
1. eranskina. Irakasleentzat galdetegia. 

 

DISLEXIA 

GALDETEGIA: 

Galdetegi honen helburua Lehen Hezkuntzako eskoletan dislexia duten umeei ematen 

zaien erantzuna ezagutzea da. Galdetegiaren bitartez, irakasleek dislexia nahastearen 

inguruan dituzten ezagutzak eta baliabide teknologikoek dislexia lantzeko ematen 

dituzten aukerak ezagutzen dituzten aztertu nahi da. Horretarako, hurrengo esaldiak 

erantzutea eskatzen da eta ahalik eta zintzoen betetzea eskertzen da.  

Eskerrik asko zure laguntzagatik! 

 

- Sexua:                                                          - Adina: 

- Lanean daramazun urte kopurua: 

 

Adierazi gurutze baten bidez (X) zure adostasun maila hurrengo esaldien aurrean 

1etik 5era aukeratuz (Esaldiren batean iruzkinak gehitu nahi izatekotan, azken 

zutabea erabili dezakezu): 

1: Guztiz desados    4: Nahiko ados 

2: Nahiko desados    5: Guztiz ados 

3: Erdizka  

Esaldiak: 1 2 3 4 5 Iruzkinak 

1. Dislexia gaixotasun bat da. 

 

      

2. Dislexia idazketarekin soilik dago lotuta. 

 

      



3. Dislexia iraunkorra da, hau da, bizitza osoan 

zehar pairatzen da. 
      

4. Dislexiak oinarri neurobiologiko bat du. 

 
      

5. Dislexia duten pertsona guztiek ezaugarri 

berdinak dituzte. 
      

6. Dislexia duten pertsonak sendatu egin ahal dira. 

 
      

7. Dislexia arazo kognitiboekin lotuta egoten da 

beti.  
      

8. Dislexiaren diagnostikoa 8 urtetik aurrera egin 

behar da. 
      

9. Diagnostiko egoki batek profesional baten 

balorazioa eskatzen du. 
      

10. Diagnostiko bat izan bezain laster berreziketa 

(reeducación) martxan jarri behar da. 
      

11. Diagnostiko baten helburua umeak etiketatzea 

da. 
      

12. Dislexiak eragina du arlo sozial eta 

emozionalean. 
      

13. Dislexiak beste nahaste batzuekin izan dezake 

erlazioa, AFNH (Arreta Faltaren Nahastea eta 

Hiperaktibitatea) esaterako. 

      

14. Irakasle askok ez dute dislexia ezagutzen edo 

ez dira gai horren sintoma edo ezaugarriak 

detektatzeko. 

      



15. Dislexia duen ume batentzat eskola garaia da 

etaparik txarrena, irakasleen ezjakintasunaren 

ondorioz. 

      

16. IKTak (Informazio eta Komunikaziorako 

teknologiak) ez dira baliagarriak dislexia bezalako 

nahasteekin lan egiteko. 

      

17. Ez dago baliabide digital nahikoa (programak, 

aplikazioak edo jolasak) dislexia lantzeko. 
      

18. Irakasle gehienek ez dituzte  IKTek eskaintzen 

dituzten aukerak ezagutzen. 
      

     

19.- Ezagutzen al duzu gelan dislexia duten umeekin irakurketa eta idazmena 

lantzeko material berezirik? BAI/EZ. Erantzuna baiezkoa bada, aipatu jarraian 

material horren/horien izena/k:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

20.- Ezagutzen al duzu gelan dislexia duten umeekin irakurketa eta idazmena 

lantzeko teknologia berririk? BAI/EZ. Erantzuna baiezkoa bada, aipatu jarraian 

material horren/horien izena/k:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


