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Sarrera

Lan honetan hezkuntza-premia bereziak (aurrerantzean HPB) dituzten haurrekin
eskolan nola jokatu behar den jakiteko argibideak ematen dira. Esku-hartze
horretarako ezagutu beharreko egungo irizpideen ideia orokorra eskaintzen da.
Irakasleak zertan oinarritu behar duen eta zer kontzeptu kontuan hartu behar dituen
aipatzen da, eta hezkuntza-premia berezien hiztegiko hainbat gako eskaintzen dira.
Hezkuntza Berezian izango diren ikasleen hautematea egiteko proposamena egiten
da; ikasleen curriculum-maila neurtzeko baliabide-ereduak eta hauek osatzeko
kontuan har daitezkeen beste osagai batzuk zerrendatzen dira.
HPBen eremuan hartu beharreko neurriak, adituen esku-hartzea eta Euskal
Herrian dauden administrazio-erakunde ezberdinetako hezkuntza-premia bereziak
dituzten ikasleen harrerarako baliabide-zentroen erreferentzia egiten da, bai eta
haien kokapena eta funtzioen zerrendatzea. Neurrien artean, esku-hartzearen antolaketa eta ikaslearekiko lana nola egokitu, antolatu eta ebaluatu, proposatzen
da; betiere, ikaslearen eremuari, gaitasunei, adituen prestaketari eta, batez ere,
ikasleak lortu behar dituen konpetentziei lotutako irizpideak aipatzen dira.
Eskola-garaian agertzen diren nahaste psikoebolutiboak ezagutzeko teoriaren laburpen zabal bat egiten da. Bertan, definizioen eta nahasteen sailkapenak
agertzen dira; batetik, irakasleen esku-hartzea antolatzeko, eta bestetik, nahasteen
eremu nagusiak ulertzeko. Irakaslearen esku-hartzea antolatzeko bi atal nagusi
bereizten dira: batean, irakurketa- eta idazketa-prozesuan eragiten duten nahasteak, eta bestean, portaerari lotutakoen (jokabideak, harremanak, etab.) sailkapena
egiten da. Horrek irakasleen lanaren antolaketa errazteko asmoa bilatzen du. Bigarren sailkapenean —nahaste gehienak bilduko lituzkeena— biorritmoak,
portaerak, pentsamendua eta ezagutzaren lorpen-prozesua aurkezten dira.
Azkenik, HPB dituen ikasle bakoitzak izan dezakeen nahastearen ezaugarriak, detekzioa eta esku-hartzea, horiekin lan egiteko izango ditugun baliabideak, eskola barneratzailea zer den, ikastetxeetan aurki daitezkeen erantzunen
azalpena, jazarpen psikologikoak… kontuan izateko erreferentziak eta gakoak
aipatzen dira. Hau dena, ondoko orrialdeko kontzeptu-mapan, modu sintetizatu
batean, agertzen da.

TUTORETZA
ANIZTASUNA
FORMAKUNTZA
IKASKUNTZA-PROZESUA
DIAGNOSTIKOA

IRAKASLEAK
ORIENTAZIOAN
ADITUAK

1. irudia. Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoen azalpenaren kontzeptu-mapa.

ESKU-HARTZEA

lau ataletan
bana daiteke

ANIZTASUNA
ASERTIBITATEA
ERASO PSIKOLOGIKOA
IKASKUNTZA-PROZESUA
HARREMANAK
.../...
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1. Egungo esku-hartzearen ikuskera psikologikoa
1.1. ESKU-HARTZEAREN IRIZPIDEAK
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin esku hartzeko egun jarraitu eta
kontuan hartu beharreko hainbat irizpideren artean, aldez aurretik ezarri behar
diren lan-irizpideak eta hezkuntza eta Garapenaren Psikologiaren edukiak ditugu.
Bestetik, irakasle batek ezagutu behar dituen oinarrizko edukiak jaso dira. Egungo
esku-hartzerako ezinbestekotzat jotzen diren eta irakasleek gogoan izan behar
dituztenak, honako hauek dira: haurraren adin-tarteak eta garapen-aldiak, pertsonagaitasunak eta trebetasunak biltzeko ikuskera, adimenaren antolaketarako hainbat
ikuskera objektibo, adin-tarte bakoitzean esanguratsua den garapen-dimentsioa eta
lateralitatearen garrantzia. Nabarmendu behar dira Europar Batasuneko hezkuntzarako irizpideak eta konpetentzietan oinarritutako heziketa. Gaur egungo hezkuntzak eta gizartearen eskakizun berriek eskatzen duten mugen heziketa zer den
azaldu beharra dago; egunotan bizi ditugun gizarte-aldaketek ekarria edo sortua,
etorkizuneko pertsonen oinarrizko balio, eduki, prozedura, eta abar, hezteko behar
diren oinarrizko eta gaur egungo irizpide gisa azaldu ditugu.
Hezkuntza-premia berezien kontzeptua ulertzeko eta esku-hartzearen nondik
norakoak adierazteko, komeni da definizio batetik abiatzea; beraz, hori dela-eta,
hona hemen hainbat egileren aipamenak:
Brennan-ek honela definitu zituen Hezkuntza Premia Bereziak: «Ezintasunak (fisikoa, zentzumenena, intelektuala, emozionala, soziala edo mota horien arteko edozein
konbinaziorena) eragina du ikaskuntzan, eta beharrezko egiten du curriculum berezi
edo aldaturako sarbide bat edo guztiak eskaintzea, edo ikaslea egoki eta eraginkortasunez hezteko behar diren ikaskuntza-baldintza egokitu berezi batzuk eskaintzea.
Premia berezia behin-behinekoa edo iragankorra nahiz iraunkorra izan daiteke, eta
arina nahiz larria» (Brennan, 1988: 36).
González Manjón-ek dio: «Hezkuntza-premia bereziak askotarikoak izan daitezke.
Curriculumera sartzeko baliabide berezien hornidura adieraz dezakete, adibidez,
ekipamendu berezia edo irakaskuntza-teknika espezializatuak eska ditzakete; edo curriculuma egokitzeko premia adieraz dezakete, edo hezkuntza bideratzen den gizartetestuinguruari eta klima emozionalari arreta berezia emateko premia» (González
Manjón, 1995: 12 eta 13).
Sanz del Río-ren arabera «Ikasleen ikaskuntza-arazoek izaera interaktiboa dute, alde
batetik, beren egoera pertsonalen nahiz eskola-ingurunearen ezaugarrien araberakoak

10

Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoak

direlako. Baina, era berean, kontzeptu erlatiboa ere bada, HPBak kasu bakoitzean
finkatzen diren helburuen eta erabiltzen diren ebaluazio-metodoen araberakoak
baitira. Hortaz, HPBen kontzeptuak eskolan, hezkuntza-erantzunean, jartzen du
enfasia, eta ikaslearen garapenari berari loturiko arazo espezifikoak erlatibizatzen
ditu» (Sanz del Río, 1995: 39).

1.1.1. Esku-hartzearen definizioa
Agerikoa da ikasleak ezberdinak direla eta ezberdintasun horiek faktore askoren eraginez izaten direla: ahalmenak, motibazioak, interesak, egoera soziala, etab.
Beraz, irakasleak kontuan izan beharko ditu eta bere hezkuntza esku-hartzea
horien arabera moldatu. Desberdintasunon artean ikasleetariko batzuek hezkuntzabehar bereziak izatea topatzen dugu. Behar bereziak dituzten ikasleek, beraien kideek baino zailtasun handiagoak dituzte beren adinekoei zuzenduriko curriculumean zehaztutako ikaskuntzara heltzeko edo supergaitasun intelektualekoak dira.
Esku-hartzea zehaztu beharra dago, horretarako gure eginkizunaren nondik
norakoak zehaztuko dira, definizioa eta oinarria izango diren irizpideak aipatuz.
Aipatu esku-hartzeak hainbat eragile psikologiko ditu, betiere Garapenaren
Psikologiako pertsonaren oinarrizko gaitasunak kontuan ditugula: komunikatzeko,
gizarte-harremanetarako, afektibitaterako, ezagutzeko eta mugitzeko —maila
psikomotorreko— gaitasunak. Horiekin batera, prozesu psikologiko nagusiak diren
oroimena, hautematea, motibazioa eta arreta etengabeko aktibazio-mailan egon
beharko dira; hau da, irakasleak izango duen lan didaktikoaren barruan oinarri
psikologiko hauek indarrean egon beharko dute. Hori horrela, esku-hartzearen
definizioan honakoa zehaztu ahal da:
Irakasleak irizpide psikologiko eraginkorretatik gauzatu beharko du esku-hartzea, eta
horretarako, eskura izango dituen baliabideak ezagutu behar ditu eta baliabide horiek
martxan jartzeko etengabeko prestakuntza jaso beharko du; familiarekin adostu
beharreko esku-hartzea ikastetxeko aditu eta irakasleekin adostutakoa izango da,
betiere eskola barneratzailearen printzipioak bermatuz eta ikasleak asertibitatearen
jokabidean heziz.

Hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleekiko arreta integrazio- eta barneratze-printzipioek gidatu egingo dute eta arreta hori ikasleak behar bereziak
dituela ohartzen garen momentutik hasiko da.
Esku-hartze hau gauzatu ahal izateko, hainbat irizpideri jarraitu beharko diegu,
horrela egokitzapena egin ahal izango da. Egokitzapena curriculum-arlokoa izan
daiteke edo ez. Curriculum-egokitzapena izateko, hainbat baldintza bete behar dira:
– Bi urteko atzerapena duenean (atzerapen esanguratsua).
– Atzerapena iraunkorra izan behar da eta 2 ikasgaitan baino gehiagotan. Hau
da, ikasle batek zailtasunak baditu inguruan arazoak daudelako (norbait hil
delako, gurasoak bereizi direlako…), ez da curriculum-egokitzapenik
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aurrekoaren moduan; agian ez delako behar, edota egoerak itzulbidea
egingo duelako.
– 18 urteak baino lehen detektatzea edo atzerapen hori sumatzea.
Esku hartzeko unean, kontuan hartu beharko ditugu zein diren ditugun
baliabideak (materialak, pertsonalak…), ikastetxean dauden langileak (PTa,
orientatzailea, psikologoa, pedagogoa…), zein material ditugun, etab. Hain zuzen
ere, 1.3. puntuan aipatzen diren baliabideen erabilera egin beharko da.
Ikasle batek hezkuntza-premia bereziak dituela jakin ondoren, ezinbestekoa
da familiarekin biltzea eta egoera azaltzea. Haiek jakin behar dute beren seme
edo alabari probaren bat egingo zaiola, ariketa bereziak egingo dituela, nolakoak izango diren, eta orientatzailearekin astean ordu kopuru zehatz bat egongo
dela. Baina ez hori bakarrik, gurasoen inplikazioa ezinbestekoa da haurrak
garapen egokia izan dezan (hau ez dagokie soilik hezkuntza-premia bereziak
dituzten ikasleen gurasoei, guztiei baizik, oso garrantzitsua baita familiarekin
lankidetzan aritzea, baina garrantzitsuagoa kasu hauetan). Ikasleak eskolan egiten
duena eta egiten duen bezala, gero etxean ere landu beharko da. Adibidez, ikasle
batek arreta-gabezia baldin badauka, etxean ere landu beharko dute egunero,
zuzendu nahi bada (hobe da egunero 15 minutuz egotea, asteko egun batean 2 orduz
egotea baino).
Beraz, ikaslearen, irakaslearen eta gurasoen artean koordinazioa
ezinbestekoa da. Elkarlana nahitaezkoa da eta era orekatuan gainera.
Bestalde, LOGSEn proposatzen den bezala, eskola barneratzailea izan beharko da, azken finean haur guztien eskubidea delako elkarrekin ikasi eta jolastea. Horrek ez du esan nahi soilik eskola berdinean egotea, baizik eta diskriminatua ez sentitzeko eskubidea duela. Ez dira haur batzuk besteekiko babestu behar;
hori gehienbat irakaslearen esku dago.
Eskola barneratzailea gauzatzeko elkarbizitza-plana egiten da ikastetxeetan,
eta, bertan, aniztasunaren trataera, barneratze-prozesua eta eraso psikologikoa sahiesteko lana sustatu beharko dira.
Aniztasunaren trataerari dagokionez, esan beharra dago gelan ikasle desberdinak izango ditugula: ijitoak, adimen-atzerapena dutenak, maila sozioekonomiko
baxukoak, supergaituak edo talentu apartekoak, etab. Beraz, ikaslearen ikasteko
gaitasunak (ez da intelektuala bakarrik izan behar) kontuan hartu beharko ditugu
eta bertan hezkuntzan izandako esperientziek eragin handia dute eta irakaslearen
papera ezinbestekoa da. Esperientzia horren ondorioz ikasteko motibazioa edo
motibaziorik eza sortzen da; izandako arrakasta eta porrotaren ondorioz (haurraren
inguruneak ere eragin dezake), orduan, ikasleek arrakastak izan ditzaten ahalegindu behar dugu. Bestalde, haurrek dituzten gaitasunen arabera, era bateko edo
besteko ikaskuntza motak aurrera eramango dituzte eta horretan hezitzaileak oso
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ongi zehaztu behar du zein laguntza mota eskainiko dion haurrari (ez da ona
gehiegi laguntzea): puntuala, iraunkorra, talde txikian, talde handian, bakarka, klase barruan, klasetik kanpo, denbora egokitua, eduki minimoetan oinarritua… Aniztasunaren trataeran ikasleen interesak ere kontuan hartzen dira, hau da, edukiak
haurraren etorkizunari begira landu behar dira, lan-munduarekin loturak dituztenak, etab. Azken finean, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin eskuhartzea antolatzeko helburua funtzionaltasuna izan behar da. Hauek guztiak
aztertu beharko ditugu taldean, barneratze-prozesuan ongi dagoen ikusteko.
Nahasteak ekiditeko, hezitzaile garen aldetik, aurrezaintza egin beharko dugu;
beste era batera esanda, beharrezkoa da gure ekintza profesionala zertarako egiten
dugun jakitea. Haur Hezkuntzan irakurketa- eta idazketa-prozesua estimulatu behar
dugu eta horretarako, bai eta arazoak agertzea ekiditeko ere, hainbat arlo landu behar
dira: txukuntasuna, lateralitatea, nortasuna eta gizarte-harremanak, eta oinarrizko
prozesu kognitiboak. Hauekin irakurketa- eta idazketa-prozesuan ikasteko ezinbestekoa den arreta landuko dugu; eskua haurrarengana hurbilduz, isilik egoten…
Eskolak haur guztien garapenean aurrerapausoak emateko aukera ezin hobea
eskaintzen du. Horrekin batera, azpimarragarria da orobat haur bakoitzaren ezintasunak antzeman eta konpentsatzeko orduan duen eginkizuna, zeren hazkuntza
eta garapen pertsonala indartzen dituzten aukera oparoak eskaintzen baititu.
Beraz, hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrentzat ere egokia da, dituzten
zailtasunak konpentsatzeko, garapena osotasunez bultzatzeko zein gerora izan
ditzaketen hainbat beharri aurrea hartzeko aukera bermatuz.
Txikitatik sumatzen dira haur bakoitzaren premiak, hori dela-eta, garai
horretan hasi beharko ditugu esku hartzeko eta laguntzeko programak. Lan hori
egiteko orduan, beraz, haur guztiek normalizatutako ingurune bateko partaide
izan beharko dute; horrela, ikasleek norbanakoaren gaitasunak ahalik eta gehien
garatzeko gizarte-ingurunean integratzea ezinbestekoa dela kontuan izango dugu.
Gaur egun ohikoa da ikasgeletan Hezkuntza Bereziko ikasleak aurkitzea,
haienganako ikuskera normalizatu den aldetik. Urte batzuk atzera, ez baitzuten
hezkuntza-sisteman sartzeko eskubiderik. Hala ere, aipatzekoa da oraindik ere
ikasle hauen hezkuntza bermatzeko gauza gehiago egin daitezkeela, zeinak ingurukoen esku dauden. Honekin esan beharra dago, irakasle, ikasle eta familiaren
arteko elkarlana ezinbestekoa dela, jakina, bai ikasle arruntekin, eta zer esanik ez,
baita hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin ere. Hiruki hau osatzen dugun
guztion lanak hurbilekoa eta koordinatua behar du izan.
Integrazioarekin batera, behar bereziak dituzten ikasle hauen autonomia
bermatu beharko genuke, eguneroko bizimodurako trebetasunak, orientazioa eta
mugikortasuna landuz, nork bere autonomia areagotuz. Irakasleon lana baita
pertsonaren osotasuna bilatzea, eta ez soilik eskolako testuinguruan, bizitza
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arrunterako autonomia ere bilatu nahi da, ikasle horien bizitza ahalik eta normalen
bilakatuz. Integrazioarekin batera, beraz, normalizazioa ere lortu nahi da,
hezkuntza-premia bereziak dituztenenganako errespetua eta lankidetza bermatuz.
Azken batean, irakasleon ardura izango da ikasle guztien ikaskuntzaprozesua bideratzea. Hala ere, ez dago sobera esatea egoera batzuetan prozesua
egokitzea beharrezkoa dela, beraz, Hezkuntza Bereziko ikasleekin irakasleek
honako ezaugarri hauek kontuan izatea merezi du:
– Ikaskuntza-prozesua ikasleen ezaugarrietara egokitzea.
– Eguneroko bizitzari dagozkion egoerei buruzko proposamenak egitea
(funtzionaltasunaren ordainean eta aplikagarritasunari begira).
– Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak ikaskuntzaren arazoen analisia zein
azalpen-lan profesionala behar duela ulertzea.
– Ikaskuntza motibazioa behar duen prozesu planifikatua dela aintzat
hartzea.
Ikaskuntza-prozesuan, askotariko arazoak sor daitezke:
– Eginbeharraren ulermen-arazoa: prozesu zein kontzeptuetan oinarriaren
falta izatea. Ikaskuntza antolatzeko eraren eta irakaskuntza-proposamenen
arteko desoreka.
– Arreta falta: motibazio falta, norbanakoaren gaitasunenganako konfiantza
falta, oreka pertsonalaren zein emozionalaren falta.
– Eskola, irakasle, familia zein ikaskideen laguntza falta: taldean bazterketa
sumatzea, ikaslearen beharrekiko eskolaren erantzun falta, familiaren
laguntza eskasa.
Ikaskuntza-prozesu honetan ikasleen gaitasunak «parekatzen» saiatuko gara
eta, egoeren aurrean jarduteko zenbait modu landuz, ikasle guztien gaitasunetara
egokitutako ariketak moldatuko ditugu, horrela ikasle guztiek aukera berdinak
izan ditzaten. Esaterako, ez ditugu soilik azterketak baliatuko ebaluazioa egiteko,
beste metodo batzuk bilatuko ditugu: behaketa zuzena, etxeko lanak egokitasunez
egiten dituzten, bakoitzaren gaitasunak, eta abar, kontuan izanik ikasle guztiek ez
dutela ariketetan arreta mantentzeko gaitasun berbera.
Ikasle bakoitzari behar duen oro eskaini behar zaio, curriculum malgua osatu
beharko dugu beraz, gailentzen diren arloetako gaitasunak suspertzeko baliabideak
eskaini ahal izateko. Horrekin batera, planteatuko diren helburuak errealak izango dira, benetan lor daitezkeenak. Ariketak bakoitzaren gaitasunetara molda
daitezke, behar bereziak dituzten ikasleen ikasteko prozesua erraztuz edo
egokituz: ariketak irudiz lagunduz, kolore gutxi jarriz, testuak zatika banatuz, eta
abar, nahaste bakoitzak dituen ezaugarriak kontuan hartuz moldatuko ditugu (ikusi
aurrerago honi buruzko informazioa).
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Irakasleek kontuan izango dute, beraz, ikasle guztiak ezberdinak direla, hori
dela-eta, aniztasunaren aurrean arretaz jokatuko dute. Aniztasuna ikastetxearen
eta ikasgelaren osagai naturala da eta faktore baten baino gehiagoren menpe dago,
hots, ikasleen adinak ez ezik, haur bakoitzak eskola hastean duen errealitateak ere
baldintzatzen du, eta zenbait kasutan besteetan baino esanguratsuagoa izango da.
Aniztasun horrek, beraz, iturburu ugari izango ditu: haur bakoitzaren garapenerritmoa, familiarteko hizkuntza, bakoitzaren gaitasunak, giro soziokulturala eta
familia-giroa, kultura-jatorria, ezagutza-era ezberdinak…
Irakasleok, beraz, hezitzaile moduan, aniztasunari erantzun egokia emateko egin beharrekoak ezagutu beharko ditugu:
– Irakas-ikaskuntza egoera malguak eta desberdinak antolatu.
– Ahalik eta ikasle gehien hezkuntza-etapa bakoitzeko helburuek finkatzen
dituzten gaitasunen multzora iristea ahalbidetu.
– Ikasleen burujabetasuna estimulatu eta norberaren ikaskuntzan gero eta rol
aktiboagoa hartzea ahalbidetu.
– Prozesua modu etengabean ebaluatu, eta ez azterketa soil batekin.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrekin eskolan aritzeak irakasleen formakuntza eskatuko du. Haur bakoitza mundu bat baita eta hauei lagundu ahal izateko
bakoitzaren nahasteak ezagutzeak eta horren arabera nola jokatuko dugun jakiteak
bere garrantzia du. Nahaste baten esku-hartzea egin ahal izateko beharrezkoa baita
horretan eragiten dituzten ezaugarriak ezagutzea, detekzio goiztiarra egin ahal
izateko.
Nahastea ezagututa, izendatzeko orduan, kontuan izango ditugu hauetan ohikoak diren bi aurrizki: «dis-» eta «a-» bereizketa egiten jakitea garrantzitsua da.
– «Dis-», ikaskuntza-prozesua aurrera joan ahala ager daitezkeen nahasteei
egiten die erreferentzia (dislexia, dislalia, disgrafia, disfemia…).
– «A-», berriz, prozesua bukatuta eta ezagutza barneratuta izanda, bat-batean
zailtasunak agertzen direnean, gaisotasun, istripu edo dena delakoagatik,
aurrizki honekin hasiko da nahastearen izena (alexia, agrafia, afonia…).
– Sindromea ere aipagarria da, pertsonarengan nahaste bat baino gehiago
egongo direla esan nahi du.
Nahiz eta irakasleok profesionalekin bat lan egin, interesgarria izango da
goian aipatutako kontzeptu horien bereizketa egiten jakitea, beharrezkoa den eskuhartzea aurrera eraman ahal izateko.
Nahasteak bi multzotan banatzen dira: batean, irakurketa-idazketari eragiten diotenak; prozesu horretan zehar ager daitezkeen nahaste guztiak bilduko dira
(arreta-gabezia, dislexia, hiperaktibitatea, TEL, hizkuntza-mintzaira-lengoaiari
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lotutako nahasteak), eta bestean, jokaera eta harremanei dagozkienak, haurraren
harreman sozialetan eragiten duten zailtasunak (autismoa, supergaitasuna, Downen sindromea, oligofreniak, mugimen-arazoak, arazo psikosomatikoak). Bigarren
multzoa, lanaren II. zatian jorratuko dugu; batetik nahaste psikoebolutiboen azalpen orokorra eta esku hartzeko planteamendua egiten da, eta, bestetik, eskolagaraiko nahaste psikoebolutiboak sailkatzeko modu bat azaltzen da, askoz ere orokorragoa; azkenik, eskola-garaian gehien agertzen diren nahasteen taldekatze bat
egiten da, bata, irakurketa-idazketa prozesuari lotutako nahasteen azalpena (2.3.1.
puntua), eta, bestea, harreman edo portaerari lotutakoa (2.3.2. puntua).
Esan bezala, nahasteetan esku hartzeko ikaslearen ingurukoekiko koordinazioa behar-beharrezkoa da. Irakasleen eta gurasoen arteko harremana gertukoa izatea nahitaezkoa izango da, eta irakasleak eskolan landuko dituenak etxean ere modu berean landuko direla ziurtatuz (honekin ikaslearen nahastea(k) ekidinez joango
direlarik) emaitzak lortuko dira.
1.1.2. Hezkuntza eta Garapenaren Psikologia eskola-garaian
Hezkuntza Bereziaren eremuan esku hartzeko garaian, irakasleak jasotako
hainbat ezagutza kontuan hartu behar ditu, bai lanaren antolaketarako balio
dutenak bai ikasleei egokitu behar zaizkien baliabideak, helburu didaktikoak eta,
oro har, irakaslearen dinamikan ezinbestekotzat jotzen direnak. Horien artean,
esanguratsuago baliatzen ditugunak aipatuko dira.
Horregatik, Psikologiaren Garapenean eta ikaslearen baitan gertatzen diren
aldaketak gogoratu nahi ditugu, aldaketa horiek barneratzea garrantzitsutzat hartu
beharra dago, eta aldaketa horietan parte hartzen duten pertsonaren gaitasunak, trebetasunak, adimenaren ezaugarriak, ikaskuntza esanguratsua, lateralitatea eta egun
indarrean dagoen konpetentziak programatzeko modua ondoko puntuetan azalduko
dira.
1.1.2.1. Haurraren adin-tarteak eta garapen-aldiak
Pertsonaren garapena kontuan hartuko dugu. Eskola-garaian ikasleen curriculum-maila ezagutzeko, zein adin eta garapen-uneri dagokion ezagutzeko, baliagarria zaigun Garapenaren Psikologiaren ekarpen nagusiak ainguraketa teoriko labur
bat jaso du. Horren inguruko informazio gehiago izateko edo kontsultatzeko,
Irakasle Ikasketak diplomako apunteak eta erreferentzia-liburuak erabil daitezke.
Eskolako lehendabiziko urteetan, Haur Hezkuntzari dagozkion urteetan, irakasleen lana estimulazio mailan jorratu behar da. Ikasleak behar dituen gaitasunak (konpetentzien irizpideari jarraituz) aktibatu, erlazio mailan lantzeko, eta
garunaren neuronen arteko elkarketa fisiko-kimiko-psikikoari arreta jarriko zaio.
Ikaste-prozesuaren hurrengo etapan, Lehen Hezkuntzako epealdian, hasierako
zikloan estimulazioaren iraupen maila bat dagoen arren, ikasleei Oinarrizko
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Prozesu Kognitiboak modu kontzientean irakasteko garaia denez, estimulatzeaz
gainera, pertzepzioa, motibazioa, oroimena eta arreta landu, antolatu eta ikasteirakaste prozesuaren programazioan sartuko dira; HPB dituzten ikasleei laguntzasaioak eskaintzeko unea izango da ere.
Haurra jaio eta 12 urte bitarteko garapen-aldiko erreferentzia emango dugu.
Garapenaren Psikologia eskola-garaian hiru adin-tartetan banaturik ikusi ohi da.
Hasierako haurtzaroa, haurra jaio eta hiru urte arte; hiru urtetik sei urte arteko tartea, eta, azkenekoa, hamabi arte. Piaget-en sailkapenari begiratuta, ondoko taulan,
modu laburtuan, adin-tarte bakoitzari nola izendatzen zaion jasoa dago.
SENTITU ETA MUGITZEKO ALDIA 0-3 URTE
ERAGIKETA AURREKO ALDIA

3-6 URTE

ERAGIKETA ZEHATZEN ALDIA

6-12 URTE

1.1.2.2. Pertsona-gaitasunak eta trebetasunak biltzeko ikuskera bat.
Pertsonaren gaitasunak bost direla jakina da, eta geroago aipatuko ditugu
konpetentzietan trebatu behar ditugun pertsonen azalpena ematen dugunean. Dena
den, eguneroko bizitzan hainbat planteamendu egiten zaizkigu eta horiek antolatzeko hainbat eginkizun, egitasmo, estrategia, etab. Horietariko batzuk ondorengo ataletan aipatuko ditugu. Pertsonaren heziketa integralaren ikuspegitik ohikoak
dira konstruktibismoaren aipamena, ikaskuntza esanguratsua… Horietatik bat
ekarriko dugu gurera; hazkuntza integralari dagokiona eta pentazitatea izendatzen
dena. Pentazitatean, erdigunetzat pertsona hartzen duen hezkuntza-eredu
globalizatzailea gizakiaren hazkuntza integrala eta prozeduratzat haren gaitasun
guztien garapena emateaz kezkatzen da. Hezkuntza-eredu horrek gizakiaren garapen pertsonalean eragiten duten oinarrizko eta elkarri lotutako bost arlo integratzen
ditu, eta horietako bakoitzak gaitasun eta trebetasun batzuk barnebiltzen ditu:
GORPUTZA (fisikoa)
Bakoitzak bere buruarekiko pentsatzen eta sentitzen duena gorputzaren bidez
adierazten du; baita emozioak ere. Pentsatzeko ekintza hauek zenbait kasutan
besteekiko harreman sozializatzaileetan oztopo edo aukera paregabeak bihurtu
daitezke, bakoitzaren egoera emozionalen, afektiboen, autokontzeptuaren, eta
abarren isla direlarik.
Gaitzak gizakiaren garapen osoan eta bereziki gorputzean sortzen ahal dizkion atzerapenetatik aldentzen saiatzeko eta eguneroko funtzioak, ekintzak, nahiak,
emozioak, etab. kemenez, bizitasunez eta segurtasunez adierazteko gorputzak
elikatua egon behar du, janarietatik elikagaiak eskuratuz. Elikagai horiek —proteinak, karbohidratoak, koipekiak, bitaminak eta gatz mineralak— egunean zehar
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bost momentutan banatu behar ditugu (gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, askaria eta
afaria), dieta osasungarria eta orekatua izan dadin janarien piramide deritzogun
talde bakoitzeko elementu bat edo bi hartuz. Aipatutakoa, modu grafikoan adierazita, ondoko irudian ikus daiteke.

Gure lanean,
ikasketetan eta
edozein
ekintzatan
buruaren
trebetasunerako
ezinbestekoak
dira.

Eguneroko
ekintzetan,
kirola egiten,
IKASTEN,
jolasten, haur,
gazte eta
helduok behar
duguna.

Eguneroko
elikaduran agertu
eta kontsumitu
behar diren
elikagaien
sailkapen hau
ezagutu behar
dugu.
Elikatzeko
beharrezkoak
direnak,
ezinbestekoak
alegia, eta
bestetik, gutxi
kontsumitu behar
direnak
ezberdinduz.

Beraz
eguneroko
elikaduran
agertu
beharrekoak
dira.

2. irudia. Elikagaien piramidetik eratorritakoa.

Hala ere, elikagai hauek neurrian hartu behar dira, bestela elikagaien eskasiak edo gehiegikeriak gaixotasunak ekar ditzake, besteak beste eskola-errendimenduaren jaitsiera. Halaber, hazi eta garatzeko, ariketa fisikoa erregulartasunez egitea beharrezkoa da; osasuna eta ongizatea hobetzen eta eritasunei aurrea
hartzen laguntzen duelako; besteak beste, sedentarismoak eta gehiegi jateak eragiten dituen gaitzak ekiditeko, zirkulazio egokia emateko, burmuina ongi oxigenatuta egoteko, estresa edota mota honetako gaitzak baretzeko. Eritasunak ekiditeko
ere higieneak bizkarraren zaintzarekin batera garrantzi handia du; izan ere, motxila pisutsuak eramateak nahiz zuzen ez esertzeak bizkarrezurrean arazoak eragin
ditzake.
ADIMENA (psikikoa)
Nortasunaren arabera eta gorputza-tresnen bidez bakoitzaren autokontzeptu
eta inteligentziari buruzko balorazio emozionalak adieraziko dira; zenbaitetan
blokeo emozionalak edo fisikoak adimenaren usteek eragindakoak izango dira, edo
jokabide eta portaera zehatzen bidez kaleratutakoak. Horrela, autoestimu eta
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motibazio baxuaren bidez adimenaren kalterako bilakatuko dira, eta gaitasunen
garapenean oztopo bihurtuko.
Hori gerta ez dadin, norberaren buruari kalte egiteko jokabideak ezeztatu,
mezu positiboen bidez autokonfiantza areagotu, sentimenekin koherenteki jokatu,
arrazionaltasuna garatu, eta autobehaketa objektiboa eta antzekoak bultzatu behar
dira. Halaber, ikasleek eskolan nahiz etxean ikas-jardunean ordu asko sartzen dituztenez gero, beharrezkoa da denbora librea izatea. Alde batetik, haientzat garrantzitsuak diren astialdi aberatsak eta sozializatzaileak bultzatzea komeniko litzateke,
hala nola eskolaz kanpoko jarduerak, ikas-tarteetan atsedenak egitea… Bestalde,
8-10 ordu lo egiteak (iratzargailurik gabe, isiltasunean, 18-20º tenperaturan)
adimeneko gaitzak ekiditen lagunduko digu.
NORTASUNA (ni naizena)
Pertsona bakoitza nortasun edo ni esentzial batez jaiotzen da, hau da, nor bere irudi psikiko nahiz fisikoaren kontzientziaz jabetzea eta onartzea eskatzen duena.
Bakoitzak bere autokontzeptua garatu eta onartu dezan, bere burua motibatu behar
du, buruari plazera emanez, bakoitza den bezala askatasunez jokatzen utziz, bakoitzak bere gaitasunak jakinda erantzun egoki eta tinkoak emateko gai izanez, emozioak modu batera edo bestera besteei adieraziz. Ondoren, nortasun kolektibo homogeneizatuko estereotipoak bakoitzaren nortasun sexualari gaineratuz.
Ekintza hau aurrera eramateko, jostailuek, emandako rol eta zereginek, gauza
horiek guztiek ezagutzen laguntzen dute bakoitza zer sexu motarekin identifikatzen
den eta norbearen portaeran eragina izango duten ala ez. Beraz, irakasleen eta familiaren esku dago ikasle horiek sexu batekin identifikatzeko ahalegina, eta berdintasunetik abiatuta, ikasleek sexu ezberdinekin egoteko aukera izatea, beraiek zer
sexurekin identifikatuta sentitzen diren aukera dezaten. Horrela, autokontzeptuaren
eta identitate sexualaren kontzientziaren inguruan sor daitezkeen gatazka emozionalek eragiten dituzten jokabide eta harreman-arazoak eta gorputzaren auto-onarpenaren (fisikoki nahiz psikikoki) inguruko nahasteak ekiditen lagunduko dugu.
EMOZIOAK (nik sentitzen dudana)
Ikasleek gorputza ezagutzea (autokontzeptua), onartzea eta estimatzea garrantzitsua izateaz gain, bakoitzaren afektuez jabetzea (guraso, senide…) eta adierazteko gaitasuna izatea oinarrizkoa da. Horrela, maitatzearen eta maitatua izatearen
sentsazioaz lagunduta norbanakoaren autoestimuak eta motibazioak goraka egingo du, ondorengo ekintza eta jokabideetan islatuz; izan ere, bakoitzaren autokontzeptuak eraginda, emozioak modu batez edo bestez adieraziko ditu, batzuk hitzez,
eta beste batzuk, berriz, gorputz-adarren bidez transmitituz.
Emozio-adierazpenaren inguruko nahasteak ekiditeko —sentimendu negatiboak, gaizki sentiarazten duten jokabideak—, ahal den heinean, haiei aurre egitea
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komenigarria da, bakoitzak bere burua osotasunean motibatuz, onartuz, ulertuz,
maitatuz eta norbanakoaren autokontzeptu indartsuaren finkapena emanez.
Emozioen definizio bat aipatzekotan, Daniel Goleman-ek emandakoa aipatu
beharra dago, zeinaren bidez adimen emozionala hezkuntzan egokitu behar dela
azpimarratu nahi baita:
Adimen emozionala ez da kontu genetiko bat, ingurunearen eraginari dagokio,
eta hori jaio aurretik ere garatzen da, bizitza osoan, eboluzioa mantsoa izan badaiteke
ere. Pertsona guztiek jaio aurretik ere hautematen dituzte ingurunearen harreman
emozionalak. Jaio ondoren, ezin konta ahalakoak dira gaitasun sozioemozionalak
hartu eta garatzeko alorrak: familiaren eta gizartearen ingurunea, hezkutnza sistema
etapa guztietan, kalea eta era guztietako elkarteak (http://www.emozioak.net/intranet/
uploads/adjuntos/productos/354_2_AES-W-ORO002.pdf)

Adimen emozionala norberaren eta besteen sentimenduak hautemateko
gaitasuna, eta berauek erabiltzeko trebezia da. Kontzeptua 1995. urtean eman
zigun aditzera Daniel Goleman-ek Emotional Intelligence liburuarekin. Egile
horrek adimen emozionala bost gaitasunetan antola daitekeela aurreikusten du:
norberaren sentimenduak eta emozioak ezagutzea, erabiltzea, hautematea,
norberaren motibazioa sortzea eta harremanak kudeatzea (http://es.wikipedia.org/
wiki/Inteligencia_emocional).
Goleman-en aurretik hainbat egilek gaiari heldu bazioten ere, hura izan zen
aditzera eman zuena. Harrezkero, hainbat egilek eta profesionalek egokitu nahi
izan dute hezkuntzaren eremura. Aplikazio horren helburuak, hauxek dira:
– Emozioen alorrean erabilera urriak hautematea.
– Emozioak ezagutu eta besteengan hautematea.
– Sailkapena egitea: sentimenduak, egoera pertsonalak hautematea...
– Emozionalitatea kudeatu eta antolatzea.
– Eguneroko frustrazioen aurrean tolerantzia garatzea.
– Drogen kontsumoa eta arriskua sorrarazten duten jokabideak aurrezaintzea.
– Erresilentzia garatzea.
– Bizitzarekiko jarrera positiboa hartzea.
– Pertsonen arteko gatazkak aurrezaintzea.
– Eskola-bizitzaren kalitatea hobetzea.
(http://www.psicologia-online.com/monografias/1/infancia_ie.shtml)
GIZARTE-HARREMANAK (besteekiko jokabideak)
Ikasleen autoestimuak eta autokontzeptuak beste pertsona batzuekin (familiakoekin, adinekoekin, haurrekin, lagunekin…) harremanak izateko gakoak dira. Dena den, txikitatik besteekin harremanak izateko teknikak, kode («egun on» esatea,
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«eskerrik asko» noiz erabili, moraltasuna eskuratzea…) edo sinbolo komunak (semaforoa gorri dagoenean gelditzea, farmaziaren gurutzeak duen esanahia…) eskuratzea gizartean murgiltzeko (gizarteratzea) garrantzitsua da. Ikasketa hori eskolan, familian, kalean edota beste erakundeetan imitazio eta errepikapenaren bidez
ikasiko du, baina, dena den, zenbaitetan esplizitatzea eta zergatiak ematea komenigarria da.
Aitzitik, gizarte-harremanetan sor daitezkeen arazoak saihesteko errespetuz
jokatzea, entzutea, besteen erabakiak errespetatzea, beste pertsonei begirunea izatea, zintzotasunez jokatzea, mugarik gabeko maitasuna eskaintzea, etab., gizadiaren garapen positiboa lortzeko beharrezkoak dira.
1.1.2.3. Adimenaren antolaketarako hainbat ikuskera objektibo
Irakasleen eguneroko lanean kontuan hartu behar diren hainbat ikuskera
aipatuko ditugu. Heziketa-lanaren antolaketan kontuan hartu beharrekoak dira, eta
ikasleen ezaugarriak eta haien curriculum-maila zehazteko balioko dute. HPB dituzten ikasleekin bereziki, eta ikasle guztiekin oro har, adimenaren garapenak duen
garrantziaz jabetu behar dugu, bai eta berau estimulatzeko (kitzikatzeko) eta hezteko. Adimenaren baitan, psikologiaren garapenean adierazita datorkigun ezagutzaren garapenaz ari gara. Adimena ahozko mailan eta ez-ahozko mailan laburbildu dezakegu, bai ezarritako ezagutza eta sormenaren menpe dagoen ezagutza
artean, bai eta Howar Gardner-ek eginiko teorian agertzen diren adimen anitzen
teorian ere. Beti heziketa-jardunaren antolaketarako proposamen bat dela argi izanda,
ikasle bakoitza «mundu» bat baita, eta zer esanik ez, HPB dituzten ikasleak. Hori
guztia modu zehatzago batean, honako hiru puntu hauetan azalduta dator.
1.1.2.3.1. Ahozko eta ez-ahozko adimena
Atal honen aurkezpenean esan dugun bezala, irakaslearen lana, esku-hartzea
azken batean, antolatzeko balio du eta, horregatik, irizpide mailakoa da. Irakasle
batek bere lana, antolaketa, gela, jarduera, esku-hartzea edo dena delakoa prestatzeko behar duen ezagutza mailan egon behar du ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren hasieran badirela ahozkoak diren edukiak eta ez-ahozkoak direnak. Eskolako hasierako urteetan, eta bizi-ziklo osoan zehar ere, pertsonak ezagutzaren garapena
bide askotatik egiten duen arren, ez-ahozkotik abiatu egiten da; gerora, eskolako
urteak aurrera doazen heinean, ahozko bihurtzen da (irakurketa-idazketa prozesuari dagokiona). Heziketa-prozesurako, pertsonak entzun, ikusi, dastatu, ukitu eta
pentsatzen dituen gauzak irudietan ipini eta gordetzen ditu, eta horregatik, irudien
erabilera, ikonoak, ikurrak, eskemak, kontzeptu-mapak, organigramak, infografiak
eta antzekoak kontuan hartu beharreko ikas-tekniketarako erreferentziak dira; beste
modu batera esanda, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan biak kontuan hartu behar
direla.
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1.1.2.3.2. Ezarritako ereduaren eta sormenezko ereduaren arteko adimena
emozioek erregulatu ohi dute
Batetik, adimen egonkorra deitutakoa dugu, eta bestetik, sormenari lotutakoa.
Bi horiek oreka batean azaldu behar dira, eman edo landu (hezi). Egonkorraren
mailan ezin alda daitezkeen ezagutzak daude eta denboran zehar egonkor jarraitzen
dutenak; agian hasiera batean sormen mailan lortutako ezagutza baten ondorioz
emana datoz, baina orain egonkor bilakatu dira. Adibide argi bat arkatz biribila da,
betidanik biribilak izan badira ere, hexagono itxurakoak nagusitu dira, mahaian
biraka hasi eta gelditu egiten den elementua baita, primerako asmakizuna bileretan
eta lantokietan lurrera ez makurtzeko edo. Hasierako ideia sortzailea, adimen sortzailearen menpe egon dena, gaur egonkorraren mailara pasatu da. Hau onartu eta
ulertzeko adimen emozionalaren beharra dago, hasierakoa sortzailea izanda, egonkor bihurtu dela onartzeko, ulertzeko, egunerokoan txetatzeko, etab. Beste adibide
argi bat biderketarekin ikus daiteke, esaterako [2 x 2 = 4], hau egonkorra da, aldaezina da eta errutina mailan dago, beraz buruz ikas daiteke ere. Bestetik, esamolde gisa 2 eta 2 esaten dugunean, arazo edo problema baten aurrean gaude, aukeran
erantzun bat baino gehiago ditugulako, emaitza 4, 22 edo leku baten izenari
egokitu ahal zaiolako.

Adimen
egonkorra =
iraunkorra
ALDAEZINA

Adimen emozionala =
OREKATZAILEA

Adimen
sortzailea =
ALDAKORRA

3. irudia. Adimen egonkorraren, aldakorraren eta emozionalaren
adierazpen grafikoa.

Gaitasunen zerrenda ezagutzea oso baliagarria da. Irakasleek prestatu behar
dituzten unitate didaktikoen helburuak, edukiak (kontzeptualak, prozedurazkoak
eta jarrerazkoak), proiektuak edo dena delako antolaketa didaktikoa prestatzeko
balio du. Gaitasunak bost dira: ezagutzazkoa, psikomotorra, komunikatiboa,
afektuzkoa eta gizarteratzekoa.
Helburu bat daukagunean eta ikaslearen ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan
eragin nahi bada, garapenaren baitan agertzen zaizkigun gaitasunak agertu behar
dira, baita horiek aurrera eramateko ezinbestekoak diren trebeziak ere. Horretarako ondoko zerrendetan gaitasun bakoitzarentzat aukeratu ahal diren kontzeptuak
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ageri dira. Kontzeptu horiek ikaslearen garapenean, une oro eta jarduera hezigarri
bakoitzaren unean erabiliko dira. Beste modu batera esanda, ikasleen garapena
etengabea denez, aldi oro, une oro, egunero, 365 egunez eta 24 orduz indarrean
izango duten garapenari dagokio. Beraz, garapena eta etengabeko aldaketak sinonimoak izango dira.
Helburuak honela idatz ditzakegu:
HELBURU DIDAKTIKO baten
adibidea

GAITASUNA
TREBETASUNA

«Idatzi baten hitzak sailkatu haien
erabilerari begiratuz, bakoitzak
bere kabuz eta besteekin egin den
lana elkarri trukatuz».

Sailkatu (ezagutzazkoa)
Begiratuz = behatuz (ezagutzazko trebetasuna)
Bere kabuz = autonomia agertuz (afektuzko
trebetasuna)
Elkarri trukatuz (gizarteratzeko trebetasuna)

Ohartu zaitez helburuaren baitan gaitasunetatik hartutako hainbat kontzeptu
trebetasun gisa agertu direla. Lortu nahi den hori, helburuaren benetako muina, kasu
honetan, ezagutzazko gaitasuna da, SAILKATZEA da lortu beharreko ezagutzazko
gaitasuna, eta horretarako ikasleak gaindituak dituen beste gaitasun batzuk (ezagutzazkoa, afektuzkoa, gizarteratzekoa…) erabiliko ditugu trebetasun gisa, hau da,
garapenaren beste une batean gaitasun gisa (berezko helburua) erabili dena, orain
trebetasun bezala erabiltzea eskatzen da, baliabide gisa, bitarteko gisa edota tresna
gisa esan genezake… Azken batean, ikasleak trebetasun batzuen bitartez beste
gaitasun bat bereganatu beharko du; barneratu behar duela esan dezakegu.
Berezko helburua, gaitasunari dagokio (-tu / -du / -t(z)ea aitzizkiak daramatzan kontzeptuari dagokio), eta bitartekoak (aurreko batean gaitasunak zirenak)
trebetasun bezala agertuko dira (-z atzizkia daraman kontzeptuari dagozkio).
Gaitasuna
(helburua, lortu beharreko
gaitasunari dagokiona)
SINTETIZA(-TU) EMANDAKO
TESTUA

Trebetasuna
(baliabidea da, helburua lortzeko erabiliko
dena edo)
LABURTU(-Z) ETA TALDEKA eginiko lana
PARTEKATUZ(-Z)

Ezagutzazko gaitasuna
•
•
•
•
•
•
•
•

Behatu
Identifikatu
Alderatu
Erlazionatu
Ezberdindu
Sailkatu
Orokortu
Definitu

•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotesiak egin
Arrazoibide deduktiboa
Arrazoibide induktiboa
Sintetizatu
Barneratu
Irudikatu
Planifikatu
Antolatu
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Gaitasun psikomotorra
•
•
•
•

Egoera berrietara egokitu
Eraiki
Nork bere gorputza kontrolatu
Ingurua denboraren arabera
egituratu
• Nork bere gorputzaren baliabideak
topatu
• Erabili

Gaitasun komunikatiboa
• Behaketa-iturri bati baino gehiagori
•
•
•
•

arreta jarri
Kodetu
Deskodetu
Entzun
Zehaztasunez adierazi

•
•
•
•
•

Espazioan orientatu
Denboran orientatu
Espazioan kokatu
Denboran kokatu
Nork bere ahalegin fisikoa
erregulatu
• Mugimenduzko jokabide zehaztuak
praktikatu

• Datuak bildu zehaztasunez eta
zuzentasunez

• Hizkuntza batetik bestera aldatu
• Komunikatzeko baliabide
linguistikoak erabili

• Komunikatzeko baliabide ezlinguistikoak erabili

• Komunikatzeko baliabide egokia
erabili

Afektuzko gaitasunak
•
•
•
•
•
•

Norberaren onarpena
Nork bere balioak argitu
Nork bere sentimentuak interpretatu
Autonomia agertu
Iniziatiba izan
Ziurtasuna izan

•
•
•
•

Kementsu (‘perseverante’) agertu
Nork bere burua errespetatu
Nor bere ekintzekin kritikoa izan
Nork bere buruaz irudi positiboa
izan
• Erabakiak hartu
• Nork bere gaitasunak modu
orekatuan balioetsi
• Sortzailea izan eredu iraunkorrak
gaindituz

Gizarteratzeko gaitasunak
• Pertsona- eta iritzi-aniztasuna
•
•
•
•

onartu
Ingurune sozialean erabakigarriak
eta gizatiarrak diren balioekin bat
jokatu
Elkarlana
Partekatu
Era aktiboan hitzartu

• Erbakigarriak eta etikoak diren
balioen babes aktiboan parte hartu

• Hartzaile agertu
• Era aktiboan eta interesik gabe
parte hartu

• Besteen iritzi eta ekarpenak
errespetatu

• Kritikoa azaldu
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Adimen emozionalaren azalpen labur bat; adimen ezberdinen erregulatzailea
da.
• Zer da adimen emozionala?
Adimen emozionala 4 ardatzetan antolatzen den gaitasunen multzo bat da:
a) Emozioak modu zehatzean hautemateko gaitasuna.
b)Emozioak modu eraginkorrean erabiltzeko gaitasuna.
c) Norberaren eta besteen emozioak ulertzeko gaitasuna.
d)Norberaren emozioak kontrolatzeko gaitasuna.
• Adimen intelektuala eta adimen emozionala
Adimen intelektual handia izateak, hau da, KI altua izateak ez du bizitzan
arrakasta izatea ziurtatzen. Koefiziente intelektualak % 20 eskaintzen du eta beste
% 80a beste faktore batzuen menpe dago. Faktore horiek adimen emozionalean
aurki ditzakegu. Ezagutza akademikoek ez dute bizitzaren aurrean gertatzen diren
gorabeheren aurrean nola jokatu behar den irakasten. Horregatik akademikoki
arrakasta duen batek bizitzan porrota izan dezake.
Gaitasun edo trebetasun emozionalak hezkuntzaren bidez garatu daitezke eta
beraien menderatze maila erabakigarria izango da bizitzan arrakasta lortzeko orduan. Gainera, gaitasun emozionalak beste gaitasunetan eragin zuzena izango du.
Emozionalki garatutako pertsonak beren sentimenduak ongi maneiatzeko
gauza dira, baita besteenak interpretatzeko ere. Horri esker harreman modu eraginkorrak izaten dituzte eta erlazioetan arrakasta lortzen dute.
Adimen emozionalaren oinarrizko ikaskuntzak haurtzaroan ematen dira, ulertzen dutenean beren sentimenduak atzematen dituztela, onartu eta enpatiaz jasoak
direla.
• Adimen emozionalaren ezaugarriak
Honako zerrenda honetan laburbildu genitzake adimen emozionalaren ezaugarriak:
–
–
–
–
–
–
–
–

Automotibazioa.
Frustrazioaren aurrean ahalegintzen jarraitzea.
Bulkaden kontrola.
Intzentiboen atzeratzea.
Gogo-aldarte desberdinen erregulazioa.
Angustiak arrazoian eragitea sahiestea.
Enpatizatzeko eta besteengan konfiantza izateko ahalmena.
Altruismoa.
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Arestian aipatu den bezala (19. or.), gogoan izan Daniel Goleman egilearen
definizioa kontuan hartu behar dela. Hemen dago aipamen laburtu gisa: adimen
emozionala norberaren eta besteen sentimenduak hautemateko gaitasuna, eta
berauek erabiltzeko trebezia da. Adimen emozionala bost gaitasunetan antola
daiteke: norberaren sentimenduak eta emozioak ezagutzea, erabiltzea, hautematea,
norberaren motibazioa sortzea eta harremanak kudeatzea (http://www.psicologiaonline.com/monografias/1/infancia_ie.shtml).
Ondoko orrialdeetan, egile horren teoriatik hezkuntzara egokitu beharreko
irizpideak jaso ondoren, laburpen gisa, eduki adierazgarrienak taula batean eta
kontzeptu-mapa batean jaso dira.

eta

ezagutzaren

- Burmuin emozionala eta
burmuin arrazionala lotuta
daude eta hainbat ezagutza
forma elkarrekin lotzen dituzte
munduan gida gaitzaten

- Adimen emozionalaren eta
adimen arrazioanalaren artean
koordinazio handia dago
sentimenduak ezinbestekoak
direlako
pentsamenduarentzat eta
alderantziz.

- Adimen emozionalak zuzeneko
eragina du gainerako
adimenetan.

Adimena
garapena

- Beharrezkoak dira horretarako
autokontrola eta enpatia. Une
bakoitzean nola jokatu jakiteko
aukera ematen digute.

- Haurtzarotik landu behar da,
heziketa adimen mota hau
lantzera bideratuz.

1. taula. Adimen emozionala (Daniel Goleman).

- Norberaren sentimenduen
ezagutza eta kontrola garatzea
eta besteen sentimenduez
ohartu eta ulertzea suposatzen
du.

- Norberaren eta besteen
sentimenduen ezagutzak
harreman modu
eraginkorragoak izateko aukera
ematen digu.

- Norberaren sentimenduak
ezagutzea, ongi kudeatzea eta
besteenak ezagutzeko gaitasuna
izatea da adimen emozionala,
eta landu daiteke.

DANIEL GOLEMAN
Sentimenduekiko garapena
Harreman soziala

- Beren emozioak maneiatzen
azkar ikasten duten haurrek
emaitza hobeak lortzen
dituzte eskolan.

- Bizitzako lehen urteetan
egituratzen da modu
erabakigarrian emozioen
mundua.

- Emozionalki garatua egoteak
bizitzan arrakasta izatera
garamatza.

Garapen orokorra
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-k eragiten dute

Animo-egoeren
erregulazioa

Besteekiko enpatia
eta konfiantza

Inpultsuen kontrola

4. irudia. Daniel Goleman-en adimen emozionalaren teoriari dagokion azalpen grafikoa.

-k eragiten dute

-k gidatzen ditu
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1.1.2.3.3. Adimen anizkunen teoria: Howar Gardner-en hezkuntza-konstantea
Adimen anizkunak badirela esan ohi da orobat. H. Gardner-ek aipatzen dituenak 9 dira. Guztien artean bat nagusitasunez agertzen da, kulturari loturikoa. Atal honetan H. Gardner-en teoriaren aipamen labur bat egingo dugu.
Gardner-en ustez adimena «arazoak ebazteko gaitasuna edo kultura batean
edo gehiagotan baliagarriak diren produktuak eratzeko gaitasuna» da.
Gardner-ek proposatzen digun adimen-eredua plurala da. Hau da, adimena ez da
gaitasunen batasun gisa ulertzen, baizik eta adimen desberdin, independente eta
askotarikoen multzo gisa. Beraz, bizitzan modu eraginkorrean aritzeko espediente akademiko ona izatea ez da nahikoa. Bizitzaren arlo desberdinetarako adimen
mota desberdinak ditugu. Bestalde, adimena gaitasun gisa ulertzen du Gardner-ek,
beraz landu eta garatu daiteke, ez da zerbait innatoa eta finkoa.
Adimen anizkunen teoria ulertzeko, garrantzitsua da aurrez aipaturiko printzipioa onartzea. Hain zuzen ere, adimen bakoitza moldagarria dela, eta beraz, irakats daitekeela; gizakia adimen guztiekin jaiotzen dela eta familiak, eskolak eta
gizarte-inguruneak bideratuko dutela adimen horien egituraketa berezia gizaki bakoitzarengan; batzuk gehiago garatuko direla, beste batzuk gutxiago, eta beste
batzuk batere ez, eta hezitzaileek ikasleen adimen potentziala hobetu dezaketela.
Gardner-ek honako bederatzi adimen hauek proposatu zituen, balio eta garrantzi berdinekoak, eta independente samarrak:
Linguistikoa: hitzak modu eraginkorrean erabiltzeko gaitasuna. Adimen
mota hau ikus daiteke irakurketa eta idazketa gustuko duten haurrengan.
Logiko-matematikoa: zenbakiak, erlazioak eta patroi logikoak modu egokian
erabiltzeko gaitasuna da. Gaitasun hau garatu duten haurrek planteamendu eta
buruketak modu erraz batean aztertzen dituzte.
Espaziala: irudi bisual eta espaziala era eraginkorrean aintzat hartzeko, ideiak
grafikoki irudikatzeko eta kolorea, forma, marra, espazioa eta haien elkarrekintza sentsibilizatzeko gaitasuna da. Gaitasun honetan, grafiko, eskema, kontzeptu-mapa eta koadroen bidez hobeto ikasten duten haurrak aurkitzen ditugu.
Kinestesikoa: bakoitzaren gorputzaren bidez ideiak eta sentimenduak adierazteko; eta koordinazioa, oreka, indarra, malgutasuna, trebetasuna, abiadura garatzeko gaitasuna da. Kirol-ekintzak egiten dituzten haurrengan azaleratzen da.
Musikala: hautemateko, bereizteko, eraldatzeko eta erritmo, tinbre eta soinu
musikalen tonua adierazteko gaitasuna da. Gaitasun honetan, haurrak soinu
naturalek eta melodia desberdinek erakarriak izaten dira.
Interpertsonala: beste pertsonei ulertzeko eta haiekin lan egiteko gaitasunarekin zerikusia du. Gaitasun hau garatuta duten haurrek lan-taldean gozatu eta
taldekideei ulertzen diete.
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Intrapertsonala: autoestimu altua, autodiziplinaren gaitasuna eta ulermenaren eta norberaren buruarekiko gaitasuna da. Aholkulariak izaten dira gaitasun
hau garatzen duten haurrak.
Naturalista: ingune naturaleko elementu, objektu, animalia edo landareak bereizteko, sailkatzeko eta erabiltzeko gaitasuna da. Gaitasun honetan hiri- nahiz
herri-eremuak sartuko lirateke. Gaitasun hau garatzen duten haurrek animaliak eta landareak maite dituzte. Bestalde, ingurune naturala eta gizakiek
egindakoa ikertzen dituzte.
Balioena edo etikoa: pertsona baten edo taldearen portaera-arauei dagokiena,
bereziki ongiaren edo gaizkiaren arabera hartua; ontzat jotzen diren ohituren
araberakoa dena. Gaitasun hau garatu duten haurrek taldekideekin errespetuz
lan egiteko gaitasuna dute. Bestalde, ondo dagoena eta gaizki dagoena bereizi
eta ondo erabiltzen dituzte. Balio moralak oso barneratuta dauzkate.
Nahiz eta Gardner-en teoria eskolari zuzendua ez egon, bere argitalpen ia
guztietan aipatzen du eskola. Berau, giza ezagutzak arazoak konpontzeko eta
produktuak sortzeko erabiltzen dituen trebetasun anizkunak aurkitzeko,
garatzeko eta ebaluatzeko leku aproposa dela dio. Gardner-en ustez, ez du
zentzurik ikasle guztiek modu berdinean ikas dezaten ahalegintzeak, ikasteko
estilo ezberdinez, adimen mota ezberdinez eta irakasteko modu ezberdinez
dakiguna jakinez gero. Ikaslearen gaitasunetatik abiatu eta haren alderdirik
indartsuenak aprobetxatuz gero, irakasgai berdina aurkezteko era desberdinak
erabil ditzakegu ikaslearen ikaskuntza erraztuz. Hori guztia HPB dituzten
ikasleentzat aplikagarria da guztiz.

- Adimen mota hauek ere garatu
egin daitezke eta eskolan
garrantzi handia izan beharko
lukete.

- Adimen intrapertsonalak
besteen ezagutzan laguntzen du
eta besteei ulertzeko eta haiekin
lan egiteko gaitasunarekin du
zerikusia.

- Adimen interpertsonalak
norberaren buruaren ezagutza
ematen digu, geure buruaren
irudi zehatza egitea ahalbidetuz.
Autoestimu eta
autodiziplinarekin oso
erlazionatua dago.

- Adimen pertsonala da
sentimenduen garapenean
laguntzen duena. Barne ditu
adimen intrapertsonala eta
interpertsonala.

- Adimen interpertsonalean 4
gaitasun bereizten ditu
harremanetan eragin zuzena
dutenak: lidergoa, harremanak
egin eta lagunak mantentzea,
arazoak konpontzea eta
azterketa sozialerako
trebetasunak.

- Adimen pertsonalak harreman
sozial eraginkorrak eratzeko
bidea ematen du. Sentimenduak
ulertu eta gure bizitza era
positiboan gidatzeko gaitasuna
ematen du.

HOWARD GARDNER
Sentimenduekiko garapena
Harreman soziala

- Adimen mota bakoitzaren
ezaugarriek zehaztu beharko
lukete irakaskuntza-estiloa,
bakoitzak berezkoak dituen
gaitasunetatik abiatuz eta
berauek garatuz.

- Beraz adimen bakoitza
moldagarria da eta irakats daiteke.
Eskolan landu egin behar dira.

- Gizakiok adimen guztiekin
jaiotzen gara eta ingurunean,
familian eta eskolan
jasotakoaren arabera adimen
batzuk besteak baino gehiago
garatuko ditugu, nahiz eta
genetikak eragina izan.

Garapen orokorra

2. taula. Howar Gardner-en adimen anizkunen teoriarekin osatutako adiera da; adimenari, sentimenduei, harreman sozialari eta
garapen orokorrari lotutako erkaketari dagokio.

- Adimen mota bakoitzaren
arabera irakasteko eta ikasteko
modua aldatzen da.

- Guztiok ditugu adimen mota
bakoitzari dagozkion gaitasunak
eta garatu egin daitezke.

- 9 adimen mota bereizten ditu:
linguistikoa, logikomatematikoa, espaziala,
kinestesikoa, musikala,
interpertsonala, intrapertsonala,
naturalista eta balioena edo
etikoa.

- Adimena adimen mota
ezberdin eta independenteen
multzoa da.

- Adimen akademiko altua
izateak ez du bizitzan arrakasta
izatearekin zerikusirik.

Adimena eta ezagutzaren
garapena
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anizkunak

5. irudia. Howar Gardner-en teoriaren adierazpen grafikoari dagokion kontzeptu-mapa.

Balioak edo
etika

Norberaren buruaren
ezagutza

-k baldintzatzen du
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1.1.2.4. Ikaskuntza esanguratsua
Ikaskuntza esanguratsuaren azalpen labur bat emateari oso garrantzitsu deritzogu, ikaslearen ikaskuntza-prozesuan eragina baitu. Ikaskuntza esanguratsuaren
teoriak zeresan handia izan du eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei
zuzendu beharreko esku-hartzea antolatzeko orduan ezagutu behar dugu.
Ikaskuntza esanguratsuaren menpe ezin ezaba daitekeen ezagutzaren instrukzioa dugu; ikasleak dakienetik abiatu beharra eskatzen du, eta modu horretara
adierazitako hainbat ekarpen egin dizkigu teoria honek.
ZER DA IKASKUNTZA ESANGURATSUA?
– Ikaskuntza esanguratsua prozesu bat da, zeinean gizabanakoak bere interes
eta beharrekin erlazionatutako hainbat ezagutza eskuratzen dituen, aurreko
ezagutza batzuetan onarrituta.
– Teoria konstruktibistari lotua dago.
EZAUGARRIAK
–
–
–
–
–
–

Ez da ezabatzen.
Esperientziarekin jarrera aldatzen da.
Ez da ahazten, aurreko ezagutza batekin erlazionatu dugulako.
Aurretik dakigunaren gainean eraikia dago (teoria konstruktibista).
Menderatzen dugunez, erabiltzeko gai gara.
Esanguratsuki ikastean, nortasun guztia mugitzen da; dakiguna, sentitzen
duguna eta egiten duguna.

IKASKUNTZA ESANGURATSURAKO HAINBAT BALDINTZA
1. Materialak potentzialki esanguratsuak izatea eta kontzeptualki gardenak.
2. Aurreko ezagutzak eta ezagutza berriak erlazionatzeko aukera ematea.
3. Ikaslearen egitura psikologikoa aipagarria izatea.
4. Ikasleak ikasi nahi izatea, motibazioa.
IRAKASLEARI ZER SUPOSATZEN DIO HONEK?
– Jakin behar du zein den ikasleen abiapuntua:
i. Dituzten aurre-ezagutzak.
ii. Akats kontzeptualak.
iii. Kontzeptu inklusiboak.
iv. …
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NOLA JAKIN? Aurre-ebaluazio baten bidez.
– Potentzialki esanguratsuak diren materialak erabili behar ditu antolaketa
hierarkikoa aldatzeko.
– Curriculumean agertzen den diziplinartekotasuna bultzatu behar du.
– Irakasleak ikasleen ikaskuntza gidatu, zuzendu behar du.
NOLAKO ESTRATEGIAK ERABILI BEHAR DITUGU IKASKUNTZA
ESANGURATSUA BULTZATZEKO?
– Ikasten ikasi.
• Zer esan nahi du horrek?
 Ikasleari irakatsi behar diogu era autonomo batean ikasten, irakasleak
ez garelako beti egongo irakasteko. Beraz, independenteak izan behar
dira eta ikasten ikasteko gai izan behar dira.
 Horrek eskatzen du ikasten denaren gaineko hausnarketa egitea.
Koherenteak izatea eskatzen du eta, beraz, estrategia malguak erabili
beharko ditugu, egoera berrietara moldatzeko.
– Oinarrizko prozesu kognitiboak errespetatu eta landu behar ditugu ikaskuntza esanguratsua eman dadin.
– Aurre-ezagutzak zein diren kontrolatu behar dugu.
– Kontzeptu-mapak erabiltzea estrategia bat izan daiteke.
Kontzeptu-mapak = informazioa adierazteko modu labur bat da
Kontzeptu-maparen ezaugarriak
– Sinpleak izan behar dira eta argi adierazi behar dituzte kontzeptuen eta
proposizioen arteko harremanak.
– Orokorretik espezifikora egituratua egon behar du. Hau da, ideia orokorrak egituraren goiko aldean azaldu behar dira; espezifikoak eta adibideak,
aldiz, beheko aldean.
– Ikusgarriak izan behar dira. Izan ere, mapa ikusgarria bada, errazagoa da
bertan azaltzen den informazioa buruz ikastea, baita buruz ikasitakoa iraunkorragoa izatea ere. Modu honetan, arreta-arazoak dituzten ikasleen hautematea errazten da.
– Inoiz errepikatzen ez diren kontzeptuak obaloen barruan aurkitzen dira
eta lotura-hitzak harreman-lerroetatik gertu.
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– Gomendagarria da kontzeptuak letra larriz idaztea; lotura-hitzak, aldiz,
xehez. Hauek testuan erabili ez diren hitzak izan daitezke, betiere, proposizioaren esanahia mantentzen den bitartean.
– Lotura-hitzetarako aditzak, juntagailuak edo bestelako lotura kontzeptualak erabil daitezke. Hauek, mapari zentzua ematen diote, baita
gaiari buruz ezer ez dakien pertsona bati ere.
– Baldin ideia nagusia kontzeptu berdin ugaritan bana badaiteke, altuera edo
lerro berean agertu behar dira.
Nola egin kontzeptu-mapak
– Irakurtzen den heinean, ideia edo kontzeptu nagusiak eta bigarren
mailakoak identifikatu eta zerrenda bat sortu.
– Zerrenda horrek irakurgaian agertzen diren kontzeptuak islatzen ditu; haien
arteko loturak eta ordena, aldiz, ez.
– Menpeko kontzeptuak aukeratu.
– Menpeko harremanak izan ez arren, harreman gurutzatuak dituzten kontzeptuak aukeratu.
– Garrantzi berdina duten kontzeptuak bi edo gehiago izanez gero, lerro
edo altuera berdinean azaldu behar dira, hau da, maila berdinean,
ondoren, ideia garrantzitsuekin erlazionatuz.
– Kontzeptuak lotzen dituzten lerroak erabili, eta lerro bakoitzaren gainean
kontzeptu hauek argituko dituen hitz edo esaldi bat idatzi.
– Kontzeptu edo proposizioei esanahi handiagoa emango dieten irudiak ezarri.
– Kontzeptu edo proposizioak zehaztea ahalbidetzen duten adibideak
diseinatu.
– Kolore ezberdinak aukeratu eta harremanak dituzten kontzeptuak eta
menpekoak direnak ezberdindu (lotura gurutzatuak).
– Irudiak aukeratu (obaloak, errektangeluak, zirkuluak…) erabiliko dugun
informazioaren arabera.
– Azken pausoa, maparen eraikuntza da, kontzeptuak antolatuz. Kontzeptuak, orokorrenetik zehatzenera adierazita egon behar dira, beheranzko ordenari jarraituz eta lerro gurutzatuak erabili behar dira, elkarrekin harremana duten kontzeptu edo proposizioak lotzeko.
NOIZ ESAN DEZAKEGU IKASKUNTZA ESANGURATSUA GERTATU
DELA?
– Gure jarrera aldatu denean.
– Esanahiak erlazionatzeko gai garenean.
– Ikasitakoa erabiltzeko gai garenean.
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NOLA IKASTEN DUGU?
– Hasieran oreka sortzen da, gizabanakoak ezagutza batzuk dituelako. Hortik
abiatuta, arazo bat planteatzen zaio eta horrek desoreka edo frustrazioa sorrarazten dio gizabanakoari. Orduan, erronka horri konponbide bat ematen
dio eta berriz oreka lortzen du. Hau da orekaren teoriak dioena.
– Piaget-ek esaten zuen ingurua asimilatzen eta ulertzen goazen heinean
ikasten dugula.

SENTSORIOMOTORRA
(0-3)

IRAKASKUNTZA
PROZESUARI

6. irudia. Konstruktibismoa.

IKASLEAREN
CURRICULUM
MAILARA
EGOKITU

HARTZAILEA
vs
AURKIKUNTZA

ESANGURATSUA
vs
MEMORISTIKOA
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BARNEPROZESUETAN

7. irudia. Psikologiaren ikuskerak.

osotasunetik
abiatuz

DAKIGUNETIK
ABIATUTA

-k esaten du
ikasten dela
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1.1.2.5. Adin-tarte bakoitzean esanguratsuak diren garapen-dimentsioak
Atal honetan, haurra biosozialki, kognitiboki eta psikosozialki nola garatzen
den gogorarazte-laburpen bat jaso da. Adin-tarte bakoitzean esanguratsuak diren
adierazpideak agertu eta horiek garapen-une bakoitzean hartzen duten garrantzia
azpimarratzen da.
3-6 urte: «eragiketa aurreko garaia»
Garai honetan gertatzen diren garapen-aldaketak modu laburtu eta hiru atal
nagusitan azaldu daitezke: garapen biosoziala, ezagutzarena eta psikosoziala.
Biosozialaren baitan eta adin-tarte honetan mugimenduaren kontrola hedatzen
da, eta zehazte bat gertatzen da. Hori guztia hiru alderdi nagusitan aztertzen da;
gorputzaren kontrola ikasten ari dira; garunaren lehendabiziko egituraketa osatzen
da eta, azkenik, grafomotrizitatearen bilakaera gertatzen da.
Garapen biosoziala

-k eragina
du

-k bi adierazle ditu

ERREALISMO
HASIERA

TONUA

PERTZEPZIO
MOTORRA

• Gorputzaren kontrola
Eraldaketa garrantzitsuak gertatzen dira eremu praxikoan, ekintzarakoan esan
daiteke, eta sinbolikoan edo irudikapenean. Burmuinaren garapen nagusia garai
honetan gertatzen dela esan daiteke eta psikomotrizitaterako eta beste funtzio
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psikologiko batzuetarako ere eragin handia izaten du. Psikomotrizitatearen
ikuspegitik begiratuta, personaren funtzio motorraren eta mentalaren arteko
erlazioa aztertuz, haurraren heldutasun maila adierazteko erabiltzen da. Bi mota
daude: zurruna eta fina edo arina. Zurrunaren baitan gorputzeko gihar handiekin
erlazionatzen da haurraren ekintza eta zehaztasun gutxi behar du, hau da, ekintza
horietan gutxi pentsatutako edo errutinari loturiko keinuen menpe dagoela.
Bestetik, fina dago, zeinak gorputzeko gihar txikiekin erlazioa baitu. Zehazte
maila handiagoa behar du, esaterako, eskuko hatz erakuslearekin eta lodiarekin
objektuak hartu eta kontrolatzeko keinua dago.
Gorputz-tonuaren kontrola aipatuta, beharrezkoa da alerta eta aktibazio-egoerari
erantzuteko. Betiere orekaren kontrola, arnasketaren kontrola, eta espazioaren
eta denboraren egituraketa inplikazen ditu. Azken batean, haurrek psikomotrizitatearen bitartez, gorputzaren mugimenduak kontrolatzen ikasiko dute.
• Garunaren egituraketa
Burmuinaren hazkundearen zati handia jaio aurrean eta lehendabiziko bi urteetan gertatzen da, gero bi eta sei urte bitartean aldaketak sortzen dira eta
neuronen arteko erlazioak emateko unea da. Garunaren bi hemisferioen arteko
banaketa gertatu eta lateralitatea izenez ezagutzen dena mugatu eta zehaztuko
da. Lateralitatea gorputzaren alde baten edo bestearen erabilera zehazten duen
ekintza da, eta erantzun ezberdinak egituratzen ditu hain zuzen ere. 1.1.2.6.
puntuan azalpen zehatzago eta argigarriago bat dator. Lateralitatearen helburua
ezker eta eskuineko aldeen arteko osotasuna lortzea da. Horretaz baliatu ahal
gara haur bakoitza zein aldetara lateralizatzen den antzemateko, eta antzemate
goiztiar baten bitartez, haren desbideratzea zuzentzeko eta hezteko aukera ematen du. Diagnostiko oker bat egiteagatik edo eskuineko eskuarekin idazten
behartzeagatik ikasteko arazoak egon ohi dira, hala nola dislexia, lateralitate
kontrajarria, etab.
• Grafomotrizitatearen bilakaera
Grafomotrizitatearen bilakaeran bi adierazle bereiz ditzakegu: marraketa eta
idazketa. Prozesu hau konplexua da eta bi funtzio ditu: batetik funtzio sinbolikoa eta bestetik mugitzezko hautematearen funtzioa. Haurrak bi kontrol mota
dituela ere kontuan hartu beharra dago: ikusezinak eta behagarriak. Lehendabizikoan, ikusten ez diren aldaketak gertatzen dira, hau da, alderdi psikomotor
ikusezinak bertan sartzen dira eta honako hauek dira: tonoa, oreka, arnasketaren
kontrola eta espazio-denboraren egituraketa. Behagarriak, aldiz, ikusten diren
alderdi psikomotorrak dira: koordinazio dinamikoa, besoen, zangoen eta besozangoen arteko koordinazioari dagokiona da; koordinazio estatikoa oreka mantentzeko kontrolari dagokio, eta koordinazio manipulatiboa, begien eta eskuen
arteko koordinazioari dagokiona.
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Haurraren marrazkien garapenean zenbait garai bereizten dira: zirriborroarena
(1-4 urte), aurre-eskematikoa (4-7 urte), eskematikoa (7-9 urte) eta errealismo
hasierako garaia (9-12 urte).
Idazketaren hiru aroak dira: aurrekaligrafikoa, non hizkiak marrazkiak diren;
kaligrafikoa, hitzak letraz letra idazten hasten diren; eta postkaligrafikoa,
idazkera arruntari dagokiona da.
Ezagutzaren garapena
Haurraren ezagutza ahalbidetzen duen garapenaren dimentsioa da, eta bertan
haurraren pentsamendua egituratzen da, informazioaren prozesamendurako
ikaskuntza gertatzen da, eta hizkuntza nabarmen garatzen da.

une
honetan
honela
dago

PENTSAMENDU
SOZIALARENA

ATENTZIOKONTROLARENA

-k aztertzen du
GOI-MAILAKO
PENTSAMENDUAREN
ORDENARAKO

-k aztertzen
du

ESPAZIO
ORDENARAKO
DENBORA
ORDENARAKO

• Haurraren pentsamendua
Fantasiazko mundutik atera eta errealitatea den bezala ikusten hasten da. Jolas
sinbolikoak pentsamendua garatzeko oinarrizkoak dira eta pixkanaka egozentrismotik atera eta kausa-efektu erlazioa garatzen joango da. Hezkuntzarako erabiltzen diren teknikak askotan ez dira egokiak izaten eta pentsamenduaren garapenean eragina izaten dute. Hezkuntzan ez dira egokiak sariak eta zigorrak;
ekintza eta esfortzuarekiko motibazioa sustatzea, ordea, bai. Haurrei beren
kabuz garatzen utzi behar zaie eta beharrezkoa dutenean gauzak azaldu, bai eta
eskatzen dutenean (konstruktibismoaren teoriak azaldutakoaren arabera).
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• Informazioaren prozesamendua
Pentsatzen hasten direnean, prozesatzeko gaitasuna ere aldatzen da. Burmuineko
eskema errazak eta oinarrizkoak egiteko gai dira, arreta alderdi zehatz batean jar
dezakete ere; horrela, gorputz-ekintzetatik at dauden pentsamenduak izaten
hasten dira eta, horri esker, informazio berriak errazago jasotzen dituzte.
Ikasi edota ikusten den hori gorde eta prozesatzeko zortzi funtzio neuroebolutibo
daude: arretaren kontrolerako sistema, oroimen-sistema, hizkuntza-sistema,
espazioaren ordenarako sistema, denbora ordenatzeko sistema, goi-mailako
pentsamenduaren ordenaketa-sistema eta pentsamendu sozialaren sistema.
• Hizkuntzaren garapena
Hizkuntzaren garapena pertsonen esperientziaren gaitasunik garrantzitsuenetariko bat da, eta ahalegin handia eskatzen du. Hizkuntzaren ikaskuntzak hainbat
osagai ditu, eta garapen bakoitza nola gertatzen den aipa daiteke: garapen fonologikoa, hiketaren forma aztertzen duena; semantikoan umeak ez du gaitasunik
hitzen erabilera erreferente egokietara zabaltzeko, gero eta hitz berri gehiago
erabiliko dituzte eta gehienak testuinguruetatik kanpo egongo dira. Garapen
morfologikoan eta sintaktikoan umeak oso sentikorrak dira elementu morfologiko eta sintaxiak ematen duten informazioarekin, hizkuntzaren prozesadore
aktiboak dira, morfemen eskurapen-prozesua gauzatzen da. Garapen pragmatikoa ere badago, hasieran haurrek ez dakite hizketan hasi aurreko beste komunikazio-baliabideen bitartez egiten zutena eta, orain, hizkuntzaren bidez egingo
dutela. Hizkuntza eskuratzen duten bitartean, egoera zehatz batzuei dagozkien
kultura, balio, jarduteko modu eta mintzaira eskuratzen dituzte.
2 urterekin

3 urterekin

4 urterekin

5 urterekin

– Neskak hitz
– Mutilak hitz
– 2.000 hitz ezberdin – Diskurtso luzeak
egiten hasten dira
egiten hasten dira – Hizkuntza egituratua,
emateko gai dira
– Bi hitzen arteko – Jabegoa erabiltzen loturak (eta, edo…) – Denboraren
lotura
hasi «nirea»
inperfektuak
– Hizkuntzarekin
erabiltzen dituzte
– 400 hitz
– Bere izena eta
jostatu
bost izen gehiago –
– Eta zergatik?
– Esaldiak sortu
Galderazko
– Objektua gehiago
esaldiak
–
erabiltzen dute
– 1.000 hitz inguru –
– «Ura eramango al
konbinatzen
didazu»
dituzte
– «Ez» esaten hasi

Baimena eskatu
ordez, «ez?»
galdetzen dute
Galderak egin
Hitzezko adierazpena
hobetzen dute

– Ez dute ongi
kontrolatzen
goian/behean,
aurrean/atzean,
etab.
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Garapen psikosoziala

hiru
ataletan
azterturik
dago

transmititzeko
dago

AUTOESTIMUA
(alde baloratiboa)

BESTEENGANDIK
BEREIZTEKO

• Norberaren ezagutza: autokontzeptuaren definizioa eta antolaketa
Ni-aren ezagutzaren garapena, beste pertsonena eta mundu sozialean sorturiko
ezagutza aztertzen ditu. Ni-aren kontzptuan bi atal bereizten dira: ni-aren alde
kognitiboa (autokontzeptua), zeinak nork bere buruaz duen irudiarekin zerikusia
duen, gizaki bezala definitzeko eta besteengandik bereizteko erabiltzen dugun
ezaugarri multzoa da. Bestaldetik, autoestimua dago, zeina prozesu baten
emaitzaren ondorioa den eta garapen kognitiboa eta esperientzia soziala kontuan
hartzen dituen. Azkenekoaren eduki positiboa errealitateko datuak eta
bakoitzaren asmo eta gogoak hurbil daudenean gertatzen da; eta negatiboa,
berriz, lortu duguna eta gure asmo eta itxaropenak aldendurik daudenean.
• Garapen emozionala
Emozioak pertsonaren jarduera guztien elementu nagusietako bat dira eta beharrezkoak dira nortasunaren funtzionamendua orekatzeko eta ulertzeko.
Adin-tarte honetan emozio konplexuagoak izateko gai dira, batetik, norberaren
buruarekin zerikusia nabarmenduko dutenak, eta bestetik, besteekin duten
erlazioa nabarmenduko dutenak ere. Emozio horietatik garrantzitsuenak lotsa,
harrotasuna eta erruduntasuna azpimarratu behar dira.
Hiru eta lau urte bitartean, emozioak transmititzeko baliabidea agertzen da, hizkuntza; eta hari esker, emozio-egoerak adierazi eta sentimenduekin batera izena
jartzen ahal diete.
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• Ezagutza soziala eta moralitatea
Inguruko pertsonekin harreman sozialak izaten dituzte; haien jokabideak, ontzat
edo txartzat hartzen ahal dira gizartean jarritako arau moralen arabera. J. Piagetek ondorioztatu zuen zazpi urtetik beherakoek ez dituztela beren ikuspegiak eta
beste pertsonenak bereizten (egozentrismoa deiturikoa). Orain badakigu zazpi
urtetik beherako haurrek hasieran uste zena baino askoz ere aurreratuagoak
dituztela gaitasunak. Ezagutza soziala, beraz, gainerako pertsonek, gizartearen
antolaketak eta egitura sozialek nola funtzionatzen duten hasten dira hautematen
haurrak.
Dimentsio honetan prozesu honi jarraitzen zaio: bi urterekin norberaren eta besteen emozio, asmo edo nahiei buruzko aipamenak agertzen dituzte. Hiru
urterekin jolas sinbolikoak eta fikziozkoak, esperientzia eta egoera pertsonal
asko izan eta bereganatzen dituzte. Lau eta bost urte bitartean imajinatzeko eta
itxura egiteko gaitasunean aurrerapenak izaten dira, bakoitzaren burutik eta
besteen buruan sartzea ahalbidetuko zaio haurrari. Sei urtetik aurrera, haurrak
besteen ikuspegia hartzeko gai dira, egozentrismotik atera eta besteek pentsatu
eta sentitzen dutenarekiko sentikorrak izateko.
6-12 urte: «Eragiketa zehatzen garaia»
Garapen biosoziala
Garai honetan gorputzaren kontrola lortzen dute, alderdi psikomotorra aurrera
egin ahal izateko, muga argi eta zehatzak jarri beharko zaizkie. Haurrek muga
horiek zein diren ikasiko dute eta berauek gainditzen saiatuko dira, haien garapenak ere aurrera egingo du, eta horregatik, erregulazio-garaia izango da. Gorputzaren kontrola bereganatzeko saiatze horretan lateralitatearen egituratzea antzemango dute, garunaren alde baten eta bestearen arteko oreka lortuz.
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MUGAK
ZEIN
DIREN

hezteko

TREBETASUN
MOTORRA

PSIKOMOTORRA

Ezagutzaren garapena
Dimentsio honetan oso aldaketa garrantzitsuak gertatzen dira, haurren funtzionamendu kognitiboan gaitasunak berebiziko lehentasuna hartzen du. Prozesu
kongnitiboak garatzen joango dira eta eskolaren eragina beharrezkoa izango da
hauek ongi garatu ahal izateko. Horien artean garapenean eragiten duten prozesu
psikologiko nagusiak kontuan harturik, ezagutzari dagozkionak eta eskolaren eremuan erabiliko direnak aipatu behar dira: behaketa, identifikazioa, alderatzea, sailkatzea, antolatzea, analizatzea, sintetizatzea, induzitzea, deduzitzea eta ondorioak
ateratzea. Guztiek garapen kognitiboa aurrera eramaten laguntuko dute, batetik
bestera eta ordenan pasatzen joango delarik. Bestetik, goian aipatutako bakoitzaren baitan, hau da, aldi oro laurek eragiten dutela, prozesu kognitibo orokorrak
dira: pertzepzioa, oroimena, motibazioa eta, arreta-kontzentrazioa. Garapenaren
Psikologian zehazten diren gaitasunak zein trebetasunak kontuan hartuko ditugu;
batez ere helburu didaktikoen idazketarako edota hauen aukeraketarako, non
oinarrizko prozesuak modu kontzientean landu beharko ditugun, ikasleek modu
kontzientean erabili behar baitituzte.
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GAUZAK
EGITEKO
KONTZIENTZIA

ARRETAKONTZENTRAZIOA

ALDERATU

EPE
MOTZERAKOA
EPE
LUZERAKOA

Garapen psikosoziala
Harreman ezberdinak antzematen irakatsi behar zaie. Gizarte-harremanak
ezagutza bihurtu behar dira. Eskola-garaiak haurren gizarte-ezagutzan eragina
izango du, gizarte-sisteman eta garapen kognitiboan eragiten delako; eskolako jardueretan gizarte-gertakarien multzoak antolatzen dituzten sistemak sortzen hasten
dira. Eskola-garaian sortzen diren harremanak hiru ataletan bana daitezke: familia,
eskola eta kideak.
Familia haurraren garapen-faktore determinatzaileena izango da, motibazioa,
autoestimua, mendekotasuna eta agresibitatea bezalakoen aurrean erantzuna eman
dezaten, etab. Gurasoek seme-alabekin dituzten hezkuntza-praktikak, hainbat
faktorek determinatzen dituzte: adinak, sexuak, jaiotza-ordenak eta nortasunaren
ezaugarriek; bestetik, gurasoekin zerikusia duten faktoreak daude, sexua, lehendik
duten esperientzia, nortasunaren ezaugarriak eta hezkuntza-maila. Azkenik, elkarreraginaren egoerarekin zerikusia duten faktoreak daude, etxebizitzaren ezaugarri
fisikoak eta testuinguru fisikoa.
Eskola, familiarekin batera, haurrarengan eragin gehien duen gizarte-erakundea da. Eskola determinantea izango da haurraren garapen kognitibo eta sozialerako.
Kideek dituzten funtzioak, askotan, gurasoek dituztenen antzekoak dira.
Batzuetan atxikimendu-harreman bihurtzen dira.
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Garai honetan garapen moralean aldaketa nagusi bat gertatu da eta fantasiatik
errealitarera igarotzea da. Haurraren gizarte-ingurunean eragindako sentsibilitatea,
ingurune horretan haurrak dituen elkarreraginen ondorioa da. Adin honetan lortuko
dutena, hainbat faktorek sustatuko diete: besteen ikuskera ulertzeko aukera; bakoitzaren aurreiritzi moralak adierazteko aukera; aurreiritzi horiei jarraiki jokatzeko
aukera, eta, azkenik, elkarreraginetan haurrek beren iritziak eta ikuspuntuak
errespetatuak izatea eta kontuan hartzea.
Nortasunaren garapenean norberaren ezagutza aztertzeko autokontzeptua eta
autoestimua ere kontuan hartu beharko dira. Autokontzeptuan, haurrek beren burua
besteengandik bereizten dute, baita ezaugarri fisikoetatik ere, eta haien dimentsio
soziala garatzen joango dira. Bestetik, autoestimuak, haurrek beren buruez duten
ezagutzaren ebaluazioari edo iritziari egiten dio aipua, eta haurrek dituzten jokabide, harreman eta abar eragin ditzake.

GIZARTEHARREMANAK

-k sustatuko
ditu

garapenaren
faktore
determinatzaileek
zerikusia dute

IRIZPIDEEI
JARRAITU

-k egiten
dio
erreferentzia

BERE
BURUAZ
DUTEN
EZAGUTZARI

1.1.2.6. Lateralitatearen garrantzia
1.1.2.6.1. Lateralitatea zer da?
Gizakia morfologikoki simetrikoa den arren, funtzionalki asimetrikoa da.
Horrek hauxe esan nahi du: bi alde simetrikoetako bat gainjartzailea dela,
bestearen gaineko dominantzia duela alegia. Edozein gauza egiteko orduan esku
bati, hanka bati, begi bati edo belarri bati lehentasuna emanten diogu. Esku bat
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erabiliko dugu ariketa gehienak egiteko, hanka bat izango da normalean ibiltzen
hastean gidari eta berdin gertatuko da belarri eta begiekin ere. Garunak ere modu
horretan funtzionatzen du, hemisferio bat gainjartzailea izaten baita bestearekiko.
Mugimenduen gaineko kontrola garunean kontralateralki gertatzen da; hau
da, eskuineko mugimenduak ezker hemisferioaren kontrolpean egoten dira eta
ezkerreko mugimenduak eskuineko hemisferioak kontrolatzen ditu.
Lateralitatea definitzeko orduan oso garrantzitsua izango da gorputzeko alde
gainjartzaileak homogeneoak izatea, garunean gertatzen diren truke-konexioak
modu ordenatu batean egin daitezen eta mugimendu desberdinen kontrola alde
beretik etor dadin. Hori horrela ez bada, truke-konexio horiek antolaketarik gabe
egingo dira eta zenbait eginbeharretarako (idatzi, irakurri, arreta jarri, etab.) odolak
garunean egin beharreko ibilbidea luzeagoa eta korapilatsuagoa izango du eta
ikasleak zailtasunak izango ditu ikaskuntza-prozesua bereganatzeko.
Burmuineko bi hemisferioen artean funtzioen banaketa bat gertatzen da eta
banaketa hori hierarkikoki antolatua dago. Antolaketa hori ezinbestekoa izango da
espazioan orientatzeko (espazio-denbora koordenatuak), gorputza bertan kokatzeko, ni-aren eraikuntzarako eta jakin, sentitu eta antolatzeko, besteak beste. Lateralitateak mugimenduen kontrolerako eta orekarako bidea emango dio ikasleari.
Funtzioen antolaketa hierarkikoki antolatzen ez denean, hau da, alde gainjartzailea
heterogeneoa denean, ikasleak lateralitate gurutzatua duela esaten da, eta garunean
ispiluan gertatzen diren inbertsioak gertatuko dira. Inbertsio horiek idazketa eta
irakurketarako zailtasunetan nabarmenduko dira batez ere, haurrek dislexian
agertzen diren moduko jokaerak izango dituztelarik.
Lateralitatea definitzea 3 eta 6 urte bitartean gertatzen da eta beharrezkoa
da idazketa hasi aurretik definitua egotea. Zehaztu gabe dutenei, alde gainjartzailea zehazten lagundu beharko zaie, betiere 5 urteren inguruan eta 6 urte
baino lehenago.
Beraz, lateralitatea landu behar da Haur Hezkuntzan modu prebentiboan,
irakurketa-idazketa prozesuan eragiten duen nahasterik sor ez dadin.
LATERALITATEA lantzen denean, hauetan eragin daiteke:
Gurutzatua Dislexia Arreta-gabezia Hiperaktibitatea Hizkuntza
Lengoaia
Mintzaira

Lengoaiaren
Nahaste
Zehatza
(Gazteleraz
TEL izendatua)

Honako hauek dira gelako jardueretan kontuan hartu behar diren lau aspektu garrantzitsu hezkuntza-premia bereziak dituzten aurrekin jarduteko orduan:
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–
–
–
–

LATERALITATEA ondo errotzea.
TXUKUNTASUNA, ordena, lantzea.
HARREMAN SOZIALAK eta NORTASUNAREN GARAPENA.
Oinarrizko Prozesu Kognitiboak landu behar dira (OPK): OPK orokorrak:
pertzepzioa, arreta, memoria, motibazioa. OPK zehatzak: behaketa,
identifikazioa…

1.1.2.6.2. Jarduera tipoa edo profila
Jarduerek 3 helburu izan ditzakete:
a) Atzerapena (arazoa, nahastea, zailtasuna) edo garapen aurreratua detektatzea.
b) Lateralitatea lantzea, bi aldeen erabilerara bultzatuz.
c) Jarduera zuzentzailea.
Jarduerek eguneroko maiztasuna izan behar dute; eskainiko zaien denbora laburra izango da, 5 minutuko saioak izatea eta egunean zehar hiru bat aldiz. Luzatzeak haurrengan nekea sor lezake eta blokeatzera edo deskonektatzera bultzatuko
lituzke.
1.1.2.6.3. Jardueren ezaugarriak
Jarduerek honako ezaugarriak izan beharko dituzte:
– Manipulatiboa izatea: zentzumen guztiek parte hartzen dutelarik.
– Testuinguru desberdinetakoak; hau da, arlo guztietako saioetan erabili
ahal izango dira.
– Garunaren bi aldeen lana eskatzen duten jarduerak izanen dira.
– Materialak mota ezberdinetakoa izan beharko du: handiak, txikiak, gogorrak, bigunak, arinak, pisutsuak…

8. irudia. Lateralitateak eta mugek duten garrantzia adierazteko kontzeptu-mapa.

ALDE EZGAINJARTZAILEA
LANDU

lagunduz

ondo
bideratu dadin,
beharrezkoak dira
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1.1.2.6.4. Jardueren bilduma
1.1.2.6.4.1. Eskuarekin egitekoak
a) Pilota bota: pilota bat hartu behar du haurrak eta lurretik arrastaka horma
baterantz jaurti behar du
b)Pilota lurretik jaso: jaurtikitako pilota jaso beharko du.
c) Borragomaz paperean idatziriko arkatz-arrastoak ezabatu: borragoma
zein eskurekin hartzen duen ikusteko aukera emango digu eta aldi berean
beste eskuaren parte-hartzea ere beharko du paperari eutsi ahal izateko.
d)Kutxa batean gauzak sartu: objektuak kutxa txiki batean sartzeko
eskatuko diogu, kaxari eusteko bigarren eskuaren beharra izango duelarik.
e) Jertse baten kremailera ireki.
f) Guraizeen bidez paper-orri bat moztu: guraizeak zein eskurekin hartzen
dituen eta norantz okertzen den ikusteak lateralitateari buruzko informazioa
emango digu. Bi aldeak lantzeko asmoz, lerro bat marraztu diezaiokegu
norabide-aldaketekin.
g)Puzzle bat osatu: puzzleak haren adinerako egokia izan beharko du.
h)Brakeoa: lurretik distantzia batera eskailera bat modu horizontalean
ipinirik eta oinez lurrean ukitu ezin dutelarik edo horretarako prestaturiko
aroetatik pasatu beharko dute besoak alternatuz.
i) Plastilina bihurritu, biribildu, luzakinak egin… paper baten gainean,
esku batekin paperari helduz eta bestearekin plastilinari eraginez arituko
da. Honek bi eskuen elkarlana eskatzen du.
1.1.2.6.4.2. Begiaren lateralitatea
a) Kartoizko hodi baten bitartez zerbaiti begiratu: zein begirekin begiratzen duen ikusteak lateralitateari buruzko informazioa emanen digu.
b)Giltza baten zulotxotik begiratu.
1.1.2.6.4.3. Zangoen lateralitatea
a) Baloiaz gol bat sartu: zangoz baloia guk zehazturiko atean sartu beharko
du. Ariketa bi aldeekin egin daiteke.
b)Borragoma bat lurretik arrastaka eraman: ikaslearen aurrean borragoma bat jarri eta horma baterantz arrastaka oinarekin eramateko eskatuko
diogu.
c) Zango baten gainean oreka mantendu: zango bat airean jarri eta gorputzaren oreka mantendu beharko du. Lurrean dagoen oinaren kontrolaren
berri emango digu.
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d)Zango baten gainean salto egin.
e) Eskailerak igo: eskailerak zein zangorekin igotzen hasten den ikusteak
lateralitateari buruzko informazioa emanen digu. Aldi berean bi aldeak
lantzeko aukera emango digu, bai zangoak txandaka erabiltzeko eskatzen
diogunean, baita alde gainjartzailearen kontrakoarekin igotzeko eskatzen
diogunean ere .
1.1.2.6.4.4. Belarriaren lateralitatea
a) Telefonoa entzun: telefonoa eskuineko edo ezkerreko belarrirantz
zuzentzen duen ikusi ahal izango dugu.
b)Belarrira zerbait xuxurlatu: gugana gerturatu eta belarrira zerbait esan
behar diogula esanez, zein belarri gerturatzen duen ikusi ahal izango dugu.
c) Ordulari bat belarrira gerturatu.
1.1.2.6.4.5. Lateralitate desberdinen konbinazioak
a) Psikomotrizitate-zirkuituak. Psikomotrizitate-zirkuituak osa ditzakegu
gehien interesatzen zaizkigun ariketa motak bertan txertatuz: lau zangotan
ibili; besoen bidez gorputza arrastaka eraman; saltoak bi oinak batera, oin
bakar baten gainean edo oinak txandakatuz; banku baten gainetik pasatu…
Psikomotrizitate-saio libreetan ikusitako haur bakoitzaren lateralitate maila
trebatzeko saio gidatuak erabiliko ditugu. Horretarako erronka berriak
proposatu beharko dizkiegu. Zailtasunak agertzen dituzten horiekin
gehiago landu eta jarduerak beraien beharretara egokitu beharko ditugu.
b)Dantzak eta koreografiak. Lateralitatea lantzeko abesti egoki ugari dago,
letrak berak agintzen duelarik ikasleak zer egin behar duen. Dena dela,
irakasleak berak edozein abesti hartuta asma dezake lateralitatea lantzeko
edozein koreografia ere.
1.1.2.6.4.6. Beste hainbat jarduera
Gelako edozein une izan daiteke lateralitatea lantzeko eta behatzeko
egokia: arropak kendu eta eranztea (botoiak, kremailerak, kortxeteak…); zapatilak
kendu, jantzi, askatu eta lotzea (lokarriak, belkroak); dagokien tokitik jostailuak
atera eta jasotzea (kaxak, poteak, tiraderak…). Modu honetan bi lan egingo ditugu
une berean: batetik, haurra berak behar duen ekintzetarako autonomia lortzen
joatea, eta bestetik, lateralitateari dagokiona. Irakasleari lana errazteaz gain,
denborari ahalik eta etekin handiena ateratzeko balioko digu.
a)Ezker-eskuin bereizketa
Haurraren ezkerreko eskuaren gainean kolore gorriko gometxa eta eskuinekoan kolore berdekoa itsatsiko dizkiogu. Handik aurrera alde bat edo
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bestea adierazteko esku, zango, begi, belarri, alde gorria eta berdea izendatuz adieraziko diogu, eta horrela adieraztea eskatuko diogu ere. Edozein
jarduera egiteko, alde bat soilik erabiltzea nahi dugunean edo bien txandakatzea egin nahi dugunean, ahoz eman diezaiekegu agindua eta beraiek
identifikatu beharko dute gorputzaren zein alderdirekin egin beharko
duten proposatu zaiena. Adibidez, esku berdea atzean ezkutatu eta zango
gorriarekin margotzeko agindu diezaiekegu, edo eskailerak igotzean hanka
gorria eta berdea txandakatuz egin behar dutela esan. Edo oin baten gainean oreka mantentzeko esatean, zein den altxatu behar duten zangoa zehaztu dezakegu. Modu honetara irakasleak errazago ziurta dezake haurrek
bi aldeen erabilera egiten dutela.
b)Psikomotrizitate-gelara joateko ibilbideak
Psikomotrizitate-gelara joateko ibilbidea uztaiez baliatuz, modu honetan
presta genezake:
Bi oinekin batera salto egitea. Zenbait maila ikusiko ditugu. Gorputzari
bira egin gabe dutenak, gorputza biratzen dutenak, eta salto egin, gelditu
eta gorputza biratzen dutenak.

9. irudia. Bi oinekin batera salto egiteko azalpenaren irudi-adierazpena.

Oin bat uztai bakoitzean jarrita pasatzea, ezker-eskuin txandaka eginez.
Hemen abiadura eta trebetasun ezberdinak ikus ditzakegu, baita esandakoa
egiteko zailtasunak dituztenak ere.
c) Irudi berdinak aurkitzea

10. irudia. Biribil barruko irudi-eredua taulan topatzeko jarduera da.

Jarduera hau egiteko, haurrari emandako ereduen irudi berdinak hautatzeko
eskatuko diogu. Hiru modutara egin dezakegu:

Egungo esku-hartzearen ikuskera psikologikoa

53

– L eta T solteak diren bi fitxak emanez haurrari. Modu honetan, haurrak,
irudiari buelta emanez gero, irudi guztiak hartu beharko ditu bigarren lerroko azkenengoa izan ezik. Azkenengoa hartu ahal izateko erreferentzia-irudia
atzekoz aurrera jarri beharko lukeela argitu beharko da.
– L eta T ereduak taularen orrialde berean marrazturik egonen dira, modu
egonkorrean, ezin dira biratu egin. Ikasleak berdinak direnak geziz lotu
beharko ditu. Oraingoan irudiei ezin zaienez bueltarik eman, lehenengo
lerrokoak eta bigarren lerroko lehena soilik hautatu ahal ditu. Horrela
egingo ez balu eta berriro aurreko ariketako irudi berak hautatuz gero, bere
buruan irudiei buelta ematen dien seinale izan daiteke.
– Koloretako irudiak prestatuko bagenitu, errazago izango litzateke jarduera egitea. Beraz zailtasun maila igotzeko beste aldagai bat kontuan izan
beharko genuke. Kasu horretan abiadura handiagoan egiteko eskatuko
genieke.
1.1.2.6.5. Gurasoen esku-hartzea bultzatzeko jarduerak
Ikasgelan egingo ditugun jarduerez gain, etxean ere eguneroko ekintzetan
parte hartzea komeni dela esango diegu gurasoei. Ikastolan gai egiteko diren jarduerak etxean ere beraiek egitea garrantzitsua da adin hauetan. Haurra, bera bakarrik moldatzen hasten den unetik autonomia eskuratzen doa eta hori da Haur
Hezkuntzan lortu beharreko helburuetako bat. Bestalde, oraindik egiteko gai ez
den horretan lagunduz gero, pixkanaka-pixkanaka beharrezko trebetasunak
garatzen joango da, eta gauzak bakarrik egitera iritsiko da. Horretaz gain, eguneroko ekintza gehienek bi aldeen erabilera eskatzen dute eta lateralitatea garatzen laguntzen dute, eta horren eraginak erabat positiboak izango dira haurraren
ikaskuntza-prozesuan. Honako ekintza hauetan esku hartu behar dute gurasoek
haurren autonomia bultzatzeko:
– Ohera igo eta jaitsi (urtean pare bat aldiz ohea tokiz aldatzea egokia izan
daiteke).
– Arropak jantzi eta erantzi: botoiak, kremailerak, belkroak, kortxeteak…
lotu eta askatu.
– Zapatak jantzi eta erantzi: lokarria (5 urte ingururekin lotu), kremailera eta
belkroa dutenak.
– Jan koilara, sardexka eta labanarekin. Bai janari solidoak baita likidoak ere.
Fruta murtxikatu, ogitartekoak jan…
– Jostailuak atera eta jaso. Bat erabili eta jaso arte ez atera besterik.
– Garbiketa: eskuak garbitu eta lehortu, dutxatu, xaboia eman, burua garbitu,
hortzak garbitu, ilea orraztu.
– Arropak garbitzera eraman eta ikuzgailua jartzen lagundu.
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– Ontzi-garbigailuan ontziak sartu, xaboia ipini eta martxan jarri.
– Erratza pasatu, xurgagailua erabili, pala eta erratz txikiarekin zakarra bildu.
– Janaria prestatu: orea egin, tortilla egiteko arraultzak irabiatu, mandarinak
eta laranjak zuritu…
1.1.2.6.6. Lateralitatea gaizki errotua dagoenean edo gaizki lantzearen ondorioz
sortu daitezkeen nahaste edo/eta zailtasunak
–
–
–
–
–
–
–

Zailtasunak gizarteratze- eta ikaste-prozesuan.
Ziurtasunik eza.
Desoreka.
Erabakiak hartzeko zailtasuna.
Psikomotrizitate-arazoak.
Kontralateralitatea.
Lateralitate gurutzatua.

1.1.2.7. Zer dira konpetentziak? Europarako ikuskera komun batetik
Konpetentzien ibilbidea ulertzeko, Europarako ikuskera komun batetik abiatu
beharra dago. XXI. mendeko hezkuntzaren txostena abiapuntutzat hartuko dugu.
UNESCOren buru Delors-en esanetan (1996), hezkuntzaren eginkizun nagusia,
gizartekoitasunaren dimentsioa uztartuz, gizabanakoaren garapena bideratzea da.
Hezkuntza, kultura eta balioen eramailea da, baita gizarteratzeko bidea eta
egitasmo bateratua eraikitzeko gunea ere. Hezkuntzaren eginkizun hori bere egin
ahal izatea oinarrizko giza eskubidea da. Beraz, pertsonak kulturalki antolatu eta
egituratutako inguru batekin izaten dituen etengabeko elkarrekintzen araberako
garapena izango du, pertsonaren ezaugarriez gainera.
Gizakia gizartean bizitzeko eta bertan parte hartzeko hezi beharra dago,
batez ere hezkuntzaren bide integratzailearen barruan baldin bada. Baita ere,
kontuan hartuko dugu norbanakoa, ingurunea edo gizartea eta beraien arteko
elkarrekintzak, gizakiaren eta gizartearen garapena lortzeko.
Unescoren XXI. mendeko hezkuntzari buruzko txostenean, ezagutzaren
lau zutabeak aipatzen dira, lau ikaskuntzei dagozkienak eta, guk, ikastetxeko
irakasleak horiekin bat eginik, ondoko hauekin bat etor gaitezke eta praktikara
eraman ditzakegu.
A. Ezagutzak ikasi eta ikasten ikasi. Gaur egun dena ezagutzeko asmoa,
ametsa besterik ez denez, ikaskuntza mota honetan jakintzaren tresnak
menderatzeari garrantzi handiagoa eman behar zaio ezagutzak eskuratzeari
baino.
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B. Egiten ikasi. Ikasketa hau hezkuntza-eremuari loturik dago batez ere, bizi
garen gizarte-eredu honetan garrantzi handia dute informazio-iturriak
erabiltzeko gaitasuna izateak, makinaren erabilerak, taldean lan egiteko
gaitasunak, arriskuak onartzeko gaitasunak, aurrea hartzekoak…
C. Elkarrekin bizitzen ikasi. Ezagutza honetan, besteekiko elkarrekintzagunea dago, hau da, besteekin zein harreman ditugun eta harremanok
aberastea, elkarrekiko dugun premia barneratuz eta elkarrekiko errespetua
sustatuz. Harreman sozialak, beraz, ezinbesteko urratsa eta ezagutza dira.
D. Izaten ikasi. Hezkuntzaren funtzioa gizaki guztiei askatasuna ematea da
pentsatzeko, iritziak osatzeko, sentimenduetarako eta irudimenerako, haien
gaitasunak gailurra egin dezan. Bakoitzaren identitateak ere garrantzi
handia du atal honen barruan.
1.1.2.7.1. Ezagutzaren garapenari loturiko hainbat egileren ekarpenak
Alderdi teorikoan hainbat egilek aipatzen dituzten edukiak modu labur eta
ulergarrian laburtu dira. Irakasleen eguneroko jardunean kontuan har daitezkeenak
eta gelako antolaketarako, materialen aukeraketarako, ikasleen jarraipenerako,
gurasoekin bilerak egiteko, etab., oso baliagarriak izan daitezkeen erreferentziak
hemen aipatzen dira.
Adimen emozionalaren atalean D. Goleman-ek aztertzen duena da frustrazioa
eta porrota adimen emozionalerako beharrezkoak direla. Gizakia sozialki
eraikitzen da, gizakiaren elkarreraginari esker. Horrek adierazi nahi du jarrerak
sozialki motibatuta daudela eta ez emozionalki, ondorioz, horiek hezi behar dira.
Ezagutza jasotzeko bi baldintzatzaile daudela Feuerstein-en ekarpena da.
Esperientziak eta giroak (pasiboa eta aktiboa). Giro aktibo baten alde egin behar
dela aipatzen du eta ikaskuntza emateko, aldaketak beharrezkoak dira.
Estimuluek erantzun eta portaeretan eragina daukatela esaten digu Beck-ek.
Estimulua da hautematen duguna eta pentsamenduak sortzen ditu. Horrek erantzun
bat ematera garamatza eta horri loturiko portaera bat agertzen da ondorioz.
Esperientziak ahalbidetzen digu arazoen aurrean erantzun bat ematea,
Stenberg-ek dioenez. Pertsonak ingurunera egokitzen gara. Hori egiten da
norberaren gaitasunen arabera. Norberaren osagaiak eta ezaugarriak ematen
dizkigu.
Bi adimen mota ezberdindu daitezke. Ellis-ek azaltzen duenaren arabera, hitzezko adimena eta hitzik gabekoa daude. Askotan izaten ditugun ideiak desegokiak edo autoakusatzaileak izan daitezke. Arrakastak erakutsi eta goraipatu behar
dira eta desegokiei aurre egin. Adimenaren bi alderdi nagusi hauetan hizkuntza jasotzeko prozesuari (irakurketa- eta idazketa-prozesuari) gizakiaren baitan gertatzen
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diren funtzionamendu kognitiboak lotuta doaz, horrek izugarrizko erlazioa du
hitzezkoarekin. Bestetik, emozioak, harreman sozialak, etab., hitzik gabekoari
lotuko zaizkio.
Adimen anizkunak badirela esaten da ere. Gardner-ek aipatzen dituenak 9
dira. Guztien artean bat nagusitasunez agertzen da: kulturari loturikoa.
Kontuan hartu beharreko hainbat osagairen garrantzia eta eragina
Haurtzarotik, eta garapena gertatzen den artean, hau da, bizi-zikloan zehar,
pertsonak errutinak gauzatzen ditu. Hauek ez dira oso zailak barneratzeko, baina
erritmo batzuen menpe egoteak onurak dakarzkigu hezitzaileoi. Pertsonok hainbat
gauza errutinen menpe utzi behar izaten ditugu (ibiltzea, digestioa egitea, loaldia…) horiek ondo edo orekan daudenean, gauza berriak irakastea edo/eta ikastea
errazagoa da eta modu esanguratsuan ikasten dira. Hori horrela dela erakusteko,
ondoko lerroetan hainbat datu aipagarri ematen dira. Datuok erritmo horiek hobeto
ulertzeko eta horien garrantziaz jabetzeko emanda daude.
Biorritmoak. Energiaren ziklo biologikoari lotutakoak dira. Ziklo ezberdinetatik pasatzen direnak ere. Pertsona bakoitzaren biorritmoak kalkulatzeko jaiotzedata kontuan hartu behar da eta biorritmoak kalkulatzerakoan ziklo bakoitzaren
epealdi positiboak eta negatiboak ditugula ikus daiteke.
Hiru bereiz daitezke:
– Fisikoa: egoera fisikoari dagokiona (osasuna, erresistentzia eta indarra).
Honek 23 eguneko iraupena dauka.
– Emozionala: alderdi emozionalaz dihardu (sentsibilitatea eta emozioak). 28
egunekoa da.
– Intelektuala: ikaskuntzari eta sormenari dagokien zikloa. 33 eguneko
zikloa.
Erritmo zirkadianoak. Metabolismoarekin lotuta daudenak dira. Hauek
aurreko biorritmo fisikoei loturik daude.
Elikadura: elikadura orekatua izatea komeni da ondorio positiboak izateko.
Txarra edo eskasa bada, hezkuntzan eragin negatiboa izango du, beraz, haurren
elikadura orekatua lortzen saiatu behar gara
Uzkiaketa: haurrarengan uzkiaketa erregularra lortzen saiatu behar dugu.
Gainera, hau esfinterren kontrolarekin erabat erlazionatuta dago. Esfinterra kontrolatzea nerbio-sistemaren heldutasunak baldintzatuta dago, eta haur bakoitzaren
nortasunari dagozkion ezaugarrien araberakoa ere izango da. Hala ere, garapenune hauek zehaztu daitezke, nahiz eta beti ez den betetzen.
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Esna/loaldia: loa ezinbestekoa da egunean zehar energia izateko, beraz,
honek ere orekatua izan behar du. Adinen arabera hau da komeni dena:
–
–
–
–
–

0-6 hilabete: 17-22 ordu
6-12 hilabete: 13-17 ordu (lo-kuluxka txikiak)
1-2 urte: 14 ordu
2-3 urte: 12 ordu
3-4 urtetik aurrera (eskola-garaian batez ere): 10-12 ordu

Koefiziente altuko pertsonek eskola-porrota izan dezakete eta baxua-normala
dutenek, berriz, arrakasta; beraz, koefizienteari lotutako ezaugarria ez da
adierazle bakarra izango. Honi lotuta doa D. Goleman-en teoria.
Gela barruan gure jarduerarako etekina lortu nahi badugu, oso adierazgarria
da Analisis Transaccional delako gaiari loturiko edukia. Pertsonak duen ni-aren
egitura analisatzeko edo portaera deskodetzeko balio digu. Gure harremanetan
ditugun transakzioak (ahozko eta ez-ahozko trukeak) ere aztertzen ditugu.
«Laztanak»1, pertsona orok ukitu behar du. Umea inguru egokian dagoenean,
baldintzarik gabeko laztanak jasotzean ongi egongo da. Egoera hau ez badago,
laztanak bilatuko ditu, espero duen jokaera izanez gero, haurrak zigorrak bilatzen
ditu eta bere buruari min egiten hasten da.
Aurreko paragrafoetan aipatu diren ideiak, Ikaslea bere eremuan atalari
egokitu beharreko azalpenak dira. Ikasleak garatu behar dituen dimentsioetarako
ezinbestekoak diren pertsonaren ezaugarriak hezteko proposamen bat baita.
Horretan, HPB dituzten ikasleek garatu behar dituztenak izateaz gainera, Hezkuntza Berezirako jarraibideak dira. Irakasleriak kontuan hartu beharreko konpetentzien aipamena egin beharra dago. Egungo hezkuntza-egitasmoetan pertsonaren
gaitasunak kudeatzeko proposamena da. Aurreko 1.1.2.3. puntuan, adimenaren
antolaketarako hainbat ikuskera objektibo aipatu diren bezala, honetan konpetentzien aipamen labur bat egiten da, non horiek duten pertsonaren gaitasunekin
erlazioa, eta aipatu aurreko puntuarekin.
Gaitasunak bost dira (komunikatiboa, ezagutzazkoa, gizartekoa, afektiboa eta
psikomotorra) eta konpetentziekin zerikusi zuzena dute. Pertsonak dituen
gaitasunak dira eta hauek kultura eta herrialde guztietan komunak dira. Horietan
oinarrituta, pertsona horien erabileran gaitua egiteko asmoa dute konpetentziok.
Hori horrela, ikusi ondoko taula honetan konpetentzien adierazpidea:

1. «Laztanak»: ukimen fisikoa, begirada atseginak, goraipamen positiboak, keinuak, etab., biltzen
dituenari laztan izendatuko zaio.
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Konpetentzien taula.
KOMUNIKATIBOA

1. Linguistikoa eta ikus-entzunezkoa.
2. Artekoa eta kulturala.

METODOLOGIKOA

3. Informazioaren trataera eta ulermen digitala.
4. Matematikoa.
5. Ikasten ikasi.
6. Autonomia eta jarrera pertsonala.
7. Mundu fisikoa ezagutzea eta harekiko elkarreragina.
8. Gizarteratzekoa eta herritartasuna.

PERTSONALA
ELKARBIZITZAKOA

Konpetentzien oinarrian XXI. mendeko hezkuntzari buruzko txostenean,
ezagutzaren lau zutabeak daude: ezagutzak ikasi eta ikasten ikasi, egiten ikasi,
elkarrekin bizitzen ikasi eta izaten ikasi. Hauek abiapuntutzat hartuta edo ardatzat
aukeratuta, gobernuetan, Europar Batasunean, ikasleen gaitasunak trebatzeko
ildotzat dakarzkigute konpetentziok.
1.1.2.7.2. Konpetentzien inguruan jakin beharrekoak
Definizioa
Arlo ezberdinetara aliaturiko kontzeptua da. Hainbat hiztegitan «gaitasun»
hitzaren pareko ikusten da, baina hitz hau bere nortasun propioa hartzen ari da.
Europako Legebiltzarrak 2006. urtean bizitza osoan ikasteko, pertsona osotasunez
garatzeko, elkarrekin bizitzeko eta enplegurako erreferentziazko marko gisa oinarrizko zortzi konpetentzia gomendatu zituen. Espainiako estatuan 2007-2008 ikasturtetik antzeko planteamenduak egiten ari dira Hezkuntza Lege Organikoaren
(LOE) bitartez; eta Nafarroan eta EAEko curriculum ofizialetan ezartzen ari dira.
Frantzian ere antzeko bidetik jarraitu dute «Scole Commun» deritzan planteamenduarekin. Beste ildo batetik eta 2006tik, Derrigorrezko Euskal Curriculumaren proposamena eta horren ebaluazioa OCDEko PISA ebaluazioaren oinarrian dagoen
DeSeCo horretan oinarritzen da eta unibertsitateetan aplikatzen ari den TUNNING
(2003ko planteamenduaren antzera), Hezkuntza Konpetentzia Orokorretan oinarritzen da.
Konpetentzien ezaugarriak
•
•
•
•

Izaera integratzailea dute.
Eskualdagarriak eta funtzio anitzekoak dira (helburu ugari lortzeko dira…).
Izaera dinamiko eta mugagabea dute (haien hobetzeak ez du mugarik…).
Ebaluagarriak dira: gaitasunik gabeko pertsona batek ezin du ezertarako
konpetentziarik izan, baina konpetentziak eskuratu ahala, garatu egiten dira
gaitasunak.
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Oinarrizko konpetentziak
Europar Batasunaren arabera OINARRIZKO KONPETENTZIAK hurrengoak dira:
1. Ama-hizkuntzan komunikatzea.
2. Atzerriko hizkuntzetan komunikatzea.
3. Matematikarako konpetentzia eta zientzietarako eta teknologiarako oinarrizko konpetentzia.
4. Konpetentzia digitala.
5. Ikasten ikastea.
6. Pertsona arteko konpetentziak eta herritar konpetentzia.
7. Iniziatiba eta izaera ekintzailea.
8. Kontzientzia eta adierazpen kulturala.
Espainia/LOEren arabera, berriz, hauek izango genituzke OINARRIZKO
KONPETENTZIAK:
1. Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
2. Matematikarako konpetentzia.
3. Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin interakzioan aritzeko konpetentzia.
4. Informazioa lantzea eta konpetentzia digitala.
5. Gizarte eta herritar konpetentzia.
6. Kulturarako eta arterako konpetentzia.
7. Ikasten ikasteko konpetentzia.
8. Autonomia eta iniziatiba soziala.
Frantzia/Socle Commun-en arabera, OINARRIZKO KONPETENTZIAK hauek
dira:
1. Frantsesa menderatzea.
2. Atzerriko hizkuntza bat praktikatzea.
3. Oinarrizko konpetentziak matematikan eta kultura zientifikoan eta
teknologian.
4. Informazioaren eta komunikazioaren ohiko teknikak menderatzea.
5. Kultura humanistikoa.
6. Gizarte eta herritar konpetentzia.
7. Autonomia eta iniziatiba.
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Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal Curriculumaren arabera, berriz,
OINARRIZKO KONPETENTZIAK 5 dira:
1. Pentsatzen eta ikasten ikastea.
2. Komunikatzen ikastea.
3. Elkarrekin bizitzen ikastea.
4. Norbera izaten ikastea.
5. Egiten eta ekiten ikastea.
Oinarrizko konpetentzia orokorrak lantzeko PROZEDURA eta JARRERA
metadiziplinarren bankua
PROZEDUREN BANKUA: IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI
Ikaskuntza-estrategiak eta norberaren lana antolatzea.
1. Ideiak argitzeko, sortzeko eta ebaluatzeko jarraibideak.
2. Eskemak egiteko jarraibideak.
3. Kontzeptu-mapak egiteko jarraibideak.
4. Laburpenak egiteko jarraibideak.
5. Testu edo dokumentu bati buruzko oharrak hartzeko, ahozko azalpen bat
egiteko edo ikus-entzunezko proiekzio bat egiteko urratsak.
6. Testu bat ikasteko edo memorizatzeko egin beharreko urratsak.
7. Metakognizioa garatzeko jarraibideak (norberaren ikasteko moduari
buruzko gogoeta).
8. Lan pertsonala antolatzeko jarraibideak: agenda eta abar. Informazioa
bilatzea eta antolatzea.
9. Informazio bibliografikoa bilatzeko jarraibideak.
10.Informazioa bilatzean, ordenagailua eta bestelako baliabide teknologikoak
erabiltzeko jarraitu beharreko aholkuak.
11.Taulak eta diagramak erabiliz, informazioa antolatzeko jarraibidea.
KOMUNIKATZEN IKASI
12.Ahozko mezuak ulertzeko jarraibideak.
13.Polikudeaturiko mintzaldiak (elkarrizketak) ekoizteko jarraibideak.
14.Monokudeaturiko mintzaldiak (bakarrizketak) ekoizteko jarraibideak.
15.Idatzizko testuak ulertzeko jarraibideak.
16.Testu generikoak egiteko jarraibide orokorrak.
17.Txosten deskribatzaileak egiteko jarraibideak.
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18.Testu-iruzkinak egiteko jarraibideak.
19.Lan monografikoak egiteko jarraibideak.
20.Gai baten ahozko aurkezpena edo azalpena egiteko orientabideak.
EGITEN ETA EKITEN IKASI
21.Ikerketak egiten hasteko jarraibideak.
22.Prozesu ekintzailearen faseak aplikatzeko jarraibideak: fase analitikoa,
sortze-fasea, berritze-fasea eta ebaluazio-fasea.
23.Gatazkak aztertzeko jarraibideak.
24.Erabakiak hartzeko eta arazoak konpontzeko jarraitu beharreko protokoloak.

ELKARREKIN BIZITZEN IKASI
25.Bizikidetza-arauak egiteko, aplikatzeko eta berraztertzeko jarraibideak.
26.Ikasgelako eztabaidetan kide, bitartekari eta moderatzaile gisa parte
hartzeko arauak eta jarraibideak.
27.Talde-lanak egiteko orientabideak.
28.Bilerak egiteko jarraibideak.
JARREREN BANKUA: IKASTEN, PENTSATZEN, EGITEN ETA EKITEN
IKASI
1. Arreta, jakin-mina, irekitasuna, interesa, motibazioa.
2. Sormena, irudimena, originaltasuna, ausardia.
3. Malgutasun intelektuala, zorroztasuna eta hutsegiteekiko tolerantzia
uztartzea.
4. Jarrera gogoetatsua, kritikoa, balioestearen aldekoa.
5. Ekimena, gogo bizia, arriskuak neurtuz hartzen jakitea, eraginkortasuna,
ekintzailetasuna.
6. Antolamendua, aurreikuspena, sistematikotasuna.
7. Ahalegina, irmotasuna, borondatea, iraunkortasuna, autodiziplina,
pazientzia, hobea izateko gogoa.
8. Xehetasuna, argitasuna, zehaztasuna, lana ondo egiteko eta bururaino
eramateko joera, ordena, txukuntasuna.
9. Erantzukizuna, segurtasuna, ardura, gauzekiko arreta.
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KOMUNIKATZEN ETA ELKARREKIN BIZITZEN IKASI
10.Entzute aktiboa, elkarrizketatzailea, irekia eta zehaztua, zuhurtzia,
negoziazioa, bitartekotasuna.
11.Euskara eta euskal kulturarekiko eta nork bere hizkuntza eta kulturarekiko
atxikimendua eta beste hizkuntza eta kulturekiko irekitasuna.
12.Sentiberatasuna, onarpena, estimua, enpatia, errukia (sufritzen duenarekin
bat egitea).
13.Kooperazioa, lankidetza, adiskidetasuna, bizikidetasuna, baterako hezkuntza.
14.Ideia, iritzi, balio, sexu, hizkuntza, erlijio, kultura eta nortasun desberdinak
eta askotarikoak onartzea eta errespetatzea, tolerantzia aktiboa.
15.Zuzentasuna, justizia, bereizketarik eza, generoen berdintasuna (maila
berean), elkartasun aktiboa.
16.Talde-lana eta talde-lankidetza, erabakiak hartzen eta erantzukizun
instituzionaletan parte hartzea.
17.Bizikidetza eta gizabide-arauak errespetatzea, hezkuntza-komunitateak
eskolan hartzen dituen erabakiak errespetatzea, instituzioak errespetatzea.
18.Eskuzabaltasuna, altruismoa, adeitasuna, barkatzen jakitea, laguntzeko
prest egotea, adiskidetasuna, begikotasuna.
19.Zintzotasuna, leialtasuna, esker ona.
20.Naturarekiko eta ingurumenarekiko errespetua eta zaintza aktiboa.
NORBERA IZATEN IKASI
21.Gorputza zaintzea, ohitura osasungarriak.
22.Autoestimua, norberaren duintasunaz jabetzea, konpetentziak eta mugak
onartzea, norberaren eskubideak defendatzea, norberarengan konfiantza
izatea.
23.Autonomia, askatasuna.
24.Autokontrola, emozioen egonkortasuna eta oreka, heldutasuna.
25.Gozamena, sentikortasun estetikoa, transzendentziara irekia egotea.
1.1.2.8. Mugak heztearen garrantzia
Hezkuntzaren eremuan ikasleei mugak jartzea oso garrantzitsua da. Mugak
ezartzean ikasleari autonomoa izaten eta bere buruaren jabe izaten laguntzen edota
irakasten zaio, erabakiak hartzea heztearen helburua baita. Erabakiak egungo gizarterako ezinbesteko osagaiak dira. Oso baliagarriak dira heziketan kontuan
hartzeko, irakasleen jardunean, baita gurasoekin izan beharreko harremanetarako,
bileretan azaltzeko eta, batez ere, gurasoen inplikazioa eskatzeko unean ere.
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Mugak ezartzea ikaskuntza-prozesuaren zati edo lan bat dela azaltzea oso baliagarria den aldetik, idatzi honen eranskinetan2 Mugak hezkuntzan izenburuarekin
idatzi labur bat dago; berau, irakasle-lana egingo duenarentzat oso baliagarria
izango da, bai eta gurasoei haien seme-alaben heziketan ideiak emateko edo
proposatzeko. Gogoeta baterako izan nahi baitu.
Besteak beste, mugak nola ezartzen diren, zer diren mugak eta zer ez azaltzen
da; baita mugen heziketan agertuko diren zailtasunak zein diren ere, eta hezitzaile
batek agertu behar duen koherentzia, honen garrantzia eta, haurrei, lortu nahi den
hori, edo hezi behar den hori, ekintzekin adierazi behar zaiela azaltzen da.
Horretarako, mugak nola ezartzen diren jakin behar da, eta horretarako proposamenak, taula batean laburturik daude; orobat, mugak nola jarri behar diren jakiteko
estrategia bat planteatzen da.
Eranskinetan dagoen idatziaren laburpen gisa eta, informazioa azkar eskuratzeko, ondoko kontzeptu-mapa behatu ahal da. «Mugak hezteko jarraitu ahal den
proposamenaren kontzeptu-mapa» izenburuarekin agertzen da.

2. «Mugak hezkuntzan» idatzia lan honen eranskinetan topatuko duzu. Hemen azaldu denaren eta
ondoko kontzeptu-maparen azalpen zabalago bat da.

11. irudia. Mugak hezteko jarraitu ahal den proposamenaren kontzeptu-mapa.

64
Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoak

Egungo esku-hartzearen ikuskera psikologikoa

65

1.2. IKASLEEN CURRICULUM-MAILA ZEHAZTEA
Atal honetan, ikasle bakoitzak garapenaren zein momentutan dagoen zehaztuko dugu; eta irakasle-lanaren esku-hartzea antolatzeko baliagarria izango
zaigun taula agertzen da. Taula arloka antolaturik dago, eta arlo bakoitzak item
batzuk ditu. Horietariko bakoitzean zehaztuko da ea ikasleak egiten dituen, horiek
aurrera ateratzeko laguntza behar duen, eta, azkenik, ez duen egiten edo/eta ez
duen garaturik, bakarrik edo laguntzarekin egiten duen azalduz; horrela ez bada,
berriz, ez duela egiten —ez duela garaturik— idatziko dugu. Taula honekin, beraz,
ikaslearen garapen maila zehaztuz joango gara, arazoak egonez gero, non
dauden agerian utziz.
Taula norberak osa dezake. Ikasleen curriculum-maila zehazteko beste baliabide batzuk badira. Lurralde bakoitzeko irakasleriari zuzendutako zentroetan eskaintzen diren beste baliabideen modura antolatu dira. Bestetik, ikastetxe bakoitzean izaten diren noten txostenak ditugu (hauetan ikasleek barneratu behar dituzten helburuak, konpetentziak, etab., agertzen dira), eta hauen baitan agertzen direnak curriculum-mailaren neurketarako erabil ditzakegu. Ikastetxearen Curriculum
Egitasmoan zehaztutakoa erabilgarria da ere. Bestetik, eta promozioa kontuan
hartzeko, ikasleriari pasatu beharreko probak, ebaluazioak, testak eta antzekoak
erabilgarri izango ditugu. Ikastetxeko adituen txostenak baliagarriak izango
ditugu; bai eta aurreko ikasturteetako tutoreek ikaslearen espedientean agertutako oharrak.
Aipatutakoarekin, ikaslearen curriculum-maila zehaztu ahal izango dugu; bai
kurtso hasieran, baita bukaeran ere, horrela, zikloa bukatuta, hurrengo irakasleari ikasle bakoitzaren informazioa erraztuz.
Autonomia-erkidego bakoitzeko hezkuntza-sailak, Nafarroan Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Sailak —LOEk Espainiako estaturako zehazten duen hezkuntza-curriculumean oinarrituta—, Nafarroako errealitatera moldatzen du curriculuma, oinarrizko helburuak, zikloka arloko edukiak, helburuak eta ebaluazioirizpideak ezarriz. Ondoren, ikastetxe bakoitzak bere errealitate ideologiko,
sozioekonomiko eta kulturala kontuan hartuz zehaztuko duen Curriculum
Proiektua dago (Euskal Curriculuma 3 erreferentzia bat da ere) eta helburu
3. Euskal Curriculumaren ezaugarriak dira: izaera hezitzailea gizakiaren gaitasun eta eskumen
guztiak garatzeko; desberdintasunak bildu eta bideratzen dituen heziketa; kalitate teknikoa;
proposamen orientatzailea eta borondatez ezartzekoa; irekia; egungoa eta etorkizunekoa, eta izaera
parte-hartzailekoa. Haren xedea aipatuz, hezkuntza-prozesua gizakia gizabanako gisa, gizartekide eta
izadikide gisa ahalik eta gaitasun gehien garatzea da. Horri buruz gehiago sakontzeko Euskal
Curriculumaren idatzia kontsultatu. Azken batean Euskal Curriculuma kultur ibilbideari eta ibilbide
hori amaitzean lortu beharreko gaitasunei buruzko porposamen bat da, eta bi asmo ditu: pertsonen
garapen osoa lortzea eta belaunaldi berriak gizarteratzea, eta etengabean eraberritu eta eguneratuko
den proiektu komun bat eraikitzea.
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orokorrak, metodologia, aniztasunaren trataera, eta abar aztertuta, irakasleak gainerako lankideekin adostuta curriculuma bere gelako errealitatera aplikatuko du. Hau
da, ikasleek arloen bidez luzarora konpetentziak lortzearren, arlo bakoitzari dagozkion eduki, helburu didaktiko eta jarduerak zehaztuko ditu; horietako batzuk etengabeko ebaluaziorako baliagarriak izanik, hiru ebaluazio-txandatan ikasleen urteko
garapena arloka neurtzen duten oinarrizko ebaluazio-irizpideak aintzat hartuko dira,
eta arlo bakoitzeko kalifikazio zehatza duen txosten bat gurasoei aurkeztuko zaie.
Ziklo-amaieran, ikasle bakoitzari eginiko hainbat jarduera ebaluatzaileri
esker eskuratutako informazio osagarriarekin curriculum-maila zehazteko taula
beteko du tutoreak, zeina ikasleek oinarrizko hezkuntza amaitzean lortu behar
dituzten konpetentziak eta ziklotik ziklora trebetasunen bidez garatuz joango
diren gaitasunak (garapen psikomotorra, kognitiboak, nortasuna, afektiboemozionala, soziala eta komunikatiboa) progresiboki ebaluatzeko tresna
baliagarria izango baita.
Halaber, ziklo-amaieran orientazio-zerbitzuak ikasleei BADyG4 (Gaitasun
Berezigarri eta Orokorren Proba Multzoa edo gaztelaniaz Bateria de Aptitudes Diferenciales y Generales) izeneko proba egin ahal die ziklo bakoitzean gelaz gela.
Proba horren bidez, ziklo bakoitzean lortu beharreko gaitasunak eskuratu dituztela
ziurtatzen da.
Europako hezkuntza-maila neurtzeko, berriz, OCDE erakundearen PISA
txostena izeneko ikasleen ezagutzak neurtzen dituen ebaluazio-programa erabiltzen da hiru urterik behin nazioarteko herrialde garatuetan. Ebaluazio-programa
horren bidez, zikloz ziklo ikasleek oinarrizko irakasgaietan (Matematika eta
buruketen erresoluzioa; Zientziak eta Hizkuntza, irakurmenaren ulermena eta
idazmena) duten jakintza ebaluatzen da azterketa batzuen bidez.
Dena den, ikasle batek zikloko nahiz kurtsoko oinarrizko helburuak eta edukiak lortu ez baditu, ondoren aurkeztuko dugun prozedurari jarraitu beharko zaio
(baliabideak 1.3. atalean); ikastetxeetako adituekin, eskola mailako tresna eta
baliabideekin, zein HPBei harrera egiteko zentro horietako adituekin elkarlanean
arituko gara.
Lehen Hezkuntzarako hiru zikloetan curriculum-maila zehazteko taulak
eranskinetan ageri dira. Gaitasunak aztertzeko proposamena da eta ikasleak maila
hori lortu duen (bai), ez duen lortu (ez), edo irakaslearen laguntzak ulertzeko
gauza den (bideratua) ikusteko balioko digu. Gaitasunak hauek dira: komunikaziorako, matematikarako, mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko, nortasun eta harreman sozialetarako, garapen kognitiborako eta
autonomiarako. Haur Hezkuntzarako taulak ere badaude.
4. Nafarroako Liburutegi Publikoan dagoen liburua: Carlos Yuste Hernanz (2003): BADyG:
gaitasun bereizgarri eta orokorren proba multzoa, Cª 285/30.
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1.3. HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIETARAKO (HPB) BALIABIDEAK
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren arazoei harrera egiteko hainbat
baliabide kontuan hartu behar dira, eta posible den neurrian, ebaluazioa, diagnosia
eta jarraipena zein kontrola egin ahal izateko adituen laguntza eskaintzen dute.
Ikaskuntza zailtasunen arabera planteatzen da.
Heziketaren baliabide bereziak izango lirateke haurraren adin bereko haurrei
eskaintzen zaizkien ohiko baliabideak ez bezalakoak direnak. Baliabideok,
irakasleok irakaskuntza-prozesuan aritzeko ditugun laguntza-materialak zein
giza laguntzak dira, zeinek gure lana bide zuzenetik eramatea ahalbidetzen
baitigute.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen garapena egokitasunez bermatzeko, hezkuntza-sistemak zenbait baliabide eskaintzen ditu. Ikasgelan sortutako ikasleen arteko interakzioak haien garapenerako lagungarriak dira. Aipatzekoa
da, orobat, ikasle talde bati irakasle bat dagokiola, eta horrekin ikasle guztien ikaskuntza- zein garapen-prozesuaren jarraipen hurbilekoa egiten da; eta prozesu horretan hezkuntza-orientabide zein orientabide psikopedagogikoen zerbitzuak ikasle
bakoitzaren hezkuntza-beharren aurrean aurrezaintzan, antzematean eta eskuhartzean laguntzen du. Horrekin batera, ezarritako egokitzapenak, hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen zailtasunei erantzunak emateko moldaketak eta
hezkuntza-baliabideak daude. Hezkuntza-baliabide horiek hiru talde nagusitan
bana daitezke: eskolak eduki beharreko baliabideak, irakasleei dagozkien
baliabideak, eta, bukatzeko, erkidegoan (maila publikoan zein pribatuan) aurki
ditzakegun hezkuntza-premia berezietarako zentroak eta erakundeak.
1.3.1. Eskolakoak
1.3.1.1. Material berezia
Arazoak dituzten ikasleen hezkuntza errazteko helburuarekin, eskolan zenbait
material bereziren laguntza izango dugu, ikasle hauek behar den moduan tratatuak izateko eta besteek bezainbeste aukera izateko. Ordenagailuek, esaterako,
laguntza handia ematen dute testu eta letrak handitu eta norberaren ikusmenera
moldatzeko; horretarako programa bereziak aurki daitezke: MEGA; ZOOMTEX… Ikusmen-arazoak dituzten ikasleei, gainera, gaur egun Braille-speak bezalako tresnak mesedegarri suerta dakizkieke, zeinek grabagailu modura funtzionatzen
baitute, informazioa jasotzeko memoria zabala izanik. Zorionez, egun, Hezkuntza
Bereziko ikasleen formakuntza ahalbidetzen duten hamaika aurrerapen aurki
daitezke. Irakasleok, beraz, horien berri izatea egokia izango litzateke, etorkizunean gure ikasleak izango diren horien mesederako.
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1.3.1.2. Teknologia berriak
Esan bezala, beraz, teknologia berriak hezkuntza-premia bereziak dituzten
ikasleekin aritzeko egokiak dira. Hala ere, esan beharra dago, eskola guztiek ez dutela horietaz baliatzeko aukerarik; izan ere, haien egoera ekonomikoa dela-eta, beste
baliabide batzuk bilatu beharko dituzte ikasle hauekin lan egiteko. Lehen aipatutakoa adibidetzat jarriz, ordenagailurik izan ezean, ikusmen-arazoak dituzten haurrentzat zuzendutako testuak irakasleak berak berridatz ditzake, letra handiagoa
irudikatuz.
Teknologia berriekin ari garela, esan beharra dago CREENA bezalako hezkuntza-premietako baliabide-zentroen (aurrerago arituko gara honi buruz) webguneetan Hezkuntza Bereziko ikasleekin lan egiteko hainbat baliabide agertzen
direla, bai gurasoek baita irakasleek ere haiekin jarduteko laguntza eskainiz.
1.3.1.3. Eraikuntza
Eraikuntza bera ere baliabidetzat har daiteke, baldin eta zentroa Hezkuntza
Bereziko haurrentzat egokitutako elementuak baditu. Mugimen-ezgaitasuna duten
haurrentzat eskolako azpiegitura ezinbestekoa da. Eskolak hauen beharra dauka:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maldak.
Ibilbide labanezina.
Eskaileren ondoko heldulekua.
Ate zabalak.
Mostradore egokitua.
Pasabide zabalak.
Ateak ireki ahal izateko helduleku egokitua.
Igogailua.
Izkina biribilduak.
Komuna egokituak.
(…)

Horiek guztiak izan ezean, arazoak izan ditzaketen haurren ikasgelen kokapena baldintzatua izango da, hau da, ibiltzeko arazoak dituen haur baten ikasgela
azkeneko solairuan egonda eta eskolak igogailurik izan ezean, ikasleak gelara
iristeko zailtasunak izango ditu.
1.3.1.4. Hobekuntza-planak
Hobekuntza-planak ikastetxean aurkitutako gabeziei aurre egiteko agiriak
dira, hezkuntzaren kalitatea hobetzearren. Ikastetxean bertan planifikatu eta
garatzen dira, betiere administrazioaren plangintza kontuan izanda. Horrek,
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ikastetxearen aldaketa sistematiko eta etengabekoa eskatuko du, gabeziak dituen
arloak hobetzeko lan sakona egin behar baita.
Horretaz aparte, hobekuntza bideratzeko irakasleon konpromisoa beharko
da, gure ikasleek hezkuntzari begira ahalik eta etekin handiena lor dezaten. Horrekin batera esan beharra dago ezen hobekuntza-plan bat diseinatzerakoan planteatzen den guztia errealista izan behar dela, hau da, ez dira jarriko gauzak politak
geratzen direlako, benetan planteatuko duguna bete beharko dugu, planek ikastetxe
bakoitzaren errealitateak eta benetako beharrak bildu behar dituzte.
Gainera, planek alderdirik garrantzitsuenetan eta premiazkoenetan eragina dute, hala nola ikastetxea antolatzean, kudeatzean, komunikazioan, curriculumean, ebaluazioari buruzkoetan. Hala ere, hobekuntza-planak eraginkorrak dira
alderdi batzuei lehentasuna eman eta sakon lantzen direlako. Nafarroako Gobernutik bideratutako Atlante proiektuak, adibidez, eremu hauek jorratu eta hobetu
nahi zituen: hizkuntza, matematika, barne-ebaluazioa, hezkuntza-balioak eta
familientzako informazioa.
Argi dago, irakasleok planak ulertu eta gure gain hartu behar ditugula.
Administrazioak, bere aldetik, jarduera-lerro orokorrak arautu eta diseinatuko ditu,
gu geure lanean animatu eta plan horiek abiatzeko behar diren neurriak jarriko
ditu. Hala ere, esan beharra dago, plan hauek ikastetxeetan kudeatu egiten direla.
Irakasleok ez ezik, zuzendaritza-taldea ere inplikatuta egongo da, planaren lerroak,
helburuak, metodologiak eta denboralizazioa zinez ulertu eta planteatutakoa
bideratzeko.
Planak ikasgelan praktikara eraman behar dira, ikasgelaren errealitatea
egiazki hobetzeko beharrean egiten baita hobekuntza-plana. Bertan planteatutako
jarduera asko ikasgela barruan bukatzen baitira.
Ebaluazio objektiboaren beharra ere azpimarragarria da. Horrek plana
gidatzen du, haren emaitzen berri emanez, ebaluazioak, planifikatutakoaren zein
egindakoaren eta helburuen emaitzen arteko alderaketa egiten baitu. Beraz,
hobekuntza-plan bakoitzaren jarraipena eta ebaluazioa egitea ezinbestekoa izango
da, haren etekinak agertzeko.
1.3.2. Irakasleak
Irakasleak giza baliabidetzat hartuko ditugu, zentroetan aurki daitezkeen
profesionalen laguntzaz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen garapen eta
autonomia lor daitekeelarik.
1.3.2.1. Irakaskuntza-ikaskuntza metodoak
Metodologiak irakaskuntza-ikaskuntza prozesua bideratzeko modua osatzen du
eta irakaslearen aldetik erabakiak hartzeko konpromisoa eskatzen du: denboraren
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antolaketa, jarduera gauzatuko den espazioaren antolaketa, erabiliko dituen taldekatzeen antolaketa, erabiliko duen materialaren aukeraketa, ikasleari egokituko
zaion papera, irakasleak hartuko duen papera.
Beraz, irakasleok ikasleen interakzio-jarduerak bideratzeko estrategien jabe gara. Bestalde, irakaskuntza konstruktibista garrantzitsua da, ikaslearen hausnarketa bultzatzen baitu. Horrek ikasleak duen aurre-ezagutza ezagutza berriarekin
harremanetan jarriko du, ezagutza berria eta osatua eratuz. Horretarako, irakasleak
ikaskuntza-jarduerak ikaslearen garapen hurbileko aldearen barruan kokatu
beharko ditu, ikasleen elkarreraginak sustatuz.
Aipatzekoa da lankidetzan oinarritutako metodologia egokienen barruan
sar daitekeela, ikasleek haien artean elkarreraginez, batzuek besteen laguntzaz ikas
baitezakete.
1.3.2.2. Tutoretza
Ikasleen beharrei erantzuteko beste hezkuntza-baliabide bat dugu tutoretza.
Horrekin, ikasleen heldutasuna helburu duen paper bikoitza bermatzen da, aurrezaintza eta esku-hartzea. Aurrezaintza-izaera du norbanakoaren zein taldearen
arazoetan aurreratzen baita, horrela arazoak ekiditeko asmoz. Esku-hartze itxura
du, berriz, norbanakoaren zein taldearen arazoak ebazten saiatzen baita.
Irakasle bakoitza ikasle talde baten tutore izendatzen da, tutore bakoitzaren
betebeharrak hauek izanik:
– Inguruaren, familiaren eta hezkuntza-zentroaren arteko harremanean
bitartekaritza-lanak betetzea.
– Ebaluazio-prozesua koordinatzea.
– Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren beharrak detektatzea eta
haietan esku hartzea.
– Hezkuntza-eskaintza ikasleen beharretara egokitzea.
– Curriculum-egokitzapenaren abiaraztea koordinatzea.
1.3.2.3. Orientazio-zerbitzuak
«Hezkuntza Orientazio eta Orientazio Psikopedagogikoen Taldea» izendatzen
da orientazio-zerbitzua, nahiz eta autonomia-erkidego bakoitzean izendapen espezifikoa hartu. Hezkuntza-zentroaren kanpoko zerbitzuak dira, orientazioan, aholkularitzan eta hezkuntza-maila ezberdinetan eman daitekeen laguntzan espezializatutakoak. Izaera bikoak dira: alde batetik izaera sektoriala dute, irizpide demografikoen, geografikoen, pedagogikoen eta koordinazio-irizpideen arabera antolatzen
baitira. Bestalde, diziplina arteko izaera dutela esan daiteke, psikologo, pedagogo, gizarte-langile, entzumen zein lengoaian espezializatutako irakasle eta
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sektore bakoitzeko hezkuntza-zentro bakoitzaren beharren arabera beste profesional batzuek (pedagogia terapeutikoan profesionalak, logopedak, fisioterapeutak…)
osatzen baitituzte.
Taldeek bi funtzio mota betetzen dituzte: orokorra eta hezkuntza-zentro
bakoitzeko laguntza espezializatua.
1.3.2.4. Laguntza
Ikasleei zuzendutako laguntza ikasleari curriculumeko arloen helburuak
lortzeko eskaintzen zaizkion erraztasunak dira. Ikaslearen gaitasunen garapen
handiena lortzera bideratutako jarduera zehatzen multzoari laguntza deritzo ere.
Laguntza gauzatzeko moduari dagokionez, bi motatakoa izan daiteke:
indibiduala eta taldekoa. Non gertatzen den, barneko zein kanpoko laguntza
bereiziko genituzke. Eta zein momentutan gertatzen den, laguntza irakaskuntzaikaskuntza prozesuaren aurrekoa, aldiberekoa edota ondorengoa izango da.
Laguntza-gela (edo bikoizketa-gela) ere aipatzekoa da. Laguntza-gela, ikasgai zehatzetan premia bereziak dituzten haurren errefortzua egiteko erabiltzen da.
Ohikoena da, hizkuntzan, matematikan, ingurunean; hau da, oinarrizkotzat hartzen
diren ikasgaiei begira (horiek baitira hezkuntzan pisu gehiena hartzen dutenak,
plastika, musika eta gorputz-hezkuntza alde batera utzita; nahiz eta horiek ere garapenerako garrantzitsuak izan, zeren hezkuntzaren antolamenduan dihardutenak
oraindik ez baitira konturatu mugimendua eta adierazpena ere pertsonaren garapenean lagungarriak direla) ordu kopuru handiagoa ematea gainerakoei orduak gutxituz. Horrelakoetan, haurrak beste ikasgaietatik ateratzen dituzte irakasleen lana
errazteko helburu hutsarekin.
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LAGUNTZA MOTAK

INDIBIDUALA

TALDEAREN
TAMAINAREN
ARABERA

TALDEKOA

IKASGELA
BARRUKOA
LEKUAREN
ARABERA

ABANTAILAK

DESABANTAILAK

x Irakaslearen eta
ikaslearen arteko
harreman zuzena
gauzatzen da.
x Zalantza puntualak
argitzeko eta ikasleari
egokitutako
metodologia zehatza
erabiltzeko aukera
ematen du.
x Giza zein espaziobaliabideen denborakostu txikiagoa
suposatzen du.
x Ikasleekiko
elkarreragin sozialaren
aukerak handitzen dira
eta taldeko
ikaskuntza-estrategiak
eskaintzeko aukera
ematen du.

x Giza zein espazio-baliabide
handiagoen beharra eskatzen
du.
x Irakaslearekiko dependentzia
sustatzeko arriskua dago.
x Ikasgelatik kanpokoa izanda,
ikaslea bere taldetik aldendu
daiteke.

x Ikasleari, taldetik
aldendu gabe, arreta
handiagoa eskaintzeko
aukera ematen du.

IKASGELA
KANPOKOA

x Ikasgela barruko
laguntzaren
desabantailak
konpontzen ditu.

AURREKOA

x Ikasleak komunikazioarazoak aurkezten
dituenean haren lanak
planifikatzeko egokia
da.
x Eskolaren ondorengo
garapena errazten du.
x Ikaslea seguruago eta
motibatuago sentitzen
da.

ESKAINTZEN
DEN
MOMENTUAREN
ARABERA
ALDIBEREKOA

ONDORENGOA

x Laguntza zailtasuna
agertu bezain laster
zuzentzen da.
x Esfortzuak gutxitzen
ditu, laguntza eskolan
argi geratu ez ziren
eduki zein
gaitasunetan
zentratzen baita.

x Taldea sortu eta antolatzean
arreta eskatzen du.

x Laguntza jasotzen duen
ikaslearen normalizazioan ez
du laguntzen.
x Irakasleak gainerako ikasleen
arreta barreiatu dezake.
x Ordutegi- zein lekuplangintza zehatza eskatzen
du.
x Ikaslearen zereginen
gainzama suposa dezake.
x Ikasleen arteko elkarlanari
aukera kopurua gutxiagotu
diezaioke.

x Ikaslea, eskolan landuko
dena aurretik ezagututa,
aspertu eta desmotibatzeko
aukera dago.

x Materialak eta jarduerak
eskola egin aurretik
egokitzea suposatzen du.
x Gainerako ikasleen arreta
gutxitu dezake
x Ikasleak eskola amaitu arte
itxaron beharko du bere
zalantzak argitzeko.

Egungo esku-hartzearen ikuskera psikologikoa

73

1.3.2.5. Curriculum-egokitzapena
Lan honen II. eta III. zatian gai honen inguruan kontuan hartu behar diren
ezinbesteko baldintzak aipatzen dira. II. zatiko nahaste bakoitzaren atalean, amaieran hain zuzen ere, esku-hartzearen irizpide psikologiko gisa, proposamen bat dator, zeinak nahaste bakoitzean irakasleak jarduerak aukeratzeko beharrezkoa duen
informazioa ematen baitu. Egokitzapena da curriculum arrunt bat moldatzea
ikasgelako aniztasunera edota ikasle bakoitzaren hezkuntza-behar ezberdinetara.
Horrek, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua oraindik gehiago indibidualizatzea ekarriko du, gelaren testuinguruko errealitateetara eta ikasleen aniztasunera moldatzeko helburuarekin.
Puntu hau, esan bezala, dagokion puntuan zehatzago azalduta agertzen da,
hala ere, argi geratuko zaigu curriculum-egokitzapena hezkuntza-premia bereziek
momentu konkretu batean, jardueraren batean, helbururen batean, ariketa burutzeko material berezi bat behar dutenean; egoera horietan guztietan irakasleok
erabili beharko dugun baliabidea da, ikasleak dituen oztopoak gainditzen laguntzeko.
1.3.3. Erakundeak eta zentroak
Erakundeak ere izango ditugu hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen
garapena errazteko baliabide. Eremu honetan hainbat zentro mota aurki ditzakegu,
Hezkuntza Bereziko ikasleen behar zehatzetan espezializatutakoak. Nafarroari
dagokionez, zentroetan bi eskolatze-eredu ditugu: zentro arruntak eta Hezkuntza
Bereziko zentroak (har dadila adibide gisa hemen emandakoa beste lurraldeetarako).
Zentro arruntetan eskolatzea proposatzen da, eskoletan normalean egoten
diren giza baliabide eta baliabide materialen bitartez ikasleen hezkuntza-behar bereziei erantzuna emateko aukera dagoenean: orientatzailea, irakasle terapeutikoa,
logopedak, fisioterapeutak eta kanpoko CREENAko laguntzak.
Ikaslearen hezkuntza-behar bereziek etengabeko arreta indibiduala eskatzen
dutenean eta eskola arruntetan behar horiek ase ezin daitezkeenean, Hezkuntza
Bereziko zentroak hautatzen dira.
Hezkuntza Bereziko zentro hauek hiru taldetan bana daitezke: publikoak,
itunpekoak eta pribatuak (adibide gisa, ondoko zerrendan Nafarroako zentro
batzuen aipamena ikus daiteke):
– Publikoak: Nafarroan, Hezkuntza Bereziko bi zentro publiko ditugu:
Andrés Muñoz Garde Iruñean eta Torre Monreal Tuteran.
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– Itunpekoak: Bi dira foru-komunitatean, El Molino Iruñean, Lehen Hezkuntza bukatu duten ikasleentzat, eta Isterria Iberon, Haur Hezkuntza
amaitu dutenentzat.
– Pribatuak: Virgen de Orreaga (ASPACE), Zizurren.
Nafarroan Hezkuntza Bereziko laguntza- eta beka-sistema sortu da, baita irakasleentzako prestakuntza-jardueren eskaintza zabala ere. Garrantzitsua baita irakasleok ere, nahiz eta espezialisten laguntza jaso, Hezkuntza Bereziko ikasleekin
izan beharreko jarrera eta esku-hartzea ezagutzea. Esan daiteke, beraz, Nafarroan
azken urteotan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzerako eta
esku-hartzerako nahiko erraztasunak eman direla, baina hauekin aurrera jarraitu
behar dugu, ikasle hauek kalitatezko hezkuntza lortzea, haien eskubidea izateaz
gain, irakasleon eta haien ingurukoen lana ere baita.
Zentro horietatik landa, Nafarroan ere hainbat erakunde aurki ditzakegu,
hala nola CREENA; Euskal Autonomia Erkidegoan BERRITZEGUNEAK,
eta Ipar Euskal Herrikoak; denak gure hezitzaile-lanean egoera askoren aurrean
laguntza ezin hobea eskainiko digutenak.
1.3.3.1. Nafarroan NHBBZ (CREENA)
NHBBZ (CREENA), Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa, gure
foru-komunitatean hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntza eskaintzeko zerbitzu berezia da. Hezkuntza Bereziko baliabide-zentro honek, ikastetxe zein
talde psikopedagogikoen izaera osagarria du, informazioan zein aholkularitzan
aritzen dira, ikasleen beharrak baliabidez hornitzeko laguntza eskainiz.
Nafarroako Hezkuntza Bereziaren antolamenduan zein garapenean eta
esparru honen berrikuntza-esperientzietan edota ikerkuntzan aritzeko Hezkuntza
eta Kultura Saileko tresna dugu.
NHBBZ zazpi talde edo modulutan osatuta dago:
–
–
–
–
–
–
–

Entzumen eta lengoaia modulua.
Jarrera eta supergaitasun modulua.
Mugimendu modulua.
Psikikoen modulua.
Ikusmen modulua.
Creena-Tutera.
Ospitaleko eta etxerako arreta.
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Zentro honen funtzioak honakoak dira:
– Ezintasun eta gabeziak dituzten haurrak eskolatu aurretik baloratzea eta
orientatzea.
– Eskolatze-modalitatea proposatzea.
– Eskolatuta dauden ikasleak identifikatu eta baloratzea.
– Ikasleen aurrean jokatzeko eta laguntzak emateko planak ezartzea.
– Laguntza psikopedagokikoa eskaintzea.
– Baliabide material bereziak eskaintzea.
– Ikastetxeetan zuzenean edota zeharka esku hartzea.
– Kasuan kasuko jarraipenean eta ebaluazioetan parte hartzea.
– Ikasle supergaituak identifikatzea eta laguntza eskaintzea.
Horietaz gain, beste funtzio batzuk ere betetzen dituzte: curriculumbaliabideen sorkuntza, irakasleen formakuntzan laguntzen dute, gaiarekin zerikusia
duten ikerkuntzak sustatzen dituzte.
Honetan ere hiru unitate aurki daitezke:
– Informazio Unitatea: hezkuntza eta gizarte-laguntzako (bekak, laguntzak…) baliabideei buruz familiari eta hezkuntza-komunitateari informazioa ematea.
– Bibliografia eta Dokumentu Funtsako Unitatea: hezkuntza-premia bereziei dagokienez, dokumentuak, curriculum-materialak eta balorazio-elementuak kontsultatzeko, prestatzeko, orientatzeko eta zabaltzeko zerbitzua.
– Baliabide Materialak eta Teknologia Berrien Unitatea: ikastetxeek
dituzten ohiko baliabideen osagarri gisa.
Zentroan hainbat profesionalek egiten dute lan, hala nola orientatzaileek
(psikologo zein pedagogoak), Pedagogia Terapeutikoko irakasleek, gizartelangileak, fisioterapeutek, logopedek, administrazioko langileek.
NHBBZ erakunde publikoa den aldetik, irekia dago Nafarroako hezkuntzakomunitate osoari eta hari bereziki zuzendua dago:
– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak dituzten ohiko ikastetxeei.
– Entzuteko edo mugitzeko urritasunak dituzten ikasleen Lehentasunezko
Integrazio Zentroei.
– Berariazko ikastetxeei.
– Beste edozein modalitatetan eskolatutako ohiko ikastetxeei.
– Egoera pertsonalak direla-eta, eskolatu ezin diren haurrei.
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Era berean, informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskatzen duten eta
ezgaitasunen bat duten ikasleei zein haien senideei ere zuzenduta dago.

HELBIDEA: Pedro I Kalea, 27 -31007, Iruñea (Nafarroa)
TELEFONOA: 948-198638
POSTA ELEKTRONIKOA: creena@pnte.cfnavarra.es
FAXA: 948-198493
www.pnte.cfnavarra.es/creena
Bilatzaileetan: CREENA jarriz bere webgunea agertzen da.

HELBIDEA: Eza kalea, 2 – 31500 Tutera (Nafarroa)
TELEFONOA: 948-848055
POSTA ELEKTRONIKOA: creenatud@pnte.cfnavarra.es
www.pnte.cfnavarra.es/creena
Bilatzaileetan: CREENA jarriz bere webgunea agertzen da.

Ikus daitekeenez, Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroa
(NHBBZ) ezagutzea beharrezkoa da irakasleontzat; haiekin kontaktuan egon eta
beharren bat sortzean haiengana jotzeko aukera izatea zorte handia da, gure lanean
lagunduko digutela ikusita. Ikasturteetan zehar zentroan lan egiten duten profesionalekin harremanetan egon ahal izatea mesedegarri gertatuko zaigu hezitzaileoi
gure kezka eta lan egiteko moduak bideratzen lagunduko digutelako.
1.3.3.2. Berritzeguneak Euskal Autonomia Erkidegoan
EAEko ikastetxeek, publiko zein kontzertatu, HPB dituzten ikasleei beharrezko arreta eskaintzeko giza baliabideak eta baliabide materialak eskaintzen
dituzten berritzegune deituriko zentroak dituzte.
Zer dira?
Prestakuntza eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroak dira. Beraien egitekoa gaur egungo hezkuntza-sisteman antzemandako beharrizanei erantzuteko programak garatzea da, honako arlo hauetarako batez ere: prozesu linguistikoak, berrikuntza teknologikoa, ikasleen aniztasunarekiko arreta eta elkarbizitzarako hezkuntza, eta kalitate eta hobekuntza jarraituko prozesuak. Programa
horien helburua ikastetxeetan aldaketa, ikerketa, berrikuntza eta esperimentaziorako prozesuak bultzatzea da.
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Berritzeguneen langileria honela osatua egoten da:
– Zuzendari bat.
– Etapako aholkulariak: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren
Hezkuntza.
– Programen aholkulariak.
– Hezkuntza-premia berezien aholkulariak.
– Lurralde historiko bakoitzeko Berritzeguneetako batek arloko aholkulariak
eta programen arduradunak izango ditu.
Hezkuntza-premia berezien aholkularien funtzioak ondokoak dira:
– Ikaslearekin eta haren familiarekin esku hartzea.
– Aholkularitza.
– Prestakuntza.
– Koordinazioa.
…/…
– Ikaslearekin eta haren familiarekin esku hartzea:
• Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen diagnostikoa, ebaluazio
psikopedagogikoa eta eskolatze-proposamena egitea, baita aparteko
baliabideez hornitzeko proposamena ere, hain zuzen ere ikastetxeko
irakasle tutore, aholkulari edo orientatzaileen eta pedagogia terapeutiko
edota audizio eta hizkuntzako irakasleen lankidetzarekin, eta beharrezkoa ikusten denean, gelan bertan behaketa zuzena eginez.
• Haur Hezkuntzako 2. zikloan eskolatutako ikasleen hezkuntza-premia
bereziak goiz antzematea.
• Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen gurasoei informazioa eta
orientabidea eskaintzea, eskolatze-proposamenaren inguruko berariazko alderdiei buruz.
• Arautegiak ezartzen duenean curriculumaren egokitzapen indibidual
esanguratsuetarako baimena lortzeko txostenak egitea, bai eta Batxilergoan eta Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloetan salbuespenak egiteko ere, egindako egokitzapenarekin edo salbuespenarekin ados daudela
adieraziz edo aldatu behar diren alderdiak proposatuz.
– Aholkularitza:
• Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin ari diren irakasleei aholkularitza eta norabideak eskaintzea, hain zuzen ere hezkuntza-programazioa eta ikasgelaren antolamendu-eredua ahalik eta ikaskuntza- eta
irakaskuntza-prozesu onena lortzearren egokitzeko, bai eta eskolatzepremia osagarriak kontuan hartzeko ere.
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• Zuzendaritza-taldea eta irakasle-taldea, eta bereziki irakasle aholkulariak, orientatzaileak, tutoreak eta klaustroa orientatzea, hain zuzen ere
ikuspegi integratzaile batetik ikasleen hezkuntza-premia bereziei erantzuteko diren berariazko baliabideen erabilerari buruz eta ikastetxearen eremuan egin behar diren egokitzapenei buruz, hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasle horiei egoki erantzutearren.
• Ikastetxeetako irakasleei aholkularitza eskaintzea hezkuntza-premia
berezien testuinguruan jarritako ebaluazioa egiteko, ahalik eta muga gutxienekin ikasleen ahalik eta garapen handiena sustatuko duten curriculum-egokitzapenak erraztearren.
– Prestakuntza:
• Zonaren eta hezkuntza mailaren dinamizazioaz eta koordinazioaz
arduratzea, baita eremu honetako irakasleen prestakuntza-planez, eta
zehaztuko den Hezkuntza Bereziko pertsonalari zuzendutako
berariazko planez ere.
– Koordinazioa:
• Koordinazio eta lankidetzazko harremana ezartzea Berritzeguneko
gainerako aholkulariekin eta osasun, gizarte eta lanaren eremuan
eragina duten gainerako eragile komunitarioekin, hezkuntza-premia
berezien eremuan erantzun orokor bat ematearren.
Berritzeguneen sarea: «Zonako Berritzeguneek» eta «Berritzegune Nagusiak» osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko Prestakuntza eta Hezkuntzaren
Berrikuntzan Laguntzeko Zentroen sarea. Berritzeguneen kokapena eta haien
eginkizunak betetzeko geografia-eremuak zein diren ikusi web orri honetan:
http://www.berritzeguneak.net/
• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 2001eko martxoaren 27ko Agindua,

•

•
•
•
•
•

Prestakuntza eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroen (Berritzeguneen)
funtzionamendua eta antolamendua arautzen duena da.
HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEI ERANTZUNA GUZTIENTZAKO EUSKAL
ESKOLAN Guztientzako Eskola Biltzarreko Aktak Donostia-San Sebastián, 2003ko
urriaren 29, 30 eta 31.
EHAA - 2009ko otsailaren 26a, osteguna , 40 ZK. 40/2009 DEKRETUA, otsailaren
17koa, Berritzeguneen egitura, antolaketa eta funtzionamendua arautzekoa.
EHAA - 1998ko abuztuaren 31, astelehena, 164 ZK. Zk-3910 eta Zk-3911.
EHAA - 1999ko urtarrilaren 19a, asteartea, 12 ZK. Zk-231.
http://www.berritzeguneak.net/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/eu/contenidos/informacion/
did4/eu_2055/d4_e.html

Egungo esku-hartzearen ikuskera psikologikoa

79

Berritzeguneen kokapena eta haien eginkizunak betetzeko geografia-eremua:
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia lurraldeetan banatuta dator
ARABAN
Berritzegunea

Egoitza

Geografia-eremua

A01.

Gasteiz

A02

Gasteiz

Gasteiz Hegoa, Añana, Armiñon, Arraia-Maeztu,
Berantevilla, Bernedo Erriberagoitia, Erriberabeitia,
Gaubea, Harana, Iruña Oka, Kanpezu, Kuartango,
Lagran, Lantaron, Urizaharra, Zanbrana, Bastida,
Bilar, Ekora, Eltziego, Guardia, Kripan, Lantziego,
Lapuebla de Labarca, Leza, Mañueta, Moreda,
Navaridas, Oion, Samaniego, Villabuena.
Gasteiz Iparra, Amurrio, Artziniega, Aiara, Laudio,
Okondo, Aramaio, Arratzu-Ubarrundia, Legutio,
Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia, Agurain, Asparrena,
Barrundia, Burgu, Donemiliaga, Dulantzi, IruraitzGauna, Zalduondo.

GIPUZKOAN
Berritzegunea

Egoitza

Geografia-eremua

G01.

Donostia

Astigarraga, Donosita.

G02.

Irun

G03.

Eibar

G04.

Ordizia

G05.

Zarautz

G06.

LasarteOria

Errenteria, Hondarribia, Irun, Lezo, Oiartzun,
Pasaia.
Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta,
Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Soraluze, Oñate, Deba,
Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku.
Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso,
Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao,
Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia,
Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama,
Zerain, Zumarraga.
Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama,
Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia.
Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza,
Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Billabona, Elduain,
Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura,
Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa,
Zizurkil, Andoain, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta,
Usurbil.
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BIZKAIAN
Berritzegunea

Egoitza

Geografia-eremua

B01.

B03.

Bilbao
(Abando)
Bilbao
(Txurdinaga).
Sestao

Bilbao
(Abando,
Basurtu-Zorrotza,
Deustu,
Errekalde), Alonsotegi.
Bilbao
(Begoña,
Ibaiondo,
OtxarkoagaTxurdinaga, Uribarri).
Portugalete, Santurtzi, Sestao.

B04.

Barakaldo

Barakaldo.

B05.

Ortuella

B06.

BasauriGaldakao

B07.

Getxo

B08.

Leioa

B09.

Durango

B10.

Gernika

Abanto, Galdames, Muskiz, Ortuella, Trapagaran,
Zierbena, Artzentales, Balmaseda, Karrantza,
Gordexola,
Gueñes,
Lanestosa,
Sopuerta,
Turtzios, Zalla.
Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña,
Zaratamo, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia,
Dima, Galdakao, Igorre, Lemoa, Zeanuri, Zeberio.
Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiniz,
Maruri, Mungia, Meñaka, Morga, Barrika, Berango,
Getxo, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz.
Derio, Larrabetzu, Lezama, Sondika, Zamudio,
Loiu, Erandio, Leioa.
Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz,
Durango, Elorrio, Ermua, Iurreta, Izurtza,
Mallabia, Otxandio, Ubide, Zaldibar.
Amoroto,
Aulesti,
Berriatua,
Etxebarria,
Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein,
Mendexa,
Munitibar-Arbazegi-Gerrikaitz,
Ondarroa,
Ziortza-Bolibar,
Ajangiz,
Arratzu,
Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti,
Forua,
Gautegiz
Arteaga,
Gernika-Lumo,
Ibarrangelu,
Kortezubi,
Mendata,
Mundaka,
Murueta, Muxika, Narbaniz, Sukarrieta.

B02.

1.3.3.3. Ipar Euskal Herria
Iparraldeko eskolek, eta Seaskak ere, badituzte beren barne-egiturak, alde
batetik elbarrituen gurasoek osatzen dute «Integrazio Batzordea» eta bestetik
Seaskan bertan integrazio-proiektuen koordinatzaile batek. Dena den, barneegitura hauen xedea integrazioa erraztea eta lantzea bada ere, hau dena
harreman zuzenean egiten da MDPH eta Hezkuntza Ministerioaren bidez.
Hona hemen laburki zer xehetasun ematen ahal diren, besterik behar izanez
gero, beheko taulan agertzen diren helbideetara joan ahal da. Informazioa Jean
Mixel Etxegaray-k Hezkuntza zuzendariak emana da.
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Baliabideak Iparraldean
Pertsona urrituen departamenduko etxea (maison départementale des
personnes handicapées). Harrera, informazioa eta aholkuak emateko leku bakarra.
2005eko otsailaren 11ko legeak leku bat sortu du urritasunak dituzten pertsonen
urratsak erraztera bideratua. Horrek departamendu bakoitzean pertsona urrituen
eskubide eta laguntzei sarbide bateratu bat eskaintzen die.
Etxe hau harrera, informazioa, laguntza eta aholkua emateko leku
bakarra da pertsona urrituentzat eta beraien familientzat, eta herritar guztien
sentsibilizazioan lan egiten du ere.
Zortzi eginkizun nagusi dauzka:
– Pertsona urrituei eta beraien familiei informatzen eta laguntzen die,
urritasunaren iragarpenean eta haren garapenaren eboluzioan zehar.
– Martxan jarri eta antolatu du diziplina anitzeko taldea, zeinak pertsonen
beharrak ebaluatzen baititu eta bizi-proiektuaren oinarrian eta urritasunari begiratuta pertsonalizatutako konpentsaziorako plan bat proposatzen
baitu.
– Ziurtatzen du eskubideen komisio-antolakuntza eta pertsona urrituen autonomia (CDAPH) eta hartzen diren erabakien jarraipena, baita departamenduak urritasunen konpentsaziorako dituen diru-laguntzen kudeaketa ere.
– Jasotzen ditu eskubide- edo laguntza-eskaerak, eskubide eta autonomia
komisioaren konpetentzien artean aipatzen direnak.
– Pertsona kualifikatuek eginda misio bat antolatzen du.
– Hartutako erabakiak martxan jartzeko jarraipena ziurtatzen du.
– Koordinazio-ekintzak antolatzen ditu osasun- eta gizarte-zerbitzuen
artean, eta bertan barneratze profesionalerako ordezkari bat izendatzen du.
– Denen eskura telefono-zenbaki bat jartzen du, larrialdietarako deietarako eta bezperako talde bat erien zaintzarako.
Diziplina anitzeko talde bat pertsonaren eta haren hurbilekoen arteko elkarrizketaren atarian dagoen konpentsazio-zainketen ebaluazioaz arduratzen da. Talde
horiek medikuz, ergoterapeutez, psikologoz, gizarte-langilez, eskola-orientatzailez… osatutakoak izan daitezke.
Pertsona urrituaren konpentsazio-zainketak ebaluatzen ditu, bere biziproiektuaren oinarrian eta bere nazio-erreferentzietan oinarrituz.
Pertsona urrituen eskubide eta autonomiaren komisioak pertsona urrituaren
eskubide multzoaren inguruko erabakiak hartzen ditu, diziplina anitzeko taldeak
burututako ebaluazioan eta proposatutako konpentsazio-planean oinarrituta.
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Gurasoek beren seme-alabak orientatzeko hartutako erabakia eta beren eskolatzearen inguruko bakarkako proiektuaren etapen definizioa hertsiki lotzen ditu.
Desadostasun-kasu batean kontziliazio-prozedurak proposatzen ditu.
Legeak hezkuntza-zerbitzu publikoa lotzen du eta eskola-ibilbidearen
jarraitutasuna ziurtatu diziplina anitzeko taldeak ikasle bakoitzaren beharren
ebaluazio erregularraren arabera.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eskaintzen zaizkien bestelako
baliabideak eta aukerak, ondoko zerrendan aipatzen dira:
– Haur urrituen familiek zenbait laguntza jaso ditzakete. Horien artean daude
hezkuntzarako diru-laguntzak, minusbaliotasun-txartela edota garraio
bereziak.
– Norbanakoari egokitutako formazio-ibilbidea ere aintzat hartzen da.
Legeak ikasle urrituen ikasteko eskubideak bermatu nahi ditu. Horretarako
printzipio batzuk zehazten dira ikasle bakoitzaren eskola-ibilbideari eragiten diotenak. Erreferentziako eskola-kokalekua, banakako eskolatzeproiektua, eskolatzea jarraitzeko talde bat eta irakasle erreferente bat.
– Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako eskolatze komunaren programak.
Eskola-integraziorako gelak eta integrazio-unitate pedagogikoak.
– Hezkuntza Bereziko zerbitzuak eta etxeko zaintza.
– Kokaleku mediko-soziala.
– Ikasle urrituen eskolatzea eta urruneko irakaskuntza.
– Ospitalean dauden ikasleen eskolatzea.
– Gelako irteerak eta eskola-bidaiak.
– Enpresetan egonaldiak.
– Laguntza bereziak haurtzaroan.
– Goi-mailako ikaskuntzarako sarbidea.
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Gida, helbide honetan lor daiteke:

Zentroaren erreferentzia
aipatu gida horretatik jaso
da. Gehiago jakiteko,
webgunera joan.

08 10 55 55 00 telefonozenbakia Frantziako
Hezkuntza Ministerioak
martxan jarri zuen. Bertan
familiek berehalako
erantzunak jaso
ditzakete, betiere aintzat
hartzen delarik haur
guztiek ikasle izateko
eskubidea daukatela.

2. Eskola-garaian agertzen diren
nahaste psikoebolutiboak

Atal honetan nahaste psikoebolutiboen sailkapena hiru modutan azalduko da.
Batetik, nahaste psikoebolutiboen sailkapen orokorra (2.1. puntua), esku hartzeko
planteamendu bat ematen diguna; bestetik eskola-garaian nahaste
psikoebolutiboak sailkatzeko modua (2.2. puntua), eta azkenik, eskola-garaian
gehien agertuko diren nahasteen taldekatzea (2.3. puntua). Azkeneko horretan
nahasteen definizioa eta kokapen teoriko labur bat ematen zaie irakasleei, bai eta
nahastearen hautematea eta eskolan zein familia-eremuetan nola esku hartu behar
den; gainera curriculum-egokitzapenetarako proposamena, jarduera tipoak, eta
hainbat adibide agertzen dira (Corral, 1997).
2.1. NAHASTE PSIKOEBOLUTIBOAK: AZALPEN OROKORRA ETA ESKU
HARTZEKO PLANTEAMENDUA
Nahaste psikoebolutiboaren definizioa ematetik abiatuko gara.
NAHASTE PSIKOEBOLUTIBOA / PSIKOPATOLOGIA: zerbait pairatzen duen
edo gaixorik dagoen psikea esan nahi du. Psikopatologia, ezaugarri psikologiko jakin
batzuk direla medio, errealizazio biologikorako edo norberaren errealizaziorako
arazoak dituzten gizakiez arduratzen den diziplina da (Bautista, 1993).

Gizakiok etengabe ari gara garatzen, jaiotzen garenetik hiltzen garen unera
arte. Garatzeko etapa zehatz batzuk ditugun arren, aipatzekoa da guztiok ez garela
berdin eta denbora berean garatzen, bakoitzak bere «bizi-zikloa»ri jarraitzen dio,
bere erritmoaren arabera; bere plan-biologikoari jarraituz gero, giza genoma delaeta, gizaki batetik besterako herentziaren transmisioa gertatzen da, zeinak espeziearen ezaugarriak definitzen dituen. Herentzia hori adin eta heltzearekin batera
gertatzen da. Adinaz hitz egiten dugunean, psikologia ebolutiboan normalean ez
gara adin jakin bati buruz ari, baizik eta giza garapena banatzeko erabili ohi ditugun aldiez: lehen haurtzaroa (0-2 urte), nahitaezko eskolatze-aldiaren aurreko urteak
(2-6), Lehen Hezkuntza (6-12 urte), nerabezaroa (bigarren hamarkadaren bukaerara arte), helduaroa (20 urtetik 65-70 bitarte) eta zahartzaroa (65-70tik aurrera).
Gizaki guztiok jaiotzen garenetik dugun helbururik garrantzitsuenetariko bat
heldutasun maila altu bat izatera iristea da, zahartzaroko aldaketa asko gizaki
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guztiok jaiotzetik daukagun «plan biologikoaren» ondorioak dira. Plan horretan,
lehen esan bezala, bakoitzaren garapen fisikoaren ezaugarriak sartu behar dira, eta
jaiotzen garenetik heriotzara bitarterakoak dira. Garapenak jaiotzen garenetik bide
bat hartzen du gizakiengan eta hori nahiko ezarrita dago subjektu bakoitzean. Bide
horrek kronologia zehatz bat dauka, «ordutegi biologiko» deritzona, eta horretan,
zenbat eta helduagoa izan, orduan eta garapen txikiagoa gertatzen dela ulertzen da.
Hau da, urte bateko haur baten eta 2 urteko beste baten artean, garapen handiagoa
izango du lehenegoak bigarrenak baino, eta heltzeko prozesuak eragin gutxi izango
du garapen psikologikoan.
Gizakiaren garapenaz ari garenean, konturatu behar gara haiengan gertatzen
diren aurrerapenak eta aldaketak, denbora berean, sinkronian, edo ezberdinean,
heterokronian gertatzen direla. Era berean, jarraitutasunean, hau da etenik
gabean, eta ez-jarraitutasunean, faseak edota ezaugarri propioak elkartzen
dituzten etapak ditugu.
Aldaketak gizaki guztiengan berdinak edo antzekoak ez badira ere, aldaketa
idiosinkratikoa edo ez-normatiboa izan dela esan dezakegu. Idiosinkratiko
hitzarekin hauxe adierazi nahi dugu: gizabanako jakin batzuek berezkoa dutena,
hau da, nahiko garapen berezia dutela besteekiko.
Aldaketa horiek lau faktore nagusirekin dute lotura. Hona hemen faktore
horiek: zein egoera kultural, historiko eta sozialetan bizi den; azpitalde soziala;
pertsona hori bizitzako zein etapatan edota une historikotan dagoen; eta norberaren esperientziak, bana-banakoak direnak eta gainerakoetara zabaldu ezin
direnak, hau da, norberaren trazu eta ezaugarriak direnak.
Egoera kulturalari dagokionez, begi-bistan dago kultura guztiek ezaugarri
ezberdinak dituztela, eta bakoitzak gauza bati edo besteari ematen dio garrantzia.
Gauza bera gertatzen da, beraz, gizakion garapenarekin eta kultura batetik bestera.
Hau da, kultura batean normatiboa denak (eskolatzeak edota hezkuntza bat jasotzeak) ez du zertan hala izan beste batean, espezieak berezkoak dituen ezaugarriei
loturiko gaietan salbu, gizaki guztiek ezaugarri hauek berdin hartzeko joera baitute.
Honetan azpitalde sozialak elkartu daitezke, eta gure kulturan oinarrizko eskubidetzat jotzen ditugunen artean zatirik handiena unibertsalizatu dela esaten dugu;
oraindik ere desberdintasunerako beste iturri batzuk daude, talde batzuetan zein
besteetan. Kultura barneko desberdintasun-iturrietatik, gurasoen ikasketa maila da
zenbait eduki ebolutibok hartzen duten itxurarekin loturarik hertsiena duena.
Aurrekoari loturik, giza garapena gertatzen ari den une historikoa ere aipatu
beharra dago, ez baita gauza bera diktadura batean jasandako errepresioan bizi
izatea edota demokrazian bizitzea, batean zein bestean egin ahal diren jarduerak
edota ekintzak ezberdinak baitira edota ondorio ezberdinak baitituzte eta hori
garrantzitsua da gizakion garapenerako. Hau da, gizakiok garatzeko esperientzia
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ezberdinak bizi behar ditugu eta diktadura batean egitekoak mugatuak ditugu,
beraz, ezin dugu nahi duguna egin.
Azkenik, badago beste desberdintasun-iturri bat: norberaren trazu eta
ezaugarriak, garapen osoan zehar presente ditugunak. Norberak bere karaktere
genetiko pertsonalak dauzka, bakoitzak bere esperientzia ezberdinak bizi ditu.
Norberaren garapeneko inguruetako ezaugarriak honetan ere sartuko genituzke.
Norberaren beharrak, nahiak, interesak, motibazioa… horrek guztiak bizitzaren
arlo ezberdinetan eragingo du, gure kasuan, hezkuntzan.
Behin gizakien arteko garapenaren ezaugarri ezberdin hauetara iritsita, esan
beharra dago ezen, nahiz eta nahaste batzuk jaio bezain laster identifikatuko
ditugun, eskola-garaian ere ikasleen artean nahasteak ager daitezkeela, eta horien
detekzio goiztiarra egin beharrean eta esku hartu beharrean aurkituko gara.
Eskola-garaian gertatuko diren nahasteak bi motatan sailkatuko ditugu:
irakurketa-idazketa prozesuari dagozkionak, eta erlazioari (harreman edo
portaera) dagozkion nahaste nagusiak, hurrengo orrialdeetan azalduko direnak.
Honi kokapen grafiko bat ematearren, ikusi ondoko kontzeptu-mapa eta orain arte
aipatutakoa elkarrekin nola erlazionatzen den (Castanedo, 1997).

12. irudia. Nahaste psikoebolutiboak bi taldetan sailkatu ditugu:
irakurketa-idazketa prozesuari dagozkionak, eta erlazioari
(harreman edo portaera) dagozkion nahaste nagusiak.
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2.2. ESKOLA-GARAIKO NAHASTE PSIKOEBOLUTIBOAK
SAILKATZEKO MODU BAT
Nahaste psikoebolutiboen sailkapen ugari egin daitezke eta, lan honetan, bi esku
hartzeko eremutan (irakurketa eta idazketa, eta portaerarena) banatu ondoren,
nahastea sortu duen eragilearen ikuspegitik beste sailkapen bat eskainiko dugu.
Horretarako lau talde nagusi egin ditugu. Lehendabizikoan biorritmoei lotutako
nahasteak sailkatu dira; bigarrenean, portaerarekin erlazionatutakoak; hirugarrenean, pentsamenduarekin lotutakoak, eta, azkenik, ezagutzari lotutako nahasteen
taldea dago.
2.2.1. Biorritmoekin lotutako nahaste psikoebolutiboak
Atal honetan, jateko jokabidearekin, higienearekin eta loarekin loturiko
nahasteen aipamena egingo da.
2.2.1.1. Jateko jokabidearen nahasteak
Hona hemen, adinaren arabera agertzen diren jateko jokabideei dagokien
taula:
Adina
5-8 hilabete

Jateko jokabidea
Esnea hartzetik gazitasuna
dastatzerako aldaketa

Elikagai mota
Likidoa

15 hilabete

Platerean duena jatea alde batera
utzita, jatekoan parte hartzea
interesatzen zaio
Hutsik dauden platerak ematen
dizkio helduari
Jateko laguntza behar du / arreta
galtzeko eta jatekoarekin jolasteko
joera du
Ia ez du behar jateko laguntzarik /
edo hitz egin edo jaten du / sarri
altxatzen da
Mahaia ondo jartzen daki / hitz
egiteko eta jateko ekintzak batera
ditzake / bere platera bakarrik bete
dezake / gutxitan altxatzen da
Azkar jaten du / parte hartu eta
hitz egiten du
Janari askotarikoak eta orekatuak
egiten ditu

Solidoa, birrindua

18 hilabete
2 urte

3 urte

4 urte

5 urte
6-12 urte

Solidoa, zati txikiak
Janari solidoekin hasi da
(helduen antzera)
Elikagai solidoak

Elikagai solidoak

Elikagai solidoak
Elikagai solidoak
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Elikagaiekiko errefusa eta zaletasunak, adinaren arabera:
Adina
Urte 1
2 urte
2,5 urte

Errefusak
Biberoiko esnea
Zaporearen, loditasunaren,
itxuraren edo kolorearen arabera
Barazkiak

3 urte

Barazkiak onartzen ditu

6 urte

Egituraren eta aldien arabera;
postreak eta egositako barazkiak

8-9 urte

Usainaren eta janaria prestatzeko
moduaren arabera
Egituraren arabera

12 urte

Zaletasunak
Elikagai osoak eta
bananduak
Haragia eta fruta. Zatika
jaten du
Haragia, fruta, postreak eta
gozokiak
Elikagai berriak eta haragia,
patatak, esnea, barazki
gordinak, izozkiak eta
gozokiak
Usainaren arabera
Egoeraren arabera

2.2.1.1.1. Anorexia
Elikadurari lotutako nahaste ezagunari aipamen berezia egitea merezi du.
Elikagaien asaldura da. Behar bezala jateko arazoak daudenean eta arazo horiek
etenik ez dutenean agertzen da; umea gutxienez hil batean ezin da inola ere loditu
edo nabarmen argaltzen da. Anorexia duen umea bizkorra da eta ageriko jakingura
eta garapen aurreratua du.
Anorexia motak:
– Haurtxoaren anorexia; amaren eta haurtxoaren artean elikaduran zehar
ezartzen den harremana garrantzitsua dela erakusten du.
– Anorexia goiztiarra; jaiotzatik ageri da.
– 2. hiruhilekoko anorexia; esnea kendu eta elikagai berriak sartzen zaizkionean agertzen da.
– 2. haurtzaroko anorexia; aurrekoaren jarraipen bezala gertatzen da. Fase
honetan, elikagaietan apetak agertzen hasten dira.
– Nerbio-anorexia; adina eta garaiera aintzat hartuta normaltzat jotzen den
gutxieneko balioa ez du mantendu nahi edo ez du balio horretatik gora
eduki nahi. Honek nerbio-bulimia ekar dezake.
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Nerbio-anorexia ere azaltzen da. Hona hemen atzemateko ezaugarriak:
– Umeak argaldu egiten dira edo ez dira asko loditzen. Ondorioz, umearen
adinerako eta garaierarako normala izango litzatekeen pisuaren % 15 baino
ez dauka.
– Umeak nahita galtzen du pisua, loditzen duten elikagairik jan nahi ez
duelako.
– Bere gorputzaren irudia psikologikoki itxuraldatzen du, neurriz kanpo baloratuta baitauka lodi egoteko beldur handia eta etengabea. Horrela, umeak
gorputzaren pisuaren muga bat jartzen dio bere buruari.
Anorexiaren agerpenaren sintomak:
1. Nork bere buruari gorakoak eragitea
2. Libragarriak hartzea
3. Ariketa fisikoa egitea
4. Perfekzionista izatea
5. Autoestimu gutxi
6. Anemia
7. Atseden-orduak galtzea
2.2.1.1.2. Loditasuna
Pertsonaren neurria aintzat hartuta, batez beste izan beharko lukeen pisua
baino % 20 gehiago edukitzea. Loditasunaren jatorria antzemateko ezaugarri
genetikoak, inguruko ezaugarriak edo jokabidekoak zehaztu behar dira. Loditasunarazoak dituen umea isila, lotsatia eta apatikoa izaten da.

2.2.1.1.3. Elikadura-ohitura okerrak
– AUKERAKO MANIERISMOA ETA ATSEGINIK EZA: haurtzaroan sarri
agertzen diren portaerak dira hauek eta batzuetan anorexiarekin batera azaltzen dira. Elikagai jakin batzuekin gertatzen da, gustukoak direnean edo ez
direnean.
– POTOMANIA: ur asko edo, eskura eduki ezean, edozein motatako likido
asko edateko premia larria da. Portaera hau zuzendu nahi denean, ume batzuk euren txiza ere edateko gauza izaten dira.
– PIKA: jatekoak ez diren substantziak normala dena (4 eta 9 hilabete) baino
denbora luzeagoan ahoratzean gertatzen da. Aldi horretan haurtxoak, ingurua ulertzeko lehenengo pauso bezala, dena sartzen du ahoan.
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– KOPROFAGIA: ez da sarri ematen haurtzaroan baina hala ere ez da bitxia
2 eta 4 urte arteko umeak, garbitasuna ikasten dabilenean, gutxienez bere
eginkariak ohean, arropetan edo horman zabaltzea. Gutxitan ematen da
gorotz-materialetarako zaletasuna eta asaldura handia erakusten du.
– TRIKOFAGIA: trikotolomaniarekin dago lotuta. Ileak atera eta irentsi
egiten ditu umeak.
1. Jateko jokabidearen nahasteak.
Mota

Detektatzea

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak

Anorexia
(eta nerbioanorexia)

– Pisua eta likidoak – Behar bezala
– Autismoa.
galtzen dira.
elikatzen ikasi.
– Haurren psikosi
– Digestio-nahasteak. – Gurasoekiko
goiztiarra.
– Gose-sentsaziorik
harremana hobetu.
eza.
– Azal sikua, ile
ahula, begi
hondoratuak….
Loditasuna
– Neurriaren arabera, – Umea argaltzera – Enuresia.
beharko lukeen
motibatzeko
– Adimenpisua baino % 20
jarrera egokia
moteltasuna,
gehiago du.
bilatu.
eskola-porrota…
– Terapeuta.
Elikadura– Elikagaien
ohitura okerrak;
aukeraketa,
manierismoa
gustukoak direnak
edo ez direnak.
Elikadura– Ur edo likido asko
– Psikosia.
ohitura okerrak;
edaten ditu (baita
potomania
txiza ere).
Elikadura– Jateko modukoak ez – Umearen
–
ohitura okerrak;
diren substantziak
afektibitate–
pika
jaten ditu (iltzeak,
gabezia edo uztea
puxtarriak…).
ekidin.
Elikadura– Gorotz– Gurasoen jarrera –
ohitura okerrak;
materialetarako
hobetu.
koprofagia
zaletasuna
Maitasunezkoagoa,
(egikariak ohean,
ez hain hotza eta
arropetan…
kontrakoa.
zabaltzen ditu).

Psikosia.
Beste elikagainahaste batzuk.
Psikosia.
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2.2.1.2. Esfinterren nahasteak
Jarraian, kanporatzeko prozesuaren funtzioak azaltzen dira, adinaren arabera.
Adina
1-2 urte
3 urte
4 urte eta erdi
5 urte eta erdi

Funtzioa
Umeak badaki puxika beteta duela.
Txiza atxiki eta kanporatzeko unea pixka bat
atzera dezake.
Txiza inhibitzen hasteko gai da.
Nahi duenean kanporatzen eta inhibitzen du.

2.2.1.2.1. Enuresia
Txizaren isuri aktibo, oso eta kontrolik gabekoa; heldutasun fisiologikoan
agertzen da, normalean 5 urterekin. Soilik eman ahal izango da diagnostikoa 3
hilabetetan zehar astean bitan botatzen duenean txiza.
Bi enuresi mota daude:
– Lehen mailakoa; umeak sekula ez duenean gernu-kontinentziarik izan.
– Bigarren mailakoa; umeak denboraldi batean gernu-kontinentzia izan duenean.
Enuresia eguneko zein momentutan gertatzen den jakinda sailkapena egin
daiteke: GAUEKOA, EGUNEKOA edo BIAK.
Enuresia duen umea bi motatakoa izan daiteke: isila eta mantsoa, edo oldarkorra eta ezkorra.
2.2.1.2.2. Enkopresia
2,5 urtetik gorako ume batek nahigabe libratzen du. Enuresian bezala, 2
motatakoak daude: lehen mailakoa eta bigarren mailakoa. Nortasun patologikoaren
ezaugarriak antzekoak dira, baina enuresian baino nabarmenagoak.
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2. Esfinterren nahasteak.
Mota
Enuresia

Detektatzea
– Txizaren isuri

aktibo, oso eta
kontrolik
gabekoa.

Enkopresia

Esku-hartzea
– Hezteko neurri

batzuk zuzendu.
– Terapia
farmakologikoak.
– Gauean esnatu.
– Psikoterapiak.

– Eginkarien isuri – Familia osoa

aktibo, oso eta
kontrolik
gabekoa.

Horrekin lotutako
patologiak
–
–
–
–
–

Enkopresia.
Somnanbulismoa.
Gaueko izuak.
Psikosia.
Neurosia.

– Neurosia.

ikuspegi
terapeutikotik
hartu.
– Soilik
sintomatikoak
direnak ekidin.

2.2.1.3. Lokartzeko eta lo egiteko jokabidearen nahasteak.
2.2.1.3.1. Gaueko larritasunak
– Gaueko izua; umeak ohean garrasi egiten du izututa, izerditan, etab. Ez ditu
ezagutzen ez ingurukoa ez gurasoak. Krisiak minutu batzuk irauten du eta
gero berriz hartzen du loak. Hurrengoa egunean ez da ezertaz gogoratzen.
– Larritasunezko loa; umeak oihu, garrasi, negar egiten du eta laguntza eskatzen du. Batzuetan esnatu egiten da, baina normalean hurrengo egunean
azaltzen du «amesgaiztoa». Sarri gertatzen da umeen artean. Umeen % 30i
holakoak gertatzen zaizkio.
– Antsietate handiarekin esnatzea; aurreko bien artean gelditzen da egoera
hau. Umea artega esnatzen da, baina haluzinaziorik gabe.
– SOMNANBULISMOA: 7 eta 12 urte bitartean azaltzen da, batez ere mutilen eta familian aurrekariren bat duten umeen artean. Gaueko lehenengo
erdian, umeak begiak ireki eta altxatzen ahalegintzen da edo, zuzenean,
altxatu eta noraezean ibiltzen da. Gertaera horretan zehar umeak espresiorik gabeko aurpegia izaten du eta begirada finkoa. 10-30 minutu igaro
direnean oheratu edo norbaitek ohera eramatea uzten du. Esnatzean umea
ez da ezertaz gogoratzen.
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– MUGIMENDUEN AUTOMATISMOA (loaren erritmiak): gauean loa eten
egiten denean gertatzen da. Isilean gertatzen dira, baina medikuari azaldu
beharko zaio umea zaratak egiten hasten bada. Gauean zehar 3 edo 4 aldiz
gertatzen dira. 3-4 urterekin berez desagertzen dira.
– GAUEKO ENURESIA (ikusi enuresia).
– GAUEKO EPILEPSIA EDO EPILEPSIA MORFEIKOA (ikusi epilepsiaren atala).
– LOALDIKO APNEAK: lo dagoen bitartean umeak arnas egiteari uzten
dio. Haurtxoetan bat-bateko heriotza dakarte. 15 segundo baino gehiago
irauten duena apnea garrantzitsutzat jotzen da.
– HIPERSOMNIA edo gehiegizko loaren arazoak; logura.
– NARKOLEPSIA: umea une jakin batzuetan ezin da esna egon.
– KATALEPSIA: emozio handi baten ostean umea lurrera erortzen da
(konortea galtzen du).
3. Lokartzeko eta lo egiteko jokabidearen nahasteak.
Mota
Gaueko
larritasunak
Gaueko izua

Detektatzea

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak

– Haluzinaziozko
jokabidea.
– Umea garrasika,
aurpegia izututa.
– Ez du gertatutakoa
gogoratzen.

Gaueko
larritasunak

– Umeak oihu, garrasi
eta negar egin eta
laguntza eskatzen du.
Larritasunezko loa – Amesgaiztoa
gogoratzen du.

– Neurosia.
– Psikosia.

Somnanbulismoa – Altxatzen
ahalegintzen da edo
zuzenean altxatu eta
noraezean dabil.
Mugimenduen
– Gau erdian agertzen
automatismoak
dira erritmiak.
– Gauean zehar 3 edo 4
aldiz gertatzen dira.
– Batzuetan 15-30
minutu irauten dute.

– Neurosia.
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(ikusi enuresia)
(ikusi epilepsia)

Loaldiko apnea

– 15 segundo baino
gehiagotan ez du
arnasarik hartzen.

Hipersomnia

– Logura.

Narkolepsia

– Umea une jakin
batzuetan ezin da
esna egon.

Katalepsia

– Emozio baten aurrean
umeak konortea
galtzen du.

– Eguneko
hipersomnia.

Biorritmoekin lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
Biorritmoekin lotutako nahasteak dituzten umeen curriculuma egokitzeko,
honako ezaugarri hauek hartu behar dira kontuan:
– Ez dira helburu orokorrak aldatu behar.
– Ebaluazioa beste ikasle guztientzat erabilitako bera izango da, baina
irizpidearen araberakoa, nondik nora doan aintzat hartuta.
– Eduki didaktikoek autonomia pertsonala jorratu behar dute; elikaduraren,
loaren eta fisiologiaren oinarrizko beharrizanak.
– Prozeduraren edukiak ikasleen eguneroko bizitzan jokatzeko moduei eta
biologia-premien aurreko ohitura eta jarrerak sortzeari zuzenduko zaizkie.
– Metodologia eta jarduerak irekiagoak izan behar dira, betiere umeen
oinarrizko beharrizanak errespetatuz (komunera joan, lo egin, ura edan…)
– Taldeari dagokionez, arazo fisiko nabarmenak (lodiak, anorexikoak…)
dituzten umeak integratzen lagunduko da.
– Zentroaren antolaketari dagokionez, loaren inguruko patologiaren bat
duten umeentzat atseden hartzeko tokiak, koltxonetak… behar izango dira;
hipersomnia duten umeentzat esaterako, horrek narkolepsia edo katalepsia
ekar baitezake.
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PORTAERAZKOAK
lau
baldintzatzailetan
taldekatu
ditzakegu

JATEKO
JOKABIDEA

SOMNANBULISMOA

2.2.2. Portaerarekin lotutako nahasteak (Garanto, 1997)
2.2.2.1. Jokabidearen nahasteak
Izan ere, jokabidearen nahaste bat gehienok «gaiztoa izatea» bezala
ezagutzen duguna izan daiteke. Ume batek besteak asaldatzen dituenean, portaera
agresiboa duenean edo sari eta zigorren aurrean era txarrez erantzuten duenean
antzeman daitezke jokabidearen nahasteak. Hau da: agindua betetzen ez duenean,
haserrealdiak dituenean, gezurrak esaten dituenean, besteen gauzak apurtzen
dituenean, etxetik alde egiten duenean edo eskolara joaten ez denean, edo pertsona
eta animaliekin oldarkorra denean.
Jokabide mota horiek hainbat faktoreren ondorioz sor daitezke, baina batez
ere familia inguruko faktoreen ondorioz.
Batzuetan, egokia ez den jokabide batek beste nahaste batzuk izaten ditu
(antsietatea, depresioa, zefaleak, epilepsia, ikasteko zailtasunak…).
Kasu horietan esku hartzeko jokabidea aldatzen duten terapiak edo medikamentuak erabil daitezke, baina batez ere senideek eta eskolakoek hartu beharko
dute esku.
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Jokabidearen nahasteak.
Mota
– Disoziala,

–

–

–

–

baina soilik
familiaren
ingurunean.
Disoziala,
sozializatuta
ez dauden
umeengan
azaltzen dena.
Disoziala,
sozializatuta
dauden
umeengan
azaltzen dena.
Disoziala,
desafiatzaile
eta oposizioko
agertzen da.
Disoziala eta
emoziozkoa,
mistoa berau.

Detektatzea
– Pertsona eta

–

–
–

–

Esku-hartzea
– Farmazian

animaliekin
erasokorra eta
gupidagabea da.
Mehatxatu,
beldurrarazi eta –
zirikatu egiten
du.
Besteen jabetza
suntsitzen du.
–
Nahita suteak
eragiten ditu.
–
Lapurtu egiten
du.
Etxetik alde
egiten du edo ez
doa eskolara.
Haserrealdiak
ditu, gezurrak
esaten ditu behin
eta berriro, ez du
agindutakoa
betetzen.

Horrekin lotutako
patologiak
– Nahaste

karbamazepina
psikiatrikoak:
edota
antsietatea,
neuroleptikoak
depresioa, nahaste
erosi.
psikotikoak,
adimen-atzerapena,
Jokabidea
aldatzeko terapia aldi biko nahastea
eta hiperaktibitatea.
eta terapia
kognitiboak.
– Sintoma
Familiaren esku- neurologikoak;
epilepsiak, zefaleak,
hartzea.
zorabioak, konortea
Eskolan: zein
galtzea, arreta
nahaste duen
jartzeko eta
jakin, lehenbaikontzentratzeko
lehen antzemazailtasunak,
teko eta lan
psikopedagogiko baldartasuna eta
koordinazio ikuszehatza
motorreko arazoak.
abiarazteko.
– Urritasun kognitiboa: ikasteko zailtasunak, abstrakzio
urria, guztiek ere
eskola-porrota
eragiten dutenak.

Portaerarekin lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
Haur hauekin lasaitzeko ariketak egin behar izango ditugu, psikomotrizitatea
landuko dugu tentsioa kentzeko, afektibitatea erakutsiko diegu eta gizarte-harremana landu. Horrez gain:
–
–
–
–

Ikasmahai lasai bat bilatuko diegu, irakaslearen ondotik.
Agindu errazak eta laburrak emango dizkiegu.
Ezin diegu utzi gauzak amaitu gabe utz ditzaten.
Eserita egoteko ekintzak eta mugitzeko aukera emango dietenak tartekatuko ditugu.
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– Ahalegindu behar dugu umea bere ikaskideen aurrean ez makurrarazten
edo errudun sentiarazten.
– 15 egunik behin gurasoekin bilduko gara, tutoretzan, eta umeak ikasteko
ditugun eguneroko helburuak erakutsiko dizkiegu.
– Aldatu nahi den jokabidea xehatuko dugu, urrats txikiak baina sendoak
emanez.
– Eskolako arauak zein diren azalduko diegu ume guztiei, ez bakarrik arretafalta duen umeari.
– Jokabide txarren gainean ez dugu arretarik jarriko; aitzitik, horien aurkakoak sendotu egingo ditugu.
2.2.2.2. Mugitzeko jokabideen nahasteak
– Lateralizazioaren nahastea; disfragia bezalako mugimendu-urritasunak
agertzen dira.
– Mugimendu-ahultasuna. Borondatezko mugimenduak modu baldarrean
egiten dira.
– Ezegonkortasun psikomotorra; umea etengabe dago mugitzen.
– Tikak; kanpo-eraginak sorrarazitako helburu gisa koordinatzen dira. Behin
eta berriro egitean, ohiko bihurtzen dira. Tikak hiru eratakoak izan
daitezke: mugimenduenak, ahotsarenak eta ahoskerarenak.
– Dispraxiak; gorputzaren eskema antolatzeko eta denbora-espazioa
irudikatzeko asaldura sakonak dira (ikusi kognizioarekin lotutako
patologiak).
– Trikotilomania; umeak bere ilea biribildu, tiratu eta errotik ateratzen du.
– Onikofagia; umeak azazkalak jaten ditu.
Mugitzeko jokabideen nahasteak
Mota
Lateralizazioa

Detektatzea

Esku-hartzea

1. Mugitzeko
1. Berreziketa
zailtasuna du.
grafomotorra edo
2. Ekintza nagusietan
psikomotorra,
ezkerreko eskua
batez ere muskuluerabiltzen du.
tonua behar bezala
kontrolatzeko.
2. Eskuinarekin ere
gaitasun naturala
duela jabetzea.

Horrekin lotutako
patologiak
1. Disgrafia.
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Mugimenduahultasuna

Ezegonkortasun
psikomotorra

Tikak

1. Borondatezko
mugimenduak
modu baldarrean
egiten ditu.
2. Emotibitate
hauskorra du.
3. Gorputzeko
eskema asaldatuta
du.
4. Keinuak
baldartasunez
egiten ditu.
5. Irudimenezko
bizitza du.
1. Ez du
mugimendua
eteten.
2. Gehiegizko
zaintzarekin
antsietate handia
du.
3. Etengabe dago
larri.
1. Gatazka psikikoak
eta, batez ere,
mugimenduen
hiperaktibitate
berezia dituen eta
antsietatea
erakusten duen
umeak
mugimenduak
murriztuta ditu.
2. Ezaugarriak:
sudurretik hartzen
du arnasa,
eztarriko hotsak
ditu eta ixo egiten
du.

1.
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1. Sinzinesiak
(muskulumultzoen
mugimendu
zehaztugabeak).
2. Paratonia
(lasaitzeko
zailtasuna).
3. Borondatezko
mugimenduak
modu baldarrean
egiten ditu.

1. Heziketaren
1. Enuresia.
berrantolaketa.
2. Loaren nahasteak.
2. Gatazka
3. Eskolan
psikoafektiboetarako
zailtasunak.
konponbidea
bilatzea.

1. Azterketa fisiko,
neurologiko eta
psikiatrikoa egin.
2. Tratamendu
psikologikoa eman;
lasaitzeko teknikak
ere bai.
3. Teknika
psikomotorrak
erabili; helburua:
tiken nahastearen
azpian dagoen
jarduera
psikomotorra
kontrolatzea.
4. Tratamendu
farmakologikoa.

1. Loaren nahasteak.
2. Agresibitatea.
3. Enuresia.
4. Enkopresia.
5. Antsietatea.
6. Gizartean
moldakaitza dela
sentitzea.
7. Adorea etsita.
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Dispraxia

Trikotilomania

1. Gorputzaren
eskema
antolatzeko eta
denbora-espazioa
irudikatzeko
asaldura du.
2. Keinu-sekuentzia
batzuk egiteko
ezgai da
(baldartasuna).
1. Ileak biribildu,
laztandu eta
errotik ateratzeko
beharrizana
dauka.
2. Frustrazio- edo
gabezia-egoeretan
gertatzen da.

1. Terapia
psikomotorra.
2. Laguntza
pedagogikoa.
3. Psikoterapia.
4. Familiaren eskuhartzea.

1. Eskola-porrota.
2. Gizarteharremanetan
zailtasunak.
3. Haur-bakartzea.

Laguntza pedagogikoa 1. Antsietatea.
edo psikoterapia eman. 2. Frustrazioa.
3. Larritasuna.

Onikofagia

Antsietate
handikoak, biziak
eta autoritatearen
kontrakoak dira.
Umeak azazkalak
jaten ditu.

Laguntza pedagogikoa Ez dira maiz
edo psikoterapia eman. azaltzen jokabide
desbideratuen beste
ezaugarri batzuk.

Disgrafia

Idazteko kalitatea
urria da.

1. Berreziketa
1. Mugimenduen
grafomotorra edo
antolaketaren
psikomotorra,
nahastea
espazio-denbora
(gutxieneko
nahasteak dituenean
dispraxia).
edota mugitzeko
2. Espaziozailtasunak
denboraren
dituenean.
nahastea.
2. Lasaitu, distonia
3. Hizkuntzaren eta
kasuetan.
irakurketaren
nahastea (dislexia
edo disortografia).
4. Afektibitatenahasteak,
esaterako:
antsietatea,
febrilitatea edo
inhibizioa.
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Mugitzeko jokabideei lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
Umearen bidezko ekintzak gauzatzeko gorputzaren estimulazioari ekin beharko zaio, mugimenduak (leunak eta gogorrak) landu beharko dira, psikomotrizitatearen inguruko ariketak egin….
Bestalde, tik, trikotilomania eta onikofagia kasuetan ikaslearen segurtasuna
landu beharko dugu, bere buruaz fidatu dadin; betiere, segurtasuna eta afektibitatea
erakutsiz.

lau
baldintzatzailetan
taldekatu
ditzakegu

PORTAERAZKOAK

EZEGONKORTASUN
PSIKOMOTORRA

Esku hartu behar denean komeni da hezkuntza-programak ere sartzea. Horien
bidez, mugitzeko arazo larriak dituzten umeek egunero bizi izaten dituzten egoerak
gaindi daitezke. 3 programa mota daude:
– Ikasketa egituratua; ariketetan eta praktikan oinarritzen dira eta, beraz,
erraz ebaluatzeko modukoak dira.
– Abenturak eta itxurak egitea; erabakiak hartzen laguntzen dute. Horiei
esker mugitzeko zailtasunak dituzten umeak batetik bestera ibil daitezke
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behin baino gehiagotan eta gauzak manipula ditzakete; era berean, umearen
irudimena areagotzen dute.
– Programa irekiak; irakasleari edo ikasleari zer egingo den zehazten laguntzen dioten bitartekoak dira.
2.2.3. Pentsamenduarekin lotutako patologiak (López-Ibor, 2002)
2.2.3.1. Haurren psikosia
– Autismoa (ikusi, gainera, autismoa kognizioaren patologietan) ez da beti
detektatzen ahurrak 3-4 hilabete dituenetik, autismoarekin loturiko ohiko
portaerak argiago ikusten dira urte bat eta erditik 3-4 urtera. Nahaste
honetan, umea ezin da inguruarekin harremanetan jarri. Ume autistei egoera
sozialak ulertzeko gakoak falta zaizkie eta gainera ez dakite imitatzen.
Ume hauek, hizkuntzaren garapenean (maila guztietan) atzeratuta daude eta
harriak, begizta, pintzel eta antzeko objektuekin harreman bitxiak izaten
dituzte.
Garapenaren Nahaste Orokorren baitan dauek aipa daitezke:
• Kanner sindromea: umeak haurtzaroan erakusten du autismoa, betiere 3
urte bete baino lehen. Ez du hitz egiten eta elkarreraginerako arazoak
izaten ditu.
• Rett-en nahastea: neskengan agertzen da. Umeak narriadura neurologikoa
du eta atzerapen psikomotorra izaten du. Nahaste mota hau 5 urtetik
aurrera agertzen da. Hauexek dira sintomak: pertsona eta objektuekiko
interesa galtzea.
• Heller-en sindromea: umeen nahaste suntsitzailea da. Umeak 10 urte
bete baino lehen agertzen da. Komunikatzeko trebetasunak narriatu
egiten dira eta mugimenduak estereotipatuak izaten dira.
• Garapenaren nahastea: 3 urte bete baino lehen agertzen da.
• Asperger nahastea: gizarte-garapenerako eta hitz egiteko arazoak izaten
ditu umeak, baina hitz egin eta ikas dezake. 3 urtetik aurrera agertzen da.
Diagnostikoan bitxi moduan katalogatzen dira. Autismotik bereizten
dituzten honako ezaugarri hauek izaten dituzte ume hauek:
 Hizkuntzaren garapena hobea da.
 Ukipen-nahasteak dituzte.
 Pentsatzeko modu oso berezia dute.
• Est-en sindromea: portaera autistikoarekin batera umeak ukipen-nahasteak ere izaten ditu. Sindrome hau lehenengo urteetan agertzen da:
burua, enborra… bat-batean eta orokorrean uzkurtzen zaie. Atzerapen
psikomotorra ere azaltzen da.
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• X hauskorraren sindromea: X kromosoma hauskorraren sindromea
herentziaz jasotzen den adimen-atzerapenaren lehenengo kausa da. Ume
hauek X kromosoma zati batean apurtuta izaten dute.
– Eskizofrenia: 4-8 urte arteko umeengan azaltzen da. Umeek pentsatzeko
nahasteak, inguruarekin harremanetan jartzeko nahasteak, nahaste psikomotorrak, hitz egitearen nahastea izaten dituzte, umorea aldatzen zaie….
Haurren psikosia
Mota

Detektatzea

Autismoa

Ez dute hitz egiten.
Ez dituzte behar
bezala prozesatzen
estimuluak.
Memorizatzeko
gaitasun handia
izaten dute. Beste
pertsona batzuen
estimuluen aurrean
ez dute
erreakzionatzen.
Janariak aukeratu
egiten dituzte.

Eskizofrenia

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak
Depresioa.

Logopeden eta
psikologoen bitartez.
Adikorra izan behar
da ume horiekin.
Une oro maitasuna
eman behar zaie
haserretuz gero
erreakzionatzen
baitute.
Mintzamenaren eta
hizketaren gaineko
terapiak egin
daitezke, baita
jokabidearen
gaineko terapiak ere.
Umorea aldatzen
Oso zaila da
Depresioa eta
zaie. Pentsamenduan diagnostiko egokia
antsietatea.
nahasteak izaten
ematea. Egun,
dituzte, baita hitz
adimen-urritasun
egiteko ere. Ez dute bezala
afektibitaterik
diagnostikatzen dira.
adierazten. Nahaste
psikomotorrak
dituzte.

2.2.3.2. Depresioa
Haurren depresioan honako ezaugarri hauek agertzen dira: beldurra, goibeltasuna, ingurua baztertzea, babesik eza, pentsamendu eta ekintza suizidak, autokritizismoa, jateko gogorik gabe egotea, lo gehiegi egitea, garapenaren atzerapena,
negar malenkoniatsua….
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Umeak bi motatako depresioa izan dezake: analitikoa edo banantzekoa.
– Analitikoa: 0-3 urte arteko umeek mota honetako depresioan 4 fase izaten
dituzte. Umeak ez du batere harremanik izan nahi helduekin.
– Banantzekoa: 5 fase ditu; kexua, etsipena, banantzea, uzkurtasuna, bakartzea.
Haurren depresio guztiak azaltzen dira umeen eta gurasoen edo haien inguruko pertsona garrantzitsuen artean maitasunezko harreman egokirik ez dagoenean.
Haurren depresioa
Mota

Detektatzea

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak
Haurren estresa,
beldurrak,
antsietatea.

Analitikoa

0-3 urte arteko 4
faseren arabera
detektatzen da.
Helduekiko ukipen
guztiak baztertzen
dituzte.

Banantzekoa

Faseen arabera
(kexua, etsipena,
banantzea,
uzkurtasuna,
bakartzea)
Insomnioa,
argaltzea,
goibeltasuna,
babesik eza,
autoestimua galtzea,
pentsamendu eta
ekintza suizidak,
jateko gogorik eza

Zail da detektatzen.
Batez ere
psikologoen bitartez
esku hartzen da.
Dirudienez,
garrantzitsuena amak
maitasuna ematea da.
Ama ez badago,
umearen lehenengo
hilabeteetan batez
ere, arazoa nabarmen
larritzen da.
Depresio analitikoan Depresio analitikoan
ematen den bera.
ematen den bera.

2.2.3.3. Haurren estresa
Umeak, berez dituen eta bere buruari sortzen dizkion presioei aurre egin
behar die. Horretarako, estresak umearengan izan dezakeen eragina sortzen duten
faktoreak 8 izaten dira:
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1. Izaera; estresari aurre egiteko ahultasuna.
2. Familiaren laguntza.
3. Adina; zenbat eta gazteagoa izan umea, orduan eta ahulagoa izango da
patologia honen aurrean.
4. Sexua; mutilak neskak baino ahulagoak dira.
5. Umeak egoerak nola kontrolatzen dituen.
6. Gertaeren hautematea; egoeraren hautemateak abian jarriko diren
bitartekoak baldintzen ditu.
7. Gizartearen laguntza; positiboa izan behar da.
8. Moldagarritasun maila; estresaren egoerari buruz oro har zein iritzi emateko gai den umea.
Haurren estresa.
Mota

Detektatzea

Esku-hartzea

Haurren estresa

Umearen
bizipenaren arabera.
Portaera-aldaketak
izaten ditu; ez du
egoera jakin batzuei
aurre egiteko
bitartekorik. Inolako
zentzurik gabe
egoera onetik
txarrera igarotzen
dira. Umea oso esan
txarreko bihurtzen
da. Ekintzak inolako
arrazoirik gabe
egiten ditu. Ez du
interesik jardueretan
eta eskolaerrendimendua
gutxitu egiten da.
Aita edo ama hil
zaionean. Anaiarrebaren bat jaio
denean. Elikaduranahasteak ditu.

Psikologoen
laguntza eta eskuhartzeaz gain,
familiak ere badu
eginkizun oso
garrantzitsua.
Maitatua dela sentitu
behar du.
Gizartearen eta
inguruko jendearen
laguntza behar du.
Umeak berak
kontrolatu behar ditu
egoerak. Umeak
egoera jakin baten
gainean duen
bizipenak bere
baliabideak
aktibatzeko modua
eta egoerari aurre
egiteko modua
baldintzatuko du.

Horrekin lotutako
patologiak
Antsietatea,
beldurrak, fobiak.
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2.2.3.4. Beldurrak/Fobiak (antsietatea)
Pertsona batek arriskuan dagoela sentitzen duenean (arrisku erreala edo itxurazkoa) sortzen den emozioa da antsietatea. Erantzun normal eta moldagarria da.
– Beldurrak: alarma-sistema honen bidez umeak arriskutsuak izan daitezkeen
egoerak ekiditen ditu. Beldurren artean 5 kategoria daude:
• Estimulu gogorren beldurra.
• Estimulu ezezagunen beldurra.
• Estimulurik ezaren beldurra.
• Gizakientzat arriskutsuak diren estimuluen beldurra.
• Ezezagunekin gizarte-elkarreragina edukitzearen beldurra.
– Fobiak: gehiegizko beldurrak izaten dira. Ezin dira oinarri arrazionalen
bidez desagerrarazi eta iraupen luzea izaten dute, hala nola eskolarekiko
fobia, saihesteko nahastea…
Fobiak/beldurrak (antsietatea)
Mota

Detektatzea

Esku-hartzea

Beldurrak
(adinaren
arabera
ezberdinak
izaten dira).

Animalien beldurra,
iluntasunaren
beldurra, min
fisikoaren beldurra.
Hondamendiak,
suteak, istripuak…
gertatzearen
beldurra. Norberaren
autoestimuarekin
lotutako beldurra.

Gurasoen edo
tutoreen
laguntzarekin.
Beldurrak normalak
dira, ustez inolako
arrazoirik gabe
agertzen dira eta
eboluzio-ziklo bati
lotuta daude;
denbora igaro ahala
desagertu egiten
dira. Salbuespen
bakarra ezezagunen
beldurra da, horrek
heldutasunean ere
iraun dezake lotsa
moduan.

Horrekin lotutako
patologiak
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Fobiak (beldur
espezifikoak
dira).

Animalien aurrean
egoera izugarriak
gertatzen dira.
Eskolara joan behar
denean mina du
(eskolarako fobia).
Saihesteko nahastea
(ezezagunekiko
harremanak gehiegi
saihesten ditu).

Ezin dira modu
arrazionalean
desagerrarazi. Fobia
bakoitzaren adituen
bidez esku hartzen
da, baina baita
berbaldi pribatuen
edo taldekoen bidez
ere. Esku-hartze
hauek denbora luzea
behar dute.
Desagerrarazi
daitezke.
Borondatezko
kontroletik kanpo
daude. Gurasoek
eginkizun
garrantzitsua dute.
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Nahaste obsesiboak,
konpultsiboak;
antsietatea eta
depresioa.

Pentsamenduari lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena)
Familiaren eta lagunen maitasuna, afektibitatea eta estimulazioa sustatu behar
dira, eta batez ere amarena. Aipatu edozein patologiatan, estresa eragiten duten
egoera guztiak saihestu behar dira. Umeak jaten duena zaindu behar da eta haren
pisua kontrolatu. Jokabide egozentrikoak ere eragotzi behar dira. Haietaz fidatu
behar zara edo fidatzen zarela sinetsi behar dute. Logopeden bitartez haien hizkuntz
gaitasunak zaindu behar dira, eta familia eta psikologoen bitartez gizarte-baliabideak.
Autismoari dagokionez, eskoletan eta etxeetan esku hartu behar da, familiaren bitartez.
– Eskoletako esku-hartzean komenigarria da jarraian zehazten diren urratsei
jarraitzea:
• Umeak egun duen eta izan dezakeen garapen maila balioztatzea.
• Garatzeko moduko alderdian kokatzen diren helburuak aukeratzea.
• Helburu horietako bakoitza betetzeko zereginak diseinatzea eta hierarkiaren (handituz doan zailtasunaren) arabera antolatzea.
• Subjektuaren motibazioak hartu behar dira abiapuntutzat.
• Umea gelako tokirik hoberenean jarriko dugu, arretarik gal ez dezan.
Ikusteko euskarri asko erabiliko ditugu.
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– Familien esku-hartzea dela-eta, gurasoek ume autistaren heziketan esku
hartzen dutenean onurak eta arazoak izaten dira; hau da, batzuetan
zailtasunak agertuko dira eta bestea batzuetan, aldiz, pozak eta bizipen
positiboak; hala ere, parte har dezaten gomendatzen da beti. Jarraian ume
autistari eragiten dioten familia-baldintzak zehazten dira:
• Gurasoen maila sozioekonomiko eta kulturala.
• Neurri demografikoak eta nortasunekoak.
• Ezkontza-egoera.
• Familiaren harmonia.
• Gurasoen motibazio maila.
• Larderiazko hezkuntza-ereduak.
• Tratamenduan guraso batek edo biek parte hartzen duten.
• Tratamendua gurasoek edo medikuak eskatuta egin den.

lau
baldintzatzailetan
taldekatu
ditzakegu

PORTAERAZKOAK

FOBIAK
ETA
BELDURRAK
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2.2.4. Ezagutzari (kognizioari) lotutako nahasteak
(Alonso-Plá, 1995; López-Ibor, 2002)
2.2.4.1. Ikasteko arazoak
Ume batek bere ikaskideen erritmoan ikasteko arazoak dituenean azaltzen da.
Ikasteko nahasmendua sortzen denean, umeak ikasteko arazoak izaten ditu berez
horretarako gaitasunetan arazorik izan ez arren.
Arrazoiak:
– Faktore fisikoak: garapenaren nahasteak, hautemate-arazoak, defizit neurologikoa, hizkuntzaren arazoak…
– Emozio-faktoreak: gehiegizko beldurra, antsietatea edo bulkadak. Horiek
guztiek norberaren zereginen azpian dagoen kontzentrazio-gaitasuna nahasten dute.
– Gizarte-faktoreak: familiaren heziketa maila, ikasteko ohiturak, estimulazio urria, gurasoen igurikimenak, irakaskuntzaren kalitatea…
Ikaskuntzaren disfuntzioak, oinarrian ikaskuntzaren barnean sartzen diren eta,
beraz, lorpenerako kaltegarriak izan daitezkeen funtzio edo prozesuetako asaldurak
dituen ikaskuntzaren alderdiak izaten dira. Hauexek dira:
–
–
–
–
–

Arreta-arazoak.
Pertzepzio-arazoak.
Entzumen-arazoak.
Ikusmen-arazoak.
Mugimendu-arazoak.

Taula. Arreta-falta
Mota

Detektatzea

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak
– Arreta-falta baina – Faktore fisikoak. – Irakaskuntzan
– Pertzepzio-arazoak.
hiperaktibitaterik – Emozioparte hartzen duten – Entzumen-arazoak.
gabe.
faktoreak.
prozesuak landuz – Ikusmen-arazoak.
– Arreta-falta
– Gizarteegon daitezkeen
– Mugimenduhiperaktibitafaktoreak.
disfuntzioak
arazoak.
tearekin.
aurkitzeko.
– Arreta-arazoak.
– Garapenaren
– Errekuperazionahaste zehatzak
metodoak,
(irakurketa,
eskolako zereginak
diskalkulia,
landuz.
hizkuntza,
mintzamena,
koordinazioa).
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2.2.4.2. Mugimendu-nahasteak eta nahasmenduak (ikusi portaerarekin lotutako
nahasteak)
2.2.4.3. Hiperaktibitatea eta arretaren nahasteak
Ume batek arretaren nahastea duela esan dezakegu objektu edo gertaera
garrantzitsu baten gainean borondatez arreta jartzeko zailtasun handiak dituenean.
Arreta borondatez gauza jakin batera zuzentzeko ekintza murriztu egiten da, baina
oraindik badu bat-bateko arreta eta arreta automatikoa. Umeak ez du deskonektatzen, baina ez da konexioa zuzentzeko gai.
Hiperaktibitatea azaltzen denean umeak mugimendu ugari egiten du, arretafalta du, ez du autokontrolik edo oldarkortasun gehiegi izaten du. Umeak hainbat
egoeratan erakutsi dezake hiperaktibitatea (soilik etxean, eskolan, etab.). Jarraian
ume bat hiperaktibo izateko arrazoi posibleak ematen dira:
– Jaiotza-inguruko erasana.
– Lehenengo eta bigarren mailako ondoretasuna; ume hiperaktiboen % 55ek
familiako aurrekariak ditu.
– Hiperaktibitate ekologikoa: afektuzko trauma, gertaera sozial iraunkorra eta
delituzkoa, etengabeko tratu txarren giroa eta diziplina izan daitezke nahikoa motibazio umeak jokabidearen nahastea hiperaktibitate bihurtzeko.
Hiperaktibitatearen tratamendua hiru motatakoa izan daiteke:
– Tratamendu mediko-farmakologikoa.
– Tratamendu psikologiko-konduktuala.
– Tratamendu pedagogiko-eskolakoa.
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Taula. Hiperaktibitatea.
Nahastea

Detektatzea

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak
Hiperaktibitatea – Mugimendu gehiegi – Familian:
– Antolamendu
eta arretaren
ditu; etengabe dago
• Ez egin garrasi
psikomotorraren
nahasteak.
egonezinik, oinak eta
eta ez mehatxatu.
nahasteak.
eskuak mugitzen ditu,
• Umeekin lan egin – Hitz egiteko
eserita egoteko
gazte-gazteak
arazoak.
zailtasuna, saltoak
direnetik, euren – Esfinterrak
ematen ditu,
buruari buruzko
kontrolatzeko
ikasgelatik lasterka
sentimendu onak
arazoak.
ibiltzen da, ikaskideak
izan ditzaten.
gogaitzen ditu.
• Umea bere
– Arreta-falta; egoeraz
buruari buruz
kanpoko estimuluekin
hartzen doan
arreta galtzen du eta
iritziaren gainean
lanetan arreta
gurasoek dituzten
mantentzeko arazoak
jarrerak eta
izaten ditu, ez du
iritziak eragin
esandakoa entzuten,
handikoak dira.
ez da bere jardueretan
• Ez nabarmendu
kontzentratzen eta
hutsegiteak eta
amaitu gabe utzi edo
okerrak.
beste batekin
• Alderdi onak
ordezkatzen ditu,
azpimarratu.
bestela ikaskide baten – Eskolan (aurrekoez
jardueran parte
gainera):
hartzen du.
• Kontuan izan
– Ez du autokontrolik
umearen
oldarkorra delako.
zailtasunak eta
• Txanda itxaroteko
banakako
zailtasuna du.
jarduerekin
Presazko
lagundu,
erantzunak ematen
ikaskuntza eta
ditu.
jokabide
• Etengabe kentzen
aztoratzaileak
du hitza.
hobetzeko asmoz.
• Arretarik gabe
• Ez azpimarratu
hartzen ditu gauzak.
umearen
• Ez ditu arriskuak
jokabidea.
gogoan hartzen edo
• Azpimarratu
arrisku-egoeretan
haren jokabide
parte hartzen du.
ona.
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Hiperaktibitateari lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Estimulatzaileak eta beste medikamentu batzuk.
Eguneko egutegi uniformea eta aurresangarria.
Orientazioa edo terapia.
Mugen zehaztapena.
Diziplina eta arau uniformeak.
Besteekin ondo konpontzeko gaitasunetan trebatzea.
Portaera aldatzea.
Edozein zeregin gauzatzeko, zeregin horrek dituen aukera guztiak irakatsi
behar zaizkie, baita kontzentratzen eta zeregina bukatu ostean lortu diren
emaitza partzialak eta orokorrak egiaztatzen ere.
Programatutako helburuak mantendu egingo dira.
Prozedura-edukietan bakarrik egingo dira aldaketak.
Proposatutako jarduerak mantendu egingo dira, metodologiari buruzko
alderdiak aldatuz; horrela, umea integratzen lagunduko dugu.
Ebaluaziorako, umearen ahalegina eta partaidetza hartuko dira kontuan.

2.2.4.4. Adimen-urritasuna
Umearen funtzionamendu intelektuala batez bestekoa baino urriagoa da. Adimen-atzerapena umeak 18 urte eduki baino lehen agertzen da. Hezkuntzaren ikuspegitik eta BCEri dagokionez, adimen-urritasuna hiru multzotan sailka daiteke:
– Hezteko modukoak: 50etik 75era
– Trebatzeko modukoak: 30etik 50era
– Beti babesa behar dutenak: 30etik behera
Ume bakoitzaren ezaugarri kognitiboak, afektiboak, linguistikoak eta
psikomotorrak ezberdinak dira haren urritasun mailaren arabera eta jaso duen
estimulazioaren arabera; beraz, ezin da sekula orokortu. Nolanahi ere, ume hauek
guztiek ezaugarri komun batzuk dituzte:
–
–
–
–

Portaera oldarkorra eta zorrotza arazoak konpondu behar direnean.
Ezegonkortasuna eta aldaketak harreman sozio-afektiboetan.
Antsietatea eta euren buruari buruzko irudi eskasa.
Egozentrismoak.
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Taula. Adimen-urritasuna
Mota
BC aintzat
hartuta eta
hezkuntzaren
eta psikopedagogiaren
ikuspegitik:
– Hezteko
modukoa: 5075
– Trebatzeko
modukoa: 3050
– Beti babesa
behar duena:
30etik behera

Detektatzea
– Garapen geldoa,
atzeratua eta ezharmonikoa.
– Ikasteko bere
gaitasunean du
eragina, baita bizitzan
moldatzeko eta
besteekin
harremanetan jartzeko
gaitasunean ere.
– Garapena irregularra
eta urria da.
– Mugatuta dago eta
urritasuna du
gaitasunetan eta
adimenean.
– Eskolan, gizartemailan eta eguneroko
bizitzan ikasteko
mugak ditu.
– Ikasteko prozesu
arruntari jarraitzeko
zailtasunak ditu.
– Kognizioari
dagokionez;
harremanak izateko
zailtasunak, ikasketak
orokortzeko eta
bereizteko. Berak
pentsatzen duena
hautematen duenarekin
dago lotuta. Arazoak
konpontzean zorrotzak
dira (pentsamendu
geldoa). Ez da
eboluzio kognitiboaren
ezaugarrietara heltzen,
ez du hutsegiteetatik
ikasten).

Esku-hartzea
Laguntza eta
curriculumaren
egokitzapenak.
Ume direnetik eskola
arruntean integratzea
(urritasun arina eta
ertaina dutenen
kasuan).
Etxean hezteko
programak, familiei
zuzenduta eta
umearen bizibaldintzak hobetu
ahal izateko.

Horrekin lotutako
patologiak
– Hiperaktibitatea.
– Hipotonia.
– Agresibitatea.
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– Hizkuntzari
dagokionez; hitzterminoak ulertzeko
arazoak ditu (batez ere
abstrakzioa badago).
Bokabularioa eskasa
da, hitz-jarioa urria eta
oker fonologikoak,
semantikoak eta
morfosintaktikoak
egiten ditu.
– Alderdi psikomotorrari
dagokionez;
hiperaktibitatea edo
hipotonia dute,
mugimenduak
baldarrak dira
mugimendu leun eta
gogorretan.
Espazioaren eta
denboraren gorputzeskema gaizki
integratzen du.
– Maila pertsonalsozialari dagokionez;
eskolatzeko moduaren
mende dago; eskola
arruntetan integratuta
dauden umeek askoz
agresibitate txikiagoa
izaten dute eta
harreman hobeak
ezartzen dituzte.

Adimen-urritasunari lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena)
Oro har, diagnostikotik abiatuta egiten dira banakako curriculum-egokitzapenak. Eskola integratzailean jarduteko eta esku hartzeko arauak hauexek dira:
– Gelaren antolaketa ezberdina; ikasle kopurua gutxitu, umeari laguntzeko
beharrezkoak diren bitartekoak eman irakasleari…
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Helburu horiek lortzeko:
– Norberaren autonomiarako azturak eta gaitasunak ezarri behar dira (esfinterren kontrola, garbitasuna, laguntzarik gabe jan, jantzi eta erantzi…).
– Gizartean komunikatu eta elkarri eragiteko oinarriak lortu behar dira, bai
hitz egiteko eta bai beste maila batzuetarako ere.
– Jarduera kognitibo funtsezkoenen oinarriak garatu eta sendotu behar dira,
hala nola estimulu garrantzitsuei jaramon egitea; entzumen-, ikusmen-,
hitzezko, keinuen… estimuluak bereiztea.
2.2.4.5. Autismoa
Garapenaren nahaste orokorra da. Garapenaren alderdi ezberdinetan eragiten
duten nahasteetako bat (López-Ibor, 2002). Nahaste honek ezintasuna eragiten du,
ume autistekin harremanak ezartzea zaila delako eta haien mundua ulertu nahi
delako. Ezaugarriak:
– Gizarte-elkarreraginaren nahasmendu kualitatiboa.
– Komunikazioaren nahasmendua.
– Jarduerak eta interesak oso murriztuak eta estereotipatuak dira, eta inguruko guztiari ematen dizkioten erantzun bitxiak aztertzean ikus daiteke hori.
Heziketa da tratamendurik eraginkorrena umeak bere gaitasunak ahalik eta
gehien garatzea lortu nahi bada. Horretarako, elkarreragin-, komunikazio- eta
mintzaira-urritasunak hobetzeko heziketa-jarraibide batzuk hartu behar izango dira
kontuan.
Taula. Autismoa.
Motak
– Haurren
autismoaren
lehen mailako
sindromea.
– Haurren
eskizofreniaren
sindromea,
autistaren
sintomak lotzen
zaizkionak.
– Lesio
neurologikoei
lotutako
autismoa.

Detektatzea
– Gizarteelkarreraginaren
nahasmendu
kualitatiboa;
umeak ezin du
pertsonen arteko
harremanik ezarri
eta pertsonekiko
erantzunik eta
interesik ez du.
– Komunikazioaren
nahasmendua;
honek hitzezko eta
hitzezkoa ez den
komunikazioan

Esku-hartzea
Tratamendurik
eraginkorrena
heziketa da,
umearen aukerak eta
gaitasunak ahalik eta
gehien garatu nahi
badira. Horretarako,
elkarreragin-,
komunikazio- eta
mintzairaurritasunak
hobetzeko heziketajarraibide batzuk
hartu behar izango
dira kontuan.

Horrekin lotutako
patologiak
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urritasuna ekar
dezake. Hizkuntzamailan urritasuna
du (ez-gramatikala,
ekolaliak,
izenordainen
erabilera okerra…).
– Jarduerak oso
murriztuak eta
estereotipatuak
dira; ingurukoari
dagokionez,
erantzun bitxiak
ematen ditu;
objektuei gehiegi
uztartzen zaie,
mugimenduak
liluratzen du,
mugimenduak eta
mintzamena
estereotipatuak
dira.

Heziketa-giro
hezigarriak behar
ditu umeak, baita
zuzeneko jokabidea
ere.
Heziketa-programa
pertsonalizatu on bat
zehaztu behar da,
erabiliko diren
heziketa-edukien eta
heziketa-prozeduren
sekuentzia bat
ezarriz.

Autismoari lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren
egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
Heziketa-programa pertsonalizatu on bat zehaztu behar da, erabili egingo diren heziketa-edukien eta heziketa-prozeduren sekuentzia bat ezarriz. Horretarako,
bada, irakasleak hurrengoak zaindu behar ditu:
– Heziketa-giro egituratua (3-5 ume).
– Zuzeneko jokabidea (ez utzi egiten). Jarraibideak, seinaleak eta agindu argi
eta arruntak.
– Laguntza eman.
– Errefortzuak eta motibazioak
Izan ere, komeni da jarraian zehazten diren garapen-arlo zehatzetan esku
hartzea:
– Gizarte-elkarreraginaren eta komunikazioaren arloan, komunikaziorako arau
mota guztiak sustatu behar dira, hitzezkoak eta hitzezkoak ez direnak. Hau
da, lehentasuna duena ez da hitzezko mintzaira garatzea, umeari erabateko
komunikazioaren bidez nahi duena adierazten lagunduko dion edozein
heziketa-bide baino. Halaber, garrantzitsua da begiradaren, irribarrearen eta
hurbiltasun fisikoaren bidez harremana eta komunikazioa ezartzea.
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– Hizkuntza garatzeko arloan, oro har, komunikaziorako funtzio guztietan
lagundu behar da. Hitz egiteko bat-batekotasuna suspertu eta joko sinbolikotik abiatu daiteke.
Jokabide txarrak gutxitzeko, jokabideak aldatzeko tekniketan ondo trebatuta
egon behar da.
Gurasoek lehentasunez parte hartu behar dute umearen garapenean eta berreziketan.
2.2.4.6. Zentzumenen urritasuna
Zentzumenen urritasuna duten umeen artean ondokoak bereiz daitezke:
– Ikusmen urrikoak: ume hauek begietan edo ikusteko bulkada garunera
transmititzen duten bideetan nahasmendu iraunkorra izaten dute. Murrizketa hau haien garapenerako oztopoa da eta, ume hauen beharrizanak kontuan
hartuta, tratu ezberdina eman behar zaie. Ikusmen-sistemaren nahasmendu
nagusiak hurrengoek eragiten dituzte:
• Errefrakzio-anomaliak sortzen dituen kalitate txarra: miopia, hipermetropia eta astigmatismoa.
• Mugimenduen nahasteak: estrabismoa.
• Bat ere ikusmen-pertzepziorik ez izatea: itsutasun osoa.
• Ikusmen urria: anbliopia. Objektu opakuak ikus ditzakete zentimetro
gutxitara, baina moldatzeko ukimen-sistema behar dute. Hala ere, ume
hauek ezin dira itsuak balira bezala hezi.
• Ikusmen-mugak.
– Entzumen urrikoak: gortasuna edo hipoakusia. Ume bat entzumen urrikoa
dela diogu haren zorroztasuna hitz egiten ikasteko edo eskolatze normalari
jarraitzeko urria denean, edo bere adineko umeek egiten dituzten jardueretan parte hartzeko zailtasunak dituenean.
Heziketaren esparruan, ume hauek honela sailkatzen dira:
– Hipoakustikoak: entzumen urria dute baina, protesiarekin edo holakorik
gabe, entzumen bidezko ahozko hizkuntza eskura dezakete. Dena den, haien
hipoakusia mailaren arabera, artikulazioan eta egituraketan nahasmenduak
izan ditzakete.
– Gor sakonak: beren audizioak ez die aukerarik ematen hizkuntza entzumenaren bidez eskuratzeko. Horrenbestez, ikusmenaz baliatu behar dute
hizkuntza eskuratzeko.
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Heziketako esku-hartzeari dagokionez, ume gorraren eboluzioan erabakigarriak diren lau aldagai hartu behar dira kontuan:
1. Entzumenaren galtze maila: umearen hitz egiteko gaitasunetan eta gaitasun
kognitibo eta sozialetan izango du eragina.
2. Gortasuna hasi zen adina: heziketako esku-hartzearen emaitzak oso positiboak izaten dira umeak 3 urte bete ostean agertzen bada gortasuna; eta
heziketa neketsuagoa da mintzatzen hasi aurreko gorrak tratatzean, hauek
ez baitute sekula hitz egin.
3. Gortasunaren etiologia: bi arrazoi daude; oinordetzakoak eta eskuratutakoak. Oinordetzakoetan eskuratutakoetan baino loturadun nahaste gutxiago
agertzen dira eta, oro har, adimena ere handiagoa da.
4. Komunikazio- eta hezkuntza-faktoreak: umearen garapena gurasoen jokabidearen menpekoa ere bada. Arazoa onartzen dutenean haien autonomia
indartzen dute, umearekin komunikatzeko sistema alternatiboak bilatzen
dituzte eta ez dute gehiegi babesten ez eta haren urritasuna ukatzen ere.
Taula. Zentzumenen urritasuna.
Motak

Detektatzea

– Ikusmen
– Ikusmenurrikoak:
urritasunari
1. Ikusmen-defidagokionez:
1. Miopia; ez du
zita eta disfunzereginean
tzioak: miopia,
interesik eta ez
hipermetropia,
du atentziorik
estrabismoa,
jartzen.
pertzepzio2. Hipermetropia;
ikusmen
distantzia-tarte
defizita.
txikia behar
2. Itsutasun osoa.
duten zereginak
– Entzumen
alde batera utzi
urrikoak:
eta bere
1. Hipoakustiko
ikusmenlarriak; inplanarazorako oztopo
teei esker
ez diren jolasekin
entzumen
ibiltzen da.
bidezko
3. Estrabismoa;
hizkuntza gara
arretan eta
dezakete.
ikasteko diren
2. Gor sakonak;
zereginetan erahezur-muinaren
giten du, baita
bidez.
irakurketan ere.

Esku-hartzea
– Ikusmenurritasunari
dagokionez,
ukimenaren eta
mintzairaren
estimulazioa.
Entzumenurritasunari
dagokionez:
1. Ahalik eta arinen
eskuratzea bere
jokabidea barrutik kontrolatzen
lagunduko dion
eta bere garapen
kognitiboa
erraztuko duen
komunikaziorako kode bat.
2. Goiz esku
hartzea, entzumen-hondarrak
erabiltzea eta

Horrekin lotutako
patologiak
– Ikusmenurritasunari
dagokionez:
1. Eskolaatzeratasuna.
2. Espazioa
menderatzea
eskatzen duten
zereginen atzerapena; gorputzeskema egituratzeko eta ingurua
ezagutzeko zailtasunak; mugitzeko, jarrerazko
eta ibiltzeko
arazoak.
3. Ume batzuentzat
zaila da eurei
buruzko irudi
positiboa eratzea, autoestimu
txikia daukate.
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4. Pertzepzioikusmenaren
defizita; formak
bereizteko, espazioak kokatzeko
eta irudien
itxiturak edo
osatzeak egiteko
zailtasunak ditu.
– Entzumen-urritasunari dagokionez:
1. Adierazpen
sinbolikoetan
mugapenak eta
atzerapenak
dituzte, bai
mintzairan bai
jolasean.
2. Besteekiko
harremanak
nahiko
mugatuak dira.
3. Jokabidearen
plangintza
egiteko eta
autorregulatzeko
atzeratuta daude,
baita egoerak
aurreratzeko
gaitasunean ere.
4. Ezagutzak eskuratzeko zailtasunak dituzte.
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zentzumenak
4. Estrabismoa
estimulatzea.
sarri agertzen da
3. Komunikatzeko
hauekin lotuta:
eta adierazteko
garun-perlesia,
gaitasunak
adimen-atzeratasustatzea eta
suna, mintzatzegurasoek
ko zailtasunak,
heziketaizaera ezkertiazereginetan
rra eta jokabideparte har
arazoak.
dezaten
bultzatzea.
– Entzumenurritasunari
dagokionez:
eskola-atzeratasuna
(batez ere
hizkuntza aldetik).

Zentzumen-urritasunari lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren egokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
Ikusmen urrikoa:
Haur hauen garapen kognitiboa ikus dezaketenen antzekoa izan daiteke. Izan
ere, ikusmen-urritasunari lotutako nahasterik ez badago, helburuek eta edukiek ez
dute egokitzapenik behar. Garapen psikologikorako, bestalde, umeari ukimenezko
eta hitzezko estimulazio ona eman behar zaio lehenbailehen.

120

Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoak

Lehenbizi umeak zein ikusmen-urritasun mota duen jakin behar da, eta urritasun hori jaiotzetik duen edo ez. Ez dira sarri gertatzen itsutasun osoko kasuak; ia
beti egoten dira ikusmen-hondarrak, eta hauek ahalik eta lasterren aprobetxatu eta
suspertu behar dira.
Ikusmen-urritasuna duten umeek batez ere ukipenaren bidez hautematen dute
errealitatea eta ukipen, entzumen, dastamen eta usaimen esperientzien bidez
eskuratzen dute sinbolizazioa. Horrela, estimulazioa lehenbailehen eman behar da.
Hizkuntzak oinarrizko eginkizuna du. Gainera:
– Beste zentzumenak erabili behar dituzte.
– Laguntza optikoen bidez ikusmen-hondarrak aprobetxatu behar dituzte.
Ikasgelan, argiztapena eta lagun diezaieketen materialak hartuko dira
kontuan.
– Entzuten dituzten objektuak bilatzeko eta aztertzeko motibatuko dira; hori
gorabehera, ikastetxera ohitu arte mugitzeko laguntza behar izango dute.
– Egonkortasuna eta ordena zaindu behar dira, eta ordena aldatzen bada,
ohartarazi egingo zaie.
– Orientaziorako, mugitzeko eta eguneroko bizitzako ohituren gaineko teknikak garatuko dira; halaber, hitzez ematen zaizkien jarraibideak oso zehatzak izan behar dira.
– Beste ume batzuekin harremanetan hasteko motibatu behar dira eta euren
ikasketa-erritmoa errespetatu.
Entzumen urrikoa:
Ume hauek ahalik eta lasterren eskuratu behar dute euren jokabidea barrutik
kontrolatzen lagunduko dien eta euren garapen kognitiboa erraztuko duen komunikaziorako kode bat. Beharrizan hauek dituzte:
– Entzumen-hondarrak erabili behar dira, zentzumenak estimulatu behar dira
eta gaitasun sinbolikoa sustatu gainera.
– Komunikatzeko eta adierazteko gaitasunak sustatu behar zaizkie, eta
gurasoek parte hartu behar dute.
– Baloratuak izan behar dira, eta autoestimua eta berezko nortasuna lortu
behar dituzte.
– Ikusmenaren inguruko estrategiak edo beste batzuk erabili behar dituzte
modu autonomoan ikasi ahal izateko.
– Ikus-entzunezko bitartekoak erabili behar dira eta, halaber, umeari integratzen lagunduko dion material didaktikoa.
– Zeinu-mintzaira ikasi eta erabiltzeko helburuak eta edukiak egokituko dira.
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2.2.4.7. Mintzairaren nahasteak
Ahoskeran agertzen diren asaldurak mintzairaren nahastearen barruan sartzen
dira; esaldiak eratzeko artikulazioa gutxi gorabehera zehatza izan daiteke eta
dagokion mailarako antolaketa eta erritmo egokiak ematen dira.
Ikasteko nahasteak dituzten umeen % 50ek era berean mintzairaren nahasteak
ere badituela esaten da.
Jarraian nahasmendu ohikoenak azaltzen dira:
– Dislalia edo hitzak ebakitzeko eragozpenak: hitzak gaizki artikulatzen dira.
Nerbio-sistemaren disfuntzio periferiko baten ondorioz ager daiteke, edo
heltzeko prozesu geldo baten nahiz hizkuntz eredu txar bat imitatzearen
ondorioz.
Batez ere irakurtzen eta idazten ikasteari eragiten dio.
Nahaste hau ahalik eta arinen tratatu behar da umearen eskola-errendimenduan eraginik izan ez dezan.
– Dislexia: adimen aldetik normalak diren eta ikusmen edo neurologia aldetiko nahasterik ez duten umeek idatzizko hizkuntzarekin dituzten zailtasunetan azaltzen da.
Ume dislexikoek lotutako asaldura batzuk izaten dituzte: gorputz-irudi
txarra, lateralitatea gaizki ezarrita, sinboloen pertzepzio eta erabilera urria,
ikusmen- eta entzumen-memoria txarra, etab.
Prebentzioa arma terapeutiko onena da. Umeak irakurtzen eta ikasten aldi
berean has daitezen gomendatzen da; eta metodorik egokiena irakasleak
erosoentzat jotzen duena izan daiteke.
– Diskalkulia: zenbakien erabilera sinbolikoaren zailtasunak daudenean agertzen da. Zenbakiak konbinatzeko gaitasunean eta kalkulatzeko prozesuan
zailtasunak dituzte.
– Disfemia (edo hitz-moteltasuna): silabak edo hitzak errepikatu egiten dira edo
blokeatu egiten dira. Ondorioz, mintzairaren fluxu normala ebaki egiten dute.
– Afasia: nahaste honen oinarrizko ezaugarria nerbio-sistema nagusiaren lesio baten ondorioz eta umea mintzatzen zen une batean agertzea da. Ahozko adierazpenaren jarioa geldoagoa edo azkarragoa izan daiteke.
– Farfaila: hitz egitearen aldi baterako nahastea. Azkarregi hitz egiten du
umeak, esaldia nahastuz, silabak edo soinuak ez esanez eta ahoskera
zehaztugabe eginez.
– Nahaste pragmatiko-semantikoa: mintzaldiaren esanahia prozesatzea da
arazorik handiena, ume hauek informazioa nola prozesatzen duten kontuan
hartuta. Ulertzeko arazoak izaten dituzte, ekintza jakin batzuetarako jarraibideak betetzeko zailtasunak izanik. Esaldi koherente bat idazteko zailtasun
handiak izaten dituzte, baita partekatzeko eta jolasean txanda hartzeko ere.
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Taula. Mintzairaren nahasteak.
Motak

Detektatzea

Esku-hartzea

Horrekin lotutako
patologiak
– Dislalia
– Dislaliari
– Dislexiari
– Mintzairaren
dagokionez: hitzak
dagokionez:
nahasteak
gaizki ahoskatzen
irakurtzen eta
garapenaren beste
ditu, letra batzuk ez
idazten ikasten aldi alderdi batzuekin
ditu aipatzen,
berean has
daude zuzenean
soinuak translokatu
daitezen
lotuta.
edo itxuragabetzen
gomendatzen da.
ditu.
1. Dislaliari
– Disfemiari
dagokionez:
– Dislexia
– Dislexiari
dagokionez:
• Adimendagokionez:
1. Estresa eta
atzeratasuna.
irakurtzen eta idazten
zuzenketa
• Hipoakusia.
ikasteko zailtasunak
grinatsua
• Arretaditu.
eragotzi.
arazoak.
– Diskalkulia
Idazteko eta
2. Muskulu• Mugimenduirakurtzeko
erlaxazioa,
arazoak.
errendimenduak eta
biriketan arnasa
2. Dislexiari
beste gai batzuen
hartu eta
dagokionez:
ikasketa ez datoz bat.
botatzen dela.
• EskolaIrakurtzeko
3. Ahots-kordak
porrota,
gaitasuna eta
luzatu.
interesik eta
– Disfemia (edo
adimen-gaitasuna ez
arretarik
hitzdatoz bat (sintoma
jartzen ez
moteltasuna)
orokorrak).
duelako,
Elkarren isla diren
nekatuta
letrak nahasten ditu
dagoelako eta
(p, q). Antzeko
moldatu ezin
soinua duten letrak
delako.
nahasten ditu.
3. Diskalkuliari
– Farfaila
Ahoskera-puntu
dagokionez:
antzekoa duten letrak
• Dislexiarekin
nahasten ditu. Akats
batera eman
ortografikoak,
daiteke.
sekuentzien
• BC
nahasketa, letrak ez
manipulatiboa,
– Afasia
aipatu, letrak
mintzairatik
alderantzikatu,
beherakoa.
existitzen ez diren
• Espazioletrak sartu eta letrak
harremanen
nahastu edo
menderatze
ordezkatzen ditu.
urria.
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– Nahaste
pragmatikosemantikoa.

Kontrako hitzak
– Dislexiari
nahasten ditu, hitza
dagokionez:
banatzean okerrak
irakurtzen eta
egiten ditu, bai
idazten ikasten aldi
irakurtzean bai
berean has
idaztean. Geldiro
daitezen
irakurtzen du,
gomendatzen da.
silabak zatitzen ditu,
ez dio erritmoari
– Disfemiari
jarraitzen,
dagokionez:
irakurketaren
1. Estresa eta
modulazioa eta
zuzenketa
ohikoak ez diren
grinatsua
hitzak irakurtzean
eragotzi.
zentzugabe asmatzen 2. Muskuluditu.
erlaxazioa,
biriketan arnasa
hartu eta
botatzen dela.
3. Ahots-kordak
luzatu.
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• Espazioharremanen
menderatze
urria.
• Eskuineko
lateralitatearen
menderatzea.
• Disgrafia
(idazteko
eragozpenak).

Mintzairari lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren cgokitzapena (ACI/BCE: Banakako Curriculum Egokitzapena).
Irakaslearen eginkizuna prebenitzea izan behar da, umeei begiratu eta gerta
daitezkeen zailtasunak antzemanez. Komunikatzeko moduak zabaltzea eta zuzen
mintzatzea bultzatu beharko da. Era berean, ikusteko materiala behar izango da.
Hezitzaileak komunikaziorako sistema alternatiboak ezagutu behar ditu umea
taldera moldatzea lortu nahi bada; eta komunikatzeko bideak ahalbidetu behar
izango ditu gainera.
Gurasoek, irakasleek, mintzameneko terapeutek eta adimen-osasuneko
profesionalek batera lan egin behar dute.
2.2.4.8. Aparteko talentua
Goi-mailako gaitasunak dituzten umeei buruz esaten da, eta honako ezaugarri
hauek ere izaten dituzte:
– Trebetasun intelektual orokorra.
– Ikasteko berariazko gaitasuna.
– Sormenezko pentsaera eta pentsaera emankorra.
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– Lidergo-trebetasuna.
– Ikusteko gaitasuna eta arteetarako ahalmena.
– Mugimendu-trebetasuna.
Kontzeptu orohartzailetzat har daiteke eta, bertan, hauexek ere sartzen dira:
– Adimen-gaitasun handiko pertsonak.
– Jakintzaren edo arteen arlo jakin batean nabarmentzeko trebetasun bikaina
duten pertsonak.
– Arlo jakin batean garapen goiztiarra duten pertsonak.
– Pertsonaren adin kronologikoa aintzat hartuta ohiz kanpoko gauzak egiten
dituztenak.
Gerta daiteke ume horiek ezin izatea moldatu maila pertsonalean, eskolan eta
gizartean. Hona hemen haien ezaugarri batzuk: pazientziarik eza, urduritasuna,
apatia, ikasketen errespetua, eskolako zereginez ez arduratzea edo ez betetzea,
harremanetan jartzeko zailtasunak, bakartasuna, jokabide-arazoak, etab.
Aparteko talentua duten umeentzat 3 konponbide daude:
1. Bizkortze-estrategia: maila bat edo gehiago aurreratzea edo eskolako
lehenengo mailan goiz sartzea. Oraindik heldugabe dauden umeentzat ez da
ona, ez emozioen aldetik ezta gizarte aldetik ere, presio kaltegarriak eta
besteengan gaitzespena eragiten delako.
2. Taldekatzea: aparteko gaitasunak dituzten umeek taldeka ikastea. Hau da,
ume hauek elkarrekin eta euren beharrizan eta interesen araberako
erritmoan ikasi behar dutela pentsatu behar da. Adorea eta motibazioa
areagotzen da eta, gainera, haien artean lankidetza gehiago bultzatzen da.
Konponbide hau gaizki bideratuz gero, umeek ondorio txarrak izan
ditzakete eta, horrela, hezkuntza-integrazioaren aurka jo.
3. Aberastea: curriculuma ikasle bakoitzaren aukeretara egokitzea. Irakaskuntza ikasleen gaitasunetara egokitu behar da, eta horrek irakasleak eta
talde psikopedagogikoak elkarrekin lan egitea dakar.
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Taula. Aparteko talentua.
Motak

Detektatzea

Esku-hartzea

– Aparteko gai- – Heltze goiztiarra
–
tasuna duten
maila guztietan.
pertsonak,
Indar fisiko handia
batez ere
du eta, batzuetan,
gaitasun
goi-mailako oreka
intelektual
metabolikoa.
handia.
– Arrazoitzeko,
barkatzeko, ulertzeko
eta pentsamenduaren
– Azkarrak: jaeragiketa guztiak
kintzaren edo
egiteko gaitasun hanarteen arlo
dia du. Azkar ikasten –
jakin batean
dute eta idazteko eta
nabarmentzeirakurtzeko gaitasun
ko gaitasuna
bikaina dute. Ume
duten
bizkorrak dira,
pertsonak.
originaltasun eta
ekimen handiarekin,
eta jakin-nahi
izugarriarekin.
– Goiztiarrak:
– Batzuek lider izatera
arlo jakin
batean garapen jotzen dute, haiek
baino zaharragoak
goiztiarra
diren lagunak
–
duten
aukeratuz.
pertsonak.
– Ume hauen jolas
–
gustukoenak arauak –
– Prodijioak:
dituztenak eta mugipertsonak
mendu askorik eskaduen adin
tzen ez dutenak dira.
kronologikoa – Ezagutza orokor oso
aintzat hartuta
zabalak dituzte eta
ohiz kanpoko
ohiko eskola-libugauzak egiten
ruak funts gabekoak
dituztenak.
direla uste dute.
– Informazioa azkar
eskuratzen eta
gogoratzen dute, eta
errepikatu behar
denean ernegatu
egiten dira.

Horrekin lotutako
patologiak

Ume batek
– Eskolaaparteko talentua
atzeratasuna.
duen zehaztea
onuragarria da,
– Isolamendu
horrela heziketa
soziala.
bere gaitasunetara
egokitzeko beha- – Jokabide-arazoak.
rrezko bitartekoak
ezarri ahal izango
baitira.
Umeari gehien
egokitzen zaizkion
banakako hezkuntza-estrategiak
programatu ahal
izateko, haren
gaitasun, interes,
ikasteko estilo, eta
abarrei buruzko
informazioa
eskuratu behar da.
Bizkortzeestrategia.
Taldekatzea.
Aberastea.
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– Behatzaileak,
sakonak dira;
bidegabeko gertaeren
aurrean oso
sentiberak dira.

Aparteko talentuari (supergaitasuna erabiliko dugu hurrengo atalean) lotutako nahaste psikoebolutiboetarako curriculumaren egokitzapena (ACI/BCE:
Banakako Curriculum Egokitzapena).
– Ikasteko giroak ahalik eta aukera gehien eskaini behar izango dio ikasle
bakoitzari, ikasleek beren gaitasunak garatu ahal izateko.
– Irakasleak eta talde psikopedagogikoak batera lan egin behar dute.
– Ikasgelan zeregin bereiziak, banakakoak eta taldekakoak esleitu behar dira,
ikasleari egokituta egon beharko diren erritmo eta sakontasunarekin.
– Irakaslearen jarrera funtsezkoa da, eta aparteko talentua duen umearen
garapena hobetzen laguntzen du.
– Hezkuntza-beharrizanek informazioa bilatzen laguntzeko pertsona bat
behar izatea dakarte, baina horrek ez dakar haren jakingura guztiei modu
iraunkorrean eta erabatekoan erantzutea.
lau
baldintzatzailetan
taldekatu
ditzakegu

ZENTZUMENURRITASUNA

PORTAERAZKOAK

ADIMENURRITASUNA
bereizi
behar
ditugu

TREBAGARRIA

LATERALITATENAHASKETAK

GARUNPARALISIA
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2.3. ESKOLA-GARAIAN GEHIEN AGERTZEN DIREN NAHASTE
PSIKOEBOLUTIBOEN TALDEKATZEA
Hemen egiten den proposamena irakasleen esku-hartzea antolatzeko proposamen
bat da, aukeratuko diren baliabideak ikasleen beharretara egokitzen jakiteko eta
irakasleen lana errazteko. Esate baterako, lehenengo taldekatzean bildu diren nahasteetan neurri berdinak har daitezke, nahiz eta nahastea ezberdina izan, bai ikasleen
motibazioa hobetzeko neurria delako, bai arreta hobetzea bilatzen duen estrategia
delako, adibidez, azalpenetan ikasleen arreta gureganatzeko hartu beharreko
estrategiak.
Hori dela-eta, bitan banatu ditugu eskolan gehien agertuko edo topatuko diren
nahasteak. Lehendabiziko taldean irakurketa-idazketa prozesuan zuzenki eragiten
dutenak agertzen dira, eta bestetik, nahiz eta aurreko taldekoak agertu, harremanak
izateari, portaerari eta jokabideei eragiten dietenak agertzen dira. Bien artean
hiperaktibitatea kokatu nahi izan dugu; nahaste muga dei dezakeguna, bietako
ezaugarriak baititu. Arreta-nahastea nagusitzen da, besteekiko harremanean
zuzeneko eragina baitu. Nahaste guztietan, bakoitzaren definizioa, hautematea eta
esku-hartzea azaltzen dira, eta familian zein eskolan egin beharrekoa eta curriculumaren egokitzapenerako proposamenak egiten dira (Trebol, 2009).
Tutoreak izango diren irakasleek nahasteak dituzten 4-5 ikasle izango dituzte
gelan. Horri aurre egiteko eta nahaste horiek konpontzeko prestakuntzarik ez dute
izango; esku hartzeko teknikak, ariketak eta abar espezialisten esku utzi behar dira,
eta irakasleek haiek esandako ariketei eta esku-hartzeari jarraitu behar diete. Arretagabezia, hiperaktibitatea edo beste edozein nahaste ezin dugu irakasleen esku utzi,
espezialisten laguntza behar dute.
2.3.1. Irakurketa- eta idazketa-prozesuari loturiko nahaste nagusiak
Atal honetan arreta-gabezia, dislexia, lengoaiari lotutako nahasteak, lengoaiari
lotutako nahaste zehatza (gaztelaniaz TEL moduan izendatua) eta hiperaktibitatea
sailkatu ditugu.
2.3.1.1. Arreta-gabezia
DEFINIZIOA
Arreta-gabezia arreta mantentzeko, fokatzeko eta zuzentzeko zailtasuna
da. Haurraren eta munduaren artean dauden interakzio-eremu guztietan eragina
duen arazoa da. Neurobiologikoa da nahaste hau baina ezin da esan genetikoa
denik kasu guztietan (Guzman, 1999).
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Hiru arreta-gabezia mota bereiz daitezke nagusitzen diren ezaugarri edo
sintomen arabera:
– Arreta ezaren nagusitasuna.
– Hiperaktibitatearen nagusitasuna.
– Konbinatua (arreta eza + hiperaktibitatea) edo AGHN deiturikoa.
DETEKZIOA (Miranda, 1992)
Haur guztiek ager ditzakete arreta-gabeziarekin bat datozen sintomak zenbait
momentutan. Arreta-gabeziaz hitz egiteko, ordea, sintomak haurraren garapenmailarekin bat ez datozela eta gutxienez 6 hilabetez iraun behar dutela kontuan
hartu behar da.
Nahaste honen detekzioa ahalik eta azkarren egitea komeni da. Detekzioa
sintomen agerpena aztertuz egiten denez, aurrezaintzari eman beharko zaio
garrantzia.
Arreta-gabezia duten haurren artean hiru sintoma talde hauek bereiz ditzakegu: arreta eza, inpultsibitatea eta hiperaktibitatea. Honakoak dira hiru sintoma
talde horien ezaugarriak:
1. Arreta eza:
• Sarritan zehaztasunei ez die arreta nahikoa jartzen.
• Akatsak egiten ditu oharkabean.
• Zuzenean hitz egiten zaionean ez duela aditzen dirudi.
• Ez die jarraibideei jarraitzen eta ez ditu lanak, aginduak edo betebeharrak bukatzen.
• Zereginak eta jarduerak antolatzeko zailtasunak ditu.
• Ahalegin jarraitua eskatzen duten zereginak saihesten ditu.
• Bere eginbeharretarako beharrezko tresnak ahazten edo galtzen ditu.
• Kanpoko estimuluek erraz distraitzen dute.
• Eguneroko jardueretan arduragabea da.
2. Hiperaktibitatea:
• Egonezina, eserlekuan asko mugitzen da. Esku eta oinak gehiegi
mugitzen ditu.
• Geldi egon behar den momentuetan bere eserlekutik zutitzen da.
• Saltoka eta korrika hasten da horretarako aproposak ez diren egoeretan.
• Lasaitasunez jolasteko ezintasuna du.
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• Sarritan egoten da asaldatuta.
• Maiz gehiegi hitz egiten du.
3. Inpultsibitatea:
• Askotan erantzunak arinegi ematen ditu, galdera osoa bukatu gabe
egonda ere.
• Txanda errespetatzeko zailtasunak izaten ditu.
• Maiz besteen jarduerak geldiarazten ditu edo tartean sartzen da.
Arreta-gabezia zein hiperaktibitatea edo inpultsibitatea detektatzen laguntzeko Conners taula erabil daiteke. Taula horretan zenbait bereizgarri agertzen
dira eta haurraren jokabidea aztertuz egoera bakoitzean haren erantzuna nolakoa
den azter daiteke. Taula gurasoek zein irakasleek egin beharreko atalez osatua
dago. Erantzunek puntuazio bat dute eta amaieran lortzen den puntuazioaren
arabera haurraren arazoa zein den detektatu daiteke. Emaitzak oinarritzat hartuz
profesionalekin harremanetan jartzea litzateke hurrengo pausoa.
ESKU-HARTZEA
Arreta-gabezia jasaten duten haurrekin egin beharreko esku-hartzea haren
ingurune osoa barneratzen duen modu batean egin beharko da. Horretarako
garrantzitsua izango da eskolan eta etxean lan koordinatu bat aurrera eramatea.
Beraz, hasieratik irakasleen eta gurasoen arteko elkarlana bultzatu beharko da.
Familia
Garrantzitsua izango da guraso edo tutoreek ulertzea arreta-gabezia arazo bat
besterik ez dela, eta lan egokia eginez gero, haurraren garapena arrakastatsua
izango dela. Hasieran ikastea beste haurrei baino gehiago kostatuko bazaie ere, epe
luzera emaitza onak lor daitezkeela jakin behar dute eta horrela adierazi behar
diete seme-alabei.
Beraz, guraso edo tutoreen lana haur hauek motibatzea izango da, ahalik
eta autonomia gehien lortzera bultzatuz. Horretarako, eguneroko eginbeharretan
(arropa jantzi/erantzi, higienea, etxeko egitekoak…) ardurak eman eta errutinak
sortzea ezinbestekoa izango da. Egiteko horiek ahalik eta argien adieraztea eta
aginduak banan-banan azaltzea beharrezkoa dute haur hauek. Horretaz gain, poliki
jarrera egokiak eta desegokiak desberdintzen eta egiten erakutsi beharko diete.
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Eskola
Arreta-gabezia duten ikasleek eskolan arreta fokatu eta mantentzeko arazoak
dituztenez, eskolan arazoak izaten dituzte. Arazo horiek, aurretik aipatutako ezaugarrien ondorio zuzenak dira. Horregatik, arreta-gabezia duen haur bat ikasgelan
izanez gero, esku-hartze berezi bat planteatu beharko dugu, ahal den neurrian
irakasleak ikasle horren garapena bermatzeko aurki ditzakeen arazoak ekiditeko.
– Ikaslearen kokapena ikasgelan:
Profesionalen iritziz, Lehen Hezkuntzako mailetan mahaiek U forman
antolatuta beharko lukete egon. Mahaien antolaketa honek elkarrekintza
sortzen laguntzen du, talde-lana eta eztabaidak sorrarazteko aukerak
eskaini eta bakarkako lana egitea ere ahalbidetzen duelarik. Arreta-gabezia
duen ikasle bat izanez gero, antolaketa modu honek arreta hobeki fokatzen lagun diezaioke. Dena den, neurri hori ez da nahikoa izango eta beste
batzuk ere kontuan izan beharko ditugu, hala nola irakaslearengandik
hurbil egotea edo ate eta leihoen alboan ez jartzea, estimuluak izan
daitezkeen kokaguneak saihestuz.
– Irakasle-ikasleen arteko interakzioa:
Arreta-gabezia duten ikasleak klasean izatean garrantzitsua izango da irakaslearen eta ikaslearen artean konplizitate-egoera bat sortzea, irakasleak ikaslearen beharrei erraztasun handiagoz erantzun ahal izateko. Ikasleak ikaskuntza-prozesuan parte-hartze aktiboa izan beharko du, eskolan
egiten diren jardueretan inplikatuz. Helburua lortutakoan, irakasleak
etengabe baloratu beharko du ikaslea, ongi egin duen hura goraipatuz.
Modu honetan ikaslearen motibazioa indartu dezakegu.
JARDUERA MOTAK
Ikasi beharreko edukiak ahalik eta modu esanguratsuenean aurkezten ahalegindu beharko da irakaslea. Landu nahi denari ekin aurretik agertuko diren kontzeptuen zerrendak egitea erabilgarria suerta daiteke ikasle hauentzat, kontzeptu
horiek entzutean arreta berezia jartzera bultzatuz. Gainera, buru-eskemak egitea,
ez-ahozko keinuak erabiltzea, rol-jokoetako jarduerak egitea eta edukiak errepasatzea teknika erabilgarriak izan daitezke ikasle hauen ikaskuntza errazteko.
Erabili beharreko materiala hein batean ere berezia izan beharko da azalpenetan kolore ezberdinak erabiliz eta irudi gutxi; modu horretan ikasleak errazago
identifikatuko du testuan garrantzitsua dena, eta irudirik ez egoteak, arreta galtzea
eragin diezaioketen estimuluen kantitatea jaistea eragingo du, arreta errazago
mantentzea ahalbidetuz. Komeni da ikasle hauen mahaietan soilik beharrezkoak
dituzten gauzak izatea eta material horiek ere sinpleak izatea. Proposamen
didaktikoetarako hautaturiko materialen zailtasun maila kontu handiarekin ze-
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haztu beharko da ikasleek motibazioa ez galtzeko. Horretaz gain, atalka banatuta
eta arreta erakartzen laguntzen duten tekniketan oinarriturik egon beharko dira:
musika, dantza, zentzumenen erabilera, lateralitatearen lanketa…
Ikasle hauek errutinak barneratzea garrantzitsua izango da, segurtasuna
ematen baitiete. Baina era berean, egunero irakasleak errutinen barne elementu
berriak sartu beharko ditu. Modu horretan errutinen bidez arreta erakartzea lortu
eta gero, prozedura berri edo konplikatuagoak martxan jartzeko aukera izango
dugu aldaketak sortuz. Bestalde, beharrezkoa izango da irakastea edozein
jardueraren aurrean prozesu bat hastean horretan jardun beharko dutela amaitu
arte.
Laburbilduz, arreta-gabezia duten ikasleekin lan egitean bereziki kontuan
izan beharreko gauzak hurrengoak dira:
– Jarduera esanguratsuak eta ikaskuntzarako teknika erabilgarriak
proposatzea.
– Zeregin laburrak, zehatzak eta argiak planteatzea.
– Errutinetatik abiatu ostean, sortzaileak diren jarduera edo materialak
aurkeztea arreta mantendu ahal izateko.
– Prozesuak hasi eta amaitzea.
DEFINIZIOA Arreta-gabezia arreta mantentzeko, fokatzeko eta zuzentzeko
zailtasuna da.
DETEKZIOA Hiru sintoma nagusi atzeman ditzakegu honako ezaugarriekin:
1. Arreta eza:
• Sarritan zehaztasunei ez die arreta nahikoa jartzen.
• Akatsak egiten ditu oharkabean.
• Zuzenean hitz egiten zaionean ez duela aditzen dirudi.
• Ez die jarraibideei jarraitzen eta ez ditu lanak, aginduak edo
betebeharrak bukatzen.
• Zereginak eta jarduerak antolatzeko zailtasunak ditu.
• Ahalegin etengabekoa eskatzen duten zereginak saihesten ditu.
• Bere eginbeharretarako beharrezko tresnak ahazten edo galtzen ditu.
• Kanpoko estimuluek erraz distraitzen dute.
• Eguneroko jardueretan arduragabea da.
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2. Hiperaktibitatea:
• Egonezina, eserlekuan asko mugitzen da. Esku eta oinak gehiegi
mugitzen ditu.
• Geldi egon behar den momentuetan bere eserlekutik zutitzen da.
• Saltoka eta korrika hasten da horretarako aproposak ez diren
egoeretan.
• Lasaitasunez jolasteko ezintasuna du.
• Sarritan egoten da asaldatuta.
• Maiz gehiegi hitz egiten du.
3. Inpultsibitatea:
• Askotan erantzunak arinegi ematen ditu, galdera osoa bukatu gabe
egonda ere.
• Txanda errespetatzeko zailtasunak izaten ditu.
• Maiz besteen jarduerak geldiarazten ditu edo tartean sartzen da.
ESKUHARTZEA

Etxean egitekoak:
– Haurrak motibatzea.
– Ahalik eta autonomia gehien lortzera bultzatzea.
– Ardurak ematea.
– Errutinak sortzea.
– Egitekoak adierazteko modua:
• Agindu argiak izatea.
• Aginduak banan-banan ematea.
– Jarrera egokiak eta desegokiak desberdintzea.
Eskolan kontuan hartu beharrekoak:
– Ikaslearen kokapena ikasgelan:
• Mahaiak U forman antolatuta.
• Irakaslearengandik hurbil kokatzea.
• Estimuluetatik urrun.
– Irakasle-ikasleen arteko interakzioa:
• Irakaslearen eta ikaslearen artean konplizitate-egoera bat lortzea.
• Ikasleak parte-hartze aktiboa izatea jardueretan inplikatuz.
• Ikaslea baloratu ongi egin duena goraipatuz.
• Motibazioa indartzea.

Kontsultarako erreferentziak
http://www.dmedicina.com/salud/neurologicas/trastorno-por-deficit-de-atencion-ehiperactividad.html
http://www.fadana.org/secciones/tdah/caracteristicas/caracteristicas1.aspx?actSubI
ndice=2
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Ariketa tipoa

Desberdintasunak bilatzekoak…

Berdintasunak adierazteko ariketak…

41
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Behatzeko,

memorizatzeko

eta

sailkatzeko ariketak…

Ikusteko eta kopiatzeko ariketak…
Bukatu gabeko esaldiak eta irudiak egiteko ariketak…

Abestiak
Koreografiak
Arrazoibide logikoko ariketak
Sinonimoak-antonimoak
Kontzeptuak/irudiak ordenatzea
Ezaugarri batzuk lokalizatzeko ariketak
Serieak…
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Joko hezigarriak:
- Ez dakit zein hizkirekin hasten diren hitzak
- Buruhausgarriak eta puzzleak
- Labirintoei jarraitzea
- Partxisa
- Kartekin jolasak
- Musika-entzunaldiak
- Arnasketa-jarduerak
- Ispiluei begiratzea
- Estimulu

zehatz

batean

kontzentratzea

(seg/min

batzuetan mural bati edo objektu bati begiratzea)
- Eraikuntza-jokoak
- Begiak itxi eta kontzentratzea
- Hizki-zopak
- Igarkizunak
- Aulkien jolasa
- Legoak

Beste batzuk:
Zer da
gaizki
dagoena?

44
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Normalean zerbait egiten dugunean, geure buruari hitz egiten diogu,
pentsamendu berbalizatuak ditugu. Haurrari hori kosta egiten zaio
eta irakatsi behar diogu bere buruari honelako galderak egiten:
- Zer egiten nago?
- Zer egin behar dut orain?
- Ongi egiten ari naiz?
PUZZLEAK:
- Kutxaren barruan, 3 edo 4 puzzle desberdin datoz askotan. Atzean
ikur ezberdinak izaten dituzte eta horietan jakiteko zein puzzleri
dagokion pieza bakoitza haurrek oinarrizko prozesu kognitiboak
aplikatu behar dituzte; behatu, sailkatu… Gainera, 5 gaitasunak
kontuan hartzen ditugu: motibazioa, arreta, pertzepzioa, interesa eta
oroimena.

TXUKUNKETA NOLA?
- Irudi bat buruz behera jarriz.

TXINTXETEN JOKOAÆ zulotxoetan sartzeko txintxeta antzekoak.
Modu bat baino gehiago egon arren, saiatu behar gara ordena
honetan egin dezaten: goitik behera eta eskuinetik ezkerrera.
Bestalde, jarduerak modu ezberdinetan erabil daitezke material
honekin; guk eredu bat eman eta haiek kopiatu, haiek sortu, egina
dagoena (foiletoan) kopiatu… Mila modutara egin daiteke. Azkenik,
jostailu honen inguruan esan behar da hobe dela gurpilak edo
mugimendua izatea, horrela eutsi beharko diotelako, eta soinua
izango balu, oraindik hobeto egongo litzateke.

PARTE HARTU BEHAR DU BETI proposatutako jardueretan, adibidez
liburuko orrialdeak pasatzea irakasleak keinu bat egiten dionean, adi
egongo delako keinu hori irakasleak noiz egingo duen itxoiten.
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NOLAKOAK IZAN BEHAR DIRA ARRETA LANTZEKO JARDUERAK?

EZ EMAN DENA

MUSIKA
IRUDIAK
BITARTEKO DEIGARRIAK
KOLORETSUAK (ez paper zuriak)
DANTZA
MUGIMENDUAREKIN
UKITU MANIPULAGARRIAK
- Haiei utzi behar dizkiegu liburuak guk irakurtzean.
- Ez badu ukitzen ez da ariketa ona.
- Arbela magnetikoakÆhorrela esku batekin kirtenari eusten
dion bitartean, bestearekin idazten du. Edo margo bat esku
bakoitzean izatea.
- BERAK ERABILI BEHAR DITU GAUZAK.
IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEEKIN AURRERAPAUSO HANDIAK
EGITEN DIRA.
-

Horma-irudia proiektatu musikarekin.

SORMENA garatzekoak:
-

Adibidez, ipuinaren hasierakoa eta erdikoa irakasleak
kontatu, gero haurrei eskatu ipuinari amaiera jartzea.

-

Buztina.

-

Plastilina.

-

Artelanekin sormena izugarri landu eta garatuko dute.

DETAILEETAN ARRETA JARTZEKO ARIKETAK
(desberdintasunak..)
NOR DA NOR, FAMILIAKÆ OSO ONA

ARAU GUTXI ETA
GARBIAK
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Arreta-gabezia arreta mantentzeko,
fokatzeko eta zuzentzeko
zailtasuna da. Haurraren eta
munduaren artean dauden interakzioeremu guztietan eragina duen arazoa
da. Nahaste neurologiko hau genetikoa
bada ere, haurdunaldian, erditzean edo
haurtzaroaren garapenean gerta
daitezkeen hainbat faktoreren ondorio
izan daiteke.

Ezaugarriak:
1. Despistatu erraz.
2. Detaileei ez erreparatu.
3. Entzumena eta ikusmena kaltetuak.
4. Txukuntasun gutxi.
5. Instrukzioak betetzeko zailtasunak.
6. Ekidin esfortzu mentala eskatzen duten
ariketak.
7. Azkar amaitu nahi dute.
8. Txandak errespetatzea kostatu.
9. Hasitakoa amaitzeko zailtasuna.
10. Gehiegi hitz egin.
11. Isiltasunean jolasteko ezintasuna
batzuetan.
12. Harreman sozialetan oso trebea eta
klaseko giroa baldintzatu.

Esku-hartzea:
Goiztiarra.
Prebentzioa: harreman sozialak, lateralitatea, txukuntasuna eta oinarrizko prozesu
kognitiboak landuz.
Ikaslearen arreta lortu behar dugu, nola?
o Kolore deigarriak erabiliz
o Hurbilduz
o Isilik geldituz
o Musika jarriz
o Egunero zerbait berria gelara eramanez
Gela antolatu U forman; ikaslea nola jarri?
o Irakasletik gertu, baina ez asko
o Lagunen ondoan Æez!
o Leihoen ondoan Æ ez!
Mahaian soilik ezinbestekoa dena, besteak deskontzentratzeko balio du soilik.
Elkar ulertu behar dugu, bestela gure lana alferrikakoa da.
Nola hitz egingo diogu?
o Gertutik
o Begietara begiratuz
o Ez esanez «gaizki esaten duzu beti», baizik eta «pentsatu erantzun aurretik»
Nola emango dizikiogu jarduerak?
o Zatika
o Ordenatuta
o Dakitenetik abiatu
Errutinak.
Mugak hezi behar ditugu.
Kontsekuenteak izan behar gara.
Nolako ariketak? Lanean begiratu.
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2.3.1.2. Dislexia
DEFINIZIOA
Edozein hizkuntzatako lexikoa eta adiera bakarreko zeinu konbentzionalak
ikastean agertzen den arazoa da. Hitzak, silabak eta zenbakiak kodetzeko nahiz
deskodetzeko ekintzetan disfuntzioak erakusten dituzte arazo hau dutenek. Aipatzekoa da populazioaren % 20k duen nahastea dela. Eman daitezkeen dislexiabariazioak hauek dira, besteak beste (Guzman, 1999):
–
–
–
–
–
–

Disortografia
Disgrafia
Dispraxia
Diskalkulia
Dismapia
Dislalia

Herentziaz transmititzen den arazo hau faktore genetikoen bidez ere gara
daiteke: erditzerakoan zailtasunak daudenean, garun-lesioak, arazo emozionalak,
ikus-pertzepzioan edota entzunezkoan arazoak daudenean ager daiteke. Halaber,
lateralitate gurutzatua dutenek gorputz-eskeman, espazioan eta denboran kokatzeko zailtasunak dituztelarik eman daitekeen disfuntzioa da. Azken muturrera
eramanez, gizarte honek eskura jartzen dituen irudien gehiegizko erabilerak
(ikus-entzunezkoek, teknologia berriek…) dislexia garatzera eraman gaitzake.
DETEKZIOA
Dislexia detektatzeko momentua 6 urteen ingurua izango da, adin horretan
irakurketa-idazketa prozesuan murgiltzen hasiak baitira. Dislexiaren ondorioak
irakurketan, idazketan, hizkeran, denbora eta espazioaren hautematean, nortasuneta jokaera-aldaketetan eta garapen psikologikoan nabaritzen dira. Sintometako
batzuk honakoak dira: gauzen antolamenduaren eta espazioaren nahasteak,
denboraren nahasteak, irakurtzeko eta idazteko zailtasun nabarmenak, arreta
mantentzeko arazoak, motrizitate-arazoak…
Oro har, honako ezaugarriak agertzen dituzte:
Ikastean (Palacios, 1999):
– Memoriaz ikasteko zailtasunak.
– Jokabideak automatizatzeko zailtasunak logikotasuna edozeri bilatu nahi
diotelako.
– Ikasten dituzten gauzak oso azkar ahazten dituzte.
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– Beharrezko estrategiak erabiltzen ez badituzte, neuronen arteko lotura eza
agertu dezakete, atzerapenak sortuz.
– Esanguratsuki, logikotasuna bilatuz ikasten dute.
– Segida logikoak arrazoituz irudien bidez egiteko gai dira.
– Oso pertsona sortzaileak izan ohi dira.
Jarreretan (Moreneo):
– Arreta-gabeziaren ezaugarriak dituzte.
– Autoestimu baxuko ikasleak izan ohi dira, eta ikasteko ezintasunak
eragindako lotsak emozionalki eragiten die.
Dislexia zenbat eta lehenago detektatu, orduan eta errazago izango da eskuhartze egoki bat prestatzea. Detekziorako hainbat baliabide aurki ditzakegu.
Britainia Handiko Dislexiaren Elkarteak proposatzen duen dislexia detektatzeko
testa da horietako bat.
ESKU-HARTZEA
Familiaren eta eskolaren arteko koordinazioa (irakasle, orientatzaile, logopeda eta laguntza-irakasleen artekoa) garrantzizkoa da, egiten dituzten akatsei garrantzi gutxi emanez eta aurrera jarrai dezaten motibatuz. Horrela porrotetik eta
frustraziotik aldenduz, beraien nortasuna indartzen eta euren buruekiko konfiantza garatzen saiatuko gara, betiere ahalik eta autonomia gehien lortzera
bultzatuz.
Eskolan tutoreek haurraren eta haren nahastearen inguruan dituzten perspektiba eta jokabidea funtsezkoak dira. Haurrak trataera normala izango duela eta
maite dutela jakiteko beharra du, horrela bere buruarekin eta besteekiko harremanetan erosoago sentiaraziz. Hala ere, ez da egokia haur dislexikoa arazorik ez duen
beste batekin konparatzea. Haurrei bakoitzak bere alde onak (ezaugarri positibo eta
gaitasunak) dituela gogorarazi behar zaie. Modu honetan haur dislexikoak baloratuak sentituko dira.
Familian zerbait nabarituz gero, familia-medikuarengana abiatuko dira
haurrari diagnosia egin diezaioten. Familiaren parte-hartzeak eta laguntzak
haurraren autokontzeptua indartu eta ziurtatzen dute. Horretarako familiako kide
guztiek akatsetatik ikasteko filosofia bereganatu behar dute. Akatsei ez diete
garrantzi handirik eman behar eta aurrerapenak goraipatu behar dituzte. Batez
ere ordena eta antolamendua oso kontuan hartu beharreko irizpideak izan
beharko dira etxeko elkarbizitzan. Ikaskuntza-prozesuan zailtasunak baditu,
normaltzat hartzea komeni da, saiatuz emaitzak lortuko dituela ikusarazten.
Beraz, pazientziaz jokatu beharko da.
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Dena den, eskolako baliabideez gain, familiek bestelako erakundeen laguntza ere izan dezakete . Badaude hainbat elkarte dislexikoen familiez eta profesionalez osaturik. Euskal Autonomia Erkidegoan Dislebi (http://dislebi.wordpress.com/)
elkartea dugu, zeinak profesionalentzat formakuntza-ikastaroak, familientzat
formakuntza- eta orientazio-ikastaroak, eta dislexikoentzat hainbat tailer eskaintzen baititu. Fedis (http://www.fedis.org/), berriz, Espainia mailako elkartea da eta
bere barne beste hainbat komunitatetako elkarteak daude. Horien egitekoa administrazioak hartzen dituen erabakien aurrean dislexikoen eskubideak defendatzea
da eta beraien egoera hobetzeko ekintzak bultzatzea. Beste hainbat elkarte ere
badaude dislexiaren inguruko informazioa eskaini eta behar dutenei laguntza
ematen dietenak. Horien artean ditugu, besteak beste, Dislexia sin barreras
(http://www.dislexiasinbarreras.com/) eta Disfam (http://www.disfam.net/).
JARDUERAK
Hezkuntzak funtzionala izan behar du, esanguratsuki irakatsiz. Dislexikoen
kasuan informazioa irudien bitartez aurkeztea oso baliabide ona da. Ikasle hauek
irudimen handia dute eta horren ondorioz sormenezko jardueretan oso trebeak izan
ohi dira. Praktika atalari dagokionez, ikasleari erabilgarri izan ahal zaion edozein
baliabide eskura izan eta erabiltzen utzi behar zaio. Horien artean hurrengoak egon
daitezke (ezin dira jarduerak orokortu, haur bakoitza desberdina da, hauek askotan
erabiltzen diren jarduerak dira, adibide gisa, eta egokitzen zaien profilaren
proposamena izan nahi dute) (Moraleta, 1992):
–
–
–
–
–
–
–
–

Arreta pertsonalizatua eskaintzea.
Lana zatika (edukietan arinagoa eta laburragoa) ematea.
Praktika eta denbora gehiago uztea.
Informazioa errepikatzea.
Ezagutza berria esperientziarekin lotzea.
Irakurketarako laguntza eskaintzea.
Haren aurrerapenak baloratu, ezintasunak zein diren ahaztu gabe.
Ahozko azterketak egitea, errazagoa egiten baitzaie.

Arreta-gabeziaren inguruan proposaturikoa kontuan hartzeaz gain, honako
beste alderdi hauek ere kontuan hartu beharko dira jarduerak antolatzerakoan:
Haur Hezkuntzan:
– Garapen sentso-pertzeptiboa eta motorrean oinarritzen diren ariketak.
– Kontzientzia fonologikoa eskuratzeko jarduerak.
– Ahozko materialak, errimak, hitzak silabatan bereizteko jolasak… eginez.
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6-9 urte bitartean:
– Kontzientzia fonologiko idatzizkoa nahiz ahozkoa finkatzeko ariketak.
– Irakurketa mekanikoaren automatizazioaren hobekuntzan laguntzeko
ozenki irakurtzeko ariketak.
– Testu motibagarriak eta egokiak eskaintzea ikaslearen interesen arabera.
10 urtetik hasita:
– Ulermenerako estrategiak erakustea: gako-hitzak, laburpenak, irudien
bidezko segida esanguratsuak bilatzea…
– Beraien funtzionaltasunerako gailuak erabiltzea lagungarria izango zaio:
kalkulagailuak, ahots-grabaketak, datuen taulak, irudiak, testu-prozesadoreak, hiztegi pertsonalizatu eta tematikoak…

DEFINIZIOA Hitzak, silabak eta zenbakien kodetze- nahiz deskodetze-ekintzetan
disfuntzioa.
DETEKZIOA 6 urte ingururekin egingo da.
Honako eremuetan nabari ditzakegu ondorioak:
– Hizkeran.
– Irakurketa-idazketan.
– Denbora eta espazioaren hautematean.
– Nortasun- eta jokaera-aldaketetan.
– Garapen psikologikoan.
Sintoma nagusiak honakoak dira:
– Gauzen antolamenduaren eta espazioaren nahasteak.
– Denbora-nahasteak.
– Irakurtzeko eta idazteko zailtasun nabarmenak.
– Arreta mantentzeko arazoak.
– Motrizitate-arazoak.
Honako ezaugarriak izan ohi dituzte:
Ikaskuntzan:
– Memoriaz ikasteko zailtasunak.
– Jokabideak automatizatzeko zailtasunak.
– Ikasten dituzten gauzak oso azkar ahazten dituzte.
– Beharrezko estrategiak erabili ezean, atzerapenak sortzen dira.
– Esanguratsuki, logikotasuna bilatuz ikasten dute.
– Segida logikoak arrazoituz irudien bidez egiteko gai dira.
– Oso pertsona sortzaileak izan ohi dira.
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Jarreretan:
– Arreta-gabeziaren ezaugarriak dituzte.
– Autoestimu baxuko ikasleak izan ohi dira, ikasteko ezintasunak
eragindako lotsak emozionalki eragiten baitie.
ESKUHARTZEA

Familiaren eta eskolaren arteko koordinazioa garrantzitsua lortzeko:
– Motibazioa.
– Nortasuna indartzea eta euren buruekiko konfiantza.
– Autonomia.
Eskolan egitekoak:
– Haurrak trataera normalizatua izatea.
– Baloratuak eta maitatuak sentitzea.
Familian egitekoak:
– Familiaren parte-hartzeak haurraren autokontzeptua indartu eta
ziurtatzen du.
– Akatsetatik ikasteko filosofia izatea.
– Ordena eta antolamendua zaintzea.
– Zailtasunak normaltzat hartzea.
– Pazientziaz jokatzea.
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ERANSKINA
Dislexia detektatzeko testa
Britainia Handiko Dislexiaren Elkarteak test hau proposatzen du dislexia
detektatzeko. Galdera hauetako batzuei baiezko erantzuna emanez gero, posible da
umeak dislexia mailaren bat edukitzea. Beraz, medikuarengana eraman beharko
genuke.
8 urte egin aurretik
– Umeak oso nekez ikasi al zuen hitz egiten?
– Oraindik ere kosta egiten zaio irakurtzea edo idaztea, eta zuri, guraso gisa
kezkatzeko moduko atzerapena iruditzen zaizu?
– Irakurtzea edo idaztea eskatzen ez duten beste gai batzuetan, umea bizkorra
eta adimentsua iruditzen zaizu?
– Letra edo zifra batzuk alderantzikatuta idazten ditu?
– Batuketak eta kenketak egiten ikasi zuenean, beste umeek baino denbora
luzeagoan behar izan zuen hatzen laguntza edota paperean markak egitea?
– Eta, biderketen taulekin arazoak ditu?
– Zailtasunak ditu eskuina eta ezkerra bereizteko?
– Mugimenduak bere adineko umeenak baino baldarragoak dira?
8 urte egin ondoren
– Idaztean, akats ortografiko larriak egiten ditu, letrak «janez» edota ordena
desegokian jarriz (pasaturen ordez, sapatu idatziz, adibidez)?
– Irakurtzean oker egin eta bera ez da horretaz konturatzen?
– Sarritan ez da gai irakurri berri duena ulertu eta azaltzeko?
– Arbelean edo beste paper batean idatzita dagoena kopiatzea kosta egiten
zaio?
– Batzuetan, irakurtzean hitzak jan edo salto egiten du, edo lerro bera bi aldiz
irakurtzen du? Ez du atsegin besteen aurrean ahots ozenez irakurtzea?
– Biderketa-taulak gogoratzeko arazoak dauzka oraindik?
– Erraz desorientatzen da, eta eskuina eta ezkerra nahasten ditu?
– Bere buruarekin konfiantza gutxi duela iruditzen zaizu, eta gutxi estimatzen
duela bere burua?
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Definizioa:
Falta intelektualik edo jokaera-arazorik ez duen eta eskolatze normala izan duen haurrak
ohiko adinean irakurtzen ikasteko duen zailtasuna.
KONTUZ! zailtasun guztiek ez dutelako dislexia bat adierazten.
Irakaskuntza egokiarekin, irakurtzen ikas dezakete eta eskolan eta lan-munduan arrakasta
eduki.
Ondorioak irakurketan, idazketan, hizkeran, denbora eta espazioaren hautematean,
nortasun- eta jokaera-aldaketetan eta garapen psikologikoan nabaritzen dira.
6 urte ingururekin egingo da.
Honako eremuetan nabari ditzakegu ondorioak:
9 Hizkeran.
9 Irakurketa-idazketan.
9 Denbora eta espazioaren hautematean.
9 Nortasun- eta jokaera-aldaketetan.
9 Garapen psikologikoan.
Sintoma nagusiak honakoak dira:
9 Gauzen antolamenduaren eta espazioaren nahasteak.
9 Denbora-nahasteak.
9 Irakurtzeko eta idazteko zailtasun nabarmenak.
9 Arreta mantentzeko arazoak.
9 Motrizitate-arazoak.
Honako ezaugarriak izan ohi dituzte:
Ikaskuntzan:
x Memoriaz ikasteko zailtasunak.
x Jokabideak automatizatzeko zailtasunak.
x Ikasten dituzten gauzak oso azkar ahazten dituzte.
x Beharrezko estrategiak erabili ezean atzerapenak sortzen dira.
x Esanguratsuki, logikotasuna bilatuz ikasten dute.
x Segida logikoak arrazoituz irudien bidez egiteko gai dira.
x Oso pertsona sortzaileak izan ohi dira.
Jarreretan:
x Arreta-gabeziaren ezaugarriak dituzte.
x Autoestimu baxuko ikasleak izan ohi dira, ikasteko ezintasunak eragindako lotsak
emozionalki eragiten baitie.

Familiaren eta eskolaren arteko koordinazioa garrantzitsua lortzeko:
9 Motibazioa.
9 Nortasuna indartzea eta euren buruekiko konfiantza.
9 Autonomia.
Eskolan egitekoak:
9 Haurrak trataera normalizatua izatea.
9 Baloratuak eta maitatuak sentitzea.
Familian egitekoak:
9 Familiaren parte-hartzeak haurraren autokontzeptua indartu eta ziurtatzen du.
9 Akatsetatik ikasteko filosofia izatea.
9 Ordena eta antolamendua zaintzea.
9 Zailtasunak normaltzat hartzea.
9 Pazientziaz jokatzea.
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2.3.1.3. Hiperaktibitatea
DEFINIZIOA
Haurrak arreta jartzeko eta erantzunak emateko zailtasunak ditu, horren
jatorria neurologikoa izanik. Haur hiperaktibo gehienek garuneko disfuntzioak
izaten dituzte, batik bat, garunean desoreka kimikoren bat gertatu delako.
Oraindik ez dute nahaste honen kausa zehatza aurkitu, baina haren sorreran
garrantzi handia izaten dute faktore biologikoek, dopamina eta noradrenalina
neurotransmisoreen faltak. Adituen ustetan, hereditarioa ere izan daiteke, baina
ingurunearekin lotutako faktoreak ezin dira ahaztu. Nahastea haurdunaldian edo
erditzean arazoak izan direlako ager daiteke. Haur-biztanleriaren % 3k eta % 5ek
izaten dute eta lau edo bost urterekin jadanik diagnostikatu daiteke (Romero, 1991).
DETEKZIOA
Honakoak dira haur hiperaktiboen sintomak (ikusi arreta-gabeziaren atala):
–
–
–
–
–
–

Arreta-gabezia.
Autokontrol-gabezia.
Ikaskuntzarako arazoak.
Jarrera eta portaera desegokiak. Jarrera oldarkorrak.
Sentimenduen egonkortasun eza.
Autoestimu baxua.

Haurren hiperaktibitatearen pronostikorik egokiena lortzen duten faktoreak
detekzio azkarra eta esku-hartze goiztiarra dira. Haur bat hiperaktiboa dela
detektatzeko momenturik egokiena eta erosoena Haur Hezkuntzako garaia da.
Lehen Hezkuntzan hasten direnean, eta ezaugarri edo sintomak desagertzen ez
direnean, egoera larriagotzen da. Hala ere, kontuan hartu behar dira haurraren
gaitasun intelektualak, eta laguntza eskaintzeko gurasoek gaitasun horietara
moldatu beharko dute, betiere profesionalen laguntza izanik (Grossi, 1990;
Romero, 1991).
ESKU-HARTZEA
Eskolan
Gehienetan irakaslea da, aurreko kurtsoetako erreferentziei esker, nahasteaz
lehena jabetzen, gurasoen aurretik. Horregatik, gurasoei gertatzen dena egoki
azaldu behar zaie, ikuspegi lasaigarri batetik betiere (Nitsch, 1998).
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Irakasleak ikasleari jarrera egokia eskatu behar dio, dituen jarrera desegokiak eta horien eragin kaltegarriak kontrolatzen ikas dezan. Noski, horrek
konstantzia handia eskatzen dio hezitzaileari. Halaber, profesionalen arteko lankidetza ezinbestekoa izango da nahastearen tratamenduan, eta, hartara, irakasleak
pediatrarekin eta ikastetxeko orientatzaile eta laguntza-irakasleekin sarritan egin
beharko du elkarlana (Corrales, 1999).
Familian
Familiaren esku-hartzea ere ezinbestekoa da hiperaktibitatea duen haurrak
onera egitea nahi bada; izan ere, gurasoak dira haurraren erreferente nagusietako
bat. Neurri egokiak hartzeari begira, funtsezkoa da gurasoek hiperaktibitateari
buruzko informazio zuzena izatea.
Hiperaktibitatea leuntzeko, honakoak jar ditzakete etxekoek praktikan:
–
–
–
–
–

Ongi egiten dituzten gauzetan indarra jarri.
Zenbait ardura eman.
Lantxo laburrak proposatu, ongi egin dezaketela ikus dezaten.
Ahal denean, haurren arreta bereganatu gustuko dituzten jardueren bidez.
Ariketa bat bukatu arte beste batekin ez hasi, kontzentratzen laguntzeko
asmoz.

Laburbilduz, familian eta eskolan esku hartzeko neurriak:
–
–
–
–
–

Arau argiak eta ongi azalduta.
Inguru ordenatu eta antolatua.
Ingurune lasai eta erlaxatua.
Haurraren esfortzua baloratzen duen ingurua.
Animatzen duen ingurua, kokatzen eta antolatzen laguntzen diona.

Beste era bateko esku-hartzeak: TRATAMENDU FARMAKOLOGIKOAK
Esan bezala, oraindik ez dago argi hiperaktibitatearen arazoa nondik datorren,
baina oinarri neurologikoa duela azpimarratzen da. Urtetan hainbat ikerketa egin
ondoren, farmakoen erabilerak nahasteari aurre egiteko laguntzen duela
ohartarazi dute espezialistek. Adituaren arabera, nahigabeko eragin gutxi ditu, eta,
haatik, asko hobetzen du gaixoen portaera alor guztietan (Gargallo, 1999).
Ondorengo hauek izango lirateke tratamendu farmakologikoaren ezaugarri
nagusiak:
– Hiperaktibitate motriza murrizten du, atentzioa hobetuz.
– Haurren ikaskuntza-erritmoan laguntzen du.
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Farmakoen laguntzaz jokabideak hobetzeko programek eraginkortasuna lortu
dutela frogatua dago, baina horiek erabiltzeko baimena, noski, gurasoen esku
dago lehen-lehenik (Garanto, 1993).
JARDUERAK
Hiperaktiboen ezaugarriak kontuan harturik, beraiei proposatzen dizkiegun
jarduerek honako ezaugarri hauek izatea komeni da:
–
–
–
–

Jarduera laburrak, askotarikoak eta ongi sekuentziatuak.
Lana burutzeko denbora bat zehaztea.
Egindakoaren laburbiltzea egitea.
Ardura eta mugimendua eskatzen duten jarduerak eskaintzea (arbela
ezabatu, zerbait ekarri…)

Hiperaktiboentzat bereziki aproposak izan daitezke mota hauetako jarduerak:
– Hezkuntza fisikoa: autokontrola eta motrizitatearen kontrola ahalbidetzeaz
gain, gorputz-adierazpena sustatzeak sormena bideratzeko aukerak
eskainiko dizkie.
– Jolas hezigarriak: jolas mota hauek «lasaiak» bezala katalogatu dira eta
aisialdian lantzeko pentsatuta daude. Hauekin ikaslea lasai egoteko denbora
bat bilatzen da baina gehiegi erabili gabe, ikaslea asper daiteke. Talde
honetakoak dira honako jolasak:
• Teilen jolasa.
• …hizkitik hasten den hitza.
• Puzzleak.
• Partxisa eta kartak.
• Arnasketa-jarduerak
• Eraikuntzen jolasak.
• Makinaz idaztea.
– Arreta-kontzentrazio ariketak: erabiliko ditugun fitxak interesgarriak eta
arreta deitzen dutenak izatea ezinbestekoa izanen da. Ikaslearen motibazioa
lortzeko asmoz bertako edukiak eta ikasgelan lantzen direnak desberdinak
izan eta noizbehinka egin behar dira. Honako jarduerak erabil ditzakegu:
• Ikus-diskriminazioa.
• Ahozko arrazoibidea.
• Arrazoibide logikoa.
• Esaldiak bete.
• Sinonimo-antonimoak.
• Kontzeptuen sailkapena.
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• Serieei jarraitu.
• Buruhausteak.
DEFINIZIOA Arreta jartzeko eta erantzunak emateko zailtasunak garuneko
disfuntzioek eraginda.
DETEKZIOA Honako sintomak agertzen dituzte:
– Arreta-gabezia.
– Autokontrol-gabezia.
– Ikaskuntzarako arazoak.
– Jarrera eta portaera desegokiak. Jarrera oldarkorrak.
– Sentimenduen egonkortasun eza.
– Autoestimu baxua.
Detekzio azkarra eta esku-hartze goiztiarra beharrezkoak dira: Haur
Hezkuntzako garaia egokiena.
PARTEHARTZEA

Eskolan:
– Gurasoei gertatzen dena egoki azaldu, ikuspegi lasaigarri batetik.
– Profesionalen (pediatra, orientatzaile, irakasleak) arteko lankidetza
ezinbestekoa da.
– Konstantzia handia ikasleari jarrera egokia lortzeko.
Familian:
Hiperaktibitatea leuntzeko praktikak etxean:
– Ongi egiten duena indartu.
– Zenbait ardura eman.
– Ongi egin ditzakeen lantxo laburrak proposatu.
– Arreta bereganatu gustuko jardueren bidez.
Laburbilduz esku-hartzerako neurriak:
• Arau argiak eta ongi azalduak.
• Inguru ordenatu eta antolatua.
• Ingurune lasai eta erlaxatua.
• Haurraren esfortzua baloratzen duen ingurua.
• Animatzen duen ingurua.
• Kokatzen eta antolatzen laguntzen diona.
Tratamendu farmakologikoak:
– Adituek diotenez, farmakoen erabilerak laguntzen du:
• Hiperaktibitate motriza murrizten.
• Haurren ikaskuntza-erritmoan.
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Definizioa:
Arretan eta kontzentrazioan
eragiten duen nahastea da.
Haurtzaroko arazo psikologiko
orokorra.
Haurren % 3-% 6k izaten du.
Eskola-porrota izateko aukera
gehiago izaten dira, batez ere
behar bezala lantzen ez bada.
Honako sintomak agertzen dituzte:
9 Arreta-gabezia.
9 Autokontrol-gabezia.
9 Ikaskuntzarako arazoak.
9 Jarrera eta portaera desegokiak. Jarrera oldarkorrak.
9 Sentimenduen egonkortasun eza.
9 Autoestimu baxua.
Detekzio azkarra eta esku-hartze goiztiarra
beharrezkoak dira: Haur Hezkuntzako garaia egokiena.
Ezaugarriak:
i Arreta-gabezia. Askotan zuzenean hitz egiten zaionean ez duela aditzen dirudi.
Zailtasun asko izaten ditu arreta jartzeko eta kontzentratzeko.
i Maiz zereginetan eta jokoan arreta mantentzeko zailtasunak izaten ditu.
i Autokontrol-falta. Etengabe mugitzen da. Geldirik egotea kosta egiten zaio.
i Batzuetan, ekintza motorrean arazoak izaten ditu. Koordinazioan zailtasunak.
i Jarrera oldarkorra izaten du. Ez du txanda errespetatzen, ez du hitz egiten uzten...
i Erabakiak ia hausnartu gabe hartzen ditu.
i Antolamendu eza. Desordenatua da, gauzak erraz galtzen ditu.
i Jokabide-arazoak izaten ditu maiz. Ez ditu arauak betetzen, harremanetan arazoak
ditu, ez dago guztiz integratua... Horregatik, irakurketa-idazketa nahasteen eta
jokaerazkoen artean kokatzen den nahastea da hiperaktibitatea.
i Gutxi baloratzen du bere burua. Helduen onespena behar du.
i Ikasteko eta gogoratzeko arazoak ditu.
i Zaila da motibatzeko.
i Inguruko edozein aldaketaren aurrean, beste haurrak baino sentiberago agertzen da.
i Zailtasunak izaten ditu irakurketan, eta ez du irakurtzen duena ulertzen.
i Matematika arloa asko kostatzen zaio; izan ere, kalkuluak egiteko eta buruketak
egiteko ez du erraztasunik.
i Sarritan ez die jarraibideei jarraitzen eta ez ditu eskolan lanak, aginduak edo
betebeharrak betetzen.
i Maiz ahalegin mental jarraitua (etxeko edo eskolako lanak) duten zereginak ekidin egiten
ditu.
i Sarritan zeregin edo jardueretarako gauza beharrezkoak galtzen ditu (jostailuak,
eskolako ariketak, arkatzak, liburuak edo tresnak).
i Askotan garrantzi gabeko estimuluekin errazki galtzen du arreta.
i Askotan, eskuak eta oinak larregi mugitzen ditu, edo eserlekuan asko mugitzen da.
i Sarritan ikasgelan edo geldi egon behar den momentuetan eserlekutik zutitzen da.
i Maiz momentu ezegokietan salto edo korrika egiten du.
i Askotan, lasai jolasteko zailtasunak izaten ditu.
i Sarritan «martxan» egongo balitz bezala egoten da, motor bat izango balu bezala
funtzionatzen du.
i Maiz larregi hitz egiten du.
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Eskolan:
x Gurasoei gertatzen dena egoki azaldu, ikuspegi lasaigarri batetik.
x Profesionalen (pediatra, orientatzaile, laguntza-irakasleak) arteko lankidetza ezinbestekoa
da.
x Konstantzia handia ikaslearen jarrera egokia lortzeko.
Familian:
Hiperaktibitatea leuntzeko praktikak etxean:
9 Ongi egiten duena indartu.
9 Zenbait ardura eman.
9 Ongi egin ditzakeen lantxo laburrak proposatu.
9 Arreta bereganatu gustuko jardueren bidez.
Laburbilduz esku-hartzerako neurriak:
x Arau argiak eta ongi azalduak.
x Inguru ordenatu eta antolatua.
x Ingurune lasai eta erlaxatua.
x Haurraren esfortzua baloratzen duen ingurua.
x Animatzen duen ingurua.
x Kokatzen eta antolatzen laguntzen diona.
Tratamendu farmakologikoak:
Adituek diote farmakoen erabilerak laguntzen du:
x Hiperaktibitate motriza murrizten.
x Haurren ikaskuntza-erritmoan.
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2.3.1.4. Lengoaia, mintzaira eta hizkuntzaren nahasteak
DEFINIZIOA
Komunikazioa pertsonen artean informazioa trukatzen denean sortzen da,
haien jokabideetan eragiteko helburuarekin. Haurra jaiotzen denetik bere behar eta
sentimenduak adierazteko nahia erakusten du. Beraz, komunikatzeko gaitasuna
jaiotzetik daukagun ezaugarri psikoebolutiboa da.
Komunikazioaren garapena egokia izan dadin, ondoko hiru alderdiak modu
egokian garatzea ezinbestekoa izango da:
KOMUNIKAZIOA
LENGOAIA
Idatzizko zein ahozko
zeinuen bidez
komunikazioa gauzatzeko
garunaren gaitasuna.
Gizakiek bakarrik daukaten
gaitasun bat da, animaliena
baino espezializatuagoa.
Gaitasun indibiduala zein
soziala da, eta berari esker
gizakiak abstrakzioak egin
ditzake, kontzeptualizatu
eta komunikatu daiteke.

MINTZAIRA
Gizakiarengan momentu
eta denbora konkretu
batean gertatzen den
hizkuntzaren eraketa
zehatza da. Lengoaia
sortzeko tresna gisa
ulertzen dugu.

HIZKUNTZA
Kodea da, hau da,
hizkuntza bereko hiztun
guztien esku dagoen zeinu
eta arauen multzoa.

Beraz, hiru atal hauetako batean arazorik agertuz gero, komunikazioan
arazoak agertuko dira eta, ondorioz, haurrak komunikatzeko duen beharra ezin
izango du erabat ase (Aguado; Alonso Plá, 1995; López-Ibor, 2002. Atal honetan
aipatzen diren edukiak Aguadoren erreferentziatik jasoak dira).
2.3.1.4.1. Lengoaiaren nahasteak
EZKERREKO HEMISFERIOAREN GARRANTZIA:
Burmuineko hemisferioek funtzio ezberdinak dituzte. Pertsona gehienen
kasuan, ezkerreko hemisferioa lengoaiaz arduratzen da. Aldiz, ez-ahozko alderdiaz, alderdi fonetikoaz eta erritmoaz eskuineko hemisferioa arduratu egiten da.
Ezkerreko hemisferioa ere gorputzaren eskuineko partearen mugimenduaz arduratzen da. Beraz, afasia batzuen kasuan, baliteke lengoaian arazoak agertzeaz
gain, mugimendu-arazoak ere agertzea.
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2.3.1.4.1.1. Afasien definizioa
Burmuinean gerta daitekeen istripu, kolpe edo gaixotasun baten ondorioz,
lengoaiaren gaitasunean gertatzen diren nahasteak dira. Ondorioz, hizkuntza
idatzian, ahozkoan eta zeinuen bidez komunikatzeko gaitasuna gutxitu egiten
da. Aldiz, inteligentzian, pentsamenduan eta organo fonetikoetan ez da aldaketarik
ematen.
Istripua edo kaltea gertatu den burmuinaren aldearen arabera, zenbait
afasia mota egongo dira, bakoitzak bere ezaugarri eta sintomak dituelarik. Kaltea
ere ezberdina izango da, eta horren arabera gaitasun linguistiko gehiago edo
gutxiago galduko da.
Afasiak, bi multzotan banatzen dira, eta bakoitzaren barruan afasia mota
ezberdinak daude:
AFASIA KORTIKALAK (kortexean gertatua)
AFASIA MOTAK

EZAUGARRIAK

LANDAU-KLEFFNER
SINDROMEA:

Haurrengan azaltzen da eta sintomak 4-5 urte inguruan
agertzen dira. Adin hori baino lehen, haurrek ez dute
inolako arazorik agertzen, eta haien garapen psikologiko
zein motorra normala izaten da. Adin horretatik aurrera,
arazoak agertzen hasten dira, adierazpen zein ulermenaren
alderdietan. Epilepsiarekin lotuta dago.

BROCA AFASIA:
Kaltea ezkerreko
hemisferioaren beheko
partean kokatuta dago
(Broca gunean).

– Hitzak ekoizteko arazoak, ondorioz hizkuntza ez da
oso ulergarria.
– Hitz egiteko oso erritmo motela, geldiune askorekin.
– Silaben bidez hitz egiten dute.
– Arazoak dituzte hitzak aurkitzeko.
– Agramatismoa: markatzaile gramatikalak jaten dituzte
(artikuluak, preposizioak…), batez ere ahozko hizkuntza erabiltzean. Hizkuntzaren oinarrizko egitura, morfemak eta paradigma erreflexiboak errespetatzen dira.
– Hizkuntza telegrafikoa.
– Hizkuntza ulertzeko arazorik ez.
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WERNICKE AFASIA:
– Logorrea: oso esaldi luzeak, inongo zentzurik gabe.
Kaltea ezkerreko
– Neologismoak: hitz berriak sortzen dituzte.
hemisferioaren goiko aldean – Parafasia lexikoak: hitz batzuk beste batzuen ordez
kokatuta dago (Wernicke
erabiltzen dituzte, batez ere harreman semantikoa duten
gunean).
hitzen artean.
– Parafasia fonetikoak: fonema bat beste batengatik
aldatzea.
– Anosognosia: ahozko hizkuntza ulertzeko arazoak
dauzkate, eta komunikatzean ez dira egiten dituzten
akatsen kontziente.
– Asko hitz egiten dute, urduri egongo balira bezala.
KONDUKZIOZKO
– Errepikapenetan arazoak dituzte.
AFASIA:
– Parafasiak.
Broca eta Wernicke guneak – Apraxia: mugimenduak egiteko ezintasuna, batez ere
lotzen dituen bidean
eskuen mugimenduan, idazteko ondorio kaltegarriak
gertatutako kalteak dira.
egonik.
AFASIA OROKORRA:
Lengoaiaren gaitasun osoa
galtzen denean.

– Ulermen- eta adierazpen-gaitasunak kalteturik daude. Broca zein Wernicke afasien antzeko ezaugarriak
dituzte.
– Ekoizpenari dagokionez, hasieran mututasuna ager
daiteke, baina poliki gero eta hitz gehiago ekoizten
dituzte.
– Ulermenari dagokionez, Broca afasian baino hobekuntza gehiago lortzen dira.

ALEXIA:
Ikusmen-estimulua ondo
prozesatzen ez denean.

– Ondo hitz egiten eta ulertzen dute, baina ezin dute
irakurri, ez eta idatzi egin dutena.
– Purua: ez dituzte hitzak eta esaldiak antzematen.
– Literala: hitzak irakurtzen dituzte, baina letrak ez.

AFASIA TRANSKORTIKALAK (bideen arteko konexioetako arazoak):
AFASIA MOTAK
MOTORRA

ENTZUMENEZKOA

EZAUGARRIAK
– Bat-bateko ahozko hizkuntza: zailtasunekin, esaldi
oso motzekin.
– Errepikapen gutxi egiten dira.
– Ulermen-arazorik ez dute.
– Artikulaziorako laguntza behar dute.
– Gorputzaren eskuinaldeko zenbait zatitan, mugimenduarazoak agertzea.
– Wernickeko afasiaren antzekoa, baina kalte gutxiagorekin eta errepikapena mantenduz.
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– Ahozko hizkuntza oso pobrea.
– Ekolalia: pertsonak beste batek esandako hitzak errepikatzen dituenean, baina ulertu gabe. Oroimen ona daukate.
– Objektuen, gauzen eta pertsonen izenak oroitzeko
arazoak dituzte.
– «Mingainaren puntan» izatearen fenomenoa oso ohikoa da. Beraz, pertsonak azalpen asko ematen ditu hitz
bat adierazteko .
– Hitz oso orokorrak erabiltzen dituzte gauzei erreferentzia egiteko.
– Ez dute ulermen zein errepikapenean arazorik.

ESKU-HARTZEA
Esku-hartzea afasia motaren araberakoa izaten da. Istripua edo kaltea
behin-behinekoa denean, gaixoa inolako tratamendurik gabe sendatu egiten da,
odol-jarioa arazorik gabe zaharberritu egiten delarik. Horrela gertatzen bada,
hizkuntzaren gaitasuna ordu gutxitan berreskuratu egiten dute. Hala ere, kasu
gehienetan gaixoak ez dira erabat sendatzen eta tratamenduak 2 urte gutxienez
irauten du.
Esku-hartzean kontuan izan behar ditugun irizpideak:
– Hizkuntza sinplea erabili, esaldi motzekin eta ez oso konplexuekin.
– Hitzak errepikatu edo hitz nagusiak azpimarratu, esaldiaren esanahia
argitzen laguntzeko.
– Adinaren arabera, elkarrizketa naturala eta egokia mantendu.
– Distrazioak gutxitu.
– Saiatu subjektua elkarrizketetan inplikatzen.
– Subjektuaren iritzia eskatu eta baloratu.
– Edozein komunikazio-egoera sustatu, hitz eginez, keinuen bidez edo
marraztuz.
– Saihestu subjektuaren hizkuntza zuzentzen.
– Gaixoak behar duen denbora guztia baimendu.
– Subjektuak beste gaixo batzuekin harremanak izan ditzan, ekintza
ezberdinak sustatu eta hauek egitera animatu.
– Arreta jarri gaixoak komunikatzeko erabiltzen dituen ez-ahozko baliabideei, eta hauek garatzen lagundu.
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JARDUERAK DISEINATZEKO IRIZPIDEAK
1. Saiatu ikasleak guztiok automatikoki esaten ditugun gauzak adierazten.
Adib.:
– Alfabetoa.
– Zenbakiak.
– Asteko egunak.
– Hilabeteak.
– etab.
2. Saiatu ikasleak ezagutzen duen abestiren bat adierazten eta errepikatzen.
3. Hitz bat aipatu eta ikasleak hitz horren aurkakoa adierazi beharko du.
Adib.:
– Hotza > Beroa.
1. Ikasleak gelan dauden objektuak aipatuko ditu.
2. Objektu bat deskribatu eta ikasleak objektuaren izena esan beharko du.
3. Hitz-kategoria bat aukeratu. Ikasleak kategoria horretatik ahal dituen
objektu gehien esan beharko du. Adib.:
– Animaliak: lehoia, txakurra, katua…
2.3.1.4.1.2. Disfemia
DEFINIZIOA
Nahaste honen jatorria burmuineko funtzioetan egon daitezkeen arazoetan
dago. Mintzairan eragina dauka, eta modu inkontzientean totelka hitz egitea eragiten du. Faktore organikoek, psikologikoek eta soziologikoek eragina daukate.
Hau da, inguruak tentsioa, beldurra eta estresa eragin ditzake pertsonarengan, eta
horren ondorioz disfemia ager daiteke.
MOTAK
– Tonikoa: geldiune askorekin hitz egitea. Okerrena da.
– Klonikoa: silaba edo hitzen errepikapena.
– Mistoa: aurreko biak konbinaturik. Gehienetan agertzen dena.
EZAUGARRIAK
– 5 urtetik aurrera agertzen da.
– Sintomak gero eta okerragoak izaten dira (hau da, totelka hitz egitea).
– Subjektua gero eta kontzienteagoa da arazo bat duenaz. Beraz, zenbait
estrategia asmatzen ditu hainbeste ez nabaritzeko (hitz edo egitura errazak
erabiliz).
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– Esfortzu handia egin behar dute hitz egiteko.
– Arazo sozialak izaten dituzte, batez ere zenbait egoera edo pertsonenganako jarrera negatiboa dutelako.
– Hainbat testuingurutan hitz egitearen beldur dira (besteen aurrean,
klasean…).
ESKU-HARTZEA
– Subjektuaren aurrean jarrera positibo bat izan eta sustatu.
– Saiatu subjektua lasaitzen, urduri ez egoten.
– Elkarrizketa lasaiak eta patxadatsuak izango diren egoerak sustatu,
egiten dituzten okerrei arreta handirik jarri gabe.
– Ahozkoak ez diren baliabideak erabili (keinuak).
– Komunikatzeko behar duten denbora guztia eman.
– Lagunen eta familiaren laguntza beharrezkoa da.
DISFEMIA LANTZEKO JARDUERAK
Hiztegia lantzeko jarduerak:
– Irudiak soilik erabiliz: objektuak ordenatu, kolorea eta forma deskribatu…
eta ekintzak ere azaldu.
Ahozkotasuna lantzeko jarduerak:
– Hitz errazak irudien bidez adierazi.
– Metronomoa erabiliz, erritmoari jarraituz hitzak adierazi (kolpe bakoitzean silaba bat adieraziz).
Esaldi sinpleak ekoizteko jarduerak:
– Proposatutako hitz batekin, esaldi motz bat egin. Gero ikasleak esaldia
berriro ere errepikatuko du.
– Ikasleak berak esaldiak eraiki, inolako inposaketarik gabe.
– Elkarrizketak egin.
– Taldeka egiteko ariketa: guztion artean istorio bat eraiki, aurretik aukeratutako gai bati buruz.
Irakurketa lantzeko jarduerak:
– Logopedak eredu bat jartzen dio, eta eredu horri jarraituz irakurri beharko
du. Ondoren, eredu horren laguntza gabe saiatu beharko da.
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2.3.1.4.1.3. Mutismo selektiboa
DEFINIZIOA
Haur batzuek ingurune sozial ezezagun batean edota pertsona ezezagunekin
ahoz komunikatzeko duten zailtasunari deritzo. Haurrak badu bere adinari
dagokion gaitasun linguistiko eta komunikatiboa, bere ingurune hurbilean (familian batez ere) inolako arazorik gabe komunikatzen baita. Hala ere, testuinguru
zehatz batzuetan ez du komunikatzeko gaitasunik adierazten.
Nahasteak haurraren garapen sozial, pertsonal, emozional eta akademikoan
eragiten du negatiboki. Antsietate-nahaste baten ondorioz garatutako jokabide
arazo bat dela uste da. Hala ere, kausa anitzeko arazo bat da. Mutismo selektiboa
eragin edota indartu dezaketen faktore posibleak hauek dira (mutismo selektiboa
jasaten dutenek ez dute zertan faktore hauek guztiak jasanik, eta faktore hauek
jasateak ez du esan nahi mutismo selektiboa izango dutenik):
Eskola-faktoreak:
– Irakasleak eta ikaskideek haurra ez dela solastatzen eta ez dela solastatuko barneratuta daukate: normaltzat hartzen dute.
– Ingurunea haurraren zailtasunetara egokitu da: ez dute arbelera ateratzen,
ez zaizkio ahoz galderak egiten, ikaskideek haren ordez hitz egiten dute…
Faktore sozialak eta familia-faktoreak:
– Gehiegizko kontrola solastatzeari dagokionez: ea solastatu den galdetzen
zaio, norekin, noiz, zenbat denboraz…
– Ahozko komunikazioan exijentzia maila altua da.
– Familiak gehiegi babesten du: autonomia gutxi, dependentzia anitz.
– Familian elkarreragin sozialen eskasia.
Faktore pertsonalak:
– Perfekzionismoa, zorroztasuna, zehaztasuna.
– Lotsa, bakartasuna.
– Gaitasun komunikatibo eta linguistiko eskasak.
EZAUGARRIAK / SINTOMAK:
– Familia-testuinguruan inolako arazorik gabe solastatzeko gaitasuna.
– Ingurune sozial ezezagun batean edota pertsona ezezagunekin ahoz
komunikatzeko ezintasuna.
– Pertsonekiko beldurra.
– Lotsa.
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INDENTIFIKAZIOA
Haurrak aurre egin behar dion lehenengo ingurune sozial arrotza eskola izan
ohi da. Bertan antzematen dira, beraz, haurrak ingurukoekin komunikatu eta
harremanetan jartzean izan ditzakeen arazoak. Mutismo selektiboa identifikatzeko
bi alderdiri erreparatu behar zaie:
– Ikasleak egiten dituen ahozko interakzioen ezaugarriei.
– Antsietate edota inhibizioari lotutako jokabideen presentziari.
Honetaz gain, honako eskema hau kontuan izan behar dugu:
Haur batek nahastea daukala baieztatzeko, sintoma edota ezaugarri hauek
hilabeteko iraupena izan behar dute gutxienez. Haurrek gaitasun linguistikoak
pixkanaka eskuratu eta hobetzen dituztela kontuan hartu behar da.
Mutismo selektiboaren identifikazioa burutu ahal izateko:
– Ebaluazio psikopedagogiko bat egin: haurraren eskola-ingurunea, familiaingurunea eta ezaugarri pertsonalak.
– Kontuan hartu haurrak esperientzia traumatikoren bat izan duen: gurasoen bereizketa, tratu txarrak…
ESKU-HARTZEA
Honako irizpideak kontuan hartzea garrantzitsua izango da:
1. Haurrak daukan gehiegizko babesa kentzen joan, batez ere familiari
dagokionez.
2. Laguntza egiten dakienetik abiatu.
3. Haurrari eskatuko zaion exijentzia maila progresiboki handitzen joan.
4. Ikasleari bere adinari egokitutako erantzukizuna esleitu.
5. Ikasgelan konfiantza, onarpen eta errespetuzko giroa sortzen saiatu.
6. Elkarreragin eta elkarbanatze komunikatiboa eskatzen duten egoerak
diseinatu.
7. Talde-lanak: taldekideen kopurua handitzen joan pixkanaka.
8. Kontaktu fisikoa eskatzen duten ariketak egin.
9. Gorputz-komunikazioa (mimika, keinuak, soinuak…) lantzeko ariketak
egin.
10. Lengoaia erabiltzeko aukera ludikoak eskaini.
11. Irakasleak ikasleei zuzenean galdetu (izena erabiliz).
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12. Eredu linguistiko egokia eskaini: lengoaiaren garapenean imitazioak
garrantzi handia dauka eta komeni da haurrak jasotzen dituen ereduak
aztertzea.
13. Haurren parte-hartzea estimulatu eta goraipatu.
14. Haurrari hitz egiteko behar duen denbora eskaini, eta inoiz ez hitz egin
dezan edota ozenago hitz egin dezan presionatu.
15. Irakasleak haurrak gaizki esandakoa ongi esan, berak errepikatu haurrari
askotan errepikatzea eskatu beharrean.
MUTISMO SELEKTIBOA LANTZEKO JARDUERAK
ARIKETA
«NOR DA NOR?»

«HITZAK OSATUZ»

GARAPENA
Ikasleak biribilean jarriko dira, ikasle bakoitzak bere eskuinean daukanari galdera bat egin eta horrek erantzun
beharko dio. Lehendabizi, buruarekin baietz edo ezetz
esanez erantzun beharko da; ondoren, monosilabikoekin;
eta azkenik, esaldi osoekin.
Irakasleak ikasle bakoitzari 20 bat hizki emanen dizkio.
Ikasle bakoitzak bi silabako ahal bezainbat hitz eratu
beharko ditu hiru minututan. Ondoren, bakoitzak eratu
dituenak altu irakurri beharko ditu.

Garrantzitsua da familiaren eta eskolaren inplikazio eta koordinazioa
egotea. Haurraren ingurune hurbileko guztiek elkarlanean aritu behar dute helburu
nagusia lortzeko: haurra gai izan behar da edozein egoera eta pertsonarekin
komunikatzeko inolako arazorik gabe.
2.3.1.4.1.4. Disfasia
DEFINIZIOA
Subjektuek hitzezko hizkuntza egokitasunez garatzeko zailtasunak izatea.
Zailtasun honek arazoak eragiten ditu ahozko lengoaiaren adierazpen eta
ulermenaren arloan eta irakurketa-idazketan eta matematikan.
Haurtzaroan ageri den nahastea dugu. Frogatuta ez badago ere, disfasiaren
kausa lengoaiarekin zuzenean harremanetan dagoen burmuineko nerbio-sistema
zentralaren alterazioekin erlazionatuta egon daiteke. Familia-giro txar eta desegokiak zein ospitalizazio-denboraldi luzeek disfasian eragin negatiboa izan dezakete.
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Bi disfasia mota bereizten dira. Izan ere, haur batek horietako bat bakarrik
edota biak jasan ditzake:
– Disfasia errezeptiboa: haurrak, nahiz eta entzumen-arazorik ez izan,
entzuten duena ez du guztiz ulertzen edo ez du ezer ulertzen.
– Disfasia adierazkorra: haurrak ez dauka ulermen-arazorik, baina bere
burua adierazteko zailtasunak dauzka.
EZAUGARRIAK / SINTOMAK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lengoaiaren lehengo etapen agertze berantiarra.
Joko sinbolikoetan egin beharreko ekintzei jarraitzeko arazoak.
Irudi mentalak eratzeko zailtasunak.
Memoria eskasa.
Entzunezko estimuluen pertzepzio urria.
Elkarrizketei jarraitzeko zailtasuna.
Lateralizazio-prozesuan alterazioak.
Arreta jartzeko arazoak.
Hiperaktibitatea.
Emozioen kontrolean eta harreman pertsonaletan alterazioak.
Isolamendu soziala.
Jarrera estereotipatuak.

IDENTIFIKAZIOA
Detektatzeko nahaste honen sintomei, hau da, ezaugarriei erreparatuko
diegu. Hauek modu jarrian agertzen badira, iraunkorrak badira, nahastearen
aurrean egonen gara.
Nahaste honen detekzio goiztiarra egitea garrantzitsua da, hezkuntzaprozesua ahalik eta gutxien oztopa dezan. Hala ere, arreta handiz ibili beharko gara
garapen ohikoari dagozkion ohiko akatsekin ez nahasteko. Haurrek gaitasun
linguistikoak pixkanaka eskuratu eta hobetzen dituztela kontuan hartu behar da.
Detekziorako haurren garapen linguistikoa nola garatzen den ezagutzea eta
egoera ezberdinetan behaketak egitea komenigarria izango da.
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ESKU-HARTZEA
Esku-hartzea motibazioan eta estimulazioan oinarrituta egon behar da,
hauek beharrezkoak baitira ahozko komunikazioa modu egoki eta seguruan
gauzatzeko.
Lengoaiaren garapenean, eta modu horretan disfasian esku hartzeko
programak hauek dira:
– Hitzaren aurretiko programa: etapa honen helburua haurrak keinu,
soinu edota marrazkien bidez komunikatzen ikastea da. Modu honetan
haurra konturatuko da komunikatzeko gai dela eta poliki komunikatzeko
beharra sentituko du.
– Oinarrizko gaitasunen programa: haurra lehenengo hitzak ekoizten hasten denean, esaldiak eratzeko hitzak nola konbinatu behar dituen erakutsiko
diogu. Irakaskuntza hau haurraren eguneroko ekintza eta egoeretara
bideratuko dugu (dutxa, jolas, jan… orduan), momentu horietan hizkuntza
erraztasunez erabiltzen baitu haurrak. Aldi berean, testuinguru egituratu
eta antolatuetan (eskolan, logopedarekin…) lengoaiaren aspektu sakonago eta korapilatsuagoak landuko dira.
Lengoaian esku hartzeko programez gain, honako irizpide hauek kontuan
hartu beharko dira:
– Eredu linguistiko egokia eskaini: lengoaiaren garapenean imitazioak
garrantzi handia dauka eta haurrak jasotzen dituen ereduak aztertzea
komeni da.
– Estimulazioa: haurrari komunikazio-egoera aberatsak eskaini; gaitasun
kognitiboak eta psikomotorrak estimulatu.
– Irakasleak haurrak gaizki esandakoa ongi esan, berak errepikatu haurrari
askotan errepikatzea eskatu beharrean.
– Haurrari hitz egiteko behar duen denbora eskaini eta ongi egindakoa
goraipatu.
– Lengoaia erabiltzeko aukera ludikoak eskaini, era informaletan.
– Lengoaiaren ulermena ahalbidetzeko baliabideak eskaini (keinuak,
irudiak…)
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DISFASIA LANTZEKO JARDUERAK
ARIKETA

ADIERAZPENJOKOA

ENTZUMENA
LANTZEKO
ARIKETA (1)

MATERIALA
GARAPENA
– Gelako jostailuak. – Irakaslea eta ikasleak biribilean jarriko
dira eta gelako jostailuak erdian jarriko
dituzte.
– Irakaslea jostailuak hartzen joango da eta
jendeari pasatzen: egiten dituen ekintza
guztiak ahoz aipatuko ditu. Esaterako,
«gorria eta handia den baloi hau hartu dut
eta Mikeli pasatuko diot».
– Ikasleek banan-banan irakasleak egindakoa egingo dute: eskuetan daukaten jostailua (eta ez badute beste bati eskatuko
diote) deskribatu eta ikaskide bati pasatuko diote, une oro egiten dutena ahoz
adieraziz.
– Irakasleak zehaztuko du ordena, ikasleak ustekabean harrapatzeko eta, horrela,
aurretik buruz ikas ez dezaten.
– Bukatzeko, irakasleak galderak egingo
ditu. Adibidez, «nork dauka baloi gorria?»;
eta baloi gorria daukan ikasleak erantzun
beharko du «nik daukat baloi gorria,
Julenek pasatu dit».
– Begiak estaltzeko – Ikasleek biribil bat osatuko dute, irakasoihal zati bat.
lea erdian ezarriko delarik. Irakaslea ikasleei instrukzioak ematen joango da: «altxa
ezazue ezkerreko besoa, eman pauso bat
ezkerraldera, altxa ezazue eskuineko
hanka…»
– Ondoren, irakasleak begiak estaliko dizkie eta ariketa berdina eginen dute. Modu
honetan, ezinen diete beren ikaskideei
kopiatu, entzuten dutenean bakarrik oinarritu beharko dira ekintzak gauzatzeko.
– Eguneroko soinuen grabaketa.

ENTZUMENA
LANTZEKO
ARIKETA (2)

– Irakasleak haurrarentzat egunerokoak diren eta, beraz, ezagunak dituen soinuak
grabatuko ditu eta klasean jarriko ditu.
– Haurrek soinuak identifikatu beharko
ditu, non entzun daitezkeen aipatuz. Hala
ere, beti berdinek hitz egin ez dezaten,
irakasleak galdetuko die.
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Esku-hartzea eskolan zein etxean gauzatzea beharrezkoa izango da, eta horretarako eskolan egiten dena familiarekin partekatu eta bi aldeen arteko elkarlana
lortu beharko da. Horretaz gain, eskolan zein etxean aipaturiko irizpideak kontuan
hartu beharko dira logopedak edota irakasleak prestaturiko jarduerak egiteaz gain.
2.3.1.4.2. Mintzairaren nahasteak
DEFINIZIOA
Pertsonak ahoz komunikatzeko arazoak sortzen dituzten ezintasunak dira.
EZAUGARRIAK
Hiru sintoma nagusi daude:
Disfluentzia: soinu, hitz edo esaldien errepikapena lau urteren ondoren.
– Komunikatzen saiatzen direnean frustrazioa.
– Hitz egitean buruaren astintzea. Begien klixka eta lotsa.
Artikulazioen urritasuna:
– Hiru urterekin mintzaira ulergaitza, hitzen hasieran kontsonanteen
omisioa.
– Lau urterekin hitz-bukaerako kontsonanteen omisioa.
– Zazpi urterekin, artikulazioan dirauten arazoak.
– Soinuen omisioa, distortsioa eta egokia den soinu bat egokia ez den
baten ordez aldatzea.
Ahotsaren nahasketa: ahots-tonuan eta ahots-bolumen zein ahots-kalitatean
desbideratzeak.
MOTAK
Mintzairarekin lotuta dauden nahasteak bi taldetan sailkatzen dira, talde
bakoitzaren barruan azpitalde ezberdinak egonik:
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MINTZAIRAREN NAHASTEEN
AZPITALDEAK
TALDEAK
1. AHOTSAREN ASALDURAK:
– Afonia: ahotsaren erabateko absentzia
– Laringean gertatzen diren asalduren
denbora-tarte zehatz batean.
ondorioz agertzen diren nahasteak. – Difonia: ahotsaren erabilera okerraren onAhotsaren asaldurak 5-6 urtetik neradorioz edota organoetan arazoren bat izabezaro arteko ikasleen erdiari eragiten
tearen ondorioz, ahotsaren ezaugarri
dio.
ezberdinetan agertzen diren (intentsitatea,
– Jatorriak hainbat izan daitezke: ahotonua, tinbrea) ahots-asaldurak dira.
tsaren erabilera okerra, zenbait gaixotasun, zenbait trauma edota organoarazoak.
– Ahotsaren asalduran bi mota bereiz
daitezke: afonia eta disfonia.
2. ARTIKULAZIOEN ASALDURAK: – Dislalia: hitzaren artikulazioan akatsak
agertzen direnean mintzairaren organoak
gaizki erabiltzeagatik, hauek inolako
lesiorik ez dutenean. Hiru dislalia mota
bereiz daitezke: ebolutiboa, audiogenoa
eta funtzionala.
– Disglosia: ahoskatzean artikulazio-organoen asaldura anatomiko edo fisiologikoak daude. Disglosia mota batzuk daude,
erasandako organoaren arabera: ezpaindisglosiak, masailezurrezko disglosiak,
hortz-disglosiak, mingain-disglosiak,
ahosabaiaren disglosiak.
– Disartria: nerbio-sistema zentralean edo
periferikoan sortutako lesioen ondorioz,
mintzaira-organoen muskulu-kontroleko
asalduraren ondorioz hitzen artikulazioan
sorturiko nahasketa. Lesioaren araberako
disartria motak: disartria bigunak
(‘flácida’), disartria espastikoa, ataksikoa,
hipozinetikoa, eta hiperzinetikoa.

ESKU-HARTZEA
Prebentzio goiztiarra eta esku-hartze egokitua dira logopedaren esku-hartze
egokienak. Etengabeko eta jarraitutasunezko lanketak emaitza egokiak eman
ditzake.
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2.3.1.4.1.1. Ahotsaren asaldurak
Esku-hartze kooperatiboa izango da, eskola, familia eta logopeda inplikatzen
dituena.
Familiaren esku-hartzea:
Zarata eta oihu-egoerak saihestu.
Etxean mantso, argi eta oihurik gabe hitz egin.
Entzunezko aparatuak intentsitate normalarekin erabili.
Edari hotzak saihestu.
Eskolaren esku-hartzea:
Haurrek oihukatzeko dituzten ohiturak saihestu.
Ahotsa egokitasunez erabili.
Klasean soinu-maila onargarriarekin lan egitea lortu.
Zarata-egoerak ez moztu oihuz.
Ikasleei oihukatu gabe ozen hitz egin daitekeela jakinarazi.
Logopedaren esku-hartzea:
Sakondu ondorengo alderdietan: lasaitasuna, arnasketa eta fonazioa.
JARDUERAK
Klasearen aurrean banaka aurkezpenak egin beharko dituzte, modu horretan
ahotsa kontrolatzen jakingo dute besteek entzun diezaieten oihukatu gabe. Modu
berean, beste ikaskideek isiltasunean entzuten ikasiko dute.
Egoeren jolasa. Ikasleei zenbait egoera aurkeztuko zaizkie, eta horien arabera haien ahotsa kontrolatzen ikasi beharko dute: parkean gaude (ozen hitz egin dezakegu), museoan gaude (isiltasunean), mendian gaude, eskolan gaude, ospitalean
gaude...
Arnasketa-ariketak. Eskola-saio bat arnasketa-ariketak egitera bidera daiteke. Modu horretan ikasleek haien arnasketa kontrolatzen ikas dezakete, arnasketa
modu egoki batean egiten, alegia. Arnasketa egoki bat egitea oso garrantzitsua da
ahotsaren osasunerako.

Eskola-garaian agertzen diren nahaste psikoebolutiboak

171

2.3.1.4.1.2. Artikulazioaren asaldurak
2.3.1.4.1.2.1. Dislalia
Lehenik eta behin, beharrezkoa da haurrari ebaluazio sakona egitea, dislaliaren zergatiak zein diren jakiteko. Horretarako anamnesia bat egingo zaio, diagnostikoa eta esku-hartzerako beharrezkoak diren datuak ezagutzeko. Horretaz gain,
artikulazioaren ebaluazioa egingo zaio, bai eta adimena, psikomotrizitatea, pertzepzioa eta orientazio espaziala, denborazko orientazioa, erritmoa eta nortasuna
ere aztertuko zaizkio.
JARDUERAK
Haurrak kontsonante zein bokal desberdinekin izan ditzake arazoak, eta
arazo bakoitzeko jarduera berezituak planteatu beharko dira. Ondoren, B letraren (kontsonante ezpainbikaria) artikulazioarekin arazoak dituztenei egiteko
jarduera batzuk azalduko dira:
Artikulazioaren kokapena ondo egiteko: haurrak /a/ ahoskatuko du modu
jarraitu batean, eta gutxika itxiko du ahoa /ba/ silaba ahoskatu arte.
B fonema ongi artikulatzeko prozedura: /b/ /p/ a bezala ahoskatzen baditu,
horrek esan nahi du korden bibrazioa ez dela ongi egiten. Hori konpontzeko haurraren eskua hezitzailearen lepoaren goiko partean jartzen da, eta
honek /p/ eta /b/ artikulatuko ditu, haurrak ikus dezan bibrazioen arteko
desberdintasuna. Ondoren haurra saiatuko da imitatzen.
Errepikatutako fonemak:
– Silaben errepikapena egin beharko da:
• /b/ fonemaren emisio iraunkorra egin, eta ondoren bokalak gehituko
zaizkio ordena honetan: b…a, b…o, b…u, b…e, b…i
• Ondoren silabak errepikatuko ditu fonemaren emisio iraunkorra eman
gabe: ba, bo, bu, be, bi
– Silaba konbinatuen errepikapena: hitz hauek irakurriko ditu, lasaitasunez:
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baba
boba
buba
beba
biba

babo
bobo
bubo
bebo
bibo

babu
bobu
bubu
bebu
bibu

babe
bobe
bube
bebe
bibe

babi
bobi
bubi
bebi
bibi

bapa
bopa
bupa
bepa
bipa

bapo
bopo
bupo
bepo
bipo

bapu
bopu
bupu
bepu
bipu

bape
bope
bupe
bepe
bipe

bapi
bopi
bupi
bepi
bipi

2.3.1.4.1.2.2. Disglosia
Tratamendua haurrak izango duen malformazioaren araberakoa izango
da. Esku-hartzeak emaitza onak izan ditzan, logopedak hitz egiteko daukagun
organoen miaketa egingo du, forma, tamaina eta haien funtzioak kontuan hartuz.
JARDUERAK
Ariketa mota hauek egunero bitan egin beharko ditu haurrak:
1. Ezpain eta masailean zain-tiraketa ur bero eta gaziarekin, behin eta berriz
puztuz.
2. Ariketa berbera baina airearekin.
3. Gargarak ur hotzarekin eta pixka bat edan ahoa oso irekia izanik, faringearen atzeko pareta estimulatzeko.
4. Sudurrarekin arnasa hartu, erritmoa aldatuz.
5. Goiko ezpaina behekoaren gainean jarri eta putz egin indarrez. Gero
aldrebes.
6. Kotoi lodi bat goiko ezpainaren azpian jarri, eta bi ezpainak elkartu. Mantendu denbora batez.
7. Ur kantitate gutxi edan, burua atzera jarrita eta ahoa ireki ahal den gehien.
Ur hori edan behar da hainbat tragotan, kopurua hezitzaileak esango dio.
2.3.1.4.1.2.3. Disartria
Honen esku-hartzea hitzen artikulazioen produkzioan dauden akatsak
zuzentzean datza (omisioa, ordezkapena…), artikulazioan hobekuntzak emateko.
Horretarako disartriaren ebaluazio sakona egin beharko da, hitz egiteko ditugun
organo eta muskuluen egoera eta funtzionamendua behatuz, eta mintzamenaren
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mugimen-prozesu hauek aztertuz eta behatuz: arnasketa, fonazioa, erresonantzia,
artikulazioa eta prosodia.
JARDUERA
Mingainarekin mugimendu ezberdinak egin:
Mingaina atera eta sartu.
Mingaina gora eta behera.
Mingaina ezker-eskuinera.
Mingaina loditu eta gero erlaxatu.
Mingaina atera eta bueltak eman biribilean.
Mingainarekin beste ariketa batzuk L, T, D. Sudurrarekin arnasa hartu eta esan:
Lalalalalalalala, lelelelelele, lililili, lolololo, lulululululululu
Ala ala ala ala, ele ele ele ele, ili ili ili ili, olo olo olo olo, ulu ulu ulu
Tatatatatata, tetetetete, tititititi, totototototo, tututututututu
Dadadadada, dededededede, dididididi, dododododo, dudududududu
Tele,tele,tele,tele,tele,tele,tele,tele,tele
2.3.1.4.3. Hizkuntzaren nahasteak
Euskal Herriko errealitateari egokitzen zaion elebitasunaren definizio bat
ematen saiatuko gara, euskara-gaztelania eta euskara-frantsesa elebitasunaren
fenomenoez gogoeta eginez. Historian zehar aditu askok elebitasunaren definizioa
eman dute, hala nola Mackey-k, Hangen-ek, Macnamara-k, etab. Adituen arabera,
hizkuntzak burmuinean nola antolatzen diren azaltzeko hainbat teoria daude; batzuen iritziz, bi hizkuntzek sistema linguistiko bakarra osatzen dute, eta hizkuntza
bakoitzaren elementuek mekanismo neurologiko berdinak erabiltzen dituzte. Beste
aditu batzuen arabera, bi hizkuntzak burmuinaren eremu berdinean kokatuta
daude, baina bakoitza funtzio neurologiko ezberdinetan oinarritzen da.
Elebitasuna hiru motatakoa izan daiteke:
Koordinatua: hizkuntzak testuinguru ezberdinetan ikasi dituzte.
Konposatua: hizkuntzak testuinguru berdinean ikasi dituzte.
Subordinatua: bigarren hizkuntza lehenengo hizkuntzari esker ikasten
denean.
Hala ere, ezin genezake definizio bakar bat gure errealitatean txertatu, egoera
linguistiko ezberdinak daudelako. Irakurritakoaren arabera, esan genezake ezen
Euskal Herrian pertsona elebidunak bigarren hizkuntzarako trebetasun handiagoa
edo txikiagoa eta sozialki komunikatzeko gaitasun gehiago edo gutxiago izango
duela.
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Gaur egun ikasle elebidun batek eremu elebidun batean ikasteagatik inolako
zailtasunik ez duela ziurtatuta dago. Hezkuntza elebiduna fenomeno aberasgarri
bezala ikusita dago gainera. Hala eta guztiz ere, Nafarroa osoan euskara ofiziala ez
denez, ez da bi hizkuntza horien irakaskuntza-ikaskuntza erabat bermatzen,
elebitasuna eragotziz.
Gure hezkuntza-sisteman zenbait eredu ditugu:
A eredua: gaztelania hizkuntza nagusia eta euskara ikasgai bezala.
B eredua: gaztelania eta euskara hizkuntza nagusiak dira eskolan.
I eredua: ingelesa hizkuntza nagusia eta gaztelania ikasgai bezala.
D eredua: euskara hizkuntza nagusia eta gaztelania ikasgai bezala.
Eredu elebidunak direnak, edo behintzat elebitasunaren aldekoak direnak, B,
D eta I ereduak dira. Hala eta guztiz ere, D ereduan oinarrituko gara. D ereduan
ikasten duten ikasleen artean ezberdintasun soziolinguistikoak egongo dira:
a. Gurasoak euskaldunak eta haurra D ereduan.
b. Gurasoak erdaldunak eta haurra D ereduan.
c. Gurasoetako bat euskalduna eta haurra D ereduan .
Kasu horiek direla-eta, euskaraz dakien haur batentzat euskaraz ikastea
errazagoa izango da euskaraz ez dakien haur batentzat baino. Beraz, irakasleak
esku-hartze sakonagoa egin beharko du azken ikasle horiekin, Haur Hezkuntza
bukatzean Lehen Hezkuntzaren maila egokia izan dezan. Hori bermatzen ez bada,
komunikatzeko gaitasunean atzerapen bat egongo da. Gainera, harreman
sozialen aurrean ere zailtasunak eta oztopoak izatera eramango du haurra,
autista bihur daitekeen nahaste ebolutibora bideratuz. Era berean, komunikaziogaitasunean arazoak baldin badaude, hizkuntzan ere ager daitezke.
Ondoren hizkuntzaren eraikuntzan parte hartzen duten elementuak garatuko
ditugu:
Fonologia: hizkuntza bakoitzak badu bere soinuen sistema propioa,
fonemak soinu unitate txikiena izanik. Fonemen artean alderaketak egon
daitezke. Fonologiaren ekoizpenak barne hartzen du soinuen eta hauen
kategorien esku-hartzea.
Morfologia: linguistikaren aldetik hizkuntzaren unitate txikienak definitzen ditu.
Sintaxia: esaldiak eratzeko hitzak batzean datza. Hitzen ordena, morfologia eta hitzen esanahia barne hartzen ditu. Hizkuntza bakoitza ordena
zehatz batean oinarritzen da, euskararen kasuan, SOV izanik (subjektuaobjektua-aditza).
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Semantika: morfemen eta hitzen elkarketak hartzen ditu bere baitan. Semantikaren barnean, sinonimoak eta antonimoak, hitz berdinaren esanahiak,
metaforak eta esaldi konplexuak ditugu.
Pragmatismoa: a) egoera sozial zehatz batean hiztunek komunikatzeko
baliatu behar dituzten erregelak; b) hizkuntza esaldietan baino harago
erabiltzeko abilezia, adibidez: elkarrizketa bat bideratzea. Gaitasun
pragmatikoa hizkuntzaren beste dimentsioekin lotuta dago, hala nola
esaldien egituraketarekin.
Ulermena eta ekoizpena: hizkuntzaren ezagueran bi faktore hauek barne
hartzen dira. Ekoizpenean hizlariek hizkuntza ekoitzi dezakete, baina oro
har haurrek hitz egin baino lehen ulertzeko gaitasuna daukate.
Etiologia: komunikatzeko nahasteak elkarri lotuak egon daitezke:
atzerapen mentala, entzumen-murrizketa, emozioen zenbait nahaste, etab.
ESKU-HARTZEA
Irakasleak, hizkuntzan espezializatua ez egon arren, hizkuntzaren erabilera
egokia bultzatzeko egoerak sortu behar ditu. Hizkuntza-arazoak dauzkan haur
baten aurrean, irakasleek eta gurasoek jarrera baikorra erakutsi beharko dute.
Ondorengo lerroetan egoera nagusi batzuk azalduko ditugu:
Haurrak ez du hitz egiten edo oso gutxi hitz egiten du: lehenik, gurasoekin hitz egin beharko du irakasleak, eskolan bakarrik gertatzen den jakiteko. Halako haurrekin helburua hitzezko eta ez-hitzezko komunikazioa
bultzatzea izango da.
Haurrak asko hitz egiten du, baina ez zaio ezer ulertzen:
– 2-3 urte-tartean gehienetan gertatzen den egoera da. Batzuetan 5 urte
arte heda daiteke. Ez zaio gure ulermen eza transmititu behar, helburua
hemen ere komunikazioa delako. Adibidez: «barkatu ez dizut entzun!»
bezalakoak erabili ahal ditugu, esan duena errepika dezan.
– Gurasoekin hitz egin beharko dugu.
– Ariketa fonetikoak jarriko ditugu praktikan.
Haurrak nahiko ongi hitz egiten du baina akatsak egiten ditu: akatsak
ez dira zuzendu behar baina bai azpimarratu berak bukatutakoan. Adibidez:
Haurra: «baloia atearen ondoan dago!»; Irakaslea: «atearen ondoan?»
Haurrak dislalia dauka: taldean dagoenean ez zaio zuzendu behar, ez eta
errepikarazi ere. Momentu zehatzetan gure laguntza eskainiko diogu,
espezialista batengana igortzea egokiena den arren.
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Haurrak totelka hitz egiten du: ezin dugu gelditu, ez zuzendu, ez errepikarazi, ez eta esan duena aurresan. Ongi hitz egiten duenenean ere, ezin
dugu zoriondu. Besteak baino gutxiago ez dela jakinarazi behar zaio, gelan
bere parte-hartzea bultzatuz. Kantua, psikomotrizitate- eta dinamikaariketak onuragarriak izango zaizkio.
Haurrak lengoaian atzerapenak dauzka: haur honekin elkarrizketak
sortu beharko dira. Helduekin, adin berekoekin eta etxean komunikazioegoera ezberdinak sortu beharko dira. Edukiari ez zaio garrantzirik
emango, komunikazioa helburua baita. Garrantzitsua da liburuetako irudiak
komentatzea, eta jokoak zein abestiak erabiltzea.

Burmuinean gerta
daitekeen istripu,
kolpe edo gaixotasun
DEFINIZIOA baten ondorioz,
lengoaiaren gaitasunean
gertatzen diren
nahasteak.
x Hitzak ekoizteko
arazoak.
EZAUGARRIAK x Hizkuntza
telegrafikoa.
x Arazoak hitzak
aurkitzeko.
x Logorrea.
x Parafasiak.
x Anosognosia.
x Apraxia.
x Ekolalia.
x Hitz oso orokorrak.

AFASIAK

Burmuineko
funtzioetan arazoak
daudenean, mintzairan
eragina izanez, eta
modu inkontzientean
totelka hitz egitea
eraginez.
x 5 urtetik aurrera.
x Sintomak gero eta
okerragoak.
x Gero eta
kontzienteagoa.
x Esfortzu handia hitz
egiteko.
x Arazo sozialak.
x Hainbat
testuingurutan hitz
egitearen beldur.

DISFEMIA

DISFASIA

Hitzezko hizkuntza
egokitasunez
garatzeko zailtasuna.

x Lengoaiaren agertze
berantiarra.
x Joko sinbolikoak
gauzatzeko
arazoak.
x Irudi mentalak eratzeko zailtasunak.
x Memoria eskasa.
x Entzunezko
estimuluen
pertzepzio urria.
x Lateralizazioarazoak.
x Arreta-gabezia.
x Hiperaktibitatea.
x Isolamendu soziala.

MUTISMO SELEKTIBOA

Ingurune sozial
ezezagun batean edota
pertsona ezezagunekin
ahoz komunikatzeko
zailtasuna.

x Familia-testuinguruan inolako arazorik
gabe solastatzea.
x Ingurune sozial
ezezagun batean
edota pertsona
ezezagunekin ahoz
komunikatzeko
ezintasuna.
x Beldurra.
x Lotsa.

Komunikazioa gauzatzeko garunaren gaitasunean arazoak daudenean.

DEFINIZIOA

LENGOAIAREN NAHASTEAK (LABURPENA)
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x Hizkuntza
sinplea.
x Hitzak
errepikatu.
x Elkarrizketa
naturala eta
egokia.

x Subjektua
lasaitu.
x Elkarrizketa
lasaiak eta
patxadatsuak.
x Lagunen eta
familiaren
laguntza hitz
egiteko.

x Gehiegizko
babesa kentzen
joan.
x Egiten dakienetik
abiatu.
x Exijentzia maila
handitu.
x Konfiantza,
onarpen eta
errespetuzko
giroa.
x Talde-lanak
burutu.
x Aukera ludikoak
eskaini.

x Keinu, soinu edota marrazkien
bidez komunikatzen ikasi.
x Esaldiak eratzeko hauek nola
konbinatu behar dituen erakutsi
eguneroko ekintza eta
egoeretan.

FAMILIAREN ETA ESKOLAREN ARTEKO KOORDINAZIOA/ELKARLANA
x Distrazioak gutxitu.
x Giza harremanak sustatu.
x Ez-ahozko baliabideak sustatu.
x Komunikazio-egoera sustatu.
x Jarrera positiboa.
x Parte-hartzea estimulatu.
x Eredu linguistiko egokiak eskaini.
x Behar duen denbora eskaini.

178
Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoak

Artikulazioaren asaldurak:
o Dislalia.
o Disglosia.
o Disartria.

Ahotsaren asaldurak:
o Laringean gertatzen diren nahasteak.
o Afonia eta disfonia.

MOTAK

Ahotsaren nahasketa:
o Tonuan eta bolumenean.

Artikulazioen urritasuna:
o Mintzaira ulergaitza.
o Kontsonanteen omisioa.
o Artikulazioan arazoak.
o Soinuen omisioa, distortsioa eta aldatzea.

Disfluentzia:
o Komunikatzeko frustrazioa.
o Hitz egitean buruaren astintzea.

EZAUGARRIAK

Pertsonak ahoz komunikatzeko arazoak sortzen dituzten ezintasunak.

DEFINIZIOA

MINTZAIRAREN NAHASTEAK (LABURPENA):

Eskola-garaian agertzen diren nahaste psikoebolutiboak
179

AHOTSAREN
ASALDURAK
Zarata eta oihu-egoerak
saihestu.
Mantso, argi hitz egin,
oihukatzeko
dituzten
ohiturak saihestuz.
Entzunezko
aparatuak
intentsitate
normalarekin.
Edari hotzak saihestu.

Disartria:
Hitzen artikulazioen produkzioan dauden akatsak zuzendu.
Ebaluazio sakona.
Mintzamenaren mugimen-prozesuak aztertu.

Disglosia:
Tratamendua malformazioaren araberakoa.
Logopedak hitz egiteko daukagun organoen miaketa egin.

ARTIKULAZIOAREN ASALDURAK
Dislalia:
Ebaluazio sakona; anamnesia.
Artikulazioaren ebaluazioa egin.
Kontsonante zein bokal desberdinekin jarduera desberdinak.

FAMILIAREN ETA ESKOLAREN ARTEKO KOORDINAZIOA/ELKARLANA
Goiztiarra.
Egokitua.
Logopedaren eskutik: lasaitasuna, arnasketa eta fonazioa.
Etengabekoa eta jarraitutasunezkoa.
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Komunikatzeko gaitasunean atzerapena.
Harreman sozialen aurrean zailtasunak eta oztopoak.
Hizkuntzaren eraikuntzan parte hartzen duten elementuetan arazoak:
o Fonologian.
o Morfologian.
o Sintaxian.
o Semantikan.
o Pragmatismoan.
o Ulermenean eta ekoizpenean.
o Etiologian.

EZAUGARRIAK

Elebitasun-egoerak:
o Koordinatua.
o Konposatua.
o Subordinatua.

Elebitasuna:
o Euskara-gaztelania.
o Euskara-frantsesa.

EUSKAL HERRIKO EGOERA LINGUISTIKOA

Hizkuntza bateko hiztunek hizkuntza osatzen dituzten zeinu eta arau multzoetan zailtasunak dituztenean.

DEFINIZIOA

HIZKUNTZAREN NAHASTEAK (LABURPENA):
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ESKU-HARTZEA
Hizkuntzaren erabilera egokia bultzatzeko egoerak sortu.
Irakasleek eta gurasoek jarrera baikorra izan.
Hitzezko eta ez-hitzezko komunikazioa bultzatu.
Ez zaio gure ulermen eza transmititu behar.
Ariketa fonetikoak jarri praktikan. Komunikazio-egoerak sortu.
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ESKU-HARTZEA

PAZIENTZIAZ
ARITZEA
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2.3.1.5. Lengoaiaren mugaketa esanguratsua edo lengoaiaren nahaste zehatza
(LME —euskaraz— / TEL —gaztelaniaz— Trastorno Específico del Lenguaje)
(Aguado; López-Ibor, 2002. Atal honetan aipatzen diren edukiak Aguadoren
erreferentziatik jaso dira)
KOKAPENA
TEL, lengoaiarekiko zehatzak ez diren nahasteak biltzen dituzten hizkiak
dira. Hau da, ezin zehaztu daitekeen hizkuntza-arazo bat agertzen denean, TEL
bezala defini daiteke. Esan daiteke, beraz, gaixo bakoitzak berezko ezaugarriak
izango dituela, beste gaixo batek ez bezalako ezaugarri zehatz batzuk izan ditzakeelako.
Lengoaiaren mugaketa esanguratsua da, baldin eta garun-lesioen, entzumen-urritasunaren, inteligentzia eskasaren, gaitasun motor ezaren, adimen urriaren
edo sozio-ingurumen eragileen ondorioa ez bada: «Limitación significativa del
lenguaje que no es debida a pérdida auditiva, daño cerebral, baja inteligencia,
déficit motores, factores socioambientales o alteraciones del desarrollo afectivo»
(Leonard, 1998).
Horregatik nahaste honi, hain zuzen, espezifiko deritzo, ez baitu erlazio zuzenik nahaste neurologiko, sentsorial eta motorrekin, ezta atzerapen mentalarekin ere.
Hizkuntza eskuratu, berenganatu, ulertu edota egokitasunez adierazteko
arazo bezala ere azal daiteke, zeina haurrak esaten dituen lehenengo hitzen
momentuan hasten den.
Izan ere, argi geratuko da, nahaste hau irakurketa-idazketa prozesua
hastearekin batera osotasunez agertuko dela, 6-7 urte-bitarte horretan hain zuzen
ere. 3 urte betetzen dituztenean, ordea, eta hitz egitearekin batera, arazoa nabarmentzen has daiteke ez baitute hizkuntza era funtzionalean garatu eta horrek
ikaskuntzan eta harreman sozialetan era negatibo batean eragiten du.
Nahaste honek hizkuntzaren alde idatzian zein ahozkoan eragiten du.
Beraz, sistema linguistikoaren alderdi fonologiko, morfologiko, semantiko,
sintaktiko edo/eta pragmatikoan zailtasunak ekar ditzake.
Horretaz gain, haur hauek zailtasunak izaten dituzte hizkuntzaren prozesamenduan edo informazioa esanguratsua barneratzeko orduan, baita epe motzerako memorian ere.
HAUTEMATEA
TEL duen haur baten detekzioa egitea zaila izaten da, haur hauei zaila egiten
baitzaie kontzentratzea, bai eta arreta mantentzea ere. Horrekin batera, etxeko
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lanak egiteko zailtasunak dituzte eta erraz despitatzen dira. Sintoma hauek bai
arreta-gabeziarenak baita hiperaktibitatearenak berezkoak dira ere, beraz,
arazoaren detekzioa kontu handiz egin beharko da, aurreko horiekin nahastea
ekidinez. Horietaz aparte, beste nahaste hauekin ere nahas daiteke: dislexia,
TDAH, TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).
Nahaste hau 5 urtetik aurrera zehaztasun nahikoarekin hauteman daiteke eta
goiz egiteak ondorioen mesederako izan daiteke. Detekzio goiztiarra egitea
beharrezkoa da, eskola-trebetasunetan lengoaiaren garapena ezinbestekoa baita, eta
hizkuntza-urritasunaren metatzeak eragin dezakeen pobretasuna garrantzitsua izan
baitaiteke garapenerako.
Haur batek TEL duela esaten da:
– Adin mentalaren eta hizkuntza-adierazpenaren artean 12 hilabeteko
diferentzia dagoenean.
– Adin mentalaren eta hizkuntza-errezeptorearen artean 6 hilabeteko
aldea dagoenean.
– Adin mentalaren eta adin linguistiko konposatuaren (lengoaia adierazpen eta errezeptiboan) arteko aldea 12 hilabetekoa denean.
Nahaste hau haurtzaroan hautematen da eta hizkuntzaren atzerapen
sinple eta normal batetik bereizi behar dugu.
TEL detektatzeko, aurreko paragrafoan zehaztu bezala, gaitasun kognitiboak eta hizkuntzaren gaitasunak aintzat hartu behar dira. Haurraren hizkuntza kontuan hartu beharko da haren adierazpen errezeptorean eta arlo fonologikoan
(helarazitako soinuak), lexikoan (erabilitako hiztegia), morfosintaktikoan (esaldiak
antolatzeko modua), semantikoan (esanahia) eta pragmatikoan (erabiltzeko modua).
Eskolan, haur batek TEL duela esateko, hainbat puntutan jar dezakegu arreta:
– Ikaskideekin dituen elkarreraginak behatuz:
• Haiekiko kontaktu txikia.
• Ikaskideekiko harremanek eragindako asetzea gainerakoena baino txikiagoa da.
• TEL duten haurrek, haien antzeko ezaugarriak dituzten beste haurrekin, aparteko taldeak osatzen dituzte.
• Adiskidetasunezko harremanak mantentzeko zailtasunak dituzte.
Gainera onartuak izateko ere arazoak izaten dituzte gainerako ikaskideen partetik (jokoetan aukeratuak izateko, talde-lanak egiteko…).
• Helduekin interakzio gehiago hasten dituzte.
• Erantzun motzak sortzen dituzte.
• Erantzun ez-ahozkoak egiten saiatzen dira, ahozkoak ekidinez.
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• Hasita dauden interakzioetan sartzeko zailtasunak agertzen dituzte:
denbora gehiago kostatzen zaie haietan sartzea, interakzioetan denbora
gutxiago ematen dute, gainerakoak haiengana gutxiago zuzentzen dira…
– Irakasleek dituzten ideiak eta behaketak:
• Sozialki trebetasun gutxiago dituzte, esaterako, bulkadak kontrolatzeko zailtasunak dituzte.
• Jokabide iheskor gehiago dituzte (jokoan parte hartu nahi dute baina
ez dira ausartzen edo antsiatsu jartzen dira).
• Hiperaktibitatea.
• Gaizki tratatuak direnean ez dute aurpegia ematen eta egoeraren
aurrean kexatzen.
• Arreta jartzea kostatzen zaie, beraz, gutxiago entzuten dute
– Eragin psikologikoak:
• TEL, trastorno psikologiko gehiagorekin lotuta dago: antsietatearekin
(fobia soziala) eta nortasun antisozialaren nahasmenduarekin (gizonezkoengan bakarrik).
TEL nahaste honen inguruan sailkapen bat egiten da:
– ADIERAZPENEZKO NAHASTEA
Dispraxia berbala:
• Jarraitutasunez hitz egiteko ez dira gai.
• Artikulazioarekin zailtasun handiak dituzte.
• Askotan hitz egiteko gaitasun eza azaltzen da.
• Hizkuntzarekiko ulermen normala dute.
Programazio fonologikoaren nahastea:
• Jarraitutasunez hitz egiteko gaitasuna nagusitzen da, baina era ulergaitz
batean.
• Ulerkera normala dute.
– ULERMENEAN ETA ADIERAZPENEAN ERAGITEN DUTEN
NAHASTEAK
Nahaste fonologiko-sintaktikoa:
• Jarraitutasunez hitz egiteko gaitasuna nahasia da.
• Artikulazioaren asaldura nabarmentzen da.
• Adierazpen mugatua dute.
• Esaldiak egiteko zailtasunak dituzte.
• Gramatika eza.
• Hizkuntza ulertzeko gaitasuna urria da.
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Agnosia auditibo-berbala:
• Ahozko hizkuntza ulertzeko zailtasun larriak. Zenbait kasutan hizkuntza
ez ulertzera hel daitezke.
• Adierazpenean esaldi motzak edo hitz bakarrak nagusitzen dira.
• Artikulazioaren asaldura nabarmentzen da.
• Jarraitutasunez hitz egiteko gaitasun nahasia dute.
– TRATAMENDU ETA FORMULAZIO-PROZESUAREN NAHASTEAK
Semantiko-pragmatikoa:
• Jarraitutasunez hitz egiteko gaitasuna dute.
• Artikulazio normala nabarmentzen da.
• Esaldi gramatikal normalak osatzen dituzte.
• Elkarrizketa modu zehaztugabeak nagusitzen dira.
• Esaldi konplexuak ulertzeko zailtasunak dituzte.
Lexiko-sintaktikoa:
• Jarraitutasunez hitz egiteko gaitasuna dute, hala ere, askotan toteltasuna
azaltzen da.
• Artikulazio normala dute.
• Argota erabiltzeko erraztasunak dituzte.
• Sintaxi landugabeak erabiltzen dituzte.
• Esaldi konplexuak ulertzeko orduan zailtasunak agertzen dira.
Eragileak
TEL nahastearen eragileei buruz oraindik ere oso gauza gutxi ezagutzen da.
Dena den, nahastea genetikoki heredatzen dela esateko arrastoak daude; TEL duten haurren % 50-70ean, antzeko arazoak dituzten familia-aurrekariak aurkitu dira.
Ondorioak
TELek hizkuntza idatziaren inguruko ondorio zuzenak ditu. Idazteak aurretik
ahozko komunikazioa menderatzea ekartzen du eta horrekin batera hitz bakoitza
eraikitzeko beharrezkoak diren soinuak ezagutzea. Horrekin ondoriozta dezakegu
TELek eragin garrantzitsua duela gainerako alderdien ikaskuntza-prozesuan, bai
horiek jasotzeko baita adierazteko orduan ere zailtasunak ager daitezkeelako.
ESKU-HARTZEA
TEL, nahiko arrunta den nahastea da, hala ere, arina den kasuetan, ez da beti
esku-hartze ona egiten.
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Esku-hartzea Haur Hezkuntzako etapan hasi beharko da. Nahastea goiz
detektatzen ez bada, haurrak beste arazo psikologikoren bat izan dezake.
Hori dela-eta, esku-hartzea ahalik eta lasterren egitea beharrezkoa da. Zehazki hizkuntzarekiko atzerapen-ezaugarri bat nabarmentzen den momentu berean
egitea gomendatzen da. Beharrezko ebaluazioaren ostean, haurraren gurasoei zailtasun horiei aurre egiteko hainbat estrategia irakatsi beharko zaizkie eta horiek
haurrarekin batera praktikan jarri, hizkuntzaren garapen egokia ahalbidetzeko.
Hauek izango dira gurasoei haien seme-alabekin jarduteko gomendatuko
zaizkien orientabideak:
– Haurrak hasitako aktibitateetan sartu eta egunero denbora-tarte zehatza
eskaintzea (20 minutu gutxi gorabehera).
– Haiengana esaldi motz eta hiztegi egokiarekin zuzentzea.
– Haurraren ekintzak interpretatzea.
– Txandak errespetatzea (haurraren ekintzak txanda baten osagaitzat hartuak izan behar dira).
– Haurrak eraikitako «formatuak» identifikatzea, eta hortik abiatuta,
berriak sortzea; gutxika keinu zein hitz berriak zabaltzea.
Horrekin batera, haurra eskolatuta badago, hezitzaileek haurraren hizkuntzaestimulazioa bultzatzeko ahaleginak ere egin beharko dituzte.
Guraso zein hezitzaileei egingo zaien estrategien irakaskuntza esplizituki egin
beharko da eta emaitzak aldizka ebaluatuko dira, beharrezkoa denean esku
hartzeko erak aldatuz.
Esku-hartzea zentroko logopedaren bitartez egingo da, beraz, logopedari
laguntzeaz aparte, irakaslearen lana detekzioan baino ez da egongo.
Esku-hartzea, programa pertsonal baten bitartez egingo da.
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KOKAPENA:
Lengoaiaren mugaketa esanguratsua
da, baldin eta garun-lesioen, entzumenurritasunaren, inteligentzia eskasaren, gaitasun
motor ezaren, adimen urriaren edo sozioingurumen eragileen ondorioa ez bada (Leonard,
1998).
DETEKZIOA:
–
–
–
–
–
–
–

–

Detekzio goiztiarra eskatzen du, haurtzaroan.
Zaila da, beste arazoekin nahas daitekeelako:
dislexia, hiperaktibitatea, arreta-gabezia,
TDAH, TEA.
Gaitasun kognitiboak eta hizkuntzaren
gaitasunak aintzat hartu behar dira:
Eragileak: genetikoak izan daitezke.
Sailkapena:
Adierazpenezko nahastea:
x Dispraxia berbala.
x Programazio fonologikoaren nahastea.
Ulermenean eta adierazpenean eragiten duten
nahasteak:
x Nahaste fonologiko-sintaktikoa.
x Agnosia auditibo-berbala.
Tratamendu eta formulazio-prozesuaren
nahasteak:
x Semantiko-pragmatikoa.
x Lexiko-sintaktikoa.

ESKU-HARTZEA:
–
–
–
–
–

Goiztiarra behar du izan, Haur Hezkuntzan.
Hezitzaile zein gurasoek haurraren hizkuntza-estimulazioa
sustatu behar dute.
Emaitzak aldizka ebaluatu behar dira
Esku-hartzea, bereziki, zentroaren logopedaren esku egoten
da.
Programa pertsonala behar da.
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2.3.2. Harreman edo portaerari loturiko nahaste nagusiak
Atal honetan, aldiz, arazo psikosomatikoak, Down-en sindromea, autismoa,
mugimen-arazoak —eta honen barruan garun-paralisia—, oligofreniak eta supergaitasuna sartu ditugu.
2.3.2.1. Nahaste psikosomatikoak
Definizioa eta kokapena
Gizakiok ezin dugu gorputza eta adimena bereizi, halabeharrezkoa da. Pentsatzen dugunaren artean, gure emozioen artean eta gure funtzionamendu
fisikoaren artean harremana dago, guk nahi edo ez. Hau da, gure pentsamenduen
izaerak, besteen aurrean egoteko jarrerak, gure emozioek, aldaketa fisikoa eragiten
dute guregan. Eremu honetan kokatzen dira arazo psikosomatikoak, egoera
fisikoan eragiten duten faktore psikikoak direlako (Pérez Cabani, 2001).
Arazo psikosomatikoek 7 alderditan eragiten dute: azalean (ekzemak), arnas
sisteman (asma), nerbio-sisteman (migrainak), digestio-sisteman (elikadurak gora
egin, kakalarria), sistema endokrinoan (hormonak), odol-sisteman eta ugalketan
(hilerokoa galtzea). Eremu horietan desorekak daudenean, arazoak egongo dira eta
pertsona gaizki dagoenean hauetan eragingo du.
Nahaste psikosomatikoak gure sentimenduak edo faktore estresagarriak
adierazteko zailtasunarengatik sortzen dira (esaterako, gertuko pertsona baten
heriotza, dibortzio bat, haurdunaldi bat…). Gogo-aldarte hauek aktibatzen dituzte
gorputzaren prozesu batzuk. Ikerketa batzuek frogatu dutenez, egoerei modu
baikor batean aurre eginez gero, nahaste hauetatik babesten da gizakia (Pérez
Cabani, 2001).
Nahasteok agertzeko orduan, zenbait faktorek eragiten dute: psikologikoak,
sozialak, ingurunekoak eta biologikoak. Gure defentsak baxu daudenean (sistema
immunologikoa) errazago hartuko dugu gaixotasun bat.
Bestalde, jokaera-patroi batzuk gaixotasun zehatz batzuekin lot daitezkeela
ikusi zuten, horretarako hainbat nortasun desberdindu zituzten:
A nortasuna. Pertsona hiperaktiboak, agresiboak, urduriak, beren lanean
oso inplikatuta daudenak → kardiopatia iskemikoa izateko aukera handiak:
bularretako anginak, infartuak, buruko minak…
B nortasuna. Pertsona lasaiak, segurtasuna dutenak eta emozioak adierazten
dituztenak → ez dago gaixotasun batekin erlazionatua.
C nortasuna. Pertsona pasiboak, konformistak, sumisoak, bere sentimenduen adierazpen eskasarekin → minbizi mota desberdinak izateko aukera.
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Detekzioa
Oraintxe esan bezala, alde emozionalean desorekak daudenean, arazo fisikoak ager daitezke. Esaterako;
– Gosaria botatzen badu, argi dago digestio-aparatuan arazoak daudela.
Baina horren arrazoiak ez daude hain garbi: gustura ez dagoelako eskolan
edo besterik gabe hoztu delako eta bota egin du… Arazo psikosomatikoa
(komunikazio-arazoa) izateko, ez da bakarrik behin gertatu behar, hau da,
ikusten badugu egunero botaka dagoela, ez da izango beti ez diolako ongi
egiten, baizik eta nahaste bat dagoelako hor atzean.
Guk horrelakoren bat detektatu ostean, ez dugu diagnostikorik egin behar,
hori pediatrak egingo du. Baina bai kontuan hartu beharko dugu gure esku-hartzea
egiteko eta haurrari laguntzeko.
Detekzioa egitean, oso garrantzitsua da haurraren ingurunea eta arazo posibleak ezagutzea (anai-arrebaren bat izan behar duen, etxean arazorik dagoen…).
Adibidez, horrelako marrazkia egiten badu, esan nahi du bere familiak paso egiten
duela eta elkartu behar ditugula (Pérez Cabani, 2001).

Esku-hartzea
Nahaste psikosomatikoak hauteman bezain azkar hasi behar gara lanean, hala
ere, nik uste dut esku-hartzea prebentzio moduan egin behar dela, hau da, ez dela
itxaron behar agertu arte zerbait egiteko. Ikusi dugun bezala, arazo psikosomatikoen kausa, emozioak ez adieraztea da. Azken finean emozioek egoera fisikoan
eragin zuzena dutelako. Beraz, lehenik eta behin bai familian baita eskolan ere,
haurrari laztanak egin beharko zaizkio, ukitu honek blokeo emozionala
ekiditen duelako.
Bestalde, ikerketek diotenez, gaur egun DBHn 5 ikasletik 1ek izaten du
estresa eta LHn 8tik 1ek. Down-en sindromea duen haur batek ez du estres hori
izango, gutxienez ez guk ulertzen dugun bezala, estereotipo sozialetatik kanpo
dagoelako. Normalitatean gaudenok (gehiengoa eta ez horregatik hobeto bizi
direnak) estereotipo sozialak ditugu eta hauek estresa sortzen dute: besteak bezala
janztea (moda), koadrila izatea, larunbatetan ateratzea, etab. Hauek haurrekin
landu beharko ditugu eta jarraibideak eman.
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Horretaz gain, nire proposamena da emozioak lantzea, hots, hezkuntza
emozionala egitea. Adimen emozionala lantzea oso onuragarria da haur guztientzat. Emozioen hezkuntza etxetik hasi behar da, baina maiz gertatzen da
gurasoek ez dutela adimen emozionala garatua (Goleman, 1996).
Adimen emozionala honela defini dezakegu: «Sentimenduak eta emozioak
maneiatzeko gaitasuna, haien artean desberdintzeko eta informazio hori erabili
gure ekintza gidatzeko». Kontzeptu hau Goleman-ek zabaldu zuen.
Adimen emozionala lantzean, hauek dira landuko ditugun edukiak:
– Emozioak: norberaren emozioak identifikatzen ikastea, hiztegi emozionala
garatzea, intentsitatea neurtzea, erreakzio emozionalak maneiatzea, hauek
erabiltzeko modu egokia identifikatuz.
– Pentsamenduak eta jokaerak: inpultsibitatea gelditzea, moteltzea.
– Norbanakoaren onarpena: bakoitzak bere burua onartzea baldintza guztietan, geure burua maitatzen ikasiz, geure burua onartuz akatsak eginik ere,
gure ahuleziak gaindituz baita besteek pentsatzen dutena ere.
FAMILIA
Hasieran familia izango da haurrarentzat jokaera-irudi bakarra edo behintzat
nagusia, beraz ezinbestekoa da gurasoek jakitea nola gara dezaketen haien
adimen emozionala, eta, bestalde, jakin baita hori haurrek nola ikasten eta
garatzen duten. Gurasoak helduak badira emozionalki, haurrak era egokian
garatuko du, ikusi dugun bezala, hezkuntza emozionala etxean hasten delako
(Pérez Cabani, 2001).
Haurrek haien maila emozionala garatu egingo dute helduek irakasten edo
praktikatzen duten neurrian, horretarako:
– Lehenik eta behin haiekin denbora nahikoa pasatu behar da hitz egiten
(eskolan egin dutena, haien lagunen gauzak, kezkak…).
– Funtsezkoa da gurasoei galdetzea ea nahiko eta ongi lo egiten duten; horrela ez bada eta egunero behartzen baditugu esnatzera, kaltea agertuko da
lehenago edo beranduago.
– Ez da estresatu behar kalteak egongo direlako.
– Ongi elikatu behar da arazorik egon ez dadin.
– Gehiegizko kontrola saihestu behar da.
– Haurren tokian jarri eta haien ikuskera ulertzen saiatu beharra dago.
– Gustuko dutena eta ez dutena esatera animatu behar dira.
– Beste umeekin jolastera animatu behar dira.
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Gurasoek jakin behar dute haurrek mantso ikasten dutela baina beti daudela
ikaskuntza-prozesuan eta haiek direla haurrentzat informazio-iturri nagusia.
Haien bidez jasoko dituztela bizitza osorako erabilgarriak izango diren gaitasunak
(onak izanez gero).
Haurrak garatuz doaz eta gurasoen joera izaten da gehiegi babestu nahi izatea
eta haien beharrei aurrea hartzea. Horrela, emozionalki behar dituztela uste dute
eta ez diote haurrari aukerarik ematen bere sentimenduak adierazteko. Gaur egun
umeei, «dena egina» ematen zaie eta hau ez da helburua. Lortu behar dena da,
giro lasaigarri bat zeinean haurrak sentitzen duena adieraziko duen. Horrela ikaslea
gero eta autonomoagoa izango da eta lorpenak berak bakarrik erdietsiko ditu,
horrek dituen ondorio baikorrekin.
ESKOLAN
Nola lor dezakegu haurrek deseroso sentiarazten dituzten emozioak
modu baikor batean ikustea? Helburua ez da haien emozioak ezkutatzea, baizik
eta lasaitzen ikasi eta gauzei beste ikuspegi batetik begiratzea.
Gurasoen papera oinarria izan arren, irakasleok ere eremu honetan zeregin
handia daukagu eta, gurasoak bezala, lehendabizi adimen emozionala ongi
garatua izan beharko dugu haurrei gararazteko (Goleman, 1996).
Nola garatzen da adimen emozionala?
– Haurra den bezala onartuz.
– Bere ezaugarriak errespetatuz.
– Gauza batzuk besteak baino hobeto egingo dituela aintzat hartuz, beraz,
arlo batzuetan laguntza gehiago beharko du.
– Babesteko joerak, nahiz eta intentzio onarekin egin, oztopatu egiten du
haien adimen emozionalaren eta autonomiaren garapena. Esaterako, Downen sindromea duen ikaslea (bai gelan baita etxean ere) ikasle bat gehiago
da, eta ez du izan behar soilik laguntza jasotzen duen pertsona. Gehiegi
babestuz gero, haurraren iniziatiba moztu egiten da eta bakarrik ikasten da ekiten bazaio, beraz, gauzak esperimentatzen utzi behar zaio
ikas dezan.
Nola indartu dezakegu asertibitatea haurrengan? Nola hitz egin behar
diegu?
1. Haren ondoan jarriz.
2. Haren ikuspegira hurbiltzen saiatuz; haiek bezala pentsatzen saiatuz,
adinaren arabera, etab.
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3. Entzuten diegula adieraziz: buruarekin baietz esanez, begietara begiratuz,
galderak eginez, haiengandik gertu egonez…
Jakin behar dugu haurrek adierazten dutena baino askoz gehiago ulertzen
dutela eta, beraz, guk lasai erantzun diezaiekegu, ulertzen gaituztelako.
Arazo psikosomatikoak ekiditeko biderik egokiena dela uste dut alde emozionala ongi lantzea. Horretarako beste ekintza batzuen artean erlaxazio-ariketak
egingo dira gelan:
– Arnasten ikasteko: puxikak puztuko dituzte lehenengo. Ondoren etzan
egingo dira eta sabelean zerbait jarriko dute ikusteko igo eta jaitsi egiten
dela arnasten dutenean. Kontrolatuko dugu azkarregi ez arnastea hiperbentila ez daitezen.
– Erlaxatzeko:
Tentsio/distentsio ariketak
• Indarrez itxi eskua eta poliki ireki.
• Eskumuturra indarren gora eta behera eraman eta ondoren hasierako
posiziora itzuli.
• Aurpegian: begiak fuerte itxi eta poliki ireki, ezpainak atera eta sartu,
mingaina ahosabaiaren kontra jarri.
• Lepoa erlaxatzeko: alde batera, bestera, aurrera, atzera poliki mugitu.
• Enborra erlaxatzeko: sorbalda goratu sabaia ukitu nahi bagenu bezala,
sorbaldak aurreraka eraman hotza izango bagenu bezala, sabela atera
oso lodi egongo bagina bezala, sabela barrurantz sartu oso argal egongo
bagina bezala, esnatzen gareneko keinua eginez gorputza luzatu…
hauetako bakoitza egin ondoren (tentsioa egin ondoren) erlaxatu.
• Hankak: lurra oso fuerte zapalduko bagenu bezala egin, muskulu desberdinak uzkurtu eta ondoren erlaxatu.
 Erlaxazio dinamikoa: haurrei musika jarriko zaie eta erritmoa
eramanez mugitu egingo dira. Azkar-poliki, puxika bat emanez eta
lurra ukitu behar ez duela esanez eta beraz korrika joan beharko dira,
animaliak imitatu gorputz-atal guztiak erabiliz, dantza…
 Sormena erabili: imajina dezagun kotxe batean goazela, txori bat
garela, pilota bat, jantziko bagina bezala, asko luzatzen den katu bat,
txikle bat mastekatu, hartz erraldoia gure gainetik pasatuko balitz
bezala… egoerak asmatu eta horrek sentiarazten diena agertu behar
dute eta keinuz egin. Hau da antzerki moduko bat. Hau oso egokia
da, horrela hainbat emozio ager ditzaketelako: poza, tristura, negargura, maitasuna…
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 Irudimenaren bidez, haiek gustuko duten toki batera joango gara.

Hango egoera irakasleak deskribatu egingo du, zehaztasun guztiak
emanez. Oso garrantzitsua da beraiek oso ongi pasatu duten toki bat
izatea (hondartza, ateraldi bat, igerilekua…). Haurrak etzanik egongo
dira eta egoera imajinatzea eskatuko zaie. Gomendagarria da ahots
goxoa erabiltzea.
Azkenik, zerbait detektatu ondoren berehala gurasoekin hitz egin behar da
eta elkarren artean adostasun batera iritsi arazoa konpontzeko, elkarlana
ezinbestekoa delako oraingoan ere.
GELAN PROPOSATUTAKO JARDUERAK
Arazo psikosomatikoak, zer dira?
– ARDURATASUNA. Norbanakoaren arduratasuna landu; haurrei ardurak
eman (beraien mailari egokituak). Eginbeharrekoak betetzen doazen
heinean, euren buruekin gustura sentitzen doaz; ondorioz: autoestimua
igotzen da, autokontzeptua positiboago bilakatzen da, autokonfiantza
pizten da eta haurrak bere buruari buruz uste duena positibo bilakatzen den
heinean, atentzioa emateko beharra gutxituz joango da. Noizbehinka atentzioa ematea ez dago gaizki, baina modu justifikatu batez egin behar da.
– NORBANAKOAREN PROTAGONISMOA. Arazo psikosomatikoa duen
haurra sakonki behatuko dugu, haren abilezien bila. Haurra zertan den
trebea topatu, jakin behar dugu; hortaz: haurra trebea den horretan interesa
azaltzea eta bat-bateko gauza balitz bezala, gelako gainerako haurrekin
interesa partekatu, gaiari buruz solasaldi ozen bat antolatuz (gaiari buruz
zer dakiten ozenki galdetuz, ezagutzen duten edo ez, eta abar…) Gure
helburua, arazo psikosomatikoa duen haurrak parte har dezan izango da;
abilezia motaren arabera: kirol batez ari bagara, eskatuko diogu, gelako
gainerakooi erakuts diezagun nola praktikatzen den, nolako arau motak
dauden… Jarduera honen bitartez, lortzen duguna da arazo psikosomatikoa
duen haurrak gela osoaren atentzioa bereganatzea; hau da: berak eskatzen
duen hori bera… baina oraingoan, modu somatiko baten bidez izan
beharrean, beste era osasuntsuago baten bidez izatea: bere trebetasun batek
balio izan dio besteekin harremanetan jartzeko eta bere autoestimua
goratzeko, bere buruarekin gustura egoteko aukera bilakatzen delako; eta
autoestimu altua izanda, autokontzeptua ere hobetuz doa, besteen
atentzioen beharra gero eta gehiago murriztuz; besteen atentzioa debalde
lortzeko beharrik gabe, ez dago zergatik ezer somatizatu beharrik.
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– EMOZIOAK eta SENTIMENDUAK landu (nola sentitzen garen gu, diren
besteak, sentiarazten ditudan nik besteak… eta abar) egoera ezberdinen
aurrean, denon artean aztertu; gelan landu bakoitzaren eta besteen hainbat
emozio nahiz sentimendu; sentimenduak adierazteko modu ezberdinak
ezagutu eta aztertu; emozioak adieraztearen naturaltasuna landu eta abar…
barruan daramaguna nola kanporatu kalterik jaso eta eman barik.
Harreman sozialak bultzatzen dituzten jarduerak proposatu: taldeproiektuak, ateraldiak, taldekako jokoak, taldekako konkurtsoak, eta abar…
JARDUERAK
– Mimo bat gelara ekarri. Berarekin aurretik adostutako emozio eta
sentimenduak azaltzen dituen saioa antzeztuko du mimoak. Ondoren alde
egingo du eta, besteok, ikusitakoa komentatuko dugu denon artean eta
ikusitakoak zer sentiarazi digun aztertuko dugu ere.
– Gelako haurrak taldeka banatu (hiru pertsonako taldeak egin). Talde bakoitzak sentimendu bat hautatuko du, gero, besteen aurrean talde bakoitzak
egoera bat antzeztu beharko du non hautatutako sentimendua azaltzen den.
– Sentimendu eta emozio ezberdinak adierazten dituzten irudiak, koadroak,
argazkiak, entzunaldiak, bisitak, jarduerak, jokoak, esposatzeak, bizipenak,
ipuinak, berriak, eta abar landu.
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EGOEREI MODU BAIKOR BATEAN AURRE EGINEZ GERO, NAHASTE
HAUETATIK BABESTEN DA GIZAKIA.

Definizioa:
– Faktore psikologikoek gure egoera fisikoan eragiten dute
eta batzuetan horrek nahasteak sortzen ditu, nahaste
psikosomatikoak hain zuzen ere.
– 7 alderditan eragiten dute: azalean , arnas sisteman,
nerbio-sisteman, digestio-sisteman, sistema endokrinoan,
odol-sisteman eta ugalketan. Eremu hauetan desorekak
daudenean, arazoak egongo dira eta pertsona gaizki
dagoenean hauetan eragingo du.
– Frogatua dago: egoerei modu baikor batean aurre eginez
gero, nahaste hauetatik babesten da gizakia.
– Jokaera-patroi batzuk gaixotasun zehatz batzuekin lot
daitezkeela ikusi da.

Detekzioa:
– Arazo psikosomatikoa (komunikazio-arazoa) izateko, ez ba bakarrik behin gertatu
behar, hau da, ikusten badugu egunero zerbait gertatzen dela (adibidez, botaka
egitea) ez da kasualitatea izango, zerbait egongo da horren atzean.
– Ez dugu diagnostikorik egin behar, pediatrak egingo du.
–
Detekzioa egitean, oso garrantzitsua da haurraren ingurunea eta arazo posibleak
ezagutzea (anai-arrebaren bat izan behar duen, etxean arazorik dagoen...).
Esku-hartzea:
– Laztanak, ukitu.
– Adimen emozionala landu.
– Esku-hartzea arazoa egon baino lehen egin behar da, eta indartu nahastea
agertzen denean.
– Jarduerak nolakoak?
o Emozioak adieraztekoak.
o Erlaxatzekoak.
o Estereotipo sozialetatik urruntzekoak.
– Gehiegizko babesa ekidin.
– Gurasoak eta irakaslea = eredua haurrarentzat, beraz, lehenengo guk izan
beharko dugu garapen emozional egokia.
– Ez eman dena egina, helburua autonomoa izatea delako eta bere nahiak
adieraztea.
– Gauzei ikuspegi positibo eta lasaigarri batetik begiratzea.

7 ALDERDITAN

SIST.
ENDOKRINOA

JOKAERAPATROIAK

adib.

ARNASKETAJARDUERAK

ESKU-HARTZEA

TENTSIOETA
DISTENTSIOJARDUERAK

GURASOEK
DENBORA
GEHIAGO
PASATU
HAIEKIN

GEHIEGIZKO
BABESA
SAHIESTU
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2.3.2.2. Garapenaren Nahaste Orokorrak (GNO)
DEFINIZIOA
Garapenaren Nahaste Orokorrak garapenaren eremu anitzetan eragiten du:
elkarbizitza sozialerako trebetasunetan, komunikatzeko trebetasunetan edo
estereotipatutako jarrera, interes eta jardueren agerpenean. GNOren barne Rett
nahastea, Asperger nahastea, Tourette nahastea, autismoa eta haur-nahaste desintegratzailea daude (López-Ibor, 2002).
Kausak argi ez badaude ere, aldez aurretiko aldagai genetikoek eta inguruko
faktoreek eragina dutela uste da.
DETEKZIOA
Nahastea antzemateko ez dago proba mediku zehatzik, detekziorako
haurraren jarrera eta gaitasunen behaketa zehatza erabiltzea beharrezkoa da.
Horretarako, zenbit test erabiltzen dira komunikazioa, gizarteratzea eta jarrera
neurtzeko.
Nahaste honen lehenengo sintomak 6. eta 15. hilabeen artean agertzen dira:
– Komunikazio-falta.
– Errepikatutako mugimenduak egitea.
– Objektu bizigabeekiko interes nabarmena (jostailuak).
Kasu guztiak ez dira berdinak, nahastea maila ezberdinetan ager daiteke:
arina, moderatua edo sakona.
GNOk agertzen dituen sintomak ondorengoak dira:
–
–
–
–

Esku-hartze soziala oso mugatua edo nahasia familia eta ezezagunekin.
Hizkuntzaren garapen mantsoa eta berantiarra.
Errepikatutako jarrerak.
Kanpoko zentzumen-estimuluei (argiak, soinua eta mugimenduan dauden
objektuak) sentsibilitate handia.

ESKU-HARTZEA
Ez dago nahastea sendatzerik, baina mindutako eremuen hobetzeari begira, zenbait tratamendu aurreikusten dira. Haur gehienek 2 edo 3 tratamenduri
jarraitzen diete batera. GNO daukaten haurrek instrukzio zehatzak behar dituzte
eta jarduerak ongi antolatu behar dira, sartzen diren aldaketak betiere modu
gradual batez tartekatuz (López-Ibor, 2002).
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ESKOLAN
Eskola-giroa sendoa eta aurreikuslea izan behar da. Haur hauek ez dute
ikastetxe berezi batera joan beharrik, eskola arrunt batera joatea komeni da
beste haurrekin batera integra daitezen. Garrantzitsua da urritasunik ez duten
haurrekiko interakzioa, erlazio hauei esker eredu egokiak jasotzen dituztelako
komunikazio, elkarrekintza sozial eta jarreraren arloetan.
GNO daukaten ikasleek hobeto ikasten dute eta gutxiago nahasten dira
informazioa ikusmenaren eta entzumenaren bitartez erakusten zaienean.
Eskola-curriculuma egokitu beharko zaie haur bakoitzaren beharren arabera
(López-Ibor, 2002).
Komunikazioaren eta gizarte-harremanen arloak lantzeko egokia da SCP
edo PECS sistemak erabiltzea, hau da, irudikapena erabiltzen duten sistemak.
Abstrakzio-maila ezberdineko ikus-ereduen integrazioa egokia da, baita
argazkien erabilera ere.
Haurren «denborak» errespetatu behar dira, bai lanari bai atsedenari dagokienez. Mugak epe motzera zehaztu behar dira eta diziplina anitzeko taldearen
esku-hartzearen beharra aintzat hartu.
FAMILIAN
Haur hauek orokortzeko arazoak dauzkatenez, zailtasunak izan ditzakete
eskolan ikasitakoa etxean praktikan jartzeko eta alderantziz. Tratamenduak
eraginkorrak izan daitezen familia eta haurrarekin esku hartzen duten profesionalen arteko koordinazioa ezinbestekoa da.
Gurasoentzat laguntza psikologikoa ezinbestekoa da, haurrekiko esku-hartzearen nondik norakoak zehaztu ondoren, inplikatutako guztien arteko kidetasunaren adierazle bilakatuko delakoan. Horrela, psikologoa familiari lagungarri
bilakatuko zaio jarrerak mugatzen edota egoerak hobetzen saiatuz, betiere kasu
zehatzaren eboluzioan oinarrituta.
JARDUERETAN LANTZEKO ALDERDIAK
– Beharrezkoa da ikasleekiko lotura lantzea enpatia erabiliz bai afektiboki
bai emozionalki.
– Arrakastarako aukerak garatzea.
– Ikasteko ingurua iraunkorra izan behar da antolaketa, errutina eta ikushizkuntzari dagokienez.
– Ikaslearen trebetasun kognitiboen lorpena bideratzea.
– Erabili behar den metodologiak testuinguru batean kokatua eta esperientzian oinarritua izan behar du.
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– Pertsona, objektu eta inguruarekin harreman-egoerak sortzea.
– Trukaketa komunikatiboak eragitea direkzio biko parametroak aintzat
hartuz.
2.3.2.2.1. Autismoa (López-Ibor, 2002)
DEFINIZIOA
Garapenaren nahaste orokor bat bezala sailkatzen da, esan liteke autismoa
garapen mental osoari eragiten dion nahastea dela. Nerbio-sistema zentralaren
disfuntzioak eragiten dituzten egoera neuropsikiatrikoak dira. Jokabidearen
adierazpenean agertzen da. Hau da, norbanakoaren komunikazioari eta erlazio
sozial eta afektiboei eragiten die sindrome honek. Haur-defizitak, lengoaia garatu
baino lehenagoko oinarrizko komunikazio-trebetasunen alterazio larriak dira. Kasu
horietan hitzezkoa ez den komunikazioaren alderdi zabalagoek egiten dute huts.
Autismoa duen batek bere barrenean sakonki babesten du bere burua eta
kanpoan dauden gauza eta pertsonekin harremana mugatzen du. Beraz, kanpoeta barne-faktore multzo baten elkarreraginaren emaitza da (López-Ibor, 2002).
DETEKZIOA
Autismoaren detekzioa, oro har, haurrak 3 urte bete baino lehenago gauzatzen da. Autismoaren lehendabiziko adierazpenak haurtzaroan agertzen dira eta
garapen osoari eragiten dion nahastea da.
Irakasleek eta familiak gaitza hautemateko kontuan eduki beharreko ezaugarriak, 9. taulan ageri dira betiere bi eremu horietan esku-hartzea nola egingo den
ikusteko (Eusko Jaurlaritza, 1996).
ESKU-HARTZEA
Oraindik ez dago tratamendu zehaztu bat, hainbat eremutatik egin behar da
eta, beraz, esku-hartze kontua da. Hala ere, esku-hartze egoki baten bidez posible
da gutxitzea eta haurraren gaitasunak ahalik eta gehien garatzea. Ume bakoitzak
programa indibidualizatua behar du eta irakasle, espezialista eta gurasoen
arteko elkarlana ezinbestekoa da.
ESKOLAN
Aditu berezituen laguntza jasotzea, baliabide egokiak erabiltzea, autismoari
buruzko prestakuntza eta formakuntza egokia edukitzea, beharrezkoak izan dira
(Fiz, 1933).
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Ikasgelaren eremuan
Programa pedagogikoa eta curriculumaren egokitzapena garatzeko orduan,
irakasleak kontuan hartu behar du autista bakoitzak bere gutxitasun, gaitasun eta
jokabide propioak dituela, eta, beraz, horiek aintzat hartzea ezinbestekoa izango
duela, arrakasta lortu nahi badu behintzat.
Autistekin lan egiteko orduan gehien erabiltzen diren teknikak bi dira
(Parker, 1994):
– Talde-lana: haur autistek beste pertsonekin harremanak izateko eragozpenak eta zailtasunak izaten dituzte, eta, oro har, talde txikietan hobeto moldatzen dira. Hori dela-eta, ikasgela talde txikitan banatzea egokia gerta daiteke.
– Ikaskuntza tutorizatua: kasu honetan, gelako ikasle bat —edo batzuk
kurtsoan zehar— ikasle autista baten tutore bilakatzen da. Era horretan,
errazagoa gertatzen da haur autistaren eta gainerako ikasleen arteko harremanak sustatzea. Autistaren eta beste haur baten artean harremanak ezartzen
direnean, oso garrantzitsua da erlazio horien jarraipena eta egonkortasuna
bilatzea.
Zenbait egokitzapen egin beharko dira, ikaskuntza eta gainerakoekiko
gizarte-harremanak bultzatzeko.
– Curriculum-egokitzapena:
Kasu indibiduala eta nahastearen larritasuna: haur bakoitza ezberdina
denez, berezko ezaugarriak eta errendimendua kontuan hartu beharko dira
hezkuntza-programa planteatzeko orduan.
Horretaz gain, oinarrizko betebeharrak ere aintzat hartu beharko dira:
• Jarduera malguak.
• Denbora zehaztea.
• Beste egoeretan sortzen diren dibertsitate-gaitasunak hautatzea.
• Lanen maiztasuna zehaztea.
– Helburuen hautaketa: haurraren adin kronologikoaren arabera berezko
premiak zehaztuko dira. Oso garrantzitsua da haurren gaitasunak lehenbailehen zehaztea, eskolako testuinguruan integratzeko.
– Helburuen maiztasuna: hezkuntzaren helburuak hautatzeko beste irizpidea
hauen erabileraren maiztasuna izango litzateke (adib. garbiketa pertsonala). Haurrari irakatsi beharreko edukiak eguneroko bizitzan baliagarriak
suertatu behar zaizkio; horrek haurraren independentzia eta integrazioa
ahalbidetuko ditu.
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– Gaitasun alternatiboen irakaskuntza: haur autistek ikaskuntzarako
mugak dituzte eta, ondorioz, zenbait helburu ezin dira bete. Kasu honetan,
beste gaitasun alternatibo batzuk planteatu beharko dira horiek lortzeko
(adib. komunikazio-koadernoak, komunikatzeko gailuak…)
– Ikaskuntzaren funtzionalitatea: hezkuntza-helburuak beste egoeretan
aplikatzeko baliagarriak izan behar dira, beraz autonomia eta funtzionalitatea bultzatzen dira.
Aipatutakoa kontuan hartuta, haur autista baten curriculumean honakoa
agertu beharko da:
– Komunikazio-arloaren eta ezagutza sozialaren arloen artean harreman
sendoa eta estua dago. Esku-hartzearen helburu nagusia ezagutza sozialaren eta gaitasun komunikatiboaren hobekuntza izanen da.
– Esku-hartzea egituraketa handia izatetik, egituraketa programatu batera
igaro behar da.
– Irakaskuntzan funtzionalitatea, berezkotasuna eta orokortasuna bilatu
behar dira. Gainera, motibazio-giro batean aurrera eraman behar da.
– Irakaskuntza-sistema egokiena okerrik gabekoena da. Lanak arrakastatsu
bukatu behar du.
FAMILIAN
Familiaren eta eskolaren artean harreman estu eta sendoak egon behar du.
Hezkuntza-pauta berdinei jarraitu beharko zaie, emaitzak eraginkorrak izateko.
Gurasoek guztiz erabilgarriak izan daitezkeen datuak edota behaketa ugariei
buruzko informazioa eskain ditzakete, neurri handi batean autismoaren inguruko
jokabideak argitzeko baliagarriak izango direnak (Garcia, 1992).
Honako baldintzak ezinbestekoak dira:
– Errealitatea onartzea, daukaten egoeraren aurrean errealistak izan
daitezen.
– Haurrak izan ditzakeen beldurren eta erlazio-arazoen inguruko lanketa
bultzatzea.
– Haien burua erruduntzat hartzeari uztea.
– Komeniko litzateke gurasoak antzeko egoeretan diren beste zenbait familiarekin kontaktuan jartzea. Horrela, arazoari aurre egiteko irizpide,
jokabide edota iritzi ugariren berri edukitzeko aukera izango dutelako,
askotariko ikuspegiak jasoz eta alderatuz (Trebol, 2001).

Eskola-garaian agertzen diren nahaste psikoebolutiboak

205

JARDUERETAN LANTZEKO ALDERDIAK
EZAGUTZA SOZIALAREN ARLOAN IZAN BEHARREKO ESKU-HARTZEA
Autismoa daukaten haurrengan ezagutza soziala ez da gainerako haurrengan
bezala garatzen. Hori dela-eta, ezagutza horien irakaskuntza zehatza beharrezkoa
da. Garatu beharreko helburu zehatzak hauek izango lirateke:
Honako baldintzak ezinbestekoak dira:
– Jokabideen oinarrizko erregelen irakaskuntza (adib.: jendaurrean ez
biluztea).
– Gizarte-errutinen irakaskuntza (adib.: agurrak).
– Kode emozionalen entrenamendua (adib.: film baten bitartez emozioak
azaltzea).
– Ustekabean gerta daitezkeen gauzetarako erantzun-estrategiak (adib.: lelo
zehatzak).
– Jolasen irakaskuntza.
– Ikaskideei edo gainerako pertsonei laguntza ematera sustatzea (adib.:
irakasleari laguntzeko eginkizunak irakastea).
– Itxurapen edo erreala ez dena eta erreala dena bereizteko jarduerak diseinatzea (adib.: ikaskide bati trapuz bete eta zera ikusarazi, lodia dirudi baina
errealitatean argala da).
– Beste pertsona baten ikuspuntu pertzeptiboa hartzea.
KOMUNIKAZIO-ARLOAN IZAN BEHARREKO ESKU-HARTZEA
Ahozko eta ez-ahozko komunikazioan alterazioa edo aldaketak dituzte haur
autistek. Beraz, garapen pertsonalerako eta gizarte-elkarreraginerako aukerak
eskainiko dizkieten komunikazio-estrategien garapena areagotu behar da. Horretarako komunikazio espresiboa eta funtzionala aurrera eramateko estrategiak
erabiliko dira, haurren euskarri izango direnak (hitzak, zeinuak, piktogramak…)
Komunikazio-arloko premiei erantzuteko kontuan hartu beharreko alderdi
nagusiak hauek dira:
– Garapen-maila ezagutzea.
– Hori beharrezkoa da, irakasleari ikaskuntzen plangintzaren inguruan
erabaki egokiak hartzeko lagungarria baitzaio, baita ebaluatzeko ere.
– Antolamendua, metodologia eta jarduerak.
– Gelaren, jardueren eta ikasleen antolamenduak hainbat estrategia jakin
garatzeko egokia izan behar du. Horretarako, bereziki garrantzi handikoa
da, alde batetik, gelako espazioa eta jarduerak antolatzea, eta bestetik,
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ikasleen elkarreraginak. Hau kontuan hartzekoa da: jarduera jakin batzuk
lantzeko guneak ezartzea.
– Gelako eta ikastetxeko gune bakoitzean erabiltzen diren materialak erraz
eskuratzeko moduan ordenatzea.
– Ikusizko gakoak ezartzea (adib.: benetako objektuak eta horien argazkiak,
piktogramak, jarduera txartelak…).
– Gelako zenbait gune distrakzio-elementu askorekin ez ezartzea.
Bestetik, ikasleen elkarreraginak ere berebiziko garrantzia dauka esku-hartzean. Haur autistekin metodo aktiboak erabiliz gero, taldetxo heterogeneoetan lan
egiten ari direla lankidetza-ereduak gara daitezke. Giza elkarreragina sustatzeko
moduan antolatuko da.
Ikastetxean parte hartzen dutenen elkarlana.
Ikastetxeetan badira hezkuntza-laguntza lanak egiten dituzten profesionalak;
tutoreak, aholkulariak, laguntzaileak, laguntza-irakasleak… Komunikazio-arazoak
dituzten haurrak daudenean, profesional horiek haurraren eta inguruaren arteko
bitartekari-lanetan aritzen dira. Honakoak dira komunikazioaren esparruan
laguntzen duten langileen egitekoak:
– Haurraren aldamenean egotea, taldeko gainerako haurrekiko elkarreragina
bultzatzeko.
– Dinamizatzea eta bitartekari-lanak egitea, haurrak proposatutako zeregina
egin dezan. Horretarako, inguruan zer gertatzen den ulertarazi eta ahalik eta
autonomiarik handiena emango zaio.
– Behatzea, aztertzea eta ebaluatzea. Ondoren gainerako profesionalekin
batera, egoera guztietarako jarduera egokiak planifikatuko dira.
– Laguntza zehatzak ematea, bai fisikoak baita kognitibo eta afektiboak ere.
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AUTISMO VS ASPERGER (López-Ibor, 2002)
Autismoa eta Asperger nahasteen alderatzen errazteko ikusi beheko taula.
AUTISMOA
• Ohikoa baino adimen-koefiziente baxuagoa.
• Gehienetan diagnostikoa 3 urteak egin
baino lehen ematen da.
• Lengoaiaren agerpena berandu izaten
da.
• % 25 inguru ez dira ahozkoan maneiatzen.
• Gramatika eta berbategi mugatua.
• Erlazio sozialetan axolagabekeria.
• Herenak konbultsioak jasaten dituzte.
• Garapen fisiko normala.
• Garrantzitsuak diren ekintza obsesibo
eza.
• Gurasoek 18 hilabete inguru betetzerakoan detektatzen dituzte haurrengan
sintomak.
• Gurasoen kezkak lengoaiaren atzerapenari lotuak izango dira.

ASPERGER SINDROMEA
• Ohikoa baino adimen-koefizientea
altuagoa.
• Gehienetan diagnostikoa 3 urtetik
aurrera ematen da.
• Lengoaiaren agerpena epealdi normalean.
• Guztiak maneiatzen dira ahozkoan.
• Batez bestekotik gorako gramatika eta
berbategia.
• Ohiko interesa erlazio sozialetan.
• Gainerako herritarren antzeko konbultsioak jasaten dituzte.
• Baldartasun orokorra.
• Garrantzitsuak diren ekintza obsesiboak.
• Gurasoek bi urte eta erdi bete arte ez
dituzte sintomak topatzen.
• Gurasoen kezkak lengoaiaren atzerapenari lotuak edo sozializazio eta jarrerazkoak direnei lotutakoak izango dira.
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Definizioa:
- Norberaren baitara murgiltzen da autismoa duen pertsona eta kanpokoekiko komunikaziomurrizketa bat izaten du bere jokabide orokorrean.
- Garapen mental osoari eragiten dion nahastea.
- Benetan duten defizita komunikazio-trebetasunean eta harreman sozialetan datza.
- Mutilen artean nesken artean baino gehiago agertzen da.

Espektro autista eta haren ezaugarriak:
Jarrera errepikakorrak.
Eguneroko bizitzan aldaketak ez dituzte
gogoko.
Kanpo-estimuluei ez diete berdin erantzuten;
negar egiten denean, haiek ez dute negar
egiten.
Barne-estimuluei ez diete arretarik jartzen
(gosea, pixa..)Æ zer egin? Alarma jarri
orduro.
Objektuen gainean gehiegizko interesa (era
obsesiboan).
GAITASUN SOZIALAK:
o Beste pertsonekin ez dira erlazionatzen
pertsona normal bat bezala.
o Seguru asko ez dute kontaktu bisuala
izango.
o Posible da bakarrik egotea nahi izatea.
KOMUNIKAZIOA:
o Errepikatzen dituzte jasotako hitzak eta
esaldiak, bai momentu berean, eta bai
beranduago.
o Ahotsak nahiko monotonoak eta bolumen
altukoak
JARRERA:
o Errutinak nahiago dituzte, aldaketei aurre
egitea asko kostatzen zaie.

Detekzioa:
- 0-3 urte bitartean.
- Gradu ezberdinak.
- Sintomak eta ezaugarriak behatuz
egin (azalduak).
- Kontuz interpretazio okerrekin.
- Eremu hauek behatu beharko ditugu:
o Alterazioak gizarte-harremanetan.
o Komunikazio-alterazioak.
o Irudimen-alterazioak.
o Psikomotrizitatea.
o Jarrerazko alterazioak.
o Autismoaren garapenaren ezaugarriak ere behatuko ditugu.

Esku-hartzea:
Autismoa bizitza osoan dagoen zerbait izan arren, hau da, desagertzen ez den arren, frogatuta
dago ume autistek heziketa berezia eskaintzen zaienean asko hobetzen dutela.
Helburua: gaitasunak ahalik eta gehien garatzea.
Programa indibidualizatua beharko du (curriculum-egokitzapena), errutinetan, eguneroko
gauzetan, komunikazioan eta harreman sozialetan oinarritzen dena. Esaterako, ikasleak ez
ditugu egunero tokiz aldatuko; egunero bera izango da makinista (orduan 2 makinista egongo
dira gelan).
Autismoaren tratamendurako programa ezberdinak daude (azalduta).
Asperger sindromea, autismo mota bat? Eztabaida dago.
Irudien bidez funtzionatzen dutenez eta oroimen bisual handia dutenez, ordenagailuak
erabiltzea egokia da, irudi handiak eta koloretsuak.
Antzerkiak egitea ona da ere.
Harmonia/erlazioa falta zaie ikasten dutenaren arteanÆ musika egokia.
Zertan oinarrituko gara? Ez duela parte hartzen guk egindako proposamenetan.
Talde-lanak egokiak.
Kirolak egitea ongi dago.

HARREMAN
SOZIALETARA

ESKU-HARTZEA

PROGRAMAK
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2.3.2.3. Atzerapen mentala
DEFINIZIOA
Haurdunaldian zehar edo oso adin gutxiko umeengan adimenaren
garapenean gertatutako etenune edo lesio baten eraginez sortzen den adimenurritasuna. Arazo edo lesio horien ondorioz, garun-ehunak aldatu eta goi-mailako
prozesu nerbiosoak nahasten dira. Ezintasun hori maila desberdinetan ager daiteke.
– Berreskuraezina: lengoaia ez du garatuko.
– Errekuperatzeko zaila: lengoaia ez du behar bezala garatzen.
– Errekuperagarria: eskola arruntetan ikas dezaketenak.
Oligofrenia ez da gaixotasun bakarra, sindrome talde bat biltzen du bere
baitan, guztien ezaugarri nagusia funtzio intelektualaren defizita delarik. Adimen-atzerapena gizartearen batez besteko trebetasun intelektualen mailarekin
alderatzen da. Maila hori populazioarena baino baxuagoa denean, adimen-atzerapena dagoela esan ohi da. Hezkuntza-sistemaren arabera, bi kurtsoko atzerapena
adimen-atzerapenaren sintomatzat har daiteke (Saenz de Acedo, 1977).
Oligofrenia duen pertsonaren adimenaren garapena atzeratua da eta benetan duen adineko pertsonak bezala portatu beharrean, gazteagoa den haur baten
portaera agertzen du. Pertsona hauen garapena gainerakoena baino maila baxuagoan geratzen da, eta bizitza osoan zehar maila hori gainditzeko ez dira gai.
Sailkapenak egin daitezke: sakona, larria, moderatua eta arina (López-Ibor, 2002).
DETEKZIOA
Adimen-urritasuna duten pertsonengan agertzen diren ezaugarriak honako
hauek dira:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Besteek jasotzen duten tratu bera jasotzeko nahia.
Jokaera sozial edo disoziala.
Jarrera suntsitzailea, inpultsibitatea.
Hiperaktibitatea edo hipoaktibitatea.
Atzerapena eta geldotasuna garapen psikofisikoan.
Ikaskuntza-prozesuan atzerapena, edota ikasitakoa modu eraikitzailean
erabiltzeko ahalmena jaisten da.
Baliabideen urritasuna.
Iniziatiba-falta.
Indiferentzia estimulu berrien aurrean.
Defizit nabarmena proba psikometrikoetan.
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– Heldutasun-falta.
– Horietaz gain, haurrek honako sintoma hauek izan ditzakete: antsia,
fobiak, histeria, obsesioak, zailtasunak eskolan eta sozializazioan edota
egoera neurotikoak.
– Lengoaia bereganatzean atzerapena edo lengoaia eza, izaten dute:
lengoaiaren atzerapen horrek komunikazioa galarazten du, eta lengoaiaren
garapena kontuan hartu beharko da adimen-atzerapena detektatzeko:
• Bi urte dituenean ez ditu hitz batzuk esaten.
• 30 hilabete inguruan haurrak oraindik ez ditu esaldi labur eta sinpleak
sortzen, eta ez du bere hiztegia aberasten.
• Hiru urte betetzean, hizkera mota bat erabiltzen dute, gurasoentzat
ulertzen zaila dena
• Hiru urteak beteta, haurrak ez ditu hitzak erabiltzen bere nahi eta
beharrak beste bati adierazteko.
• Sei urte betetzen dituztenean, gurasoek edo beste pertsona batzuek
oraindik ez diete oso ongi ulertzen.
Eskolan detektatzeko bideak:
– Curriculum-maila aztertzea (prozedurak, jarrerak).
– Eskolako gaitasunei begira, proba bat pasatzea.
– Eskolak dituen material eta ebaluazio-sistemak erabiltzea (helburuak
begiratu, probak egin…).
ESKU-HARTZEA
ESKOLAN
Eskolara etorriko zaizkigun ikasleak oligrofenia maila arina dutenak izango
dira, beste mailetakoak zentro berezietara joango baitira. Horregatik, esku-hartzeak oinarrizko gaitasunen garapenean arreta jarriko du, bai eskolan, bai
familia-eremuan. Garrantzitsua da bi eremu horien artean elkarlan bat egotea,
garapena behar bezala gerta dadin. Horrez gain, jakin beharra dago esku-hartzea
goiztiarra izatea oso garrantzitsua dela, adimen-urritasun hau zenbat eta lehenago aurreikusi, emaitza hobeak lor daitezkeelako modu koordinatu batez landuz
gero (Turiel, 1984).
Ikaslea ikasgelan egongo da gainerako ikasleekin batera integrazioa eta
harreman sozialak ezinbestekoak baitira bere garapenean. Hala ere, curriculumegokitzapen ezberdinak egongo dira, edukiei garrantzia kenduz eta jarrera eta
ikaskuntza-prozesuei eskainiz. Ikasle hauek beteko dituzten ariketak beste
ikaskideekin batera harreman sozialak eta autonomia garatzekoak izango dira.
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Nahiz eta aurreko guztia klasean egiten saiatu, espezialisten esku-hartzea
funtsezkoa izango da haien garapena mantsoagoa baita eta klaseko erritmoari
jarraitzeko zailtasunak agertuko dira. Beraz, atentzio pertsonalizatua jasoko du
ikasleak (Sanz de Acedo, 1997).
FAMILIAN
Eskolako garapen-planari etxean ere jarraitzea ezinbestekoa da, eskuhartzea eraginkorra izan dadin. Garapenean asko laguntzen du eskolaren eta
familiaren artean elkarrekintzak egoteak.
Familia eta eskola komunikaturik egoteko, astero bilera edo telefonozko
elkarrizketa edukitzea oinarrizkoa da. Gero ere, familia prest baldin badago, eguneroko harremana mantentzea oso egokia da. Gaur egun, tresna elektronikoen
erabilera hain arrunta denez, lan asko errazten da eta modu asko daude informazioa elkarri trukatzeko (telefono mugikorren bidez, posta elektronikoa…). Modu
arruntagoak ere badira, hala nola ikasleak koaderno bat edukitzea non egunero bai
etxean, bai eskolan lortutakoa idatziko baita. Ikastetxeak jarraipen eta laguntza
eskaintzen badio familiari, euskarri handia da eta etxean ere lan egiteko bidea
errazten du.
JARDUERETAN LANTZEKO ALDERDIAK
–
–
–
–
–
–
–

Norbanako iritziak azaltzea.
Gaitasun ezberdinetako ikaskideekin ekintzetan parte hartzea.
Haien gauzez arduratzea.
Eskolaren inguruaren klabeak ulertzea.
Aukeratzea eta erabakiak hartzea.
Ingurunean autonomia lortzeko trebetasunak garatzea.
Ingurunea ezagutu, ulertu eta erabiltzea.

Irakaslearen zeregina lehendabiziko 6 urteetan:
– Lehendabiziko 3 urteetan: ibiltzen irakatsi, bakarrik jan, hizkuntza eta
komunikazioa bultzatu, beste haurrekin jokoetan aritu…
– 3-6 urte bitartean: ukimena, ikusmena (kolorezko kuboak, forma ezberdinak…), lengoaiaren kontrola hiztegia aberastuz, espazio eta denboran
orientatzen irakatsi…
– 6 urtetik aurrera: nagusiki integrazioa (besteekin erlazionatu, lagunak eduki
eta taldearen parte izan…) eta irakurketa-idazketa prozesua landu eta kontzeptu matematikoei dagokienez, aritmetikan zentratu. Horrez gain, gizarteko partaide sentitu eta horren arauak eta ohiturak ezagutu.
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–
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Eskolan ikasitakoa etxean praktikan jartzea.
Familiaren estruktura eta rolak ezagutzea.
Baliabide propioak eta egokitutako guneak izatea.
Etxeko lanetan parte hartzea.
Haurra bere higiene pertsonalaz arduratzea.
Haurrak errutinak ongi eramatea (elikadura, loaldiak…)
Arriskuak kontrolatzea.
Ekintza familiarretan parte hartzea.
Ikaslearen gustuen, gaitasunen eta adinaren arabera aritzea.
Familiaren bizitza aktiboaren parte izatea.
Egunero elkarrizketak bultzatzea.

2.3.2.4. Down-en sindromea
DEFINIZIOA
Down-en sindromea, ikur fisiko eta psikiko askoren multzoa da, pertsonaren jaiotzatik bere garapen globalean agertzen direnak.
Ugaltze-prozesuan, 21. kromosoma-pareko alterazioak hainbat eratako
neurona kopuruaren eta horien funtzionamenduaren murrizketa eragiten du.
Burmuinaren eta nerbio-sistemaren nahaste orokorra agertzen da, eta neurona
horien funtzionamenduan arazoak sortzen dira. Burmuinaren atal askoren funtzioetan ere arazoak daude eta ikaskuntzan, oroimenean eta horiek eragiten
dituzten prozesuetan arazoak eragiten ditu (Bautista, 1993). Besteak beste,
ikasteko eta garatzeko hain beharrezkoa den atentzioan arazoak eragiten ditu,
informazioaren harrera eta antolaketaren hainbat prozesutan alterazioak dakartza,
pentsamendu abstraktuaren erabilera asko oztopatzen du eta mugimenduen
koordinazioan eta gorputzaren orientazioan zailtasunak dituzte (Palacios, Marchesi
eta Coll, 1990).
DETEKZIOA
Haurren jaiotzan antzemateko erraza da, ezaugarri fisikoengatik eta ondorengo portaeragatik. Jaio aurreko diagnostikoa egiteko, hiru teknika daude:
amniozentesia, BVC (gaztelaniaz Biopsia de Vellosidades Coriónicas, umetokiko
ehun bat jasotzean datza) eta ekografia.
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ESKU-HARTZEA
ESKOLAN
Down-en sindromea, jaio aurretik detekta daitekeen gaixotasuna denez,
esku-hartzea oso goiztiarra izaten da. Esku-hartze goiztiar hau ume hauen garapenean ager daitezkeen atzerapenak bideratzeko eta zuzentzeko izaten da. Eskuhartze goiztiarrak garapenaren 4 eremu nagusitan onurak dakartza: motrizitate
zurrun eta finean, harreman sozialetan, hizkuntzan eta norbanakoaren autonomian.
Down-en sindromea duten ikasleek hainbat nahaste izan ditzakete: dislexia,
hiperaktibitatea edo hipoaktibitatea, arreta-gabezia, entzumen-arazoak, ikusmenarazoak…
Esku-hartzean parte hartuko duten guztien artean komunikazioa eta adostasuna ezinbestekoa da. Familiaren eta profesionalen artekoa batez ere. Jaiotzatik bost urteko adinera arte gutxi gorabehera luzatzen da esku-hartzea. Horretarako, badira esku-hartze goiztiarreko zerbitzuak eta terapia-zerbitzuak, eta
horietan hainbat adituk parte hartzen dute (Florez, 1991):
– Fisioterapeuta: jarrera eta mugimenduarekin zerikusia duen guztiaz
arduratzen da.
– Zereginetako terapeuta: paper garrantzitsua betetzen du begien eta eskuen
koordinaziorako teknikak erakutsiz.
– Logoterapeuta: komunikazioaren hezkuntza lantzen du.
– Hezkuntza Bereziko irakaslea: gaitasun kognitibo goiztiarrez arduratzen da.
Irakurtzen, idazten... laguntzen die. Atentzioa hobetzen eta gehitzen
lagunduko die baita lan-ohiturak hobetzen ere.
Portaera-aldaketa lortzeko honako hau egin behar da:
• Haurrak egin behar duena sarituz edo zigortuz egiten da portaeraren
aldaketa sinplea, baina motibazioa eta jokabide eraginkorra lortzeko,
pizgarriak erabiliko dira.
• Portaera aldatzeko lehenengo identifikatu behar da.
• Aipatutako pizgarriek ez dute materialak izan behar, afektiboak eta
berrezagupenezkoak ere eraginkorrak izaten dira.
• Kontuan izan behar da haurrak edozein motatako atentzioa saritzat
hartuko duela. Beraz, atentzioa ez eskaintzeari lotuta egongo dira
zigorrak.
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– Irakurketa- eta idazketa-prozesua:
• 3-4 urte dituztela lantzen hastea komeni da egin diren ikerketen arabera.
• Lan honen helburua ez da irakurketa-idazketa bera soilik lantzea baizik
eta horri esker ulermen eta adierazpena, ezagutzak eta arrazoitzeko
gaitasunak garatzea. Horrela lortu da 7-9 urteko adinera arte haien
ikaskideen maila bera izatea eta, askotan, irakurketa izan da aukeratu
duten zaletasunetariko bat (Perera eta Rondal, 1995).
FAMILIAN
Haurra den bezala onartzea da familiaren lehenengo eginbeharra. Haren
garapenean laguntza emateko lehen aipatu ditugun zerbitzuez informatu eta horiek
erabili behar ditu, esku-hartzean ahalik eta gehien parte hartuz (Florez, 1991).
Gurasoek, ikastetxearekin batera elkarlanean aritu beharko dira, helburua
haurra era egokian garatzea delako eta toki batean egiten den lana, beste tokian
jarraitu behar dutelako. Familiak haurra den bezala onartu behar du eta, nola ez,
haurra animatu eta motibatu behar du. Eskolarekin eta bestelako espezialistekin
etengabeko harremana izango dute eta guztiei gauza guztien berri emango zaie,
etengabeko elkarlanean eta komunikazioan.
Baita ere, entzumen- eta ikusmen-azterketak urtero eta bi urterik behin
egiten direla jakin beharko dute, laburbilduz, seme-alaben osasun fisikoari
buruzko arreta berezia eduki behar dute.
Esan, Down-en sindromea duen haurrak haurra izaten jarraitzen duela, beraz,
eta ume guztiek bezala, denbora librea behar dute, besteekin harremanetan egoteko
edo beren kabuz jolasteko.
JARDUERETAN LANTZEKO ALDERDIAK
Ikasle hauen eskolatzearen helburua ez da edukiak etengabe barneratzea edo
ikastea baizik eta berdinen artean egotea, helburua batez ere, harreman sozialak
ezartzea izanen da.
Down-en sindromea duten haurren jarreraren inguruan irakasleek kontuan
hartu behar dituzten irizpideak (Florez, 1991):
–
–
–
–

Potentzialtasunak azpimarratu behar dira eta ez mugak.
Egiten dena baloratu behar da, ez egiten ez dena.
Akatsak egiten uzteak ikaskuntza laguntzen du.
Pertsona bere osotasunean hartu behar da, ez dugu bera atzerapen honekin
soilik lotu behar.
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– Ez ditugu gehiegi babestu behar. Babestuegi badaude antsietatea edukiko
dute, gauzak egin ditzaketela konturatu behar dira.
Hauek dira landuko dituzten edukiak:
– Curriculum-egokitzapenaren muina ikaskuntza funtzionala izatea da, hau
da, bizitzan erabilgarriak izango diren ezagutzak bereganatzea.
– Erabilgarriak diren gauzak irakatsi ahalik eta autonomia gehien garatu ahal
izateko.
Esku-hartzerako irizpideak:
– Ulergarritasun mailan, mundua ulergarri izan dakion lagundu behar diogu.
– Ezagutzak partikularretik orokorrera erakutsiko dira.
– Beraien erritmoa eta denbora errespetatu behar dira.
Nolakoak izan behar dira jarduerak?
– Motzak izango dira, hasi eta amaitzera ohitzeko.
– Menperatzen dituzten jardueretatik abiatu behar dute, «arrakasta
gozatzeko» aukera izateko.
– Jarduerak behin eta berriz errepikatuko dira, ezagutza ongi finkatzeko.
– Berriak diren eta asimilatu ez dituzten jardueretan behar adina laguntza
emango da.
– Landutako edukiak inguru esanguratsuekin eta funtzionalekin eta ez
isolatuekin lotu behar dituzte.
Ikasle hauek bereziki landu behar dituzten alderdiak:
–
–
–
–
–
–

Arreta.
Autonomia.
Pertzepzioa.
Memoria.
Ahozko hizkuntza.
Psikomotrizitatea (irakurketa-idazketa).

Zer eta nola ebaluatu?
– Ebaluazioa pertsonalizatzea beharrezkoa da bakoitzaren berezitasunetara
egokituz. Kalifikatzeaz gain, curriculum-egokitzapenean proposatutako
helburuen balorazio kualitatiboa eginen da.
– Ikaslea baloratuko da bere funtzionaltasunaren arabera, horretarako
ezinbestekoa da etengabeko ebaluazioa egitea.
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– Bere maila zein den jakiteko, aurre-ebaluazio bat egingo da hezkuntzaekintzak planifikatzeko. Ebaluazioak alderdi positiboak adierazi behar ditu.
– Ebaluazio malgua eta sortzailea izan behar da: azterketetan oinarritu beharrean behaketan oinarritzen dena, hiruhilabetekoa izan beharrean egunerokoaz arduratzen dena…
– Notekin, buletin bat egingo da gurasoek haien garapena ezagutzeko.
– Irakasleak autoebaluazioa egin beharko du bere lanaren inguruan,
prozesuaren inguruan, baita curriculum-egokitzapenaren inguruan ere.
NOLAKO MATERIALA ERABILTZEA GOMENDATZEN DA?
ARRUNTA
1. Galtzerdiak, oinetakoak, botak, eskularruak…
2. Edalontziak, tazak, koilarak, koilaratxoak, sardexkak…
3. Ontziak, kutxak, tutuak, tapak, tapoiak…
4. Botoiak, kortxoak, torlojuak, pintzak, txanponak, klipak, txintxetak, txotxak…
5. Babarrunak, dilistak, txitxirioak, intxaurrak…
Gomendagarria da objektu hauetatik bat baino gehiago edukitzea berdinak
direnak identifikatzeko.
BESTE BATZUK
Tamaina eta kolore desberdinetako:
–
–
–
–
–
–
–

Kuboak
Fitxa biribilak
Bolak
Laukizuzenak
Argizarizko margo lodiak
Errotulagailu desberdinak (loditasun ezberdinekoak)
Folioak, kartulinak, txarol papera, pegatinak, itsasgarria, guraizeak,
erregela...
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1. JARDUERA
Orrialde batean tamaina berdineko eta kolore
ezberdinetako laukiak marraztuko ditugu ilara batean
(eskuinetik ezkerrera, goitik behera). Ohikoena oinarrizko 4 kolore hartzea da eta hauek 2tan gutxienez
errepikatuko ditugu. Kutxa batean edukiko ditugu
tamaina bereko kubotxoak.
1. Irakurketa soilik kolorea adieraziz: gorria,
urdina, horia…
2. Hori lortu ondoren, forma eta kolorea esango
ditu haurrak: lauki gorria, lauki urdina…
3. Ondoren, kuboen kolorea esango da eta haurrak kubo hori hartu eta
dagokion laukian jarriko du.
2. JARDUERA
Tamaina ezberdinetako biribilak jartzen ditugu kartulina luzatu batean,
guztiak kolore berekoak. Kutxa batean, fitxa biribilak jarriko ditugu, marraztutakoen tamaina berekoak.
Hasieran eskatuko zaio haurrari beti bezala begiradarekin jarraitzeko eta
seinalatzeko, irakasleak esaten duen bitartean.
1. Irakurketa: handia-txikia: berehala ikasiko du hau. Oso arrunta izango da
esaten duena guztiz ongi ez ulertzea, baina bere ahoskera nahikoa izango
da tamaina desberdinak bereizten dituen jakiteko.
2. Aurrekoan bezala, irakasleak esandako fitxa identifikatuko du eta dagokion
lekuan jarri.
Gomendioak:
– Handi- txiki ordena aldatzea, hau da, ez jarri beti handi-txiki-handi-txiki…
Horrela eginez gero, izenak besterik ez ditu esango eta gainera, era
mekanikoan. Aldatzen baldin badugu ordena, berriz, estimuluari arreta
jarriko dio, diskriminatu egingo du eta erantzun egokia aukeratuko du.
– Haurrak kontzeptua orokortu dezan, ondoren, biribilekin egindakoa
errepikatu egiten da hirukiekin, laukiekin, bestelako marrazkiekin, etab.
3. JARDUERA
– Objektu bakoitza bere izenarekin eta bere 2 ezaugarriekin izendatzen da.
Adb.: koilara urdin handia.
– Objektu ezberdinen ilara bat osatzen da.
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– Jarduera:
1. Irakasleak, poliki eta errepikatu gabe, banaka izendatuko ditu hatzarekin seinalatuz.
2. Haurrak, irakasleak eskatutako objektu zehatzak aurkitu eta seinalatuko
ditu.
3. Azkenik, haurra izango da (bera bakarrik) objektuen izenak esango
dituena ilarari jarraituz.
– Lantzen da: pentsamenduaren, ekintza motorraren eta adierazpen berbalaren arteko koordinazioa.

Irakaslearentzat
Ondorengo ariketen bidez landuko dira:
– Gure sistema menderatzeko beharrezkoak diren trazuak. Ezkerretik eskuinera eta goitik behera izango dira jarduera guztiak, esan bezala irakurketaidazketan gure sistemak horri jarraitzen diolako.
– Grafomotrizitatea.
– Aurreidazketa. Honekin erlazionatua, beherago letra eta zenbakien antzekoak
diren irudiak errepasatzeko ariketak ere daude.
– Lateralitatea.
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Ikaslearentzat
Norabide ezberdinei jarraituz, ikasleak marrak egin beharko ditu; bertikalak, horizontalak,
diagonalak…. (istorio labur bat kontatu ahal zaio
irudiekin erlazionatua). Egin ezazu gauza bera
gainerako irudiekin.

Ezkerretik eskuinera marrak egin itzazu, ordena berari jarraituz.

Irudiari dagokion lerroen edo ibilbideen norabideari jarraitu arkatzarekin
marraztuz, goitik behera eta ezkerretik eskuinera.
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GORPUTZ-HEZIKETA
Ariketa hauek irakaslearentzat lagungarriak izan daitezke. Down-en sindromea duten ikasleek dituzten gihar- eta gorputz-ezaugarriei egokitutako gorputzmugimendua lantzeko ariketak dira. Hauen bidez psikomotrizitate zurruna lantzen
da. Irakasleak hauek kontuan hartzea zuzena izango litzateke harreman sozialak
eta nortasuna garatzeko jolasak prestatzean adibidez, hala nola binaka edo taldeka
dantzak prestatzeko. Horrela harremana, komunikazioa, mugimendu fisikoaren
kontrola... landuko genituzke.
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Sorbaldarentzako mugimenduak.
Aldakentzako mugimenduak.
Orkatila eta enborra lantzeko ariketak.
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Detekzioa:
Jaio aurretik: amniozentesiprobaren bidez, baita BVC eta
ekografia ere.

Definizioa:
Arazo fisiko eta psikikoen multzoa.
Jaiotzatik eta bizitza osoan garatzen
direnak.

Esku-hartzea:
- Goiztiarra: zenbat eta lehenago hobe.
- Eskolatzearen helburua = harreman sozialak.
- Edukiak funtzionalak + praktikoak eguneroko
bizitzan egoteko eta harremanak izateko.
- Kontuz ibili! Denbora librea behar du, ume
bat da.
- Prebentzioa: lateralitatea, txukuntasuna,
oinarrizko prozesu kognitiboak eta nortasuna
eta harreman sozialak landuz.
- Hainbat oztopo izango ditu eta horientzako
soluzioak daude (taula).
- Hezitzaileok jarrera egokia izan behar dugu:
ez gehiegi babestu, ez azpimarratu
mugapenak, bere erritmoa errespetatu,
sarbiderako estrategiak bilatu, kontzentrazioa
erraztu, umea bakarrik ez utzi, beharrezkoa
denean soilik lagundu, saioa ongi planifikatu,
haurrari begiratu behar diogu.
- Errutinak beharrezkoak dira.
- Nolako jarduerak?
o Motzak.
o Dakitenetik abiatzen direnak.
o Errepikakorrak.
- Ez urduritu, lasai egon.
- Haur guztiak asko ikasteko gai dira.

Ezaugarriak:
1. Fisikoak
a. Burua txikiagoa; atzealdea zapala,
biribilagoa, ahoa txikiegia duten
mihiarentzat.
b. Lepoa zabalagoa eta indartsuagoa.
c. Eskuak eta oinak txikiak eta
loditxoagoak. Behatzak motzagoak.
d. Malgutasun handia daukate.
e. Tonu muskular baxua.
f. Koordinazio gutxi.
2. Izaerarenak
a. Umore ona.
b. Maitakorrak.
c. Burugogorrak.
d. Ez lotsarik.
e. Arreta-zailtasunak.
f. Ez oso motibatuak.
g. Saihestu zaila dena.
h. Memoria mugatua.
i. Informazioa lantzeko zailtasunak.
j. Kontzeptu batzuk ulertzeko
arazoak.
k. Abstrakzio maila baxua.
l. Sinbolismoa eskuratzeko
mugapenak.
m. Muga kognoszitiboak.

Curriculum-egokitzapena:
- Beharrezkoa da egitea.
- Pertsonalizatua.
- Funtzionala.
- Dituen ezagutza eta gaitasunetan
oinarritua.
- Estrategia berriak garatzeko
helburuarekin.
- Pausoak egiteko azalduta daude lanean.

DETEKZIO
GOIZTIARRA

ESKU-HARTZE
GOIZTIARRA
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2.3.2.5. Mugimen-arazoak eta garun-paralisia
Arazo motorrak dituzten umeek beren arazoak areagotzeko arrisku batzuk ere
dauzkate: zaintza gutxi edo desegokia jasotzea, edo aukera gutxiago izatea. Gainera,
utzikeria, tratu txarrak edo gehiegikeriak jasotzeko arrisku handiagoa dute (Basil,
2004).
Sistema baten baino gehiagoren funtzionamenduan anormaltasunak agertzen
direnean,
–
–
–
–

hezur-artikulazioen sisteman
gihar-sisteman
nerbio-sisteman
garunean

ezintasun motorra dagoela esan dezakegu. Ezintasun mailak daude, bai eta jatorri
ezberdinak ere. Beraz, kasuak banaka aztertu behar dira.
Jatorria garunean dagoenean
Garun-paralisia
Gihar-tonuaren, mugimenduaren, indarraren eta jarreraren alterazioak
dakartzan arazo motorra da, jatorria garun heldugabean eragindako lesioan izanik.
Arazoa ez da garatzen, baina iraunkorra da, behin betikoa (Arco eta Fernández,
2004).
Lesioa jaio baino lehen, erditzean edo ondoren ere gerta daiteke. Kasu gehienetan erditzean gertatzen dira, edozein arazorengatik hipoxia (oxigeno falta)
eragiten da, eta hipoxiak neurona batzuen heriotza dakar. Lesioaren jatorriaren
arabera kalteak ezberdinak dira, eta arazoaren mailak ezberdinak ere bai.
Arazo motorren artean, hauxe da gehien azaltzen dena.
Ezaugarriak:
– Zailtasunak zenbait talde muskular egoki kontrolatzeko.
– Zailtasunak maila ezberdinetan: hitz egiteko, ibiltzeko, eskuak erabiltzeko,
laguntzarik gabe esertzeko…
– Autonomia-falta eguneroko bizitzaren jardueretan (EBJ). Kanpoko laguntza behar dute askotan.
– Mugimenduen kontrol-falta, nahi gabeko mugimenduak, motelak, dorpeak,
konbultsioak…
– GP dutenen %35ek inteligentzia normala du.
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Traumatismo kraneo-entzefalikoak
Garuneko lesio lokalizatu edo nahastuen ondorio dira, burezurreko masa
entzefalikoa estutzearen ondorioz sortuak. Sakontasun eta iraupen aldakorra duten
konortea galtzearekin batera gertatzen dira.
Jatorria bizkarrezur-muinean
Ardatz bifidoa
Bizkarrezur-muina babestu behar duen hezurdura osatu gabe dago.
Haurdunaldiaren lehen hilabetean gertatu ahal da. Maila eta gradu batzuk daude,
babes-faltaren neurriaren arabera, ia atzematen ez denetik oso larria deneraino.
Ezaugarriak:
– Arazoak gorputzeko beheko zatian agertzen dira: hanketan, esfinterren
kontrolean.
– Arreta-gabezia, lengoaiaren arazoak eta, oro har, atzerapen mentala
ere azaltzen dira denborarekin.
– Interes-falta, jolasteko eta harremanak izateko iniziatiba-falta, helduekiko atxikimendua edo dependentzia.
– Eguneroko bizitzako jardueretan arazoak izaten dituzte.
Detekzioa: goiztiarra izan behar du. Haurdunaldian egin daiteke ekografiaren
bidez. Prebentzioa ere egin daiteke, haurdunaldian behar diren botikak hartuz gero.
Gihar-sistemari dagozkionak
Gihar-miopatia edo distrofia progresiboak
Antzeko ezaugarriak dituzten gaixotasunen talde bat da, gihar-zuntzetan
eragina izateagatik nabarmentzen da eta, poliki, lokomozio-aparatuko giharrak
ahultzen ditu. Distrofia motaren arabera, gaixotasunaren ondorio onuragarrietatik
oso larrietara joan daitezke.
Hezur-artikulazioen sisteman jatorria duten arazoak
Arazoak jaiotzetik agertzen dira.
Agenesia
Atal bat eratzen ez denean edo garapen ez osoa gertatzen denean, era partzial edo osoan. Umetoki barruko garapenean fetuarengan eragina duten arrazoi
askorengatik gertatzen da.
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Fokomelia
Hanka edo beso batean atal baten lotura-zatia falta da. Eskua bizkar gainari
lotua izan, edo oina pelbisari.
Artrogriposia
Gihar eskeletikoa ez da garatu. Horrek giltzadura nagusien egituratze txarra
dakar. Ez da jarraitua, bizitzan zehar hobetzeko joera du. Errehabilitazioa dagoen
funtzioa mantentzera, eta giltzadura ahalik eta jarrera funtzionalenean mantentzera
bideratua dago. Artikulazio bat beti flexionaturik, uzkurturik izaten da.
Osteogenesi inperfektua
Hezur-distrofia kongenitoa da. Hezurrak hauskorrak dira jaiotzetik, proteina
baten faltagatik.
Detekzioa: normalean ikusgai daude arazo hauek jaiotzetik edo lehen
hilabeteetatik.
Detekzioa
Oso garrantzitsua da goiztiarra izatea, bai eta arazoaren gradua, ustezko
progresioa, eta, inportanteena, trebetasunen garapenerako eta ikaskuntzarako
aukera errealak aurreikustea (Arco eta Fernández, 2004).
Esku-hartzea
Kasu larriak Hezkuntza Bereziko zentroetara eramaten dira (Iruñean Andrés
Muñoz ikastetxe berezira), baina kasuen % 65 ohiko ikastetxeetan egoten da.
CREENAk balorazioa egiten die, ea ohiko ikastetxe batera edo ikastetxe berezi
batera joan behar duen ikasleak.
Esku-hartzeak goiztiarra eta multidiziplinarra izan behar du. Esku-hartzean
eskola, familia eta osasun erakundeen elkarlana beharrezkoa da.
ESKOLAN
Honako arloetan arituko da:
– Lengoaia eta komunikazioa. Arazo handiak dituztenentzat curriculumegokitzapenak egin behar dira edo baliabide teknologikoak eskuratu (hauek
garestiak izan daitezke). Baloratu egin behar dugu ea noraino ulertzeko eta
adierazteko gai den. Piktogramen bidez lan egitea da azken garaietan erabiltzen ari den sistema, baita ordenagailuekin ere (Plaphoons programa),
eta teklatu, sagu, pantaila, ahots digital bereziak, ahotsa ezagutzen duten
programak, etab.
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– Mugimen-maila, motrizitate orokorra eta fina. Ikaslearen trabak gainditzen eta jarrerak hobetzen lagundu behar dugu, ariketa fisikoekin edo
baliabide materialekin. Funtzionaltasuna.
– Ikaskuntza-prozesua eskola mailan, ikaslearen balorazioa, familiari
aholkua ematea, heziketa eta tratamendua maila ezberdinetan laguntzea da eskolaren lana. Bi egokitzapen mota egingo dira: curriculumera
heltzeko arloak (ingurunea, gela, materialak, eraikina, garraioa…) eta oinarrizko osagaiak (ebaluazio egokitua, metodologia eta jardueren egokitzea,
helburu didaktiko eta edukiena) CREENA.
– Sozializazioa eta integrazioa erreferentzia eta berezko taldean. Arazo
motorrak dituen ikasle batentzat garrantzi handikoa da bere inguru hurbila,
eta eskolan bere gela da. Gelan aukera paregabea du bere berdinen laguntza
jasotzeko.
– Gelakideei naturaltasunez eman dakieke arazoaren berri, nolakoa den,
zergatiak, zer egin dezaketen, nola lagundu… Sentsibilizazio-kanpainak
egin, gurpil-aulkian ibili edo makuluak erabili zer sentitzen den jakiteko.
– Ikasle hauekin harremanak izan behar dituen pertsona orori trebetasunak eman. Erantzuteko denbora behar dute, komunikazioan etenak egin,
galdera irekiak egin, ez tratatu umeak bezala gaztetxoa denean, funtzionaltasuna bilatu forma baino gehiago, bere beharrak galdetu, hurbildu, ukitu.
– Irakaslearen inplikazioa ere ezinbestekoa da, ateraldiak (ikaslea atera
gabe gelditu beharrean alternatibak bilatu, autobus egokituak…) eta jarduerak prestatzerakoan.
– Helduekin denbora gehiegi izaten dira, eta beren berdinekin egon nahi
dute. Harreman sozialak oso inportanteak dira, jakintza akademikoak baino
gehiago. Alde hau landu behar da gelatik kanpo ere, patioan, ateraldietan,
etab.
– Ikasle hauei trebetasun sozialak ere erakutsi behar zaizkie, eskolaldia
bukatzen dutenerako, eta mundura ateratzen direnerako, autonomoak izan
daitezen eta laguntzaren zain beti egon ez daitezen.
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Normalean, egokitzapenak curriculumean jartzeaz gain, ingurunean ere
moldaketak egin behar dira:
– Espazioetan, sarrera eta pasabideetan trabak kentzea eta erraztasunak
jartzea, igogailuak, gelak kaleko solairura ematea…
– Gelan bertan espazioak antolatu behar dira, ikasleak gurpil-aulkia badu,
edo mahai eta aulki bereziak behar baditu, apalategiak ere bere mailan
jartzea…
– Ikasleak manipulatu behar dituen hainbat objektu moldatu, boligrafoak,
guraizeak, ordenagailua, liburuak… Askotan edozein mugimendu egiteak
esfortzu handia eskatzen die, eta jarrera egokia jartzea lagungarria izan
daiteke. Erraztu behar diegu dena, ahalegina ikasketan jar dezaten eta
alferrikako mugimenduetan indarrik gal ez dezaten.
– Teknologia berriek gero eta aukera gehiago eta handiagoak eskaintzen
dituzte, bai hardwarean bai eta softwarean ere.
– Ikasle hauekin helburua motrizitatea eta norbanakoaren autonomia lortzea
izango da. Trebetasun sozialak eta komunikatiboak landu behar dira,
eskolaldiaren ondorengorako integrazio soziala eta lan-munduan sartzeko
trebetasunak ere bai.
– Oro har, denbora gehiago behar izango dute ekintza guztietarako.
Baliabideak:
– Materialak. Eraikinen eragozpenak kendu, eraikuntza egokitu, baliabide
egokituak ezarri… Baliabide hauek lortuta, ikaslearen eguneroko ekintzen
trebatzean lan egin behar da.
– Pertsonalak. Espezialisten laguntza ezinbestekoa izaten da, laguntzaileak,
logopedak, PTak, fisioterapeutak, psikologoak… CREENAn igerileku bat
dago, monitoreak eta guzti, arratsaldez erabili ahal izateko.
Irizpideak:
– Motrizitate orokorra: gorputz-kontrola, koordinazioa, oreka… Eguneroko bizitzan egiten diren jarduerei garrantzia emango zaie, autonomia
pertsonala bultzatze aldera: janzkera, garbiketa…
– Aurrekoa gainditu ondoren motrizitate finean lan egingo da. Ikaskuntza zehatzetarako beharrezko mugimenduen koordinazioa garatuko da.
– Aurreko maila gainditu ondoren keinuen askatasun osorantz bideratuko da arreta.
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FAMILIAN
Mugimen-ezintasuna duen pertsona baten familian aldaketa asko gertatzen
dira. Ezintasunaren maila zenbat eta larriagoa izan, orduan eta aldaketa nabarmenagoak izaten dira. Hori horrela, agertzen diren ohiko sentimendu eta erreakzioak
dira errealitatea onartzen zailtasunak, nahigabea, antsietatea, errudun-sentimendua, lotsa, etab., eta beste edozein gaitzen aurrean bezala, jaiotzetikoa ala
ondorengo garaietakoa bada, ezberdin hartuko da. Familiak aldaketa asko egin
beharko ditu eta, besteak beste, orientazioa eta aholkularitza-laguntza bilatzea
iradokiko zaio. Horren ondorioz, ingurunearen eta baliabideen moldatzea ere
gertatuko da, neurri handi batean, eskolaren mailan (Balluerka, 1995).
Ez da ahaztu behar gurasoen esku-hartzea zein garrantzitsua den, lehendabiziko hezitzaileak baitira, gainera aholkulariekin batera, ikasleen jokabidealdaketak heziko dituzte. Laburbilduz, hau ondorioztatuko genuke: gurasoen papera hasierako diagnostiko zehatza lortzean datza eta baliabideak zein materialak eta
seme-alabekiko itxaropenak zehaztu beharko dituzte. Bestetik, familia eta eskolatzeko unean integraziorako behar diren baliabideak eta ingurunearen egokitzea
bultzatuko dituzte; eta azkenik, nerabezaroan, gaztaroan ere, orientazioa eta tutorizazioa egin beharko da aisia eta denbora librerako familiaz kanpoko harremanak
laguntzeko, non alderdi emozionala integrazioarekin bateratu eta uztartuko den;
betiere adimen maila egokia dutenen arteko harremanak eta besteenak era normalizatu batean gerta daitezen, hau da, mugimen-arazoek ez dezaten garun alderdikoengan eragin negatibo zuzenik izan (Heward, 1992).
Irakasmaila eta adinaren arabera sailkaturik, eta mugimen-arazoen hautematea errazteko asmoz, motrizitatea beste garapen-eremuekin (hizkuntza, autonomia
eta ikaslearen curriculuma) alderatzen da.
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GELAN ERABILTZEKO JARDUERAK
Mugimen-arazoak dituzten haurrentzat, oro har, komenigarria izango
litzateke ikastetxean honako egokitzapen hauek egitea:
–
–
–
–
–
–
–

Sarrera egokitzea, arrapala bat jarriz…
Ateak zabalak izatea.
Pasabide zabalak.
Eskailerak pikoegiak ez izatea.
Igogailuak jartzea.
Fisioterapia-gela izatea.
Komunak egokituak izatea.

Ikastetxeetako gela bakoitzean ere egin beharko diren egokitzapenak
ondokoak izango lirateke:
– Gelaren zabaltasuna nahikoa izatea, hartara, gurpil-aulkiaren bidez desplazatu eta birak eman ahal izateko.
– Txokoen kokapena gurpil-aulki eta taka-takentzat eskuragarri izatea.
– Kanpoko zaratak gutxien entzuten diren gela aukeratzea.
– Gelako zarata maila gutxitzea, mugimen-ezintasuna duten haurrengan kilikaberatasuna ez sortzeko.
– Arbelak, ispiluak, armairuek, erabilera arrunteko materialek (pintzelak,
jostailuak, puzzleak…)… daukaten kokapena mugimen-ezintasuna duten
haurrentzat egokia izatea.
– Haur hauei egokitutako materiala egotea, hau da, ordenagailu bereziak, atril
irristagaitzak, metakrilatozko erakusleak izatea… (ikus lan honen bukaerako irudiak…)
Erran ere, tutoreen funtzioa mugimen-ezintasuna duen haur baten beharretara
egokitzea izanen dela, eskolako partaide guztiekin erlazionatzen lagunduz:
irakasleak (espezialistak), ikasleak eta gurasoak.
Tutoreak honako hau egitea komeni da:
– Mugimen-arazoei buruzko ezagutza orokor batzuk izatea eta ikaskuntzarako ondorioak.
– Estrategia ezberdinak erabiltzea, haurrarekiko taldearen jarrera positiboa
lortzeko.
– Momentu batzuetan gelan bertze profesional baten laguntza onartzea.
– Espezialisten orientabideak onartzea.
– Material zehatz eta egokitutako altzarien erabilera onartzea.

234

Hezkuntza Bereziaren oinarri psikologikoak

– Teknologia berriak ezagutu eta erabiltzea.
– Espezialistekin lan-sesioak eta bilerak egitea, ordutegiak zehazteko, programak bateratzeko, materiala erabakitzeko…
– Programazioa egiterakoan, kontuan hartzea garun-paralisia duen haurra
gelan faltatuko dela, laguntza indibiduala hartzeko bertze espezialisten
laguntzaz.
– Beste espezialistek haurrari buruz duten informazioa koordinatzea.
– Hezkuntza-behar bereziak dituen ikaslearen familiarekin erlazionatzea.
– Ikasgaien ordutegia prestatzea, fisioterapeuta edo logopedarengana joateko
haurraren irteerak kontuan hartuz.
– Talde-ekintzetarako orduen banaketan, tutoreak kontuan izan behar du
garun-paralisia duen haurrarekin atentzio indibidualerako denbora utzi
behar duela.
– Talde-lanen denbora orekatzea, garun-paralisia duen haurrak bertze ikaskideekiko elkarrekintza sustatzeko.
Mugimen-arazoak dituzten haurrei zuzenduriko helburu didaktikoak ikaskide
normalenak bezalakoak izan ohi dira. Izan ere, narriadura oso ardurakoa bada, haur
hauek oinarrizko hezkuntza-esperientzia askotan alde batera utziak izateko arriskua jasan dezakete, edo beharbada, eskoletan egon ohi den materiala erabiltzeko
gai ez izatea ere gerta daiteke.
Ikasle hauek dituzten hezkuntza-beharrak 3 eremutan sailka ditzakegu:
– Komunikazioa. Ulermen-gaitasuna egokia bada ere, maiz adierazpen-arazoak izan ohi dituzte. Arazo hauek zenbait eskola-ekintzatan parte hartzea
eragotziko diete.
– Mugikortasuna. Motrizitate fin eta lodia kontrolatzeko zailtasunak dituzte
eta horrek miatzeko, esperientziak elkarri aldatzeko, eraldatzeko… aukera
murrizten die. Hau dela-eta, hezkuntza-inguruan sartzeko erraztasun guztiak
eman behar dizkiogu ikasleari bere ekintzetan autonomia altuagoa izan
dezan.
– Motibazioa. Objektu, gertakizun eta pertsonengan zuzenean eragiteko
ahalmen eza dela-eta, inguruko pertsona esanguratsuek gehiegizko babesa
ematen diete, euren ekintzei aurre hartuz eta esfortzuren bat egiteko aukera
kenduz. Esfortzu bat egiteak dakarren saria kentzen diogunean, haurraren
motibazioa ahuldu egiten da.
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Behar horiek kontuan hartzeaz gain, honako galdera hauek egin beharko
dizkiogu geure buruari jarduerak diseinatzeko orduan:
–
–
–
–
–

Nola lagundu ikasleari komunikatu eta adierazteko aukera izan dezan?
Zein estrategiak erraztuko du adierazpen hori funtzionala izan dadin?
Zein laguntza mota behar du curriculumeko jarduerak egiteko?
Nola erraztuko diogu gorputz-mugimendu eta kontrola?
Nola egingo diot kasu bere autoestimuaren garapenari eta zein motibazioahalmen erabiliko ditut?
– Nola lortu ikaskideek haren itxura eta mugikortasun-mugatzeak baino
gehiago baloratzea?
Hori guztia kontuan hartzeaz gain, komunikatzeko, ingurua miatzeko, erabakiak hartzeko… ordenagailuaren erabilera ahalbidetzen duen edozein gailuk eskolajardueretan parte hartzea aberastuko du eta, ondorioz, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan barneratu ahal izango da. Teknologia berriak ikasle hauek zenbait defizit
gainditzeko ezinbestekoak izango dira. Mugimen-arazoak dituzten ikasleek jarduerak aurrera eraman ahal izateko formakuntza-plan egokituez gain, baliabide teknologiko moldatuak eta bitartekarien ergonomia, erabilgarritasun eta malgutasunaren hobekuntza behar izango dituzte euren arazoaren larritasunaren arabera.
1. JARDUERA
Gure jarduerak planteatzeko, garun-paralisia duen 7 urte inguruko haur baten
kasuan oinarritu gara. Haur hori, gurpil-aulki batean dago. Beraz, ezin da zutik
ibili, baina besoak eta eskuak mugi ditzake. Hala ere, erran behar da psikomotrizitate fina ez duela ongi garatua. Arreta jartzen du, hitz egin dezake… hau da, ez
dauka arazo kognitiborik.
Lehenik eta behin erran behar da, eskolako material guztia bere beharretara
egokitua izango duela. Hau da, atril irristagaitzak edukiko ditu, ordenagailu berezia…
Horrela, idazketa-irakurketa lantzeko ariketa ondokoa izango litzateke: gainerako haurrek liburuan dituzten ariketa berdintsuak ordenagailu bidez egingo ditu.
Metakrilatozko puntzoi bat izango du bere heltzeko formari egokitua eta horrela
ordenagailuko teklak zanpatu egingo ditu eta idatzitakoa pantailan agertuko zaio.
Irakurketa lantzeko, berriz, ipuinak atril irristagaitzean jarriko dizkiogu eta
bere gelakide batek orriak pasaraziko dizkio, haur hau ez baita orriak pasatzeko
gai. Gainera modu honetan, harreman sozialak garatuko ditu.
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Material hauen irudiak ikusteko:
<http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/necesidades_euskera.pdf>
web orrialdea bisitatu dezakegu. 163. orrialdetik 186. orrialde bitartean
ageri dira aipatutako material didaktiko egokituak, baita eskolako altzari
egokituak ere.
Honako helbidean altzariak ikus daitezke:
<http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/mobiliarioAdaptado/
Mobiliario.htm>
Honako honetan material egokitua:
<http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/Material%20didactico/
index.htm>
Azkenik, jarduerekin bukatzeko, harreman sozialak lantzeko balio izango
dien jarduera ondokoa izango litzateke: garun-paralisia duen haurra bertze
ikaskideekin jolasean aritzeko, erdigunean hutsunea duen gomazko bloke batean
buruz behera etzanda jarriko dugu lurrean. Modu horretan bertze haurrekin lan
egin edo jolastu daiteke eta bidenabar harreman sozialak garatu. Horrela ez da
baztertua sentituko.
Aipatutako gomazko blokea lehen adierazitako web orrialdean ikus daiteke.
2. JARDUERA
Taldeko irteera hiri edo herriko erdiguneko kale batera.
Jarduera honen bidez ikasleek ingurua behatu eta informazioa jaso beharko
dute. Eraikuntza publikoak ezagutu ahal izango dituzte (merkatua, posta-bulegoa,
bizilagunen elkarteko lokala…)
Ikasleen arreta, hauetara zuzenduko dugu:
– Mugimendu-erraztasunera espaloietan.
– Bidegurutze eta zebra-bideetako egokitzapenetara
– Eraikuntzetako barrera edo eragozpen eta erraztasun arkitektonikoetara.
Lehendik prestatutako egoera berri bat sartuko dugu non ikasleek informazioa
eskatu beharko duten eta mugimen-arazoak dituen ikasleak SPC (komunikaziosistema piktografikoa) komunikazio-sistema erabiliz hartu ahal izango duen parte.

Eskola-garaian agertzen diren nahaste psikoebolutiboak

237

Gero, ikaslea jasotako informazioa sistematizatzeko gai izan dadin, sarrera
bikoitza duen taula bat egingo da klasean, non ezaugarriak dauden edo ez dauden
adierazteko seinale bat egin beharko duen. Eskuz ez ezik, ordenagailuz ere bete
beharko du. Inprimatu eta gelako paretan eskegiko dugu.
3. JARDUERA
Kale bat marraztu
Ikasleak galdera itxiak eginez («bai» edo «ez» erantzuna dutenak) informazioa eskuratuko du, era berean, lamina handi bat emango diogu non jarritako
seinalizazioak identifikatu ahal izango dituen.
Arreta-arazoak ekiditearren haiengandik gertu egongo gara eta kontsigna eta
argibideen bidez atentzioa emango diegu.
Marrazkia besteek bezala egingo du baina materiala moldatua izango da:
margo edo arkatz lodia, papera orez mahaira itsatsia…
4. JARDUERA
Mugimen-arazoen jatorriak ezberdinak dira, eta jarduerak prestatzerakoan ere
irtenbide ezberdinak bilatu behar ditugu.
Curriculum-egokitzapenak (CE) ez du zertan esanguratsua izan, inolako arazo
kognitiborik ez badago tartean. Egokitzapena baliabideetan edo bitartekoetan egin
behar da. Kasu honetan aulki eta mahai bereziak izateaz gain, ikaslearen eskuko
ordenagailua erabiliko dugu, metakrilatozko erakusle bat teklaturako edota sagu
bereziarekin.
Windows inguruak aukera batzuk eskaintzen ditu zenbait arazotarako: ikusmena, entzumena, mugikortasuna, etab. Ordenagailua konfiguratzeko sakatu
«Inicio», «Ayuda y soporte técnico» eta «Accesibilidad». Hor aukera batzuk ageri
dira, dagoen arazoaren arabera.
Jarduera Paint izeneko programarekin irudi bat marraztea eta margotzea
izango da, baina berdin izan daiteke Word. Ikaslea trebatu egin behar dugu
informatikak eskaintzen dituen aukerak ahalik eta hobekien aprobetxatzeko, bai
hardwarearekin baita softwarearekin ere. Gainerako ikasleentzat ere komenigarria
da hori. Beraz, jarduera honetan denek berdin egin behar dute lan.
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Helburu didaktikoa: teknologia berriekin trebatzea, lan egiteko tresna izan
dadin.
Nori zuzendua: 1. mailako ikastalde osoari.
Lekua: informatika-gela.
Arloa: plastika.
Materiala: Joystick motako sagua, metakrilatozko erakusle bat teklaturako
eta Paint programa.
Deskripzioa. Programak eskaintzen dituen tresnak erabiliz dinosauro bat
marraztu eta gero margotu edo koloreztatu behar dute, lerro zuzenak,
kurbatuak, kolore ezberdinak… erabiliz.

Ilargierdi itxurako ebakidura eta
zabalera handiko mahaiak gorputzenborraren kontrola errazten du eta
materialerako lekua du.

Beso-euskarriak, bizkarralde altua eta hanka
altuak dituen aulkia.
Ordenagailu-mahaian egoteko egokitua.
Oin-euskarriarekin erabili ohi dira.
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Tekleatzeko metakrilatozko puntazizeltxoa.

Paint programarekin egindako marrazkiak
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Definizioa:
- Ekintzaren batean aritzeko mugak.
- Beste arazo batzuk ere agertzen dira:
zentzumenetan, pertzeptzioan, elkarrekintza
sozialetan, lengoaian, garapen mentalean edo
portaeran.
- Sistema baten baino gehiagoren funtzionamenduan
anormaltasunak
agertzen
direnean
(hezur-artikulazioen sisteman, gihar-sisteman,
nerbio-sisteman), garunak ezintasun motorra
duela esan dezakegu.
- Maila eta kausa desberdinak:
o Jatorria garunean.
o Jatorria bizkarrezur-muinean.
o Gihar-sistemari dagozkionak.
o Hezur-artikulazioen
sisteman
jatorria
duten arazoak.

Detekzioa:
- Goiztiarra izatea hobe da.
- Haurdunaldian batzuk detektatzen
dira (azalduta).
- Jaio eta berehala ikusten dira beste
batzuk.
- Jatorriaren arabera egiten da
detekzioa.

Esku-hartzea:
Kasu larriak Hezkuntza Bereziko zentroetan (Andres Muñoz Iruñean...)
% 65 ikastetxe arruntetan dago matrikulatuta.
CREENAk balorazioa egiten du.
Goiztiarra eta multidiziplinarra.
Giro lasai batean kokatu behar gara eta ditugu gurasoak: pazientzia izan behar dugu eta
gure lanaren fruituak etorriko dira etorriko direnean, DBHren amaieran.
Gurasoek: «ez du entzuten» Æ baina ikusten du
«ez du ulertzen» Æ zuk kotxeei buruz?
Powe Point bidez biderketa-taulak irakatsi, irudia agertzen delako eta bat-batean.
Igogailurik ez badago ikastetxean, beheko solairuan jarri gela. Ez esan «horrela
entrenatuko da», eskolara ez dator entrenatzera.
Familiak animatu behar ditugu.
Tratamendurako dauden programa desberdinen berri eman beharko diegu.
Elkarlana funtsezkoa izango da.
Curriculum-egokitzapena egin beharko da zenbait arlotan (taula ikusi).

Eskola-garaian agertzen diren nahaste psikoebolutiboak

241

2.3.2.7. Supergaitasuna
Definizioa
Supergaitasuna gehiegizko gaitasun kognitiboa duten pertsonei dagokie,
teknikoki, 130 baino koefiziente intelektual altuagoa dutenei (López-Ibar, 2002).
Hala ere, esan beharra dago, supergaitua arlo guztietan gailentzen dena edo
gailen daitekeena dela. Horregatik garapen intelektualaz gain, emozionala, fisikoa
eta soziala ere kontuan hartuko dira. Arlo horietan guztietan trebea izan behar da
supergaitua izateko (Nafarroako Gobernua, 1997).
Honako ezaugarri hauek dituzte:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sentiberatasun handia.
Energia handia.
Arreta galtzea, berehala aspertzea.
Autoritatearekiko erresistentzia, berau demokratikoa ez bada.
Irakurketa eta matematikarekin gozatzea.
Sarritan ezegonkortasun emozionala.
Sormen eta intuizio handia.
Ezagutza eta ikasketetarako grina handia.
Bakardadea.
Arrazoitu eta manipulatzeko gaitasun handia.
Garapen intelektual handia.
Orientazio azkarra.
Lanetan originaltasuna eta inplikazioa.
Oso kritikoak dira beren buruarekin baita besteekin ere.
Gai ezberdinekiko interes handia.
Lider-gaitasun handia (izateko gai da, ez du esan nahi dutenik).
Oro har, aktiboak eta urduriak dira.
Detaileak erraz gogoratzen dituzte.
Oso hiztegi aberatsa izaten dute.
Problemak ebazten dituzte oso azkar eta era sortzailean.
Kontzentratzeko gaitasun handia; arreta zentratzeko sekulako gaitasuna
dute.
– Errutinak baztertzen dituzte.
– Nahiago izaten dute banaka lan egitea.
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– Autoestimua hobetzen jakin behar dute: «Besteei laguntzea garrantzitsuagoa da nik aprobatzea baino».
– Oso umore ona izaten dute.
Detekzioa
Supergaitasuna adin goiztiarrean detekta daiteke, baina normalean bost
urtetan detektatzen da, hau da, inteligentziaren testa egiterakoan (koefiziente
intelektuala 130etik gorakoa izan behar da supergaitua izateko). Dena den, autore
batzuek esan dutenaren arabera, 12 urte arte potentzialtasunaz bakarrik hitz egin
dezakegu. Detekzioa alderdi ezberdinetatik egin beharko dugu, bai familiaren
eskutik, eskolaren (beste haurrek baino azkarrago ikasten dutela ikusten baita)
eskutik, baita klaseko kideen eskutik ere. Hau da, haurraren ingurunea osoa gai
izango da nahaste hau detektatzeko, baina nolabait denen arteko lotura bat egon
behar da, baita komunikazio bat ere, noski (Prieto, 2000).
Dena den, esan beharra dago, detekzio goiztiarra eginez gero, askotan eskolaporrota saihestuko genukeela. Nahaste guztien detekzioa egiteko garrantzitsua
da klasetik ez ateratzea ikasleak baino lehenago, orduan ikusiko ditugulako, adibidez, ikasle batek beste bati gaia azaltzen diola, eta bestelako portaerak (Rayo, 1997).
Bestalde, supergaitasuna detektatzeko jarrera edo zeregin hauetan ohartu
beharra dago. Ondokoak adibideak besterik ez dira, baina uste dugu kontuan izan
beharko ditugula, askotan, supergaituek honelako jarrerak izaten dituztelako
(Nafarroako Gobernua, 1997).
– Lo gutxi egitea.
– Denbora azkarrean irakurtzen ikasten du.
– Lehenengo hitzak sei hilabetetan erratea eta hamabi hilabetetan esaldi osoa.
– 18-24 hilabete-tartean elkarrizketa bat mantentzeko gai da, bere adinean
erabiliko ez lukeen hiztegi batekin.
– Abezedarioa ikasten du eta badaki 10 arte kontatzen 2 urte eta erdi dituenean.
– Arras behatzaileak izatea.
– Ardura handia edukitzea bai justizian eta bai moralean. Adibidez, hiru urteko
haur batek egunero teleberria ikustea eta gertatzen diren gertaerez arduratzea.
– Independente eta barnerakoiak izaten dira.
– Hiztegi aurreratua erabili ohi du, duen adina kontuan hartuta.
– Oso ongi adierazten ditu gauzak.
– Oso ongi idazten du.
– Esaldi luzeagoak eta hobeto antolatutakoak besteak baino hobeto egiten ditu.
– Ez dauka inolako arazorik elkarrizketa bat aurrera eramateko.
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–
–
–
–
–

Kontzeptu berrien ikaskuntza azkarra.
Gauza berriak ezagutzeko interesa, galdera ugari eginez.
Irakurketa azkarra egiten du.
Sormen eta asmamen handikoak dira.
Autoestimua jaitsiko zaie ingurunean injustiziak eta abar ikustean, amore
emango dute eta pentsatuko dute: «hau zertarako?».
– Oroimen izugarria. Adibidez, gerta daiteke duela 3 urte izandako elkarrizketa batez gogoratzea.
– Oso kritikoak dira, bai beren buruarekin, baita ingurunearekin ere.
Kontuz ibili behar gara supergaituak ez diren
haurrak supergaitasunarekin ez nahasteko, ongi
egin behar da detekzioa, agian beste nahaste bat izango
baita. Ez ditugu nahastu behar supergaitasuna eta
ezagutza aurreratua /talentua, desberdintzen jakin behar
dugu. Gaur egun, Internet dela, telebista dela, haurrek
gauza asko jasotzen dituzte, baina ez dira supergaituak.
Detekzioa egiteko, behaketa batean oinarrituko gara
gehienbat. Esaterako, pixa egiten badu gauetan edo bakarrik janzten ez badaki,
maila kognitiboa oso gorakoa izan arren, ez da oso inteligentea (Prieto, 2000).
Dena den, supergaitua den ala ez jakiteko, beharrezkoa da testak egitea,
honako hauek adibidez:
– Stanford-Binet, proba ohikoa da. Honek indarra hitz egiteko gaitasunean
eta aurretiko ezagutzan jartzen du.
– Weschler, Haur Hezkuntzako zein Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendua
dago eta ahoz burutzeko eskalak daude.
– Mc Carthy deiturikoa, haurren gaitasunak neurtzeko balio du eta Weschler
probaren oso antzekoa da baina garapen motorrak ere test bat dauka (elementua bota, oin baten gainean salto egin…), baita oroimena neurtzeko
gaitasuna ere.
Esku-hartzea
Esku-hartzearen helburuak hauek izan beharko dira: garapen goiztiarra edota
gaitasun handiagoak goiz identifikatzea, eta haurraren ezagutza integrala aztertzea
adimenaren garapena subjektuaren nortasun globalean kokatzeko. Helburua
integrazioa lortzea izango da, eta ez adimenari soilik begiratzea. Hau da, haren
garapen kognitiboaren eta emozionalaren artean desoreka bat gertatzen denez,
esku-hartzearen zeregin garrantzitsuena haurrari bere bizitzako alderdi guztietan
behar dituen estimuluak ematea da, batez ere defizitarioak diren alderdietan
(Nitsch, 1998).
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Era berean, zeregin garrantzitsua da laguntza eta euskarriak eskaintzea bere burua beldurrik gabe onar dezan, bere kezka eta interesen inguruko galderak egitera ausart dadin eta besteekin erlazionatzen ikas dezan, batez ere
desberdinagoak direnekin.
ESKOLAN
Gaitasun handiko ikasleei emango zaien hezkuntza-erantzuna haien ezaugarri
zehatzen analisian eta haien hezkuntza-premien balorazioan oinarrituko da, eta
horixe izango da ikasle horien curriculuma definitzeko abiapuntua.
Goi-mailako ikasgaitasunak dituzten ikasleei erantzuna emateko esparrurik
egokiena ohiko testuingurua izango da, ikasle bakoitzaren premia eta interesen
araberako hezkuntza-erantzuna moldatzea bideratuko duten neurri indibidualizatuak hartuz; halaber, irakasleei edukiak, eskainitako denbora, lan-erritmoa, jarraituko den sekuentzia, jarduerak eta planteatzen diren esperientzien sakontasunmaila aldatzen utziko dieten irakaskuntza-ikaskuntza esperientziak antolatuko dira.
Beraz, talde bateko ikasleen curriculumaren planteamendua egiterakoan,
edukietan irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta azken produkzioak bereizi beharko
dira.
Supergaituek gela osoa aberasten dute. Normalean, dakitena isilpean gordetzen dute, batzuetan suspenditzeraino. Ulertzen dute garrantzitsuagoa dela agian
lagunari azaltzea ulertzen ez duen zerbait, beraiek egitea baino. Liderrak izaten
dira, baina denborarekin ez dute lider izaten jarraitu nahi eta orduan esaten dute:
«egin zuk».
Ikasle supergaituek dituzten ezaugarriek sortutako premiei erantzuna emateko
heziketa-programak diseinatu beharko dira, ikasle horiek beren potentzialtasunaren
arabera garapenik bikainena lor dezaten.
Gaitasun handiko ikasleen hezkuntzarako, hiru modu desberdintzen dira:
– Bizkortze-programak.
– Taldekatze berezia eskatzen duten programak.
– Aberaste-programak edo curriculuma egokitzeko programak.
Bizkortze-programak
Modu ugaritan egin daiteke: ikaslea hezkuntza-aldi edo ziklo batean
sartzeko behar den adina izan baino lehen onartuz, edo urte berean bi kurtso edo gehiago egiten utziz. Kasu hauetan ez da curriculum-ibilbidea
aldatzen, besterik gabe, duen adinari ez dagozkion edukiak lantzen ditu,
curriculum-ibilbidea gainerako haurrek baino azkarrago gauzatuz
(http://www.pnte.cfnavarra.es/creena).
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Hala ere, kontu handiz egin behar dira bizkortze-programak, adimenaren
aldetik haurrak arazorik izango ez duen arren, afektiboki eta emozionalki,
beharbada, heldutasun nahikoa ez duelako.
Bizkortzea aparteko kasu batzuetan soilik izango da egokia, garapen
intelektual handia, sormen maila altua eta zereginetarako motibazio eta
dedikazio maila sakona izateaz gain, ikasleak gizarte-egokitzapen eta
afektibotasun mailak ere oso goi-mailakoak dituenean.
Taldekatze bereziko programak
Gaitasun handiko ikasleak irizpide batzuen arabera —adimen-kozientearen, eskolako lorpenen, edota interes eta motibazioaren arabera, adibidez—
taldekatzea proposatzen du alternatiba honek.
Hala ere, eragozpen handiak ditu; izan ere, gizarte-harremanetan arazoak
gertatzen dira eta gaur egun ez da ontzat ematen aukera hau
(http://www.pnte.cfnavarra.es/creena).
Hezkuntza-premiak modu honetara antolatzeak honako eragozpenak ditu:
– Ikasleak gaitasunen arabera taldekatzeak elitismora eta, desberdinak izateaz
gain, hobeak direla pentsatzera eramango ditu.
– Haurra gainerako haurrekin batera hezi behar dela eta guztien esku-hartze
horretan ikasi behar duela aitortzen duen oinarrizko irizpidea baztertu
egiten da.
– Haur horiek integratuta ez badaude, zaila izango da gizarteratzearen
ezaugarriak, lankidetza eta elkarlana garatzea.
Horrelako erantzunak izan dezakeen abantaila nagusia, itxuraz ikasleari
modu indibidualizatuan erantzuna emateko bidea eskaintzea da, eskolako
ordutegi osoan edo ordutegiaren zati batean ikaslearen ezaugarri bereziak kontuan
hartzeko bidea ematen baitu.
Dena den, sistema hau etiketak ezarriz ikasleak banatzeko modu bat da.
Curriculuma egokitzeko programak
Estrategia honen bidez, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua norbanakoari
egokitzeko ahalegina egingo da, curriculumaren edukien sakontasunean eta
hedaduran nahiz erabiliko den lan-metodologian aldaketak eginez.
Aberaste-prozesu hau, abiapuntutzat ikasle horren taldearen curriculuma
hartuta egingo da, horrela gelan garatzen diren zereginetan ahal den parte-hartzerik
handiena izan dezan.
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Aberaste horren aurretik, jada ikasleak ongi ezagutzen dituen edukiak, hau
da, errepika daitezkeen edo garrantzirik ez duten edukiak baztertu egingo dira.
Horixe da, hain zuzen, curriculuma trinkotzea edo laburbiltzea.
Curriculumaren aberasteak ikasleari bere lanetarako jarraibideak eta erritmoa
zehazten lagunduko dio planteamendu indibidualizatuen bidez; horrek ikaslearen
jokabidea estimulatu egingo du, norbera bere ikasketak zuzentzera bultzatuko du
eta motibazioa indartuko du.
Eskoletan hauxe izaten da aukerarik egokiena eta ohikoena, eskolak bere
ikasle guztiei eman behar baitie erantzuna, baita supergaitasun intelektualaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei ere.
Ikastetxearen eta familiaren arteko harremana esku-hartzean
Gauza jakina da ikasleen hezkuntza- eta prestakuntza-prozesuan gurasoek eta
ikastetxeak elkarrekin parte hartzea oinarri-oinarrizkoa dela, biak baitira eskolaelkartearen osagai, bakoitza bere funtzioekin.
Goi-mailako gaitasuna duten ikasleen arloan eta, oro har, ikasle guztien
kasuan, etxeak, eskolak eta komunitateak, hirurek, ikasleari orientabide eta
hezkuntza egokia eskaintzeko erantzukizuna dute.
Behar bereziak dituzten ikasleekin emaitza egokiak lortu ahal izateko,
ezinbestekoa da familiaren eta ikastetxearen arteko elkarlana. Horretarako bai
gurasoek bai irakasleek honako pautei jarraitzea komeni da:
Gurasoak:
– Aitak eta amak seme-alabei buruz duten informazioa irakasleei adierazi behar
diete, hezkuntza-jarduerak prestatzeko laguntza aparta eskainiko baitute.
– Familiako hezkuntza eta ikastetxekoa bat etor daitezen ahalegindu
behar dute.
– Ikastetxearekiko desberdintasunak badaude, gaitasun handiko ikasleari
lagundu egin beharko zaio ñabardura horiekin tolerantea izan dadin,
elkarren arteko ulermena sendotu eta onura handiagoak lortzea nahi bada
behintzat.
– Irakasleei eta ikastetxeari buruzko kritika suntsigarriak saihestu egin behar
dira ikasleen aurrean.
– Gaitasun handiko ikasleari laguntza eman behar zaio ikaskideen taldean
integratzeko, ikasle hauek oso ondo baitakite hein batean desberdinak direla eta, ingurukoekiko igurikimen intelektual desberdinak izaten dituztenez, batzuetan baztertuak izaten direla.
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Irakasleak:
– Irakasleek gurasoak identifikazio-prozesuan integratu behar dituzte, hauek
eskain ditzaketen ekarpenak eta informazioa garrantzi handikoak baitira.
– Egiten diren ebaluazioetan eta behaketan lortutako emaitzen berri eman
beharko diote familiari.
– Curriculumaren egokitzapenak edo aberasteko jarduerak egin badira,
berorien berri eman beharko zaie gurasoei. Zenbait helburu lortzeko,
gurasoen parte-hartzea beharrezkoa izan daiteke (hots, gizartearen arloko
zenbait abilezia edo inguruekiko jarrera aldatzea).
– Gurasoei ikaslearentzat aberasgarriak izan daitezkeen jardueretan parte
hartzeko eskatuko zaie eta laguntza eskatuko zaie beste zenbait jarduera
prestatzeko, edota etxean egiteko zenbait jarduera proposatuko zaie.
– Beren seme-alaben jarduera, proiektu eta produktuak edota helburuak
lortzeko motibazioetan esku hartzera bultzatuko dira.
– Ikaslearen gizarte-inguru eta munduarekiko erlazioak zaintzeko estrategia
komunak (aita/amak-irakasleak) ezarriko dira, askotan gaitasun handiko
ikasleak bakarrik eta isolatuta sentitzen baitira (isolamenduak beldurra eragiten dio edozein umeri).
Esku-hartzea familian
Aipatu bezala, familiak ikastetxearekin elkarlana eta koordinazioa izatea
beharrezkoa da eta ikastetxetik emandako jarraibideei jarraitu beharko die. Horretaz gain, seme-alabekiko duten jarrerari dagokionez, honakoa kontuan hartzea
komeni da:
Informazio desegokia edo partziala izatearen ondorio diren jarrerak eta
umeari ondorio negatiboak dakarzkiotenak:
– Presio gehiegi.
– Ikastetxeari aurre egiteko jarrera, haien ustez ikastetxeak ez diolako beren
semeari edo alabari behar bezalako erantzuna ematen.
– Aisialdiko ekintza ugariren bidez betetzea, horrela umea asper ez dadin.
– Jarduera nekagarriak eta marjinalak.
Jarrera horien ordez, gaitasun handiko ikasleen familiak honako jarrera izan
behar du:
– Diren bezala onartu behar dira, beti kontuan hartuz beren seme-alabak,
lehenengo eta behin, haurrak direla, eta haurrak diren heinean, beste haurrek bezalaxe, ahaztu edo baztertu ezin diren ezaugarri batzuk dituztela.
– Estimulatu egin beharko dira, baina behartu edo gehiegi jardun gabe.
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– Beren kabuz pentsatzen utziko zaie eta beren sormen-ahalmena babestuko
da.
– Ez da beren kontzentrazioa etengo, eta beren lanarekiko jarrera malgua eta
errespetuzkoa azalduko dute.
– Beren kezkak adieraztera bultzatuko dira, beren arazoak huts egiteko
beldurrik gabe konpon ditzaten saiatuko dira eta beren proiektu eta
zereginen plangintza egiten lagunduko zaie.
GELAN PROPOSATUTAKO JARDUERAK
Haur supergaituentzat esku-hartzea prestatzeko orduan material, baliabide eta
jarraibide gutxi aurkitzen ditugu. Inteligentzia neurtzeko probak, hainbat logikajolas eta supergaituentzat prestatutako irteera eta kurtso edo mintegien aipamenak
aurkitu ditugu baina gelan zuzenean lantzeko ezer gutxi.
Arlo honetan hutsune handia dagoela ikusi dugu; hori dela eta sarritan
supergaituek ez dute eskolan beharrezko laguntza edo atentzioa izaten eta hau
supergaituen artean dagoen eskola-porrotaren portzentaje handiaren arrazoia izan
daiteke.
Irakurketa-idazketa lantzeko
Haur supergaituek ez dute irakurketa-idazketa arloan arazorik izaten, gainerakoek baino lehenago ikasiko baitute eta askotan gelakideak oraindik prozesuaren
hasieran daudenean haiek jada bukatua izaten dute.
Ikasgelan beren intereseko edota gelan latzen ditugun gaiekin harremana
duten testu, liburu eta halakoak eskainiko dizkiegu. Beren ikaskideak lantzen ari
diren gai berdina landu dezaten baina beste maila batean.
Haiek gai horri buruz irakurri, idatzi eta ikasitakoa ikaskideei azaldu ahal
diete ikaskideek ulertzeko maila batean egiteko eskatuz.
Eskolan lantzen diren gaietan interesa ez galtzea bilatuko dugu eta besteen
erritmoa aspergarria izan daitekeenez, beste erronka batzuk eman beharko dizkiegu.
Harreman sozialak lantzeko jarduera
Harremanei dagokienez, ikaskideekin integratua egotea bilatu beharko dugu.
Horretarako, talde-lanak proposatuko ditugu bai talde-lanetan baita beste tarteetan
ere ikaskideekin dituzten harremanak kontuan izango ditugu, beste haurren artean
daudenen antzekoak izatea bilatuz.
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Zenbait jardueratan haur supergaitua beste ikaskideak laguntzera bidal
dezakegu baina besteen jarduerak egitea suposatzen ez duela kontrolatuz. Supergaituak beste haurrei estrategia eta egiteko modu ezberdinak proposatu ahal dizkie
eta hau aberasgarria izaten da haur guztientzat.
Bestetik, irakasle bezala arreta jarri beharko dugu supergaituak bere gaitasun
eta beharrak ezagut ditzan. Berak arlo batzuetan dituen erraztasunengatik besteak
baino gehiago ez dela argi izan beharko du. Ez da inor baino gehiago sentitu behar
eta ikaskideak bezalako haurra dela presente izan behar du.
Supergaitua arlo guztietan azkarra izango da eta bere garapen mailari egokitutako erronkak eskaini beharko dizkiogu arlo guztiak gara ditzan.

Nortzuk dira supergaituak?
Trebeak direnak edo gailentzen direnak 4
eremu hauetan:
o Intelektuala ( K. I. 130tik gora).
o Emozionala.
o Fisikoa (gaitasun psikomotorrakÆ
koordinazio ona).
o Soziala.
OREKATUAK

Detekzioa /Ezaugarriak:
KONTUZ ibili eta ongi desberdindu supergaitua izatea eta ezagutza aurreratua izatea.
Nolakoak dira supergaituak?
Sentiberatasun handia.
Energia handia.
Arreta galtzea, berehala aspertzea.
Autoritatearekiko erresistentzia, hau demokratikoa ez bada.
Irakurketa eta matematikarekin gozatzea.
Sarritan ezegonkortasun emozionala.
Sormen eta intuizio handia.
Ezagutza eta ikasketetarako grina handia.
Bakardadea.
Arrazoitu eta manipulatzeko gaitasun handia.
Garapen intelektual handia.
Orientazio azkarra.
Lanetan originaltasuna eta inplikazioa.
Oso kritikoak dira beren buruarekin baita besteekin ere.
Gai ezberdinekiko interes handia.
Lider-gaitasun handia (izateko gai dira, ez du esan nahi nahi dutenik).
Oro har, aktiboak eta urduriak dira.
Detaileak erraz gogoratzen dituzte.
Oso hiztegi aberatsa izaten dute.
Problemak ebazten dituzte oso azkar eta era sortzailean.
Kontzentratzeko gaitasun handia; arreta zentratzeko sekulako gaitasuna dute.
Errutinak baztertzen dituzte.
Nahiago izaten dute banaka lan egitea.
Lo gutxi egitea.
Denbora azkarrean irakurtzen ikasten du.
Lehenengo hitzak sei hilabetetan erratea eta hamabi hilabetetan esaldi osoak.
18-24 hilabete-tartean elkarrizketa bat mantentzeko gai da, bere adinean
erabiliko ez lukeen hiztegi batekin.
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Abezedarioa ikasten du eta badaki 10 arte kontatzen 2 urte eta erdi dituenean.
Arras behatzaileak izatea.
Ardura handia edukitzea bai justizia eta bai moralean. Adibidez, hiru urteko
haur batek egunero teleberri ikustea eta gertatzen diren gertaerez arduratzea.
Independente eta barnerakoiak izaten dira.
Hiztegi aurreratua erabiltzen ohi du duen adina kontuan hartuta.
Oso ongi adierazten ditu gauzak.
Oso ongi idazten du.
Esaldi luzeagoak eta hobeto antolatutakoak besteak baino hobeto egiten ditu.
Ez dauka inolako arazorik elkarrizketa bat aurrera eramateko.
Kontzeptu berrien ikaskuntza azkarra.
Gauza berriak ezagutzeko interesa, galdera ugari eginez.
Irakurketa azkarra egiten du.
Sormen eta asmamen handikoak dira.
Autoestimua jaitsiko zaie ingurunean injustiziak etab. ikustean.
Oroimen izugarria.

Esku-hartzea:
Curriculum-egokitzapena.
EZ DU SENTITU BEHAR BESTEEK BAINO GEHIAGO DAKIELA.
3 modu:
o Bizkortze-programak
 Jakin behar dugu gehienez 2 ikasturte aurreratu dezakegula legez
(unibertsitatean sartzeko 16 urte izan behar ditu gutxienez).
 Gomendioa: kurtso 1 LHn eta bestea DBHn edo biak DBHn.
 Kontuz, arlo afektiboa oso garrantzitsua da.
o Taldekatze berezia eskatzen duten programak
 Elitismora jotzen du.
 Desintegrazioa.
o Aberaste-programak edo curriculuma egokitzeko programak
 Eskoletan hauxe izaten da aukerarik egokiena eta ohikoena.
Oso zaila da esku-hartzea.
Ezinbestekoa da elkarlana; eskolan egiten dena etxean jarraitu beharko dute.
Berriren bat izanez gero, gurasoekin harremanetan jarriko da tutorea.
Haurra den bezala onartu behar dugu; ez presionatu!

3. Ikaslea bere eremuan

3.1. ESKOLA BARNERATZAILEAREN FUNTSEZKO OSAGAI
PSIKOLOGIKOAK
Lehenengo atalean askotan aipatu da —eskola-testuinguruaren aniztasunaren
trataeraren inguruan— ikasgeletan gero eta ikasle ezberdin gehiago aurki daitezkeela, hezitzaileok, horietariko bakoitzaren interesak eta beharrak ase beharrean
gaude. Era horretan, ikasle horien guztien integrazioa eta eskubide-berdintasunaren
beharra bermatzen duen eskola barneratzailearen eredua da egungo ikastetxea
(Bacaicoa, 1998).
Eskola barneratzailea hitz gutxitan azaltzearren, honela definituko genuke:
«Hezkuntzarako eskubide-berdintasunean oinarrituta, ikasle guztien ikaste-prozesua
era aktiboan eta parte-hartzailean antolatu behar duena».
Eskola barneratzaile hau, 80ko hamarkadan sortu zen, ikasle guztien berdintasuna eta integrazioa aldarrikatzeko helburuarekin. Horrek osotasunean bermatuko
du aniztasunaren trataera, guztiok elkarrekin ikasi eta elkarrekin bizitzeko aukera
eskainiz. Horrekin, Hezkuntza Bereziko ikasleak jadanik osotasunez integraturik
agertzen dira hezkuntzan, inor diskriminatuta eta baztertuta izan gabe (Bacaicoa,
1998).
Ikastetxe-eredu honetan, bada, norbanakoaren interesak, gaitasunak, motibazioa… hau da, ikaslea bera aldez aurretik ezagutu behar dela aldarrikatzen da,
horren arabera beharrezkoa duen planifikazioa eta beharrezkoak dituen moldaketak/egokitasunak egin ahal izateko (Monereo, 1993).
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ESKOLA BARNERATZAILEA
Ikasteko gaitasuna
Guztiek ikasteko aukera dute (bazterkeria
gainditzen da). Ikasle guztiak eskolan/taldean
integraturik daude.
Ikasteko
Motibazioa dago. Ikasleen beharrak
motibazioa
asetzen dira. Denak gizartean beharrezkoak
eta baliagarriak direlako kontzientzia
hartzen da.
Ikasleen
Ikaskuntza esanguratsua bermatzen da.
ikaskuntza motak
Elkarlana bultzatzen da (irakasleak
profesionalak dira eta beste profesionalen
laguntzaz baliatzen dira).
Ikasleen
interesak
Irakaslearen
esku-hartzea

Curriculuma

Orokorrean

Ikasle guztien interesak kontuan hartuko
dira.
Irakaslea=ikaskuntza aberastu eta
dinamizatzailea (aniztasunari arreta jarriz
ezagutzak eraikitzen laguntzen duen
profesionala).
Irekia eta malgua (aldaketak onartzen
ditu).
Elkarrekin ikasi/jolasteko eskubidea. Ez dira
beren ikasteko zailtasunengatik
diskriminatu/bereizi behar, ikastaldetik
ateraz, beste ikaskuntza-prozesu bat
eskaintzeko.

3. taula. Eskola barneratzailea (Castellón, 1995; García).

Eskola barneratzailearen irizpide nagusiak ondorengoak dira:
– Ikaslearen lehentasunak, beharrak, ezagutzea haren jatorriaren (ohiturak,
kultura, erlijioa…) arabera.
– Irakasleak jarrera jatorra izan behar du, gizarteratzailea. Irakasleak
barneratzaileak izan behar dira ere (gainerako ikasle eta gurasoek ere jakin
behar dute ikasle bat zergatik ateratzen dugun ikasgelatik).
– Irakasleak dagoena eskaini behar du, gizarteratu, sozializatu... ondoren,
ikasleak aukeratuko du.
– Pertsona neutroak hezi behar ditugu. Estereotipo sozialen aurka, ikasleen
errealitatetik aterata. Errespetua sustatu behar dugu.
– Testuinguruak duen garrantzia kontuan izan behar dugu, hau da,
pertsona batek zerbait ikastea nahi badugu, bere testuinguruan zentratu
behar dugu. Baina, era berean, ezin dugu hau erabili pertsonak sailkatzeko.
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– Pertsona bakoitzari eskura dituen baliabideekin funtzionatzen irakatsi
behar diogu.
– Esku hartzeko funtzionalitatea edo praktikotasuna erabiliko dugu. Eskola barneratzailean esku-hartze horrek sinplea izan behar du, sinpletasuna
landu behar da.
– Ikasleen onarpena ezinbestekoa da.
Ikastetxe barneratzaile hau, 80ko hamarkadan sortutakoa da. Osotasunean
bermatuko du aniztasunaren trataera, guztiok elkarrekin ikasi eta jolasteko aukera
eskainiz. Hezkuntza Bereziko ikasleak jadanik osotasunez integraturik agertzen
dira hezkuntzan, inor diskriminatuta eta baztertuta izan gabe. Ikastetxe-eredu
honetan, bada, norbanakoaren interesak, gaitasunak, motibazioa… hau da, ikaslea
bera aldez aurretik ezagutu behar dela aldarrikatzen da, horren arabera beharrezkoa duen planifikazioa eta moldaketak/egokitasunak egin ahal izateko.
Gaur egun, eskola barneratzaile hau protagonista da eskola guztietan. Ikasle
neutroak eratu nahi ditu, norbanakoak bere errealitatetik abiatuta autonomia
berenganatuz. Hala ere, guztiek interes, bizipen eta gaitasun ezberdinak izan arren,
guztiak integratzen ditu, inor hezkuntza-komunitatetik zein gizartetik baztertuta
utzi gabe. Hori dela-eta, ikasle guztien beharrak asetzen saiatuko da, esan bezala,
norbanakoaren motibazioa, interesak eta gaitasunak kontuan harturik. Harreman
sozialak garatzen ere ahalegintzen da, ezberdinen arteko elkarbizitza sustatuz.
Horrekin batera, oztopoak gainditzen lagunduko duten hezkuntza-proiektuak bultzatuko ditu, ikasle guztien gaitasunak agerian utziz. Hezkuntza-proiektu
garrantzitsuak bultzatzen ditu, zailtasun bereziak dituzten ikasleei ikasteko eta
parte hartzeko eskolak ezartzen dizkien oztopoak gainditzen dituzten hezkuntzaproiektuak, hain zuzen ere.
Hezitzaileon lana ezinbestekoa da (baina ez protagonista izanik), ikasle bakoitza mundu bat izanda, guztion beharrak asetzea ez baita erraza. Beraz, ikasgelan
bideratuko dituen jarduerak, helburuak, materiala, denbora… norbanakoari egokitu
beharko dizkio, askotan esan bezala, inor baztertu gabe, guztiok taldearen parte
garrantzitsua sentiaraziz.
Eskola barneratzailearen aldeko hautuak honako hau eskatzen du: «Ikasle
guztiei kalitatezko oinarrizko hezkuntza ematearren lan egitea eta eskolak
komunitateko haur guztiak hartzeko prestatzea. Horretarako, ikasle guztiak
onartzen dituzten eskolak garatu behar dira, betiere aniztasuna aberasgarritzat
baloratuz eta desberdintasuna aberasgarria ez dela onartuz» (Castellón, 1995).
Eskola barneratzailearen oinarrian guztiok desberdinak garelako ideia dago.
Ez da gutxiengo baten integrazioa, horrek gutxiengo hori bakarrik dela desberdina
onartzea suposatzen baitu, baizik eta guztiok desberdinak izanik barne hartzen
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gaituen eskola. Pertsonak, ezintasunen aurrean, funtzionalak bihurtzea izango da
eskolaren helburua eta hori lortzeko beharrezko baliabideak eskainiko dizkio
ikasleari.
Ideia hau onartzeak berekin dakar hezkuntza-premia bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko beharra. Irakasleak jakin beharko du ikasle bakoitzak ikaskuntzarako zein motatako zailtasun edo erraztasunak dituen eta horien arabera zein
motatako jarduerak jarriko dituen martxan erabakiko du. Beraz, ez da guretzat
horren garrantzitsua izanen nahaste edo ezintasunaren diagnostikoa, nahastea
ulertzeak esku-hartzea erraztuko badigu ere, baina bai, ordea, ikaslearen ezaugarrien arabera esku-hartzeak nolakoa izan behar duen jakitea (Castellón, 1995).
Aniztasun horri erantzuteko, honelako printzipioak zehazten dira:
1. Ikaskuntza prozesu indibiduala da eta ingurunearekin elkarreraginean
sortzen da.
2. Gauza guztiak ez dira modu berean ikasten.
3. Guztiok ez dugu modu berean ikasten.
4. Pertsona orok ikas dezakeena bere garapenaren mailak eta moduak
baldintzatzen du.
5. Pertsona orok ikas dezakeena bere aurretiazko ezagutzen araberakoa
izango da.
6. Ikaskuntzak esanguratsua izan behar duenez, honako baldintzak beharrezkoak izango dira: materialek esanahi logikoa izatea, aurkezten denak
esanahi psikologikoa izatea eta ikaskuntzan hasi behar dutenek jarrera
positiboa izatea.
7. Ikasleek ikaskuntzari ekiteko motibatuak egon behar dute.
8. Ikaskuntza esanguratsuak egin ahal izateko honako baldintzak beharrezkoak dira: adimenezko ekintzak (arazo kognitibo eta eskemen aldaketa)
eta funtzionalitate kognitiboa.
9. Ikaskuntzak autonomia sustatu behar du, ikasten ikasi.
10. Kideen arteko erlazioan ikaskuntza sortzen da.
11. Ikaskuntzako irakaslearen zeregina bitartekari-lana da.
3.2. CURRICULUM-EGOKITZAPENAREN IRIZPIDE PSIKOLOGIKOAK
Ikasle batek arazo edo atzerapen bat azaltzen badu, honi ikaskuntza-prozesuan
lagunduko dion curriculum-egokitzapen bat eginen zaio, betiere, bere betebeharrak asetzen lagunduko diolarik. Aipatu behar da egokitzapena indibiduala
izanen dela, hau da, ikasle bakoitzari berea eginen zaio, bakoitzak aurkezten
duen egokitzapen mailaren arabera. Erran ere, arazo hauek ez direla
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bat-batean desagertuko, baizik eta denborarekin hobetuz joanen direla
(http://www.pnte.cfnavarra.es/creena).
Curriculum-egokitzapenaz ari garenean hauxe ulertu behar da: ikasle konkretu batentzat, curriculumaren osagai bakar edo gehiagotan edo/eta harengana
heltzeko elementuetan egindako aldaketa multzoa dela.
– Curriculum-egokitzapen banako edo indibidualizatuek esangura-gradu
ezberdinak izan ditzakete. Hala, esangura txikikoak direnetatik esangura
handikoak direnetara.
– Esangura txikiko egokitzapenen artean, curriculumera heltzeko elementuetan eginiko aldaketak leudeke, zeintzuek etapako helburu orokorretan
lortu beharreko ahalmenak garatzea ahalbidetuko dioten ikasleari, hala nola
giza baliabideen antolakuntza, espazioen banaketa, gelaren disposizioa,
ekipamendu edo hornidura eta baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzea eta ordutegia, neurketa-programen erabilera (kognitiboa, linguistikoa zein trebetasun sozialen aberastasuna) edo komunikazio-metodo
hautazkoak, alternatiboak (Bliss, Braille, Cueed Speech, Bimodal…)
– Curriculumaren oinarrizko elementuei eragiten dieten egokitzapenak
izango dira esanguratsuagoak: hezkuntza-helburuak, metodologia, edukiak
eta ebaluazioa.
Aurrekoarekin lotuta, curriculum-egokitzapenak egiteko oinarrizko 2
printzipiotan oinarrituko gara:
– Talde mailan: ikasleak hezkuntza-zerbitzuez une oro baliatzea.
– Indibidualki: ikasle bakoitzak dauzkan beharren, motibazioen eta interesen arabera, haren ikaskuntza-prozesuari erantzukizun bat ematea. Ezin ditugu
ahaztu ikasle bakoitzaren gaitasunak, ezintasunak eta ikaskuntza-erritmoa.
Curriculum-egokitzapenaren oinarrizko funtzioak honakoak dira:
– Ikasleari emango zaion hezkuntza-erantzuna zehaztea, jarraituko den
hezkuntza-prozesua adieraziz.
– Ikasleen hezkuntza-beharrei gelako edo zikloko programaziotik erantzutea.
– Barneko zein kanpoko hezkuntza-zerbitzuko ikasle konkretu bakoitzarekin koordinaturiko esku-hartzea zehaztea.
– Ikaslearen ebaluazioa Curriculum Egokitzapen Indibidualizatuaren arabera
eta beronen barne diren ebaluazio-irizpideen arabera egiten da.
Curriculum-egokitzapenaren alderdi psikologikoak gure lana errazten dutenak izan behar dira. Praktikotasuna bilatu behar dugu, beraz interesa daukana
(http://www.pnte.cfnavarra.es/creena).
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– Gauza konkretuetan zentratu behar gara, funtzionaltasunean, erabilgarria
den horretan. Errealitatera jaitsi behar dugu.
– Irakasleak koherentea eta kontsekuentea (hartutako erabakiak amaierara
arte eraman behar ditu: konstantea) izan behar du.
– Irakasleak zehatza eta zorrotza izan behar du, adostutako gauzak betez eta
betearaziz.
– Afektiboak eta hurbilekoak izango gara: gertutasuna adierazi beharko
dugu. Jakin behar dute estimatuak eta errespetatuak direla.
– Curriculuma interesetara eta beharretara egokitu behar da, horretarako,
ezinbestekoa da eskola-orientazioarekiko lotura. Curriculum-egokitzapen
errealista bat egin behar dugu.
– Aldaketarako malgutasuna adierazi behar dugu, besteen iritzi edo
gomendioak entzunez eta onartuz.
– Ikasleei mugak irakatsi behar zaizkie.
Curriculum-egokitzapen bat egiteko, hauek dira kontuan hartu beharko
ditugun irizpideak (http://www.pnte.cfnavarra.es/creena):
– Irakaslearen arreta ikasleen beharretara zuzentzea.
– Irakaslearen aginduak, informazioa, eta abar errazak, koherenteak eta
kon-kretuak izatea.
– Irakaslea zorrotza eta arduratsua izatea, baina aldi berean ikasleekiko
hurbiltasuna adieraztea haien iritziak errespetatuz.
– Jarduerak, azalpenak, zereginak eta ereduak modu bateratuan planifikatzea. Aldi berean, malguak izatea edozein aldaketa jasotzeko erabilgarriak
izateko.
– Ikasleen parte-hartzea sustatzen duten jarduerak prestatzea.
– Ikasleen aurrezagutza eta interes zein esperientziak kontuan hartzea,
edozein jarduera prestatzerakoan. Horretarako, familiaren zein bestelako
profesionalen (orientatzailea) laguntza beharrezkoa izango da, egokitzapena
ikasleen errealitatetik hurbil egoteko.
– Ikasleen artean lankidetza-jarrera sustatzea.
– Ikasle bakoitzaren autonomia sustatzea, beraien gaitasunak zein mugak
zein diren ezagutuz eta horietaz baliatuz.
Curriculum-egokitzapenak, ordea, programazioan (eduki, helburu, metodologia, jarduera, ebaluazio-irizpide zein prozeduretan…) egiten diren aldaketak
dira, norbanakoaren ezberdintasunetan arreta jartzeko xedearekin. Beraz, egokitzapen hauek curriculumean aldaketak eragiten dituzte. Ikaskuntza-zailtasunak
aldagarriak zein dinamikoak izanik modu zehatzetan ezin ezar daitezkeen aldetik,
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era berean, sartutako aldaketak aldagarriak izango dira, emango den hezkuntzaerantzun motarekin erlazionatuta. Zailtasunak dituzten ikasleei erantzun ahal izateko ezarritako curriculum-egokitzapenek, gainera, ohiko hezkuntza erantzunaren
esangura txikieneko egokitzapenetik esagura handieneko egokitzapenera doan bide
luzea osatzen dute, bai eta behin-behineko aldaketetatik behin betiko aldaketetara
ere doana. Hori dela-eta, honetan ere bi curriculum-egokitzapen mota agertzen
zaizkigu: esanguratsuak eta ez-esanguratsuak (Kohnstamm, 1991).
Curriculum-egokitzapen ez-esanguratsuak ikastalde zein ziklo bakoitzari
zuzendurik aurretik programazioaren elementu ezberdinetan egindako aldaketak
dira, ikaskuntzaren indibidualizazioa lortzeko helburuarekin eginak. Hauek ez
dute curriculum ofizialaren oinarrizko irakaskuntzan eraginik izaten. Egokitzapen mota hau edozein ikaslek beharrezkoa izan dezake ikaskuntzaren momentu
batean, hezkuntza-premia bereziak izan edo ez. Metodologia, sekuentziazioa,
jarduerak, etab., moldatzea eskatzen dute, ez ordea helburuak, edukiak edota
ebaluazio-irizpideak. Programazioaren azken hiru elementu horiek egokituak
izanez gero, curriculum-egokitzapen esanguratsua izango genuke; hau da, programazioan ezarritako aldaketak dira, curriculum ofizialaren oinarrizko irakaskuntzan aldaketa suposatzen dutenak. Hori dela-eta, egokitzapen esanguratsuen eta ezesanguratsuen arteko ezberdintasuna hauxe litzateke: lehenengoak oinarrizkotzat
har daitezkeen eduki edo gaitasunen ingurukoak direla, ziklo zein etapa
bakoitzaren helburu orokorrak aldatuz (http://www.pnte.cfnavarra.es/creena).

CURRICULUMEAN
EZ

CURRICULUMEAN

PROGRAMAZIOAN
ALDAKETAK
SARTZEAN

EBALUAZIOIRIZPIDEAK

13. irudia. Egokitzapenak curriculumarekiko eta esangura mailarekiko.
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Hauek dira curriculum-egokitzapen batek dituen ezaugarriak:
– Irakasleek ikasle bakoitzaren hezkuntza-premiei erantzuteko erabil
dezaketen estrategia da.
– Edozein curriculum-egokitzapen egiteko erreferentziagunea ikasle eskolatuta dagoen gela-taldea da. Hau da, ikaslearen egoera baloratzen denean,
taldearen curriculuma oinarritzat hartzen da, aldaketak ere taldearen
curriculuma abiapuntu gisa hartuta eginez.
– Dokumentu gisa bildu behar da eta ondokoak jaso behako ditu:
• Curriculuma.
• Hezkuntza-erantzunaren antolamendua.
• Hezkuntza-premia bereziak dituen ikasleak denbora-epe jakin batean
izango dituen laguntzak.
Hauek izango lirateke curriculum-egokitzapen esanguratsu batek agerian utzi
beharreko informazio garrantzitsuenak:
– Egokitzapena egiten zaion ikaslearen datuak, baita inplikaturiko profesionalarenak ere, erreferentzia-zikloa eta ikaslea eskolatuta dagoen kurtsoa.
– Ikasleak bere erreferentzia-taldeari dagokionez dituen gaitasunak.
– Ikaslearen hezkuntza-behar berezien definizioa.
– Jarraituko duen curriculum-egokitzapena, zikloan zehar landu beharreko
arlo edo esperentzia-eremuak, helburuak eta edukiak.
– Ebaluazioa egiteko erabiliko diren une, modu eta irizpideak, halaber,
egokitzapenaren beraren jarraipen-plangintza.
Curriculum-egokitzapena egiterakoan, garrantzitsua da prozesua kontuan
hartzea, baita erabilitako curriculum erreferentea ere, ikaslearen gaitasunak
zehaztu ahal izateko eta curriculumaren diseinurako.
Honelakoa izango litzateke curriculum-egokitzapen bat eratzeko prozesua
(lau fasetan):
1. fasea. Hasieran norbanakoaren curriculum-egokitzapena egitea komenigarria den erabakitzea.
2. fasea. Ikaslearen eta ingurunearen hasierako ebaluazioa.
3. fasea. Ikasleriari eta inguruneari buruzko erabakiak hartzea.
4. fasea. Ikaslearen curriculumaren plangintza orokorra.
Azken batean, eta aipatutakoaren adierazgarriena gogoratzearren, curriculumegokitzapenak gure lana errazteko eta ikaslearen ezaugarrietara egokitzen
laguntzeko balio behar du. Beraz, haren ezaugarrietako batek praktikotasuna izan
behar du. Horretarako curriculumak gure beharretara eta ikaslearen interesetara
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egokitua beharko du egon. Erabaki zehatzak hartu beharko ditugu eta gure
jarrerak koherentea izan beharko du, hartutako erabakiak bukaera arte mantenduz.
Gure jardunean konstanteak izatea ezinbestekoa izango da emaitzak lortzeko,
hobe baita egunero denbora-tarte laburrez aritzea egun bakar batean denbora luzez
aritzea baino. Gure jardueretan zorrotzak izateak ez du esan nahi afektiboak eta
hurbilak izan behar ez dugunik. Beraiek estimatuak eta errespetatuak direla
sentitzeko ezinbestekoa izango da afektibotasuna adieraztea. Gainera kontuan
hartu behar dugu eskolan garatu behar dutena ez dela soilik adimen intelektuala, baita adimen emozionala ere, eta horretarako gure eredua izango da erreferentzietako bat haientzat.
3.3. GELAKO ELKARBIZITZA: IKASLEEN ARTEKO HARREMANAK,
ERLAZIOAK, BEHARRAK…
3.3.1. Zer nolako ikasleak nahi ditugu?
Gaur egun, aniztasun-printzipioetan oinarriturik ikasle asertiboak garatzea
lortu nahi dugu. Asertibitatea, gaitasun sozial bat da eta egoera ezberdinen arabera, pertsona bat asertiboagoa izango da edo guztiz aurkakoa (Bacaicoa, 1998).
Asertibitatea, komunikazio-estrategia bat da. Asertiboa den pertsona batek ez
du agresibitaterik erakusten, ez eta ez du aukerarik ematen besteek bere burua
menderatzeko. Aldiz, bere iritzi eta eskubideak defenditzen ditu, beste pertsonenak
ere errespetatuz eta egora gatazkatsuak saihestu egiten ditu. Pertsona asertiboak
zapaltzen uzten ez dutenak eta zapaltzen ez dutenak dira. Hauek paper zailena
daukate. Gehien sufritzen dutenak dira; izan ere, pasiboei eta agresiboei etengabe
aurre egiten ari zaizkie. Pertsona hauek gatazketan bitartekariak izango dira eta
horrek kostu emozional handiak dakarzkio ikasleari (http://www.sorkari.com).
Kontrako aldean, pertsona pasiboak eta agresiboak aurkitzen ditugu:
Pasiboek komunikatzean beren sentimenduak eta pentsamenduak adieraztea
saihesten dute baztertuak izateko beldurra dutelako. Beraien iritzi eta beharrak ez
dituzte baloratzen, baina besteenak maila altu batean baloratzen dituzte. Hauek
zerbait edo norbaiti buruz, zerbait jasaten edo pairatzen dutenak dira. Pertsona
hauek arazoez paso egiten dute beren interes, iritzi edota sentimenduak aintzat
hartu gabe. Beraien erabakiak besteen esku uzten dituzte. Harrera egin behar
zaie eta emozioak adierazten irakatsi behar diegu.
Agresiboek beren iritzi eta pentsamenduen gehiegizko balorazioa egiten
dute. Aldi berean, beste pertsonen pentsamendu eta iritziak baztertu egiten dituzte.
Pertsona agresiboa eraso edo erasorako joera duena edo erasoa egiten duena da.
Portaera agresibo hau hainbat estimuluren ondorioa izan daiteke.
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Sigmund Freud-en aburuz, agresibitatearen teoria senei buruzko teoria orokorrago baten barnean kokatuko litzateke. Teoria horren arabera, oinarrizko bi ezaugarri psikiko daude: hil-irrika, kanporantz joera suntsitzaile gisa ager daitekeena,
eta bizi-irrika. Pertsonak frustrazioen aurrean, berauek gainditzeko saio gisa,
duen erantzuna da agresibitatea. Pertsonak dituen joeretako batzuk sexu-tentsio
batzuei loturik agertzen dira eta alor horretan sartuko lirateke sadismoa eta
masokismoa.
Agresibitatea sarritan ikuspegi sozialetik tratatzen da, egokitzeko portaera
gisa soil-soilik. Biziraupenerako oinarrizko faktorea da, elikagaia lortzeko,
ugalketarako eta antolamendu sozialerako jardueretan paper garrantzitsua jokatzen
duelarik. Lider-izaerari ere oso lotuta dago agresibitatea. Biziraupenerako gaitasun gehien duenak taldea menderatzeak taldearen beraren biziraupena bermatzen
du, horrek taldeko partaideen artean tentsio gogorrak egotea inplikatzen badu ere.
Hezitzaileak garen aldetik, esan bezala, erantzun asertiboak aldarrikatuko
ditugu, ikasleei egoeren aurrean lasaitasunez eta besteei minik egin gabe
erantzuten erakutsiko diegularik. Eran berean, norbanakoaren eskubideak ere
lantzea ez legoke gaizki. Horretarako bakoitzaren eskubideak landu behar dira, bai
irakasleenak eta ikasleenak, familiarekin batera ere.
3.3.1.1. Norbanakoaren eskubideak landu
Larritasunik gabe, manipulazioei aurre egiteko, norbanakoaren iritziak
mantentzeko baimen psikologikoak dira (Fiz, 1993).
1. Zure jokabidearen epailea izateko eskubidea duzu, eta besteek epaitzen
dutena gorabehera, zeuk erabakitzen duzu egiten duzuna ona, zintzoa edo
leiala den.
2. Zure nahiak eta premiak lasaitasunez adierazteko eskubidea. Zuk nahi
duzuna adieraz dezakezu, eskatzea exijitzea ez dela eta besteek ezetza
emateko eskubidea daukatela kontuan izanik.
3. Ideia eta iritziak eduki eta adierazteko eskubidea. Zure iritzia adieraz
dezakezu, besteek zuk bezala pentsatu behar izan gabe. Eztabaida batek
aberasten ez zaituenean, eztabaida nahi ez izateko eskubidea daukazu.
4. Erabakiak hartzeko eskubidea. Zure logika eta senaren arabera joka
dezakezu besteek ezberdin jokatu arren. Zure erabaki okerren ondorioak
konplexu eta zigorrik gabe onartu.
5. Zure mugak onartu eta zure akatsetatik ikasteko eskubidea. Arlo
guztiak menderatzen ez dituzula eta arazo guztietarako konponbidea ez
daukazula antzeman dezakezu. Ez zaitez trakets sentitu gauzaren bat «ez
dakizula» esatean ezta konplexuz beterik sentitu azalpen gehiago eskatzen
duzunean ere. Zeure burua zigortu gabe zure akatsak onar eta konpon
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ditzakezu. Esperientziarekin ikasteko eta pixkanaka-pixkanaka hobetzeko
eskubidea daukazu (denok bezala).
6. Zure akatsak zuzentzeko eskubidea. Okertuta egondakoaz ohartutakoan
zure norabidea zuzen dezakezu. Ez duzu zure jarreran iraun beharrik zure
akatsa ez aitortzeagatik. Zure izaera, pentsaera eta portaera alda ditzakezu.
7. Eskaera ez bidezkoak ukatzeko eskubidea. Eskatzen dizutena zuretzat
nahiz bestearentzat kaltegarria denean ezetz esateko eskubidea daukazu.
Zure errurik gabe egiten diren kalteengatik errudun ez sentitzeko
eskubidea daukazu.
8. Galdera desegoki, begiluze edo asmo gaiztokoei ez erantzuteko
eskubidea. Pribatua deritzozuna zure baitan gorde dezakezu. «Ez diot horri
erantzun nahi» edo «Ezin diot galdera horri erantzun» bezalakoak lotsa
edo errua sentitu gabe esan ditzakezu.
9. Gustukoak ez dituzun laguntzak ukatzeko eskubidea. Borondate oneko
baina mugatzaile, arriskutsu eta manipulazioz beteriko laguntzak uko
ditzakezu, eskerrak emanez eta adiskidetasunez.
10. Pertsona guztiek maitatua ez izan eta pertsona batzuk ez maitatzeko
eskubidea. Norbaiten gustukoa ez zarela oreka galdu gabe ikus dezakezu
eta zure irizpideak gutxietsi gabe zure erabakiak partekatzen ez dituen eta
zure portaerak kritikatzen dituen jendea dagoela onar dezakezu. Paraleloki,
zure gustukoak ez diren pertsonak aurki ditzakezu, zure lagunak aukeratzeko eskubidea daukazu.
11. Atsegin, zintzo eta bihotz garbikoa izateko eskubidea. Pertsona ona
izateko eskubidea daukazu. Haserre kronikoa modan egon arren, umore
onez egon zaitezke. Atsegin ager zaitezke atsegina izaten ez dakienaren
aurrean. Adiskidetasun eta hurbiltasunez espresa zaitezke baimena itxaron
gabe. Besteak bere negatibotasunaz zu kutsatzen saiatu arren, zuk positiboa
izaten jarrai dezakezu.
12. Zeure burua maitatzeko eskubidea eta zoriontsu sentiarazten dizuna
bilatzeko eskubidea.
13. Zeure burua zaindu dezakezu eta bizitzako gauza onez goza dezakezu
errudun sentitu gabe. Zure bizitzako proiektua eduki eta jarraitzeko
eskubidea duzu, nahiz eta besteek ez egin eta nahiz eta zuri aurpegiratu.
Arazo baten aurrean era asertibo batez erantzutea aukerarik egokiena
dela esan dugu. Hezitzaileok gatazkak sor ez daitezen honako puntu hauek
landuko ditugu ikasleekin eguneroko bizitzan praktikan jar ditzaten: kritika
asertiboa deituko duguna (García, 1986).
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3.3.1.2.Kritika asertiboa: kritikak egiteko prozesua da
1. Deskribatu. Bestearen jokaera hitzez azaldu. Objektibotasuna
(«Gaur 15 minutu berandu heldu zara eskolara»).
2. Azaldu. Jokaeraren ondorio negatiboak. Emozioen burujabetasuna
(«Eskolara berandu zatozen bakoitzean kezkatzen naiz»).
3. Eskatu. Jokaera berria, alternatiboa. Eskaera errealistak eta zehatzak.
Komunikazioa («Mesedez, garaiz etorri»).
4. Ondorioak. Jokaera berriaren ondorio positiboak. Asertibitatea.
(«Horrela ni lasaituko naiz eta ez dizut behin eta berriz orduarena gogoratuko. Gainera ez zara errekreo-orduan ikasgelan geratu beharko eta
lagunekin jolastuko zara»).
Hau guztia esanda, ikasleek gatazka baten aurrean erantzun asertiboa ematea
bilatzen da, baina errealitatean ez da erabat erraza izaten. Batzuetan, pertsonek
asertiboak direla uste dute, baina ez dituzte besteen sentimenduak zein iritziak
errespetatzen. Kasu horietan, pertsonen arteko konfiantza apurtu egiten da, eta
gatazkak areagotu (http://www.sorkari.com).
Ondorengoak, erantzun asertiboak blokea ditzaketen oztopoak dira:
– Gure buruaz daukagun kontzeptua negatiboa izatea.
– Gatazka baten aurrean, irtenbideak bilatzeko gaitasun eza.
– Komunikaziorako gaitasun falta. Honek antsietatea eta urduritasuna sor
ditzake.
Argi izan behar dugu ez jarrera pasiboak ez agresiboak pertsonek nahi dutena
lortzeko ez dutela balio. Ikasleak asertiboak izateko, ideia hau transmititzetik hasi
beharko gara.
Asertiboak izateko, honako estrategia hauek egokiak izan daitezke:
– Autoestimu maila ona izatea.
– Iritziak modu lasaian eta adostasunez adieraztea.
– Kritika egitea, akatsak zuzenduz baina jarrera negatiboak edo hitz txarrak
baztertuz.
– Jakitea pertsona batek guregan adierazitako jarrera negatiboaren zergatia
eta horren arabera defendatzeko baliatzea.
– Arazo bati buruz eztabaidatzean, arazoan bakarrik oinarritzea.
– Edukazioa azaltzea, beste pertsonaren iritzia errespetatuz baina iritzi
propioa aldatu barik.
– Kritikei era sinpleen baina zuzenean erantzutea.
– Ez erantzutea eraso bati, eroso eta seguru sentitu arte.
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– Mehatxurik ez erabiltzea, bestela giro ona eta kooperazioa apurtuko dira.
Erasoak areagotu egingo dira.
– Akats propioak onartzea, horrela besteek gehiago errespetatuko gaituzte.
3.3.2. Harreman-arazoak
Atal honetan, eskola-garaian agertu ohi diren ikasle eta irakasleen kontrako
erasoak edo bazterkeria identifikatzeko eta ezagutzeko beharra azpimarratu nahi
da. Irakasleen artean mobbing-a gertatzen den kasuetan, ikasleek eredu negatibo
baten isla gisa jasoko dute. Hori dela-eta, hainbat gai aipatu beharra ikusten da,
behinik behin, eskola-garaian HPB dituzten ikasleek jasan dezaketen arriskuetako
bat dela eta, modu berean, irakasletzan arituko diren irakasleek, gertatzen denean,
identifika dezatela.
Hori horrela, ikasleen artean sortzen diren harremanak ez dira beti espero
genukeen bezain positiboak. Zenbait egoera gatazkatsu sortu eta, eraso larriak
gertatzen dira. Egoera horietan, erasotzailea eta biktima agertzen dira. Horiek
ezberdintzeko, jarraian haien ezaugarriak aipatzen dira.
3.3.2.1. Erasotzailearen ezaugarriak
– Helburua: biktima psikologikoki suntsitzea.
– Beldurra eta segurtasun falta sentitzen dute.
– Ez du enpatiarik sentitzen, eta horregatik ez du besteen sufrimenduarekin
inolako begirunerik. Nahaste kognitiboren bat izan dezake.
– Bere erasoen ardura biktimarengan uzten du, biktimak lehenik eraso duela
defendatuz.
– Erasotzailearen familia-testuinguruari dagokionez, ikasle hauek ohitura
dute nahi duten guztia lortzeko eta arau gutxi jartzen zaizkie. Ez dute ikasi
besteen eskubideak errespetatzen.
– Ikasle tiranoak dira, ez bakarrik ikasleekin, baizik eta irakasleekin ere
jarrera hori izaten dute.
– Bizkorrak dira, ikasle ahulenak aukeratzen dituzte erasoa egiteko.
3.3.2.2. Biktimaren ezaugarriak
– Beste ikasleek inbidia sentitu dezakete biktimarengan, arrazoi sozialak,
pertsonalak edo familiakoak direla-eta. Askotan bizkorragoak direlako edo
nota hobeak ateratzen dituztelako.
– Segurtasun eza dute, ahulak dira eta autoestimu maila baxua. Ondorioz, ez
dira batere pertsona asertiboak. Bihotz onekoak izaten dira.
– Familiari dagokionez, ikasle hauek gehiegi babestuta egon daitezke.
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– Edozein arrazoi dela-eta, ikasle bat biktima bihurtu daiteke, honako faktore
hauen arabera: ezaugarri fisikoengatik, janzkeragatik, arrazagatik, erlijioagatik, etab.
– Ikasle baten gustukoa ez den egoera batean parte hartzea eskatu zaionean,
edo kontrakoa gertatu denean. Ikasle horren askatasunaren aurkako erasoa
egiten ari zaio.
– Ikasle hauek besteengan enpatia dute eta besteen sufrimendua ulertzeko
gaitasuna izaten dute.
3.3.2.3. Eman daitezkeen erasoen artean, hauek dira nagusiak
– Ahozkoak: biraoak, izen propioen ordez etiketak jartzea eta beste pertsonen aurrean gutxituak izatea.
– Fisikoak: bultzatuz, eskuekin jo eginez, ostikadak, etab.
– Lapurretak: dirua, eskolako materiala, janaria, etab.
– Psikologikoak: ikaslearen autoestimua suntsitzeko, segurtasun eza handitzeko eta beldurra sortzeko.
– Sozialak: ikaslea taldetik isolatu eta baztertu, bakardade-sentimendua
eraginez.
3.3.2.4. Eskolan gertatzen diren erasoak
Gaur egun, eskoletan gertatzen diren erasoen artean Mobbing-a, Burn-out
fenomenoa eta Bullyng-a dauzkagu. Mobbing eta Burn-out irakasle taldearen
baitan azaltzen dira, eta Bullyng-a eta beste eraso mota batzuk, berriz, ikasleen
artean. Hezkuntza-eremuan erasoen presentziak nagusitasun bat du beste lanbideekin alderatuz gero. Lanbideen artean, eraso psikologiko gehien pairatzen duen
lanbidea, heziketarena da. Hori dela-eta, irakasle-ikasketak egiten dituztenek
ezagutu behar dituzte, eta egoera asertiboak ez diren horiek identifikatuz, erasoaren presentzia antzemateko hainbat azalpen jartzea beharrezkotzat jotzen da.
3.3.2.4.1. Mobbing. Irakasleen artean ager daitekeen erasoa
Lan-munduan gertatzen den eraso psikologiko bat da, izena ingelesetik dator
eta «zirikatu» edo «eraso» esan nahi du. Kasu honetan, erasotzailearen erasoa hain
gogorra denez, biktimak bere lanean beldurra eta tentsioa sentitu egiten du.
Irakasle taldean gertatzen da, helduen artean egin ohi den eraso psikologikoa da;
irakasle eraginkorrari eta langileari eragiten dio, non bere lanak, jarrerak, etab.,
besteen utzikeria, lan egiteko gogo eza, etab., agerian uzten baitu. Beraz,
Mobbing-a gehienbat eraso psikologikoa da eta biktimarekin lan egiten duten beste
pertsonek eragiten dute. Kasu batzuetan, maila altuago batean dauden lankide edo
agenteek eragiten dute erasoa.
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Mobbing-aren bitartez, erasotzailearen helburua biktimak lana uztea izango
da. Izan ere, erasotzaileak ez du inoiz eraso fisikoaren estrategia erabiliko seinalerik ez uzteko. Eraso mota hau zuhurra den heinean eta erasotzailearen aurkako
frogak izatea erraza ez denez, azken horrek ikertua ez izateko abantaila izango du.
Hasieran aipatutako erasoen ezaugarriez gain, hauek dira Mobbing-a
detektatzeko zenbait irizpide:
– Biktimari gehiegizko lana jartzea betetzeko ezinezkoa den epe batean
bukatzeko.
– Aurrekoaren kontrakoa, lanik edo egitekorik ez ematea aspertu eta lana utzi
arte.
– Biktima etengabe mehatxatzea.
– Biktimaren egitekoak aldatzea ezer esan gabe.
– Modu ezberdinean tratatzea. Gehienetan, zuzenean biktima baztertzea,
kasurik ez egitea, egongo ez balitz bezala tratatuz.
– Biktimak bere eginkizunetarako beharrezkoa duen informazioa ez ematea
edo aldatzea. Arazoak egonez gero, errua biktimari botatzeko joera egongo
da.
– Biktimaren lana ez baloratzea, edo lana ongi egitean beste bati saria ematea.
– Biktimaren pribatutasuna ez errespetatzea, haren dokumentuak, mahaia
arakatuz.
– Erasotzaileak beste pertsonen laguntza eskatzea biktimari erasotzeko.
Mobbing-a aurretik azaldutako «Bullying»-arekin eta «Burn-out» edo «el
sindrome del quemado» delakoarekin nahastua izan ohi da. Hala ere ez dira gauza
bera:
«Burn-out / El sindrome del quemado»: lanak sortutako egoeraz zein
ezaugarri zehatz batzuen eraginaz nazkatuta egotea esan nahi du, alderdi
emozionalean eskaera izugarria egiten du (exijentzia komuna irakasle zein
erizainen kasuan) (http://www.pnte.cfnavarra.es/planesdemejora/).
«Bullying»-arekin ere nahasteko ohitura dagoela aipatu da, baina Mobbing-a, lan-eremu guztietan gertatzen da eta Bullying-a, berriz, hezkuntzaeremuan eta ikasleen artean bereziki. Gainera, azken honetan bortizkeria
fisikoa presente dago egoera guztietan, Mobbing-ean, berriz, erasotzaileak
sotilagoak dira eta psikologikoki erasotzen diote biktimari, erasoaren
aztarnarik utzi gabe, erasoa izan dena ero edota ezgauza moduan uzteko
nahian, eta salatua ez izateko (http://www.dggehugh.blogspot.com/).
Mobbing-a gaixotasun profesional bilaka daiteke, hau da, lanetik eratorria da,
nahiz eta enpresa askok onartu nahi ez duten.
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Hauek dira Mobbing-a eragiteko egoera batzuk (http://www.fete.ugt.org/PRL):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Biktima bakarrik dagoelarik, oihukatzea, menderatzea edo iraintzea.
Bete ezin daitezkeen epe zein helburuak dituzten lanak eskatzea.
Biktima lan askorekin gainkargatzea.
Biktima behin eta berriro mehatxatzea.
Erantzukizun-betebeharrak kentzea, haren ordez ohikoak diren zein
interesik ez duten lanak emanez (aspertu eta lanetik joan arte).
Erasoa jasan duenari eskatutako lanaren eginbeharrak eta erantzukizunak
aldatzea, berari ezer esan gabe.
Era baztertzaile batean tratatzea.
Zokoratzea edo alde batera uztea.
Lanerako informazio garrantzitsua ezkutatzea edo aldatzea, akatsak
eginaraziz.
Biktimaren ospea zein profesionaltasuna txikituko duten zurrumurruak
enpresatik barreiatzea.
Egindako esfortzua gutxietsi edo ez baloratzea.
Haren garapen profesionala blokeatzea.
…

Horrek guztiak erasoa jasan duenarengan ondorio batzuk izango ditu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bere buruarekiko konfiantza eta gaitasun profesionalak hondatzea.
Desbalorazio pertsonalaren prozesuan sartzea.
Erruduntasuna garatzea.
Benetan akatsak egitearen ustea izatea.
Gatazkaren somatizazioa: gaixotasun fisikoak.
Insomnioa, antsietatea, estresa, suminkortasuna, nekea, pertsonalitatealdaketak, bikote-harremanetan arazoak, depresioak…
Segurtasun eza, baldartasuna, erabakitasun eza, gatazkak gainerako pertsonekin.
Erasotzaileak langilearen kontrako baliatzen dituen baja laboralak.
Familiarekiko agresibitatea.
Familia-gatazken handiagotzea.
Seme-alaben gaixotasunen handiagotzea eta eskola-arazoak sortzea.
Lagunen abandonatzea eta biktimaren ingurukoen bazterkeria, lanarazoaren «obsesioarekin» nazkatuta egonda.
Familiaren laguntza falta.
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Lan-eremuan sortzen diren eraso hauen konponbidea, biktimak lana uztea
izan ohi da, bai borondatez baita nahitaez ere. Beste ondorio batzuk lekualdaketa
edota lanerako ezintasun iraunkorra izan daitezke. Biktimaren sendatzeak
urteak iraun dezake, eta zenbait kasutan ez da inoiz sendatuko.
Hauek dira Mobbing-aren ondorioak jasateko aukera gehien duten lanbideak:
– Funtzionarioak eta administrazio publikoetan aritutako pertsonala.
– Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta unibertsitatean lan egiten
duten hezitzaileak.
– Erizainak, medikuak…
– Haur Eskolako hezitzaileak.
– Ostalaritzan dihardutenak.
– Banketxeetan lan egiten dutenak.
– …
Oro har, zerbitzuen sektoreko lanbide gehienak dira neurri handian Mobbing-a
jasateko aukera gehien dutenak.
3.3.2.4.2. Burn-out
Fenomeno honi «erreta egotea» ere esaten zaio. Burn-out egoera sufritzen
dutenak beren lanarekin edo bestelako egoerekin erreta edo nekatuta sentitzen dira.
Gehienetan, esfortzu emozional eta inplikazio pertsonal handia eskatzen duten
lanbideetan gertatzen da. Gaur egun, adibidez, irakasleen artean oso normala da
(http://www.pnte.cfnavarra.es/planesdemejora/).
Estres mota hau, gehienetan, egiteko batean esfortzu asko jarri eta espero
genuena lortzen ez dugunean agertzen da. Pertsonak muga batera iritsi delako
sentsazioa izaten du, energiarik gabe egongo balitz bezala. Kasu batzuetan ere
ondorio fisiko larriak sortzen ditu.
Hauek izango lirateke fenomeno hau detektatzeko zenbait irizpide:
–
–
–
–

Ezintasun-sentsazioa izatea.
Jaiki bezain azkar, nekatuta egotearen sentsazioa izatea.
Lana bukaezina delako sentsazioa izatea.
Hasieran atsegina izan zena, momentu batean desatsegina izatea. Ondorioz,
depresioa ager daiteke.
– Nahiz eta denbora izan, beti estresatuta egotea.
– Egoera fisikoari dagokionez, buruko mina, lo-ezintasuna, zorabioak,
gorputzean mina, infekzioak, ekzemak, etab., ager daitezke.
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Aurretik esan bezala, Mobbing-arekin nahasten ohi den erasoa dugu. Hala
ere, hau luzaroan gertatzen den estresa da, sarituak izan ohi ez diren esfortzuek
sortua. Nagusiki, gaituak eta konprometituak diren pertsonek jasan ohi duten
sindromea da, zeinen artean interes profesionala pertsonaletik gailentzen den.
Bikote-harremanek ondorioak jasango dituzte, sindrome honekin jota daudenak
lanean baino ez baitira zentratzen. Nahiz eta sindromeak beste lan-eremuan eragin,
eskola-eremuan ere ikus daiteke, honen eragina jasotzen dutenak ikasketetan
gehiegi derrigortzen direnak izanik (http://www.fete.ugt.org/PRL).
3.3.2.4.3. Bullyng
Bullying hitza ere ingelesetik dator eta «berdinak diren pertsonen artean
gertatzen den erasoa» esan nahi du. Gehienetan, eskoletan ikasleen artean gertatzen
da, baina baliteke beste eremu batzuetan ere agertzea. Mobbing-arekin konparatuz,
Bullying-ean ia beti eraso fisikoa agertzen da. Dena den, bai Mobbing-ean, bai
Bullying-ean, erasotzaileek helburu bera daukate: ikasle batek edo talde batek,
beste ikasle baten edo batzuen gutxiestea eta erasoa lortzea. Normalean, horrelako
egoerak ikasgelan eta patioan sortzen dira. Dena den, irakasle bezala, ezin ditugu
ikasleen artean jazotzen diren gatazka guztiak Bullying-tzat hartu. Hori ez gertatzeko, kontuan izan behar dugu ea gatazka horiek behin eta berriz errepikatzen
diren, eta gatazkak zer-nolako larritasun maila izan duen.
Bullying-a sufritzen duten ikasleen adina 12-13 urte bitartean izaten da, eta
gehienetan biktimak neskak izaten dira. Biktimak tortura antzeko egoera bat
sufritzen du gehienetan inori salatu gabe eta beste ikasleengandik laguntza jaso
gabe.
Bullying-a modu ezberdinetan egin daiteke:
– Bazterketa soziala: ikaslea taldetik kanpo utziz, eta pertsona ahula, tontoa,
negartia balitz bezala besteen aurrean aurkeztuz.
– Ikaslea mespretxatuz, errespetu falta izugarria jasoz.
– Ikasleak ematen duen irudia negatibo bihurtuz.
– Mehatxuen bidez, ikaslea bere buruaren aurkako zerbait egitera behartzen
denean.
– Erasotzaileak biktima emozionalki suntsituz.
– Eraso fisikoak egitera zuzendutako mehatxuak eginez.
Bullying-a sufritzen duen ikaslearengan honako ondorio psikologikoak ager
daitezke:
– Eskolara joateko eta etxetik ateratzeko beldurra izatea. Gaixotasunen bat
asmatzen du kalera ez ateratzeko.
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– Urduri, triste eta bakarrik sentitzea.
– Kasu oso larrietan, bere buruaz beste egiteko
ideia ager daiteke.
– Lo egiteko arazoak izatea eta amets gaiztoak
agertzea.
– Eskolako lan-erritmoa moteltzea.
– Jarrera arraroa izatea.
– Gorputzean zauriak edo arropa apurtua izatea.
Aipatu ondorioek hiru pertsona-taldetan eragiten dute:
– Biktimarentzat: eskola-porrota, trauma psikologikoak, arrisku fisikoa,
atsekabea, bihozmina, antsietatea, nortasun-arazoak…
– Erasotzailearentzat: etorkizuneko delituzko jarrera baten hastapenak izan
litezke, erasoan oinarritutako boterea lortzen ikas dezake, gizartean
jarduera oldarkorrak onartzen eta saritzen dituztela sinets dezake.
– Ikusten duten ikaskideentzat: bidegabekeriaren aurrean jarrera pasiboa
eta atsegina sor dezake.
Eskola-erasoen barnean, 8 mota definitu dira, biktimarengan eragin hauek
agertzen direlarik:
1. Blokeo soziala. Biktimaren isolatze soziala eta marjinazioa bilatzen dute.
Horrela ukatzen zaio taldean jolastea, hitz egitea zein komunikatzea, inork
berarekin harremanak izatea… horrela, biktimaren laguntza saihestuz.
Honen barruan sartuko litzateke ere biktimari negar eginaraztea. Horren
helburua da erasotua taldearen aurrean ahul, negarti, iraingarri… agerian
uztea. Eskola-eraso guztien artean hau izango da gainditzeko zailena, aztarnarik uzten ez duen eta ikusezina izan daitekeen erasoa baita. Ikasleak ikusten du inork hitz egiten ez diola, inork berarekin egoteko nahia erakusten
ez duela eta gainerakoek jokoetatik baztertzen dutela (Monereo, 1993).
2. Zirikatzea. Biktimarengan errespetu falta, mespretxua… aldarrikatzen
duten zirikatzea eta eraso psikologikoak dira. Gutxiespena, burla, gorrotoa,
ezizenak, keinuen bitarteko mespretxua, krudelkeria… eraso honen seinale
dira.
3. Manipulazioa. Ikaslearen itxura soziala aldarazi eta gainerakoak haren
kontra jartzea bilatzen duen erasoa dugu. Honetan erabiltzen diren estrategia guztiak gainerakoen gaitzespena lortzeko dira, hori dela-eta, gainerakoak ere biktimaren aurkako erasoan nahi gabe sartzen dira.
4. Indarkeria, behartzea. Biktimak ekintzak bere borondatearen kontra
egitea ekarriko du. Erasotzaileak biktimarengan nagusitasuna bilatzen du,
horrela, berak agindutako guztia bete beharko duelarik. Normalean, behar-
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tze hauek erasotua irain edota abusu sexualak jasatera eramaten dute,
beldurraren ondorioz, isilean mantendu beharrekoak direnak.
5. Bazterketa soziala. Erasotuaren parte-hartzea ukatzen duen erasoa da,
horrela haren inguruan hutsune soziala sortuz.
6. Larderia (intimidazioa). Ekintza lotsagarri baten ondorioz erasotua emozionalki kikiltzea bilatzen duen tratu txarra, horrela biktimarengan beldurra
sorraraziz.
7. Agresioak. Fisikoki mintzen dituzten erasoak dira. Hauek aztarnak uzten
dituzte biktimarengan: kolpeak, beltzuneak, atzamarkadak…
8. Mehatxuak. Mehatxuen bitartez biktimaren osotasun fisikoa kikiltzea
bilatzen duen erasoa da.
Eraso hauek ekiditeko, hiru maila azaltzen zaizkigu:
– Lehenengo mailako esku-hartzea: gurasoen inplikazioa (heziketa demokratiko baten alde agertzea, ez nagusikeriazkoa), gizartearen eta komunikabideen inplikazioa (eduki zehatz batzuekiko errespetua eta autoerregulazioa).
– Bigarren mailako esku-hartzea: erasoak sortu eta jasateko arriskuan daudenei, nerabeei, zuzendutako neurriak hartzea (eraso-egoeren kontrako
isunekiko pentsamolde-aldaketa, nahiz eta haietan protagonistak ez izan)
eta irakasleei gatazkak aurreikusteko eta konpontzeko formakuntza
eskaintzea.
– Hirugarren mailako esku-hartzea: eskola-erasoen protagonistentzako
laguntza-neurriak.
Esan bezala, irakasleok gatazka hauek ekiditeko zein konpontzeko abileziak
ezagutu behar ditugu, eskolan horrelakorik ikustean erasoak geldiarazi ahal izateko. Zentroetan elkarbizitza-plangintza batek egon behar du eta, gainera, beronek
esku hartzeko irizpideak bilduko ditu. Egitasmo ugari aipatu ahal dira, erakunde,
zentro eta teoria ezberdinak baitira; pentazitatearena aipatu dugu, eskola barneratzailearen nondik norakoak ere; aipatutako hauek, beste ikuspegi batetik, zentro
bakoitzak berera egokitu dituenak: ikasleek txandak errespetatzeko, elkarrekin
dituzten gatazkak konpontzeko baliabideak, bitartekoak, etab., diseinatuz.
Gatazkak konpontzeko metodo bat honakoa izango litzake:
–
–
–
–

Gatazka zehaztasunez definitu.
Helburuak zein diren zehaztu eta garrantziaren arabera antolatu.
Gatazka konpontzeko aukerak diseinatu.
Konponbide hoberena aukeratu eta aurrera eraman ahal izateko plan bat
sortu.
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– Konponbidea praktikara eraman.
– Lortutako emaitzak baloratu. Nahi zirenak izan ezean, prozesua errepikatu emaitzak aukeratutakoak izan arte.
3.3.3. Erasoen aurkako prebentzioa
Alde batetik, gurasoek paper garrantzitsua izango dute, hezkuntza demokratikoa eta ez oso gogorra aplikatuz. Bestetik, gizartearen eta komunikabideen
esku ere badago horrelako egoerak saihestea, hainbat edukiren kaleratzea kontrolatuz.
Eskolari dagokionez, elkarbizitza hobetzeko irizpideak transmititu beharko
ditugu:
–
–
–
–
–
–

Egon daitezkeen eraso motak azaldu, ikasleek ezagutu ditzaten.
Komunikazioa sustatu eskola-familia-ikaslearen artean batez ere.
Irtenbide ezberdinak diseinatu.
Irtenbiderik egokiena aukeratu eta aurrera eramateko plan bat prestatu.
Irtenbidea praktikan jarri.
Emaitzen balorazioa egin, espero genuena lortu dugun ala ez aztertzeko.

Identifikazio azkar bat egin ahal izateko, ondoko kontzeptu-mapa eta
laburpen-taulak erabil daitezke. Taula hauetan Bullying, Mobbing, maila soziokultural baxua, etorkinak, kultura ezberdinak eta ijito-etnia agertzen dira;
ezaugarriak zein diren, detekzioa nola egin daitekeen modu laburtu batean agertzen da eta, bestetik, esku hartzeko tratamenduren bat aipatzen da, bai eta programa edo egitasmo zehatzen bat baldin badago; erasotzailearentzat eta erasotuarentzat atal bana ezberdintzen delarik.

ESKU-HARTZEA

13. irudia. «Ikaslea bere eremuan» atalean aipatu diren kontzeptu nagusien bildumarako kontzeptu-mapa.

AURRE-EZAGUTZAK

CURRICULUMEGOKITZAPENAK
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BULLYING-A

1. Pertsona ahulak eta
segurtasun gabeak.
2. Errendimendu
akademiko altua.
3. Sentiberak, herabetasuna, antsietatea,
uzkurtasun soziala eta
isolamendua.
4. Familia
gainbabeslea.

2. Buruzagi izateko
gaitasuna.
3. Agresibitate eta
antsietate maila altua.
4. Arauak ez dituzte
ontzat hartzen.
5. Norberaren estimu
altua eta segurtasuna.
6. Haien gizarteharremanetan norberaren kontrol eskasa.
7. Eskola-erritmo
baxua.
8. Ikastetxearekiko
jarrera ezkorra.
9. Familia-harreman
gatazkatsuak.

3. Koordinazio fisiko
urria.

2. Pertsona helduekin
hobeto erlazionatzen
dira.

BIKTIMA
1. Zaila egiten zaie
taldean inposatzea.

4. Zailtasuna gizarteharremanetan.

3. Eskola-lanetan
motibaziorik eza.

2. Aiurri txarrekoa.

DETEKZIOA
ERASOTZAILEA
1. Fisikoki indartsuenak 1. Menderatzeko
antsietatea.
izaten dira.

IKUSPUNTUAK EZAUGARRIAK
Beldurrarazten duten
jokabideetan esku
hartzeko eredua.
Olwens-en ikasleen
artean.

Jokabidearekin dauden
arazoak murriztean eta
prebenitzean datza,
ikasleen estimulazioan
eta motibazioan
oinarrituz.

- Babes afektiboa
bermatzea.

- Gatazka konpontzean
konfiantza eta
segurtasuna ematea.

Ikastetxearen eta
familiaren
inplikazioarekin,
elkarrekin lankidetzan
arituz.

Adib.: erakargarriagoak
diren aisialdiko guneak
ezartzea.

PROGRAMAK

TRATAMENDUA
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MOBBING-A

5. Malgua.

4. Ahula.

3. Estresa, antsietatea.

2. Norberaren
autoestimu baxua.

2. Zintzoa.

3. Langilea.

1. Depresioa.

7. Zuhurra.
BIKTIMA

6. Heldutasunik eza.

5. Norberaren
autoestimu altua.

4. Igurikimen altuak.

3. Buruzagitza.

2. Handinahikeria.

1. Agresibitatea.

DETEKZIOA
ERASOTZAILEA

1. Sineskorra.

4. Bekaizkorra.

3. Manipulatzailea.

2. Helburua: biktima
moralki eta
psikologikoki
suntsitzea.

1. Aldez aurretik
pentsatutako ekintzak.

IKUSPUNTUAK EZAUGARRIAK

TRATAMENDUA

PROGRAMAK
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DETEKZIOA

2. Ikasteko eta
garapen kognitiborako
trebetasunik eza.
3. Errendimendu
akademiko baxua.

2. Kode linguistiko
landu bat eskuratzeko
zailtasunak.

1. Kode murriztu baten 1. Eskola-lana egiteko
motibazio eskasa.
erabilera.

EZAUGARRIAK

1. Trebetasun sozialeko
programa.

1. Sozialki
moldakaitzak diren
subjektuekin lan egiten
da. Gabezia gehien
duten alderdiak
(hizkuntza, pertsona
arteko harremanak,
emozioen kontrola,
portaerazko arauak,
etab.) azpimarratuz.

2. Trenza bidezko
Aberaste Programa.

PROGRAMAK

TRATAMENDUA

MAILA
SOZIOKULTURAL 3. Malnutrizio-arazoak. 4. Zailtasunak maila
kognitiboan, afektiboan 2. Programa honek
BAXUA
lortu nahi duen
eta emozionalean.
helburua hauxe da:
5. Zailtasunak pertsona funtzio kognitibo urriak
4. Arauak ez dituzte
arteko harremanetan.
aldatzea eta
ontzat hartzen.
hezkuntza-behar
bereziak dituen
subjektuaren ahalmen
operatibo guztia
5. Ikastetxearekiko
garatzea. Batez ere,
jarrera ezkorra.
gabezia soziokulturala
duten subjektuena.
6. Heldutasunik eza.

IKUSPUNTUAK
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ETORKINAK

6. Azalaren kolorea,
ohiturak eta aurpegiera
ezberdinak dira.

5. Afrikatik,
Latinoamerikatik eta
Ekialdeko Europatik
datoz.

4. Ez dira talde
heterogeneoak, baizik
eta ezaugarri
desberdinak dituzte.

4. Denbora eta klimara
moldatzeko zailtasunak.

3. Isolatu egiten dira
eta jatorriaren arabera
taldeka ibiltzen dira.

2. Ikasketa maila
baxua, eskolatze
normalizatuaren
gabeziagatik.

3. Hizkuntza
ezberdinak.
x Harrera
x Harreratik
ikasgela arruntera

Programa etorkinen
kultura maila
hobetzean datza. 2
fasetan egiten da
hori:

1. Jatorriaren arabera
hizkuntza ikasteko
zailtasunak dituzte.

1. Analfabetismo altua.

2. Marjinazio soziala.

TRATAMENDUA

DETEKZIOA

IKUSPUNTUAK EZAUGARRIAK
Programa de
propuestas de
intervención, M.J.
Montón.

PROGRAMAK
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KULTURA
EZBERDINAK
ETA IJITOETNIA

1. Fisikoak: beltzaranak,
ile luzea eta larruazal
beltzarana.
2. Hizkuntza propioa:
ijitoen hizkera eta azentu
bereizgarriak.
3. Familiak garrantzi handia
dauka: Familia=antolamendu
soziala, unitate ekonomikoa eta
hezkuntzakoa. Hierarkia- eta
adin-egitura.
4. Baliabide ekonomikoen,
materialen eta abarren gabezia.
Iraupeneko ekonomia.
5. Rol definituak: gizonezkoak
familia mantendu eta
defendatzen du.
Emakumezkoak: seme-alabak
dituzte, lan egiten dute eta
leialak dira.
6. Agresibitatea suhartasunaren
ezaugarri.
7. Etnia osatzen dutenen
autonomia handia.

IKUSPUNTUAK EZAUGARRIAK
Ez dugu haur hauekin lan
egiteko programarik aurkitu.

1. Kolektiboki gatazkak
konpontzeko aholku zabala
(haurrak, irakasleak, gurasoak
eta gizarte-zerbitzuak, behar
balira).
2. Indibidualtasuna
errespetatzea.
3. Helburuak epe laburrera
planteatzea.
4. Irakurtzen eta idazten
ikasteak duen
erabilgarritasunaz gain,
kalkulua ikastearena ikusarazi.
5. Irakasleak kultura ezagutu
eta interesa agertu behar du.
6. Kultura curriculumean eta
ikasgelaren programan ere
islatu behar da.
7. Ariketa txikien, ohituren eta
abarren bitartez, haiek dituzten
zailtasunak, urritasunak eta
abar lantzea, trebetasunak,
ezagutzak… eskuratzen has
daitezen, malguak izanez eta
erratzen utziz, horrela
gertatutako balitz.
8. Estereotipoak apurtzea,
haien ikuspegia emanez,
irakasleak enpatia, konfiantza…
erakutsiz.
9. Hasiera batetik familiarekin
harremanetan jartzea,
konfiantza ematea, haien,
ikastetxearen, haurraren… irudi
positiboa ematea, elkarrizketa
pertsonalak erraztea.

1. Pertsona arteko gatazkak:
jarrera gutxiesgarria,
mespretxuzkoa, hitzezko
agresibitatea, fisikoa…
2. Errendimendu-gatazka:
pasibotasuna, apatia,
parasitismoa. Absentismoa.
3. Botere-gatazkak:
buruzagitza negatiboak,
arbitrariotasuna. Ez du
irakaslea agintari gisa onartzen.
4. Nortasun-gatazkak: jarrera
itxiak, oldarkorrak.
5. Sozializazio-zailtasunak.
6. Zailtasunak hizkuntzarekin.
7. Higiene-ohitura gutxi.
8. Zailtasunak ordenarekin.
9. Familiak ez du
komunikaziorik ikastetxearekin.
Gizarte-zerbitzuen laguntza
badago, konponbideren bat
aurkitzeko edo zalantza edo
arazoren bat bideratzeko.

PROGRAMAK

TRATAMENDUA

DETEKZIOA

Ikaslea bere eremuan
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Eranskinak
1. Mugak hezkuntzan
2. Gurasoen bileran datuak jasotzeko fitxa
3. Profesionalen arteko txostenaren gidoia
4. Biorritmoak
5. Curriculum-maila zehazteko taulak

1. eranskina. Mugak hezkuntzan
SARRERA
Hezkuntzak pertsonaren bizi-zikloaren eremu eta eduki asko hartzen ditu, baina
guk eskolako adinari erreparatuko diogu eta, bereziki, haurren etapari. Hala eta
guztiz ere, eduki hau gainerako etapa guztietan edo pertsonaren bizi-ziklo guztian
aplika daiteke.
Etapa honetan mugak ia helburu bakarra direla esan dezakegu eta, ondorioz,
gure seme-alaben heziketan aurkituko dugun lehenengo betekizuna. Beraz,
umearen ikaste-prozesu orokorraren garapenerako mugak jartzearen garrantzia
azpimarratu nahi dugu.
Halaber, mugak definitzen dira, baita hezkuntzan mugak markatzea ez
denaren bereizketa aipatzen da ere.
Dena den, ez dugu ahaztu behar: alderdi hau hezteko orduan zailtasunak
daude, dokumentu honetan adierazten den bezala. Horretarako, pertsonak koherentea izan behar du eta jarraitu beharreko eredu bihurtu behar du. Koherentzia eta
mugak adieraztea estuki lotuta egongo dira. Hori lortzeko, mugak nola zehaztu
behar diren jakin behar da. Halaber, portaera eta jokabide desegokiak nola saihestu
ezagutu behar dugu eta, gainera, argi eta garbi izan behar ditugu hezkuntzapraktika egokiak.
1. MUGAK: MUGAK EZARTZEA IKASKUNTZA-PROZESUAREN ZATIA DA
Pertsona haurra denean, umea esperientzien bidez aberastu behar da. Horrek
ezin hobeki funtzionatzeko, bai aita, bai ama helburu horrekin ados azaldu behar
dira. Adostu ostean, koherentzia erabiliz seme-alaben aurrean adierazten da. Beraz,
lortu ahal izateko, koherentzia (aurrerago hitz egingo dugu honen garrantziaz),
maitasunezko jarrera, laguntza eta umearekiko estimulazioa nahitaezkoak dira.
Familia ulerkorra eta pazientzia handikoa izango da. Hori guztia egunero eta une
oro, edozein egoeratan kontuan hartu behar da, umearen garapenean eragina
izango baitu. Gainera, eguneroko alderdi guztietan bezala, neurriz egiten jakin
behar da. Alderdi horretan gutxiren eta gehiegiren artean oreka egokia bilatu behar
dugu. Izan ere, hori lortzen guraso askok zailtasunak dituzte.
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Lehenengo hilabeteetan ama eta jaioberria unitate bakarra dira. Umea inguruak agertzen dion segurantzaren, konfiantzaren eta abarren
mende dago. Lotura hori hasieran ezinbestekoa da,
baina denbora igaro ahala, pixkana-pixkana
makalduz eta lasaituz joango da. Hori gutxi
gorabehera sei hilabeterekin hauteman ahal
izango da.
Une horretan umea bere gorputza
aurkitzen hasten da, bere gaitasunak eta,
laburbilduz, bere ingurune hurbila. Berehala
konturatuko da, saiatuta gauzak lor ditzakeela eta
esperimentatzeari ekingo dio. Zaintzen duten
helduen erreakzioez ohartaraziko da. Are gehiago,
inplikatuta daudela nabarituko du.
Heziketa maitasuna, laguntza eta estimulua, pazientzia eta ulermena baino
gehiago da. Halaber, heziketaren bidez muga argiak jarri behar dira eta independenteak izaten erakutsi behar zaie. Hala, aurrerago autonomoak izango dira.
Umeek helduen edo bestelakoen mugak probatzeaz gain, oso azkar ikasten
dute ingurunearekiko edo gainerakoekiko beren mugak jartzen.
Semea edo alaba hazten den neurrian, autonomia gero eta maizago eskatzen
du eta gurasoengandik gero eta gehiago urruntzen da. Hasieran, gutxi gorabehera
urtebete dutenean, nahi ez dituen objektuak edo janariak erretiratzen ditu; lau urte
dituenean, argi eta garbi esaten du «ezetz»; ondoren, gutxi gorabehera hamabi
urterekin burua biratzen du edo egoera batzuen aurrean axolagabe agertzen da,
etab. (Nitsch, 1998).
Seme-alabak gurasoengandik bereizten hasten dira eta garai horretan adi egon
behar da. Era berean, hezitzaile bezala ikasi behar da seme-alabengandik bereizten.
Bereiztearekin batera, seme-alabei erantzukizunak eman behar zaizkie. Umeak
gaia, egoera, jolasa lantzeko modu berria eskatzen duen bakoitzean («orain
bakarrik nik»/«zu gelditu atean»/etab.), arrasto bat izango dugu eta une hori
aprobetxatuko dugu portaera, jarduteko modua, etab. erakusteko.
Bereizte-prozesurako urte asko behar dira, baina oinarria hamabi urte bete
baino lehen ezarri behar da. Aldakorra da: atzo baliagarria zenak gaur jada ez du
balio. Umearen garapen-estadio5 berri bakoitzean familiaren bizitza aldatu egiten
5. Garapen-estadioa: haur-garapenak, oro har, pertsonarenak bezala, bizi-zikloarekin zerikusia
du. Haurtzaroan heziketak estimulazioan oinarritu behar du. Horri esker hurrengo estadioetarako
ikasketak eta laguntza lortzen dira. Ikasten ari denari orientabideak eta jarraibideak eskaini behar
zaizkio. Hori betiere Lehen Hezkuntza amaitu arte egin behar da.
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da. Jokoaren edo bizikidetasunaren arauak behin
eta berriz zehaztu behar dira. Une batean
baliagarria izan zena, jada baliagarria ez dela
jakitun izan behar gara; nolanahi ere, bere
garaian funtzionatu zuenak beste garai
batean ez du funtzionatzen eta hala gertatzen
da etengabe.

2. ZER DIRA MUGAK? ZER EZ DA MUGATZAT HARTU BEHAR?
Muga definitzea eta mugatzea…
Mugak jartzea da gaitasunen, eskubideen, agintaritzaren eta abarren mugak
finkatzea. Muga mugatzea da, neurria jartzea, marka irits daitekeen tokian kokatzea, zerbaitekiko edo norbaitekiko pertsona kokatzeko erreferentzia eskuratzea.
Pertsona zer bizi-espazio, espazio pertsonal eta abarren inguruan molda daitekeen
erabaki behar da.
Mugatzean bizitzaren eremu desberdinak integratzen dira. Pertsonak
eskubideak eta betebeharrak ezagutu beharko ditu eta pixkana heldutasuna eta
erantzukizuna lortuko ditu6.
Mugak jarri eta eskaintzeari esker, gainerakoak koka daitezke. Horregatik,
familiek lagundu behar diete seme-alabei nondik mugi daitezkeen, nora joan
daitezkeen eta nola egin behar duten. Planteamendu horri esker mendekotasuna,
gizartearen ikuspegitik heldutasunik eta segurtasunik eza saihestuko dira.
Komenigarria da familia antolatu eta, ondorioz, aurrera egiten duela frogatzea.
Horretarako, guztion artean seme-alaben eta gainerako kideen beharrei erantzun
behar zaie, bakoitzak bere aukerekin bat.
Muga eta frustrazioa berdinak dira…
Frustrazioa7 bizitzaren lehenengo urteetako hasierako heziketan, baita Haur
Hezkuntzaren denboraldian ere gertatu behar da. Bizi-zikloaren etapa honetako
oinarrizko alderdia da. Frustraziorik gabe ez dago heziketarik. Espero izandakoaren
6. Aipamena: Alfa Hiztegi Entziklopedikoa, 1986 eta Gobierno de Navarra-Nafarroako Gobernua
(2003). “Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años – Portaera arduratsuak garatzen 3
urtetatik 12 urterara”. Pamplona-Iruña: Nafarroako Gobernua, Hezkuntza eta Kultura Saila.
7. Zapuztu, espero izandakoari dagokionez gabe uztea. Ondoriorik gabe uztea, saiakera ustel
irtetea. Helburua ondoriorik gabe uztea, saiatzen ari denaren asmoaren kontra.
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ordez umeari espero ez zuen erantzuna ematen zaio. Ez da inoiz negatiboa eta
desatsegina izango. Gurasoek gustuko ez duten ekintza desagertzeko edo horren
ordez zuzena egiteko, umea motibatu beharko dute.
Askotan behar bezala ari garen galde diezaiokegu geure buruari; gure seme
edo alabari nahi ez dugun bezala erantzuten diogu eta honakoa planteatzen dugu:
«nik semea edo alaba zoriontsua izatea nahi dut». Ildo horri jarraiki, ez dugu
pentsatzen gure semeek edo alabek etengabe eta egunero eskatzen dizkigutela
mugak. Gidatzea eskatzen digute: noraino irits daitezke? Noraino jolas dezakete?
Noraino joan daitezke? Noraino jan dezakete? Zer ikusiko dute? Eta entzun?
Zerrenda inguratzen gaituen mundua ezagutzeko egoera amaigabeekin osa daiteke.
Ildo horri jarraiki, zer egin dezaketen eta segurtasun fisiko nahiz psikikorako
(emozioak, afektibitatea, etab.) zer izan daitekeen arriskutsua adierazi behar zaie.
Askotan hurrengoa pentsatzen dugu: zailtasunak edo egoerak saihestuz,
nahietara aurreratuz, eskatzen duten guztia emanez edo edozein erresistentzia edo
oztoporen aurrean utziz, laguntzen ari garela. Baina horrek ez die seguru sentitzen
laguntzen, bakarrik nahi dituzten gauzak errazago lortzen dituzte, zergatia jakin
gabe, nola lortzen den identifikatu gabe eta, oraindik kezkagarriagoa dena, inolako
ahaleginik egin gabe. Beraz, hasieran asegarria dena, epe ertainean eta luzean
oztopoa izango da eta lauza bat izango balitz bezala haziko da. Azken finean, zailagoa suertatuko da ikaste-prozesua; are gehiago, erantzukizunak lortzeko aldaketak narriatu egingo dira eta horiek pertsona modura hazteko nahitaezkoak dira.
Mugen xedea… garrantzitsuena gogoratuz
Mugen helburu nagusia honakoa da: umeek beren burua maitatzen ikastea8;
beraz, nahi diren objektuen, egoeren eta abarren aurrean frustrazioa sortuko da.
Hau da, umeak ez du betiere nahi duena lortuko eta batzuetan ustel irtengo zaio.
Horrek umearen bizitzaren lehenengo urteetan
arrunta izan behar du.
Umeen autoestimua berdina edo garrantzitsuagoa da. Ondoren, umearen autoestimua
indartzeko, laburki lau oinarrirekin laburpentaula agertzen da9:

8. Bere burua maitatzea norberak bere burua ezagutzearen zatia da eta, aldi berean, nortasuna
garatzeko bitartekoa da. Pertsonek autonomia, autokontrola, autoestimua (bere burua maitatzea),
etab. izaten ikasten dute. Orduan, pertsona bezala haziko dira.
9. Psikologia. (2004). “Ayudemos a que los niños se quieran a sí mismos”, Consumer aldizkaria,
2004ko uztaila-abuztua.
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Oinarria
1. Umeak bere sentimenduak eta pentsamenduak onartuak
direla hautematen
badu, gurasoek
eskaintzen dioten bere
existentziaren balioa
esperimentatzen du.
2. Giroak muga zehatz
eta sendoak baditu,
guretzat garrantzitsua
dela ohartarazten da.

3. Gizaki bezala duen
duintasunean oinarrituta, errespetatua
sentitzen bada,
konfiantza handiagoa
izango du.
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Proposamena
Ez ditugu gustuko gure seme-alaben inbidia, jelosiak, egoskorkeria, isolamendua, haserrealdia, seta, negar etengabea eta
luzea, etab. Are gehiago, baliteke gure semearen edo alabaren ezaugarriak nahi ditugunak ez izatea eta, gainera, ez
dira guk nahi dugun modura moldatzen. Baina onartzeko,
asko kostata ere, semea edo alaba pertsona diferentea dela
onartu behar dugu. Are gehiago, guretzat oso baliagarria dela
onartu behar dugu.
Mugak bidezkoak, arrazoizkoak eta negoziagarriak izango
dira: ez du balio askatasun mugagabeak, erlazio horretan
mugarik ez badago axolagabekeria sortzen baita. Gurasoek
seme eta alaben nahiak eta beharrak entzuten dituztenean, eta
familiaren arauak elkarren artean negoziatzeko prest daudenean, agintaritza aplikatzen ari dira, baina ez autoritarismoa.
Agintaritzak entzun, arreta jarri eta negoziatu egiten du,
baina, halaber, arauak ez direnean betetzen, zigortu egiten
du. Hori behar beharrezkoa da umeak nortasuna landu eta
autoestimua zehazteko.

Gainerako gauza guztiekin gertatzen den bezala, errespetatzen ikasi egiten da eta ez du lortuko erakusten ez badiogu.
Erakusten ariko gara bere erabakiak onartzen ditugunean,
nahiak entzuten dizkiogunean, bere beharrak asetzen ditugunean eta etxean zehaztutako arauak negoziatzen ditugunean.
Errespetatzea ez da bakoitzak nahi duena egitea. Permisibitatea oso kaltegarria da: ahalegina, diziplina eta autokontrola
suntsitzen ditu eta horrekin bakoitzak bere buruan duen konfiantza. Gure ardura da erakustea eta haiena ikastea, baina
umea bera kokatuko da munduan, bera izango da gure mugak
gaindituko dituena. Bere aukerak bideratzen saiatuz gero,
bere erantzukizuna deuseztatuko genuke. Ezin daiteke autoestimua izan, erantzukizunik gabe.
4. Gurasoen autoestiMuga kaltegarrietara iritsi gabe, gurasoek beren burua gero
mua handia bada,
eta gehiago balioztatzen duten neurrian, errazago transmitiseme-alaben autoesti- tuko diete beren seme-alabei beren burua maitatzearen gamuekin berdina
rrantzia. Ondo finkatutako autoestimuak gurasoei lagunduko
gertatzeko aukera
die seme-alabak hobeto hezten, gurasoak ikaste-eredu gagehiago dago. Dena
rrantzitsuak baitira eta, gainera, beharrezkoak umeek beren
den, betiere ez da
ibilbideari ekin diezaioten. Abiapuntutzat imitatzeko zerbait
hala izaten.
hautatu behar dute, bidea azaldu eta nola egin adieraziko
diena, hain zuzen ere.
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3. MUGAK IRAKASTEKO ZAILTASUNA
Lehenik eta behin, agintzeko orduan, autoritarismo-modu guztiak baztertu
behar ditugu. Gure etxean arau gutxi behar dira, baina argiak eta ondo ulertuak
izango dira.
Umeak argi eta garbi izan behar du egin behar duena eta ez duena egin behar,
baita adostutako arauak ez betetzearen ondorioak ere. Era berean, gurasoek jokaera
permisiboak saihestuko dituzte eta pixkana-pixkana ahaleginaren eta erantzukizunaren ahalmenean heziko dituzte. Afektutik abiatuta, ezinbestez jarri eta adostu
behar dira arauak eta uneko urduritasuna, umea menderatzeko nahia edo interesa
ez dira gailenduko. Arestian aipatzen genuen bezala, modu positiboan formulatu
behar dira, ez debekuen zerrenda amaigabe bezala eta, gainera, arrazoitu egin
behar dira. Izan ere, umeek arrazoiak ulertu behar
dituzte eta agindurik gabe berez ulertu behar dituzte.
Horregatik, jokaera onei arreta eskaini behar
diegu, hain zuzen ere, sarritan indartu eta goratzeko.
Gaitzespenak eta zigorrak saihesten saiatuko gara
eta, era berean, ez ditugu sarituko lorpenak. Bakarrik guraso bezala lortu nahi ditugun erantzunak eta ekintzak egin ditzaten, sustatu eta
animatuko ditugu seme-alabak. Ildo horri jarraiki, atsegina zaiguna motibatu eta sarituko dugu10
saioan hirugarrenak kaltetu gabe. Argi eta garbi utzi behar zaio jokaera okerrak haserretzen eta atsekabetzen gaituela.
Dena den, pertsona eta semea edo alaba den neurrian, berdin-berdin maite dugu.
Hurrengo deskalifikazio orokorrak baztertu behar dira: «Banekien gaizki egingo
zenuela», «Gauzaeza zara», «Esan nizun gaizki aterako zitzaizula» edo «Banekien
damutuko zinela».
Laburbilduz, seme-alaba arduratsuak eta diziplinatuak lortu nahi baditugu, ez
dugu ahaztu behar pertsona guztiak praktikarekin ikasten dugula. Hitzak haizeak
eramaten ditu; adibidea da sakonen sartzen zaiguna; horregatik, ohitura arduratsuak lortzeko prozesuan, gurasoak eredu ordezkaezinak gara. Ildo horri jarraiki,
oso garrantzitsua da eguneroko bizitzaren ekintzetan autodiziplina, kontrola eta
gure buruarekiko mendekotasuna izatea.

10. Sariak bultzatzen du pertsona nahi duena egitera. Ez da inoiz erraztu, onartu, saritu edo
zigortuko, bakarrik egiteko animoak emango zaizkio. Gainera, egindakoagatik ondo sentitzen garela
jakinaraziz motibatuko dugu. Hori behin eta berriz, egunero eta modu koherentean, gure bikotearekin
bat.
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4. KOHERENTZIA: EKINTZEKIN ADIERAZTEN DA
Honakoa esaten has gaitezke: hezitzaileak egiten duenaren eta esaten duenaren artean koherentziarik ez badago, ikaslearen edo seme-alabaren aurrean
bidezkotasuna galtzen du. Balioak adibidearekin transmititzen dira. Heziketa
konstantea eta une oro agerian dagoena bada, heztea etengabe laguntzea izango da.
Heziketan laguntzen zaion pertsonaren potentzialtasunak eta joerak elikatu,
eskuratu eta aberastu behar dira.
«Heziketak tanta jarraitu eta konstantea izan behar du, eskuzabaltasunez
betea eta, era berean, diziplinak hornitua —heltzeko beharrezkoa—. Hori gure
seme-alabei transmititu behar diegu goizetik gauera» (Garrido, 2004). Ez bakarrik
goizean, egun guztian zehar eta urtean 365 egunetan, gainerakoen aurrean,
telebistaren aurrean, ikastolako patioan eta etxean. Nola egin behar den jakiteko,
lehenengo heziketa eta oinarria etxean egin behar da eta, ondoren, ikastolan
indartu egingo da, baina lehenengo mugarriak etxean jarri behar dira.
Familiak edo hezitzaileak esaten eta egiten duenaren artean koherentziarik ez
badago, ikaslearen edo seme-alaben aurrean bidezkotasuna galduko da. Hezitzaileak edo familiak bere buruari koherentzia nola landu behar den galdetzen dionean
eta pertsona sinesgarri bihurtuko duela hautematen duenean, berarengan konfiantza jarriko duela eta segurtasuna eskainiko diola dakienean, munduan portatzeko
modua aztertu behar du. Horregatik, honako puntuak kontuan har daitezke:
a. Zintzotasuna: esaten duena pentsatzen du eta pentsatutakoa esaten du.
b. Segurtasuna: bere ideien, sinismenen eta uste osoen bidez bere portaera
koherentea da.
c. Sentimenduak kanporatu eta jakinarazten ditu. Pentsamendua ez da eraldatzen, eta ez ditu harremanak eragozten.
d. Ahotsaren tonua eta bolumena, adierazpena eta begirada eta azaltzen ari
dena, ez dira kontrakoak, osotasuna eta koherentzia dira.
e. Gorputzak bere hitzek diotena baieztatzen du eta entzuten dionari
sentiarazten dio.
Balioak bezala, mugak adibideekin transmititzen dira. Heztea etengabe laguntzea da. Hezten ari garen pertsonaren potentzialtasunak eta jokaerak elikatu, eskuratu eta aberasten dira. Eta, gainera, seme-alabengandik hoberena atera behar da.
Guztia norberak bere burua errespetatzearen erronkaz definituta dago. Koherentea izateko, gainerakoen ideiak, sentimenduak eta momentuak errespetatu behar
dira. Are gehiago, hautatzen dituzten aukerak ere errespetatu egin behar dira. Horiek dira oinarrizko mugak, gainerakoekiko ekintza-mugak eta pertsonak horietara
egokitu behar dira, hau da, gainerakoen ideiak, sentimenduak eta egoerak
errespetatu behar dituzte.
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Beraz, mugak zehazteko orduan, koherentzia kontuan hartu behar dugu, berez
heziketa-balioa baitu. Aurrekoa esan ostean, gure ekintzez eta, bide batez, hezi
nahi dugun guztiaz, honako enuntziatuak lortu behar ditugu:
a. Gure hitzek gure pentsamenduak islatzen dituzte.
b. Gure intonazioek, bolumenak eta gorputzaren adierazpenak une oro gure
sentimenduei buruz hitz egin behar dute.
c. Gure portaerak eta balioek bat etorri behar dute.
d. Baietz esaten ausartuko gara, baietz esan nahi dugunean eta ez ezetz esan
nahi dugunean.
e. Gure mugak lotsarik gabe bizitzeko gai izango gara eta ez ditugu gainetik
pasatuko.
f. Behar duguna eskatzen jakin behar dugu, baina xantaia eta maltzurkerietara
jo gabe.
g. Ez ditugu itxurakeriak egingo «guregan espero dutenetik abiatuta»; garen
bezala aurkeztuko gara. Benetakotasuna koherentziaren bermerik onena da.
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5. NOLA EZARTZEN DIRA MUGAK?
Saihestuz

• Semea edo alaba barregarri uzten duten alderaketak.
• Antsietatea, beldurra edo segurtasunik eza sortzen duten iruzkinak eta deskalifikazio orokorrak.
• Garrasiak, modu txarrak eta mehatxuak.
• Semea edo alaba aginduak jasotzen dituen pertsona pasibo
bezala ikustea.
• Gehiegi babestea.
• Semearen edo alabaren aurrean adostasunik eza azaltzea.

Praktikatuz,
kontuan
hartuz eta
gogoratuz

• Beste familien aurrean semeari edo alabari aipua kentzea edo
aipua kentzen uztea.
Egiaz eta zehaztasunez goratzeko aukerak bilatzea.
Seme-alabek ez errepikatzea nahi dituzun ekintzekiko muga egokiak eta zehatzak jartzea; hau da, portaera-arauak argi eta garbi
uztea.
Ahalegina onartu eta balioztatzea, azken emaitzan ez gelditzea.
Seme-alaben interes eta gaietan gogo bizia jarri eta inplikatzea.
Zailtasunen aurrean bakarrik moldatu behar dela ulertaraztea eta
behar bezala ebazten dituenean zoriontzea.
Pazientziaz eta telebistaren, irratiaren eta abarren interferentziarik
gabe entzutea.
Gurasoak erreferentzia-eredu etengabeak zaretela kontuan hartzea
eta imitatuko zaituztetela.
Zenbait gai erabakitzeko seme-alaben partaidetza erraztea eta
aukeren artean hautatzea.
Konfiantzazko eta elkarrizketazko giroa sortzeko, seme-alabei
esperientziak kontatzeko gonbita luzatzea.
Egokia iruditzen ez zaizuen portaera aipatzea eta aurreko portaerekin ez nahastea.
Egiaz diren bezala ikusten laguntzea eta beren balioak eta zailtasunak onartzea.

6. MUGAK JARTZEKO ESTRATEGIA BAT
Heziketa guztiaren barruan eta hezkuntza osoan eragiten duten alderdi
guztien heziketan eduki eta eremu asko kontuan hartu behar dira; gainera, orain
urte batzuk baino garrantzitsuagoak dira zeharkako arloak eta gainerako arloekiko
jokaerak. Horien guztien artetik adimen emozionalaren heziketa azpimarra daiteke.
Adimen horrek ahozkoa eta ez-ahozkoa, kognitiboa eta sormenezkoa erregulatzen
ditu, hurrenez hurren.
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Zer egin nahi dugu?
• Norberak bere burua ezagutuz eta enpatia garatuz, seme-alaben arteko elkarrekintza eta gizarte-laguntza estimulatzea.

• Pertsonen arteko arazoak ebazteko
ikasleak/seme-alabak inplikatzea.

• Ikasgela guztiok parte hartu eta adostasun handienaz erabakiak hartzeko toki
edo etxe bihurtzea. Hala, errespetua,
autonomia eta autorregulazioa sustatuko dira.
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Nola lor dezakegu?
• Seme-alaben alderdi positiboak
baloratuz.
• Estrategia desberdinen bidez pentsatu,
sentitu eta jarduteko moduari buruz
hausnarketa pertsonala erraztuz.
• Seme-alabei sinesmenak, balioak,
aukerak, etab. asmatuz. Horiek guztiak
haien jokabideen eta talde-jokabideen
bidez adierazten dira. Gai bakoitzean
kongruentzia edo kongruentziarik eza
aurkituz.
• Inplikazioa erraztuz eta argudio desberdinen eztabaida eta hausnarketa ahalbidetzeko bizi-egoerak landuz. Pertsonen
artean eguneroko eztabaidak planteatuz.
Lehenik eta behin, hezitzaileak edo gurasoak presta eta irakur ditzake eta, ondoren, eguneroko bizitzako egoeretara
pasa daitezke.
• Arrazoibideen adierazpen-erraztasuna
ikusteko ikasleen eta anai-arreben arteko kooperazioa erraztuz. Halaber, ikuspuntu desberdinak onartuz. Horretarako, ikasgelan edo etxean halako prozesuak proposa daitezke: tutoretzan edo
seme-alabekin hitz egitean minutu
batzuk ematea.

Taula hurrengo argitalpenetik lortu da: Pérez Cabaní, Mª L. eta lag. (2001). «Afectos,
emociones y relaciones en la escuela: Análisis de cinco situaciones cotidianas en educación
infantil, primaria y secundaria» Bartzelona: Graó, 161. zk. Ikasgelako Liburutegia.

2. eranskina. Gurasoen bileran datuak jasotzeko fitxa

· IKASLEA:
· MAILA:
· IRAKASLEA:

· GURASOAK: Aita-amaren izenak

· ADITUA/PROFESIONALA: Etorri bada, aipatu eta bere espezialitatea zehaztu
· DATA:

· ORDUA:

· ZERGATIA: Guk deitutakoa izan den, gurasoek…
· AIPATUTAKO GAIAK: Bileraren aurretik prestatutakoak
(Gurasoen eskaerak kontuan hartu. Beste gairen bat jorratu nahi dute?)

· ADOSTUTAKO GAIAK: Bilera bitartean/bukaeran bete beharrekoa.
Hitz egindako gai berriak izendatu.
· HURRENGO BILERA: Gurasoekin zehaztu data, zein gai zehaztuko diren.

(denbora-tartea aipatu)
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GURASOEN BILERAN JARRAITU BEHARREKO URRATSAK
AURRETIK:
– Fitxa ahalik eta datu gehienekin beteko dugu:
• Datu soziodemografikoak.
• Bileraren zergatia.
• Edukiak/gaiak.
– Bilera-deialdia adostu: eguna/ordua (telefonoz, posta elektronikoz, umearen
bidez…).
– Bileraren tokia zehaztu/prestatu.
– Beharrezkoak izango ditugun datuak bildu. Datuak biltzeko fitxa bat presta
dezakegu, honako ezaugarri hauekin:
• Ikaslearen datu pertsonalak.
• Familiaren egoera.
• Ikaslearen ohiturak.
• Sozializazioa/harremanak.
• Autonomia/garapen pertsonala.
• Eskolaz kanpoko jarduerak.
• Burututako probak.
– Bileran erabiliko dugun materiala prestatu: gurasoei erakustekoak, erabiliko
ditugun fitxak…
– Bilerara agertuko direnak zehaztu: gurasoekin, adituekin… telefonoz, zirkularrez, posta elektronikoz, etab.
– Gehienetan haurra bertaratzea eskatuko da. Hala ere, hurrengo kasu hauetan ez
da agertuko:
• Gurasoekin etxean haurrarekin aritzeko pautak zehaztuko ditugunean.
• Helduagoen eskutik eragindako jipoiak, gatazkak… egon direnean.
• Helduen gaiak landuko direnean.
BITARTEAN:
– Hasieran:
• Bertaratuei haien izenez zuzendu (izenak gogoratu).
• Gaiak aurkeztu, aipatuko direnen zerrendatze bat eman.
• Gurasoei beste gairen baten inguruan aritu nahi duten galdetu.
• Bileraren iraupena birgogoratu (X minutu direla…).

2. eranskina. Gurasoen bileran datuak jasotzeko fitxa
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– Bileran:
• Gidoiari jarraitu (haria gal ez dezagun).
• Adostutako gaiak une oro idatzi.
• Denbora kontrolatu.
– Ondoren:
• Bileraren laburpen txikia egin: aipatutako/adostutako gaiak gogoratu…
• Gurasoen asetasun maila ezagutzeko itaunketa pasatu.
• Hurrengo bileraren data erabaki.
• Erabilitako gela zegoen bezala utzi (txukuntasuna).
ONDOREN:
Atal hau bilera bukatzen den unetik gurasoekin adostutako hurrengo bilera
izan arte bete beharrekoa da. Bitartean haurrarengandik sumatutako edozein gauza
adieraziko da, zeina hurrengo bileran gaitzat hartuko baitugu.

3. eranskina. Profesionalen arteko txostenaren gidoia

Bilera bat eduki ondoren txosten bat egiten dugunean ez dugu ahaztu behar txosten
guztiek 3 atal dituztela.
– Gertaerak.
– Balorazioa.
– Ondorioak.
Ikasle batek arazo bat duela sumatzen dugunean eta, adibidez, espezialista
batengana bidali behar badugu, txosten edo agiri bat egin beharko dugu gertatutakoa azalduz. Txostena egiteko badaude jarraibide edo urrats batzuk. Horiek gara
daitezke, baina nik eskema moduan jarriko ditut praktikoagoa iruditzen zaidalako.
GERTAERAK
Puntu honetan aipatu beharko genukeena:
1. Ikaslearen izena.
2. Ikaslearen adina.
3. Ikaslearen ikasgela.
4. Ikaslearen tutorearen izen-abizenak eta telefonoa edo e-maila kontaktuan
egoteko.
5. Ikastetxearen izena.
6. Egindako bileraren ordua.
7. Egindako bileraren arrazoia (arazoa).
8. Nork eskatu digun informazioa.
9. Nork ematen dion informazioa.
10.Informazioa nork egin duen.
11.Informea egindako ordua eta data.
12.Ikaslearen garapen orokorra:
a. Ezaugarri psikoebolutiboak.
b. Ezaugarri pertsonalak (egoera berezi bat bizi duen, arazoren bat duen,
aurrerapenen bat…).
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c. Curriculum-maila.
d. Erabiltzen duen ikasketa-prozesua.
e. Egin zaizkion probak.
BALORAZIOA
1. Beharrak identifikatu (lehenago hainbat proba, test, elkarrizketa egin
dizkiogu).
2. Bileran adostutakoa aurrera eraman ondoren, ikusiko dugu zerbait lortu
dugun edo ez.
3. Haurraren gaur egungo egoera zein den deskribatuko dugu.
ONDORIOA
1. Curriculum-maila nondik joango den ikusiko dugu (ea egokitu behar
zaion edo ez) eta batez ere arazoa duenarekin lanean arituko gara.
2. Proposamenak egin haurra aurrerapenak izateko (ez dugu ahaztu behar
proposamen hauek zehatzak izan behar direla).
TXOSTENAREN ADIBIDEA
GERTAERAK
– Ikaslearen izena zein den aipatuko nuke: Aitor Arizmendi (adib.).
– Adina: eman dezagun 3 urte dituela.
– Klasea: Haur Hezkuntzako 1. A.
– Tutorea: Neu.
– Ikastetxea:
– Egindako bileraren data eta ordua:
– Arrazoia: ikasleak hainbat kontzeptu bereganatzeko zailtasunak ditu
(handia/txikia, barruan/kanpoan, gainean/azpian…).
– Nork eskatu du informazioa: ikastetxeko orientatzaileak.
– Nork ematen dio informazioa: Nik.
– Informazioa nork egin duen: Nik.
– Informea egindako ordua eta data:

3. eranskina. Profesionalen arteko txostenaren gidoia

297

BALORAZIOA
Hilabete batez behatzen egon nintzen ikaslea, hasieran pentsatu nuelako agian
epe motzeko arazo bat izango zela. Baina asteak aurrera egin ahala, arazoa
handitzen joan denez, hainbat proba pasatu dizkiot ikasleari eta elkarrizketatu dut.
Ondoren, berarekin saio batzuk egin nituen laguntza moduan eta bestetik
gurasoek etxean ere parte hartuko zutela esan zuten eta haren garapena ere
sustatzen saiatuko zirela.
Garapena hobetzeko lehen esan bezala, hainbat ariketa egin ditut Aitorrekin
baina bereziki marrazkiak eta jolasak egin ditugu, etapa sinbolikoan dagoelako.
Aurrerapen handiak lortu ditugu, alde batetik, berak interes handia duelako eta oso
motibatuta zetorrelako, eta bestetik, bere etxean asko lagundu dutelako.
Gaur egun ikaslea gelakideen erritmora doa gutxi gorabehera, etxean gurasoei
proposatutako ariketa eta jolas batzuk egiten dituelako.
ONDORIOAK
Klaseko giroa eta martxa berdin jarraitzen du, lehen esan bezala, etxean
lantzen duelako berriro eskolan egindakoa eta, beraz, ia ez dut ezer egokitu behar.
Hala ere, astero biltzen naiz berarekin hitz egiteko eta ariketekin jarraitzeko.
Aitorren arazoa konpontzeko egingo nukeen proposamen nagusia da orain
arte bezala jarraitzea, marrazki eta jolasen bidez ikasten. Aurrerantzean arazoa
larritu egiten bada, espezialista batengana joko nuke baino oraingoz nik ez dut
behar berezirik ikusten, agertze-prozesuan baitago.
Nik orain arte bezala jarraituko dut berarekin ariketak egiten eta, gainera, nik
uste dut txokoetan eta taldeka ikastea berarentzat ere mesedegarria dela, horrela
neurri batean gelakideen laguntza ere jaso dezakeelako.

4. eranskina. Biorritmoak

SARRERA
Ondorengo orrialdeetan biorritmoei buruzko hainbat ohar aurkeztuko ditut; izan
ere, haurraren garapenean funtsezko papera daukate eta ezagutzea beharrezkoa
dela uste dut. Hasteko, definizioarekin hasiko gara, eta gero horiei buruzko datu
garrantzitsuenak azaltzen saiatuko naiz.
ZER DIRA BIORRITMOAK?
Biorritmoen inguruko informazioa bilatzen hasiz gero, era askotako definizioak topatuko ditugu, besteak beste:
– Biorritmoak giza gorputzean gertatzen diren alterazio biokimikoak dira eta
neurri handiagoan edo txikiagoan gure jokaeran eta gaitasunetan eragin
zuzena dute.
– Guztiok galdetu diogu geure buruari gure gorabeheren zergatia, zergatik
egun batzuetan ezer berezirik egin gabe, hain ongi gauden eta beste
batzuetan berriz ez. Galdera horren erantzuna biorritmoak izan daitezke.
– Biorritmoak bestalde honela defini daitezke: «matematiken aplikazioa
gauzen eskema biologikoan».
– Biorritmo oinarrizkoenak dira arnasketa (inspirazioa eta espirazioa), erritmo kardiakoa (sistolea eta disostelea), lo eta esna egotearen arteko txandaketa edo hilekoa. Iraupen desberdina daukate, badaude batzuk egunak
irauten dutenak, beste batzuk minutuak, beste batzuk segundoak…
HISTORIA PIXKA BAT
Teoria hau Wilhem Fliess-ekin hasten dela esan dezakegu 1887. urtean.
Mediku alemaniarra zen, Freud-en laguna. Fliess gertaeren estatistikak biltzen hasi
zen: heriotza naturala zenean bizi izandako egunak zenbatu zituen, gaixotasunen
eta kutsaduren zikloak etab. Horrela, ondorengoa ondorioztatu zuen arte: heriotza
gehienak (egun kritikoak) 2 ziklo nagusietan gertatzen ziren 23, 28 egunekoak.
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Geroago, Fielss-ek egindako teoria hau Alfred Telscher-ek hobetu zuen 3.
ziklo bat gehituz, 33 egunekoa den ziklo intelektuala hain zuzen ere.
Teoria honek ez du oso oinarri zientifiko finkorik, baina bai estatistikoa eta
edonork baieztatu ditzake bere ingurukoen heriotza-datak, gaixotasunak, arazoak
izandako eguna jakinez gero.
Badaude enpresa asko beren funtzionarioen biorritmoak kalkulatzen dituztenak, horrela egun «txarrak» zein diren adieraziz eta kontu gehiagorekin ibil
daitezen aholkatuz.
BIORRITMOETAKO ZIKLOAK
Aurrerakuntza zientifikoek adierazten duten bezala, 3 ziklo erregular topatu
dituzte aspektu fisiko, emozional eta intelektualean eragina dutenak. Ziklo horien
gauza bitxienetariko bat da iraupena luzea eta zehatza dela: 23, 28 eta 33 egun.
Ziklo horiek jaiotzen garen unetik jartzen dira martxan. Jaioberriak batbateko aldaketa bat jasaten du bai bere inguruan baita bere barne-prozesuetan ere.
Zilbor-hestea mozten dioten momentutik indibiduo gisa existitzen da eta bere
amaren mekanismotik bereizten da. Momentu horretan hain zuzen ere hasten dira
ziklo hauek eta errespetatzea oso garrantzitsua izango da.
Momentu horretatik aurrera, lehen aipatutako zikloak gizabanakoaren bizitza
osoan errepikatuz joango dira 3 ziklo bereizietan. Ziklo horietako bakoitza, aldi
berean, beste bitan banatzen da: ziklo erdia aktibitate positibokoa deitzen da eta
beste erdia aktibitate negatibokoa. Garrantzitsua da jakitea ziklo horiek egun
kritikoak dituztela, hain zuzen ere lehengoa eta erdikoa.

4. eranskina. Biorritmoak

AKTIBITATE- IRAUPENA
ZIKLOA
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DENBORA
DENBORA
ENERGIA
ENERGIA
ASKOREKIN BAXUAREKIN

Fisikoa

23 egun

11 ½ egun

11 ½ egun

Emozionala

28 egun

14 egun

14 egun

Intelektuala

33 egun

16 ½ egun

16 ½ egun

ERAGINAK

Energia altuko
garaian: esfortzua eta
erresistentzia fisikoa
eskatzen duten lanak
egiten gai sentitzea da
normalena. Erreflexu
hobeak.
Energia baxuko
garaian: nekatua,
ahulagoa eta bizitasun
gutxiagorekin.
Energia emozional
altuko aldian:
maitekorragoa,
sentsibleagoa,
errezeptiboagoa egongo
da besteen emozioetara.
Humoretsuagoa.
Energia emozional
baxuko aldian:
haserrekorragoa,
lankidetasun gutxiago,
ezkorra, mesfidatia,
besteekin egoteko gogo
gutxiago izango du.
Energia intelektuala
altua denean:
sortzaileagoa, beste
ideiak onartzeko jarrera
izango du baita
erraztasun gehiago
ikasteko ere.
Energia intelektuala
baxua denean:
zailagoa izaten da
ikastea, ez zaude
besteen ideiei irekia eta
kreatibitatea murrizten
da.

4. taula. Biorritmoen iraupena, energiaren iraupena eta eraginak.
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Bestera esanda, zikloek honako egoera hauetan eragiten dute:
– Ziklo fisikoa:
• Egoera fisikoan.
• Esfortzu muskularretan.
• Erreflexuetan.
• Erresistentzia fisikoan (gaixotasunei, etab).
– Ziklo emozionala:
• Humorean.
• Harremanetan.
• Intuizioan.
• Animoan (baikorra/ezkorra edota euforiko/
deprimitua).
– Ziklo intelektuala:
• Memorian.
• Ulermenean.
• Kontzentrazioan.
• Arrazoitzeko ahalmenean.
• Kalkuluak egiteko ahalmenean.
BIORRITMOEN ERABILGARRITASUNA ETA IRAKASLEAREN PAPERA
Ikusi duguna kontuan hartzen badugu, uste dugu gizakiontzat biorritmoak
errespetatzea oso gomendagarria dela eta zer esanik ez haurrentzat. Biorritmoak errespetatuz gero, askoz hobeto egongo gara bai fisikoki eta bai psikikoki
ere, eta, beraz, irakaslea saiatu behar da bere klasean ikasleek barnera ditzaten.
Baina noski hau egin ahal izateko gurasoen lankidetza behar da. Azaldu behar zaie
gurasoei seme-alaben biorritmoak errespetatzeak duen garrantzia, eta, ondoren,
laguntza eskatu.
Biorritmoak errespetatzea azken finean, ordutegi bati jarraitzea
izango litzateke nolabait esateko. Egunero ordu berdinean oheratuz
gero, ordu berean afalduz gero, ordu berean komunera joanez gero,
bai klasean baita klasetik kanpo ere, denbora hobeto aprobetxatuko
genuke eta zoriontsuagoak izango ginateke. Beraz, ez da egokia
haurrentzat batez ere, biorritmoak ez errespetatzea eta ordu desberdinetan oheratzea (bestalde goiz oheratzea komenigarria da eskolan
lo geldi ez daitezen).

4. eranskina. Biorritmoak
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Baina esan dugun bezala, biorritmoak ez dira soilik errespetatu behar oheratzeko. Adibidez, eska diezaiekegu gurasoei beren seme-alabek hamaiketakoa ekartzea, horrela errekreoa egunero ordu berean denez, mantenduko dutelako ordutegi
hori.
Gauza berdina egin beharko litzateke komunera joatearekin. Ez legoke gaizki
haurrak ohitzea ohera joan aurretik pixa egitera, esnatzean… etab, nahiz eta
hasieran agian ez duten gogorik izango, azkenean ohituko dira.
Irakaslearen papera biorritmoen sustapen honetan, gurasoei adierazteaz gain
bilera batean, haurra behatzea izango litzateke. Ikustea lo dagoen klasean, pozik
dagoen etab. Horrela izango ez balitz, erregulatzaile-lana nolabait egiten saiatu
beharko ginateke. Adibidez, nahi badugu haurra lehenago oheratzea, haurra
nekatzen saiatuko gara (jolasen bidez, psikomotrizitate-gelan…) eta horrela gure
helburua lortuko dugu.
Beraz, ikus dezakegun bezala, biorritmoak garrantzitsuak dira eta askoz
ere garrantzitsuagoak haurrengan. Horregatik bai irakasleak baita gurasoak ere
saiatu behar dira haurrak ohitura hauek barnera ditzan, bere onerako izango
delako.

5. eranskina. Curriculum-mailak zehazteko taulak
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HHn curriculum-maila neurtzeko taulak
3-4
urte

Helburua
Norberaren nortasuna eta autonomia
Ohiturak
Bere kabuz jaten du
Jaten amaitu arte egoten da mahaian eserita
Zikin sentitzen denean garbitzen da
Esfinterrak kontrolatzen ditu
Bere gauzak ordenatzen ditu
Gelako materialekin ordenatua da
Hasten dituen lanak bukatzen ditu
Azalpenetara adi egoten da
Arropa bere kabuz janzten du
Psikomotrizitatea
Trebetasunez mugitzen da
Eskailerak igo eta jaisten ditu
Aginduz gero mugitzen hasi eta gelditzeko gauza da
Haren mugimenduak koordinatuta daude
Aurrerantz eta atzerantz mugitzen da
Gorputz-jarrerak bereizten ditu
Paper zati txikiak atzamarrez txikitzen ditu
Artaziak erabiltzen ditu
Lateralitatea definiturik dauka
Inguru fisiko eta soziala
Jarrerak
Normalean bakarrik dago
Bat-batean ezartzen ditu harremanak besteekin
Besteen arreta bereganatu nahi izaten du
Irakaslearekin harreman hurbila dauka
Eskolarako egokitzapena
Arauak onartzen ditu
Bere ikasgela zailtasun gabe aurkitzen du
Gelako materialak non dauden badaki
Gelako txokoetan zehar bere kabuz mugitzen da
Jolasarekiko jarrera
Gutxitan jolasten du
Lagunen ekintzak imitatzen ditu
Patioan maisu/maistra bilatzen du
Berehala haserretzen da
Komunikazioa eta irudikapena
Hizkuntza
Erraz komunikatzen da irakasle eta ikaskideekin
Elkarrizketan parte hartzen du
Olerki laburrak errezitatzen ditu
Azalpen-oharrak ulertzen ditu
Ipuin baten muina ulertzen du
Ahoskera zuzena dauka

Bai

Batzuetan

Ez

5. eranskina. Curriculum-mailak zehazteko taulak

4-5
urte

Helburuak
Norberaren nortasuna eta autonomia
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Bai

Laguntzarekin

Ez

Bai

Laguntzarekin

Ez

Ohiturak
Zapi bat bilatzen du zikin dagoena garbitzeko
Eskuak eta aurpegia garbitzen ditu
Mukiak zapi batez garbitzen ditu
Botoiak lotu eta askatzen ditu
Jateko tresna egokiak erabiltzen ditu
Hortzak garbitzen ditu
Komunera denborarekin joaten da
Komuneko tanga hustutzen du
Zapatak ongi jartzen (dagokion oinean) eta lotzen ditu
Psikomotrizitatea
Korrika egitean irakasleak esaten dionean, norabidea aldatzen du
Zutik mantentzen da oin baten gainean 4-8 segundotan
Eskailerak jaitsi eta igotzen ditu oinak tartekatuz
Trizikloz dabilenean izkina bati buelta ematen dio
Oin batekin salto egiten du
Kognizioa
Eskatzen zaion objektu kopuru zehatza hartzen du
Gizaki edo animalia bat marraztean ezaugarri morfologiko
nagusiak agertzen ditu: burua, enborra, gorputz-adarrak
Forma geometriko bat aipatu eta forma hori duten gauzak esaten
ditu
Bere urtebetetze-eguna zein den daki

4-5
urte

Helburuak
Inguru fisiko eta sozialak
Jarrera
Barkamena eskatzen du inork esan gabe
Baimena eskatzen du besteen gauzak hartzeko
Hainbat kanta, aho-korapilo, olerki eta dantza interpretatzen ditu
Eskolarako egokitzapenak
Eskolatik behatzailerik gabe paseatzen da
Gelako materiala zaintzen du
Eskolako gune garrantzitsuenak kokatzen ditu
Ordu desberdinak ezberdintzen ditu (bazkalordua, hamaiketakoa,
afaria…)
Gelako materiala dagokion tokian kokatu edo gordetzen du
Jolasarekiko jarrera
Txandak errespetatzen ditu
Taldeko jolasetan integratzen da
Ikaskideak errespetatzen ditu
Jokoetan rolak aldatzeko gai da
Jostailuak konpartitzen ditu
Aktiboki jolasetan parte hartzen du
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4-5
urte
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Helburuak
Komunikazioa eta irudikapena

Bai

Laguntzarekin

Ez

Hizkuntza
Irakaslearen azalpenak ulertzen ditu
Euskara erabiltzen du ikaskideekin komunikatzeko
Espazio-kontzeptuak (goian, behean, atzean, aurrean) ulertzen eta
erabiltzen ditu
Abesti laburrak abesteko gai da
Kontaketa edo azalpen bat emateko gai da
Beste haur batekin elkarrizketa laburrak mantentzeko gai da
Esaldi konplexuak (Unaik hitz egin zidan eta nik entzun nion)
erabiltzen ditu
Bi hitzek errimatzen duten esaten du

5-6
urte

Helburua
Norberaren nortasuna eta autonomia
Ohiturak
Bidaltzen zaizkion egitekoak (etxeko lanak) egiten ditu
Bazkaltzeko mahaia prestatzen du
Janari desberdinak labanarekin mozten ditu
Komunera bakarrik joaten da
Zikin dagoenean bere gorputza garbitu behar duela badaki
Bakarrik janzten da
Errepidea gurutzatzerakoan bi aldeetara begiratzen du
Nagusi batek egindako marrazkiak kopiatzen ditu
Berokia jantzi, lotu eta askatu egiten du
Psikomotrizitatea
Objektu baten gainean oreka mantentzen du
Esku-pintza erabiltzen du
Objektuak mantentzeko orduan bere indarra kontrolatzen du
Salto egiten du eta erortzean oreka mantentzen badaki
Sokasaltoan ibili daiteke bera bakarrik
Pilotarekin botea egiten du eta hartzean kontrolatu egiten du
Espazioan kokatu egiten da, aurrea, atzea, eskuina eta ezkerra
bereizten ditu.
Lateralitatea definiturik dauka
Inguru fisiko eta soziala
Jarrerak
Bere sentimenduak adierazten ditu; haserre dago, pozik dago, eta
zergatia esaten du
Bereak ez diren gauzak erabiltzeko baimena eskatu egiten du
Besteen egoeretan jartzen badaki eta enpatia sentitzen du
Lagunak hautatu egiten ditu
Eskolarako egokitzapena
Ez du behar une oro gainbegiratua egon
Txandak errespetatu egiten ditu
Talde-lanetan lagunak errespetatzen ditu

Bai

Laguntzarekin Ez

5. eranskina. Curriculum-mailak zehazteko taulak

Jolasarekiko jarrera
Muntatzeko jokoak egiten ditu.
16-20 piezako puzzlea bakarrik egiten daki
Komunikazioa eta irudikapena
Hizkuntza
Denboran kokatu egiten da, gaur, bihar, etzi desberdindu egiten
ditu
Espazioan ere kokatzen da; urrutitik, hurbiletik, gainetik, azpitik
Kantitatearen nozioa dauka; gehiago, gutxiago, berdina
Lehenaldia erabiltzeko gai da
Ipuin baten sekuentzia ordenatzen du
Deskripzio txiki bat egiteko gai da
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Ondoko taulak LHri dagozkio.

KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA
1. ZIKLOA
BAI

EZ

BIDERATUA

Oinarrizko izen eta adjektiboak ezagutzen ditu eta horiek erabiltzen
daki
Unitatean ikasitako hizkuntza eta egiturak eguneroko elkarrizketetan
eta eskolan erabiltzeko gai da
Idatzizko eta ahozko mezuetatik informazio orokorra eta zehatza
ulertzeko gai da
Oinarrizko gramatika-arauak ezagutzen ditu eta esaldi sinpleak
egiten ditu
Gehien atsegin dituen gauzei buruz hitz egiteko eta gelakideei horiei
buruz galderak egiteko gai da
Ahozko komunikazioan ohikoak diren esamoldeak eta esaldiak
ezagutzen ditu
Idatzizko testuetan informazio orokorra eta zehatza aurkitzeko eta
interpretatzeko gai da
Silaben ahoskera ongi egiten saiatzen da

KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA
2. ZIKLOA
BAI

EZ

BIDERATUA

Ahozko mezu gero eta konplexuagoak entzuten eta ulertzen ditu
Oinarrizko estrategiak erabiltzen ditu ahozkoaren ulermenean eta
adierazpenean laguntzeko
Banakako edo taldeko jardueretan gauzak ahoz adierazteko
interesa erakusten du
Gramatika-arau konplexuagoak ezagutzen ditu eta esaldi sinpleak
egiten ditu
Elkarrizketetan parte hartzen du eta esku hartzeko txandak
errespetatzen ditu
Ahozko komunikazioan ohikoak diren esamolde eta esaldi
konplexuagoak ezagutzen ditu
Idatzizko testuetan informazio orokorra eta zehatza aurkitzeko eta
interpretatzeko gai da
Hitzen ahoskera egokia egiten saiatzen da, hizkuntza ezberdinen
soinuak bereiziz

KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA
3. ZIKLOA
BAI
Ahozko mezu konplexuagoak entzuten eta ulertzen ditu
Ahozko elkarreragina gero eta autonomia, eraginkortasun eta
konplexutasun handiagoaz egiten du
Ahozko testuak sortzen ditu autonomiaz, eraginkortasunez eta
konplexutasun handiagoz
Oinarrizko estrategiak erabiltzen ditu, ahozko ulermenean eta
adierazpenean laguntzeko
Banakako edo taldeko jardueretan gauzak ahoz adierazteko interesa
eta autonomia adierazten ditu
Komunikatzean sortu ohi diren zailtasunak gainditzeko, ezagutzen
diren hizkuntzetako komunikazio-estrategiez baliatzen da
Eguneroko gaiei eta gai ezagunei buruz edo gelan maiz landutako gaiei
buruz, hitz egiteko gai da
Istorioak eta gertaerak kontatzeko gai da, ikasgelan aurretik
landutako ereduak erabiliz
Deskribapen errazak eta ezagutzei buruzko adierazpen laburrak
egiten ditu

MATEMATIKARKO GA
ITASUNA

EZ

BIDERATUA
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MATEMATIKARAKO GAITASUNA
1. ZIKLOA
BAI
a) Zenbakiak eta eragiketak
Zenbakiak idazten eta irakurtzen badaki
Zenbaki ordinalak erabiltzen badaki
Batuketa eta kenketa egoera esanguratsuetan aplikatzen badaki
Eragiketak eta kalkuluak ahoz adierazten badaki
Batuketak eta kenketak algoritmo estandarra erabiliz kalkulatzen
badaki
Buru-kalkuluak egiteko estrategia pertsonalak erabiltzen badaki
b) Neurriak: magnitudeen kalkulua eta hurbilketa
Objektuen arteko konparazioa egiten badaki, luzera, pisu/masa edo
edukieraren arabera
Neurtzeko tresnak erabiltzen ditu
Neurketa eskatzen duten buruketen ebazpena eta burututako
prozesua azaltzen badaki
Denboraren neurri-unitateak badakizki (erlojuaren irakurketa…)
Billete eta txanpon ezberdinen balioak eta hauen erabilera eguneroko
egoeretan egiten badaki
Neurri ezberdinak erabiltzeko orduan zehaztasunez egiten du
d) Geometria
Geometriaren oinarrizko hiztegia erabiltzen badaki
Irudiak eta hauen elementuak espazioan kokatzen badaki
Objektu ezagunetan gorputz geometrikoak erabiltzen badaki
Irudiak eta gorputz geometrikoak konparatzen eta sailkatzen badaki
Buruketa geometrikoen ebazpena eta arrazoibidea egiten badaki
Espazio-harremanak interpretatzen badaki
e) Informazioaren trataera: patua eta probabilitatea
Gertuko fenomenoak islatzen dituzten grafiko sinpleetatik informazio
ateratzen eta interpretatzen badaki
Datuen bilketa eta antolaketarako oinarrizko teknikak erabiltzen
badaki
Ezinezkoa denaren, ziurra denaren eta posiblea baina ez-ziurra
denaren arteko bereizketa egiten badaki
Talde-lanean modu parte-hartzaile batean jokatzen du

EZ

BIDERATUA
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MATEMATIKARAKO GAITASUNA
2. ZIKLOA
BAI
a) Zenbakiak eta eragiketak
Sistema hamartarra egoera errealetan erabiltzen badaki
Zatikiak egiten eta haien arteko konparazio sinpleak egiten badaki
Biderketa eta zatiketa egoera errealetan erabiltzen badaki
Biderketa-taulak egiten, eraikitzen eta barneratzen ditu
Buru-kalkuluak egiteko estrategia pertsonalak erabiltzen badaki
Eragiketen ondoko arrazoibidea egiten badaki
b) Neurriak: magnitudeen kalkulua eta hurbilketa
Eguneroko egoeretan tresna eta neurri egokiak testuinguruari
egokitzen badaki
Magnitude bereko unitate eta kantitateak konparatzen eta
ordenatzen badaki
Estrategia pertsonalak eraiki eta erabiltzen ditu neurketak egitean
Neurketetan erabilitako estrategia eta jarraitutako prozesuaren
ahozko zein idatzizko azalpena egiten badaki
Erloju analogikoa eta digitala erabiltzen badaki
Eguneroko egoeretan agertzen diren neurrien hurbilketa egiten
badaki
d) Geometria
Lerro zuzenak (bihurguneak, zuzenak, eta paraleloak) erabiltzen
badaki
Eguneroko irudi lau eta espazialak identifikatzen badaki
Poligonoak sailkatzen badaki
Gorputz geometrikoak: kuboak, esferak, prismak… identifikatzen ditu
Hainbat irizpideren arabera irudi eta gorputz geometrikoak
konparatzen eta sailkatzen ditu
Simetriak eta translazioak egiten badaki
e) Informazioaren trataera: patua eta probabilitatea
Datuak zenbatzeko estrategia eraginkorrak erabiltzen ditu
Inkesta, behaketa eta neurketaren bidez objektu, fenomeno eta
egoera desberdinen bilketa eta erregistroa egiten badaki
Taulak irakurtzen eta interpretatzen badaki eta horien ahozko
azalpena egiteko gai da
Patua agertzen den esperientzietan lortutako emaitzak baloratzen
badaki, gertaera batzuk besteak baino gertagarriagoak direla
ohartuz
Inkesta, behaketa eta neurketaren bidez datuen bilketa eta
erregistroa egiten badaki

EZ

BIDERATUA
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MATEMATIKARAKO GAITASUNA
3. ZIKLOA
BAI
a) Zenbakiak eta eragiketak
Sei zifra baino gehiagoko zenbakien izena eta grafia egoera
errealetan erabiltzen ditu
Multiploak eta zatitzaileak egoki erabiltzen ditu
Zenbaki positiboak eta negatiboak egoera errealetan erabiltzen
badaki
Zenbaki hamartarrak eta zatikiak egoera errealetan erabiltzen badaki
Estrategia egokiak erabiltzen badaki
Eragiketen hierarkia eta parentesia erabiltzen badaki
b) Neurriak: magnitudeen kalkulua eta hurbilketa
Irudiak modu zehatzean neurtzeko estrategia pertsonalak garatzen
ditu
Magnitude bereko unitateen arteko baliokidetzak egiten ditu
Neurketa eta hurbilketetan erabilitako estrategia eta jarraitutako
prozesua ahoz zein idatziz azaltzen badaki
Gainezarpen, deskonposizio eta neurketaren bitartez irudi lauen
gainazalen arteko konparazioak egiten badaki
Eguneroko egoeretan, orduen, minutuen eta segundoen arteko
baliokidetzak eta eraldaketak egiten badaki
Angeluen neurketa eta horiek neurtzeko tresnak erabiltzen ditu
d) Geometria
Posizio desberdinetako angeluak identifikatzen badaki
Koordenatu kartesiarren sistema erabiltzen badaki
Espazio, eskala eta grafikoen oinarrizko adierazpena egiten badaki
Triangelu baten aldeen eta angeluen arteko harremanak ezartzen
badaki
Beste gorputz geometrikoetatik abiatuz, gorputz geometriko berri
bat eraikitzen badaki
Antzekotasunaren hurbilpenean, irudiak handitzen eta txikitzen
badaki
e) Informazioaren trataera: patua eta probabilitatea
Informazioa azaltzeko grafiko estatistiko ezberdinak erabiltzen ditu
Informazioa kritikoki baloratzen badaki
Grafikoak egiteko informazioa jasotzen eta erabiltzen badaki
Gertaera baten probabilitatea estimatzen badaki
Buruketen ebazpenean dauden arazoak gainditzeko gogoeta,
arrazoibidea eta pertseberantzia erabiltzen badaki

EZ

BIDERATUA
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MUNDU FISIKOA EZAGUTZEKO ETA HAREKIN
ELKARRERAGINEAN ARITZEKO GAITASUNA
GARAPEN PSIKOMOTORRA

1. ZIKLOA
BAI

EZ

BIDERATUA

a) Keinu grafikoaren bilakaera
Lapitza modu egokian hartzen du, «pintza fina» modu egokian eginez
Lehenengo esaldiak idazteko gai dira
Egiten dituzten marrazkiak ulergarriak dira eta errealitatearen antza dute
b) Gorputzaren posizioa
Geldirik egoteko gai da eskatzen zaionean
Oharkabeko mugimendurik ez du egiten
Ibiltzean posizio egokia dauka
Korrika egin behar denean, egiten du
Eserita posizio egokia dauka (bizkarra aurrera inklinatuta, besoak eta
ukondoa mahai gainean jarrita)
d) Lateralitatea
Eskuina eta ezkerra ezberdintzen hasten dira
Mugimendu koordinatuak egiten ditu beso eta hanken artean
Mugimendu kontralateralak egiteko gai da
Ordenagailuan idaztean bi eskuak erabiltzen ditu
e) Gorputzaren eta jarduera psikomotorren kontrola
Bere indarra kontrolatzen du (muskuluen tonua)
Espazioaren antolaketa egokia egiten du
Denboraren egituraketa ulertzen hasten da
Gorputzaren oreka mantentzen du

MUNDU FISIKOA EZAGUTZEKO ETA HAREKIN
ELKARRERAGINEAN ARITZEKO GAITASUNA
GARAPEN PSIKOMOTORRA

2. ZIKLOA
BAI
a) Zeinu grafikoen bilakaera
Lapitza modu egokian hartzen du
Grafiak ongi idazten ditu, modu ulergarrian
Kaligrafia pertsonalizatzen hasi da
Irakur daitekeen testu bat idazten du
Marrazkietako trazuak ongi egiten ditu
Marrazkiek xehetasun asko dituzte
Marrazki bat kopiatzen du
b) Lateralitatea
Eskuina eta ezkerra ongi bereizten ditu
Eskuina edo ezkerra, bietako bat, erabiltzen du beti
d) Mugimenduen koordinazioa/oreka
Mugitu eta aldi berean jauzi egiten du oreka galdu gabe, erritmo
ezberdinetan
Objektuak jaurti eta jasotzen ditu, horien kontrola galdu gabe
Erritmo ezberdinei jarraitzen die galdu gabe, gorputz-atal
ezberdinekin.
Jarduera fisikoa inplikatzen duten imitazioak modu egokiak egiten
ditu
e) Gorputza. Irudia eta hautematea
Arnasketa egokitzen du egiten duen jarduera fisikora
Eskola-orduetan era egokian jarrita egoten da
Eskola-orduetan geldirik egoten da, gorputza erlaxaturik dauka

EZ

BIDERATUA
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MUNDU FISIKOA EZAGUTZEKO ETA HAREKIN
ELKARRERAGINERAN ARTIZEKO GAITASUNA
GARAPEN PSIKOMOTORRA

3. ZIKLOA
BAI
a) Zeinu grafikoen bilakaera
Arkatza modu egokian hartzen du
Grafiak ongi idazten ditu, modu ulergarrian
Kaligrafia pertsonalizatua dauka
Irakur daitekeen testu bat idazten du
Marrazkietako trazuak ongi egiten ditu
Marrazkiek xehetasun asko dituzte
Marrazki bat kopiatzen du
b) Lateralitatea
Eskuina eta ezkerra definituta ditu
Eskuina edo ezkerra, bietako bat, erabiltzen du beti
d) Mugimenduen koordinazioa/oreka
Mugitu eta aldi berean jauzi egiten du oreka galdu gabe, erritmo
ezberdinetan
Objektuak jaurti eta jasotzen ditu, horien kontrola galdu gabe
Erritmo ezberdinei jarraitzen die galdu gabe, gorputz-atal
ezberdinekin
Jarduera fisikoa inplikatzen duten imitazioak modu egokiak egiten ditu
e) Gorputza. Irudia eta hautematea
Arnasketa egokitzen du egiten duen jarduera fisikora
Eskola-orduetan era egokian jarrita egoten da
Eskola-orduetan geldirik egoten da, gorputza erlaxaturik dauka

TASUNAREN ETA HARREMAN SOZIALEN GARAPENA

EZ

BIDERATUA
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NORTASUNAREN ETA HARREMAN SOZIALEN GARAPENA
1. ZIKLOA
BAI
a) Irakaslearekiko harremanak
Mendekotasuna agertzen du
Irakaslearen baiezkoaren zain egoten da
Irakaslearekiko errespetua agertzen du
Harremanak ditu
Zentroko lankideak errespetatzen ditu: garbitzailea, atezaina, beste
irakasleak…
b) Lagunekin
* Ohiko harremanetan:
Nahiko bakartia da
Lotsatia da
Sentimenduak adierazten ditu: tristura, alaitasuna, haserrea
Ikaskide guztiekin aritzen da
Taldean onartuta dago
Jolas ludikoetan parte hartu nahi du
Ikaskideak errespetatzen ditu
Emaitzak onartzen ditu
Lapurtxoa da
Agresiboa da
Pasiboa da
Asertiboa da
* Lanean:
Gehienetan bakarrik lan egiten du, autonomoa da
Bakarrik aritzea nahiago du, baina lankidetasuna onartzen du
Arreta mantentzen du
Lagunik gabe ez daki lanik egiten
Talde-lanetan erraz girotzen da
Taldeak jarritako arauak betetzen ditu
Menderatzailea da
Besteekiko mendekotasuna agertzen du
Parte-hartzailea da
Parte hartu nahi du baina lotsatzen da
Taldean jokatzen daki
Taldeari asko aportatzen dio
Arazoak eta gorabeherak taldean sortzen ditu
Besteen proposamenak onartzen ditu

Lanak arin egiten ditu
c) Portaera
Txanda ez du errespetatzen
Bere buruarekiko ziurtasuna dauka
Ohartarazi behar zaio portaera desegokiagatik
Atentzioa bereganatzen saiatzen da
Arauak betetzen ditu
Lasaitasunez jolasten da

EZ

BIDERATUA
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NORTASUNAREN ETA HARREMAN SOZIALEN GARAPENA
2. ZIKLOA
BAI
a) Irakaslearekiko harremanak
Mendekotasuna agertzen du
Irakaslearen baiezkoaren zain egoten da
Irakaslearekiko errespetua agertzen du
Zentroko lankideak errespetatzen ditu: garbitzailea, atezaina, beste
irakasleak…
b) Lagunekin
* Ohiko harremanetan:
Nahiko bakartia da
Lotsatia da
Sentimenduak adierazten ditu: tristura, harrokeria, berekoia
Ikaskide guztiekin aritzen da
Taldean onartua dago
Azpijokoetan ibiltzen da
Ikaskideak eta lagunak errespetatzen ditu
Agresiboa da
Pasiboa da
Asertiboa da
Mintzeko intentzioa ikusten du
Sexu bereko lagunekin jolastea nahiago du
Besteengan konfiantza dauka
Harremanak ditu
* Lanean:
Gehienetan bakarrik lan egiten du, autonomoa da
Bakarrik aritzea nahiago du, baina lankidetasuna onartzen du
Arreta mantentzen du
Lagunik gabe ez daki lanik egiten
Talde-lanetan erraz girotzen da
Taldeak jarritako arauak betetzen ditu
Menderatzailea da
Besteekiko mendekotasuna agertzen du
Parte-hartzailea da
Parte hartu nahi du baina lotsatu egiten da
Taldean jokatzen badaki
Taldeari asko aportatzen dio
Arazoak eta gorabeheraksortzen ditu taldean
Besteen proposamenak onartzen ditu
Lanak arin egiten ditu
c) Portaera
Txanda ez du errespetatzen
Bere buruarekiko ziurtasuna dauka
Hitz zatarrak esaten ditu
Arreta bereganatzen saiatzen da
Arauak betetzen ditu
Bere ekintzen ondorioak onartzen ditu
Ohartarazi behar zaio portaera desegokiagatik

EZ

BIDERATUA
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NORTASUNAREN ETA HARREMAN SOZIALEN GARAPENA
3. ZIKLOA
BAI
a) Irakaslearekiko harremanak
Badu konfiantza irakaslearekin bere kezkak agertzeko
Harremanak ditu
Mendekotasuna agertzen du
Irakaslearen baiezkoaren zain egoten da
Irakaslearekiko errespetua agertzen du
b) Lagunekin
* Ohiko harremanetan:
Nahiko bakartia da
Lotsatia da
Sentimenduak adierazten ditu: tristura, harrokeria, berekoitasuna
Taldean onartua dago
Lagunik gabe ez daki ibiltzen
Lagunak eta gelakideak bereizten ditu
Azpijokoetan ibiltzen da
Ikaskideak eta lagunak errespetatzen ditu
Agresiboa da
Pasiboa da
Asertiboa da
Lagun berdinekin ibiltzeko joera du
Mintzeko intentzioa ikusten du
Bere adinekoekin baino pertsona nagusiekin egotea nahiago du
Sexu bereko lagunekin jolastea nahiago du
Besteengan konfiantza dauka
* Lanean:
Gehienetan bakarrik lan egiten du, autonomoa da
Bakarrik aritzea nahiago du, baina lankidetasuna onartzen du
Arreta mantentzen du
Lagunki gabe ez daki lanik egiten
Talde-lanetan erraz girotzen da
Taldeak jarritako arauak betetzen ditu
Menderatzailea da
Besteekiko mendekotasuna agertzen du
Parte-hartzailea da
Parte hartu nahi du, baina lotsatzen da
Taldean jokatzen badaki
Taldeari asko aportatzen dio
Arazoak eta gorabeherak onartzen ditu
Besteen proposamenak onartzen ditu
Lanak arin egiten ditu
c) Portaera
Txanda errespetatzen du
Ohartarazi behar zaio portaera desegokiagatik
Hitz zatarrak esaten ditu
Atentzioa bereganatzen saiatzen da
Bere ekintzen ondorioak onartzen ditu
Arauak betetzen ditu

GARAPEN KOGNITIBOA

EZ

BIDERATUA

5. eranskina. Curriculum-mailak zehazteko taulak
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GARAPEN KOGNITIBOA
1. ZIKLOA
BAI

EZ

LAGUNTZAREKIN

Bere iritziak arrazoitzen daki
Gai baten inguruan hausnartzen daki
Bere esperientziak ahoz kontatzen ditu
Deskodetzen daki
Kodetzen daki
Ideiak ulertzen ditu
Ideia sinpleak memorizatzen ditu
Laburpenak egiten ditu
Ideiak bereizten ditu
Bere ezaugarri eta muga kognitiboak ezagutzen ditu
Bere jarrera kontrolatzen du
Atentzioa jartzen du
Ahozko testu sinpleak ulertzen ditu
Bere bizitza kronologikoki ordenatzeko gai da
Denbora-nozioak erabiltzen ditu (lehen, gero, bitartean…)

GARAPEN KOGNITIBOA
2. ZIKLOA
………
Bere iritziak arrazoitzen daki
Gai baten inguruan hausnartzen daki
Bere esperientziak ahoz kontatzen ditu
Deskodetzen daki
Kodetzen daki
Ideiak ulertzen ditu
Ideia sinpleak memorizatzen ditu
Laburpenak egiten ditu
Ideiak bereizten ditu
Bere ezaugarri eta muga kognitiboak ezagutzen ditu
Bere jarrera kontrolatzen du
Atentzioa jartzen du
Ahozko testu sinpleak ulertzen ditu
Bere bizitza kronologikoki ordenatzeko gai da
Denbora-nozioak erabiltzen ditu (lehen, gero, bitartean…)
Komunikabide ezberdinak ezagutzen ditu
Hilabeteak eta urtaroak ezagutzen ditu
Bere ideiak indartzeko arrazoiak ematen ditu
Behatutako elementuen sailkapena egiten du
Bigarren mailako ideiak bereizten ditu

BAI

EZ

LAGUNTZAREKIN
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GARAPEN KOGNITIBOA
3. ZIKLOA
BAI

EZ

LAGUNTZAREKIN

Bere iritziak arrazoitzen daki
Gai baten inguruan hausnartzen daki
Bere esperientziak ahoz kontatzen ditu
Deskodetzen daki
Kodetzen daki
Ideiak ulertzen ditu
Ideia sinpleak memorizatzen ditu
Laburpenak egiten ditu
Ideiak bereizten ditu
Bere ezaugarri eta muga kognitiboak ezagutzen ditu
Bere jarrera kontrolatzen du
Atentzioa jartzen du
Ahozko testu sinpleak ulertzen ditu
Bere bizitza kronologikoki ordenatzeko gai da
Denbora-nozioak erabiltzen ditu (lehen, gero, bitartean…)
Komunikabide ezberdinak ezagutzen ditu
Hilabeteak eta urtaroak ezagutzen ditu
Bere ideiak indartzeko arrazoiak ematen ditu
Behatutako elementuen sailkapena egiten du
Bigarren mailako ideiak bereizten ditu
Behaketa orokorra egiten du
Lehenengo mailako ideiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu
Isilean irakurtzen du
Modu argian azaltzen ditu datu eta eragiketak
Deskribapen garatu eta zehatzak egiten ditu
Testu mota ezberdinak idazteko gai da (narratiboak, deskripzioak,
komikiak…)

AUTONOMIA
BAI EZ LAGUNTZAREKIN
Eskolako liburu eta materialak erabiltzeko gai da
Gorputza zaintzearen garrantziaz ohartzen da
Jokoen arauak ezagutu eta errespetatzen ditu
Hobekuntza progresiboa ikusten da higiene eta ordena esparruetan
Bere kabuz zer arropa jantzi erabakitzeko gai da (klima eta egoeraren
arabera)
Etxeko lanetan laguntzen du
Etxetik eskolara bakarrik joateko gai da
Bere gorputza egoera onean (higiene, osasuna…) mantentzen du
Arauen beharraz jabetzen da
Norberaren iritzia azaldu eta argudiatzen du, besteen iritziak entzun eta
kritikoki baloratzen ditu
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