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PROFIL PROFESIONALAKPROFIL PROFESIONALAK

• HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN IKASLEEZ 
ARDURATZEN DIREN LAGUNTZA-LANGILEAK:

A)   IRAKASLE AHOLKULARIA (LH)

B)   LAGUNTZA IRAKASLEA/HEZKUNTZA BEREZIKO 
IRAKASLEA/PT                                                              
(HH LH, DBH: ohiko gelan, laguntza gelan)

D) IRAKASLE ORIENTATZAILEA (DBH)

E) HEZKUNTZA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTA 
(Hezkuntza zentro espezifikoetan eta gela 
egonkorretan)



A) IRAKASLE AHOLKULARIAREN ZEREGIN NAGUSIAKA) IRAKASLE AHOLKULARIAREN ZEREGIN NAGUSIAK

• Ikastetxeko aniztasunaren arretaz arduratzea.

• Hiru ekintza-motatan parte hartzea:

Ikastetxeko irakasleen aholkularitzan. – Ikastetxeko irakasleen aholkularitzan. 

– Tutorearekin eta laguntza irakaslearekin lankidetzan, 

ohiko gelako ikasleen laguntzan, beharrizan bereziak 

dituzten ikasleen lehentasuna errespetatuz beti ere.

– Eskolaz kanpoko profesionalekin lankidetzan.



B) LAGUNTZA IRAKASLEAREN ZEREGIN NAGUSIAKB) LAGUNTZA IRAKASLEAREN ZEREGIN NAGUSIAK

• Beharrizan bereziak dituzten ikasleei laguntzea, bai ohiko gelan 
eta bai laguntza gelan ere.

• Tutore, aholkulari eta talde multiprofesionalarekin batera lan 
egitea.

• Curriculum erantzun egokituak diseinatu eta garatzea, eta 
beharrezko diren ikasmaterialak sortzea.

• Ikasleen familien eta tutorearen arteko harremanetan 
laguntzea.

• Tutore eta aholkulariarekin batera, gelan sortzen diren arazoei 
erantzuna ematea, beharrizan bereziak dituzten ikasleen 
lehentasuna errespetatuz.



PROFIL BIEN ZEREGIN NAGUSIAPROFIL BIEN ZEREGIN NAGUSIA

• Ikasle aniztasunari erantzun egoki bat eskaintzea:

– Ikastetxe barruko eta eskolaz kanpoko laguntza

zerbitzuetako profesionalekin elkarlanean arituz.zerbitzuetako profesionalekin elkarlanean arituz.

– Metodologia inklusiboak proposatuz: ohiko gelan

tutorearekin lankidetzan.

– Laguntza zehatzak landuz: ohiko gelan edo/eta 

laguntza gelan.



HEZIKETA BEREZIKO PRESTAKUNTZA IBILBIDEA

IRAKATS-ESKAINTZA (DEA eta BHP sailen ardura)

2. MAILAN (GRADUAN):

MAISU ETA MAISTRA GUZTIEN 

OINARRIZKO PRESTAKUNTZA

Zailtasunak garapenean eta ikaskuntzan HH-LH 6

12

Eskola inklusiboaren oinarriak HH-LH 6

MINORREAN:

LAUGARREN MAILAKO 

Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak (I + II) HH-LH 9

30LAUGARREN MAILAKO 

ESPEZIALIZAZIOA MODULUKA

30

Hezkuntza premia bereziei erantzutea (I + II) HH-LH 12

Baliabideen tailerra (I + II) HH-LH 9

MINORREAN:

PRACTICUMA eta

GRADU AMAIERAKO 

PROIEKTUA

Practicum III 
HH-LH 18 18

Gradu amaierako lana (GRAL) HH-LH 12 12

Hezkuntza Bereziaren

formakuntzan ikasleak

burututako kredituak guztira

72



1. 1. ModuluaModulua (9 kreditu): HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAKHEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK

• IKASKUNTZA EMAITZAK:
1. Hezkuntza premia bereziak dituzten pertsonen artapenean eragina

duten erakunde, zerbitzu eta profesionalen sareko osagaien ekarpena
ezagutzea.

2. Zailtasunen eta nahasmenduen arrazoiak eta adierazpenak ezagutzea, 
eta ikaskuntzan eta eskolako garapenean zer eragin duten jakitea.

• HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN IKASLEAK I:
– Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia.

– Urte osokoa.

– 4,5 kreditu.

– Irakaslea: Marian Soroa.

• HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN IKASLEAK II:
– Didaktika eta Eskola Antolakuntza.

– Urte osokoa.

– 4,5 kreditu.

– Irakaslea: Karmele Aranguren.



1. 1. ModuluaModulua (9 kreditu): HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAKHEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK

• EDUKI NAGUSIAK LABURTURIK:

– Hezkuntza laguntza kontzeptua.

– Hezkuntza premia bereziak: sailkapena, EAEn baliabide
banaketaren irizpideak.

– Laguntza zerbitzuak eskolan.– Laguntza zerbitzuak eskolan.

– Hezkuntza jarduerak.

– Aniztasunaren trataera: alderdi soziala eta emozionala.

___________________________________________________

– Hezkuntza premia berezi desberdinak: ezaugarriak, 
identifikazio eta detekzio protokoloak eta oinarrizko esku-
hartze irizpideak.



2. 2. ModuluaModulua (12 kreditu): HEZKUNTZA ERANTZUNAHEZKUNTZA ERANTZUNA

• IKASKUNTZA EMAITZAK:
1. Hezkuntza premia bereziak dituzten pertsonen artapenean eragina duten

erakunde, zerbitzu eta profesionalen sareko osagaien ekarpena ezagutzea.

2. Pertsona edo talde jakin batzuen premietara egokitutako hezkuntza-
proposamenak lantzea.

3. Premien testuingurua aztertzeko, jarduera-programak diseinatzeko eta 
jarduera-programen jarraipena eta egokitzapena egiteko egokiak diren
tresnak eta protokoloak egokitzea eta aplikatzea.tresnak eta protokoloak egokitzea eta aplikatzea.

• HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEI ERANTZUTEA I:
– Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia.

– 1. lauhilekoa.

– 6 kreditu.

– Irakaslea: Mikel Garaizar.

• HEZKUNTZA PREMIA BEREZIEI ERANTZUTEA II:
– Didaktika eta Eskola Antolakuntza.

– Urte osokoa.

– 6 kreditu.

– Irakaslea: Javi Monzon.



2. 2. ModuluaModulua (12 kreditu): HEZKUNTZA ERANTZUNAHEZKUNTZA ERANTZUNA

• EDUKI NAGUSIAK LABURTURIK:

– Aniztasunaren arreta eta eskola inklusiboa. 

– Arreta goiztiarra.

– Ebaluaketa psikopedagogikoa.

– Neurri didaktikoak eta antolakuntza erantzunak: egokitzapen
kurrikularrak, eskolatze ereduak…kurrikularrak, eskolatze ereduak…

– Laguntza zerbitzuen antolakuntza: eskolako laguntza eta kanpoko
laguntza.

____________________________________________________________

– Laguntzaren testuinguru eta prozesuak.

– Arlo desberdinetako esku-hartze estrategia eta teknika psikohezitzaileak:

• Ikaskuntza zailtasunak.

• Jokabide nahasteak, autokontrol eza, oldarkortasuna.

• Gizarte trebetasunak, autoestimua, hezkuntza emozionala.   



3. 3. ModuluaModulua (9 kreditu): BALIABIDEEN TAILERRABALIABIDEEN TAILERRA

• IKASKUNTZA EMAITZAK:

Hezkuntza premia berezietara egokitutako hezkuntza-jardueretarako

tresnak eta baliabideak ezagutzea, prestatzea eta erabiltzea.

• BALIABIDEEN TAILERRA I:• BALIABIDEEN TAILERRA I:
– Didaktika eta Eskola Antolakuntza.

– 1. lauhilekoa.

– 4,5 kreditu.

– Irakaslea: Inaki Karrera.

• BALIABIDEEN TAILERRA II:
– Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia.

– 2. lauhilekoa.

– 4,5 kreditu.

– Irakaslea: Mikel Garaizar.



3. 3. ModuluaModulua (9 kreditu): BALIABIDEEN TAILERRABALIABIDEEN TAILERRA

• EDUKI NAGUSIAK LABURTURIK:

– Aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa.

– Ikaskuntza kooperatiboa eta dinamikoa.

– Aholkularitza pedagogikoaren eta laguntza irakaslearen esku-hartze

baliabideak: tutoretza motak, bizikidetza, ikaskuntza, eskuhartze

globalak.globalak.

_____________________________________________________________

– Curriculumaren sarbiderako egokitzapenak: baliabide eta laguntza

teknikoak, irakats-material egokituaren sorkuntza eta erabilpena, 

laguntza baliabideen araketa.

– Komunikatzeko sistema lagungarri eta alternatiboak: sistema 

nagusienak, sorkuntza eta erabilpena.

– Eskola eta gurasoen arteko harremana: betebeharrak, tutoretzaren

alderdi emozionalak.



PRACTICUM IIIPRACTICUM III

• 18 kreditu

• 12 astetako egonaldia

• Graduarekin lotura: HH eta LH• Graduarekin lotura: HH eta LH

• Minorrarekin lotura

• GRALa burutzeko hautaketa egokia (proiektu

berritzaileetan parte hartu ahal izateko edo

zeuek pentsatutako proiektua martxan jarri

ahal izateko erraztasuna)



PRACTICUMA: non PRACTICUMA: non baibai eta non eta non ezez

HH eta LH

Gela arruntak (laguntza irakasle bezala)

Laguntza gelak

Gela egonkorrak (GAUTENA, ASPACE…)

ARANSGIk gainbegiratutako gela arruntak

BAI EZ

Eguneko zerbitzuak

Aisialdi eta kirol taldeak
ARANSGIk gainbegiratutako gela arruntak

ZENTRO ESPEZIFIKOAK

Hezkuntza bereziko zentroak (hezkuntza arloan) (ASPACE, GAUTENA)

BALIABIDE ETA AHOLKULARITZA ZENTRUAK

IBT-CRI, ARANSGI… 

DBH

Gela arruntak (laguntza irakasle bezala)

Laguntza gelak

Arreta terapeutiko hezigarrirako lurralde zentroak (LH eta DBH)

Zeregin ikaskuntzarako gelak (ZIG)

Dibertsifikazio kurrikularra

Eskolaratze programa osagarriak

Aisialdi eta kirol taldeak

Babestutako etxebizitzak

Gabinete pribatu 

espezializatuak

Ospitaletan (laguntza irakasle

moduan ez bada)

HIPI



GRADU AMAIERAKO LANAGRADU AMAIERAKO LANA

• 12 Kreditu

• Graduarekin lotura: HH eta LH

• Minorrarekin lotura• Minorrarekin lotura

• PIIIarekin lotura (proiektu berritzaileak…)

• Zuzendari bakoitzak proposatutakoaren arabera


