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A zatia: PROBA PRAKTIKOA 

TESTUINGURUA 

Hiru lerroko Haur eta Lehen  Hezkuntza ematen dituen ikastexe publikoa da. D 
eredukoa. Gelaka 20-23 ikasle kopurua.Ikastetxeak Pedagogia Terapeutikoko bi irakasle, 
kontsultore bat , eta hizkuntza indartzeko beste bat  ditu, eta logopeda bat konpartituta beste 
ikastetxe batekin.Ikastetxeko indize sozioekonomiko eta kulturala  ertain bajua da.Familiek 
asko inplikatzen dira euren seme-alaben hezkuntzan eta elkarrekin lan egiten dute 
ikastetxearekin. 

 Irakasle guztiek gaitasunetan oinarritutako curriculumaren planteamendua zertan 
datzan badakite eta ikagelan garatzeko prestakuntza izan dute. Zuzendaritza-taldeak eta 
batzorde pedagogikoak Prestakuntza Ekimen Globalaren markoan zer eremuri ekin zehaztu 
dute, kontuan izanda ikastetxeko proiektuak (tertulia dialogikoak hizkuntza arloetan, 
buruketak ebazteko talde kooperatiboak, irakurketa plana, Bizikasi, STEAM) eta planetan 
hautemandako beharrak. Gaurko ikasturte arte irakasleriak formakuntza jaso du modulu 
hauetan: ”Konpententziak garantzen laguntzeko marko orokorra”, “Hitzezko eta hitzik gabeko 
komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia”eta “Elkarbizitzarako 
konpetentzia”. 

 

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOKO IRAKASLERIARI ESKAERA 

Ikasleen aniztasunaren erantzunarekin erlazionatutako jardueren garapenean, 
ikastetxeko pedagogia terapeutikoko irakasleek esku-hartzearen eskaera jasotzen dute 
hurrengo kasurako: 

LHko 5. mailako tutorea arduratuta dago ikasgelako kudeaketa inklusiboarekin eta, 
bereziki, heldu berria den, Miren, eta bigarren maila errepikatu zuen  Josu, ikasleen beharrei  
erantzuteagatik. Biek zailtasunak erakusten dituzte bizipenak partekatzeko, badirudi ez 
ulertuta sentitzen direla eta maíz, bakarrik daude jolasaldian. 

Miren erakunde publikoak babestutako adingabekoa da, zailtasunak ditu besteekin 
harremanak izateko eta sarritan jarrera oldarkorrak adierazten ditu. Ez du errudun sentitzen, 
eta ez du inolako kritikarik onartzen ere, istorio sinestezinak asmatzen ditu onartua izateko, 
baina errefusa gehiago sortzen du. Gaitasun kognitibo eta oldarkortasun handia dituen neska 
bat da. Ezegonkortasun emozionala, enpatia urria eta pertsonenganako mesfidantza aurkezten 
ditu. 

Josu, lengoaiaren berariazko nahastearen diagnostikoa duen ikasle bat da. Zailtasunak 
ditu hizkuntzetan, batez ere, ahozko eta idatzizko informazioa gogoratzeko prozesuetan eta 
testuen ulermenean. Ingelesa eta euskara arloetan errefortzuak ditu, aurreko ikasturteko bi 
arlo horiek gainditu gabe baititu . Horrez gain, ikasturte honetan, Josuk ikaskuntzarekiko 
desmotibazioa eta apatia adierazten ditu sarritan. 



                                                                               
 

 

 

 

Familiak ikastetxearekin harreman estua du. Oraingo honetan, ikasleari aldatzeko eta 
hobetzeko aukera bat eskaintzeko eskatu du. Tutorearen ustez, ikaskuntzarekiko oztopoak 
identifikatu eta ezabatu behar dira, ikasleak ilusionatu eta behar den ahalegina egin dezan, 
akademikoki aurreratzeko. 

 

Aurrean aipatutakoa kontuan izanik eskatzen dizugu: 

 

Egin ezazu hezkuntzako esku hartze proposamen bat, alderdi hauek kontuan hartuta: 

 

a) Esku-hartzearen oinarriak. Didaktika eta antolaketa planteamendua (1,50 puntu) 

b) Esku-hartzearen plangintza. Testuingurua. Diagnostikoa. (1,50 puntu) 

c) Tutorearen eskaerari erantzuteko jarduerak, bi ikasleen premia espezifikoei erantzuna 

barne dagoelarik. Estrategia metodologikoak eta baliabide didaktikoak. Ikaskuntzako 

eta irakaskuntzako jarduerak. (4 puntu) 

d) Irakasleen koordinazioa (1 puntu) 

e) Proposamenaren ebaluazioa.Ebaluazio –irizpideak,lorpen-mailaren 

adierazleak.Irakaslana ebaluatzeko prozedurak (2 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


