekin lan egitera. Irakasle honek 

haurrarekin zer, noiz eta nola lantzen den jakin beharko du eta PT-ko irakasleak 

eta tutoreak jakinaraziko diote informazioa hori, hala ere, oso baliagarria izango 

zaio modu eskematiko batean gidatxo bat aurrean izatea. Beti ere, guzti 

honekin lortu nahi duguna da ikaslearen garapena eta lan prozesua ez etetea, 

eta egoera dena delakoa izanda ikasleak bere ohiko jarduerak egiteko aukera 

izatea.  

Gainera, portaerak eta jarrerak moldatzeko teknika psikologikoa erabiltzen 

baditugu, ikasle horiek onartuagoak izango dira ikasgelan eta haien 

autokontzeptua hobetuko da. Horrekin batera ere, haien harreman sozialak 

egokiagoak izango dira eta honek haur hauen etorkizunean eragin nabarmena 

izango du. Ikasleen autoestimua eta autokontzeptua garatzeko lan egin behar 

dugu eta horretarako tresna baliagarriak dira autokontroletako teknika 

psikologikoak, azken finean guk baliabidea irakatsi eta eskaintzen diegu, eta 

ondoren beraiek dira martxan jartzen dutenak eta beraien bizitzetako egoera 

ezberdinetan aplikatuko dutenak. Autoestimurik ez badago, ez dago 
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motibaziorik, eta motibazioa ezinbestekoa da ikaskuntza prozesua eraginkorra 

izan dadin.  

Ikaslearen ikaskuntza prozesua bermatzeko gure eskuetan dagoen guztia egin 

behar dugu egunero. Ikasle bakoitza ongi ezagutu behar dugu eta bere 

gaitasunak eta ahuleziak antzeman behar ditugu, hau izango baita haurrari 

laguntzeko oinarrizko puntua. Hemendik aurrera, erraza da lana ikaslearen 

ezaugarriei egokitzea eta mila aldaketa egin ditzakegu lan hori ikaslearentzat 

aberasgarria izan dadin, hala nola, aldaketak metodologian edo eduki hori 

irakasteko moduan, material ezberdinak erabiliz edota helburuak egokitu 

daitezke. Baina argi izan behar dugu beti egokitzapen horiek progresiboki egin 

behar ditugula, gero eta egokitzapen gutxiago egin orduan eta hobeto, ezin 

dugu eskakizun maila bat-batean jaitsi. Ikaslearengan konfiantza jartzen 

badugu eta behar dituen materialak eskaintzen badizkiogu lortuko du.  

Azkenean, guzti honekin lortu nahi duguna da ikaslearen hezkuntza kalitatea 

hoberena izatea, berak ez du zertan nabaritu irakasleen ezjakintasuna edo 

zalantza egoera zehatz baten aurrean, normaltasuna agertu behar dugu eta 

horretarako prestakuntza eta errekurtsoak izan behar ditugu eskura. Hau da, 

ikasle bakoitzari bere premien arabera behar duena emateko gai izan behar 

gara, gure helburua eskola inklusibo bat sortzea baita. Argi izan behar dugu 

ikasle bakoitza ezberdina dela, eta bakoitzak dituen beharrak erantzuteko prest 

egon behar garela, ez da erraza eta horregatik lan hau errazten saiatu behar 

gara, material eta baliabide berriak sortuz.  

Jakinarazi behar diegu ikasleei desberdintasun horiek oso aberasgarriak direla 

guztiontzat, denek ikasten baitugu ondoan dugun pertsonetatik, eta are gehiago 

ondoan ditugun pertsonak elkarrengandik hain desberdinak badira. Inklusioa 

hitza beti izan behar dugu buruan eta balore horiek dira ikasleei transmititu 

behar dizkiegun garrantzitsuenetarikoak, hain bizitza osoan zehar presente 

egon behar direnak baitira. 
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4.2. Egiaztatze enpirikoa 

Zorionez graduan zehar ikasitakoa praktikara eramateko aukera izan dugu. 

Azkenean nahiz eta lau urtez egon Unibertsitatean ikasten, ezin da konparatu 

praktiketan ikasten duzun guztiarekin. Denbora askoz ere murritzagoa da, hala 

ere nire esperientzia propiotik hitz eginda esango nuke askoz gehiago ikasi 

dudala ikasgela barruan ikasleak behatuz Unibertsitatean teoria barneratuz 

baino.  

Beraz, interesgarria iruditu zait lan honetako atal bat nire esperientziari 

eskaintzea, bakoitzak modu ezberdinean bizitzen baitu bere praktika aldia eta 

ikaskuntza desberdinak lortzen baititu.  

4.2.1. Eskolaz kanpoko saio indibidualak 

Duela sei urte klase partikularrak ematen hasi nintzen. Hasieran oso zaila 

egiten zitzaidan haurrekin lan egitea, bakoitza oso desberdina baitzen eta 

bakoitzak behar ezberdinak baitzituen. Baina denborarekin ohitzen joan nintzen 

eta horrekin batea disfrutatzen.  

Eskolaz kanpoko klase partikularrak ematen urte bat neramala, honelako 

laguntza eskaintzen zuen akademia batetik deitu ninduten eta bertan lan egiten 

hasi nintzen. Aukera paregabea izan zen ikasle ezberdin asko ezagutzeko eta 

haien lan egiteko modua aztertzeko. Izugarri ikasi nuen haietatik, ikasle 

bakoitza behar ezberdin batekin etortzen zen; beharrak matematikan, 

hizkuntzan, zientzietan, baina batez ere ikasteko metodoetan laguntza eskatzen 

zuten. Haur gehienek zuten arazoa zen ez zekitela nola ikasi, nola barneratu 

eskolako edukiak eta horretarako lan handia egin nuen konturatu gabe. Ikasle 

bakoitza ongi ezagutu behar izan nuen, bere trebeziak eta ahuleziak zein ziren 

jakin behar nuen haiei probetsu atera ahal izateko. Eta horrela poliki- poliki 

teknika eta metodologia berriak eskuratzen joan nintzen ni ere, haiek niri ere 

asko irakatsi baininduten.  

Zoritxarrez, ikasketen ondorioz, akademia utzi behar izan nuen denbora gehiegi 

eskaini behar niolako, baina hortik aurrera izan dudan denbora librearen 

arabera beti izan ditut haurrak eskolaz kanpoko saio indibidualak emateko. 

Ikasle hauena artean denetarik izan dut; egoera familiar kaxkarrean zeudenak, 
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baita larrian ere, TDHA-a zutenak, dislexia, eta errefortzua besterik behar 

zutenak ere. Ikasle guzti hauetatik adierazgarrienak edo zailenak iruditu 

zaizkidanak aipatzea gustatuko litzaidake, guzti hauetatik izugarri ikasi baitut 

eta ikasten jarraitzen dudalako. 

Duela lau urte hiperaktibitatea eta arreta gabezia zuen zazpi urteko haur 

batekin lan egiteko aukera izan nuen eta benetan aberasgarria izan zen 

niretzat. Hasieran, ikaslearen tutore eta orientatzailearekin elkartu nintzen eta 

eskolaz kanpo behar zuen laguntzaz hitz egin zidaten. Hauek pauta zehatz 

batzuk eman zizkidaten eta berarekin egin beharrekoa erabat egituratu zuten.  

Beraz, lanean hasi ginen eta segituan konturatu nintzen metodologia horrek ez 

zuela batere ongi funtzionatzen haur honekin. Ikasle honek ezin zituen bere 

ikaskideak egiten zituzten ariketak modu berdinean egin. Fitxak bete, ariketa 

luzeak egin, ikastetxeak jarritako etxeko lana egin behar genuen soilik, eta lan 

hau ez nuen oso eraginkorra bezala ikusten.  

Guzti honengatik, TDHA- ari buruzko informazio lortzera abiatu nintzen. Nire 

helburua aldatu zen, helburua ez zen etxekolana betetzea soilik, baizik eta 

ikasleari irakastea nola egin zitekeen etxeko lan hori modu motibagarriago 

batean. Horretarako agendaren erabilera nolakoa izan behar zuen ikasi zuen 

lehenengo eta etxeko lanak egiteko errutinen taula bat bete genuen bion 

artean.  
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10.irudia: Etxeko lanak egiteko ohitura egokiak adierazten dituen piktograma 

Konturatu nintzen ikasleak lan egiteko metodologia eta tresna berriak behar 

zituela. Haurrak geldiezin izugarria zuen eta edozerekin galtzen zuen arreta, 

beraz lan dibertigarriak eta motibagarriak sortu behar genituen. Hau ikusita bere 

tutorearekin berriro elkartu nintzen eta ikusitako guztia aipatu nion. Bion artean 

ikasgelan naiz etxean lan egiteko pauta batzuk adostu genituen (arauak 

ikusgarriak eta argiak izan, errutinak sortu, ariketa motibagarriak jarri, lanak 

ahoz egiteko aukera eman …), guztiak bere arreta eta motibazioa 

areagotzekoak. (Ikus V-VIII eranskinak) 

Gure lan metodologia aldaketarekin eta bere interesa piztearekin aurrerapen 

handia ikusi genuen ikaslearengan eta hezkuntza errendimendua nabarmenki 

igo zuen. Etxean ere lasaiago zegoen eta bertan zegoen giro urduria baretu 

zen. Arazo pertsonalak zirela medio haur honekin lan egiteari utzi behar izan 

nion, baina esperientzia ezinhobea bezala gogoratzen dut.  

Momentu honetan bost ikaslerekin lan egiten dut astero. Horietatik hirurekin 

urteak daramatzat laguntza eskaintzen, baina aurten bi ikasle berri hartu ditut 

eta zertxobait komentatzea gustatuko litzaidake.  
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Ikasturte honetan DBH 1.mailako ikasle berri batekin hasi naiz lanean. Ikasle 

honi TDHA diagnostikatu berri diote eta tratamendu farmakologikoarekin dago 

jada. Gurasoek deitu nindutenean oso larrituta zeuden, berarekin zer egin ez 

zekitela esanez. Ikasle honek oso jarrera ona du lanerako, baina arreta falta 

izugarria du. Gaur egungo hezkuntza sistema kontzeptuen memorizazioan 

oinarritzen da zoritxarrez eta haur hauentzat ezinezkoa da horrela ikastea. 

Beraz, eginbeharra argi zen, ikasteko metodo berriak eskaini behar nizkion eta 

horretan hasi ginen. 

Gazte honek testu bat irakurtzen zuenean ezin zuen iracurritakoaren ideia 

nagusirik atera, hizkiak irakurtzen zituen soilik, edukiaz ez zen ohartu egiten 

ere. Horretarako, bere interesengatik galdetu nion eta aipatu zidan elezaharrak 

eta legendak oso gustukoak zituela. Beraz, horrelako testuak bilatu nituen eta 

irakurtzen hasi ginen. (Ikus IX eranskina) Oso gustura aritzen da ikaslea 

horrelako istorioak irakurtzen eta edukiari buruz galdetzerakoan inolako 

arazorik gabe erantzuten du. Hemendik erraz ondorioztatu dezakegu haurren 

interesetatik abiatuz edozer ikas dezaketela, lortu behar dugun bakarra 

motibazioa handitzea da. Baina zoritxarrez bere ikasgelan ez dago horrelako 

motibazio indibidualik beraz, orain testuak iracurri eta bertatik informazioa 

ateratzeko lan egiten ari gara.  

Eskema sinpleak eta adierazgarriak egiteko gogor jarduten ari gara eta poliki- 

poliki lanaren fruituak ageri dira. Eskolako emaitzak nabarmenki hobetzen ari 

dira eta honekin batera gurasoek haurrarengan duten konfiantza ere. Ikaslearen 

autoestimua ere gutxika igotzen ari da eta gero eta gusturago egiten ditu lanak.  

Hilabete gutxi batzuk daramat haur honekin lanean baina emaitza oso onak 

jasotzen ari gara, hortaz lanean jarraitzeko gogo izugarriak ditugu bai ikasleak, 

bai gurasoak eta baita nik ere.  

Bestalde, ikasturte honetan hizkuntzan eta matematikan eskolaz kanpoko 

laguntza behar zuen zazpi urteko neska bat hartu nuen. Lanean hasi baino 

lehen bere tutorearekin eta ikastetxeko PT-arekin elkartu nintzen eta bere 

ahuleziak eta trebeziak aipatu zizkidaten: ikaslea abendukoa da eta bere 

ikaskideekin konparatuz heldutasun maila baxuagoa du, etxean egoera berezia 
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du, ama oso gaixo egon da eta zaila izan da haurrarentzat eta badirudi 

hizkuntzan zailtasun bereziak dituela. 

Hau guztia jakinda, astean bitan hasi nintzen berarekin lanean, eta horrela 

jarraitzen dut oraindik. Asteazkenetan hizkuntza lantzen dugu eta ostiraletan 

aldiz matematika. Ikasle honekin lanean hasi bezain pronto konturatu nintzen 

hizkuntzan zerbait ez zegoela ongi. Haurrak irakurtzeko erritmo ona zuen, 

puntuazio ikurrak eta intonazioa egokiak ziren, aho hizkuntza ere … baina 

ozenean irakurtzean konturatu nintzen zenbait hizki nahasten zituela adibidez b 

eta d, edo a eta e ere (Ikus X eranskina). Gainera, hitz asko irakurtzean berri 

batzuk irakurtzen zituen eta testu bat ulertzeko askotan iracurri beharra zuen.  

Nire esku hartzea hasieran gehienbat nahasten zituen hitz horiek lantzean izan 

zen eta horretarako ariketa desberdinak egin genituen eta bere logelan 

hormairudi batzuk jarri nizkion modu erakargarri eta koloretsu batez beti 

ikusgarri izateko. Bertan adibidez b eta d desberdintzeko piktogramak jarri 

nituen, hau da, hitza eta hitzari dagokion marrazkia edo irudia eta hauekin 

jolasak egiten genituen. Orain, alderdi honetan izugarrizko aurrerapena ikusten 

zaio eta irakurtzean letrak nahasten baditu berehala bera konturatzen da eta 

zuzentzen du. Gainera, hobeto irakurtzen duenez ulermen ariketak egitean 

zuen frustrazio maila jaitsi da eta gogo handiagoz egiten ditu. Ulermen testuak 

lantzerakoan azpimarratzeak egiten ditugu eta kolore politak erabiltzeko aukera 

ematen diot, horrela garrantzitsuena azpimarratzen duen bitartean orria 

apaintzen du, eta askoz motibatuagoa dago. Tutoreak eta PT- ak aurrerapen 

hauen berri izan dute eskola ere eta momentuz hizkuntzari dagokionez bide 

onetik goazelakoan nago. 

Aipatu behar dut ere, nirekin irakurtzen zuen bitartean bera konturatu gabe 

egiten zituen akats guztiak apuntatzen nituela, eta behin tutorearekin elkartu eta 

guzti hau kontatu nion. Ondoren, tutorea eta orientatzailea elkartu ziren eta 

honen inguruan hitz egin ondoren eta ikaslearen arazoa detektatu ondoren, 

optometristarengana bidaltzea pentsatu zuten. Gurasoekin hitz egin zuten eta 

primeran onartu zuten. Optometristak azterketa sakon bat egin zion eta 

lateralitate gurutzatua zuela eta bere esku indartsua eskuina bazen ere begi 
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indartsua ezkerra zela ikusi zuen. Beraz, handik aurrera egunero ariketa zehatz 

batzuk egin behar ditu akats txiki hori ahalik eta gehien murrizteko.  

Matematikari dagokionez, bere gelakide gehienek duten maila baino baxuagoa 

du eta urduritasun handia nabaritzen zaio zenbait ariketen aurrean. Beraz, nire 

saioetan lasaitasuna eta konfiantza behar nuela konturatu nintzen. Bere 

zailtasun nabarienak zenbakiak diskriminatzean dago, oso erraz konfunditzen 

ditu 30 eta 60 adibidez, edota 70 eta 80. Segidak egitea ere izugarri kostatzen 

zaio, batez ere ehuneko aldaketa dagoenean (299 ren hurrengoa ateratzea 

asko kostatzen zaio) eta buruketetan ere hizkuntzan agertzen duen ulermen 

arazoa areagotzen da. Beraz, ikasle honekin ahulezia guzti hauek nolabait 

landu behar nituen eta bere interesa handitzeko asmoz mila joko asmatu 

nituen: mota guztietako kartulinazko fitxak, hormairudi deigarriak, memori 

jolasak eta txapelketak (Ikus XI eranskina). Gezurra badiruri ere, gaur egun 

ikasle hau irrikatan egoten da ni iristeko matematika lantzeko, eta hasierako 

egunetan malkoak eskapatzen zitzaizkion buruketaren bat egiteko eskatzen 

nioenean.  

Horrelako esperientziekin konturatzen gara nolako eragina dugun irakasleok 

ikasleen ikasteko gogoetan, motibazioa, interesean … Guk konturatu gabe 

ikasle bat erabat blokeatu dezakegu gehiegizko exijentzia maila jarriz edota 

beste ikaskideekin konparatzen dugunean ere. Hortaz, zaila bada ere, beti 

saiatu behar gara arreta indibidualizatu minimo bat eskaintzen, nahi gabe 

askotan gu baikara haur horren arazo handienetarikoa.  

Haurrak ikasten disfrutatu behar du, hor baitago ikaskuntza eraginkor baten 

koska. Ikasten duenari praktikotasuna aurkitu behar diogu, erabili behar du, 

bestela ez du inoiz barneratuko. Eta guzti hau egiteko ezinbestekoa da ikaslean 

bere osotasunean ezagutzea, ezin gara alderdi akademiko hutsean gelditu. 

Bere egoera familiarra, ekonomikoa, soziala … aztertu behar dugu eta guzti 

horiek ongi badaude orduan bai egingo dugu irakaskuntza/ikaskuntza 

aberasgarri bat. Ikasle guztiek eremu batean edo bestean zailtasunak izango 

dituzte, eta horiek onartzen irakatsi behar diegu eta aurre egiteko baliabide eta 

tresnak eskaini ere. Baina indar gehiena haien gaitasunetan jarri behar dugu, 
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hauek garatzea ezinbestekoa baita eta hau izango da bere motibazioa eta 

autoestimua mantendu eta garatuko duen bakarra.  

Orain guzti hau kanpotik ikusita, iruditzen zait erabateko garrantzia duela nik 

ikasleekin egiten nuen edo dudan lana guraso eta irakasleekin koordinazioan 

egotea, ikaslearen hezkuntza prozesua jarraia izatea lortzeko modu bakarra 

baita. Horregatik, gaur egun proposatutako Esku Hartze Gida oso erabilgarria 

ikusten eskolaz kanpoko saio indibidualetan aplikatzeko, bai nik, bai gurasoek 

eta baita eskolako irakasle eta profesionalek ere.  

Atal txiki honekin amaitzeko, esan nahiko nuke eskolaz kanpoko laguntza saio 

indibidual hauek emateak izugarrizko ikaskuntza ekarri didala eta egunero 

zerbait berria ikasten dudala ikasle bakoitzetik. Haur bakoitza mundu bat da eta 

ziur nago beraiek duten guzti horrek ni osatzen nauela.  

4.2.2. Praktika aldian behatutakoa 

Practicum- ari dagokionez, Paz de Ziganda Ikastolan aritu naiz ia hogei astez. 

Ikasgela eta ikasmaila aunitz ezagutzeko aukera izan dut eta adin 

desberdinekin aritzea izugarri gustatu zait. Lau astez Ikastolako PT- etako 

batekin egoteko aukera izan nuen eta berak egiten zuen lana ikusteko aukera 

paregabea izan zen. Praktika orokorretan aldiz, lehengo zikloko lehengo mailan 

jardun nuen hogeita zazpi ikasleko ikasgela batean. 

Hasteko, lehenik praktika orokorretan behatutako hainbat alderdi adierazgarri 

aipatu nahiko nituzke. Ez naiz hasiko praktika aldian egindako edo ikusitako 

guztia kontatzen baina, tutoreak erabiltzen zituen hainbat teknika aipatuko ditut 

jarraian. Graduan zehar hainbat aldiz ikusi ditugu teknika psikologikoa zein 

diren eta nola aplikatu behar diren, baina oso desberdina da praktikan noiz, 

nola eta zertarako erabiltzen diren argi ikustea. Zorionez, nire ikasgelan aunitz 

ikusteko aukera izan dut, izan ere irakasleak errekurtso asko zituen egoera 

ezberdinei aurre egiteko.  

Lehenik eta behin, esan beharra dut ikasgela oso mugitua zela baina batez ere 

portaera arazoak adierazten zituzten bi ikasle zeudela; kasualitatez edo ez, bi 

ikasle horiek PT- aren laguntza jasotzen zuten ikasgelatik kanpo. Tutoreak 

Portaera arazo horiek gainditzeko tresna ezberdinak erabiltzen zituen, hala 
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nola, begiradak, keinuak, errefortzu positibo nahiz negatiboak … Baina jarrera 

aldaketa garrantzitsuena fitxen ekonomiaren antzeko teknika bat aplikatu 

zuenean etorri zen. Ez zen beti ikusi dugun fitxen ekonomia bezala, baizik eta 

modu sinpleago batean egina, baina oso eraginkorra. 

Teknika honekin ikasleekin arauak edota betebeharrak adosten ziren, irakasle 

eta ikaslearen arteko adostasuna bilatuz. Tutoreak egin beharrekoa eta jarraitu 

beharreko pausoak argi eta zehatz azaldu zizkion eta ondoren modu egokian 

jokatuz zer nolako irabazia lortuko zuen adierazi zion ere. Irabazia edo saria 

beti ikaslearentzat oso motibagarria den zerbait izan behar da, bestela ez luke 

zentzurik izango. Kasu honetan, ikasle baten saria Argitxoren marrazki batzuk 

irabaztea zen eta bestearentzat gurasoekin bolerara joatea. Saria ere elkarrekin 

adostu zituzten eta berehala hasi ginen teknika honekin lanean. Egunean hiru 

aldiz betetzen genuen gure erregistroa: errekreora jaitsi baino lehen, bazkaldu 

aurretik eta etxera joaterakoan. Bertan araua ego eginbeharra errespetatzen 

bazen margo berdez margotzen genuen kasilatxoa eta oker jokatu bazuen aldiz 

gorriz. Saria lortzeko kasila guztiak berdez margoturi egon behar zirela adostu 

genuen eta berehala sumatu ziren aldaketak.  

Bestalde, aipatu nahiko nuke ere ikasgela honetan ikaskuntza mailari 

dagokionez alde handia zegoela ikasleen artea; bazeuden oso aurreratuak 

zihoazenak eta adinari erreparatuz nahiko mantso zebilenak ere. Ikasleak oso 

biziak dira eta berehala konturatzen dira guzti honetaz eta haien arteko zirikak 

hasten dira. Ikasgelan ikusi nituen zenbaitetan horrelako burlak edota 

kitzikatzeak. Zirikatuak sentitzen diren ikasle hauen autoestimua normalean 

baxua izaten da eta gure laguntza behar izaten dute. Tutore beti egoten zen 

ikasleen egoera emozionalari erne eta beharrezkoa ikusten zuen kasuetan 

keinuzko, hitzezko edota ukipenezko errefortzu positiboak erabiltzen zituen.  

Gainera, lehen aipatu dudan moduan, ikasgela oso mugitua zen eta 

isiltasunean lan egitea oso zaila egiten zen askotan. Baina irakasleak mila truku 

eta teknika zituen ikasle guztien arreta bereganatzeko eta benetan harrituta 

gelditu nintzela esan nahi dut. Zarata edota arreta falta zegoen momentuetan 

txaloekin egindako erritmoak, edozein abesti, txintxinak edota kanpaitxoak 

erabiltzen zuen, beti zuen atentzioa bereganatzeko teknikaren bat.  
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Laburbilduz, esango nuke praktika orokorretan egokitu zitzaidan tutoreak 

teknika psikologiko ezberdin asko ezagutzen zituela eta egoera bakoitzean 

zein, nola eta zertarako erabiltzen zuen bazekiela.  

Bestalde, aipameneko praktikei edo PT-ko praktika aldiari erreparatuz, aipatu 

beharra dut lehengo zikloko haurrekin lan egiten duen PT- arekin egon nintzela. 

Beraz, lehen aipaturiko portaera arazoak zituzten bi ikasle horiekin berriro ere 

egoteko aukera izan nuen. Oso interesgarria iruditu zait ikasle hauek ikasgela 

barruan eta PT- ko saioetan nola lan egiten duten ikustea. Bi ikasle hauek 

Portaera arazoak izateaz gain, arreta falta handia eta geldiezina adierazten 

zuten, baina ahala ere PT-aren laguntza beste arrazoi batzuengatik jasotzen 

zuten: irakurketa eta idazketa prozesua garatzeko asmoz.  

Pedagogia Terapeutikoko profesionala hizkuntzan oinarritzen zen; fonema 

ezberdinak ezagutzean, hitz laburrak irakurtzean … eta egia da izugarri 

aurreratu zutela alderdi horretan, baina PT-ak haien portaera kontrolatzeko 

erabiltzen zituen teknikak ez ziren eraginkorrak eta ez zuen tutorearekin egiten 

zutenarekin bat egiten. Ikasle hauek irakur/idazketa prozesua sartu eta aurrera 

jarraitzeko lehenik eta behin beraien gorputzaren eta jarreraren kontzientzia 

izan behar dute, bestela ez dago ikasteko modurik. 

 Ikasle hauen jarrera oso desberdina zen ikasgela barruan eta laguntza gela, 

erabateko aldaketa ikusten zen. Ikasgelan fitxen ekonomia egiten ari ziren 

bitartean laguntza gelan isiltzeko edo geldi egoteko mila aldiz esan beharra 

zuten. Beraz, argi dago tutorearen esfortzu eta gogo guztiak bertan behera 

gelditzen zirela pasabidean gora egin eta laguntza gelara sartzen zirenean. Argi 

izan behar dugu, lehen aipatu dudan bezala eskolan pertsonak izaten ikasi 

behar dugula, ez soilik irakurtzen, idazten eta biderketak egiten. Osotasun bat 

gara eta guzti hau eskolan garatzen hasi behar gara gure inguruan ditugun 

irakasle eta profesionalen lanari esker. Baina askotan konturatu gabe irakasle 

batek besteak egiten duen lan guztia minutu batean apurtu egiten du. 

Koordinazioa ezinbestekoa da ikasle guztien garapena ahalik eta hoberena izan 

dadin. Kasu honetara bueltatuz, PT-ak jakin beharra zuen tutoreak gelan fitxen 

ekonomia lantzen ari zuela, horrela berak ere teknika bera erabili zitzakeen. 

Gertatzen dena da askotan detaile garrantzitsu horiek ahazten ditugula eta 
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nahiz eta irakasle eta profesionalen arteko bilerak eta koordinazioak egiten 

diren, alderdi akademikoetan soilik zentratzen gara gehienetan.  

Guzti honengatik bururatu zitzaidan lan honen bidez egin dudan proposamena. 

Ezinbestekoa baita ikasle guztiekin lan egiteko irakasleen arteko elkarlana eta 

koordinazioa. Kasu honetan hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleetan 

zentratu naiz, baina ikasle guztiekin aurrera eraman beharrekoa da.  

Honi jarraiki, aipatu nahiko nuke ere, PT- ko praktika aldian ikasle asko ikusteko 

aukera izan nuela, bakoitza bere beharrekin eta berezitasunekin. Baina 

oraingoan ikasle zehatz batean zentratuko naiz. Haur honek garun paralisia du, 

alde batekoa, hemiplegia. PT- aren hitzetan ez dakite noraino iritsiko den, baina 

harrituta daude lortzen ari den guztiarekin.  

Ikasle honek gurpildun aulkia (Ikus IV eranskina) erabiltzen du eta egun osoan 

zehar berarekin dagoen laguntzaile bat du. Altzariak erabat egokituak ditu eta 

bere ongizatea bermatzen duten material asko ditu. Eskuz idazteko arazoak 

dituenez, tableta erabiltzen du berak. Ikastolan PT- aren laguntza jasotzen du, 

baita fisioterapeutarena eta logopedarena ere. Ni laguntza gelan egiten zuen 

lana ikusteko aukera izan nuen eta zoratuta gelditu nintzen bertan egiten zuen 

esfortzu guztiarekin eta ikasteko zituen gogoekin. PT- ak izugarrizko lana egiten 

zuen haurrarekin, mila material ateratzen zituen, jolas dibertigarriak asmatzen 

zituen ere, ordenagailua erabiltzen irakasten zion … Gozada bat zen ikasle 

honekin lan egitea, benetan aberasgarria izan da niretzat eta oroitzapen 

zoragarriak ditut.  

Baina, behin PT- ko irakaslea gaixotu zen eta hiru egunez faltatu zein 

Ikastolara. Ikastetxeak ordezko irakasle bat jarri beharra zuten haurrek laguntza 

saio horiek ez galtzeko asmoz. Hala ere, oso zaila izan zen saioak aurrera 

eramatea. Laguntza gelan ordezko irakaslea eta ni geunden, inguruan material 

pila bat eta ikasleen esperoan. Ikaslea iritsi zen eta ordezko irakasleak ez 

zekien ez zer landu ezta zer material erabili ere. Eskerrak aurreko egunetan 

PT- aren lana ikusteko aukera izan nuela eta abiapunturen bat genuela ikasle 

horrekin zer egin eta material egokienak aukeratzeko. Hala ere, ikasleak gure 

ezjakintasuna ikusi zuen eta saio erdia klasea antolatzen galdu genuen. Egoera 



 | 57 

 

Banakako curriculum egokitzapenetan erabiltzeko teknika psikologikoak            

honetan egon ginen hiru egunetan zehar, eta argi dago ikasleek ez zutela 

laguntza hori inondik inora aprobetxatu.  

Egoera honetan berriro ere ikusten da, askotan zaila dela irakasleen 

koordinazio egoki bat mantentzea, horrelako egoerak gertatzen baitira eta zaila 

da beti denak informatuak egotea. Arrazoi horrexegatik, oso erabilgarria ikuste 

dut nik proposatutako gida. Kasu honetan, PT-a gaixotu eta ordezkoa etortzean 

Esku Hartze Gida izango balu, jakingo luke haur horrekin zer egin daitekeen, 

zer behar duen eta nola. Ezin dugu ikasleen lan erritmoa hautsi horrelako 

egoerengatik, normala da irakasleak gaixotzea edo baja hartzea, baina horri 

ahalik eta modu eraginkorrenean aurre egin behar diogu ikasleen ikaste 

prozesua aurrera jarrai dezan.  

Amaitzeko, nire practicumeko beste alderdi garrantzitsu bat aipatu nahiko nuke. 

Askotan entzun dugu ikasleen alderdi emozionalak landu behar direla, haien 

emozioak adierazten irakatsi behar zaiela … Baina zaila da horrelako ariketak 

edo jarduerak planteatzea. Zaila bada ere, gogor lan egin behar dugu ikasleen 

alderdi emozionala garatu dadin, haien pozak azaldu behar dituzte, beldurrak, 

haserreak … Ezin gara testuliburuetan, matematikako problemetan edota 

zientzietako teorietan soilik gelditu, ikasleak bizitzarako prestatu behar ditugu 

eta horretarako Gadnerrek zioen bezala adimen anitzak garatu behar ditugu: 

adimen musikala, zinetiko- korporala, logiko- matematikoa, linguistikoa, 

espaziala,interpertsonala eta intrapertsonala. Oraingoan azken biei egin nahi 

diet erreferentzia. Pertsona arteko gaitasuna edo gaitasun interpertsonala 

garatzen irakatsi behar diegu gure ikasleei. Beste pertsonak ulertzeko gai izan 

behar dira, haien lekuan jartzen alegia. Besteen emozioak antzemateko 

sentsibilitatea garatu behar da, hau da, keinuak ulertzea edo hizkuntzaren 

tonua. Baina besteak nola sentitzen diren jakiteko, lehenengo guk sentitzen 

duguna ulertu behar dugu eta sentitzen dugun hori adierazten ikasi behar dugu 

ere. Hasieran, zaila egiten zaie ikasleei haien sentimenduak adieraztea eta 

horretan gogor ari da lanean Paz de Ziganda Ikastola.  

Jaio berri da Possitivitis programa Ikastolan, baina izugarrizko eragina du jada 

haurrengan. Programa hau haur hezkuntzan hasten da eta hiru emozioen 

identifikazioarekin hasiera ematen zaio: pozik, triste eta haserre. Lehengo 
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egunetan zaila da ikasleentzat bat-batean haien sentimenduez hitz egiten 

hastea, horregatik lehengo galdera sinple eta adierazgarri batzuk planteatzen 

dira: noiz sentitzen zara pozik? Noiz jartzen zara triste? Zerekin haserretzen 

zara? Galdera hauek talde osoaren aurrean planteatzen dira eta bakoitzak bere 

erantzuna ematen du. Ondorengo pausoa da emozio horien aurrean zer 

sentitzen duten adieraztea, adibidez: pozik zaudenean zer sentitzen duzu? 

haserretzen zarenean zer sentitzen duzu barruan?  

Horrela poliki- poliki haurrak emozioak adierazten hasiko dira inolako lotsarik 

edo beldurri gabe. Lehenengo zikloan hiru emozio hori beste bi gehitzen 

zaizkie; urduri eta beldurtuta, eta prozesu berdina jarraitzen da. Possitivitis 

programa hau duela gutxi hasi zen baina jada gela guztietan erabiltzen da eta 

oso barneratua dute. Emozioak lantzeko hainbat tresna erabiltzen dira eta hona 

hemen horietako adibide bat:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. irudia: Possitivitis programan erabiltzen den materialetako bat. Goizero ikasleek haien 

izena duen papertxoa dagokion emozioan jartzen dute. 
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ONDORIOAK 

Argi dago gaur egun defendatzen den eredua eskola inklusiboa dela, eta naiz 

eta poliki- poliki goazen lan handia dagoela oraindik egiteko. Hasteko 

gizartearen kontzientzia behar dugu, kultura inklusiboa sortu behar da eta 

horretarako burua ireki behar dugu. Konturatu behar gara gure inguruan 

dauden desberdintasun guzti horiek pertsona bezala aberasten gaituztela eta 

ez du zentzurik horiek baztertzea edo diskriminatzea. Denontzat baliagarriak 

eta probetxagarriak baldin badira zergatik zapaldu? Ez du zentzurik.  

Ikastetxeek ere inklusioan sinestu behar dute eta behin sinesten dutela eta 

honen inguruan lan egiteko prest daudela, orduan martxan jartzeko ordua da. 

Irakasleek aniztasunari aurre egiteko tresnak izan behar dituzte eta horrek 

prestakuntza eskatzen du. Oso garrantzitsua da irakasleak etengabeko 

prestakuntzan egotea. Hezkuntza premia desberdinak dituzten haurrak izango 

ditugu gure ikasgeletan eta ahalik eta hoberen erantzuteko gai izan behar gara 

beti, beraz, teknika eta baliabideen berri izan behar dugu. Irakasleen 

formakuntzaz hitz egitean, zentroko profesional guztiei egiten diete 

erreferentzia; tutore, irakasle espezialistak eta PT-ak,  azken finean guzti hauek 

ikasleekin kontaktuan daude eta ikasleen ikaste prozesuan parte hartzen 

badute prestakuntza egokia izan beharko dute.  

Profesional guzti hauen koordinazioa ezinbesteko alderdia da. Horretarako 

bilerak antolatuko dira, ikasleen inguruan hitz egiteko eta egin beharrekoa 

zehazteko. Profesional guztiek aurrera eramango den berri izan behar dute 

haien arteko lanetan kontraesanik gerta ez daitezen, lanak koherentzia izan 

behar du. Oso garrantzitsua da ere, irakasleen arteko informazio trukaketa eta 

haien lanak konpartitzea, ideiak eta iritziak partekatuz guztiak aberasten 

baikara. Koordinazioaz hitz egiten dugunean ezin dugu ahaztu ikastetxearen 

eta familiaren arteko koordinazioa. Familiak momenturo informatuak egon 

behar dira, eta ikastetxearen kide sentitu behar dira ere. Erabakiak hartzeko 

garaian haien iritzia adierazteko aukera eman behar diegu, azken finean, haien 

seme- alaben hezkuntzarekin jolasten ari gara eta.  
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Lan honekin hasi nintzen momentuan galdera asko nituen buruan, baina naiz 

eta nire zalantzak asko izan gutxi batzuetan laburtzea lortu nuen. Lanean zehar 

galdera horien erantzunak bilatzen joan naiz eta asko irakurri, aztertu eta 

pentsatu ondoren pozik nago emaitzarekin, galderen erantzunak lortu baititut. 

Ez da prozesu erraza izan, ordu asko eta esfortzu asko eskatzen ditu horrelako 

lan bat garatzeak, baina orain oso harro nago egindako ahaleginaz. Oso zaila 

da lau urteetan ikasitako guztia hitz gutxitan adieraztea, baina niretzat 

garrantzitsuenak izan diren ideiak eta baloreak erakutsi nahi izan ditut lan 

honen bitartez. Egia esan zorte handia izan nuen gaiaren aukeraketarekin, gai 

oso interesagarria eta funtzionala da niretzat eta horrek asko erraztu du nire lan 

prozesua.  

Nire ustetan, PT- ko eta psikologiako irakasgai guztiak derrigorrezkoak izan 

beharko lirateke Irakasle Gradua ikasten dugun guztiontzat. Guztiok izango 

ditugu hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak gure ikasgeletan, eta haur 

horien premia guztiei erantzuteko gai izan behar gara. Nola da posible irakasle 

batek hezkuntza premia bereziak dituen haur batekin nola jardun behar duen 

inguruan ideiarik ez izatea? Ikasgela bateko tutore jartzen badute nola 

erantzungo ditu bere ikasleen beharrak? Ezin du aldioro PT- aren aholkuetara 

jo, edo orientatzaileari erantzunak eskatu, bera izan beharko litzateke haur 

horiei premiei erantzuna eman beharko liokeena, baina prestakuntzarik ez du 

jaso. Beraz, uste dut lau urtetan zehar honen inguruko eduki gehiago izan 

beharko genituzkeela, guztiek, amankomunak direnak, ez soilik PT- ko 

aipamena egiten dugunok. Gure helburua eskola inklusiboa lortzea bada ezin 

dugu onartu irakasle izango den pertsona batek inklusioa zer den ez jakitea. 

Amaitzeko, esan nahiko nuke lan honen bitartez sortu den proposamena 

aurrera eramatea gustatuko litzaidakeela. Azken finean ilusioz eta gogoz 

proposatutakoa aurrera eramatea oso pozgarria  da.  Nire iritziz, nahasmendu 

ezberdinekin lan egiteko tekniken eta metodologien gida hau oso baliagarria da 

edozein eskoletan erabiltzeko. Nahiz eta ikasle bakoitza mundu bat den, 

ezaugarri amankomunak izaten dituzte eta ongi legoke guzti horiek modu erraz 

eta sinplean adierazita eskuragarri izatea. Egoera dena delakoa izanda 

ikaslearen ikaskuntza prozesua eta eguneroko eginbeharrak eragozi ez 

daitezen. Askotan esan dugu koordinazioak erabateko garrantzia duela 
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hezkuntzan , beraz hau errazten digun edozein baliabide edo material 

onuragarria izan daiteke. Planteatu dudan Esku Hartze Gida eskolan nahiz 

eskolaz kanpoko saioetan erabiltzeko pentsatua dago eta irakasle, gurazo zein 

beste profesionalek erabiltzeko prestatua dago.  

Beraz, proposamen berri bat planteatu nahiko nuke: 2014- 2015 ikasturtean 

zenbait eskolei eta familiei gida hau eskaintzea eta haiek erabilgarrien ikusten 

duten moduan erabiltzea, bai PT- ko irakasleek, tutoreek, gurasoek eta baita 

ordezko irakasleek ere. Ikasturte osoan zehar gida eskura izanda aldaketak 

ikusi ahal izango dira, abantailak edota desabantailak. Nire proposizioa da guzti 

hauek hurrengo urteko Gradu Amaierako Lan enpiriko baten bidez aztertzea, 

ikastetxe ezberdinetan lortu diren emaitzak alderatu eta ondorio zehatzak 

ateratzea.   

Laburbilduz, bukatu nahiko nuke esaten guztion eskuetan dagoela nahi dugun 

inklusiora iristea eta horretarako hiru kontzeptu izan behar ditugula beti buruan: 

aukera berdintasuna, parte hartzea eta lan egiteko gogoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo.” Benjamin Franklin 

 “Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo 

hice y lo aprendí”. Confucio 
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