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Justifikazioa
Ikas Zailtasunak ikasgaia, Ikas zailtasunak eta Garapenaren nahasteak deritzan Materiari dagokio, Hezkuntza
Premia Berezien Oinarri Psikopedagogikoak deritzan ikasgaiarekin batera etorkizuneko irakasleentzako
funtsezko materia izanik.
Ikasgai honetan Ikas zailtasunak lantzen dira, muga kontzeptualetatik abiatuz eta ikasleei zailtasunok
antzemateko tresnak ezagutzeko aukera emanez. Halaber, egungo hezkuntza sistemaren baitan haur
hezkuntzaren erantzun hezigarria hobetzeko proposamen desberdinak landuko dira.
Kontuan izanik Ikas Zailtasunak ezin direla era isolatuan ulertu, baizik eta ikas-irakaskuntza prozesu osoaren
parte gisa, euren ebaluaketa eta planteatzen den esku hartzea hezkuntza testuinguru zehatz batetik abiatu
beharko da, eragile guztien parte hartze eta lankidetzarekin (familia, eskola, profesional espezializatuak). Zentzu
honetan, ikasgai honek aukera ematen du zailtasunak antzemateko tresna eta klabeak ezagutu, ikas zailtasunen
ebaluaketa egin eta kasuan kasuko hezkuntza proposamenik egokiena hautatzeko.
Hori dela eta, seihilekoan zehar irakasle-gaiek elkarrizketa, esperientzia eta iritzien elkartrukea, irakurketa
kritikoa, behaketa edota materialen diseinuaren bitartez, haur hezkuntzan zehar ager daitezkeen ikas
zailtasunak hautemateko klabeak barneratuko dituzte, egungo gizartearen aurrerapen eta beharrizanen
araberako hezkuntza erantzuna emateko gaituz.
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Gaitasunak
Gaitasun orokorra

Ahozko komunikazioa (lehen maila): norberaren ideiak ondo antolatuta eta ulertzeko moduak adieraztea,
une egokian mintzatuz eta ekarpen egokiak eginez hala harreman egoeretan nola egoera formalago eta
egituratuagoetan.

Berariazko gaitasunak
1.Ikasketa-zailtasunen kontzeptuaren konplexutasunaz jabetzea, beraren funtsezko ezaugarriak bereiziz,
detekzio goiztiarra eta prebentzioa errazten dituen hezkuntza-erantzun bat emateko.
2. Haurraren atzerapenak edo zailtasunak prebenitzeko adierazleak detektatzea, egokitzat jotzen diren
profesionalen laguntzarekin, bai hizkuntza eskuratzeko prozesuetan eta bai irakurtzeko eta idazteko
prozesuetan, haurraren eboluzioa ondo bideratzeko eta taldean integratzeko xedez.
3. Ikaskuntzaren helburuak lortzeko lagungarriak diren estrategiak diseinatzea ikasgelaren barnean, hezkuntza
errazten duen testuinguru bezala, hitz egiteko eta hizkuntzaren erabilera estimulatzeko xedez.
4. Irakurketa eta idazketaren ikaskuntza guztiengan bultzatzen duten metodoak eta estrategiak aztertzea,
kontuan hartuta, batez ere, zer neurritan erantzuten dieten ikasleen zailtasunei.
5. Emozioak hezteko eta bizitzarako gaitasunak eta autonomia garatzeko estrategiak erabiltzea, ikasle
bakoitzaren ezaugarrietatik abiatuta.
6. Lankidetza-sareak eta mekanismo eraginkorrak eratzea familiaren, eskolaren eta komunitateko beste
profesional eta zerbitzu batzuen artean, ikasteko zailtasunak dituzten ikasleen garapen integralari laguntzen
dioten komunikazio-prozesu eraginkorrak garatuz.

Edukiak
1. UNITATEA: Hurbilpen orokorra Ikasketa-zailtasunetara: Kontzeptualizazioa eta sailkapena. Ikasketazailtasunak testuinguruan jartzea, haur hezkuntzako etapan.
2. UNITATEA:
 Hizkeraren eta hizkuntzaren zailtasunak: hizkuntza eskuratzeko eta garatzeko prozesuaren
ezaugarri nagusiak, etapa honetako haurren aldetik.


Komunikazio, hizkera eta hizkuntzaren arazo nagusiak; hizkera eta hizkuntza garatzean sortzen
diren zailtasunen detekzioa eta ebaluaketa;



Esku-hartzeko estrategiak hizkuntza-gaitasuna estimulatzeko eta ahozko hizkuntzaren zaitasunak
prebenitzeko eta hobetzeko.

3.UNITATEA: Zailtasunak irakurketa-idazketaren eta matematikaren ikaskuntzan.
Prebentzio, esku-hartze eta plangintza didaktikoaren gakoak irakurketa-idazketa eta matematika ikasten
hasteko prozesuan
4.UNITATEA: Ikaskuntza-zailtasunak eta jokabide-arazoak. Errealitate baten azterketa. Irakasleen jarrerak.
Estrategiak eta baliabideak jokabide-arazoei ikasgelan erantzuteko. Profesionalen eta familien arteko
lankidetza hezkuntza-zereginean.
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Ikas-irakaskuntza estrategiak
Saioetan metodologia anitzetan oinarritutako jarduera desberdinak burutuko dira:
1.- Esperientzian oinarritutako inguratzea: Etorkizuneko irakasleak ikas zailtasun nagusietara hurbiltzeko
jarduerak, euren aurrezagutza eta esperientzia pertsonalaren hausnarketatik abiatuz, eta kasu praktikoen
ikasketa, esperientzia eta galdera pertsonalen bidez errealitatea era global eta osoagoan birplanteatzeko
helburuaz.
2.- Kontzeptualizazio aktiboa: Artikuluen irakurketa eta testu interesgarrien irakurketa dialogikoa gaietan
sakontzeko edota hezkuntzaren errealitatearen ulermen sakona eta ezagupen aplikagarria lortzeko iritzi eta
ideien aurkezpena eta eztabaida.
3.- Behaketa erreflexiboa eta esperimentazio aktiboa: Lan proposamen zehatzak burutzea (ahozko
hizkuntza aztertzeko jardueren diseinua, ikerketa metodoen aplikazio eta emaitzen ikerkuntza…).
4.- Ebaluaketarako jarduerak: Hurrengo atalean zehazten dira.
Baliabideak: Ikasgaiko ikasketa prozesua garatzeko bereziki prestatuko materiala edo hautatua, bai
ikus-entzunezkoa, bai paperezkoa edo oinarri digitalean.

Ebaluazioa
1.- Azterketa: %50
2.- Banakako lana:
- Ahozko komunikazioa: 50%
Lanak aurkezteko irizpideak: Lanetan tapa (bertan ikasleen izen-abizenak adierazita), aurkibidea, sarrera,
garapena, ondorioak eta erabilitako bibliografia agertu behar dira. Idatzizko lan guztietan, arretaz zaindu behar
dira sintaxia, gramatika eta ortografia. Ildo horretan, ebaluazio-irizpideari jarraituz, ikastaldiak aurrera egin
ahala, eskaera maila areagotuz joango da. Aurkeztu beharreko lanak BAM-en Estilo Arauetan jasotako
jarraibideen arabera prestatuko dira.
Azken kalifikazioa: Azken kalifikazioa zehazteko, lortutako kalifikazio partzial guztien batura egingo da,
kalifikazio partzialoi dagokion balorazio portzentajea esleiturik. Ikasgaia gainditzeko, 10 puntutik gutxienez 5
lortu beharko dira.
 Zatietako bakoitzerako gutxienezko irizpidera heltzen ez denean (zatiaren notaren %50 gutxienez), ez
da beste zatiekin batez bestekorik egingo. Beraz, dagokion deialdiko kalifikazioa GUTXIEGI izango da.
 Lehenengo deialdia gainditu ezean, gainditutako zatien kalifikazioak gorde egingo dira, eta gainditu ez
diren elementuei baino ez zaie erantzun beharko 2. deialdian.
 Bigarren deialdia gainditzen ez bada, aurretiaz gainditutako elementuen kalifikazioak baliorik gabe
geratuko dira, eta ikasgai osoa jorratu beharko da hasieratik hurrengo ikastaldian.
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