AURRE-IDAZKETAN ETA IDAZKETAN DAUDEN ZAILTASUNAK
ULERTZEN ETA IDENTIFIKATZEN LAGUNTZEKO IKASTAROA

Idazten

ikasteko

arazoak

dituzten

haurrek

zailtasun

sentsoriomotoreak, pertzepziozkoak edota praxikoak izaten dituzte,
ondorioz, arkatza gaizki heldu, letrak nola osatu jakiteko zailtasunak
izaten dituzte, letra alderantziz dagoen edo ez jakitea kostatzen zaie,
edota hitzen arteko bereizketa desegokia egiten dute. Idazketa
prozesua ikasteko zailtasunak dituzten haurrekin lan egiten dugun
terapeuta

okupazionalok

horrelako

egoerarekin

aurkitzen

gara

egunero.
Ikastaro honen bidez, eskuz funtzioaren, aurre-idazketaren eta
idazketaren trebetasunen garapena eta duten bilakaera ulertu nahi
ditugu. Haur batek idazketarekin hasi ahal izateko zer baldintza bete
behar dituen ezagutzea, eta idazketarekin zerikusia duten garapenalderdiak zein diren eta nola mugatu edo eragin dezaketen ulertzea.
Halaber, idazketa ikasteko zailtasunak dituzten haurrekin esku
hartzean

terapeuta

indibidualean

okupazionalak

oinarritutako

duten

idazketa

rola,

haurraren

ikasteko

profil

metodologia

aukeratzearen garrantzia eta irakasleek eta terapeutek taldean lan
egitearen garrantziaz haurren ikaskuntza eta jarduna errazteko.
Ikastaroa egiten duten ikasleek bereganatuko dutena;
 Eskuz idaztearen garrantzia ikastea.
 Eskuzko

idazketan

eragina

duten

oinarrizko

osagaiak

zailtasunak

dituen

haurraren

arazorik

ohikoenak

ezagutzea.
 Idazteko

identifikatzen jakitea.
 “Eskuz idazteko borrokalariak” identifikatzea.
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Programa eta edukiak
Ikastaroak 8 orduko iraupena du, eta honako eduki hauek irakatsiko
dira:


Eskuz idaztearen garrantzia. Eskola-arrakastarako gakoa.



Zirriborrotik

marrazkira.

Garrantzia

idazketan.

Eskuaren

trebetasunak garatzea:
o Motrizitate fina.
o Lapitzari modu eraginkorrean heltzea.


Idazketan hasi aurreko mugarriak. Lehen trazuen ebaluazioa.



Idazketaren

osagaiak:

sentsoriomotoreak,

kognitiboak,

pertzepziozkoak.


Grip-aren erabilera.



Idazteko postura.



Zer da disgrafia eta nola identifikatu.



Zer da lateralidadea.



Idazketa

irakasteko

programen

aurkezpena,

zehazki

Handwriting Without Tears® erakutsiko da.
HWT® programa Jan Olsen terapeuta okupazionalak sortutako
eta balio zientifiko frogatua duen aurre-idazketa eta idazketa
ebaluatzeko eta esku hartzeko programa da. Programa hau 5
eta 10 urte bitarteko idazteko prozesuan zailtasunak dituzten
haurrei laguntzeko diseinatutako programa da.
Irakaslea
Pilar Sevilla
Terapia okupazionalean diplomatu zen 2005ean Extremadurako
Unibertsitatean. Arreta Goiztiarreko graduondoko ikastaroa egin zuen
Neuroinnovan. Esku hartzeko hainbat marko eta teknikatan prestatu
da; Carmen Torresen Psikomotrizitate Elkartean Psikomotrizitatean
espezializatu zen, USC eta WPS-ko Integrazio Sentsorialean ziurtatua
da (4558 zk.), Basic DIRFloortime® Provider da 2019tik, eta
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neuroerrehabilitazioko hainbat teknikatan trebatu da (C.Bobath,
Affolter, Perfetti etabar).
Idazketaren arazo espezifikoen ebaluazioarekin eta esku-hartzearekin
lotutako hainbat ikastaro egin ondoren, 2021ean Idazketako
Espezialista gisa zertifikatu da Handwriting Without Tears®
programan (2128 zk.).
2012tik, neuroerrehabilitazioko eta haur eta gazteen errehabilitazioko
unitateetan lan egin du terapeuta okupazional gisa.
2019az geroztik, lan terapeutikoa eta irakaskuntza uztartzen ditu,
eskuzko funtzioari eta idazketari buruzko ikastaroak, hitzaldiak eta
tailerrak emanez.

Hartzaileak
Irakasleak,

PTak,

ikastetxeko

orientatzaileak,

optometristak,

logopedak, fisioterapeutak, psikologoak eta idazketa arazoak dituzten
haurrekin

lan

egiten

duten

eta

gaian

interesatuak

dauden

profesionalak.
Lekua
Webinar. Plataforma birtual baten bitartez egingo da, eta link baten
bidez konektatu beharko da. Linka posta elektronikoz bidaliko da.
Datak eta ordutegia
2022ko urtarrilaren 22an, 9:00tik 13:30tara eta 15:00tik 18:30ak
arte.
Prezioa
55€
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Izen ematea eta ordainketa modua
Izena emateko eta ikastaroan plaza bat erreserbatzeko, beharrezkoa
da

emailez

idazkaritza@garatu.info-ra

inskripzio-orria

beteta

bidaltzea, NANaren kopia bat eta banku-transferentziaren egiaztagiria
eranstea. Izen-ematea matrikularen ordainketa formalizatzen den
ordenaren araberakoa izango da.
Matrikula Laboral Kutxaren kontu korronte honetan ordainduko da:
ES48 3035 0023 90 0230090411.
Ikaslearen

izen-abizenak

eta

“Idazketa

ikastaroa"

kontzeptua

adieraziz.
Matrikulatzeko azken eguna, 2022ko abenduaren 30a.
Baldintzak
Erreserba

ordaintzean,

ikastaroaren

baldintzak

onartzen

dira.

Ikasleak izen-ematea ezeztatzea onartzen da abenduaren 30a baino
lehen, eta inskripzioaren% 80 itzuliko da. Data horretatik aurrera ez
da ordaindutako zenbatekoa itzuliko.
Gutxieneko

parte-hartzaile

kopururik

ez

badago,

antolakuntzak

ikastaroa eteteko eskubidea izango du, eta inskripzioaren zenbateko
osoa itzuliko da.
Antolakundea ez da arduratuko berarekin zerikusirik ez duten
arrazoiengatik gertatzen diren ezerezteez.
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