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1. Ikerketa justifikazioa 

Gure hezkuntza sistemak oso-osorik uste du esparru inklusiboa abiapuntu dela beraren 

antolakuntza guztirako, eta eszenatoki diferentzia balioesteko eta eztabaidan jartzeko nola ekin 

kontu horri. 

Hezkuntza ikerketak datuak dakarzkigu planteamendu horren alde pertsona bakoitzaren 

garapen integralari laguntzeko xedez, beraren premia eta interesak abiaburu direlarik.  

Irakasleen esku hartzea aldatzeko arrazoietariko bat irakaskuntza-ikaskuntzako prozesuan da, 

zalantzarik gabe, aniztasunari arreta. Aniztasuna korapilatsua da, eta balioa dakarkio hezkuntza 

jarduerari. Horren harira, ezinbestekoa da hezkuntza eragileek prestakuntza ona edukitzea, 

estrategia, koherentzia eta koordinazioz gain metodologia, esku hartze eta baliabideetan, 

hurrenez hurren.  

Halaber, beharrezkoa da Administrazioaren eta Eskola Elkartearen inplikazioa, beren 

proposamen eta proiektuetan erabakiak sustatzeko, printzipio eta balioetan oinarrituak 

daudenak; horiek guztiek kontuan daukate ikasleen aniztasuna eta aukera-berdintasuna 

sustatzen dute, nolabaiteko desabantaila batzuekin abiatzen diren egoerak orekatuz. 

Hezkuntza inklusiboa da Heziberri 2020 Planeko hezkuntza eredu pedagogikoaren esparruaren 

lerro estrategikoetarikoa, eta haren garapenak abiapuntu du lagundu duten profesionalen 

esperientzia luze bat, kontzeptu eta praktikaren eboluzioan.  

Euskadiko Eskola Kontseiluan egiten den datu-azterketak iradoki digu sakondu beharra 

Ikastetxeen eta bertako irakasleen errealitatearen ezagutzan, esparru inklusiboa hauteman eta 

garatzeari dagokionez. Hori horrela, 2015-16 ikasturteon lankidetza espezifikoa gauzatu da 

derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakasleekin   Euskadiko ikastetxe guztietan haien iritzia 

jakiteko asmoz. Horretarako, Batzorde Tekniko bat eratu da Saileko hainbat zerbitzutako 

ordezkariekin, sakon baitakite hizpide dugun gaia. Batzorde horrek bere gain hartu du galde-

sorta diseinatzea, baita jasotako informazioa aztertzea eta lehen ondorioak ezartzea ere; horiek 

aurkeztu dira lan-jardunaldi ireki batean, irakasleei eta gainerako hezkuntza eragileei irekita, 

hain zuzen, lortutako ideiak zabaltzeko xedez. Azken finean, informazio hori guztia tratatu da 

Kontseilu horren Batzorde Iraunkorrean, eta bertan ondorioak osatu eta gomendio batzuk 

gauzatu dira. 

Lan osoa kokatua dago www.consejoescolardeeuskadi.hezkuntza.net webgunean, eta hemen 

aurkezten dira ondorioen laburpena eta Kontseilu horren Batzorde Iraunkorrean egindako 

proposamenak.  

Azkenik eskerrak eman behar dizkiegu parte hartu duten irakasle guztiei, baita ISEI-IVEI, 

Hezkuntza Berriztatzeko atal, Hezkuntza Ikuskaritza eta Eskola Kontseiluko lagunei ere  agertu 

duten laguntza ordainezinagatik.  

Maite Alonso Arana 

Euskadiko Eskola Kontseiluko Presidentea 
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2. Galde-sortaren ezaugarriak  

Azterlan honi ekin baino lehenago komeni da labur-labur azaltzea galde-sortaren 

egitura, hori abiapuntu baita jarraian aurkezten diren grafikoak ulertzeko. 

Egiturari dagokionez, hiru parte bereizten dira. Lehena lotua dago parte hartzaileen 

informazio soziodemografikoari; bigarrena da hautemate eta iritziei buruz aniztasunari 

arreta eta ikasleen inklusioari dagokionez, 13 itemekin; azkenik, hirugarrena zuzendua 

doa gelan erabiltzen diren estrategietara inklusioaren alde, 28 itemekin. Erantzuteko 

aukerak Likert1 sistemarekin 1etik 10era doaz (ikusi 1 ERANSKINA).  

Erabilitako galderak hartu eta egokitu dira gehien-gehienik honako iturri hauetatik: 

“Index for inclusion”  galde-sorta (Booth, T. eta Ainscow, M.)2, “Irakasleen jarrera eta 

praktikak HPBko ikasleen inklusioari dagozkionak”, Ikaskuntzako Diseinu Unibertsala 

(DUA) oinarritzen duten zutabeak, eta horiez gain ikerketarako talde tekniko 

profesionalak sortutako galderetatik. 

Galde-sorta hori igorri da Euskadiko Autonomi Erkidegoko (EAE) Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztietara, publiko zein itunpekoetara. Ikastetxe 

bakoitzean eskatzen zen 5 lagunek erantzutea: DBHko lehen zikloko irakasle batek, 

DBHko bigarren zikloko irakasle batek, orientatzaileak, Pedagogia Terapeutikoko 

irakasleak eta Zuzendaritzako kide batek. 

Garrantzitsu iritzi diogu profesional horien guztien hautemateak aztertzeari; izan ere, 

haien arteko inplikazioak, konpromisoak, jarrerak eta lankidetzak daukate eginkizun 

erabakigarria hezkuntza Inklusioaren prozesuan. 

Azterlan honetan azkenik 312 ikastetxek hartu zuten parte, proposamena jaso zuten 

320 guztietatik. 

 

  

                                                
1
 Bai/ez erantzuna duten galdera dikotomikoek ez bezala, Likert eskalak uzten du jarrerak 

neurtzea eta galderak jaso dituen lagunaren adostasun maila jakitea proposatzen den edozein 
baieztapenekin. Rensis Likert (1903-1981) psikologoaren deituraz hartu du izena, eta estatubatuar horrek 

asmatu zuen 1932an, lagunen jarrerak ahalik eta ongien neurtu ahal izateko. 
2
 Bertsio elebiduna  Euskadirako (Booth, Tony eta Ainscow, Mel): “Gida hezkuntza inklusiboa ebaluatu eta 

hobetzeko, ikaskuntza eta parte hartzea geletan garatuz”. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia. Bilbao. 2005 



 

 

 
6 

3. Informazio soziodemografikoa 

Ikastetxe horietan erantzun-mailaren datuak hauxek izan dira: 

Pertsonak Ikastetxeak % 

Persona bat 20 6,4 

 Bi pertsona 33 10,6 

Hiru pertsona 47 15,1 

Lau pertsona 93 29,8 

Bost petrsona 119 38,1 

Guztira 312 100 

 
Euskadiko DBHko 330 ikastetxe guztietatik, 312 ikastetxetan erantzunen bat izan 
dugu. Beste aldetik, 212 ikastetxetan, galde-sorta igorri genien pertsonetatik, 4k edo 
5ek erantzun dute. Kontuan izan behar da itunpeko ikastetxe batzuetan, noizbehinka, 
ez dagoela Orientatzailerik edo Pedagogia Terapeutiko irakaslerik.  

3.1. Espezializazioaren arabera: 

Espezializazioa N % 

Zuzendaria 279 23,1 

Orientatzailea 239 19,8 

1. edo 2. mailako irakaslea 231 19,1 

3. edo 4. mailako irakaslea 223 18,5 

PT 235 19,5 

Total 1.207
3 

100 

Parte hartzaileen artean Zuzendaritza Taldeetako kideek egin dute gehien (279). 

Orokorrean esan daiteke parte-hartze maila nahiko orekatua izan dela galde-sorta 

igorri genien irakasle guztien artean. 

 

3.2. Sarearen arabera 

Sarea 
Ikastetxeak 

EAE 

Parte 

hartzeak 
N irakasleak % 

Publikoa 132 124 481 40,3 

Itunpekoa 198 188 713 59,7 

Guztira 330 312 1.194 100 

 

                                                
3
 “Guztira” ataleetan N ez da berdina, zeren eta atal batzuetan ez baitute irakasle guztiek 

erantzun. 
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3.3.  Jaiotza urtearen arabera 

 

Jaiotza urtea N Zuz 1.2.Ira 3.4.Ira PT Ori 

30 urte baino gutxiago 22 0 4 1 14 3 

30-39 urte 201 25 40 38 58 40 

40-49 urte 357 80 76 87 55 59 

50-59 urte 544 152 100 84 91 117 

60 edo urte gehiago 65 20 9 11 9 16 

Guztira 1.189 277 229 221 227 235 

Erantzun duten lagunen %46 50 eta 59 urte bitartekoak dira.  

 

3.4. Irakaskuntzan esperientziaren arabera 

¡Error! Vínculo no válido.1201 parte hartzaileetatik 861ek 16 urte baino gehiagoko 

esperientzia dute irakaskuntzan. 

 

3.5. Sexuaren arabera 

Sexua Ikastetxeak Zuz 1.2.Ira 3.4.Ira PT Ori 

Emakumea 885 178 152 155 208 208 

Gizona 311 100 79 68 19 19 

Guztira 1.196 278 231 223 227 227 

¡Error! Vínculo no válido.Irakasle parte hartzaileen %74 dira emakume. 

Espezializazioaren arabera, %91 dira PT eta %81 Orientatzaile. Ehuneko horiek, 

berriz, gutxitu egiten dira 1. eta 2. mailako irakasleak (%65) eta 3. eta 4. mailakoak 

(%69), edo zuzendariak (%64) kontuan hartzerakoan.  

Irakaskuntzan 

esperientzia 
N Zuz 1.2.Ira 3.4.Ira PT Ori 

5 urte baino gutxiago. 52 1 16 6 17 12 

5-10 urte 147 15 29 34 33 36 

11-15 urte 141 28 26 25 34 28 

16-20 urte 223 55 40 49 48 31 

21-25 urte 204 45 44 46 21 48 

26-30 urte 229 78 32 34 41 44 

31 urte baino gehiago. 205 57 44 28 37 39 

Guztira 1.201 279 231 222 231 238 
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3.6. Mintegien arabera 

Mintegiak N Zuz 1.2.Ira  2.3.Ira PT Ori 

Orientazioa 445 17 1 5 198 224 

Hizkuntzak (euskara, gaztelania, ingelesa, klasikoak ..) 297 87 98 105 4 3 

Matematikak 109 35 41 33 0 0 

Fisika eta kimika 35 17 4 14 0 0 

Natur-Zientziak (Biologia eta Geologia) 69 21 31 15 1 1 

Geografia eta Historia 81 24 29 26 0 2 

Filosofia. 10 6 0 3 0 1 

Hezkuntza fisikoa 29 9 11 9 0 0 

Informatika 4 3 0 1 0 0 

Marrazketa 11 6 2 2 0 1 

Tecnologia 26 11 7 8 0 0 

Besteak 79 38 7 2 26 6 

Guztira 1.195 274 231 223 229 238 

Kontuan edukita galde-sorta igorri genien 5 lagunetatik 2 direla Orientatzailea eta PTko 

irakaslea, logikoa da %37 Orientazio Sailekoak izatea. Gainerakoak Hizkuntzak edota 

Matematika Sailetakoak dira. 

 

3.7. Tutulazio motaren arabera 

Titulizaio mota N Zuz 1.2.Ira  2.3.Ira PT Ori 

Doktorea 30 8 5 7 2 8 

Lizenziaduna,  Ingeniaria, Arquitektoa edo 

baliokideak 
989 226 165 202 169 227 

Diplomatura, Ingeniarí teknikoa, Arquitekto 

teknikoa edo baliokideak 
169 43 56 11 57 2 

Guztira 1.188 277 226 220 228 237 

 

Galdera honi erantzun dioten 1.188 irakasleetatik %83tik gora dira lizentziadunak edo 
baliokideak, eta %2,5 doktoretzadunak. 
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3.8. Ikasle errendimendu akademikoaren hautematearen arabera 

 

Errendimenduaren hautematea N Zuz 1.2.Ira  2.3.Ira PT Ori 

Altua 44 10 8 6 10 10 

Altu-ertaina 666 192 140 127 68 139 

Baxu-ertaina 415 72 78 83 115 67 

Baxu 54 4 4 6 34 6 

Guztira 1.179 278 230 222 227 222 

 

Orokorrean, galdera-sorta bete duten irakasleen erdiek baino gehiagok (%56,5) 

adierazten dute ikasleen errendimendua altu-ertaina dela. Espezializazioen arabera, 

baloraziorik positiboena zuzendariena da (%69,1), eta jarraian Orientatzaileena 

(%62,6) eta 1. Zikloko  irakasleena (%60,9). 

 

4. Emaitzen analisia 

Galde-sorta baten bidez lortu den edozein informazio aztertu daiteke hainbat 

ikuspuntutatik. Lehenik eta behin datuen analisi zuzen bat egingo dugu, erantzun 

mailaka (0-9 eskala), eta geroago erantzun horiek aztertuko ditugu, blokeka 

taldekatuak izendatzaile komunekin batera, eta jarraian ikusiko dugu nola taldekatzen 

diren aipatu erantzunak analisi faktorialaren ikuspegitik. 

4.1. Analisi zuzenak 

Jarraian grafikoak aurkeztuko dira, galde-sortaren II eta III atalei dagozkionak. 

4.1.1. Hautemateak eta iritziak 

II atal honek, “Hautemateak eta iritziak inklusibitateari buruz” delakoak, 13 galdera 

biltzen ditu (ikusi 1 eranskina). 
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• Eskola elkartearen iritzia, hezkuntza inklusiboari dagokionez, oro har da oso 

berdintsua eta nahiko positiboa (6 eta 8 artean batez beste). 

 

• Lehen 2 itemak, “Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) dituzten ikasleei 

erantzutea da ikastetxeko baliabide pertsonal espezifikoen erantzukizun 

bakarra: Pedagogia Terapeutikoko Irakasleak (PT), Espezialista Entzumen eta 

Hizkuntzan (ALE) eta Espezialistak Hezkuntza Laguntzan (EAE)” 1.a eta “Talde 

jakin batzuei buruz helarazten den gizarte irudiak (HPB, beste herrialde 

batzuetakoak, ijitoak) eragiten dit eguneroko lanean ikastetxean” 2.a, dira 

ongien puntuatzen dutenak; grafikoan balio apalekin agertzen diren arren, 

kontuan eduki beharra dago itemok era negatiboan formulaturik daudela. 

• Alderik handienak agertzen dira 6 itemean: “Behar adinako heziketa dut ikasle 

guztiei irakasteko, baita Hezkuntza Laguntzako Premia Bereziak dituztenei ere 

(HLPB)”. Pedagogia Terapeutikoko irakasleen taldeak eta irakasle 

Orientatzaileek deritzote prestakuntza handiagoa daukatela  elkarrizketan izan 

diren gainerako irakasleek baino.  

 

• 13 itemari dagokionez, “Badut behar adina denbora neure gelaren aniztasun 

osoa artatzeko” kontuari buruz, nabarmendu behar litzateke elkarrizketatuen 

artean PTkoek puntuatu dutela gehien (4,63), eta gainerakoek 4ren azpitik; 

horren harira, badirudi horrek adierazten duela PTkoak izan ezik, gainerako 

inkestatuek ez dutela behar adina denbora irakatsi eta aniztasuna artatzeko.  

Item horretako balioen batez bestekoa da oso apala (3,64), eta emaitzarik 

apalenak dagozkie irakasleei.  

 

• Puntuaziorik handienak lortu dira honako item hauetan: 

“Nire ikastetxeak ahaleginak egiten ditu edonolako diskriminazioa 

gutxiagotzeko” (5 itema), “Garrantzitsu deritzot ikastetxean egoteari 

Aniztasunari arreta Plan bat” (11 itema) eta “Hezkuntza inklusiboa Bigarren 
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Hezkuntzan ere gertatu daiteke” (12 itema), haiek guztiak oso harremanetan 

ikastetxeetako kultura inklusiboekin. 

 

4.1.2. Irakaskuntzaren praktikak 

Atal honek 28 galdera biltzen ditu (ikusi 1 eranskina).

 

• Erantzunak ere bat etorri dira neurri on batean gehienetan. Hau da, ez da 
alde aipagarririk nabaritzen hainbat eragilek emandako erantzunen 
artean.  
 

• Oro har, batez besteko gehienak daude 6 eta 7 artean, eta alderik 
handiena emandako puntuazioen artean ez da iristen puntu batera. 
 

• PTko irakasleen erantzunak altuxeagoak dira honako gai hauekin 
zerikusia duten itemetan: eskuragarritasuna (14, 15, 16 eta 17), denboren 
malgutasuna (22), autonomia (30) eta aniztasunari arreta (32). 
 

• Bestalde, PT eta Orientazioko irakasleek ematen dituzte puntuazio 
apalxeagoak ikastetxeetan hartzen diren erabakiei dagokienez, horiek 
ezaugarri inklusiboko praktikei lotuak daudelarik. Zehatzago, baliorik 
apalena da 24 itemari dagokiona: «Nire ikastetxean, HPBko ikasleei 
eskaintzen zaien laguntza gelaren barruan gauzatzen da»; horri jarraitzen 
dio 39 itemak, familien prestakuntzari buruz.  

 
• Ikusten denez, 41 itemean, “Neure gelan aukerak ematen ditut desafio eta 

laguntzako hainbat mailarekin ikasleen motibazioa eskuratzeko” kontuari 
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buruz, orientatzaileek  askoz apalago puntuatzen dute gainerakoek baino 
(4ren azpitik). Baliteke kritikoagoak izatea.   
 

• Azkenik, “HPBko ikasleen autonomia sustatzen dut” eta “Banaka 
irakasten diet, une zehatz batzuetan, ikasle batzuei” 30 eta 32 itemei 
dagokienez, erantzunetan antzeko balioak lortu arren, PTkoek puntuatzen 
dute gehien. 

 

 

4.2. Analisia blokeen arabera 

 

Erantzunen analisi zuzenaren ostean eta azterlan zehatzago bat egiteko asmoz, 
itemen antolakuntza egitura bat proposatzen da, hurrengo blokeei erantzun behar 
diena, hain zuzen.  

Egitura horrek uzten du bereizketa handiago bat eragileen erantzunetan, eta ondorioz  
xehetasunen hautemate handiago bat, interesgarriak baitira horiek orain gauzatzen 
dihardugun azterlanerako. 
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1. BLOKEA: KULTURA INKLUSIBOA Itemak 

Nire ikastetxeko zuzendaritza taldeak, irakasleek, beste langileek, ikasleek eta 
familiek dakizkite eta partekatzen dituzte eskola sarkariaren oinarriak. 

3 

Ikastetxeko funtsezko proiektu eta dokumentuek (IHP, AJA, IIP, Bizikidetzako 
Plana...) euren barruan dauzkate eskola sarkariarekin zerikusia duten helburuak. 

4 

Ikastetxeak ahaleginak egiten ditu edonolako diskriminazioa txikiagotzeko. 5 

Garrantzitsu deritzozu ikastetxean Aniztasunerako Arreta Plan bat egoteari. 11 

Hezkuntza sarkaria Bigarren Hezkuntzan ere egon daiteke. 12 

Hezkuntza sarkariak laguntzen dio desberdintasunak toleratu eta errespetatzeko 
jarreren garapenari ikasleetan. 

40 

2. BLOKEA: LIDERGOA ETA GESTIOA 

Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak optimizatzen ditu ikastetxeko eta elkarteko 
baliabide pertsonal, espazial eta material guztiak... ikasketa azkartzeko ikasle 
guztietan. 

20 

Nire ikastetxean koordinatzen dira hezkuntzako laguntza mota guztiak. 31 

Estrategiak adosten ditut irakasleen taldean, ikasle guztiekin batera aukera 
positiboak garatzeko, pertsonal eta sozialak zein akademikoak. 

27 

Nire ikastetxean lan egiten dute era askotako diskriminazio egoeran (etnia, pobrezia, 
minusbaliotasuna) dauden ikasleek eskola bertan behera uztea saihesteko. 

38 

Nire ikastetxean kontuan dauzkate ikasleen premiak guneak antolatzeko orduan 
(gela, jolastokia eta beste gune ez formalik). 

21 

Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak bilatzen ditu estrategia batzuk testuinguru ez 
formalak (jolastokia, jantokia, komuna...) gune egokiak izan daitezen bizikidetza 
onaren alde. 

18 

Ekintza osagarriak eta eskolaz kanpokoak planifikatzean, zure ikastetxean kontuan 
dauzkate ikasle guztien premiak. 

23 

Nire ikastetxea gelaren barruan laguntzen diete HPB dituzten ikasleei. 24 

Gela bereko irakasleek era koordinatuan planifikatu, irakatsi eta ebaluatzen dute. 35 

Orientazioko Sailaren aholkularitzak errazten du zalantzak konpontzea  ikasleekin 
esku hartzeari buruz. 

37 

Nire ikastetxean antolatzen dira heziketa eta parte hartzeko ekintzak familien artean. 
39 

 

3. BLOKEA : ELKARBIZITZA ETA PREBENTZIOA 

Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak bilatzen ditu estrategia batzuk testuinguru ez 
formalak (jolastokia, jantokia, komuna...) gune egokiak izan daitezen bizikidetza 
onaren alde. 

18 

Ikasleek parte hartzen dute protagonista gisa hausnarrean nola hobetu 
bizikidetza/giroa gelan. 

29 

Material didaktikoak aukeratzean, kontuan daukat  estereotiporik ez helaraztea 
(generoa, etnia, kultura, aniztasun sexual eta familiarra, gaitasunak..) 

26 

Talde zehatz batzuei buruz (HPB, beste herrialdeak, ijitoa, M) helarazten den gizarte 
irudiak eragiten dizu eguneroko lanean ikastetxean. 

2 

Diziplinarik ezagatik kanporatzea murrizten da praktika sarkarien ondorioz. 7 

Zuk sustatzen duzun aniztasunerako errespetu eta arretari esker, gutxiagotu egiten 
dira berdinen arteko gatazkak edo bullying deritzenak. 

8 

Eskola absentismoa gutxiagotzen da aniztasunerako erantzuna hobetzen denean. 9 

4. BLOKEA : IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA PROZESUA 

Plangintzan dihardudanean, gogoan dauzkat ikasle guztien ikasketa prozesuak. 16 

Nire gelako ohiko curriculuma sarkaria da, hau da, aukera ematen du banako 
curriculum egokitzapenak egiteko, eta horiek utziko diete ikasleei parte hartzen 
ekintza komunetan, ikasketak areagotuz. 

36 

Metodologia eraginkorrak erabiltzen ditut, ikasleen artean eragin-trukea bultzatzen 
dutenak. 

19 

Sustatu eta ziurtatu egiten dut ikasle guztien parte hartzea. 17 

Ikasleei irakasten diet lan egiten, elkarren artean aritu daitezen. 25 

Zure ikastetxea gelaren barruan laguntzen diete HPB dituzten ikasleei. 24 



 

 

 
14 

Talde txikitan (homogeneo edo heterogeneoak) elkartzen ditut neure ikasleak  
gelaren barruan ekintza berezi batzuetarako. 

33 

Gelako ikasleak elkartzen ditut bikoteka lan egiteko, ekintza zehatz batzuetan 
jarduteko. 

34 

Bultzatu egiten dut HPB dituzten ikasleen autonomia. 30 

Banaka irakasten diet, une zehatz batzuetan, ikasle batzuei. 32 

Urtero ebaluatzen dira gelan erabilitako metodologia eta estrategiak kontuan 
edukitzeko taldean bertan edo hurrengo ikasturtean. 

10 

5. BLOKEA : IRISGARRITASUNA 

Aukerak ematen ditut neure gelan hainbat erronka mailarekin eta laguntzak ikasleen 
motibazioa lortzeko. 

41 

Informazioa ematen dut hainbat moduz (ikusmena, entzumena, ukimena) eta 
formatu malgutan (bideoak, audioak, testuaren tamaina, bolumena eta mintzo eta 
soinuko abiadura M), ikasle guztiek ongi ulertu ahal izan dezaten. 

14 

Hainbat aukera errazten dut, besteak beste, konposatu edo idaztea baliabide 
askotan: testua, ahotsa, marrazkia M ikasleek zer dakiten eta zer ikasten duten 
jakiteko xedez, erakusten dituzten aniztasun agerpenak alde batera utzita. 

15 

Gelako denborak malgutzen ditut ikasle guztien premiei egokituz (estiloak, erritmoak, 
osasun egoerak...). 

22 

Zure ikastetxean kontuan dauzkate ikasleen premiak guneak antolatzeko orduan 
(gela, jolastokia eta beste gune ez formalik). 

21 

Estrategia eta ebaluazioko gailu desberdinak erabiltzen ditut, haien bidez ikasle 
guztiek agertu ditzaten euren trebezia/ jakintza/ gaitasunak. 

28 

6. BLOKEA : FORMAZIOA ETA BALIABIDEAK 

Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) dituzten ikasleei erantzutea da ikastetxeko 
baliabide pertsonal espezifikoen ardura bakarra: Irakasleak Pedagogia 
Terapeutikoan (PT), Espezialistak Entzumen eta Hizkuntzan (EH) eta Espezialistak 
Hezkuntza Laguntzan (HL). 

1 

Aniztasun guztia artatzeko behar adina denbora daukat neure gelan. 13 

Behar adinako prestakuntza daukat ikasle guztiei irakasteko, baita Hezkuntza 
Laguntzako Premia Espezifikoak (HLPE) dituztenei ere. 

6 

Koadro honetan erakusten da zenbat erantzun lortu diren bloke bakoitzean, dagozkien 

batez besteko puntuazio eta desbideratze tipikoekin. 

 

BLOKEAK N Bat. best. Desb. típ.
4
 

1.Kultura inklusiboa 1.207 7,16 1,15 

2. Lidergo a eta  gestioa 1.207 6,56 1,24 

3. Elkarbizitza eta prebentzioa 1.207 6,57 1,05 

4. Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesua  1.207 6,71 1,14 

5. irisgarritasuna 1.207 6,55 1,25 

6. Formazioa eta baliabideak 1.207 5,38 1,65 

 

• Ongien balioetsitako blokeak dira kultura inklusiboarekin zerikusia dutenak (1 

blokea), batez bestekoa 7,16 delarik. Jarraian datoz irakaskuntza-ikaskuntzako 

prozesuari buruzko 4 blokea (6,71), bizikidetza eta prebentzioko 3 blokea 

                                                
4
 Desbiderape tipikoa datuen bataz besteko balorekin dispertsio maila neurtzeko erabiltzen da. Adibide honetan 

desbiderape tipikoa 1,15 izanik, erantzunen %64  6,01 eta 8,31 balore tarte horretan egongo ziren  adierazten du. 
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(6,57), non balioesten baita hezkuntza inklusiboa osagai onuragarri gisa  

bizikidetzarako eta beste arazorik ere agertzea prebenitzeko (bullying, 

absentismoa, diziplinako arazoak M), eta azkenik 5 blokea, curriculumaren 

eskuragarritasuneko neurriak martxan jartzearekin harremanetan dagoena 

ikasle guztientzat (6,55). 

 

• Apalen balioetsitako blokea da prestakuntza eta baliabideei buruzkoa, batez 

bestekoa 5,38 delarik; datu hori bat dator analisi zuzeneko 6 eta 13 itemetan 

lortutakoarekin. 

 

4.2.1. 1. Blokea: Kultura inklusiboa 

Bloke honek hizpide du eskola elkarte bat sortzea, familiek, ikasleek, irakasleek eta 

beste langileekM partekatzen dituzten balio inklusiboak garatu ditzan. Kultura 

honetatik datozen printzipioek gidatzen dituzte erabaki batzuk, ikastetxeko esparru 

dokumentuetan (IHP, IIP, Bizikidetzako Plana, AJA-RRI, Tutoretza Ekintzako Planak 

M) eta eguneroko zereginetan zehazten direnak, hain zuzen. 

1-KULTURA INKLUSIBOA 

 

N Bat. best. Desb. tip. 

Guztira 1.207 7,16 1,15 

 

Bloke honetan 7,16 de batez besteko osoa. Aldagaiak aztertzerakoan hauxe 

nabaritzen da: 

• Espezialitateka: Zuzendaritza taldeetako lagunek –ikastetxeetako Plan eta 

proiektuen arduradunak ere badira– daukate iritzirik positiboena bloke honen 

inguruan (7,25). 

• Adinka: batez bestekorik apalena (7,08) dagokio inkestan erantzun duten 

irakasleen %50i –50 eta 59 urte bitartekoak dira–, eta altuena (7,39) 30 urtetik 

beherako irakasleei. 

• Sexuka: ez dago ia-ia alderik emakumeen eta gizonen iritzien artean. 
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• Irakaskuntza esperientziaka: alde arina nabaritzen da irakaskuntza esperientzia 

laburreko irakasleen (7,56) eta 31 urtetik gorako esperientzia duten irakasleen 

artean (6,98). 

• Sareka: itunpeko sareko irakasleek eta sare publikokoek iritzi berdintsua dute 

bloke honetan (7,25 eta 7,02, hurrenez hurren).  

 

Espezializazioa N Bat.best. Desb. tip. 

3. eta 4. mailako irakasleak 223 7,17 1,15 

1. eta 2. mailako irakasleak  231 7,14 1,21 

Orientatzailea 239 7,15 1,18 

PT 235 7,06 1,15 

Zuzendaria 279 7,25 1,07 

 

 

Adina N Bat.best. Desb. tip. 

30 urte baino gutxiago 22 7,39 0,80 

30-39 urte 201 7,26 1,12 

40-49 urte 357 7,21 1,18 

50-59 urte 544 7,08 1,17 

60 urte baino gehiago 65 7,11 1,06 

 

Sexua N Bat.best. Desb. tip. 

Emakumea 885 7,16 1,17 

Gizona 311 7,15 1,10 

 

Irakaskuntzan esperientzia N Bat.best. Desb. tip. 

5 urte baino gutxiago. 52 7,56 0,73 

5-10 urte 147 7,16 1,14 

11-15 urte 141 7,29 1,05 

16-20 urte 223 7,13 1,31 

21-25 urte 204 7,19 1,07 

26-30 urte 229 7,14 1,24 

31 urte baino gehiago 205 6,98 1,08 

 

Sarea N Bat.best. Desb. tip. 

Publikoa 481 7,02 1,19 

Itunpekoa 713 7,25 1,12 
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1 bloke honetan lortutako puntuazioak, erabiltzaile, adin, sexu, irakaskuntza 

esperientziako urte kopuru eta sarearen arabera azterturik, altuak dira eta ez dira 

nabarmen desberdintzen, 6,98 eta 7,56 arteko tartean baitaude.  

4.2.2. 2. Blokea: Lidergoa eta gestioa 

Bloke honek taldekatzen ditu zuzendaritza taldearen lidergoari buruzko itemak 

ikastetxea, gela, M antolatu eta funtzionatzeari dagokionez, aniztasunari arreta 

laguntzeko, baita irakasleen koordinazioa, orientazio Sailaren aholkularitza eta familiei 

zuzendutako prestakuntzaren antolakuntza ere. 

2-LIDERGOA ETA GESTIOA 

 

N Bat.best. Desb. tip. 

Guztira 1.207 6,56 1,24 

 

Lidergo eta kudeaketako 2 blokean batez bestekoa da 6,56. Aldagaiak aztertzean, 

hauxe nabaritzen da: 

• Espezialitateka: Zuzendaritza taldeek berriro nabaritzen dute ongien bloke hau 

(6,83). Puntuazio apalxeagoa ematen dute Pedagogia terapeutikoko irakasleek 

(6,38). 

• Adinka: puntuazio nabarmen apalagoa eman dute 50 – 59 urte bitarteko 

irakasleek, inkestatuen ia erdiek, gainerakoak baino (6,5). Gazteenek berriro dute 

hautematerik onena (6,79). 

• Sexuka: gizonen –inkestatuen herenak dira– eta emakumeen artean ez dago ia-ia 

alderik (6,66 eta 6,53 hurrenez hurren). 

• Irakaskuntza esperientziaka: irakaskuntza esperientziarik gutxien duten irakasleek 

puntuazio altuxeagoa eman dute 31 urtetik gorako esperientzia duten irakasleek 

baino (6,9 eta 6,4 hurrenez hurren).   

• Sareka: itunpeko sareko irakasleek iritzi positiboxeagoa dute bloke honetan (6,69) 

sare publikokoek baino (6,39).  

• Puntuaziorik handiena da zuzendaritzena (6,83), 30 urtetik beherakoena (6,79), 

gizonena (6,66) eta 5 urtetik beherako esperientziakoena (6,90). 

• Bloke honetan lortutako erantzunak, 6,38 eta 6,90 tartearen barruan, ez dira 

nabarmen desberdintzen aldagai ezberdinen arabera, baina komeni da 

gogoratzea bloke honen osagai diren “Nire ikastetxean HPBko ikasleentzako 

laguntza egiten da gelaren barruan” 24 eta “Nire ikastetxean antolatzen dira 

prestakuntza eta parte hartzeko ekintzak familientzat” 39 itemek lortu dituztela 

baliorik apalenak analisi zuzenean. 
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Espezializazioa N Bat.best. Desb. tip. 

3. eta 4. mailako irakasleak 223 6,52 1,28 

1. eta 2. mailako irakasleak  231 6,53 1,25 

Orientatzailea 239 6,51 1,27 

PT 235 6,38 1,36 

Zuzendaria 279 6,83 1,01 

 

Adina N Bat.best. Desb. tip. 

30 urte baino gutxiago 22 6,79 1,11 

30-39 urte 201 6,61 1,29 

40-49 urte 357 6,63 1,26 

50-59 urte 544 6,50 1,23 

60 urte baino gehiago 65 6,66 0,97 

 

Sexua N Media Desv. típ. 

Emakumea 885 6,53 1,28 

Gizona 311 6,66 1,11 

 

 

Irakaskuntzan esperientzia N Bat.best. Desb. tip. 

5 urte baino gutxiago. 52 6,90 1,09 

5-10 urte 147 6,50 1,37 

11-15 urte 141 6,69 1,19 

16-20 urte 223 6,60 1,33 

21-25 urte 204 6,59 1,07 

26-30 urte 229 6,54 1,27 

31 urte baino gehiago 205 6,41 1,23 

 

 

Sarea N Bat.best. Desb. tip. 

Publikoa 481 6,39 1,29 

Itunpekoa 713 6,69 1,19 

 

4.2.3. 3. Blokea: Elkarbizitza eta prebentzioa  

Bloke honek erakusten du dagoen harremana kultura eta praktika inklusiboaren 

garapenaren eta bizikidetzaren hobekuntzaren artean. Itemek aipatzen dute gune ez 

formalak antolatzea, material didaktikoa aukeratzea eta ikasleek parte hartzea. 



 

 

 
19 

Halaber, jasotzen du printzipio hauen eragina hezkuntza praktikaren oinarrizko 

kontuetan, besteak beste: diziplina arazoak, erasoa berdinen artean, eta absentismoa 

eta talde jakin batzuek gauzatu dezaketen eragina ikastetxean, eguneroko lanean. 

3- ELKARBIZITZA ETA PREBENTZIOA 

 

N Bat.best. Desb. tip. 

Guztira 1.207 6,57 1,05 

 

Bloke honetan batez bestekoa da 6,57. Aldagaiak aztertzean, hauxe nabaritzen da: 

• Espezialitateka: puntuaziorik altuena berriro da zuzendaritzarena (6,72), eta 

apalena  lehen zikloko irakasleena (6,43). 

• Adinka: puntuaziorik apalena da gehienen taldearena, 50 eta 59 urte bitartekoena 

(6,48). 

• Sexuka: erantzunen batez bestekoa oso berdintsua da. 

• Irakaskuntza esperientziaka: irakaskuntza esperientziarik gutxien daukaten 

irakasleek puntuatzen dute arin altuago.  

• Sareka: bi sareek berdintsu puntuatzen dute (6,47 publikoak eta 6,64 itunpekoak) 

• Berriro lortu dira puntuazio altuak, 6,46 eta 6,73 artean, alde adierazgarririk gabe; 

hortik ateratzen da esparru inklusiboak sustatzen duela bizikidetza eta zeharkako 

gaitasunen garapena. 

 

 

Espezializazioa N Bat.best. Desb. tip. 

3. eta 4. mailako irakasleak 223 6,59 1,05 

1. eta 2. mailako irakasleak  231 6,43 1,02 

Orientatzailea 239 6,52 1,10 

PT 235 6,58 1,10 

Zuzendaria 279 6,72 0,96 

 

Adina N Bat.best. Desb. tip. 

30 urte baino gutxiago 22 6,73 0,79 

30-39 urte 201 6,70 1,06 

40-49 urte 357 6,63 1,09 

50-59 urte 544 6,48 1,04 

60 urte baino gehiago 65 6,64 0,92 

 

 

Sexua N Bat.best. Desb. tip. 

Emakumea 885 6,59 1,26 

Gizona 311 6,54 1,17 
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Irakaskuntzan esperientzia N Bat.best. Desb. tip. 

5 urte baino gutxiago. 52 6,76 0,97 

5-10 urte 147 6,71 1,04 

11-15 urte 141 6,66 1,05 

16-20 urte 223 6,52 1,15 

21-25 urte 204 6,56 0,97 

26-30 urte 229 6,57 1,08 

31 urte baino gehiago 205 6,46 1,00 

 

Sarea N Bat.best. Desb. tip. 

Publikoa 481 6,47 1,02 

Itunpekoa 713 6,64 1,06 

 

4.2.4. 4. Blokea: Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesua 

Bloke honek erdigunea dauka hainbat alderditan, lotuak daudelarik estrategia eta 

metodologia eraginkor eta inklusiboen garapenari, ikasleen antolakuntza edo 

taldekatzeari, baita gelan erabilitako estrategia eta metodologien ebaluazioari ere. 

4-IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA PROZESUA 

 

N Bat.best. Desb. tip. 

Guztira 1.207 6,71 1,14 

 

Irakaskuntza-ikaskuntzako 4 blokean, 6,71ko batez bestekoaren aurrean, puntuaziorik 

handienak dira  PTkoenak (6,93) eta 30 urtetik beherako irakasleenak (7,18).  

 

Aldagaiak aztertzean, hauxe nabaritzen da:  

• Espezialitateka: puntuaziorik altuenak dagozkie PTko irakasleek (6,93) eta 

zuzendaritzak (6,79) emandakoei. 

• Adinka: 30 urtetik beherakoak izan ezik, batez bestekoa dago 6,58 eta 6,89 

artean.  

• Sexuka: ez dago alde nabarmengarririk. 

• Irakaskuntza esperientziaka: 5 urtetik beherako esperientzia duten lagunak izan 

ezik, gainerakoen batez bestekoak daude 6,47 eta 6,81 artean. 

• Sareka: itunpeko ikastetxeetako irakasleek dute 6,81eko batez bestekoa, eta sare 

publikoko irakasleek 6,56koa. 

• Berriro lortu dira puntuazio altuak, 6,47 eta 7,18 artean, alde adierazgarririk gabe.  

 

Espezializazioa N Bat.best. Desb. tip. 

3. eta 4. mailako irakasleak 223 6,66 1,14 

1. eta 2. mailako irakasleak  231 6,61 1,20 

Orientatzailea 239 6,53 1,30 

PT 235 6,93 1,00 

Zuzendaria 279 6,79 1,02 
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Adina N Bat.best. Desb. tip. 

30 urte baino gutxiago 22 7,18 0,80 

30-39 urte 201 6,89 1,05 

40-49 urte 357 6,79 1,17 

50-59 urte 544 6,58 1,14 

60 urte baino gehiago 65 6,65 1,32 

 

Sexua N Bat.best. Desb. tip. 

Emakumea 885 6,72 1,16 

Gizona 311 6,68 1,09 

 

Irakaskuntzan esperientzia N Bat.best. Desb. tip. 

5 urte baino gutxiago. 52 7,14 0,92 

5-10 urte 147 6,81 1,18 

11-15 urte 141 6,80 1,06 

16-20 urte 223 6,76 1,21 

21-25 urte 204 6,66 0,92 

26-30 urte 229 6,69 1,16 

31 urte baino gehiago 205 6,47 1,29 

 

Sarea N Media Desv. típ. 

Publikoa 481 6,56 1,20 

Itunpekoa 713 6,81 1,10 

 

4.2.5. 5. Blokea: Irisgarritasuna 

Bloke honek hizpide ditu gelan eragileek erabilitako praktika eta estrategiak 

aniztasunari arreta era egokian artatzeko. 

5- IRISGARRITASUNA 

 N Bat.best. Desb. tip. 

Guztira 1.207 6,55 1,25 

Aldagaiak aztertzean, hauxe nabaritzen da: 

• Espezialitateka: PTko irakasleek aitortzen dute curriculuma erraztu eta 

eskuragarriago egin izana ikasleei (6,94). Batez bestekorik apalena dagokie 3. eta 

4.eko irakasleei 6,40rekin. 

• Adinka: gazteagoak eta erantzun hobeak proposamen eskuragarriei ikasleentzat 

(7,12 eta 6,58 artean). 

• Sexuka: Apenas dagoen alderik gizon eta emakumeen artean.    

• Irakaskuntza esperientziaka: batez bestekoak daude 6,85 eta 6,36 artean. 

• Sareka: oso berdintsua da erantzuna.  
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• Nabarmentzen da bloke guztien batez bestekoak direla oso antzekoak, eta 

zazpitik hurbil. 

• Puntuaziorik handienak dira PTkoena (6,94), 30 urtetik beherakoena (7,12) eta 5 

urtetik beherako esperientzia duten lagunena. Puntuaziorik apalenak dagozkie 

bigarren zikloko irakasleei (6,40) eta lehenekoei (6,44), eta 30 urte edo gehiagoko 

esperientzia duten irakasleei (6,36). 

 

 

Espezializazioa N Bat.best. Desb. tip. 

3. eta 4. mailako irakasleak 223 6,40 1,31 

1. eta 2. mailako irakasleak  231 6,44 1,21 

Orientatzailea 239 6,51 1,30 

PT 235 6,94 1,15 

Zuzendaria 279 6,48 1,21 

 

 

Adina N Bat.best. Desb. tip. 

30 urte baino gutxiago 22 7,12 0,87 

30-39 urte 201 6,74 1,21 

40-49 urte 357 6,56 1,25 

50-59 urte 544 6,45 1,28 

60 urte baino gehiago 65 6,58 1,14 

 

Sexua N Bat.best. Desb. tip. 

Emakumea 885 6,56 1,28 

Gizona 311 6,52 1,17 

 

Irakaskuntzan esperientzia N Bat.best. Desb. tip. 

5 urte baino gutxiago. 52 6,85 1,03 

5-10 urte 147 6,76 1,22 

11-15 urte 141 6,62 1,32 

16-20 urte 223 6,56 1,27 

21-25 urte 204 6,52 1,01 

26-30 urte 229 6,51 1,38 

31 urte baino gehiago 205 6,36 1,29 

 

Sarea N Bat.best. Desb. tip. 

Publikoa 481 6,51 1,30 

Itunpekoa 713 6,58 1,22 
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4.2.6. 6. Blokea: Formazioa eta baliabideak 

Bloke honetan aztertzen da prestakuntzaren eta baliabide pertsonalen eta 

denborakoen eragina esparru inklusiboaren garapenean. Batez bestekoa da 5,38, 

apalena bloke guztietan. 

6-FORMAZIOA ETA BALIABIDEAK 

 N Bat.best. Desb. tip. 

Guztira 1.207 5,38 1,65 

Aldagaiak aztertzean, hauxe nabaritzen da:  

• Espezialitateka: aniztasunari arretarekin zuzenenik erlazionatuak dauden 

profesionalek, PTkoek (6,36) eta orientaziokoek (6,02), aitortzen dute denborarik 

eta prestakuntzarik gehien daukatela. Puntuaziorik apalenak ematen dituzte 1. eta 

2.eko irakasleek (4,68), eta 3. eta 4.ekoek (4,68). 

• Adinka: gazteenek (talderik txikiena), eta jarraian adintsuenek (60 edo gehiago) 

eman dute balioespenik altuena. 

• Sexuka: emakumeak gehiago nabarmentzen dira, eta koherentea da aurreko 

baieztapenarekin; izan ere, PTko irakasleen artean %91,6 dira emakume, eta 

Orientatzaileen artean, %81. 

• Irakaskuntza esperientziaka: batez bestekoa dago 5,12 eta 5,52 artean.  

• Sareka: itunpeko sareak 5,45 eman ditu bloke honetan, eta publikoak 5,28.  

  

Espezializazioa N Bat.best. Desb. tip. 

3. eta 4. mailako irakasleak 223 4,65 1,50 

1. eta 2. mailako irakasleak  231 4,68 1,58 

Orientatzailea 239 6,02 1,48 

PT 235 6,36 1,42 

Zuzendaria 279 5,17 1,53 

 

Adina N Bat.best. Desb. tip. 

30 urte baino gutxiago 22 5,70 1,51 

30-39 urte 201 5,29 1,69 

40-49 urte 357 5,29 1,60 

50-59 urte 544 5,41 1,68 

60 urte baino gehiago 65 5,65 1,51 

 

 

Sexua N Bat.best. Desb. tip. 

Emakumea 885 5,53 1,67 

Gizona 311 4,94 1,52 
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Irakaskuntzan esperientzia N Bat.best. Desb. tip. 

5 urte baino gutxiago. 52 5,12 1,50 

5-10 urte 147 5,37 1,73 

11-15 urte 141 5,20 1,67 

16-20 urte 223 5,46 1,56 

21-25 urte 204 5,34 1,63 

26-30 urte 229 5,52 1,72 

31 urte baino gehiago 205 5,35 1,66 

 

Sarea N Bat.best. Desb. tip. 

Publikoa 481 5,28 1,74 

Itunpekoa 713 5,45 1,59 
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4.3. Analisi factoriala  

4.3.1. Faktoreak 

“Esplorazio analisi faktoriala (AFE) da izen generikoa, eta haren bidez izendatzen da 

elkarren mendekotasuneko askotariko metodo estatistikoen multzoa, zeinak helburu 

baitu batez ere azpiko faktoreen egitura bat identifikatzea datu multzo zabal bati M 

Askotariko metodo horrek uzten du aldagaiak taldekatzen (itemak, adibidez), euren 

artean sendo erlazionatzen direnak, eta erlaziook beste taldekatze edo faktore batzuen 

aldagaiekin txikiagoak dira (Khan, 2006). Klineren arabera (2000), aldagaien multzo 

baten puntuazioen aldakortasuna azaltzen da dimentsio edo faktore kopuru 

murriztuago baten bidez. Faktore horietako bakoitzak taldekatzen ditu euren arteko 

item erlazionatuak, eta horiek guztiak dira, aldi berean, erlatiboki aske gainerako 

itemen multzo edo faktoreetatik”5 

Lortutako emaitzak ahalik eta gehienik diskriminatzeko xedez, teknika hau erabiltzen 

da. Analisi honetan, estatistikan oinarriturik dagoelarik, itemak taldekatzen dira 7 

faktoretan haien korrelazio mailaren arabera. Modu honetan, intentsitaterik handieneko 

korrelazioa gertatzen da 1 faktorean, eta jaitsiz doa 7 faktorera iritsi arte, non 

korrelazioa baita hondarrekoa era praktikoan.   

 

 

 

 

                                                
5
 Pérez, E.R. y Medrano, L. Análisis Factorial Exploratorio: Bases Conceptuales y Metodológicas. 

Portaeraren Zientzien Aldizkari Argentinarra, 2010, 2 liburukia, 1 zk., 58-66  

F1- Ikastetxe-kudeaketa

F2- Gela inklusiboa

F3- Lan taldeak

F4-Hezkuntza inklusiboaren etekinak

F5- Arreta pertsonala, denbora 
eta formazioa

F6- Prebentzioa

Factor 7
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Lehen faktorea: Ikastetxeen kudeaketa  

Berekin darama kezka edonolako diskriminazioa saihestearren, ikuspuntu inklusibo 

baten aldetik. Ikastetxeko Zuzendaritza Taldearen lidergoa hainbat estrategiaren 

bitartez: eredu inklusiboa islatzea ikastetxeko Plan eta proiektu guztietan, koordinazio 

eta baliabideak antolatzea giza zein tresna zein berezitasun mailan, testuinguru 

formalak eta ez formalak zaintzea M Era berean, Orientazio Sailaren eginkizunari eta 

familien inplikazioari buruzkoa da. Hori oro laburbilduz, hezkuntza eragile guztien lan 

koordinatua ikastetxeko kudeaketa bermatzeko ikuspuntu inklusibo baten aldetik, hain 

zuzen ere. 

Bigarren faktorea: Gela inklusiboa 

Irakasleen lanari buruzkoa da gelan: hainbat metodologia erabiltzea, denborak eta 

baliabideak antolatzea eskuragarritasun irizpideekin batera, metodologia eta 

estrategien ebaluazioa, estereotipatu gabeko tresnak erabiltzea M 

Hirugarren faktorea: Taldekatzeak  

Horrexek dakar berekin ikastetxeetan burutzea hainbat taldekatze mota gelaren 

barruan (bikoteka, talde txikikaM) ikasleen premien eta gauzatzen diren ekintza moten 

arabera. 

Laugarren faktorea: Hezkuntza inklusiboaren onurak  

Hezkuntza inklusiboak dakarren onurari buruzkoa da ikastetxearen erlazio giroan, eta 

inplikatzen du Aniztasunari arreta eta Hezkuntza inklusiboa gertatu daitezkeela DBHn. 

Bosgarren faktorea: Arreta pertsonalizatua, denbora eta prestakuntza  

Mamiki lotua dago HPHLko ikasleak era pertsonalizatuan artatzeari, kontuan edukita  

curriculumaren garapena, prestakuntza eta zeregin horretarako behar den denbora. 

Seigarren faktorea: Prebentzioa hezkuntza inklusiboaren aldetik  

Praktika inklusiboak bizikidetza positiboaren alde. 

Zazpigarren faktorea: 

Kontrasteari lotua kultura eta praktika inklusiboaren artean.  

7 faktoreok gurutzatu dira, gainera, aldagaiokin: espezialitatea, irakaskuntza 

esperientzia eta ikasleen errendimendu akademikoaren hautematea. 

Aurkezten diren grafikoak interpretatzeko orduan kontuan eduki beharra dago 0 balioa 

dagokiola puntuazioen batez bestekoari, eta 1 balioak positibo eta negatiboan 

adierazten duela desbideratze tipikoa. Hortaz, ez dago ezein faktore 1 azpi edo 

gaineko distantziarik daukanik batez bestekoari dagokionez. 
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Nolanahi ere, jarraian aurkezten dira alderik nabarmengarrienak. 

 

4.3.2. Faktoreen grafikoak 

� Espezializazioka 

 

 

 

 

 

* 1etik 1era doan ardatzak irudikatzen du neurri tipifikatu bat, zeinaren batez bestekoa baita 0 eta desbideratze tipikoa 

1. Era positiboan adieraziko luke aldagai horretan ematen direla erantzun gehiago eta negatiboan gutxiago. 
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Gráfico ...:F5-Atención personalizada tiempo y 

formación según las especialidades
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Gráfico ...:F1-La gestión de los centros según las especialidades
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Distantzia antzematen da PTko eta Orientazioko irakasleen artean gainerako 

irakasleen eta zuzendaritzaren aurrean 1 faktorean –ikastetxeetako Kudeaketa du 

hizpide– eta 5 faktorean –arreta pertsonalizatua, denbora eta prestakuntza ditu 

mintzagai–. Lehen kasuan badirudite positiboagoak euren lagunek baino, baina 5 

faktorean alderantzizkoa gertatzen  da. Pertsonok diote arreta pertsonalizatu 

handiagoa burutzen dutela ikasleen onerako, eta gainera, aldi berean, denbora eta 

prestakuntza gehiago daukate beste inork baino. 
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4 faktorean zein 6 faktorean bat datoz oso lortutako puntuazioak, eta desbideratze 

txiki-txikia dago haien artean, azken bi grafikootan nabaritu daitekeen bezalaxe. 
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Gráfico ...:F6-La prevención desde la 

educación inclusiva según las especialidades
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Gráfico...:F4- Beneficios de la educación inclusiva según las especialidades
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30 

 
 

 

 

 

 

� Por experiencia docente 
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Gráfico ...:F6-La prevención desde la educación inclusiva según las especialidades
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Salbuesten baldin baditugu 10 urtetik beherako irakaskuntza esperientzia duten 

irakasleak –guztien %19 dira–, bat datoz nahiko ongi gainerako eragileek emandako 

puntuazioak. 
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Gráfico ..:  F5 La atención personalizada, tiempo y formación según la 
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Gráfico..: F6 La prevención desde la educación inclusiva según la experiencia 

docente
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�  Ikasleen errendimendu akademikoaren aldetik  

Seinalatu daiteke irakasleek, oro har, jakite egokitu samarra daukatela ikastetxearen 

errealitateari, hurrengo taulan nabaritu daitekeen bezalaxe, irakasleek ekarritako 

errendimendu akademikoaren hautemateko datuak konparatzen baldin baditugu 

DBHko 2.eko ikasleen ED15ekoekin.  

 

Jarraian grafikoak erakusten dira ikasleen faktoreei eta errendimendu akademikoaren 

hautemateari dagokienez. Lehenengo eta behin, aurreko irizpideari jarraituz, azaltzen 

da emaitzen multzoa geroago zerbait zehazteko xedez. 
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Gráfico..: F1-La gestión de los centros  

según la valoración del rendimiento 

académico del alumnado
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Gráfico... : F2-El aula inclusiva según la 

valoración del rendimiento académico 

del alumnado

Alto Medio- alto Medio-bajo Bajo

Percepción 

del 

rendimiento 

Media en 

la C. 

Euskera 

Media en 

la C. 

Castellano 

Media 

en la C. 

Matemá 

Media 

en la C. 

Científ 

Media 

en la C. 

Inglés 

% 

alumn. 

idóneo 

ISEC 

centro 

Alto (43) 250,6 265,2 263,3 256,9 272,2 89,8 0,5 

Medio-alto 

(664) 

250,8 254,6 250,7 245,7 256,1 83,3 0,1 

Medio-bajo 

(410) 

238,4 245,8 234,5 232,6 238,6 72,5 -0,3 

Bajo (53) 227,8 238,3 227,1 224,1 226,1 65,8 -0,5 
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Ikasleetan errendimendu erdi altu edo erdi apaleko (ia %92) mailak nabaritzen dituzten 

lagunek berdintsu deritzote faktorerik gehienetan. 1 faktorean –ikastetxe eta lidergoko 

erabakiekin harremanetan dago– alde arin bat gertatzen da. Orientazioko irakasleak 

nabari samar desbideratzen dira batez bestekotik, bai ikastetxeko kudeaketari, bai 

gune inklusibo hartutako gelari dagokionez. 
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Hezkuntza inklusiboaren onurak gehixeago onartzen dituzte profesional batzuek, 

ikasleek errendimendu altu edo apala lortzen dutela nabaritzen dutenek. Taldekatzeei 

buruzko faktorean, balioak irauli egiten dira bi taldeetan. 
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Gráfico...: F3- Agrupamientos según la valoración del rendimiento 
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Arreta pertsonalizatuari, denborari eta prestakuntzari buruz lortutako puntuazioari 

dagokionez,  altuagoa da nabarmenki ikasleetan errendimendu altua nabaritzen duten 

irakasleek ekarritakoa. Prebentzioaren kasuan hezkuntza inklusiboaren aldetik, 

apalagoa nabarmenki errendimendu apala nabaritzen duten hartan. 
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5. Ondorio orokorrak 

5.1.- Galde-sortak 

 Ikerketa, kudeaketa eta praktika aniztasunari arretaren inguruan ez da eteten, 

eta horren harira esparru da eboluzio betean. Horren froga da aurreratu izana 1978ko 

M. Warnock6-en proposamenaz geroztik, eta asmo horretan erabiltzen da lehenbizian  

hezkuntza premia berezien kontzeptua azken erreferentziaraino hezkuntza laguntzako 

premia espezifikoei buruz, haiek biltzen baitituzte beste batzuk lehentasunez artatu 

behar diren baldintza edo egoera pertsonalei lotuak daudenak. 

 Euskal hezkuntza sistemak 1982an ekin zion Hezkuntza Bereziko Plan bati7, 

eta horrek zera dio: “no hay sistemas educativos paralelos, uno para el alumnado 

ordinario y otro para el alumnado con discapacidad/”. Aipatu Plana erreferentzia izan 

da, eta haren gainean eraiki da urte hauetan guztietan zehar hezkuntza orientatzeko 

modu bat, kontuan edukita  ikasle bakoitzaren ezaugarri eta lehentasunak, arretarik 

jarri gabe soil-soilik gaitasun ezean edo ingurune murriztuetan, baizik eta baterako 

esku hartzea eskatzen duten premia espezifikoetan ohiko testuinguruetan. Hori 

horrela, Oinarrizko Hezkuntzarako curriculum Dekretu berriak VI Kapituluan sartzen 

ditu aniztasunari erantzuteko neurriak hauxe egiteko: “atender a las necesidades 

educativas del alumnado que las precise en un entorno normalizado e inclusivo”; 

gainera, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari buruz zehatzago, begiesten ditu, 

aukera eta errefortzuaz gain, esku hartze global eta hezkuntza errefortzu espezifikoko 

Proiektuak, ikasketa hobetzeko eta errendimenduko Programak curriculum 

aniztasunaren bidez, eskolatze osagarrikoak, gela egonkorrak eta heldutasun bizitzara 

iragateko Programak. Azken finean, neurri batzuk aniztasunari arretaren alde, eta 

horren ondorioz sendoago ahalbidetzen dute ikasleek derrigorrezko ikasketak 

arrakastaz bukatzea, horrela eskola bertan behera uztea saihestuz; Euskadin egoera 

hori kokatzen da Europako mailarik baxuenetan Europa (%7,2)8. 

 

 Azterlan horrek hondar ale bat dakarkie familien, irakasleen, beste langileen eta 

kultura, politika eta hezkuntza praktika inklusiboarekin konprometituak dauden ikasleen 

lanari eta ahaleginei. Horixe izan du helburu Kontseilu honek planteatzean eta lan 

koordinatua sustatzean hainbat lagunekin eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Saileko hainbat zerbitzurekin. Esparru inklusiboak balioesten du 

ezberdintasuna eta, beste modu batean ezin egin daitekeenez, eten gabe eztabaidan 

jartzen du ekiteko era lagun bakoitzaren garapenik onena lortze aldera.  

 

 Hori oro dela eta, derrigorrezko bigarrenean esku hartzen duten zenbait 

eragileri galdetu ondoren nola hautematen duten hezkuntza inklusiboa, eta haien 

iritziak kontuan edukirik, jarraian aurkezten ditugu hurrengo ondorioak. Ondoriook 

aurkezten dira lortutako emaitzak zeharkako moduan aztertu ondoren, hainbat 

gauzaren bidez: erantzunen Azterketa zuzena, itemak Batzorde Teknikoaren 

irizpidearen arabera elkartzen dituzten Bloke batzuk eta azkenik, Azterketa faktorialak 

                                                
6
 “20 años de integración escolar en el País Vasco: haciendo historiaM, construyendo un sistema educativo de calidad 

para todos” ORCASITAS, J.R. (2003) 
7
 “La respuesta del sistema educativo vasco a las NEE en Educación Primaria”. ISEI-IVEI (2006) 

8
 EUSTAT  2014 
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Index for inclusión izenekoan proposatutako erreferentziari jarraikiz, hau da, kontuan 

edukita kultura, politika eta hezkuntza praktikak.  

  

Parte hartzeari buruz. Informazio soziodemografikoa:   

EAEko DBHko ikastetxeen parte hartzea oso handia izan da (%97,2). Galdeketan 

eskatzen zen hainbat profil profesionalen parte hartzea (zuzendaritza taldeko kide 1, 

PTko irakasle 1, orientatzaile 1, eta DBHko 1. edo 2.eko irakasle 1 eta 1 DBHko 3. edo 

4.eko irakasle 1). Ikastetxeen %69an erantzun dute aipatu profesionaletatik 4 edo 5ek. 

Kontuan eduki behar da zenbait itunpeko ikastetxetan ez dagoela orientatzaile 

langilerik  edo pedagogia Terapeutikako irakaslerik. 

Erantzun duten lagunen %76 dira 40 eta 59 urte bitartekoak, eta hortaz gehienak dira 

hezkuntzako esperientzia luzea duten profesionalak, islatzen den bezalaxe lortutako 

datuetan irakaskuntzako esperientziari dagokionez, non %72k baitituzte 16 urte baino 

gehiago. 

Ikastetxeek galdeketari erantzuteko agertutako jarrera onak suposatzen du 

aniztasunaren tratamendua printzipio inklusiboen aldetik interesgarria dela, baita 

kezkagarria ere hezkuntzako profesionalentzat.  

Datuek egiaztatzen dute bai zuzendaritza taldeak, bai esperientzia luzeko 

irakasleek agertzen dutela konpromisoa/kezka kulturak sortzeari, politikak 

elaboratzeari eta praktikak garatzari dagokienez eskola inklusibo baten 

esparruan. 

Kultura, politika eta praktika inklusioen garapenari buruz ikastetxeetan: 

Index for inclusion delakoan, honela definitzen da kultura inklusiboa, zentratua 

bezala: «crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la 

que cada uno es valorado, como el fundamento primordial para que todo el alumnado 

tenga los mayores niveles de logro. Pretende desarrollar valores inclusivos, 

compartidos por todo el profesorado, el alumnado, los miembros del consejo escolar y 

las familias que se transmitan a todos los nuevos miembros de la centro educativo» 

(Booth eta Ainscow, 2002, 16 or.).  

Galdeketak bere barruan sartu ditu hainbat item, aztertu eta hausnartzeko xedez 

kultura inklusiboaren gainean aurrerapenak eragin ditzaketen faktoreak balioesteko 

irakaskuntza eta ikaskuntzaren eremuan. Ikastetxe inklusiboen kulturari esker 

aldaketak sortzen dira politiketan eta prektiketan; horiek iraun egin dezakete, eta 

eskola elkarteko kide berriei helarazi (“Index for inclusión” Booth, T. eta Ainscow, M.).  

Galde-sorta jaso duten irakasleek deritzote HPBko ikasleak direla ikastetxe osoko 

erantzukizun, eta talde batzuen irudi sozialak ez diola eragiten eguneroko lanean. 

Halaber, baieztatzen dute ikastetxeak ahaleginak egiten dituela gutxiagotzeko  

edonolako diskriminazio, eta garrantzitsu deritzote ikastetxean Aniztasunari 

Arreta Plan bat egoteari edo hezkuntza inklusiboa Bigarren Hezkuntzan ere egon 
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ahal izateari, eta erantzun horiek guztiek harreman handia dute ikastetxeetako kultura 

inklusiboekin batera. 

Horren haritik, seinalatzen dugu horretarako emandako erantzunetan lortu diren 

puntuazioak handiak direla (1,2,5,11 eta 12 itemak). Gainera, “Kultura inklusiboa” 1 

Blokean balioespenik onena ere lortu da, 7,16. 

 Horrexek adierazten du kultura inklusiboak bertan daudela eta balioetsiak direla 

derrigorrezko bigarren hezkuntzan. 

Azterlanean egin dira korrelazio espezifiko batzuk. Adibidez, korrelazioa “Nire 

ikastetxeak ahaleginak egiten ditu edonolako diskriminazioa gutxiagotzeko” eta 

hurrengo lau itemen artean: “Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak bilatzen ditu 

estrategiak formal ez diren testuinguruak (jolastokia, jantokia, WC...) gune izan 

daitezen bizikidetza onerako” edo zerarekin “Nire ikastetxean kontuan edukitzen dira 

ikasleen premiak guneak antolatzeko orduan (gela, jolastokia eta formal ez diren beste 

gune batzuk), zerarekin “Ekintza osagarriak eta eskolaz kanpokoak planifikatzean nire 

ikastetxean kontuan edukitzen dira ikasle guztien premiak” edo zerarekin “Nire 

ikastetxean lan egiten da diskriminazio ugariko egoeran (etnia, pobrezia, ezintasunaM) 

dauden ikasleek eskola uztea saihesteko”. Korrelaziook adierazgarri gertatu dira. 

Gainera, 5 itemean azaltzen da zehazki diskriminazio kontua eta interesgarria da 

azpimarratzea 7,75eko puntuazioa lortzen dela betez beste.  

Beraz, ikastetxeek ahaleginak egiten dituzte edonolako diskriminazioa 

gutxiagotzeko aniztasunaren aurrean, edozein motatakoa delarik ere; izan ere,  

estrategia egokiak bilatzen dira ikasleen premia ugariei erantzuteko xedez 

hainbat testuingurutan. 

Halaber, nabarmentzen da beste item bati emandako balioa; mugan kokatua dago 

kultura eta politikaren artean, 11 da eta 8,07 lortzen du batez beste, eta horren harira 

ondorioztatzen da ezen  

Profesional guztiek interesgarri deritzotela ikastetxean Aniztasunari Arreta Plan 

bat egoteari. 

Hezkuntza politika inklusiboak dira oinarri ikasketa hobetzeko jarduerak garatzeko   

eta ikasle guztien parte hartzerako. Saiatzen dira aztertzen ea ikastetxean hartzen 

diren curriculum eta antolakuntza erabakiek, aniztasunari arretako neurriek, laguntza 

ezberdinek, berberen koordinazioak, baita ikastetxeko dokumentu ezberdinek ere (IHP, 

Bizikidetza Plana, IIP, AJA, tutoretzako ekintza Planak, etab., denak oinarrizko osagai) 

begiesten ote dutenetz ikasle guztien sartzea.  

Zuzendaritza taldeek lortzen dituzte era sentiberan puntuaziorik handienak lidergoari 

dagokion 2 Bloke horretan, eta kudeaketak batez besteko 6,56 lortu ere lortzen dituzte, 

oso puntuazio berdintsuak direlarik eragile guztien artean; hori dela eta, zera 

ondorioztatzen  da:  
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Zuzendaritza Taldeak erreferente dira lidergoan eta ikastetxeko kudeaketan, eta 

eragile mugitu eta aldatzeko xedez ikastetxeetako hezkuntza politika eta 

praktiketan. 

Gainera, ez daukagu ahazterik Zuzendaritza Taldeen erantzukizuna modu 

eraginkorrean bultzatzeko familien parte hartzea neurriak sartuz hurbiltzea errazteko 

eskola kulturaren eta familiaren artean, ikasleen ikaskuntza lagundu eta hobetzeko 

asmoz, beharrezko harremanaren aldetik gertutasuna eta komunikazioa errazte aldera 

heziketa eta inplikazioraino seme-alaben hezkuntzan. Horren haritik, kontu horri atxikia 

dagoen 3 itemak 5,98ko balioa lortu du batez beste, eta hori dela kausa zera 

azpimarratzen da: 

Zuzendaritza Taldeek bultzatu behar dute beren inplikazioa ikastetxean. Guk 

deritzogu eskola inklusiboa zenbat eta osagai gehiagok aldi berean eta gogoz 

jokatu, orduan eta sendoagoa izango dela, eta lerro horretan en esta línea las 

familiak dira  pieza gako.  

Azkenik, azpimarratu behar da ikastetxe batean garatutako politikak daukala eragin 

argi bat hainbat alderditan, besteak beste, langileen prestakuntza eta denboren 

kudeaketa. 

Horren haritik, nabarmendu behar da kontu hauei dagozkien itemen erantzuna; 6ak 

irakasle guztien prestakuntzari heltzen dio ikasle guztiei irakasteko, eta 13ak 

beharrezko denbora azaltzen du aniztasuna artatu ahal izateko gelan.  

Pedagogia terapeutikoko irakasleek eta orientatzileek uste dute prestakuntza 

handiagoa daukatela  elkarrizketan izan diren gainerako lagunek baino. Halaber, PTek 

bakarrik deritzote behar adinako denbora dutela batez besteko oso baxu baten 

gainean (3,64). Izan ere, “Prestakuntza eta baliabideak” 6 Blokeak ere islatzen du 

bloke guztien batez bestekorik baxuena (5,35), eta azterketa faktorialari dagokionez, 

kontu hau hizpide duen 5 faktoreak argitzen du orientatzileek puntuatu ere hobeki 

puntuatzen dutela gainerako eragileek baino.  

Ezberdintasunok honela interpretatu daitezke: PTak eta orientatzileak izan ezik, 

gainerako profesionalek uste dute jaso duten hasierako prestakuntza eta jarraitua ez 

direla nahikoa aniztasuna behar bezala artatzeko, nahiz eta sartzeranzko hautematea 

positiboa izan. Gainera badirudi ezen, emaitzak kontuan edukita irakaskuntza 

esperientziako urteei dagokienez, horrek ez duela aldez aurretik suposatzen 

prestakuntza egokia aniztasunari arretan, kontuan edukita gizarte aldaketa 

garrantzitsuen eragina, eskari berriak eta erantzukizunak ikastetxeetan, hezkuntza 

ikerketa, eta abar.  

Bestalde, ongi nabarmentzen da item horren balioen batez bestekoa oso baxua dela  

(3,64), eta gainera nabaritzen puntuazio bat argiro altuagoa dena PTko irakasleen 

aldetik (4,63).  

Irakasleek oro har uste dute prestakuntza handiagoa eta denbora gehiago 

geletan dituzten aniztasun adierazpen guztiak artatzeko. 
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Praktika inklusiboak dira kultura eta politika inklusiboen isla. Praktika horien 

garapena biltzen da  bi alderditan: ikasketa prozesua antolatzea eta baliabideak 

mugitzea.9  

Kontua da berrikusi eta hausnartzea bai ohiko gelan, bai beste testuinguru informalago 

batzuetan garatzen diren ekintza motak ea eskuragarriak ote direnetz ikasle 

guztientzat. Hori gauzatu ahal izan dadin, eskatzen da eskolak zein erkidegoko 

erakundeek eskaini ahal ditzaketen baliabide guztiak mugitu eta “antolatzea”. 

Izan ere, ikasle guztiak ohiko curriculumaren eduki eta helburuetara iritsi ahal izatea 

segurtatzen duen ikuspuntua da Ikasketako Diseinu Unibertsala. Giné eta Fontek 

(2007) seinalatzen dutenez, laguntza  sistema da, oztopo fisiko, sentsorial, afektibo eta 

kognitiboak kentzearen alde ikasleen sarrera, ikasketa eta parte hartzerako. 

Eskuragarritasunaren ikusmolde berri hau da ezinbesteko baldintza ikasle guztien 

aukera-berdintasuna bermatzeko gelan. 

5 Blokeak, eskuragarritasunari dagokionez, agertzen du lortutako erantzunak ez 

direla baxuak oro har; izan ere,  6,5 balio ingurukoak dira. Horren haritik 

Nabarmengarria da bat datozela profesional guztien puntuazioak, eta haiek 

deritzotela irakaskuntza ekintza antolatzen dutela gela barruan eskuragarritasun 

irizpideekin. 

Inklusioak berekin darama hezkuntza erantzunaren ardatza ohiko eskola testuingurura 

helaraztea, hau da, ohiko gela da gune berezia hezkuntza inklusioa ahalbidetzen 

duena.  

Horren haritik, Hezkuntzak Sailburuordearen Ebazpenak, ikasturtearen antolakuntzari 

buruz Bigarren Hezkuntzako Institutu publikoetan, hauxe dio: “en la planificación 

educativa del alumnado, se propondrán  intervenciones en contextos naturales, siendo 

el aula ordinaria el contexto natural por excelencia para conseguir el aprendizaje, la 

participación y el logro de todo el alumnado”.  

Hortaz, 24 itemak zehatz aipatzen du ea ikastetxean HPBko ikasleen laguntza egiten 

denetz gelaren barruan eta baliorik baxuena lortu duenetz (5,83). Hortik zera 

ondorioztatu liteke: HPBko ikasleen erantzukizuna ikastetxe osokoa dela baderitzote 

ere, badirudi praktikak joera handiagoa daukala laguntzak gelaz kanpo gauzatzerantz. 

Halaber, bigarreneko tarte horretan, aniztasunari arretarako planteamenduak EAEn 

berekin dauzka zenbait neurri espezifiko aukerak dibertsifikatzen dituztenak hobeki 

artatzeko xedez (Programak ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko curriculum 

aniztasunaren bidez, eskolatze osagarriko Programak, Gela egonkorrak, Programak 

bizitza heldurantz jotzeko M.). Hala ere 

 

Hobetu beharra dago praktikak laguntzak gauzatzeko xedez behar duten HPBko 

ikasleentzat ohiko gelaren barruan. 

Puntuazioek, HPBko ikasleen autonomia bultzatzeko edo banan banako eran 

irakasteko asmoz, zenbait unetan lortzen dituzte puntuak 6ren gainean kasu orotan, 

                                                
9
 (Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva 2012-2016). 
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baina egia da, hala ere, altuxeagoak diren balioak dagozkiela pedagogia terapeutikoko 

irakasleei.   

Begiesten bada 4 Blokeko batez besteko puntuazioa irakaskuntza-ikaskuntzako 

prozesuari dagokionez, 24 item hori barruan daukala, lortutako betez besteko balioa da 

6,71. Gainera, azterketa faktorial horretan badaude bi faktore kontu horrekin zerikusia 

daukatenak. 2 Faktorea da gela gune inklusibo gisa eta irakasleen eginkizuna, eta 3 

Faktorea taldekatze motei buruz. 2 Faktorea aintzat harturik, PTko irakasleek lortzen 

dute  puntuaziorik gehien, ikasleek errendimendurik baxuena daukatela uste duten 

irakasleekin batera, baliotan jarriz praktika inklusiboa gelan dauden ezberdintasunei 

ekiteko xedez.  

Balioespenean praktika inklusiboei buruz eta 41 itemari dagokionez “Neure gelan 

aukerak hornitzen ditut erronkako hainbat maila eta laguntzarekin ikasleen motibazioa 

lortzeko” baliorik baxuena dagokio, 4ren azpian, orientatzaileek emandako erantzunari.  

Orientatzaileen erantzuna bat ez badator ere gainerako irakasleek 

deritzotenarekin, ez dago diskriminatzerik eragile horien iritzia ote denetz gelan 

gertatzen dela hautematen dutenagatik edo benetan gertatzen denagatik; izan 

ere, lehenik eta behin lagun horiek ez daude gelaren barruan. 

Halaber, taldekatzeei dagokienez, PTko irakasleek zein orientatzeko langileek 

puntuatzen dute balio baxuxeago batzuekin batera. Zirkunstantzia hori azaldu egin 

liteke era berean kontuan edukita haien esku hartzea HPBko ikasleekin banan-

banakoa izan ohi dela. 

Azkenik, azterketa faktorialak zera zehazten du: zenbat eta ikasle errepikatzaile edo 

sartu berri edo ISEC baxukoen portzentaje handiagoa, orduan eta estrategia gehiago 

erabiltzen dira era inklusiboan gelan. 

Beste alderdi bat praktika inklusiboei zuzenean lotua dagoena da bizikidetza positiboari 

ekitea ikastetxeetan. Horren haritik, azpimarratu behar ditugu ikasle guztien benetako 

esku hartzea praktika inklusibo bikain gisa eta bizikidetza Plana dokumentu estrategiko 

gisa, inplikatzen baitu eskola elkarte osoaren parte hartzeko prozesua (irakasleak, 

ikasleak, familiak eta langileak) eta jasotzen gogoak bizikidetza positibo baten 

garapenerako.  Ikusia da puntuaziorik handiena dagokiola zuzendaritzek emandakoari 

eta baxuena 1. eta 2.eko irakasleei. 

Zalantza orotatik at geratzen da korrelazio zuzena bizikidetza positiboaren 

garapenaren eta aniztasunari arreta egokiaren artean dagoena, eskola inklusibo 

baten esparruan, eta beraren prebentzioko ezaugarria bertan behera uztearen, 

eskolako erasoaren edo portaera disruptiboen aurrean. 

Azkenik eta agiri honi ondorio-amaiera emateko xedez, kontuan eduki beharra dago  

azterlan honi buruzko datu guztiak zehatz agertzen direla bertan. Datu multzoak 

argi eta garbi adierazten du joera bat, hots, atal honetan nabarmendu dena, baina 

ikastetxe bakoitzak lortu ahal izango du beste ondorio hoberik, berberarenak, 

bere errealitatea kontrastatuz ekarritako informazio guztiarekin.   
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5.2.- DBHko zentroetan hezkuntza inklusiboa hautematearen 

Jardunaldia10
 

Atal honetan jardunaldian aurkeztutako ponentzietako  

Ez dago batere zalantzatan jartzerik hezkuntza inklusiboaren esparruan egindako 

aurrerapena  derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Hala eta guztiz ere,  komeni da 

azpimarratzea horrek berekin daramala zenbait metodologiaren aplikaziotik 

haratago joatea. Horrexekin batera geure buruari ere galdetu behar diogu 

zeintzuk diren curriculumaren helburu eta edukiak.  

Metodologiak garatzen dira edukien irisgarritasuna bermatzeko; izan ere, horrek kezka 

eragiten du, baina beste urrats bat ere eman liteke, eta pentsatu ea edukiok egokienak 

ote direnetz, eta nola eragiten dieten gure ikasleei maila guztietan, edukiek ekiten 

baitiete gizarte erronkei, hausnarketa eragiten dutenei norberaren bizitzaren eta 

lagunen osotasunaren gainean. Planteamendu hauxe hedatzen da taldekatzeetara, 

ebaluaziora, eta abarretara.  

Hezkuntza inklusiboak balio du daukaguna aldatzeko eta hobetzeko.  

Lagungarria izan daiteke batik bat beharrei eta beren erantzunei aintzat hartzeko, 

aniztasunaren katalokoa bigarren maila batean utzita.. Curriculumaren bazterreko 

ikasleek agertzen dituzten zailtasunak dira pista eskola elkarte osoa hobetzeko. 

Hezkuntza inklusiboa aukera da gizarte justiziarako. 

Honako hau aipatu zuen Rosa Luxemburgok: “personas socialmente iguales, 

humanamente diferentes y totalmente libres”. Horren ondorioz, eskola elkartearen alde 

egiten da, eta ahaleginak egin beharra dago justizia, parte hartzea eta ikasketa 

sustatzeko xedez. 

 
Hartarako, gako da ahaleginak batzea eta bidea erraztea, laguntzea drainatze sistema 
bat saihesteko, sistema paralelo bat aniztasunari arretako ezohiko neurrien eta 
hezkuntza laguntzako premia espezifikoena izatearen arriskua daukan bezala. 
 
Norbera da poliedrikoa, ikasketa da norbanakoa, irakaskuntza da taldekoa. Ez da dena 

egin beharrik era norbanakoan, ez dena taldeka, ez dena gela barruan, ez dena 

kanpoan guztien ongizatea eduki beharra dago gogoan. Neurri desberdinduak begietsi 

daitezke, batere zalantzarik gabe dira beharrezkoak, baina aurreratzekoak ere izan 

daitezke, begiesteko nola biltzen diren neurriok ikasle guztien curriculumean. 

Horren haritik, premiazkoa da ikastetxeei ahalmena ematea autonomia eta aukeraren 

bitartea  sare handitan eta harremanetan erabilera eta baliabideen garapen mailan  

elkartea osoarekin batera.  

                                                
10

 Ponentea UPV/EHUko Eskola Didaktika eta Antolakuntza Saileko Irakasle titularra den Javier Monzón Jn. 
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Zuzendaritza Taldeek lidergoa eraman behar dute Proiektu Estrategikoetan sakontze 

aldera –bizitzeko proiektuak ikastetxeetarako-, berrikuntzetan eta irakasleen 

prestakuntzan; izan ere,  ba ote dakite benetan irakasleek zer den hezkuntza 

inklusiboa?.... eta euren jakintza mailak uzten ote die aldaketa adierazgarriei ekiten 

praktikan? 

Elkartean eragina lotua dago aldaketak lortzeari desberdintasuna balioesteari 

dagokionez. Horretarako, gomendagarria da inteligentzia anizkunen orientazioa, lana 

jakingura eta sormenaren garapenerako, emozio-oztopoak gainditzea eta,  zalantzarik 

gabe, familien parte hartzea ohiko esparruetatik haratago. 

 

5.3.- Euskadiko Eskola Kontseiluaren ondorio eta gomendioak  

Lehen ondorio gisa, egindako azterketen argitan deigarri gertatzen da puntuazioak 

oso zerrenda hurbil batean egotea galde-sortari erantzun dioten eragileen artean. 

Gainera, oro har nabarmentzen da puntuazioak onak direla, batez besteko emaitzak 

direlarik 6 eta 8 artean. 

Halaber, aitortu beharra dago txostenekin lortutako osagarritasuna, hots, emaitzak 

azaltzeko asmoz egindako Jardunaldian aurkeztutakoekin. Horren haritik, Batzorde 

Iraunkor honek hainbat gomendio egin nahi ditu, azterlanean eta aipatu jardunaldian 

ekarritako informazioa zeharkako eran biltzen saiatzen direnak. 

Ondorio interesgarrienetarikoa da, ikuspuntu bat baitakar hobekuntzarako,  irakasleek 

oro har duten jakite mailari dagokiona eskola inklusiboak dakarren eta inplikatzen 

duenari buruz. Guk deritzogu jakite hori hedatzen den neurrian, galdera eta ekimenak 

azalduko direla eragin maila handiago batekin. Hori horrela, irakasleek berek 

prestakuntza premia seinalatu dutela ere onartuz, gomendatzen da ekimenak sortzea 

Index for inclusion zer den jakin eta erabiltzeko xedez; izan ere, tresna horrek 

uzten du ikastetxearen diagnostiko bat egiten kultura, politika eta praktika inklusiboari 

dagokionez, eta hobekuntzako lerroak sortzen horren haritik. 

Inklusibitatean aurreratzeko asmoz, Ikaskuntzako Diseinu Unibertsalean jasota 

dauden premisak hedatzea ere gomendatzen da; erreferentzia hori Index for 

inclusion baino geroagokoa da, eta “taila bakarreko” curriculumen zailtasunei ekiten 

die, haiexek sortzen baitituzte nahirik gabeko oztopoak ikaskuntzetan sartzeko.  

Denborarik ezaren harira agertzen den zailtasuna aztertu behar litzateke 

errentagarritasunaren ikuspuntutik, eta horretarako gomendatzen da premien 

lehentasuna berrikustea, proposamenen eta eredu metodologikoen koherentzia, 

eta baliabideen koordinazioa; izan ere, haiek guztiak dira gako osagai kontu hori 

hobetzeko gogoz. 

Beste arlo batean aitortu egiten da zuzendaritza taldeen ebaluazioaren bitartez 

sortutako aukera ikastetxe publikoetan; izan ere, jakina da lidergo pedagogikoari lotua 

dagoen dimentsioetariko batek berekin daukala gako irizpide bat neurrien promozioari 

buruz aniztasunari arretarako. Neurriok atxikiak daude prozeduren bultzadari 
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hezkuntza erantzun egokiago bat bermatzeko, laguntza eta baliabideen kudeaketari 

dagokionez, besteak beste. Lerro honetan Kontseiluak proposatzen du Hezkuntza 

Ikuskaritzak kontrastatu ditzala zuzendaritzek ekarritako datuak PT eta 

orientazioko irakasleekin, lortutako informazioan sakontzeko xedez. 

Ikasle ororen ongizateak erantzukizun partekatua izan behar duela aintzat harturik, 

esperientziak hedatzea gomendatzen da ikaskuntza esparruan zerbitzu 

solidarioaren moduan, haren balioa aitortuz jokabideko metodologia gisa gizarte 

bazterketaren aurrean. 

Azkenik, Kontseiluak bere egiten du proposamena azterlan honen esparrua beste 

eragile batzuei hedatzeko, familiei, ikasleei berei, edo hezkuntza laguntzako 

espezialistei lehentasunez. 
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I. ERANSKINA  

GALDERA-SORTA: INKLUSIBITATEA DBH-KO IKASTETXEETAN  

Galdera-sorta honen bidez jakin nahi dugu zer duten gogoan eta zer deritzoten DBHko irakasleek ikasleak ohiko 

geletan inklusioari buruz, baita zer-nolako estrategiak abiarazten dituzten erronka horri erantzuteko ere. Garrantzitsua 

da zure laguntza jakiteko nola garatzen ari den inklusioa Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako 

ikastetxeetan. Horren harira eskatzen dizugu jarraian agertzen diren galderei erantzutea ahalik eta zintzoen. Mila 
esker zure lankidetzagatik. 

I. atala. Informazio soziodemografikoa  

1. Jaiotza-urtea: 

2. Sexua: gizona       emakumena  

3. Jasotako prestakuntza mailarik handiena: 

• Doktoretza. 

• Lizentzia, ingeniaritza, arkitektura edo  baliokidea 

• Diplomatura, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa edo baliokidea 

4. Zein ikastetxe motatan irakasten duzu? 

• Publikoa 

• Itunpekoa 

• Pribatua 

5. Zer mailatan irakasten duzu?  

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

6. Zein mintegitakoan zara? 

• Orientazioa 

• Hizkuntzak (euskara, gaztelania, ingelesa, klasikoak … 

• Matematika 

• Fisika eta Kimika 

• Natur-Zientziak (Biologia eta Geologia) 

• Geografia eta Historia 

• Filosofia 

• Hezkuntza fisikoa 

• Informatika 

• Marrazketa 

• Teknologia 

• Beste bat 

7. Zenbat urtean diharduzun irakaskuntzan?  

• 5 urte baino gutxiago 

• 5-10 urte 

• 11-15 urte 

• 16-20 urte 

• 21-25 urte 

• 26-30 urte 

• 31 urte baino gehiago 

8.  Zure ustez, nolakoa da zure ikasleen errendimendu akademiko orokorra? 

• Altua  

• Ertain-altua 

• Ertain-bajua 

• Baxua 

9. Zein eredutan ematen dituzu eskolak? 

• A ereduan 

• B ereduan 

• D ereduan 
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II. atala. Hautemate eta iritziak  

 

Hainbat baieztapen aurkezten dizkizugu aniztasunarentzako arretari eta ikasleen inklusioari buruz. Mesedez, 

hausnartu ezazu une batzuetan egiten diren galderei erantzuteko, eta adierazi ados zauden ala ez baieztapen 

bakoitzarekin, zer mailatan hain zuzen. Aukeratu dagokizuna. 

 

1=Ez nago batere ados----------------------------------------------------------------------------------� 10= Guztiz ados nago 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) dituzten ikasleei 

erantzutea da ikastetxeko baliabide pertsonal espezifikoen 

ardura bakarra: Pedagogia Terapeutiko Irakasleak (PT), 

Espezialistak Entzumen eta Hizkuntzan (EH) eta 

Espezialistak Hezkuntza Laguntzan (HL). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Talde zehatz batzuei buruz (HPB, beste herrialdekoak, 

ijitoak eta abar) helarazten den gizarte irudiak eragiten dit 

eguneroko lanean ikastetxean.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Zure ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak, irakasleek, beste 

langileek, ikasleek eta familiek dakizkite eta partekatzen 

dituzte eskola inklusiboaren oinarriak.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ikastetxeko funtsezko proiektu eta dokumentuek (IHP, 

AJA, IIP, Bizikidetzako Plana...) euren barruan dauzkate 

eskola inklusiboarekin lotutako helburuak. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Nire ikastetxeak ahaleginak egiten ditu edonolako 

diskriminazioa txikiagotzeko.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Behar adinako prestakuntza daukat ikasle guztiei 

irakasteko, baita Hezkuntza Laguntzako Premia Espezifikoak 

(HLPE) dituztenei ere. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Diziplinarik ezagatik kanporatzea murrizten da praktika 

inklusiboaren ondorioz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Nik sustatzen dudan aniztasunerako errespetu eta arretari 

esker, gutxiagotu egiten dira berdinen arteko jazarpenak edo 

bullying deritzenak.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Eskola absentismoa gutxiagotzen da aniztasunerako 

erantzuna hobetzen denean. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Urtero ebaluatzen dira gelan erabilitako metodologia eta 

estrategiak, kontuan edukitzeko taldean bertan edo hurrengo 

ikasturtean. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Garrantzitsu deritzot ikastetxean Aniztasunerako Arreta 

Plana egoteari. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Hezkuntza inklusiboa Bigarren Hezkuntzan ere egon 

daiteke. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Aniztasun guztia artatzeko behar adina denbora daukat 

neure gelan. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
III. atala. Irakaskuntzaren praktikak 
 

Orain gogoko genuke jakitea zer estrategia erabiltzen duzun eskolan inklusibitatearen alde. Jarraian ageri den 

praktiketariko bakoitzerako adierazi ezazu, arren, zenbat aldiz aplikatzen duzun zeure gelan. 

 

1=Inoiz ez------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 10= Beti 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Informazioa ematen dut hainbat moduz (ikusmena, 

entzumena, ukimena) eta formatu malgutan (bideoak, 

audioak, testuaren tamaina, bolumena eta mintzo eta 

soinuko abiadura …) ikasle guztiek ongi ulertu ahal 

izan dezaten.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Hainbat aukera edo baliabide errazten dut 

(adibidez: eskuko idazmena, ordenagailuz idaztea, 

ikus-euskarri ezberdinak,  marrazkia, ahozko 

hitzaldia…) ikasle guztiek dakitena adierazi ahal 

izateko, norbanakoaren aniztasun mota alde batera 

utzita.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Plangintzan egiterakoan, gogoan dauzkat ikasle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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guztien ikasketa prozesuak.  
17. Piztu eta ziurtatu egiten dut ikasle guztien parte 

hartzea. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak bilatzen 

ditu estrategia batzuk testuinguru ez formalak 

(jolastokia, jantokia, komuna...) gune egokiak izan 

daitezen bizikidetza onaren alde.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Metodologia eraginkorrak erabiltzen ditut, ikasleen 

arteko elkarrekintza bultzatzen dutenak.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak 

optimizatzen ditu ikastetxeko eta elkarteko baliabide 

pertsonal, espazial eta material guztiak... ikasketa 

azkartzeko ikasle guztietan.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Nire ikastetxean kontuan dauzkate ikasleen 

premiak guneak antolatzeko orduan (gela, jolastokia 

eta beste gune ez formalik).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Gelako denborak malgutzen ditut ikasle guztien 

premiei egokituz (estiloak, erritmoak, osasun 

egoerak...).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Ekintza osagarriak eta eskolaz kanpokoak 

planifikatzean, nire ikastetxean kontuan dauzkate 

ikasle guztien premiak.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Nire ikastetxean gelaren barruan laguntzen diete 

HPB dituzten ikasleei. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Ikasleei irakasten diet lan egiten, elkarren artean 

aritu daitezen.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Material didaktikoak aukeratzean, kontuan daukat  

estereotiporik ez helaraztea (generoa, etnia, kultura, 

aniztasun sexual eta familiarra, gaitasunak..). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Estrategiak adosten ditut irakasleen taldean, ikasle 

guztiekin batera aukera positiboak garatzeko, pertsonal 

eta sozialak zein akademikoak.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Estrategia eta ebaluazioko baliabide desberdinak 

erabiltzen ditut, haien bidez ikasle guztiek agertu 

ditzaten euren trebezia/ jakintza/ gaitasunak.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Ikasleek parte hartzen dute protagonista gisa 

hausnarrean nola hobetu bizikidetza/giroa gelan.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Bultzatu egiten dut HPB dituzten ikasleen 

autonomia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Nire ikastetxean koordinatzen dira hezkuntzako 

laguntza mota guztiak. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Banaka irakasten diet, une zehatz batzuetan, ikasle 

batzuei. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Talde txikitan (homogeneo edota heterogeneoak) 

elkartzen ditut neure ikasleak  gelaren barruan ekintza 

berezi batzuetarako. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Gelako ikasleak elkartzen ditut bikoteka lan 

egiteko, ekintza zehatz batzuetan jarduteko. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Gela bereko irakasleek era koordinatuan 

planifikatu, irakatsi eta ebaluatzen dute. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Nire gelako ohiko curriculuma inklusiboa da, hau 

da, aukera ematen du banako curriculum 

egokitzapenak egiteko, eta horiek lagunduko diete 

ikasleei parte hartzen ekintza komunetan, ikasketak 

areagotuz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. Orientazio Mintegiaren aholkularitzak errazten du 

zalantzak konpontzea  ikasleekin esku hartzeari buruz. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. Nire ikastetxean lan egiten dugu era askotako 

diskriminazio egoeran (etnia, pobrezia, 

minusbaliotasuna) dauden ikasleek eskola bertan 

behera uztea saihesteko. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. Nire ikastetxean antolatzen dira heziketa eta parte 

hartzeko ekintzak familiei zuzenduta. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Hezkuntza inklusiboak laguntzen dio 

desberdintasunak errespetatzeko jarreren garapenari 

ikasleetan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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41. Aukerak ematen ditut neure gelan hainbat erronka 

mailarekin eta laguntzak ikasleen motibazioa lortzeko. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 



 

 

II. ERANSKINA   
 

ITEM GUZTIEN ANALISI FAKTORIALA 
 

Nº ITEM 1 2 3 4 5 6 7 

21 Zure ikastetxean kontuan dauzkate ikasleen premiak guneak antolatzeko orduan (gela, jolastokia eta beste gune ez formalik). 0,74 0,40           

5 Ikastetxeak ahaleginak egiten ditu edonolako diskriminazioa txikiagotzeko.  0,73         0,10   

18 

Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak bilatzen ditu estrategia batzuk testuinguru ez formalak (jolastokia, jantokia, komuna...) gune egokiak izan daitezen bizikidetza onaren 

alde. 0,71 0,36         0,12 

20 Nire ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak optimizatzen ditu ikastetxeko eta elkarteko baliabide pertsonal, espazial eta material guztiak... ikasketa azkartzeko ikasle guztietan. 0,70 0,42           

4 Ikastetxeko funtsezko proiektu eta dokumentuek (IHP, AJA, IIP, Bizikidetzako Plana...) euren barruan dauzkate eskola sarkariarekin zerikusia duten helburuak. 0,65     0,16 0,11     

38 Nire ikastetxean lan egiten dute era askotako diskriminazio egoeran (etnia, pobrezia, minusbaliotasuna) dauden ikasleek eskola bertan behera uztea saihesteko. 0,64 0,20 0,22 0,27     0,12 

3 Nire ikastetxeko zuzendaritza taldeak, irakasleek, beste langileek, ikasleek eta familiek dakizkite eta partekatzen dituzte eskola sarkariaren oinarriak.  0,63 0,10 0,12   0,22   -0,19 

23 Ekintza osagarriak eta eskolaz kanpokoak planifikatzean, zure ikastetxean kontuan dauzkate ikasle guztien premiak. 0,62 0,35           

10 Urtero ebaluatzen dira gelan erabilitako metodologia eta estrategiak kontuan edukitzeko taldean bertan edo hurrengo ikasturtean. 0,58 0,24     0,31 0,12   

31 Nire ikastetxean koordinatzen dira hezkuntzako laguntza mota guztiak. 0,57 0,23 0,16 0,21 0,30     

35 Gela bereko irakasleek era koordinatuan planifikatu, irakatsi eta ebaluatzen dute. 0,51   0,27   0,44     

27 Estrategiak adosten ditut irakasleen taldean, ikasle guztiekin batera aukera positiboak garatzeko, pertsonal eta sozialak zein akademikoak. 0,49 0,34 0,22   0,23 0,18   

29 Ikasleek parte hartzen dute protagonista gisa hausnarrean nola hobetu bizikidetza/giroa gelan. 0,46 0,37 0,30 0,13   0,20   

39 Nire ikastetxean antolatzen dira heziketa eta parte hartzeko ekintzak familien artean. 0,45   0,18 0,22 0,27     

37 Orientazioko Sailaren aholkularitzak errazten du zalantzak konpontzea  ikasleekin esku hartzeari buruz. 0,38 0,26 0,14 0,30 0,38     

15 

Hainbat aukera errazten dut, besteak beste, konposatu edo idaztea baliabide askotan: testua, ahotsa, marrazkia … ikasleek zer dakiten eta zer ikasten duten jakiteko xedez, 

erakusten dituzten aniztasun agerpenak alde batera utzita. 0,15 0,77   0,13 0,18     

17 Sustatu eta ziurtatu egiten dut ikasle guztien parte hartzea. 0,22 0,74   0,20       

16 Plangintzan dihardudanean, gogoan dauzkat ikasle guztien ikasketa prozesuak. 0,22 0,72   0,12 0,29     

19 Metodologia eraginkorrak erabiltzen ditut, ikasleen artean eragin-trukea bultzatzen dutenak. 0,26 0,69 0,33         

14 

Informazioa ematen dut hainbat moduz (ikusmena, entzumena, ukimena) eta formatu malgutan (bideoak, audioak, testuaren tamaina, bolumena eta mintzo eta soinuko 

abiadura …), ikasle guztiek ongi ulertu ahal izan dezaten. 0,11 0,67   0,15 0,26   -0,21 

22 Gelako denborak malgutzen ditut ikasle guztien premiei egokituz (estiloak, erritmoak, osasun egoerak...) 0,28 0,67   0,12 0,18 0,16 0,11 

28 Estrategia eta ebaluazioko gailu desberdinak erabiltzen ditut, haien bidez ikasle guztiek agertu ditzaten euren trebezia/ jakintza/ gaitasunak. 0,25 0,62 0,32   0,21     

30 Bultzatu egiten dut HPB dituzten ikasleen autonomia. 0,25 0,60 0,23 0,17 0,30   0,10 

41 Aukerak ematen ditut neure gelan hainbat erronka mailarekin eta laguntzak ikasleen motibazioa lortzeko. 0,24 0,58 0,37 0,18 0,23     

25 Ikasleei irakasten diet lan egiten, elkarren artean aritu daitezen. 0,32 0,54 0,48 0,16       

26 Material didaktikoak aukeratzean, kontuan daukat  estereotiporik ez helaraztea (generoa, etnia, kultura, aniztasun sexual eta familiarra, gaitasunak..) 0,28 0,51 0,16 0,28 -0,12     

33 Talde txikitan (homogeneo edo heterogeneoak) elkartzen ditut neure ikasleak  gelaren barruan ekintza berezi batzuetarako. 0,18 0,25 0,77   0,16 0,13   

34 Gelako ikasleak elkartzen ditut bikoteka lan egiteko, ekintza zehatz batzuetan jarduteko. 0,18 0,25 0,74 0,14   0,12   

12 Hezkuntza sarkaria Bigarren Hezkuntzan ere egon daiteke.   0,17   0,73   0,15   

11 Garrantzitsu deritzozu ikastetxean Aniztasunerako Arreta Plan bat egoteari. 0,22 0,26   0,72   0,10   

40 Hezkuntza sarkariak laguntzen dio desberdintasunak toleratu eta errespetatzeko jarreren garapenari ikasleetan. 0,16 0,27 0,30 0,66   0,12 0,11 
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6 Behar adinako prestakuntza daukat ikasle guztiei irakasteko, baita Hezkuntza Laguntzako Premia Espezifikoak (HLPE) dituztenei ere.   0,37     0,68 0,21   

13 Aniztasun guztia artatzeko behar adina denbora daukat neure gelan. 0,12 0,32     0,52 0,38   

36 

Nire gelako ohiko curriculuma sarkaria da, hau da, aukera ematen du banako curriculum egokitzapenak egiteko, eta horiek utziko diete ikasleei parte hartzen ekintza 

komunetan, ikasketak areagotuz. 0,36 0,33 0,37 0,20 0,47     

32 Banaka irakasten diet, une zehatz batzuetan, ikasle batzuei. 0,17 0,24 0,37 0,19 0,40   0,25 

7 Diziplinarik ezagatik kanporatzea murrizten da praktika sarkarien ondorioz.       0,17 0,10 0,77   

8 Zuk sustatzen duzun aniztasunerako errespetu eta arretari esker, gutxiagotu egiten dira berdinen arteko gatazkak edo bullying deritzenak. 0,32 0,23 0,18 0,15   0,60   

9 Eskola absentismoa gutxiagotzen da aniztasunerako erantzuna hobetzen denean.     0,12 0,51   0,51   

1 

Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) dituzten ikasleei erantzutea da ikastetxeko baliabide pertsonal espezifikoen ardura bakarra: Irakasleak Pedagogia Terapeutikoan (PT), 

Espezialistak Entzumen eta Hizkuntzan (EH) eta Espezialistak Hezkuntza Laguntzan (HL).       0,22     0,66 

2 Talde zehatz batzuei buruz (HPB, beste herrialdeak, ijitoa, …) helarazten den gizarte irudiak eragiten dizu eguneroko lanean ikastetxean. 0,11   0,10     -0,11 0,61 

24 Nire ikastetxea gelaren barruan laguntzen diete HPB dituzten ikasleei.  0,32   0,24 0,25 0,12 -0,13 -0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ERANSKINA 


