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Justifikazioa 

Ikasgai honen bidez Haur Hezkuntzako etorkizuneko irakasle profesionalek aukera izango dute gorputz, 

adimen edota zentzumen aniztasun funtzionalari eta adimen gaitasun handiei loturiko hezkuntza premiak 

ezagutzeko, baita egungo hezkuntza sistemak aniztasun honi ematen dion erantzunaren gakoak ulertu eta 

bereganatzeko ere. 

Haur Hezkuntzako geletan aurki ditzakegun hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak anizkoitzak direla 

kontuan izanik, ikasgaiak, eskola muin-bakar eta barne-hartzailearen eremuan, hezkuntza esku-hartzea 

bideratzeko beharrezkoak diren oinarri psikologiko eta pedagogikoak norbereganatzeko aukera eskaintzen 

du. 

Bestalde, hezkuntza arretarako jarrera kritiko eta konprometitua hartzeko aukera ematen du, hezkuntzaren 

oinarrizko printzipioak kontuan hartuta. Hori guztiori kontuan izanda kasu bakoitzean hainbat direla elkar 

eraginean dauden aldagaiak eta Hezkuntza Premia Bereziak ez direla unibertsalak ezta egonkorrak ez 

aldagaitzak. 

Aldi berean gaur egun, guztiontzako kalitatezko hezkuntza eskaintzeko asmotan, hezkuntza eraginkorra eta 

inklusiboa lortzeko funtsezko prestakuntza bereganatu behar dute ikasleek, beti ere aintzat hartuta bizitza 

kalitatea, guztion garapen pertsonala eta soziala errazteko bideak eta gizarte anizkoitz honetan eskubide 

eta betebehar berdintasuna lortzeko erronka. 

Horrenbestez, ikasgai honetan, eztabaida, esperientzia partekatzea, irakurketa kritikoa, elkarrizketak, etab. 

erabiliko dira etorkizuneko irakasleek  hezkuntza premien berezitasunak ezagutzeko gakoak uler ditzaten 

eta, ondorioz, premia horiekin eta egungo gizartearen berrikuntzekin bat datozen erantzunak bideratu 

ditzaten. 

 

Aurrebaldintzak 
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Gaitasunak 

Gaitasun orokorra 

G O 8.1. Sen Etikoa. Lehenengo menderatze maila 

• Nortasun morala eta oinarri etikoak identifikatzea, ezagutzea eta aplikatzea 

Berariazko gaitasunak 

• BG1. Gizartearen anizkoiztasunak hezkuntzan duen eragina modu kritiko batean aztertu giza 

eskubideak bermatzen dituen testuinguru bat eraikitzeko. Hau guztia, oinarrizko kontzeptu 

gaurkotuetan eta integrazio, normalizazio, irisgarritasun- eta diseinu- unibertsala printzipioetan 

oinarrituta. 

• BG2. Hezkuntzan esku-hartzearen garapenerako bidezkoak diren estrategiak neurriak eta 

profesional ardurak identifikatu marko muin-bakar eta barne-hartzailearen planteamenduan 

oinarrituta guztiontzako kalitatezko hezkuntza bermatzeko. 

• BG3. Eskolako aniztasun testuinguruetan hezkuntza premia bereziei erantzun egokia emateko Ikas-

irakaskuntza prozesuak aztertu ikasle guztien singulartasuna eta beharrizanak kontuan hartuta. 

Garapen iraunkorrerako helburuak eta Laudato sí’ helburuaen presentzia ikasgaian  

 GHI 4. Kalitatezko hezkuntza. OLS 6. Hezkuntza ekologikoa 

2030 Agenda Desgaitasunen bat duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaren 

printzipioetan eta balioetan oinarritzen da. Abiapuntutzat hartzen da hezkuntza oinarrizko eskubidea dela, 

beste giza eskubide batzuk bermatzeko beharrezkoa. Beraz, funtsezkoa da hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa 

eta kalitatezkoa izatea bai haurtzaroan, bai bizitza osoan zehar. Hezkuntza hori ikasle guztiei zuzenduta 

dago, elkarrekiko onarpenetik eta aniztasunetik abiatuta; hezkuntza-komunitate osoa inplikatzen du; eta 

hezkuntza-diseinuen eta -praktiken eraldaketari egiten dio erreferentzia, ikasle guztiek, salbuespenik gabe, 

pareko aukerak eta kalitatezko hezkuntza izan ditzaten. 

 ODS10. Desberdintasunak murriztea. 

Irakasleen hasierako prestakuntzan, garrantzitsua da desberdintasunez jabetzea, enpatia sentitzeko gai 

izatea eta diskriminazio-egoerak bizi dituzten pertsonekiko elkartasuna adieraztea. Horretarako, 

beharrezkoa da, alde batetik, desgaitasun- eta bazterkeria-egoerak sortzen dituzten oztopoak jasaten 

dituzten pertsonak ezagutzea, ahotsa ematea eta entzutea. Bestalde, funtsezkotzat jotzen da garapen 

iraunkorrerako hezkuntzaren oinarri diren printzipioak ulertzea. 

 GHI 11. Hiri eta komunitate iraunkorrak.  

Irakasle inklusibo batek ikusi behar du ingurune inklusiboak, irisgarriak eta seguruak lortzeko beharraren 

garrantzia. Beraz, gizakiaren oinarrizko behar fisiko, sozial eta psikologikoak ulertu behar ditu bere 

kokagune fisikoetan (hirian, eskolan, …) behar horiek nola lantzen diren ikusteko. Era berean, funtsezkotzat 

jotzen da elementu bideratzaileak eta oztopoak (jarrerazkoak, fisikoak, komunikaziozkoak, kognitiboak edo 

edozein motatakoak) behatzea eta deskribatzea, hauek baitira giza eskubideez baliatzea eta aukera 

berdintasunean parte hartzea ahalbidetu edo oztopatzen dituzten aldagaiak. 

Helburu horiek lotura estua dute irakasgaiaren gaitasun espezifikoekin 
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Edukiak 

1. Kontzeptualizazioa 

• Aurreiritziak eta adierazpena 

• Oinarrizko kontzeptuak eta bidezko terminologia 

• Begirada aldaketa eta (des)gaitasuna ulertzeko ereduak 

• Printzipio Nagusiak (Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen Nazioarteko Konbentzioa [CDPD] 

eta Agenda 2030) 

2. Hezkuntza erantzuna 

• Eskolak aniztasunari emandako erantzun ereduen bilakaera. 

• Gaur egun eskolak aniztasunari ematen dion erantzuna guztiontzako eskola eraginkorra eta 

kalitatezko hezkuntza bermatzeko asmotan.  

• Hezkuntza premia bereziei emandako arreta eskola inklusiboan. 

• Ikaskuntza irisgarria eta Ikaskuntzaren diseinu unibertsala 

• Laguntza zerbitzuak 

• Autonomia eta partehartzea ahalbidetzen dituzten euskarriak 

• Profesional ardurak 

3. Hezkuntza esku-hartzea 

• Gorputz, adimen edota zentzumen (des)gaitasun egoeran dauden ikasleak eta adimen gaitasun 

handiak dituzten ikasleak 

• Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak zein adimen gaitasun handiak dituzten ikasleak 

kontuan hartzen dituzten proposamen inklusiboak 

• Jarduera eta estrategia metodologikoak 

 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Ikasgaia ondoren deskribatutako estrategien arabera garatuko da: 

- Ikasgaia testuinguruan jartzea, ahalbidetzen duten jarduerak: gizartearen eta hezkuntzaren 

errealitatearekin kontaktatzeko xedez asmatutako jarduerak, eta bizipen esanguratsuetatik abiatzea 

ahalbidetzen dutenak, hala nola, elkarrizketak, galderak, ikusitako bideoak, irakurketa 

iradokitzaileak, eztabaidak, testuen edo errealitatearen azterketak. 

- Hausnarketa pizten duten jarduerak: hausnarketa kritikoa egitera, norberaren pertzepzio eta 

sinesmenak zalantzan jartzera eta norabide eta erantzunak bilatzera bultzatzen duten jarduerak. 

Besteak beste, honako ekintza hauek sartzen dira hemen: gogoeta orientatzen duten galderen 

gidoiak, problemen formulazioa eta bideratutako behaketak, eta ikus-entzunezko materialen 

azterketa eta eztabaida. 
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- Kontzeptualizazio aktiboa sustatzeko jarduerak: banakako eta taldekako jarduerak, ulermen sakona 

lortzeko eta hezkuntza-errealitateari eta beraren testuinguru sozialari aplika dakiekeen ezagutza 

eskuratzeko: azalpenak, irakurketak, mintegi-saioak, datuak bilatzea eta ikerketa soilak egitea.  

- Jarduera praktikoak: gaitasunen esperimentazio aktiboa ahalbidetzeko diseinatuta, hala nola 

jarduerak diseinatzea, arazoak konpontzea, kasuak aztertzea eta jorratzea, tailer praktikoak eta 

aurkezpenak. 

- Ebaluaketa-jarduerak: proposatutako berariazko gaitasunak eta gaitasun generikoak eskuratzeko 

prozesuaren ebaluaketarako diseinatuta.  

Proposatutako denbora-banaketa: 6 ECTS = 150 ordu.   

- 42 ordu ikasgelako jarduerarako: eduki teorikoen aurkezpena eta azalpena, banakako eta taldekako 

jarduera praktikoak, simulazioak eta role-play ekintzak, kasuen azterketa eta eztabaidak. 

- 108 ordu ikasgelatik kanpoko jarduera pertsonalarentzat eta taldekako lanarentzat: testuak 

irakurtzea eta aztertzea, ariketa eta galdetegiak, eskemak lantzea, banakako eta taldekako lanak 

prestatzea eta egitea, proba objektiboetarako ikasketa, datuak bilatzea eta tutoretzak. 

 

Ebaluazioa 

Ikasgai honen prozesua eta beraren gaitasunen garapena ebaluatzeko, teknika hauek erabiliko dira: 

- Proba objektiboak: % 50. 

- Banakako edota taldekako zereginak: % 50. 

Kalifikazioa: BG1 + BG2 + BG3 = % 90 eta GG1: % 10. 
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