EGOKITZAPENAK
l. Denbora luzatzea: ikasle bakoitzak behar duen denbora GAURaplikazioan dagoen
txostenean daga zehaztuta. Jarraibideak hemen daude bilduta:jarraibideen esteha.
2. EGelako Ataza: galdetegiak ikasleen beharretara egokitzen ez direnean, eGelako "ataza"
aukera erabil daiteke. Baliabide horri esker, ebaluazio proba errazago egin daiteke
formatu egokia duen eta sarbide murriztua duen fitxategi batean; bertan, enuntziatura
noiz sartu behar den eta erantzuna noiz arte igo daitekeen ezar daiteke.
3. Pantalla irakurgailua: itsuak diren ikasleek pantaila irakurgailu bat erabiltzen dute
galdetegira sartu ahal izateko. Irisgarritasun edo erabilgarritasun zailtasunik izanez gero,
eGelan eskuragarri dagoen "ataza" aukera erabiltzea gomendatzen da.
4. Testu irisgarriak: formatu berezia behar duten egokitzapenek eskatutako letra motari,
kontrasteari eta lerroarteari erreparatu beharko diete. Irudiak edo letrak handitzea ez da
beharrezkoa izango, ikasleek beren gailuan doitu ahal izango baitituzte. EGelako
galdetegiaren formatuak ez badie beharrei erantzuten, eGelako "ataza" aukera erabiltzea
gomendatzen da.
S. Zeinu hizkuntzako interpretea: zeinu hizkuntza erabiltzen duten ikasle gorrek
interpretea izango dute azterketa egiten duten bitartean, eta beharrezkoa
da interpretearekin koordinatzea azterketaren aurretik, erabili beharreko bitartekoak
ezartzeko.
6. Hezkuntzako laguntzaile espezialistak: mugikortasun urriko eta mendekotasun
egoeran dauden ikasleek baliabide hori izango dute eta beharrezkoa da laguntzaile
espezialistekin koordinatzea azterketaren aurretik, erabili beharreko bitartekoak ezartzeko.
7. Zuzenketarako jarraibideak: zuzentzaile ortografi.koa aktibatuta badago gailuan,
dislexia duten ikasleen ortografía, sintaxia eta narrazio akatsak murriztu egin daitezke.
Horretarako, galdetegia osatzean kopiatu eta itsatsi aukerak aktibatu egin behar dira.
Hala ere, irakurtzeko eta idazteko zailtasunak dituzten esamoldeak eta esaldiak egon
daitezke. Zuzenketa egiterakoan egoera horiek kontuan hartzea gomendatzen da.
8. Azterketan ezustean sortutako krisiak edo egoerak: arrazoi organikoek (epilepsia,
Crohn, hipogluzemia) nahiz nahasmendu psikologikoek eragindako krisialdiak dituzten
ikasleek egokitzeko zailtasunak izan ditzakete (antsietatea eta estresa). Oso garrantzitsua
da irakasleekjakitea zailtasun hori ez dagoela beren jarrerarekin lotuta, baizik eta beren
osasun egoerarekin. Garrantzitsua da azterketa egin aurretik egoera hori gertatuz gero
nola jokatu adostea: irakasleei abisatzea, azterketa gelditzea eta berriro hastea, azterketa
tutoretzarekin amaitzea, azterketa uztea, etab.

Online ebaluazioa probetarako hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen arreta
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