
185EAEKO HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEI EMANDAKO ERANTZUNA

Txosten honetan jasotako datuak, balorazioak eta proposamenak ikusi ondoren, eta
Ararteko erakundeari dagozkion eskubideak bermatzearen ikuspegitik, erakunde honek
gomendio hauek egiten dizkio hezkuntza administrazioari.

HEZKUNTZA SISTEMAREN ANTOLAKETA OROKORRARI ETA HORREN
LEHENTASUNEI BURUZKO GOMENDIOAK

1. Bazterturiko ikasleak txikitatik hezteari lehentasuna eman

Ararteko erakundeak behin baino gehiagotan adierazi izan du Haur Hezkuntzaren lehen
zikloaren (0-3 urte) ezarketa arautu behar dela (ikus, esate baterako, 1996 eta 1999ko
urteroko txostenetako gomendio orokorrak). Halaber, erantzukizunak argitu eta gizarte-
osasun eremua deritzonaren garapena eta koordinazioa erraztu beharra ere nabarmendu
du, hezkuntza-premia bereziak goiz detektatzeko eta haiei aurre egiteko. Txosten honen
aurkezpenean gai horiek kezkagarriak eta hobetu beharrekoak direla adierazi da.

Erakunde honek egindako proposamenaren arabera, haur txikienak eskolatzean,
erabateko lehentasuna eman behar zaie bazterturiko ikasleei buruzko irizpideei, eta ez
praktikan erabiltzen diren eta aukerekin zerikusia duten beste irizpide batzuei: adibidez,
eskualde jakin batean eskola eremuak edo gizarte ekimenak egoteari edo ez egoteari.
Horretarako, oraingo laguntza-sarea aztertu eta gaur egungo irizpideak berriz aztertu
behar dira, Haur Hezkuntza lehen aipaturiko lehentasunen arabera arautzeko eta
planifikatzeko, eta, aldi berean, beharrezko koordinazio-tresnak ezartzeko, gizarte-
osasunaren eremuan erantzukizuna duten gainontzeko eragileekin batera, laguntzarik
onena bermatu ahal izateko.

2. Diskriminazio positiboa, baliabideak esleitzeari dagokionez, bazterturiko
ikaslerik gehien duten ikastetxeen alde

Ikastetxe guztiei baliabideak esleitzean nolabaiteko homogeneotasuna mantentzearen
aldeko joera historikoa ez da bidezkoa, ez zuzena; izan ere, errealitateak agerian jartzen
duenez, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskualde eta ikastetxe jakin batzuetan
biltzen dira eta beste batzuetan ia ez dago halako ikaslerik.

Gure kultur inguruko beste leku batzuetan, gizarte mailako desberdintasunen eta
bazterkeriaren prebentziorako politiken eraginez, konpentsazio neurriak ezarri dira eta
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horiek, besteak beste, hezkuntzaren eremuan islatu dira (esaterako, lehentasunezko
hezkuntza laguntzarako eskualdeak edo ikastetxeak ezartzea).

Txosten honetan bildu eta aztertu diren datuetako askok adierazten dutenez, hezkuntza-
premia bereziak dituzten ikasleen banaketa ez da orekatua ikastetxeen artean, ezta
hizkuntza ereduen artean ere; horrenbestez, erakunde honen iritziz, neurri zuzentzaileak
aplikatu behar dira: esate baterako, diskriminazio positiboa eta giza baliabideak esleitzean
malgutasun handiagoa izatea (ahal den neurrian, aniztasunari erantzuna ematen dioten
proiektuei loturiko baliabideak).

3. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen banaketa orekatua
bermatzeko eta eskola-ghettoak saihesteko neurriak hartzea

Azterturiko errealitateak agerian jartzen duenez, oraingo matrikulazio eta eskolatze
irizpideen eraginez, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak edo bazterturik
daudenak, neurri handi batean, ikastetxe eta eredu jakin batzuetan biltzen dira.

Egia da biztanleriaren banaketa geografikoak (gizartean baztertuta dagoen biztanleria
alde jakin batzuetan biltzen da) eragina duela horretan. Baina hezkuntza politikari loturiko
beste faktore batzuek ere eragina dute: ikastetxeen nahiz ereduen sareak, baliabide
berezien banaketak, matrikulazio irizpideek edo eskola garraiorako laguntza irizpideek...

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzeari buruzko datuei buruz, kontuan
izan behar da datuen iturriak ezgaitasunen baten ondoriozko hezkuntza-premia berezietara
mugatu direla (eskolaturiko biztanleria osotik %1,9), eta ez direla kontuan hartu hedapen
handiagoko beste premia batzuk, adibidez, gizarte bazterketari loturikoak. Ikuspegi
horretatik, oso kezkagarria da ikastetxe batzuen egoera (txosten honetan «kritiko» izenondoa
jarri diegu, bertako ikasleen ezaugarri nagusiak kontuan hartuz), baita ikasgela eta eredu
batzuen egoera ere, apurka-apurka benetako «eskola-ghetto» bihurtzen ari baitira.

Errealitate horren ondorio kaltegarriak agerikoak dira, eta normalizazio eta integrazio
irizpideen aurkakoak. Beraz, premiazko neurri zuzentzaileak hartu behar dira, egoera
hori saihestu eta gainditu ahal izateko. Besteak beste, honako neurri hauek:

• ikastetxe guztientzat gehieneko eta gutxieneko ratioak ezartzea, hezkuntza-pre-
mia bereziko ikasleak eskolatzeari dagokionez;

• matrikulazioari buruzko arautegia berriz aztertzea, ikasle horien banaketa
orekatuagoa ahalbidetzen duten mekanismoak edo tresnak bertan sartzeko,
beharrezkoa bada;

• ikasle horien ikastetxe aldaketak aztertzea, bidezkoak ez diren deribazioak edo
estalitako kanporatzeak (familien nahiaren aurkakoak) detektatzeko eta
administrazio neurri egokiak hartu ahal izateko...

Erakunde honen ustez, gizarte kohesioa lortu ahal izateko, halako neurriak hartzean
gogoan izan behar dira orain arte behar bezala kontuan hartu ez diren edo sortu berriak
diren eskolatze egoerak, hala nola, gutxiengo etnikoetako edo atzerritar jatorriko ikasleak
(inmigranteak).
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4. Gizartean baztertuak dauden ikasleei eman beharreko erantzunak garatzea

Ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuaz geroztik, gure Erkidegoko arautegiaren arabera,
arreta berezia behar dute gizarte bazterketari loturiko hezkuntza-premia bereziko ikasleek.
Bildutako datuek eta balorazioek agerian jartzen dutenez, talde horri dagokionez, arauan
jasotako gaitasunak oraindik ez dira behar bezala garatu. Arautegi hori oraindik ere
berria izateak eta beste premia batzuei loturiko erantzunek (ezgaitasunei loturiko premiak)
aurretiazko garapen handiagoa izateak, segurutik, eragina izan du horretan. Erakunde
honek, bestalde, arauaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzea proposatzen du, eta
lehentasunen artean sartzea gizarte bazterketari loturiko premiak eta erantzunak.

5. LHIKen arauketa eta arauturiko nahiz arautu gabeko irakaskuntzaren
arteko artikulazioa

Jasotako balorazioen arabera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan gero eta joera
handiagoa dago halako ikasleak arautu gabeko irakaskuntzako beste ikastetxe batzuetara
bideratzeko. Horrela, lekualdaketa bat egoten da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
azken ikasturteetatik oraingo Lanbide Hastapenetarako Ikastegietara (LHIK). Arautegiak
aurreikusi du egoera hori, eta bi baliabideen arteko harremanak estutu beharra ezartzen
du.

Sistemaren antolaketaren hobariak edo egokitasuna eztabaidatzen hasi barik (balorazio
hori egitea ez baitagokio erakunde honi), bildutako informazioak aztertuta, badirudi
egokitzapen batzuk egin behar direla, antolaketa hori argitzeko eta egituratzeko.
Esaterako, dirudienez beharrezkoa da lekualdatzeen bilakaera eta horien zergatiak
aztertzea, baita ere ikasle horiek bidaltzen eta jasotzen dituzten ikastetxeen arteko lotura
estuagoa ezartzea edo ardurak eta eskumenak argitzea.

Lekualdatze kopurua nabarmen handitzeak agerian jarriko luke ikastetxe arruntak ez
direla erantzun egokirik emateko gauza; hori kezkagarria da, eta, gainera, guztientzako
bakarra den derrigorrezko hezkuntza sistema okertzen ari dela adieraziko luke.

IKASTETXEEN EBALUAZIOA ETA INTEGRAZIO PRAKTIKA ONEN SUSTAPENA

6. Ikastetxeek hezkuntza-premia bereziei eskainitako laguntza ebaluatzea

Lehentasunezko arrera jarri behar zaio ikasleen aniztasunari eta, bereziki, hezkuntza-
premia bereziko ikasleei eman beharreko erantzunari, eta horren ebaluazio sistematikoa
egin behar da, bai barruko ebaluazioa (ikastetxeek eurek egin beharrekoa) eta bai
kanpokoa.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak lan hori bultzatu, lagundu
eta bermatu behar du, horretarako baliabide egokiak erabiliz. Kanpoko ebaluazioari
dagokionez, komenigarria da zenbait zerbitzuren eginkizuna nabarmentzea, adibidez,
Hezkuntza Ikuskaritzaren edo Ebaluazio eta Ikerketarako Euskadiko Erakunde berriaren
eginkizuna. Ebaluazioen helburua neurri zuzentzaileak hartzea izango da beti; gainera,
ikastetxeen inplikazio handiagoa lortzeko, horiei «informazio itzultzeari» arreta berezia
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jarri beharko zaio, eta parte-hartze organoetan datuak aztertzea ere garrantzitsua da,
batez ere Eskola Kontseiluan eta Ikastetxeko Ordezkapen Organo Gorenean.

7. Integrazioko praktika onak onartzea eta hedatzea

Ikastetxeen ebaluazioak (aurreko gomendioan adierazitakoa) lagungarria izan behar du
hezkuntzako agintariek eta komunitateek integrazioko praktika onen adibidetzat jotzen
diren lanbide erakunde eta jarduerak onartzeko. Halaber, halako praktikak ikastetxe
guztietan hedatzea, trukatzea eta zabaltzea ere erraztu behar da.

8. Ikasgela arrunteko esku-hartzeak eta lankidetzako dinamikak

Aniztasunari erantzun egokia emateko eta hezkuntza-premia bereziez testuinguru
normalizatuetan behar bezala arduratzeko, sarritan beharrezkoa izaten da ikasgelako
gizarte antolaketa aldatzea. Txostenean, halako egoeretan oso erabilgarriak diren
irakaskuntza-ikaskuntzako modalitateei edo estiloei buruzko balorazioak eta
proposamenak jasotzen dira, eta horiek bultzatu beharra dago. Horrela, esate baterako,
ikasgela arruntean zenbait profesionalek aldi berean jardutea (ikasgela barruko, eta ez
kanpoko, laguntza eta esku-hartzea) edo ikasleen arteko lankidetza dinamikak erabiltzea.
Jarduera horiek oso erabilgarriak dira hezkuntza-premia bereziei arreta egitean, baina
ikastetxe batzuetan ez dira behar beste erabiltzen.

IRUDI PROFESIONAL BATZUK INDARTZEA, KOORDINAZIOA ETA
BERRANTOLAKETA

9. Zuzendaritza taldeei laguntza ematea, integraziorako gidaritza gauzatzean

Gure ikastetxeetako zuzendaritza taldeen egoerak, azken urteotan bezala orain ere,
etengabeko arreta eta kezka eragin du. Talde horiek gidaritzarako duten gaitasun
handiagoak edo txikiagoak eragin erabakigarria dauka hezkuntzaren kalitatean eta, orain
aztertzen ari garenari dagokionez, hezkuntza komunitateak hezkuntza-premia bereziko
ikasleei eskaintzeko moduko erantzunaren kalitatean.

Gure Autonomia Erkidegoak arautegi zabala eta aurreratua dauka, halako premien
laguntzari dagokionez; era berean, horretarako giza baliabide asko ditugu. Ikastetxeetako
zuzendaritza taldeek funtsezko eginkizuna bete behar dute arauen eta horiek eguneroko
praktikan aplikatzearen arteko koherentzia bultzatzean, integrazio proiektuak gidatzean,
jarrera eta praktika aldaketak erraztean, integrazioa euskarritzen duten balioak sustatzean,
ikastetxera bideraturiko giza baliabideak ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen
ahalegintzean, hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa eragitean...

Halako eginkizunei aurre egiteko, konpromiso eta jarraipen maila handia behar da; halaber,
heziketa berezia behar da, eta zuzendaritza taldeetako kideei etengabe lagundu behar zaie.

10. Profesionalen hautaketa eta heziketa berezia, aniztasunari eman
beharreko erantzunetan eta hezkuntza-premia bereziez arduratzean

Txosten honetan balorazio eta proposamen asko jaso dira, irakasleak hautatzeko eta
trebatzeko irizpideei buruz, eta, oro har, hezkuntza-premia bereziko ikasleak laguntzen
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dituzten langileei buruz. Egindako azterketaren arabera, gomendio hau talde eta
proposamen pare batean zehaztu nahi dugu:

• Ikasleen aniztasun gero eta handiagoa, itxuraz behintzat, ez zaio egokitzen
irakasleen aniztasunari. Zerbitzu batzuk sustatzeko orduan, orain arte behar bezala
kontuan hartu ez diren zenbait faktore haztatu behar dira, esate baterako,
gutxiengo kulturekiko edo euren ezgaitasunekiko lotura.

• Garrantzia edo detektaturiko arazoak aintzat hartuz, azpimarratu egin behar
dira heziketa berezia, aniztasunari erantzun beharra eta hezkuntza-premia bereziez
arduratu beharra, bi profesional talderi dagokienez: ikastetxeetako zuzendaritza
taldeetako langileak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleak.

11. Irudi profesional «berriak» eskolako dinamikan gehiago integratzea

Gure hezkuntza sistemaren bilakaeran (azken bi hamarkadotan) errazen ikusten den
ezaugarrietariko bat irudi profesional berriak agertzea eta finkatzea da: kontsultako
irakasleak, orientaziokoak, logopedak, fisioterapeutak, lanen ikaskuntzako irakasleak,
laguntzaileak...

Irudi horietariko batzuk ikastetxera erabat atxikita daude; beste batzuek aldi bateko
esku-hartzea dute. Izan ere, gaur egun, ohikoena edozein ikaslek, batez ere hezkuntza-
premia bereziko ikasleek, era guztietako profesionalen laguntza edukitzea da. Horrek
indartu egiten du barruko antolaketaren garrantzia, profesionalen arteko koordinazioa,
tutoretza eginkizuna...

Txostenean jasotako balorazioak kontuan hartuz, badirudi irudi horiek hobeto integratu
behar direla ikastetxearen dinamikan eta antolaketan; gainera, koordinazioa hobetu,
profesional horiek antolaketa mailako egituretan integratu eta zuzendaritza nahiz tutore
taldeekin dituzten harremanak ere hobetu egin behar dira.

12. Zerbitzuen arteko koordinazioa

Hezkuntza-premia bereziei eman beharreko erantzunean, sarritan zenbait zerbitzu egoten
dira inplikaturik. Eta ez hezkuntza zerbitzuak bakarrik, baita gizarte edo osasun zerbitzuak
ere. Gizarte-osasun eremuaren koordinazioa ez da nahikoa (erakunde honek behin eta
berriro nabarmendu du hori, orain arteko txostenetan), eta horren eta hezkuntza
sistemaren arteko koordinazioa ere ez da behar bezalakoa; horrek guztiak, berriz, eragin
kaltegarria sortzen du erantzunaren kalitatean. Hobetu egin behar dira, gutxienez,
zerbitzuen arteko informazio eta koordinazio bideak, ikasleen eta beren familien pre-
mia orokorrei errazago erantzuteko.

Gomendio hori hezkuntza zerbitzuei dagokienez ere baliozkoa da (zerbitzu zentralizatuak,
aldekoak eta ikastetxekoak). Esku hartzen duten eragile guztien arteko koordinazioa
(profesionalak, zerbitzuak, ikastetxeak, familiak, elkarteak...) funtsezkoa da erantzun
koherentea, jarraitua eta kalitatezkoa lortzeko. Horretarako, agian, lagungarria izan daiteke
hezkuntza-premia bereziko ikasle bakoitzaren eskolatze prozesu osoan jarraipen eta
tutoretza lanak dituen pertsona bat egotea (parte hartu eta erantzukizun hori onartzen
duen profesionalen bat), eta pertsona horrek ikaslearen familiarekin edo legezko
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ordezkariekin lankidetzan jardungo luke. Beste testuinguru batzuetan badago profesional
hori; testuinguru honetan ere egonez gero, trantsizio egoeren jarraipena errazagoa izango
litzateke (ikastetxe edo etapa aldaketa) eta erantzukizunak ere hobeto argituko lirateke.

13. Bigarren Hezkuntzako ordutegi antolaketa berriz aztertzea

Hezkuntza-premia berezien laguntzan oinarritu arren, txosten honetan datu argigarri eta
kezkagarriak eskaintzen dira, Bigarren Hezkuntzari dagokionez (hezkuntza hori orokorrean
hartuta). Adibidetzat, eskola emaitzei buruzko datuak ekar daitezke gogora: kalifikazio
akademikoak, ikasturtea berriro egin behar izatea eta pilaturiko atzerapen urteak.

Balorazio guztiak aztertuta ateratzen denez, hezkuntza-premia bereziei emandako
erantzuna oso zaila da Bigarren Hezkuntzan, bertan zenbait faktore biltzen baitira: ikasleen
aniztasuna, irakasleen heziketa nahiz profila, tutorearen irudiaren ahultasuna, ikastetxe
batzuen tamaina zein antolaketa... Irakasleen ordutegiek eta ikastetxe guztien antolaketak
gutxieneko denbora komun batzuk bermatu behar dituzte, horiek koordinazio
pedagogikorako beharrezkoak baitira. Beraz, erakunde honek zera proposatzen du:
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen antolaketa nahiz ordutegiak ikuspegi horrexetatik
berriz aztertzea, elkarrekin egiten dituzten gutxieneko denborak arautzea eta beharrezko
koordinazioa bermatzea.

PROZEDURAK ETA BALIABIDEAK HOBETZEA

14. Hezkuntza-premia bereziak detektatzea eta baloratzea

Lehen ere azpimarratu dugu oso garrantzitsua dela hezkuntza-premia bereziei goiz
erantzutea (1. gomendioa). Erantzun hori baino lehen, kasuan kasuko premia detektatu
eta baloratu behar da, eta diagnostikoa eta jarduera proposamena egitea ere beharrezkoa
da. Horrenbestez, diagnostiko ona garaiz egitea oso garrantzitsua da, familiei egoera
argitzen eta onartzen laguntzeko, baita profesionalen jarduerak errazteko eta bideratzeko
ere.

Eskolatu aurreko diagnostikoei eta premiei goiz erantzuteari dagokionez, beharrezkoa
da oraingo muga batzuk gainditzea eta lotura estuagoa lortzea zerbitzu eskudun guztien
artean (osasun sistemako, gizarte sistemako edo hezkuntza sistemako zerbitzuak).

Eskolatze prozesuan egindako balorazioei dagokienez, txostenean jasotako zenbait egoera
berriz aztertu eta zuzendu behar dira. Esate baterako: lurraldeen arteko desberdintasun
handiak, bai detekzio tasei eta bai balorazio irizpideei dagokienez; ikasleak neskak ala
mutilak izan, detekzioan desberdintasun handiak egotea; hezkuntza-premia berezi batzuk
behar bezala kontuan ez hartzea...

15. Irizpideak bateratzea hezkuntza-premia berezien identifikazioan eta
erregistroan

Txosten honetarako egin den datu bilketak (Hezkuntza Saileko zenbait iturri eta
zerbitzutara jo dugu) agerian jarri du irizpide desberdinak daudela, hezkuntza-premia
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bereziei dagokienez: detekzio tasetan, sailkapen irizpideetan, hezkuntza-premia berezi
batzuk edo besteak kontuan hartzean, baliabide batzuen kuantifikazioa egitean ala ez
egitean... Hori benetako zailtasuna da, egoerak aztertzeko nahiz konparatzeko orduan,
batez ere (Ararteko erakundeari dagokion ikuspegitik) datuak baliozko adierazletzat
erabiltzeko orduan, eskainitako erantzunen ekitate mailari dagokionez. Beraz, zerbitzuen
eta lurralde guztien arteko irizpideak bateratzea proposatzen da, hori lagungarria izango
baita hezkuntza-premia bereziei egiten zaien arretaren jarraipen fidagarriagoa egiteko,
hezkuntza sistemak berak adierazitako datuen arabera.

16. Jarduera protokoloak eta isilpekotasun bermeak

Hezkuntza-premia bereziak baloratzean eta haiei erantzutean profesional askok hartzen
dute parte; horiek txostenak egin edo informazioak trukatzen dituzte, sarritan pertsonen
edo familien eremu pribatuan eragina duten gaiei buruz. Zenbait zerbitzuren ezaugarri
komuna da: osasun zerbitzua, gizarte zerbitzua, hezkuntza zerbitzua... Arlo batzuetan
(adibidez, medikuntzan), tradizio luzeko kode deontologikoa dago eta horrek behartu
egiten ditu bertako profesionalak. Beste arlo batzuetan jarduera protokolo bereziak
garatu dira, jarduera profesionalen mugak arautzeko, bideratzeko edo finkatzeko. Halako
tresnak denentzako berme elementutzat erabil daitezke: profesionalentzat,
erabiltzaileentzat, familientzat, legezko ordezkarientzat...

Hezkuntzari dagokionez, zehazki, hezkuntza-premia bereziei eman beharreko erantzunari
dagokionez, erakunde honen iritziz, pausoak eman daitezke eta eman behar dira,
pribatutasun eta isilpekotasun eskubideak hobeto bermatzeko: esku hartzen duten
profesionalen eskubideak nahiz betebeharrak argitu, jarduera tresnak eta protokoloak
ikuspegi horretatik berriz aztertu, familiei eta elkarteei horri buruzko informazioa eman,
kexatzeko edo erreklamatzeko tresnak ezarri...

17. Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzarako trantsizioa zaintzea

Jasotako datu eta balorazio guztiek agerian jartzen dutenez, unerik kritikoenetariko bat
Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara igarotzea da, bertan zailagoa baita hezkuntza-
premia bereziei arreta egiten jarraituko dela bermatzea, batez ere etapa aldaketarekin
batera ikastetxe aldaketa ere egiten denean, aurrekoarekin antolaketa mailako loturarik
ez duen ikastetxe batera. Bestalde, pertsona batek «jarraipeneko tutorearen» zeregina
egiteko proposamena (12. gomendioan egina) lagungarria izango litzateke halako arazoak
konpontzeko. Ikastetxeen arteko lotura egonkorra eta igarotze horien jarraipen berezia
(laguntza eta ikuskaritza zerbitzuek egin beharrekoa) ere lagungarria izango litzateke.

18. Ikastetxeetan arkitektura-oztopoak ezabatzea

Arkitektura-oztopoak ezabatzea ezinbesteko baldintza da, ezgaitasun jakin batzuk dituzten
ikasleak eskolan integratzeko, eta horixe izan da hezkuntza administrazioak urte
batzuetatik hona sustaturiko jardunbide bat.

Erakunde honek, beste alde batetik, gure Erkidegoko ikastetxe guztien oraingo egoeraren
«mapa» egitea proposatzen du; hori, aldi berean, baliozkoa izango da egindako lorpenak
islatzeko eta etorkizuneko jarduerak bideratzeko. Etorkizuneko jarduera horiek kontuan
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hartu beharko dituzte apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan jasotako elementuak; dekretu
horren bidez, hiriko inguruetara, eremu publikoetara, eraikinetara eta informazio nahiz
komunikazio sistemetara iristeko baldintzei buruzko arau teknikoak onetsi ziren, baita
ikasle gero eta gazteagoak eskolatzeko, ezgaitasunen bat duten profesionalei eta zahartze
tasa gero eta handigoa duen irakasleriari sarrera errazteko arauak ere.

19. Teknologia berriak ustiatzea

Hezkuntza-premia bereziei erantzun egokia emateko, sarri askotan, giza baliabide eta
baliabide material bereziak behar dira. Teknologia berriek, batzuetan, irakaskuntza-
ikaskuntza prozesuei laguntzeko baliabide bikainak eskaintzen dituzte; gainera, tresna
egokituak eta ikaskuntza «aberastuak» eskaintzen dituzte, premia bereziak dituzten
ikasleentzat. Halaber, lagungarriak izan daitezke beste arazo batzuk konpontzeko ere:
informazio arazoak, profesionalen arteko koordinazioari loturikoak, jarraipen arazoak,
irizpideak nahiz praktika onak hedatzeko arazoak...

GIZARTE SENTSIBILIZAZIOA ETA GIZARTE ERAGILEEN INPLIKAZIOA

20. Gizarte sentsibilizazioa eta hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa

Guztientzako eredu bakarra, integratzailea, aniztasunari erantzun normalizatua ematen
diona aukeratzeak garrantzi handia dauka gizarte mailan. Horretarako, arauak eta
baliabideak ez ezik, gizartearen sentsibilizazioa eta hezkuntza komunitateko kideen
inplikazio aktiboa behar da: irakasleak, ikasleak, familiak, irakasleak ez diren langileak,
elkarteak...

Zoritxarrez, gaur egun gizarte guztietan (baita geurean ere) oraindik bereizketaren aldeko
joerak daude. Joera horiek gizarte pentsaera itxien ondoriozkoak dira (urteen joanean
hedatu diren pentsaerak), eta modu sistematikoan gainditu behar dira. Sarritan arazo
gisa azaltzen den aniztasuna elkar aberasteko aukeratzat hartu behar da. Ikastetxeetan
aniztasun gero eta handiagoa egotea, bestalde, ez da gizartearen bilakaeraren ondorio
kaltegarritzat hartu behar (nahi gabe sorturiko ondorea), bizikidetasuna eta hezkuntza
aukerak aberasten dituen baliotzat baizik, lana zailago bihur dezakeen arren.

Hezkuntza agintariek eta eragileek, era berean, gizarte sentsibilizazioko eragile izan
behar dute, eta hezkuntza komunitate osoa hezkuntza-premia bereziei eman beharreko
laguntzan inplikatzea lortu behar dute; horretarako, eskura dituzten tresna guztiak erabiliko
dituzte: gurasoen bilerak, tutoretza bilkurak, klaustroak, elkarteen lankidetzak, ikasturte
hasierako informazioak, proiektuen nahiz ebaluazioen aurkezpena...

21. Familia eta elkarteekiko harremanak

Urte askotako eskarmentuak agerian jarri duenez, hezkuntza-premia bereziko ikasleen
familiek energiak mugiarazteko eta antolaketarako gaitasun handia dute, eta elkarteek
ere garrantzi handia dute. Horiek oso baliagarriak dira laguntzeko, bitartekaritzarako,
eskariak bideratzeko, egokituriko erantzunak bilatzen laguntzeko... Etengabeko
harremanak eta informazio-trukeak sustatu behar dira hezkuntza sistemako agenteen
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eta familia nahiz elkarte horien artean, lankidetzan aritu daitezen, ahaleginak batu ditzaten
eta sinergiak sor ditzaten.


