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SSAARRRREERRAA  
 
Esku artean duzun material hau irakaslearentzako tresna lagungarri izateko asmoz prestatu dut. 

Azken urteotan, zahartzaroari, gaixotasunari eta ezgaitasunari buruzko bibliografia asko ugaldu da. 

Informazioa izugarria izan arren, orri hauetan trebetasun sozialen eta funtzio kognitiboen atal batzuk 

soilik jorratu ditut; nire helburua, ikusiko duzunez, ez da gaiak sakontasunez azaltzea, gure ikasleen 

mailara informazio hori egokitzea baizik. 
 
Apunte hauek bi ataletan bananduta daude, eta honako egitura hau dute: 

 

1.- Teoria 
 

Jarduera praktikoei gorpuzkera eman nahi dien oinarri teorikoa. Ez zaitez larritu, orri gutxi baitira.  

 

2.- Jarduerak 
 

Bi motatakoak dira: 

 

Batetik, teoriaren hainbat punturekin lotura duten jarduerak ikusiko dituzu. Teoriaren azpiatal bakoi-

tzak dituen zenbakiak erabili dira jarduera horiek ordenatzeko. Adibidez: teoriaren 3. azpiatalarekin lotura 

duten jarduerak 3.1, 3.2, 3.3… zenbakidunak izango dira. Teoriaren 2. azpiatala jorratzeko jarduerarik 

proposatzen ez denez, ez duzu aurkituko 2. zenbakidun jarduerarik. 

 

Bestalde, sakontzeko jarduerak proposatzen ditut. Horietan, batik bat, filmak, interneteko web orriak, 

kanta bat, testu bat eta gurutzegrama bat aurkituko dituzu; ikaslea gehiago motibatuko dutelakoan sartu 

ditut lan honetan. 
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11  SSAARRRREERRAA  

 
Gizakia, izaki soziala den heinean, beti dabil zerbait komunikatzen, nahiz eta, askotan, komuni-

katzen duen hori ulergaitza izan beretzat edo besteentzat. Hori dela eta, jende arteko komunikazioa 

ezinbestekotzat jotzen da. 

 

Adinekoei, ezgaiei edota gaixoei laguntzea da gure lana. Hori horrela, aurrean aipatutakoak garrantzi 

handiagoa hartzen du. Kolektibo horien esperientzietara hurbildu nahi badugu, jendeak esperientzia horiek 

nola hautematen, ulertzen eta komunikatzen dituen ulertu behar dugu, eta, horrez gainera, trebetasun 

handia eskatzen da esperientzia horiek haien bizitzaren gertaeretan edo jokabideetan duten eraginaz 

jabetzeko ere.  

 

Laguntza behar duen jendearentzat ez da erraza hitzez adieraztea beharrak, pentsamenduak edo 

sentipenak; izan ere, horiek, askotan, nahasmendu-sentipenekin, izuarekin, umiltasunarekin, amorrua-

rekin eta etsipenarekin nahasturik agertzen dira. Horrez gainera, gaur egungo gizartearen ezaugarriak 

komunikazioa oztopatzera datoz. Garai batean bizitza askoz sinpleagoa zen, gizarte-mugikortasuna 

urriagoa eta giza harremanak argiagoak ziren: bakoitzaren rola ongi definituta zegoen. 

 

Gure gaur egungo mendebaldeko gizarte honetan, aitzitik, bizi-erritmoa arinagoa eta konplexuagoa 

da, eta sistemaren araberako arauen aldaketa ezagutzen dugu. Batzuetan gai izan behar dugu bi sistema 

ezberdinetan komunikatzeko. Horrek guztiak trebetasun sozial maila altuagoa behar du. 

 

 

22  ZZEERR  DDIIRRAA  TTRREEBBEETTAASSUUNN  SSOOZZIIAALLAAKK??  
 

Beste pertsona batzuekin erlazionatzeko erabiltzen ditugun gaitasunak dira trebetasun sozialak. 

Definizio zabala eta zehaztu gabekoa dugu hori. Trebetasunak aipatzean —pluralean, eta ez trebeta-

suna— gaiaren konplexutasuna azpimarratzen dugu.  

 

Esapide hori psikiatrian erabili zen lehendabizi, gaixoen sintomen eta haien jokamolde sozialaren 

artean lotura argia zegoela konturatu zirenean. Beste gaixoekin harreman eskasa zuten eta antsietate 

sozialaren mendean zeuden paziente eskizofrenikoak izan ziren trebetasun sozialak lantzeko programen 

lehen erabiltzaileak. Ondoren, depresioan, adimen-urritasunean eta drogazaletasunetan erabili zen. Horren 

ostean klinikoa ez zen esparrura zabaldu zen, etengabe aldatzen ari zen mundu batera egokitzeko 

baliabide gisa. Kasu horretan, terapia gisa baino gehiago, laguntza gisa gauzatu zen, arazoak zituzten 

umeekin lan egiteko. Ondoren, nerabeekin eta adinekoekin ere emaitza onak izan zituzten trebetasun 

sozialekin egindako lanek. 
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Trebetasun sozialak ikertzen dituztenak ez datoz bat jokabide soziala aztertzean. Inguruneak 

baldintzatu egiten du trebetasun sozialen definizioa; izan ere, jokabide sozial baten egokitasuna 

inguruneak erabakitzen du. Ingurunearen eragin horretan zerikusia dute sexuak, adinak, gizarte-klaseak 

eta heziketak ere. 

 

Vicente E. Caballo psikologoak honela definitu zituen trebetasun sozialak:  

 

“Jende arteko testuinguru batean gizabanakoak erakusten duen jokabide multzoa, zeinak senti-

penak, jarrerak, desioak, iritziak edo eskubideak adierazten baititu egoerak eskatzen duen moduan. 

Besteen jokabide berberak errespetatzen dira eta, oro har, egoeraren berehalako arazoak 

konpontzen ditu, geroagoko arazoak sortzeko aukera gutxituz”. 

 

 

33  TTRREEBBEETTAASSUUNN  SSOOZZIIAALLEENN  OOSSAAGGAAIIAAKK  
 

Trebetasun sozialen osagaiak hiru taldetan sailka daitezke: 

 

3.1 Jokabidezko osagaiak 
 

Trebetasun sozialek beste motatako osagaiak dituzten arren, jokabidezkoak izan dira trebetasun 

horien erreferentzia, hautemangarriak direlako eta modu objektiboan neur daitezkeelako. Trebetasun 

sozialen osagaien elementurik erabilienak aukeratu behar izango bagenitu, honako hauek aipatuko 

genituzke: 

 Begirada edo ikus-kontaktua 

 Ahotsaren ezaugarriak 

 Elkarrizketaren iraupena 

 Elkarrizketaren hitzen bidezko edukia 

 

Jokabidezko osagaiak ere bitan bereiz daitezke: 

  

3.1.1.- Hizketa bidezko komunikazioaren osagaiak 
 

Umearengan, gizaki primitiboarengan gertatzen den moduan, gorputz-hizkuntza da lehenengo 

hizkuntza. Gero, hizketa bidezko komunikazioa bereganatzen du, eta horren barruan, ahozkoa da 

lehendabizi bereganatzen duena. Horrek giza harremana errazten du. Beranduago lortzen duen 

idatzizko lengoaiari esker, berriz, denboran zein espazioan luza dezake komunikazioa. Elkarrizketaren 

edukia aztertuz gero, hizketaren elementu hauek aurkituko genituzke: 
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 Galderak: galderen bitartez, ahozko jokabidean eragin dezakegu, erantzunak sorraraziz. 

Galderek, halaber, interesa adierazten dute beste pertsonarengan. Adibidez: “Nola sentitzen 

zara gaur?”. 

 Hizketa egozentrikoa: nork bere buruarekiko hizketa. 

 Gizarte-ohiturak: agur esateko, kaixo esateko, eskerrak emateko eta abar, esaerak egon 

badaude. 

 Iruzkinak, iradokizunak edo informazio gehigarria 

 Jarraibideak: aginduetatik iradokizunetara bitarteko maila ezberdintasunetan. 

 Hizketa ez formala: txisteak, aldian aldiko elkarrizketak, eta abar. Horietan informazio gutxi 

trukatzen da, eta ez du eraginik jokabidean. 

 Mezu sorrak, esaldietan ezkutatuak 

 Esaera eraginkorrak, hau da, esan bezain pronto bat-bateko eragina dutenak.  

Adibidez: pertsonen izenak aipatzean, zin egitean, barkamena eskatzean eta abarretan. 

 Emoziozko egoera edo jarreraren adierazpena: hitzik gabeko jokabideak horiek indartuko 

ditu bereziki. 

 

3.1.2.- Hitzik gabeko komunikazioaren osagaiak 
 

Begi-niniak zabaltzea, oinen eta hanken mugimendua, kontaktu fisikoa, itxura pertsonala, erakarpen 

fisikoa, ahots-tinbrea, automanipulazioak eta abar kontuan hartuta, hauek aztertuko ditugu, hiru katego-

riatan sailkatuta: 

 Kinesia edo gorputz-jarrera eta gorputz-mugimenduak, aurpegi-adierazpena, ukimen-jokabidea, 

janzkera, keinuak, eta abar. Komunikazio mota honen bidez bidaltzen dugun mezuak, askotan, 

kontra egiten dio hizketa bidezko komunikazioaren bidez bidalitakoari. Halakoetan, zintzoa-

gotzat jotzen da gorputz-hizkuntzaren bitartez komunikatzen dena. Komunikazio mota horren 

elementu batzuk aztertuko ditugu: 

 Aurpegi-adierazpena: gorputz atalik mugikorrena eta malguena dugu. Hitzik gabeko 

komunikazio gehien ematen duena da. Horren bitartez, poza, ulermena, interesa, 

etsipena… jakinarazten dira. 

 Begirada: Begiak aurpegiko elementurik higikorrenak dira, eta besteen hitzei arreta 

jartzen diegula adierazten dute. Horretaz gainera, elkarrizketaren txandak maneiatzen 

dituzte, eta jarrerak eta emozioak ematen dituzte jakitera. Hitz egiten dugula, bestearen 

begiradari denboraren % 40an eusten diogu; entzuten dugula, aldiz, % 70ean.  
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 Buruaren mugimenduak: Pertsona bati entzuten diogunean, buru-imintzioz baietz 

esateak komunikazioari laguntzen dio. 

 Irribarrea: Bisita-txartela erakargarria da, zabala eta zintzoa bada. 

 Gorputz-jarrera: nork bere buruarenganako jarrera eta sentimenduak eta besteekiko 

harremanaren nolakotasunak islatzen dira gorputz-mugimenduan. 

 Eskuen keinuak: batez ere hitzezko komunikazioaren atalen bat indartu nahi dugu-

nean erabiltzen dira. Askotan komunikazio-iturri bakar bihurtzen dira, adibidez, solas-

kidearen hizkuntza ezagutzen ez denean. 

 Proxemia, edo solasaldian bi pertsonaren arteko distantziari erreferentzia egiten diona. Bi solas-

kideen arteko harremana nolakoa den esaten digu distantzia horrek. Lau motatako distantziak 

bereiz daitezke: intimoa (0-45 cm), pertsonala (45-120 cm), soziala (120-360 cm) eta publikoa 

(360 cm-tik gorakoa). 

 Paramintzaira, edo aldakuntza ez linguistikoek osatzen dutena; besteak beste, ahotsa, abia-

dura, erritmoa, geldialdiak… 

 

Kategoria horietan sartzen diren aldagai batzuk kultura edo talde etniko baten berezitasunak dira; beste 

batzuk, ordea, unibertsalak dira. Ezgaitasunen bat duten pertsonekin komunikatzeko, esaterako, garrantzi 

handia du gure gorputz-hizkuntzaren erabilerak: adibidez, pertsona itsu bati, burua galdu duen bati edo 

mintzaira ulertezina duen pertsona bati bostekoa luzatzeko moduak informazio handia emango dio guri buruz. 

 
 

3.2 Ezagutzazko osagaiak  
 

Trebetasun sozialen jokabidezko osagaiak, esan bezala, hautemangarriak eta modu objektiboan neur-

garriak dira. Horri esker, arrakasta handia izan dute trebetasun sozialen ikerketan. Dena dela, azken 

urteotan garrantzi handiagoa eman zaie ezagutzazko osagaiei. Horien artean aurki ditzakegu sentipe-

nak, pentsamenduak eta prozesu kognitiboak. Zuzenean ikusten ez direnez, “jokabide estali” gisa ezagu-

tzen dira. Gizabanakoaren aldagai kognitiboek komunikazioa bideratzeko modua erabakitzen dute. 

Adibidez, solaskideek ingurune bat pribatu gisa hautematen badute, hala izan edo ez, ziur aski bata 

bestearengandik hurbilago egongo dira, gaiak aldakorrak izango dira eta modu sakonagoan jorratuko dira. 

Kasu horretan, pertzepzioa dugu komunikazioa eragiten duen elementu kognitiboa. Horretaz gainera, 

gizarte-trebetasun batzuek abileziak behar dituzte aldez aurretik. Esaterako, guri buruzko informazioa ema-

teko behar dugun trebetasunak ez du gatazka bat menderatzeko trebetasunak duen besteko zailtasunik.  

 
 

3.3 Osagai fisiologikoak 
 

Gutxi ikertu dira orain arte. Horien artean daude bihotz-tasa, odol-presioa, odol-fluxua, erantzun 

elektrodermalak, arnasketa eta abar. 
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44  KKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOO--EESSTTIILLOOAAKK  
 

Pertsonen arteko harremanetan hiru komunikazio-estilo bereizi ohi dira. Norberaren eta besteen 

eskubideei izandako errespetu-mailan oinarritzen da bereizketa hori. Eskubide horiek ez dira Konsti-

tuzioak agintzen dituenak, edota Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean agertzen direnak. Hauei 

“asertziozko eskubide” deritze, eta pertsonen arteko harremanetan agertzen dira; hona hemen batzuk: 

 Ezetz esateko eskubidea dut, eskaera bati uko egitekoa, alegia. 

 Hutsegiteak izateko eskubidea dut. 

 Besteak ados egon ez arren, nik neure sentimenduak eta iritziak izateko eskubidea dut. 

 Besteen aurrean neure burua ez zuritzeko eskubidea dut. 

 Besteek jokabidea alda dezaten eskatzeko eskubidea dut. 

 Sentimendu onak eta txarrak sentitzeko eta adierazteko eskubidea dut. 

 Besteen gomendioei kasurik ez egiteko eskubidea dut. 

 Behar edo desio dudana eskatzeko eskubidea dut. 

 Ondo egin dudan lan batengatik edo edozein arlotan egin dudan ahaleginagatik esker ona 

eskatzeko eskubidea dut. 

 

Asertziozko eskubideak ezartzeak ez du esan nahi edozein egoeratan eta noiznahi eskubide horiei 

jarraituz jokatuko dugunik. Ezetz esateko eskubidea badut, adibidez, horrek ez du esan nahi ezetz 

esango diodala edozein eskaerari; gehiegikeria iruditzen zaidanari baino ez diot emango ezezkoa. 

Bestalde, eskubide horiek nigan eta besteengan daude, eta, ondorioz, besteak ez daude behartuta 

neure eskubideak betetzera. 

 

 

4.1 Estilo pasiboa 
 

Norberaren eskubideak ez dira adierazten, beste pertsonaren estimua galtzeko beldurrez. Estilo 

pasiboko pertsonak besteen eskubideak errespetatzen ditu mugarik jarri gabe. Horrek sorrarazten dituen 

sentimenduak eta pentsamenduak ez dira azaleratzen. Pertsona horrek zalantzazko modu zeharkakoan 

hitz egiten du; esate baterako, “lagunduko didazu?” esan beharrean, “oso lanpeturik egongo zara, ezta?” 

esaten du. Pertsona pasiboak ondo onartuak dira taldean, baina, epe luzean, taldekideak haietaz 

baliatzen direla iruditzen zaie. 
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4.2 Estilo erasokorra 
 

Estilo honetan, aldiz, norberaren eskubideak errespetatzen dira, baina ez bestearenak. Estilo eraso-

korra duen pertsonak agintez jokatzen du, bai modu zuzenean, hau da, mehatxuzko begirada erabiliz, 

besteei errua botaz edo salatuz, bai zeharkako moduan, pena emanez edo hertsatuz. Pertsona 

horientzat, besteen nahiak eta interesak bigarren mailakoak dira. Jokabide mota horri besteek erre-

sistentzia gutxi jartzen dioten arren, ez da jokabide arrakastatsua: pertsona erasokorrek giza harre-

man gutxi izaten dituzte. 

 

 

4.3 Asertziozko estiloa 
 

Asertziozko estiloa duen pertsona, bere eskubideak eta besteenak errespetatzeaz gain, gatazka bat 

dagoenean negoziatzen saiatzen da. Modu zuzenean eta zintzoan hitz egiten du. Adibidez: “lagundu 

diezadakezu? Arazo bat daukat, eta zure iritzia jakin nahi nuke”. Asertzioz jokatzen duen pertsona 

askeago sentitzen da: besteen aurrean benetan den bezala agertzen da, eta ez dago besteen nahien eta 

jokabideen mende. Modu horretan errespetu handiagoa lortzen du gainerakoengandik, talde-onarpena 

handiagoa da, eta, ondorioz, autoestimua ere bai. Dena den, argi utzi behar da asertziozko jokabide ez 

dituela arazo guztiak konpontzen; asertzioz zerbait esan edo eskatu arren, pertsona batzuk ez daude 

prest beren nahiei eta interesei agur esateko, umildurik eta makurturik sentitzen direlako. Bestalde, 

batzuetan, asertziozko estiloa ez da gehien komeni zaiguna lortu nahi dugun helburua lortzeko. Esate 

baterako, nola esan behar diogu adimen-urritasuna duen ume bati atzamarrak ez dituela entxufe batean 

sartu behar? Sartuz gero zer gertatuko litzaiokeen modu zuzenean eta zintzoan azaltzearekin bakarrik 

ez dugu lortuko. Eta horrela, hainbat eta hainbat egoeratan. Gure pentsamendua asertziozkoa izan 

daiteke, eta gure jokabidea beste modu batekoa izatea aukeratu dezakegu, gure interesei hobeto 

egokitzen zaielako. 
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55  EENNPPAATTIIAA  EETTAA  EENNTTZZUUTTEE  AAKKTTIIBBOOAA  
 

Bi kontzeptu horiek erlazionaturik agertzen zaizkigu laguntza-erlazioan. Egoera zehatz batean 

pertsona baten emozio-esperientzia ulertzean eta konpartitzean datza enpatia. Askotan, adinekoen, 

ezgaien edota gaixoen errealitatea eta horien zaintzaileena zeharo bestelakoak dira. Pertsona horien 

sentipenak, beldurrak eta oztopoak ulertzeko trebetasun berezia behar da. Esan dezakegu teknika baino 

gehiago, jarrera dela enpatia; haren bidez, besteen sentipenak, pentsamenduak eta horiek pertsona 

haientzat dituzten esanahiak hautemateko gaitasuna lortzen da. 

 

Enpatiaren antzekoak diren kontzeptuak bereizi behar ditugu: sinpatia, intuizioa eta errukia. Harluxet 

hiztegi entziklopedikoak honela definitzen ditu hitz horiek: 

 Sinpatia: iz. 1. Bi pertsonaren arteko begikotasun espontaneoa, gehienetan antzeko senti-

menduak sortua. 

 Intuizio: iz. Fil. Senaren bidezko ezaguera edo hautematea, berehalakoa eta arrazoibideaz 

edo esperientziaz at dagoena. 

 Erruki: iz. Besteren gaitzak, nahigabeak edo zoritxarrak deitoratzea eta haietan parte hartzera 

bultzatzen gaituen sentimendua. 

 

Sinpatia erruki orokortzat har daiteke, beste pertsona baten bizitzarekin eta emozioarekin identi-

fikazio gisa. Enpatia, aitzitik, beste pertsona baten lekuan jartzeko gaitasuna da. Hoffmanek dio (1977) 

hiru elementuk osatzen dutela enpatia: 

 Motibaziozko elementua: enpatikoa izateko, beste pertsonari laguntzeko nahia sentitu 

behar dugu. 

 Afektuzko elementua: beste pertsonaren sentimenduei emandako erantzuna. 

 Elementu kognitiboa: sentipenak, pentsamenduak eta ikuspuntuak ezagutzeak eta interpre-

tatzeak gaitasun kognitiboak eskatzen ditu. 

 

Batzuetan, gure zerbitzuen erabiltzaileen sentipenak eta esperientziak ulertzea lan erraza da, batez 

ere, guk antzeko gertaerak bizi izan baditugu. Familia galdu duen pertsona baten tristura edonork uler 

dezake. Beste batzuetan, ordea, zailagoa da. Adibidez, latzagoa egiten zaigu kontu handiz gidatzeko 

hamaika aldiz esan ondoren istripua izan duen pertsonaren sentimendua ulertzea. 
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Hona hemen enpatiaren ezaugarri batzuk: 

  Enpatikoa izateak ez du esan nahi beste pertsonaren jokabidearekin edo iritziarekin ados gaudenik. 

  Enpatikoa izateko, ulertu nahi dugun pertsonaren esperientzia norberak bizi izana lagungarria 

den arren, ez da ezinbestekoa. 

  Enpatikoa izatea ez da lortzen ulertze hutsarekin: gai izan behar dugu ulermen horren zati bat 

pertsonari itzultzeko. Zentzu horretan, pertsonak gure enpatia sentitzen ez badu, ez dugu ezer 

lortzen eta ez dugu komunikazioa hobetzen. 

  Enpatia adierazteko modu orokorrek —hala nola “ ulertzen dut zer esaten duzun ” esateak— 

ez dute askorako balio, eta ez hori bakarrik, askotan edukirik gabekoak direla senti dezake 

gaixoak edo adinekoak, edo erantzun erasokorrak ere sorraraz ditzakete haiengan (adibidez 

“nola ulertuko nauzu zuk?!!!”). Enpatia erakusteko modu zehatzagoak nahiago dira: “ Ulertzen 

dut…” edo 

  “Ulertzen dut zuk……….. gogokoagoa izatea” eta abar.  

 

Enpatia adierazteko, entzute aktiboa da aurretik behar dugun trebetasuna. Jende askorentzat, 

entzutea jarduera erraza da. Uste dute sortzetiko gaitasuna dela eta ez dela ikasten. Entzun eta aditu 

aditzak nahastetik dator sineskeria hori. Hiztegian begiratzen badugu, hauxe aurkituko dugu: 

 

Entzun: ad. 1. Soinua hauteman. 

Aditu: ad. 1. Ulertu. 

 

Entzutea jarduera pasiboa da; aditzeak, berriz, borondatea eskatzen du, hau da, parte-hartze aktiboa. 

Besteek esandakoa aditzeko arrazoiak ugari dira: informazioa eskatzea, enpatia hariak ezartzea, ebaluatzea, 

epaitzea… Carl Rogers psikologoak esaten zuenez, gurekin hitz egiten duen pertsona ebaluatzeko eta 

epaitzeko joerak oztopatzen du jende arteko komunikazioa. Gure arauetan oinarrituta ebaluatzea esan 

nahi du epaitzeak, eta ez pertsonak berak dituen arauetan oinarrituta. Komunikazioari traba egiten dioten 

segurtasunik eza, jende aurreko mozorroak eta gehiegikeriak eragiten ditu horrek.  

 

Pertsonaren ideiak eta jarrerak haren ikuspuntutik balioesten ditugunean gertatzen da entzute uler-

garria, eta hori komunikatzeko gai garenean. Horretarako, aditzen duen pertsonak ahalegin handia egin 

behar du elkarrizketaren xehetasun guztiak bereganatzeko (bai hitzezkoarenak, bai hitzik gabekoa-

renak). Askotan zaila da, batez ere elkarrizketa kexaz beterik agertzen zaigunean. Kasu horietan, ulertu 

behar dugu bizitzak sortzen duen ezinegon orokorraren adierazpena dela kexa; hori modu zuzenean 

azaltzen ez dakigunez, kexa zehatzen bitartez azaleratzen da. Adinekoari —edo gaixoari— sentiarazi 

behar diogu guretzat inportantea dela bakarrik dagoenean edo bakarrik sentitzen denean hark kontatzen 

duena, eta hori entzute aktiboari esker lortzen dugu. 
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66  KKOOLLEEKKTTIIBBOO  EESSPPEEZZIIFFIIKKOOEEKKIIKKOO  KKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOOAA::  GGOOMMEENNDDIIOOAAKK  
 

Adinaz gain, edo horretatik at, lagundu behar diegun pertsonek adimen-urritasunen bat jasan 

dezakete. Ahal bada, haiekiko komunikazioa erraztu daiteke baliabide teknikoen laguntzaz (hau da, 

audiofonoak, betaurrekoak, eta abar). Dena dela, kasu guztietan komunikazioa hobetzeko gomendio 

batzuei jarraitu behar diegu: 

 

 

6.1 Ondo entzuten ez duten pertsonak 

 Ez zaitez hurbildu atzetik, ez baitute entzuten gerturatzen ari zarenik. 

 Audiofonoak badaramatzate, ez zaitez gehiegi hurbildu. Hitz egin baino lehen, erakar ezazu 

haien arreta, baina oihurik egin gabe. 

 Aurrez aurre hitz egiezu, eta ez ezazu ahoa estali. Ziurta ezazu aurpegia ondo ikusten zaizula 

(argiaren intentsitatea garrantzitsua da). Hitz egitean, mugi itzazu ezpainak ondo, baina 

gehiegikeriara jo gabe, zentzua galtzen baita. 

 Erabil ezazu hizkuntza argia, esaldi motz eta errazekin; ez ezazu eman gehiegizko informazioa 

aldi berean . Ez ezazu gaia azkar aldatu. 

 Keinuek lagundu egiten diote komunikazioari; haietaz balia zaitez hitz egitean. 

 Aukera ezazu leku apropos bat hitz egiteko: zarata handia badago, ekidin ezazu. 

 Gortasuna handia bada, mezu idatziak edo marrazkiak erabil itzazu. 

 

 

6.2 Ondo hitz egiten ez duten pertsonak 

 Aspergarria iruditu arren, behar beste denbora emango diozu pertsonari, nahi duena azaldu 

dezan. Haren erritmoa errespetatu behar duzu. Totelka hitz egiten badu, utz iezaiozu hitzak edo 

esaldiak bukatzen. 

 Laringea edo trakea kendu badiote, mintzamena berreskuratzeko tratamendua jaso arte ezin 

izango du hitz egin. Kasu horietan, keinuen edo idatzizko mezuen bidez komunikatuko zara. 
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6.3 Adimen-urritasuna duten pertsonak / dementzia duten pertsonak 

 Zure hizkuntza pertsona horien mailara egokitu behar duzu. Mugak dituzten arren, helduak dira; 

beraz, ez itzazu umeak balira bezala tratatu.  

 Lasai hitz egin ezazu, pertsonak lasaitasun hori jasoko baitu. Seguruago sentituko dira. Zaindu 

itzazu ahotsaren tonua eta intonazioa. 

 Behar bada, komunikatzeko ordezko sistemak erabiltzen ikasi beharko duzu. 

 Haien arreta erakar ezazu, eta astiro hitz egin iezaiezu. Aldi bakoitzean argibide bat eman 

ezazu. 

 Hobe da zer egin behar duen esatea zer ez duen egin behar esatea baino; hau da, modu 

positiboan hitz egin ezazu. 

 Egin behar dutena pauso txikitan banatu ezazu. 

 Ez iezaiezu esan “ez duzu gogoratzen?” denbora osoan. 

 

 

 

6.4 Ondo ikusten ez duten pertsonak 

 Hitz egin baino lehen, ziurta ezazu pertsonak badakiela hor zaudela. 

 Bere izenez dei iezaiozu eta zeure burua aurkeztu ezazu. Gogoan izan ahotsa dela zure 

aurkezpen-txartela. 

 Taldean badago, haren izena esan ezazu hari zuzentzen zatzaizkiola jakin dezan. 

 Ez iezaiozu oihu egin. Zerbait azaltzen diozunean, azalpen gehigarriak eman beharko dizkiozu 

ukimenaren eta intonazioaren laguntzaz. Bere inguruan zer gertatzen den jakiteko, laguntza 

beharko du. 
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6.5 Adinduekiko komunikazioa 

 Adinarekin, gure ulertzeko eta mugitzeko erritmoa moteldu egiten da. Pertsona nagusi askok ez 

dituzte zailtasun horiek ondo onartzen, eta, zerbait ulertu ez arren, ez dute berriro galdetzen. 

Ulertu ez badute edo galdera bati erantzuteko hitz eta pitz jarduten badute, ez zaitez zazpikia 

izan. Ez ezazu arin hitz egin, eta banan-banan eman itzazu jarraibideak. 

 Egoera berriek urduri jartzen dituzte, eta denbora gehiago behar dute haietara egokitzeko. 

Emozioen adierazpena erraz iezaiezu, eta haien intimitatea errespeta ezazu. 

 Zure lengoaia haien ulermenera egokitu behar duzu. Oro har, ez dituzte hitz teknikoak ulertzen; 

baina ez iezaiezu hitz egin umeak balira bezala. Batzuetan, maitekorrak izan nahian, gustatzen 

ez zaizkien txikigarriak erabiltzen ditugu. 

 Erregistroari dagokionez, adinekoei hika hitz egitea ez da erabilera zuzena. Zabalduta badago 

ere, askori errespetu falta iruditzen zaie. Gauza bera gertatzen da ‘amona’ eta ‘aitona’ hitzak 

erabiltzen badituzu; bilobarik ez izatea penaz bizi dezakete. Hobe da galdetzea haiek nola 

tratatu behar dituzun. 

 Lanpeturik bazabiltza eta zerbait galdetzen badizute, erantzun iheskor bat eman beharrean, 

hobe da egiten ari zarena bertan behera uztea eta modu zuzenean erantzutea. Informazioa 

eskatzen badute (adibidez, zergatik hartu behar duten pastilla bat), zehatza izan behar duzu 

erantzunean.  

 Arreta jar iezaiozu hitzik gabeko komunikazioari. Askotan, kexetan gertatzen den bezala, 

galdetzen dena ez da galdetu nahi dena. Orain zaharra den belaunaldiari bere sentimenduak 

ez kanporatzen irakatsi zaio. “Zer ordutan da gaur afaria?” galderak esanahi hau izan dezake: 

“Gaur aspertuta nago, eta elkarrizketa pixka bat behar dut ”. 

 Ahal bada, erabil ezazu irribarrea. Ahots-tonu lasaia eta txeratsua ere gomendagarriak dira. 

Hitz egiteko gaiak bila itzazu, eta ezezkoa ere onar ezazu, beharrezkoa bada. Saihets itzazu 

aholkuak eta aurreiritziak, eta pertsona nagusia bere banakotasunean onar ezazu. 

 Hirugarren pertsona baten aurrean, utziozu pertsona nagusiari hitz egiten. Egiten zaizkion 

galderei erantzun badiezaieke, ez ezazu haren ordez erantzun. 
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SARRERA 
 

1.- Besteei ezer ez komunikatzea ezinezkoa da… 
 

Irakurri honako pasadizo hau, eta egin ezazu ondoren proposatzen zaizun ariketa: 

 

Imajina itzazu bi ezezagun tren batean, bata bestearen ondoan eserita. Bidaia luzea egiteko prest 

daude, baina haietako batek ondokoarekin mintzatu nahi du, eta besteak ez. Demagun Txema eta Koldo 

direla, eta Txema dela hitz egin nahi ez duena. 

 

Egoera horretan Txemak izan ditzakeen jokabideen artean, bi hauek bateraezinak dira: 

 Ezin du handik alde egin. 

 Ezinezkoa da ondokoari ezer ez komunikatzea. 

 

Batetik, modu egokian edo desegokian, Txemak Koldori adieraz diezaioke ez duela hitz egin nahi. 

Hori egiteko ausardia behar du, ondo baitaki giro desatsegina eta deserosoa sortuko duela. Hala eta 

guztiz ere, jokabide horren alde egiten badu, ez du Koldorekiko harremana ekidingo. 

 

Bestetik, bere nahien kontra jokatzea erabaki eta elkarrizketari ekin diezaioke Txemak. Ziur asko, 

hori eginez gero gaizki sentituko da: Koldo eta bere burua ere gorrotatuko ditu. Era berean, Txemak 

emango dituen erantzun ergel eta eskasek ez dute Koldo poztuko eta, gehiago jakiteko grinaz, Txemak 

erantzun nahi dituenak baino galdera gehiago egingo ditu. Behin erantzuten hasita, etetea zaila dela 

ohartuko da Txema. 

 

Era berean, elkarrizketa boikotatu dezake, hau da, Koldorekin duen elkarrizketa baliogabetzen duen 

hitz egiteko modua aukeratu dezake: gaia aldatzea, zentzugabekeriak botatzea… 

 

Azkenik, logura-planta egin dezake, edo gorra dela antzeztu, edo mozkorrarena egin… hala, 

Koldoren galderak ekidin ditzake. Elkarrekin komunikatzeko oztopo edo ezgaitasun horiek erakutsita, 

mezu hau aldarrikatzen du: “Nik zurekin hitz egin nahi nuke…, baldin eta ezbehar honek (oztopoak edo 

ezgaitasunak) uzten badit”. 

 

Ikusten den bezala, Txemak jokabide hori edo besteren hautatzen badu, mezu bat bidaltzen dio 

Koldori.1 

                                                      
1 WATZLAWICK, P; BEAVIN BAVELAS, J; JACKSON, D.D: “Teoría de la comunicación humana”, Herber argitaletxea, 

Bartzelona, 1995, liburutik egokitua. 
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Txemak aukeratu duen egoera bakoitzean, esan ezazu: 

 Zein den komunikatzen duen mezua. 

 Mezu hori hitzez komunikatzen badu, zein izan litezkeen erabilitako hitzak. 

 Zure ustez, nolakoa den mezu hori: erasokorra, pasiboa, neutrala… 

 Mezuarekin batera, nolakoa den txemaren hitzik gabeko hizkuntza: begirada, keinuak, gorpu-

tzen arteko distantzia…. 
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3 Trebetasun sozialen osagaiak 

 

3.1 Helburua: edozein jokabideren osagaiak bereiztea: motorra, kognitiboa eta fisiologikoa 
 

Ikasleei hau esango diegu: “Lasaitu, jarri eroso eta itxi itzazue begiak. Taldeari barne-barneko zerbait 

kontatzeko eskatuko dizuet. Zuetariko batengana hurbiltzen naizenean, sorbaldan ukituko dut eta ikas-

gelaren erdigunera irtengo da, bere sekretu hori kontatzera”. Hori esanda, irakaslea ikasleen artean 

ibiliko da, haiek non dagoen jakin dezaten nahiko zarata eginez. Minutu batzuk pasatu ondoren, jokoa 

besterik ez zela eta inor ez dela ezer kontatzera irtengo esango diegu (normalean, hori entzutean 

arinduta sentitzen dira). Ondoren, hiru galdera egingo dizkiegu: 

 “Zer pentsatu duzu?” 

 “Zer sentitu duzu?” 

 ”Zer egin duzu?” 

 

Lehena maila kognitiboari dagokio, bigarrena fisiologikoari, eta hirugarrena motorrari. Oro har, 

erantzun hauek jasoko ditugu: 

 

Kognitiboa (pentsatu) Fisiologikoa (sentitu) Motorra (egin) 

“Nahiago nuke ez balitzait 

tokatuko”. 

“Tokatzen bazait, oso 

barnekoa ez den gauza bat 

kontatuko dut”. 

“Zer dela eta ariketa hau?”. 

“Honek txantxa izan behar du”. 

Bihotz-taupada arinagoak. 

Berotasuna belarrietan, 

aurpegian… 

Arnasketa arinagoa. 

Eskuak izerditan. 

Korapiloa sabelean. 

Begiak irekitzea. 

Erlaxatzen saiatzea. 

Arnasa sakon hartzea. 

Aulkian mugitzea, nabarmenegi 

geratzeko. 

Ia ez mugitzea, ea irakasleak ez 

nauen aintzat hartzen. 

 

Jolasa ezagutzen duen edozein ikaslek erantzun ezberdinak izango ditu (“inor ez zela irtengo bane-

kienez, patxadaz ibili naiz”) 

 

Bukatzeko, galde iezaiezu: “Uste al duzue hiru osagai horien artean lotura dagoela?2 

 

3.2 Helburua: hitzik gabeko komunikazioaren garrantziaz jabetzea 
                                                      
2 BIMBELA, J. LUIS: “ Cuidando al cuidador. Counseling para médicos y otros profesionales de la salud.”, Easp argitaletxea, 

Andaluziako Junta, 1998, liburutik egokitua. 35-36 orr. 
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3.2.1 Etxerako bidean, arretaz begira iezaiezu bidean aurkitzen dituzun pertsonei. Film mutu bat 

izango balitz bezala, ohar zaitez zer distantziatara ari diren hizketan. Haien arteko harrema-

naren inguruko informazioa emango dizu distantzia horrek.  

3.2.2 Zure lana dela medio, erabiltzaileengandik hurbil mugituko zara askotan, haiei laguntzeko. 

Zer dakar du horrek zuretzat eta zure laguntza jasotzen duenarentzat? 

3.2.3 Mimo baten erara, antzez itzazu 1. eranskineko irudiek adierazten dituzten emozioak edo zirrarak. 

Gero, 2. eranskinean agertzen diren egoerak banatuko ditu irakasleak zuen artean, eta zuek 

antzeztuko dituzue. 

(1. eta 2. eranskinak) 
 

3.2.4 Ekar itzazu etxetik argazki batzuk, edo moztu itzazu aldizkarietatik. Erakuts itzazu argazkiak 

gelan, eta egiazta ezazu ea guztiek emozio berberak ikusten dituzuen argazkietan. 

3.2.5 Aukeratu itzazu zenbait esaldi, eta esan itzazu horiek ahots-tonua eta aurpegi-adierazpena 

aldatuz (esaterako, Bai, maitea, maite zaitut ). 
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4.- Komunikazio-estiloak 
 

4.1 Binaka asertziozko eskubide bat aukeratuko duzue, eta horren horma-irudi bat egingo duzue, 
gaia jorratzen den bitartean gela apaintzeko. Gelan azalduko duzue zer esan nahi izan duzuen 
aukeratutako irudiekin, eta zergatik esan nahi duzuen hori. 

 

4. 2 Egoera ezberdinetan, sailka ezazu komunikazio-estilo bakoitzak zer esan edo egingo lukeen: 
 

Estilo pasiboa  
 

Ezezko emozioen 
adierazpena Zerbait eskatu nahi  Kritiken aurrean Goraipamenen 

aurrean 

    

 

Asertziozko estiloa 
 

Ezezko emozioen 
adierazpena Zerbait eskatu nahi  Kritiken aurrean Goraipamenen 

aurrean 
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Estilo erasokorra 
 

Ezezko emozioen 
adierazpena Zerbait eskatu nahi  Kritiken aurrean Goraipamenen 

aurrean 

    

 

(3. eta 4. eranskinak) 
 

4.3 Zure ustez, zein dira estilo bakoitzaren abantailak eta desabantailak? 
 

(4. eranskina) 
 

4.4 Hiru estilo horietan, hizketa bidezko komunikazioa eta hitzik gabekoa zeharo bestelakoak dira. 
Eman itzazu hiru adibide estilo bakoitzeko: 

 

 Asertziozko estiloa Estilo pasiboa Estilo erasokorra 

Hizketa bidezko 
komunikazioa 

   

Hitzik gabeko 
komunikazioa 

   

 

(5. eranskina) 
 

4.5 Binaka egoera ezberdinak prestatuko dituzue, komunikazio-estilo bakoitza antzezteko. Adibidez: 
zaintzailearen eta adinekoaren arteko elkarrizketa bat, zaintzailearen eta adinekoaren senitarteko 
baten arteko beste bat, eta zaintzailearen eta gaixoaren arteko beste bat. 
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5.- Enpatia eta entzute aktiboa 
 

5.1 Sailka itzazu kexa hauek bi ataletan: nork bere buruari egindakoak eta besteei egindakoak. 

 “Inork ez nau maite”. 

 “Nire bizitzak ez du zentzurik”. 

 “Ez dut ezertarako balio”. 

 “Medikuek ez didate kasurik egiten”. 

 “Nire osasuna txarra da, eta gero eta txarragoa izango da”. 

 “Seme-alabek ez naute maite, egin dudan guztia egin arren!”. 

 “Nire gorputza nardagarria da”. 

 

Nork bere buruari egindakoak Besteei egindakoak 

  

 

(5. eranskina) 
 

5.2 Kexa/sufrimenduaren gurpil zoroa apurtzeko, birformulazio deritzon teknika dugu. Pertsonak 
esaten duena galdera moduan errepikatzea da, hain zuzen. Hori egitean, aurrez aurre eseri behar 
dugu, begietara begiratu eta irri egin edo besoa emeki ukitu, beharrezkoa bada. Idatz itzazu hiru kexa, 
binaka kexa horien berri eman, eta birformula itzazue. 
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5.3 Elkarrizketa hau 80 urteko emakume baten eta haren zaintzailearen artean gertatu zen. Emaku-
meak dio hanketan min handia duela. Bete ezazu zaintzailearen rola, birformulazioa erabiliz: 

 

A.1.- Gaur izugarrizko mina dut hanketan. Ez dut ohetik altxatu nahi. 

B.1.- ........................................................................................................................................................  

A.2.- Bai, gainera gaizki egin dut lo. 

B.2.-.........................................................................................................................................................  

A.3.- Bai, kezkaturik nago. 

B.3.- ........................................................................................................................................................  

A.4.- Ez, ezer ere ez…..bueno….atzo egun txarra izan nuen. 

B.4.- ........................................................................................................................................................  

A.5.- Bai, atzo semeak esan zuen ni bisitatzera etorriko zela, baina ez zen agertu. (3) 

 

(5. eranskina) 
 

5.4 Aurreko ariketan, zein da emakumearen benetako kexa? Nola lortu dugu hori jakitea? 
 

5.5 Minbiziak jotako gizon baten hitzak dira hauek. Hiru hilabeteren buruan hilko dela esan dute 
medikuek, baina berak ez daki ezer. 

 

“Kezkaturik nago. Medikuak atseden hartzeko esan dit. Duela asko etortzen naiz ospitalera”. 

 

Erantzun moduan jaso ditzakeen esaldien artean, hauek aurki ditzakegu: 

1. “Azterketa hauek kezkatzen zaituzte, eta medikuak zer daukazun argi ez azaltzeak urduritzen zaitu”. 

2. “Eta medikuak ez dizu besterik esan?”. 

3. “Pazientzia erraz galtzen duzu, eta normala da ahalik eta lasterren kezka hori albora utzi nahi izatea”. 

4. “Ez zaitez gehiegi kezkatu; dena konponduko da”. 

5. “Itxaroteaz nekatuta zaude. Ulergarria da medikuekin gora eta behera ibili ondoren”. 

6. “Bihar, medikua etortzen denean, alta noiz emango dizun galde diezaiokezu”. 

 

Sei erantzun horien artean bosgarrena da enpatikoa; izan ere, esaldi horretan hitzak jartzen zaizkie 

gaixoaren kezkei eta emozioei.  
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5.6 Orain, egin ezazu zuk gauza bera egoera hauekin: 
 

1. Depresioak jotako hirurogei urteko gizon batek hau esaten du: 

 

“Bakarrik sentitzen naiz. Atseden hartzeko 

esan didate, baina inor ez da nitaz 

arduratzen. 

 Hamabost hilabete dira hemen nagoela, 

 Eta semea ez dator ni bisitatzera” 

ZUK EMANGO ZENIOKEEN ERANTZUN ENPATIKOA? 

 
(3) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pilar; VALDIVIELSO, Carmen: “Los servicios de ayuda a domicilio. Planificación y gestión de 

casos. Manual de formación para auxiliares”, Panamericana argitaletxea, Madril, 2003, liburutik egokitua. 118. orr. 

 

2. Senarra gaixorik duen emakume batek honela hitz egiten du: 

 

“Senarra beti beharrean ibili da, eta orain 

medikuak dio minbizia duela. Hirurogeita 

lau urte besterik ez ditu. Gure seme-alaba 

guztiek badakite, baina berak ez. Nik ez 

dakit zer egin” 

ZUK EMANGO ZENIOKEEN ERANTZUN ENPATIKOA? 

 

 

3. Gurpil-aulki batean mugitzen den emakume bati okerrera egin dio gaixotasuna batek, eta hau dio: 

 

 

 

“ Hil egin nahi dut. Zertarako bizi modu 

honetan? Zer egin dut gaizki?” 

 

 

ZUK EMANGO ZENIOKEEN ERANTZUN ENPATIKOA? 
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5.7 Zer jarrerarekin begiratzen dugu? 
 

Oso gaixorik zeuden bi gizon ospitale bateko gela berean zeuden. Biriketako likidoak drainatzeko, 

horietako batek baimena zuen arratsaldero ordubetez ohean esertzeko. Haren ohea gelako leiho baka-

rraren ondoan zegoen. Beste gizonak, aldiz, etzanda egon behar zuen. Bi gizonek ordu luzeak ematen 

zituzten hizketan. Emazteez, familiez, etxebizitzez, lanez, soldadutzaz, oporrez….mintzatzen ziren. 

 

Arratsaldero, eserita egon zitekeenak, alegia, ohea leihoaren ondoan zuenak, leihotik zer ikusten zuen 

kontatzen zion gelakideari. Beste oheko gizonak, ordubeteko aldi txiki horietan, kanpoko munduaren 

aktibitate eta koloreari esker, bere mundua izugarri zabaltzen zela sentitzen zuen. Ohetik aintzira eder 

bat ikusten zen, eta han zebiltzan antzarak, igerian ari ziren pertsonak, paperezko ontzi txikiekin jolasten 

zuten umeak eta ortzadarreko kolore guztietako loreen artean besotik helduta paseatzen zuten maite-

mindu gazteak. Zuhaitz handiek zein txikiek dotoretu egiten zuten paisaia ederra.  

 

Leiho ondoko gizonak xehetasunez egindako deskribapenak ikusitakoa imajinarazi zion etzanda 

zegoenari, begiak itxita. Udako arratsalde bero batean, handik pasatzen zen desfile bat deskribatu zion. 

Beste gizonak bandaren musika entzun ezin bazuen ere, bere buruan dena ikusi ahal izan zuen, leiho 

alboko gizonak hitz erakargarriz kontatzen baitzion ikusten eta entzuten ari zena. 

 

Egunak eta asteak pasatu ziren. Gelan sartu zenean, haiek bainatzeko urarekin sartu zen erizaina, 

eta leiho ondoko gaixoa, gauean lo zegoela, hil egin zela ikusi zuen. Oso triste jarri zen, eta lankideei 

deitu zien gorpua eraman zezaten. Beste gizonak, hala egoki ikusi zuenean, leiho ondoko ohera 

pasatzeko eskatu zuen. Erizainak pozik aldatu zuen ohe batetik bestera, eta bakarrik utzi zuen. Astiro 

eta ahalegin handia eginez, pixka bat altxatu zen, gorputzaren pisuari ukondo baten gainean eutsiz. 

Kanpoko munduaren lehen begirada hartzeko gogo handia sentitzen zuen. Leihotik begiratzeko gorputza 

asko luzatu zuen, astiro-astiro burua biratu, eta, begiratzean… horma zuri bat ikusi zuen.  

 

Gizonak erizainari galdetu zion bere gelakideak zergatik deskribatu ote zizkion hainbeste gauza zora-

garri. Erizainak erantzun zion gizona itsua zela, eta horma ezin izan zuela ikusi. Agian adorea eman 

baino ez zuen egin nahi. 

 

1. Zer erakusten digu ipuinak? 

2. Eman itzazu ipuinean deskribatzen den mugen aurreko jarreraren ezaugarriak. 

3. Mugak baliabide bihur daitezke? Eman itzazu adibideak. 
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5.8 Adinduak eta umeak 
 

Irakur itzazu zantzu hauek, eta esan ezazu zer adin duen pertsona honek: 

1. Haren itxura eta adin kronologikoa bat datoz. 

2. Ez da ahoz komunikatzen. Ahozko hizkuntza ez du ulertzen. 

3. Ordu luzez, zentzurik gabe, zizaka dabil. 

4. Espazioari, denborari eta bere pertsonari dagokienez, ez du orientaziorik. 

5. Badirudi bere izena ezagutzen duela. 

6. Ez du parte hartzen bere higienean, eta ez du horretarako interesik erakusten. 

7. Janari bigunak jaten ditu, haginik ez duelako. 

8. Txiza eta kaka ez ditu kontrolatzen; hori dela eta, askotan bainatu eta arropa aldatu behar zaio. 

9. Arropa beti dauka zikin; adurra dariola dabil. 

10. Ezin da ibili. 

11. Gaueko loa ez da jarraitua: askotan esnatzen da, eta bere oihuekin besteak iratzartzen ditu. 

12. Ia beti lasaia eta atsegina dirudien arren, batzuetan, eta arrazoi argirik gabe, oso urduri 

jartzen da, eta negar-aldiak izaten ditu. 

 
Zein da paziente horren adina? Zergatik?3  

(Erantzuna: hilabete gutxiko ume baten deskribapena da) 

 

5.9 Sar zaitez Consumer aldizkariaren web orrian (www.revista.consumer.es), eta bila itzazu gaiarekin 
lotura duten ale hauek. Horretarako, pantailaren eskuinaldean agertzen den atal-zerrendako “psikologia” 
atala sakatu behar duzu. 

 2003ko abendua: gizarte-trebetasunak. 

 2002ko uztaila-abuztua: laztanak, besarkadak, agurrak…oso hizkuntza baliotsua. 

 2002ko maiatza: kritikak egitea eta jasotzea. 

 2001eko urtarrila: gizarte-trebetasunak. 

 2000ko urria: adinekoak nola tratatu. 

 1999ko abendua: asko hitz egin arren, gutxi esaten dugu. 

 

Egin eta azaldu ezazu artikulu bakoitzeko kontzeptu-mapa. 

                                                      
3 BERMEJO, J.CARLOS: “La relación de ayuda a la persona mayor”, Sal Terrae argitaletxea, Kantabria, 2004, 31-34 or. 

Liburutik egokitua. 
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5.10. Mirotzaren alegia 
 

Bazen behin nekazari bat. Egun batean, basoan paseatzen ari zela, zauriturik zegoen mirotz bat 

aurkitu zuen. Etxera eraman zuen, eta, zaindu ondoren, oilategian jarri zuen. Handik denbora gutxira, 

oiloek bezala jaten eta jokatzen zuen. Egun batean, handik paseatzen ari zen naturalista batek honela 

galdetu zion nekazariari: 

 

- “Zergatik daukazu arrano hori, hegaztien erregea, oilategian oiloekin batera?”. 

 

Nekazariak hau erantzun zion: 

 

- “Egun batean zauriturik aurkitu nuen basoan; eta, oiloei eman diedan janari bera eman diodanez, 

ez du hegan egiten ikasi. Oiloen gisara portatzen da eta, beraz, jadanik ez da mirotza”. 

 

Naturalistak esan zion: 

- “Mirotza jasotzea, zaintzea eta sendatzea oso ekintza ederra da zure aldetik. Zure oilategiko 

oiloen laguntza eta beroa emateaz gain, bizirik eusteko aukera eman diozu. Hala eta guztiz ere, 

mirotzaren bihotza du, eta, ziurtasun osoz, hegan irakats dakioke. Zer deritzozu hegan egitea 

errazten badiogu?”. 

- “Ez dut ulertzen zer esaten didazun. Hegan egin nahi izan balu, egingo zukeen. Nik ez diot galarazi”. 

- “Egia. Zuk ez diozu galarazi, baina, lehen esan bezala, oiloen antzera portatzen irakatsi diozunez, 

ez du hegan egiten. Eta zer deritzozu arranoek bezala irakasten badiogu hegan egiten?”. 

- “Zergatik jarraitzen duzu horrekin? Oiloak bezala portatzen da, eta ez da mirotza. Zer egingo 

diogu, bada? Zenbait gauza ezin dira aldatu!”. 

- “Egia da azken hilabeteetan oiloak bezala portatu izan dela, baina iruditzen zait hegan egiteko 

dituen zailtasunei garrantzi gehiegi ematen diezula. Zergatik ez dugu arreta jartzen bere mirotz-

bihotzean eta hegan egiteko dituen aukeretan?”. 

- “Zalantzak ditut. Zer aldatzen da arreta zailtasunetan jarri ordez gaitasunetan jartzen badugu?”. 

- “Egin duzun galdera hori ona da. Zailtasunetan pentsatuz gero, oraingo egoera aldatzeko aukera 

gutxiago dugu. Baina, hegan egiteko aukeretan jarriko bagenu arreta, aukera gehiago emango 

genizkioke, eta aukera horiek errealitate bihurtzen diren ikusteko prest geundeke”. 

- “Egin dezakegu”. 

- “Egingo al dugu proba?”. 

- “Egin dezagun proba”. 
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Naturalista, hurrengo egunean, oilategira hurbildu zen. Handik mirotza atera, besoetan emeki hartu, 

eta hurbil zegoen muino batera eraman zuen. Mirotzari honela esan zion: 

 

- “Zu zeruko izakia zara, eta ez lurrekoa. Zabaldu itzazu hegoak, eta egin ezazu hegan. Egin 

dezakezu!”. 

 

Hitz horiek ez zuten mirotza konbentzitu. Nahasita zegoen, eta muinotik oiloak jaten ikustean, saltoka 

haiekin elkartzera abiatu zen, hegan egiteko gaitasuna galdu ote zuen beldurrez. Amore eman gabe, 

hurrengo egunean mirotza etxeko teilatura eraman zuen naturalistak, eta hitz hauekin animatu zuen: 

 

- “Mirotza zara. Zabal itzazu hegoak, eta egin hegan. Egin dezakezu!”. 

 

Mirotza, berriz ere, bere buruak eta inguratzen zuen guztiak beldurtu zuen. Inoiz ez zuen hainbes-

teko altueratik, teilatutik, paisaia aztertu. Dardarka, naturalistari begiratu zion, eta oilategira hurbildu zen, 

saltoka. Hurrengo egunean, goizean goiz, naturalistak mirotza mendi garai batera eraman zuen. Han, 

honela animatu zuen: 

 

- “Mirotza zara. Zabal itzazu hegoak, eta egin hegan!”. 

 

Mirotzak zorrotz begiratu zion naturalistari. Hark, begiradak hunkiturik, ahots gozoz eta leunez esan zion: 

 

- “Ez da harritzekoa zu beldur izatea. Baina, saiatzen bazara, ikusiko duzu merezi duela. Distan-

tzia luzeak egiteko, haizearekin jolasteko eta beste mirotz batzuen bihotzak ezagutzeko gauza 

izango zara. Gainera, azken egunotan, zure hegoen indarraz ohartu naiz zu saltoka ikustean”. 

 

Mirotzak ingurura begiratu zuen, behera oilategirantz eta gora zerurantz. Orduan, naturalistak 

eguzkirantz jaso zuen, eta leun-leun laztandu zuen. Mirotzak astiro-astiro zabaldu zituen hegoak, eta, 

azkenik, oihu garaile bat botaz, hegan egin zuen handik urrunduz. Bere gaitasuna berreskuratu zuen 

azkenean. 

 

1. Alegiako zer pertsonaiarekin identifikatzen zara? 

2. Eskuarki, noren antzera jokatzen duzu? Mirotzaren antzera, nekazariaren antzera edo natura-

listaren antzera? 

3. “Mirotza ulertzeko, ez da beharrezkoa mirotza izatea”. Erlaziona ezazu esaldi hori enpatiaz ikasi 

duzunarekin. 
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11  IINNTTEERRNNEETT    
 

Sar zaitez ONCEren web orrian (www.once.es). Pantailaren ezkerreko aldean agertzen den zerren-

datik, aukeratu itzazu gizarte-zerbitzuak. Ondoren, aukeratu itzazu itsutasuna eta ikusmen-gabezia. 

Gero, sei atal agertuko dira pantailaren goiko aldean. Hauta ezazu azkena, hau da, itsutasuna eta 

ikusmen-gabeziak dituzten pertsonekin erlazionatzeko gomendioak. Hiru talde antolatuko ditugu, eta 

talde horietariko bakoitzak atal bat jorratuko du:  

 Erlazioa eta komunikazioa 

 Testuak idazteko gomendioak 

 Mugitzeko laguntzak 

 

Talde bakoitzak horma-irudi bat prestatu beharko du atal bakoitzean agertzen den informazioarekin, 

eta taldeari azaldu beharko dio gero. Hori bukatzen dutenean, “itsuekin eta ikusmen-gabezia duten 

pertsonekin erlazionatzeko oinarrizko ikastaroa” sakatuz gero, pantailaren goiko aldean agertzen diren 

jokoetan sartuko dira: “ibilbide itsua”, “bikoteak” eta “puzzleak”. 
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22  AABBEESSTTIIAA  
 

Honako hau Kirmen Uriberen (hitzak) eta Mikel Urdangarinen (musika) kanta bat dugu. Entzun ezazu, 

eta ondoren, agertzen diren galderak erantzun itzazu: 

 

 

Lagun bat (haur kanta) 
 

Bada gorroto dudan lagun bat. 

Zuhaitzean gora egin nahi dudanean 

“ez, ez, ez, hobeto ez”, esaten dit, 

“laprast eroriko zara lurrera”. 

 
Bada gorroto dudan lagun bat. 

Futbolean jolastu nahi dudanean 

“ez, ez, ez, hobeto ez”, esaten dit,  

“ipurdi azpitik sartuko dizute gola”. 

 
Bada gorroto dudan lagun bat. 

Gustuko neskarengana hurreratzean 

“ez, ez, ez, hobeto ez”, esaten dit, 

“ez du zurekin nahiko berak”. 

 
Bada gorroto dudan lagun bat. 

Anaia txikiari musu eman nahi diodanean 

“ez, ez, ez, hobeto ez”, esaten dit 

“esnatu egingo da berehala”.  

 
Bada gorroto dudan lagun bat. 

Lagun horren izena lotsa da. 

“ez, ez, inola ez” esaten diot gauero 

“bihar ez dizut kasurik egingo bada” 

 
(“Zaharregia, txikiegia agian” KDetik hartua) 

 

1. Zure ustez, zein da abestian islatzen den komunikazio-estiloa? 

2. Paragrafo bakoitzean azaltzen den egoeran, nola jokatuko zenuke asertziozko modu batean? 

Zer esango, egingo edota sentituko zenuke? 
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33  FFIILLMMAA  
 

“El sueño de Jimmy Grimble” 
 

Fitxa teknikoa 

Urtea: 2001 

Nazionalitatea: Erresuma Batua-Frantzia 

Lehen emanaldia: 2001-08-17 

Iraupena: 105 minutu 

Generoa: komedia 

Jatorrizko izenburua: There´s only one Jimmy Grimble 

Zuzendaria: John Hay 

Aktoreak: Robert Carlyle (Eric Wyrral) 

 Ray Winstone (Harry) 

 Gina Mckee (Donna) 

 Lewis Mckenzie (Jimmy Grimble) 

 Jane Lapotaire (adineko emakumea) 

Gidoia: Rik Carmichael 

 John Hay 

 Simon Mayle 

Musika: Simon Boswell 

 Alex James 

Argazkia: John de Borman 

Muntaia: Oral Norrie Ottley 

 

----------------------------- 

 

Laburpena: futbol-jokalari profesionala izatea da Jimmy Grimbleren ametsa, baina, jendearen 

aurrean jokatzen duen bakoitzean, koordinazioa eta teknika guztia ahazten ditu, bere burua-

rengan duen segurtasunik ezagatik. Horrez gainera, beste ikasle batzuen biktima da eskolan, 

eta eskolara etorri berria den neska bat du gustuko, baina harekin hitz egiten duen guztietan 

mihia korapilatzen zaio. Egun batean, etxerik gabeko emakume adindu batek futbolerako bota 

pare bat oparituko dio. Bota zaharrak izan arren, erabiliz gero haien jabe ohiak —Robbie 

Brewer— bezain ondo jokatuko du… 
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Galderak: 

1. Identifika itzazu futbol-partida bat jokatzean Jimmyren jokabideak dituen hiru elementuak: 

kognitiboa, fisiologikoa eta motorra. 

2. Eman ezazu filmean agertutako asertziozko jokabidearen, jokabide pasiboaren eta eraso-

korraren adibide bana. 

3. Nork edo zerk bete dezake errealitatean filmean botek betetzen duten papera? 

4. Entrenatzailea enpatikoa dela uste duzu? 

5. Eta Jimmyren ama? 

6. Arazo bereziak dituzten pertsonekin komunikatzeko gomendioak ikusi dituzu apunteetan. 

Zer gomendio emango zenioke Jimmyri bere zailtasunei aurre egiteko? 
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11..  eerraannsskkiinnaa  
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22..  eerraannsskkiinnaa  
 

HUNKITURIK SUTAN 

KEZKATURIK PATXADAZ 

HARRITUTA HARRO 

MAITEMINDUTA EZKUTUAN 

GOIBEL LOTSATURIK 

ERLAXATURIK DAMUTUTA 

KILI-KOLO URDURI 

SERIO ASPERTURIK 

KRUDELA ARRETA GALDUTA 

LARRITURIK MINDUTA 
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33..  eerraannsskkiinnaa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emozio horiek zeharka 
adierazten ditu (“Ez zait 

ezer gertatzen”). 

Kritika benetakoa bada, 
errudun sentitzen da, 

eta etengabe eskatzen 
du barkamena. Ez 
bada, ez ditu bere 

emozioak adierazten. 

Besteak bere nahiak asmatzeko 
zain geratzen da. 

Kritika beste pertsonaren iritzi 
gisa ulertzen du. Egia bada, 
barkatzeko eskatzen du; ez 

bada, bere iritzia defendatzen 

“ zu” izenordaina erabiltzen du 
mezuetan, hala nola “(zuk) 

kokoteraino naukazu”. Besteak 
dira emozio horien errudunak. 

Zer nahi duen 
eskatzen du: 

“…nahi nuke ”. 

Agintez jokatzen 
du; “behar” hitza 

asko erabiltzen du. 

Eraso pertsonaltzat 
hartzen ditu kritikak. 
Kontraerasoa egiten 
du (“Bada, zu(k)…”. 

Arazoak ditu 
onartzeko (“ez da 

hainbesterako” “zer 
gehiegikeria!”. 

“Ni” izenordaina erabiltzen du 
mezuetan, hala nola “hori esaten 

didazunean, gaizki sentitzen naiz ”. 
Badaki egoerak interpretatzeko 

moduak sorrarazten dituela 
sentimendu horiek; beraz, sentimendu 

horien erantzule sentitzen da. 

Mesfidantzaz hartzen ditu 
(“zerbait nahi izango du 

horrek ”). 

Onartzen ditu, eta 
horiek eragiten 

dituzten emozioak 
ere adierazten ditu. 
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44..  eerraannsskkiinnaa  
4.2. 
 

Ezezko emozioen 
adierazpena Zerbait eskatu nahi Kritiken aurrean Goraipamenen 

aurrean 

Estilo pasiboa 

Emozio horiek zeharka 

adierazten ditu (“Ez zait ezer 

gertatzen”). 

Estilo erasokorra 

“Zu” izenordaina erabiltzen 

du mezuetan, hala 

nola“(zuk) kokoteraino 

naukazu”. Besteak dira 

emozio horien errudunak. 

Asertziozko estiloa 

“Ni” izenordaina erabiltzen 

du mezuetan, hala nola 

“hori esaten didazunean, 

gaizki sentitzen naiz”. Badaki 

egoerak interpretatzeko 

moduak sorrarazten dituela 

sentimendu horiek; beraz, 

sentimendu horien erantzule 

sentitzen da.  

Estilo pasiboa 

Besteak bere nahiak 

asmatzeko zain 

geratzen da. 

Estilo erasokorra 

Exijitu egiten du, 

“behar” hitza asko 

erabiltzen du. 

Asertziozko estiloa 

Zer nahi duen 

eskatzen du: “…nahi 

nuke”. 

Estilo pasiboa 

Kritika benetakoa bada, errudun 

sentitzen da, eta etengabe 

eskatzen du barkamena. Ez 

bada, ez ditu bere emozioak 

adierazten. Pertsona horrentzat, 

pertsona osoari egiten zaion 

erasoa da kritika. 

Estilo erasokorra 

Eraso pertsonaltzat hartzen ditu 

kritikak. Kontraerasoa egiten du 

(“Bada, zu(k)…”. 

Asertziozko estiloa 

Kritika beste pertsonaren iritzi 

gisa ulertzen du. Egia bada, 

barkatzeko eskatzen du; ez bada, 

bere iritzia defendatzen du (“nik 

ez dut horrela ikusten”). 

Estilo pasiboa 

Arazoak ditu 

onartzeko (“Ez da 

hainbesterako” “zer 

gehiegikeria!”. 

Estilo erasokorra 

Mesfidantzaz hartzen 

ditu (“zerbait nahi 

izango du horrek”). 

Asertziozko estiloa 

Kritikak onartzen ditu, 

eta horiek sorrarazten 

dituzten emozioak ere 

adierazten ditu. 

 

4.3. 
 

 Estilo pasiboa: pertsonen arteko gatazkak saihesten dira, baina, ziur aski, pertsonak ez ditu 

bere helburuak lortzen, eta harengandik probetxua ateratzen dute besteek. Autoestimu baxua 

sorrarazten du estilo honek. 

 Estilo erasokorra: bere helburuak lortzen ditu, batez ere estilo pasiboa duten pertsonekin. 

Baina berezkotasun gutxiko eta tirabira askoko harremanak sorrarazten ditu. Horrek eragina du 

autoestimuan ere. 

 Asertziozko estiloa: bere helburuak lortzeaz gain, pertsonen arteko harreman zintzoak eta 

gustagarriak sorrarazten ditu. Autoestimua indartzen du. Gatazkak ekiditen ez dituenez, tentsioa 

pairatu behar du. 
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55..  eerraannsskkiinnaa  
4.4. 

 

 Asertziozko estiloa Estilo pasiboa Estilo erasokorra 

Hizketa bidezko 
komunikazioa 

“Nahi dut…”,  

“uste dut…”,  

“sentitzen dut…”,  

“zer uste duzu?”,  

“nola konpon dezakegu 

arazoa?”,  

“Honek zuzena ematen du” 

“Agian” ,  

“Pentsatzen dut”,  

“…beno…”,  

“zuk esaten duzuna”,  

“ez dakit zer esan”,  

“axolako litzaizuke… 

ba…?” 

“Behar duzu…”,  

“neuk esaten dut eta kito”,  

“ez dizut onartzen…”,  

Mehatxuak, irainak 

Hitzik gabeko 
komunikazioa 

Gorputzaren jarrera irekia eta 

benetakoa. 

Jarrera erlaxatua. 

Gihar-tentsiorik ez. 

Mugimendu errazak eta 

patxadatsuak. 

Begi-kontaktua eta burua 

tente, bestearen norabidean. 

Ahots-tonu tinkoa. 

Jariotasun handia. 

Bestearen espazioa 

errespetatzen du. 

Gorputz-jarrera itxia eta 

kuzkurtua. 

Irribarre urduria. 

Begirada iheskorra. 

Eskuak bihurritzen ditu. 

Mugimendu urduriak. 

Begi-kontakturik ez. 

Beheranzko begirada. 

Ahots baxua, zalantzazko 

tonua. 

Besteengandik ihes egiten 

duen gorputz-

mugimendua. 

Gorputz-jarrera tinkoa, 

sorbaldak atzerantz 

dituela. 

Mehatxuzko mugimenduak 

eta keinuak. 

Begirada finkoa. 

Ahots altua, hitz-jarioa eta 

arina. 

Bestearen espazioan 

sartzen diren gorputz-

mugimenduak. 

 

 

5.1. 

Nork bere buruari zuzenduak Besteei zuzenduak 

“Nire bizitzak ez du zentzurik”. 

“Ez dut ezertarako balio”. 

“Nire osasuna txarra da, eta gero eta txarragoa 

izango da”. 

“Nire gorputza nardagarria da”. 

“Inork ez nau maite”. 

“Medikuek ez didate kasurik egiten”. 

“Seme-alabek ez naute maite, egin dudan guztia 

egin arren!”. 
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5.3. 

A.1.- Gaur izugarrizko mina dut hanketan. Ez dut ohetik altxatu nahi. 

B.1.- Ez duzu ohetik altxatu nahi, min handia duzulako, ezta?. 

A.2.- Bai, gainera gaizki egin dut lo. 

B.2.- Ez duzu ondo lo egin. Orduan, gaua gaizki pasatu duzu, ezta? 

A.3.- Bai, kezkaturik nago. 

B.3.- Kezkaturik zaude, ezer pasatu al da? 

A.4.- Ez, ezer ere ez…..beno….atzo egun txarra izan nuen. 

B.4.- Atzo egun txarra izan zenuen. 

A.5.- Bai, atzo semeak esan zuen ni bisitatzera etorriko zela, baina ez zen agertu. 
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BB    
FFUUNNTTZZIIOO  KKOOGGNNIITTIIBBOOAAKK  
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11  SSAARRRREERRAA  
 

Azken berrogeita hamar urteetan, lehen baino hogei urte gehiagoko bizi-itxaropena dugu jaiotzen 

garenetik. Nazio Batuen Erakundearen iritziz, hurrengo urteetan gehien haziko den biztanleria laurogei 

urtetik gorako pertsonena izango da, hau da, laugarren adina deritzona. 

 

Adinekoak zaharragoak izango dira mundu osoan. Zahartzea eta horrek garunean dituen ondorioak 

saihestezinak dira. Neuronen funtzionamendua oztopatzen duten gaitz edo istripu ugari ditugu bizitzan; 

horietariko batzuek neuronen kopuruari erasotzen diote. Laurogeita hamabost urterekin, jaiotzean 

genuen neurona kopuru bera mantentzen dugu. Neuronen berriztatzerik ezak azaltzen du zahartzaroan 

zergatik ikusten ditugun maiz gorabehera neurologikoak. 

 

Zahartzeak eragina du… 

… zentzumenetan: ikusmenean, entzumenean eta ukimenean urritasuna sortzen da. 

… funtzio motorretan: mugimendu sinpleak egiteko abiadura moteldu egiten da. Horrek erlazio 

handiagoa omen du giharrekin funtzio kognitiboekin baino. 

… funtzio kognitiboetan: horiek dira nabarmenenak. Oroimena, aditasuna, hautematea, orientazioa 

eta abar ditugu horien artean. Funtzio horiei esker, gizabanakoak bere buruaren, besteen edota 

ingurunearen gaineko informazioa jaso, pilatu eta prozesatu egiten du. 

 

 

 

22  NNAARRRRIIAADDUURRAA  KKOOGGNNIITTIIBBOOAA  AALLAA  DDEEFFIIZZIITT  KKOOGGNNIITTIIBBOOAA??  
 

2.1 Narriadura kognitiboa 
 

Goi-mailako gaitasunekiko desarautzea da. Biztanleriaren % 1ek omen du. Garunaren zahartzeak 

eta haren nahasketek (dementziak edo Alzheimer gaixotasunak, adibidez), burezur-entzefalozko istripuek 

eta traumatismoek, tumoreek, eskizofreniak, eta abarrek sortutakoa da.  

 

 

2.2 Defizit kognitiboa 
 

Adimen-urritasuna, garun-paralisia eta autismoa dira defizit kognitiboaren kausarik arruntenak.  
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33  NNAARRRRIIAADDUURRAA  KKOOGGNNIITTIIBBOOAA  ZZAAHHAARRTTZZAARROOAANN..  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK  

 Funtzio kognitibo batzuk galtzen diren arren, beste batzuk mantendu edo igo daitezke. Beraz, 

ez dago beheraldi orokorreko patroi unibertsalik. 

 Pertsonen artean aldaketa handiak ikus daitezke: batzuengan funtzio batzuk galtzen dira, eta 

beste batzuengan ez da aldaketarik nabari. 

 Adinaren eragina baino garrantzitsuagoak dira aldaketa sozio-historikoak. Orain 65 urte dituen 

adineko pertsona bat eta 1950ean 65 urte zituen bat konparatu ahal izango bagenitu, ikusiko 

genuke oraingoak puntuazio altuagoa lortuko lukeela, hezkuntzari esker igotako adimen-

kozientea dela eta, funtzio kognitiboetan. 

 Funtzio kognitiboen osagai guztiek ez dute modu berean jasaten zahartzearen eragina. 

Adibidez, hizkera aztertuz gero, osagai fonologikoak aldaketa gutxi izaten du; lexikoak, aldiz, 

handiagoa. Ulermena pertsona oso zaharretan baino ez da gutxitzen.  

 Ikerketa askok erakusten dutenez, heziketak, lanak, motibazioak, osasunak, izaerak, bizi-

estiloak eta abarrek dute eragina zahartzean. 

 

Ezaugarri horiek ikusita, zaila da esatea zahartzeak sortutako narriadura kognitiboa noiz agertzen 

den edo dementziarako bidean jartzen gaituen narriadura bat noiz agertzen den. Bestela esanda, 

konplexua da narriadura kognitibo normala eta patologikoa bereiztea: esate baterako, gainjarri egiten 

dira Alzheimer gaixotasunaren lehen faseetan. 
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44  OORROOIIMMEENNAA  
 

Oroimena da funtzio kognitiborik garrantzitsuena. Datuak erregistratzeko, gordetzeko eta gogora-

tzeko ahalmena da oroimena. Eguneroko bizitzan ezinbestekoa da; hari esker, arazoak konpontzen 

ditugu eta ingurunera egokitzen gara. Adineko pertsonaren garunak gaizki pilatzen du informazioa, hau 

da, mezuak modu desordenatuan kokatzen ditu. Horrez gainera, beren oroimena gaizki dabilela uste 

dute pertsona horiek. Oroimenaren funtzionamendu txarra erabilerarik ezari zor zaio, oro har. Adinekoek 

gazteek baino estrategia txarragoak erabiltzen dituzte informazioa kodifikatzeko eta errekuperatzeko. 

Adibidez, ikusten dute informazio berriak lotura handirik ez duela informazio zaharrarekin, baina hori ez 

da adinagatik soilik gertatzen. Askotan, adinak baino eragin handiagoa dute hezkuntza-mailak eta materiala 

antolatzeko ohiturarik ezak.  

 

 

4.1 Oroimenaren funtzionamendua 
 

Oroimenaren funtzionamendua honelakoa da:  

 Hautematea: ikusmenezkoa, entzumenezkoa, ukimenezkoa, usaimenezkoa edo dastamenezkoa 

izan daitekeen prozesua da. 

 Informazio garrantzitsuak aukeratzea. 

 Informazioak testuinguruan kokatzea. 

 Informazioa pilatzea, gordetzea. 

 Informazioa berreskuratzea. 

 

Oroimenaren nahasketak hiru unetan ager daitezke, nagusiki: 

 Erregistro fasean: sentipenetako arazoak, sukarra, alkoholismoa, medikazioa… 

 Gordetze fasean: nahasketak aditasunean, interferentziak. 

 Berreskuratze fasean: urduritasuna, antsietatea, kezkak. 

 

Beste arrazoi batzuk ere aurki ditzakegu: zirkulazio-arazoak, hala nola odoljarioak, bihotzekoak eta 

abar. Garuneko endekapena, adibidez, dementzian. Edota pertsonaren nahasteak alde afektiboan, hau 

da, depresioa, bakardadea, isolamendua, interesik eza eta abar. 
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4.2 Oroimen motak 
 
Oroimen mota asko daude, baina hemen garrantzitsuenak ikusiko ditugu: 

 

 Lehen mailako oroimena edo tarterik gabea 
 

Lehen mailako oroimena da sentitutakoa, hautemandakoa edo bizi izandakoa arreta kontzientearen 

fokuan dagoenean. Zahartzaroan oroimen mota horrek egoki funtzionatzen badu ere, gogoratu nahi den 

materiala berrantolatu egin behar da edo interferentziak agertzen dira. Dena den, erosketak egin behar 

ditugunean, zerrenda idazten ez badugu, zenbat gauza gogoratzen ditugu? Eta pertsona nagusi batek? 

 

 Bigarren mailako oroimena 
 

Oroimen mota hau informazioa berreskuratu nahi denean jartzen da martxan. Adinak erakusten du 

arazoak sortzen direla gogoratu nahi den informazioa konplexua bada. 
 

 Iraupen handiko oroimena 
 

Adinak errespetatu egiten du oroimen mota hau, eta aldaketa gutxi agertzen dira zahartzaroan. 

Hemezortzi urterekin egiten genuena, ikaskideak nolakoak ziren, ezteiak eta abar gogorarazten ditu. 

 

 Iraupen laburreko oroimena 
 

Oroimen mota honi, ostera, kosta egiten zaio informazioa gordetzea eta prozesatzea. Adibidez, 

giltzak non utzi ditugun edo autoaren atea itxi dugun edo ez gogorarazten dizkigu. 

 

 Sentimenezko oroimena  
 

Zentzumenen bidez jasotako informazioa biltzen du oso epe motzean. Gazteek informazio hori 

denbora luzeagoz gordetzeko ahalmena dute. Ikusmenaren, entzumenaren, ukimenaren, dastamenaren 

eta usaimenaren bidez jasotzen da informazioa. Zahartzaroan agertzen den sentipenen narriadurak 

azaltzen du oroimen mota honen funtzionamendu eskasa. 
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 Metaoroimena 
 

Zahartzen garenean, oroimena galtzea da gehien kezkatzen gaituen arazo fisikoa. Hori da medikua-

rengana joateko ziorik arruntena. Pentsa dezagun une batez, zenbat txantxa egiten diren oroimena eta 

zahartzaroa lotuz. Adinekoak bere oroimenari buruz usteak, hau da, oroimen ona edo txarra duen, bere 

oroimenaren funtzionamendua baldintzatuko du. Oroimen ona duela uste badu, funtzionamendu hobea 

izango du oroimen txarra uste badu baino. Oroimenaren hutsegiteak berreskuratu ezinezkotzat 

jotzen baditu, dementzian gertatzen den moduan, antsietatea eta gehiegizko kezkak sortuko dira. 

Horrek kontzentrazioa gutxituko du, eta ondorioz, ez du ondo erregistratuko geroago gogoratu beharko 

duen informazioa. 

 

 

4.3 Oroimenaren funtzionamenduari buruzko arazo ohikoenak 

 Eguneroko jarduerak ahaztea, besteak beste, non utzi dituzten gauzak, zerbait egin duten, 

lekuren batera (dendara, botikara, logelara…) joandakoan zertara joan diren gogoratu 

ezina eta abar.  

 Informazio berria gogoratzeko zailtasunak izaten dira, batez ere informazio zehatza bada, 

adibidez, pertsona baten izena.  

 Mihiaren puntan hitz bat izan baina gogoratu ezina (baina beranduago gogoratzea), edo 

elkarrizketaren haria galtzea. 

 Elkarrizketa batean garrantzitsua den puntu bat jorratzea ahaztea. 

 Testu bat irakurtzen ari direla, aurreko paragrafoetara itzuli behar izatea, irakurritakoa 

gogoratzen ez dutelako. 

 Aurretik kontatutakoa berriro kontatzea. 

 Oso leku seguruan gordetzen dute zerbait, eta ezin dute gogoratu non. 

 Ezagunak egiten zaizkien pertsonekin topo egin, eta ezin dute esan zergatik diren ezagunak. 
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55  AADDIITTAASSUUNNAA  EETTAA  HHAAUUTTEEMMAATTEEAA  
 

Oroimenaren funtzionamenduaren atal garrantzitsua da aditasuna. Lehen esan dugunez, nekez 

gogora daiteke aditu ez den informazio bat. Adinak eragina du hautemate-prozesuan ere: denbora 

luzeagoa behar da hautemandako estimuluak identifikatzeko.  

 

Ikusmenari dagokionez, ikusmen-zolitasuna galtzen da; arazoak sor daitezke zenbait kolore bereiz-

teko —adibidez, urdina eta berdea— distantziak fokatzeko, mugimendua eta abiadura identifikatzeko… 

 

Entzumenari dagokionez, tonuak galtzen dira: maiztasun handiko hotsak hautemateko sentsibilitatea 

gutxitzen da, eta kontsonante batzuk entzuteko, hitz egiten dihardugula atzeko zarata identifikatzeko… 

gaitasuna moteldu egiten da.  

 

Azalaren sentsibilitateari dagokionez, beroa eta hotza bereizteko zailtasunak, presioa nabaritzeko 

arazoak… ageri dira. 

 

Dastamenari eta usaimenari dagokienez, jateko gogo gutxi izaten da, gozoa eta gazia ez dira 

bereizten, kearen usaina ez da hautematen… 

 

Gaixotasunaren ondorioz —medikazioagatik, adibidez— edo adimen-urritasun batek eraginda ere 

moteldu egiten da aditasunaren funtzionamendua.  

 

Zentzumenen funtzionamendua galtzen den kasu horietan, oso garrantzitsutzat jotzen da ingurune 

suspergarria zaintzea.  

 

Adinarekin galdu egiten da berez dirauen aditasuna ere. Adinekoak berak edo haren hitz egiteko 

moduak esaten digu funtzio kognitibo horretan arazorik ba ote dagoen.  Aldi bereko bi jarduerei arreta 

jartzeko gaztetan genuen abilezia galdu egiten da. Modu berean, zerbait egiten ari dela, adinekoari kosta 

egiten zaio jardueraz aldatzea eta aditasuna beste jarduera batean arin jartzea. Aurreko esperientziak 

eta praktikak badute zerikusia prozesu horretan. Estimuluak identifikatzeko zailtasunek edo garrantzirik 

gabeko informazioa agertzeak eragotzi egiten dute aditu behar duten informazioa ulertzea eta gogoratzea. 

 

Aditasunak eta hautemateak bi mailatan jasaten dute adinaren eragina: 

 Estimulua prozesatzeko denbora gehiago behar da. 

 Aditasun-maila baxuagoa da. 
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66  DDEENNBBOORRAA--  EETTAA  EESSPPAAZZIIOO--OORRIIEENNTTAAZZIIOOAA  
 

Denbora zehaztu batean espazioan kokatzeko trebetasunari deitzen zaio orientazioa. Zentzumenei 

esker, pertsonek badakite espazioan nola dauden jarrita, baita zer unetan dauden ere, hau da, zer 

ordutan, egunetan, hiletan, urtetan… 

 

Espazio- nahiz denbora- orientazioari eusteko, funtzio kognitiboek (oroimena, hautematea, adita-

suna…) osasuntsu egon behar dute. Denbora- nahiz espazio-orientazioaren nahastea oso arrunta da 

dementzian eta “delirium” deritzen sindromeetan. Orientazio pertsonala deritzona ere garrantzitsua da, 

hau da, gogoratzea nor garen, nortzuk diren senitartekoak edota zein diren geure biografiaren datuak. 

 

 

77  AADDIIMMEENNAA  
 

Zahartzaroan eutsi egiten zaio adimenaren funtzionamenduari, eta ezin da esan besterik gabe narria-

dura esanguratsu bat gertatzen denik. Adinak baino eragin handiagoa dute faktore hauek: eskolatze-

mailak, lanerako trebakuntzak, ingurune pizgarriak, osasun-egoerak (psikikoak nahiz fisikoak), sentipe-

nezko gaitzak, motibazioak, biografiak, pertsonalitateak eta abar. Berrogeita hamabost urtetik hirurogeita 

hamabost urtera bitartean, aldaketa ez esanguratsuak gertatzen dira adimenean.  

 

Bi adimen mota daude: 

 Adimen malgua: arazo berriei irtenbidea aurkitzeko gaitasuna da. Osagai biologiko edo 

genetikoa badu, inguruneko estimuluetatik edo heziketaren eraginetik at dago. Adimen mota 

honek adinaren eragina jasaten du, eta bere funtzionamenduak txarrera jotzen du. 

 Adimen kristalizatua: lehenago ikasitakoa praktikan jartzeko gaitasuna da. Esperientziari 

esker ikasi diren abileziek osatzen dute adimen mota hau, eta adinarekin hobetu egiten da. 

 

Ikerketa batzuek diote informazioa prozesatzeko abiadurak azaltzen dituela adimenaren aldaketak. 

Zahartzen den pertsonak funtzionamendu hobea du zeregin zehatzetan abstraktuetan baino. Maiz esan 

dugu zahartzeko patroi orokorrik ez dagoela, hau da, pertsonen artean alde handiak daudela. Zahartzaroan 

badaude funtzionamendu kognitibo ona bermatzen duten faktoreak ere , besteak beste: 

 Gaitz kroniko edo kardiobaskularrik eza 

 Ingurune egokia, maila sozio-ekonomiko altua 

 Jarduera aberasgarrietan eta estimulatzaileetan parte hartzea: irakurketa, bidaiak… 

 Heldutasunean izaera malgua izatea 

 Funtzionamendu kognitibo ona duen pertsona baten bikotekidea izatea 
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88  FFUUNNTTZZIIOO  KKOOGGNNIITTIIBBOOEETTAANN  EESSKKUU  HHAARRTTZZEEAA  
 

8.1 Zenbait kontzeptu 
 

Birgaitzea 
 

McLellanen ustez (1991), gaixotasun batek edo zauri batek eragindako urritasunen bat jasaten duten 

pertsonek, talde profesional handi batekin batera, ongizate fisiko, psikologiko, sozial eta bokaziozko 

maila altuena lor dezaten nahi duen prozesua da birgaitzea. Birgaitzea kognitiboa bada, lortu nahi dena 

funtzio-mailarik altuena da, pertsonak egokitze soziala eta pertsonala beregana dezan. Zentzu horretan, 

helburu hori duen edozein esku-hartze teknikari edo estrategiari dei dakioke birgaitze kognitiboa, arlo 

horretan jakituna den B.Wilsonen (1989) hitzetan.  

 

Esku-hartzea 
 

Esku-hartzeak aldatzea esan nahi du. Esku hartzen dugunean, gertaeren ordena naturala aldatu 

egiten dugu, narriadura hobetzeko, beheraldia mantentzeko edo gutxitzeko, betiere helburu batekin: 

pertsonen bizi kalitatea hobetzea. Esku-hartze kognitiboa bi kontzeptutan oinarritzen da:  

 Batetik, garuneko erreserbaren kontzeptua dugu. Horrek esan nahi du funtzionatzen ez 

duen garun atal bat kondizio batzuetan aktibatzen dela. Ikertzaile guztien iritziz, garuneko 

zati guztiak ez ditugu erabiltzen; batzuk erreserba moduan daude. Istripu baten ondorioz, 

zahartzaroan, edo beste arrazoi batengatik funtzioak galtzen direnean, garuna aktibatzeko 

teknikak daude, eta egoera horien ondorioak larriak direnean bakarrik nabarmentzen dira 

teknika horiek. Kontzeptu horri lotuta agertzen zaigu neuromalgutasuna. Horrek aldaketa-

aukera dakar berekin, hau da, neuronak aldatzeko aukera. Istripuren baten, zahartzaroaren 

edo beste arrazoi baten ondorioak konpentsatu nahi ditu aldaketa horrek. Ikus dezagun 

adibide bat: garuneko infartua jasan zuten zenbait pertsonak hizkuntza-gaitasunak galdu 

zituzten. Hizkuntzaren ulermenean sakon trebatu eta gero, hitz egiteko era hobetu zuten, eta 

eskuineko hemisferioak hizkuntza-ulermenaren funtzioa hartu zuen, ezkerreko hemisferioa 

erasota baitzegoen. 

 Bestetik, ikasteko gaitasuna dugu: adinekoek, gaitz larririk ez badute, ikasteko gaitasuna 

dute, batez ere adinarekin gehien sufritzen duten funtzio kognitiboetan. Motibazioak eta 

ingurune estimulatzaileak indartu egiten dute prozesu hori. 
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Birtrebatze kognitiboa 
 

Esku hartzeko modua da; era sistematiko batean –askotan, ordenagailua erabiliz– ariketen bitartez 

bideratzen da, narriadura kognitiboa duen pertsonak funtzio kognitiboak landu ditzan. Ipar Amerikako 

tradizio-eredu horrek kritikak jaso ditu, orokortzearen kontzeptua ez duelako lantzen, eta pertsonaren 

emozio-, jokabide-, eta gizarte-alorrak ez dituelako kontuan hartzen, ezta senitartekoen nekea ere. 

Birtrebatze kognitiboak uste du praktikak konpontzen duela defizita. 

 

Neuropsikologia kognitiboa 
 

Esku-hartze honek era bakartuan identifikatzen ditu defizitak, ondo identifikatutako defizita konpon-

tzeko bidean jartzen den ustean. Defizita lantzeko berariazko jarduerak antolatzen dira: mintzaira, 

irakurketa, oroimena… Aurrekoan bezala, pertsonaren arazo psikosozialak ere ez ditu aipatzen. Enfasia 

diagnostikoan jartzen da, eta ez hainbeste tratamenduan. Modu horrek kritikak jaso ditu, ez baitu 

kontuan hartzen defizit ugari dituzten pertsonak eta haien funtzio-adierazpenak. 

 

 

8.2 Programak eta teknikak 
 

Programak eta jarduerak sailkatuta agertuko dira, ikastea errazteko. Dena den, funtzionamendu 

kognitiboa osotasunean lantzen da, hainbat sakontasun-mailatan, ondoren proposatzen diren progra-

metan eta jardueretan. Funtzio kognitiboen artean, praxiak, gnosiak eta hizkuntza ere badaude. Hemen, 

gaiaren luzera dela eta, horietako batzuk baino ez ditugu jorratuko. 

 

Oroimena trebatzeko programak eta teknikak 
 

Programak: Urratsak 
 

1. Ebaluatzea  
 

Esku hartzeko edozein programa ezarri baino lehen, ebaluazioa egin behar dugu, eta horretarako 

merkatuan dauden test estandarizatuak erabiltzen dira. Oroimenaren funtzionamendua neurtzeko tresnen 

artean daude Telefono Zenbakien Egitekoa (Crook, Ferris, MacCarthy eta Rae, 1980), Erosketa Zerren-

daren Egitekoa, Adinekoen Oroimenaren Autotxostena (Fernandez-Ballesteros eta kol., 1986) eta Wechsler 

Oroimen Eskala (Wechsler, 1945). Bestalde, komenigarria da oroimenaren funtzionamendua baldintza-

tzen duten antsietatea, depresioa eta egoera kognitiboa ere aztertzea. 
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2. Helburuak 
 

Lortu nahi ditugun helburuak bi ataletan sailka ditzakegu: 

 

 Helburu orokorrak: horien artean, pertsona nagusiaren bizi-kalitatea hobetzea eta haren autonomia-

maila igotzea dira garrantzitsuenak. 

 

 Berariazko helburuak: askotarikoak izan daitezke, programaren arabera. Programa batzuek oroi-

menaren funtzionamendua mantendu nahi dute, prebentzio gisa; beste batzuek, berriz, narriadu-

raren ondorioak apaltzeko esku-hartzea lantzen dute. Hona hemen helburu horietariko batzuk: 

 

Oroimenaren funtzionamendua hobetzea, oroimenaren funtzionamendua ezagutzea, oroimenari 

buruzko aurreiritziak ezabatzea, narriadura kognitiboak identifikatzea, antsietatea murriztea, pertsonaren 

autoestimua igotzea, gogoratzeko baliabideak eguneroko bizitzara zabaltzea, estrategia mnemotekni-

koen bidez ikaskuntza lantzea eta abar. Helburu horien artean sailkapenak ere egin daitezke arloaren 

arabera, hau da, batzuk arlo kognitiboarekin erlazionatzen dira, beste batzuk afektuzko arloarekin eta abar. 

 

3. Metodologia 
 

Esku-hartzea taldean edo banaka egin daiteke. Taldean eginez gero, hamar bat pertsonara murriz-

tuko dira horiek. Saio bakoitzak egitura berari eutsiko dio lana errazteko. Eskuarki, hau da egitura: 

 Zer egingo den aurkeztea 

 Ereduen bidez zeregina azaltzea 

 Jarduerak gauzatzea 

 Bateratze-lana egitea eta eguneroko bizitzara zabaltzea 

 

4. Jarduerak 
 

Informazioa erregistratzeko fasea lantzeko jarduerak, informazioa pilatzeko eta gordetzeko jarduerak 

eta informazioa berreskuratzeko jarduerak antolatuko dira. Azken finean, oroimen fasearen araberako 

jarduerak prestatuko ditugu. Jarduera bakoitzak hainbat teknika jartzen ditu praktikan: loci deritzon 

metodoa ikustaraztea —gogoratu nahi diren elementuen eta teknikaren elementuen arteko loturak— 

eta abar. Jardueren artean, erlaxazioak ere lekua izango du, oroimenaren hutsegiteek eragiten duten 

estresa gutxitzeko. Kanpoko laguntzak erabiltzea ere bada metodoa, adibidez, agendak erabiltzea edo 

oharrak idaztea. 
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Oroipena 
 

Iraganeko gertaerak kontzientziara eramatean datza teknika hori. Horrek betetzen duen rola bikoitza 

da: batetik, bizitza osoaren balantzea da —lortu ez ditugun ametsengatik atsekabea sentitzen dugu—; 

bestetik, atsegin-iturria da. Oroipenean izugarri erabiltzen da bizitzaren birpasa. Zenbat aldiz entzun 

ditugu aitonaren istorioak? 

 

Oroipenak duen helburua ongizatearen biltegia izatea da, gogoetak denboran ordenatzearena, eta 

pertsonari jarraipenaren eta baliagarritasunaren zentzua ematen dio. Oroimenaren narriadurak eten 

egiten du bizitzaren narrazio edo kontakizun hori.  

 

Oroipenak dituen alde onen artean honako hauek ditugu: 

 Funtzionamendu kognitiboa hobetzen du. 

 Bizitzaren gogobetetze eta ongizate zentzua gehitzen ditu. 

 Autoestimua hobetzen du. 

 Estresa eta depresioa gutxitzen ditu. 

 Pertsona nagusiaren eta zaintzaileen arteko harremana hobetzen du. 

 Nork bere buruarekiko hautematea errazten du. 

 Bizitza modu positiboan birpasatzen laguntzen du. 

 

Helburu horiek lortzeko, hainbat laguntza eta material erabiltzen ditu teknika horrek: argazkiak, abes-

tiak, usainak, soinuak, bizitzaren historia iraganeko objektuekin —aldizkariak, egunkariak— eta abar. 

 

Oroimenaren entrenamendurako zenbait metodo 
 

 Faktore bakarreko trebakuntza 
 

Oroimenaren faktore batean esku-hartzea eragiten duen metodo honen adibidea da Yesavageren 

(1983) metodoa, pertsona baten aurpegia eta izena lotzeko erabiltzen dena. Honela funtzionatzen du: 

 Lehendabizi, informazioa kodifikatzea eta sailkatzea: pertsona askok zailtasunak dituzte 

ezagutzen duten pertsona baten izena eta abizena gogoratzeko. Hori saihesteko, izenarekin 

erlazionatuta dagoen ezaugarri berezi bat aurkitu behar da, eta ezaugarri hori bistaratu. 

 Ondoren, izena gogoratzeko deskodetzea. Aurpegiaren ezaugarri berezia identifikatu eta gero, 

izena gogoratzeko asoziazioa erabiltzea. 

 

Ikus dezagun adibide bat: Madariaga izena gogoratu behar badugu, madari baten irudiak lagundu 

diezaguke izena oroimenetik berreskuratzen. 
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 Faktore anitzeko entrenamendua 
 

Azken urteotan gehien erabili dena da. Prozedura desberdinak lantzen dituzte, besteak beste 

erlaxazioa, bistaratzea, asoziazioa eta sailkapenak. Horren adibide dugu Frantzian martxan jarri zen 

programa: adimenaren narriaduraren bat duen pertsonaren autonomia mantendu nahi duen metodo 

horrek gogoratze-prozesuaren hiru faseak indartzen ditu: 

 Erregistroa: borondatezko aditasuna eta sentipenezko estimulazioa errazten da, adibidez, 

irakurritako testuen hitzak edo datuak gogoraraziz. 

 Finkatzea: hautematea antolatzea, informazioa ordenatzea eta kodetzea. Jarduerek hizkuntza-

gaitasuna pizten dute (gurutzegramak, hizki desordenatuak eta abar), loturak egiteko gaitasuna 

(irudiak eta hitzak)… 

 Oroitzapena eta gogoratzea: espazio- eta denbora-erreferentziak indartzen dituzten tekniken 

bidez, informazioa gogoratzen da.  

 

 Beste metodo batzuk 
 

Kanpoko laguntzak erabiltzen dituzten metodoak dira, hala nola “post-it” deritzen oharrak, agendak, 

alarmak… Beste metodo batzuek eguneroko bizitzako jardueretan trebatzen gaituzte, osorik geratzen 

diren oroimen motak erabilita (prozedurazkoa, adibidez). Ondorioz, horiek egiteko behar den denbora 

murriztu egiten da eta ikasitakoa beste jarduera batzuetara zabaltzen da.  

 

Ingurunea berregituratzea eta egokitzea ere esku hartzeko teknika da, funtzionamendu kognitiboan 

eragina duelako. Hogeita lau orduko orientazioan egiten da, aurrerago azalduko dugun moduan: ateetan 

markak jartzen dira, ibilbideak erraztu, horma-irudiak erabili, gauzen izenak idatzi, argien bidez lekuak 

eta egoerak identifikatu… Eraikuntzen diseinua ere garrantzitsua da, esaterako, elkarrekin egoteko 

gelak, erradio modukoak, eskailerak eta sarbide egokituak… 

 

Aditasuna trebatzeko jarduerak 
 

Oroimenaren eta goi-mailako gaitasunen lehen fasean daude aditasuna eta hautematea, hau da, infor-

mazioa jasotzeko fasean. Usaimena eta dastamena noizbehinka jorratzen dituzten jarduera horiek erraztu 

egin nahi dute entzumenak, ikusmenak eta ukimenak hautematen dituzten estimuluez jabetzea. Adita-

sunari dagokion lana estimulua identifikatzea da, besteetatik bakartzea eta bakartutakoan arreta jartzea.  
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Orientazioa trebatzeko programak eta jarduerak 
 

Errealitatera orientatzeko programa 
 

Birgaitze kognitiborako teknikek osatzen duten teknika dugu hau. Espazio- nahiz denbora-orienta-

ziorik ezaz gainera, oroimenaren galera eta nahasketa dutenekin erabiltzen da. Gerrako beteranoekin 

egindako lanean du jatorria teknika horrek.  

 

PAUSOAK: 
 
1. Ebaluazioa 
 

Lehenbizi, ebaluazioa egin beharko da. Horretarako, test hau erabil dezakegu: Errealitateranzko Orien-

tazioaren Ebaluazioa (Kastenbaum eta Sherwood, 1972). Orientazioa neurtzeaz gainera, funtzio kognitibo 

orokorra ere ebaluatu beharko dugu, hala nola komunikatzeko gaitasuna eta gaitasun funtzionala. 

 

2. Helburuak 
 

Espazio- eta denbora-orientaziorik eza eta orientazio pertsonalik eza duten pertsonei informazio 

egituratua ematea, narriadura kognitiboa etetea edo berreskuratzea, bide neurologikoak aktibatzeko prozesu 

kognitiboak eskatzen dituzten jarduerak lantzea, pertsonen arteko jokabideak hobestea, integrazio-maila 

areagotzea, komunikazio-maila hobestea… 

 
3. Metodologia 
 

Bi motatako metodologia erabil daiteke: 

 Batetik, taldeak antolatzen dira. Orientazio formal deritzo horri. 3-8 pertsonaz osaturiko 

taldeak eratzen dira, haien orientazio-mailaren arabera, modu sistematiko eta intentsibo 

batean orientazioan trebatzeko. Denbora- eta espazio-orientazioaren elementu garrantzi-

tsuak lantzen dira, baita orientazio pertsonalarenak ere, hau da, pertsonaren izena, helbidea, 

data garrantzitsuak ezagutzea eta abar, eta inguruarekiko harremanen datuak (egunkarie-

tako berriak, eztabaidatzeko gaiak…).  

 Bestalde, hogeita lau orduko orientazioa (edo orientazio informala) dugu. Orientazio mota 

hori erabiliz gero, estimulu ordenatuak, aukeratuak eta orientagarriak dituen giroa antolatu 

behar dugu. Horma-irudiek, ordutegiak, erlojuak, argazkiek, ikurrek, koloreek, komunikazio 

bereziak, familiaren parte-hartzeak eta abarrek lortuko dute giro hori. 
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4. Jarduerak 
 

Denbora-orientazioa lantzeko, kontzeptu hauek jorratu behar dira: ordua, eguna, astea, hilabetea, 

urtea, urtaroak, egutegia, erlojua eta abar, eta kontzeptu horiekin erlazionatuta dauden objektuak 

ere erabil daitezke, hau da, Gabonetako dekorazioa, inauterietako mozorroak, urte-sasoi bakoitzeko 

arropa eta abar. 

 

Espazio-orientazioa lantzeko kontzeptuek konkretutik abstraktura joan beharko dute: gela, etxea, 

solairua, eraikuntza, kalea, auzoa, herria, herrialdea… Ibilbideak ere landuko dira. Horretarako kontzeptu 

bereziez jabetu beharko du pertsona nagusiak edo gaixoak. 

 

Orientazio pertsonala lantzeko, ostera, izena, ezaugarri fisikoak, senitartekoak, biografiaren datuak, 

pertsonen izenak (zaintzaileenak, taldeko kideenak…) eta abar izango dira saioen edukia osatuko duten 

elementuak.  

 

Lehen aipatutakoaz gainera, gaurkotasunari buruzko berriez, egunkarian, telebistan, irratian, aldizka-

rietan agertutakoez edo bat-batean proposa ditzaketen gaiez arituko dira saioetan. 

 

Balidazio-terapia 
 

Komunikazio-ereduaren barneko esku-hartzea da; batetik, orientaziorik ez duen adinekoaren jokabi-

deak sailkatu nahi ditu, eta, bestetik, hitzen bidezko eta hitzik gabeko komunikaziorako metodoa da. Noemi 

Feil psikologoak proposatu zuen teoria psikodinamikoan oinarritzen den metodo hau bizitza normal bizi 

izan duten adinekoekin erabiltzen da. Enpatia erabiltzen du adinekoaren sentimenduekin bat etortzeko, 

eta horiek onartu eta balidatu ondoren, adinekoari itzultzen dizkio, balio-judiziorik gabe eta modu gores-

garrian. Metodo horrek ez du behartzen adinekoa orainaldia bizitzera, eta hori da errealitatera orientatzeko 

teknikarekin duen desberdintasunetako bat. Adinekoak adierazten ez dituen sentimenduak ere ez 

ditu interpretatzen.  

 

Izen propioa duten programak 
 

 Madrilgo Udaletxeko Oroimen Programa 
 

1995. urtean abian jarri zen programa hau 65 urtetik gorakoentzat da. 14-16 pertsonako taldeek 

ordu eta erdiko hamaika saiotan lantzen dute oroimena. Faktore anitzeko metodo horrek, eguneroko 

ahazteak kontuan hartzeaz gainera, horiekin lotzen diren zioak (aditasun zatitua, moteltasun kogni-

tiboa…) aztertu nahi ditu. Horretarako, oroimenaren faseak eragiten dituzten estrategiak estimulatzen 

ditu ariketen bidez, baita oroimenari buruzko ezaguera eta kontrola landu ere. Erlaxazioa erabiltzen 

du antsietatea desagerrarazteko eta aditasuna fokatzeko. Hori guztia talde-lana da. 
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 “Activemos la mente” programa 

 

Esku-hartze kognitiboa narriadura-mailaren arabera egin behar dela defendatzen du programa 

horrek. Horretarako, hainbat teknika eta material (oroipena, errealitatera orientatzea, estimulazio-

programak, terapia…) erabiltzen ditu taldean lantzeko. 

 

 Gradior Programa (Franco eta kolaboratzaileak, 2000) 
 

Ordenagailuaren bidez, ebaluazioaz eta birgaitzeaz aritzen da programa hau. Zailtasun-maila 

alda daitekeenez, pertsona bakoitzaren narriadura kognitiboaren ezaugarrietara egokitu daiteke. 

Estimulatzen dituen funtzioen artean daude kalkulua, lengoaia, gnosiak eta oroimena. Pazientearen 

eboluzioaren txostena ere ematen du. 

 

 Teleterapia Kognitiboko Programa (Ortiz, 1998) 
 

Programa honetan telebista eta teklatua behar dira. Programaren erabiltzaileak, etxetik, profesional 

batek unitate zentral batetik bere urritasunera egokitzen dituen jarduera kognitiboak lantzen dihardu.  

 

 Musikoterapia 
 

Oroimena edo hizkuntza galdu badituzte ere, narriadura kognitiboa nozitzen duten pertsonek 

musikaren erritmoari jarrai diezaiokete, eta haien sasoiko abestiak kantatu ditzakete. Inguruarekiko 

komunikazioari eusteko eta pertsonak estimulatzeko metodo aproposa da musikoterapia. Horrek 

duen eragina hiru ataletan banatu daiteke: 

1. Psikoterapeutikoa: gaixoaren funtzionamendu fisikoa eta motorra hobetzen dituzten jarduerak 

dira musika-tresna errazak jotzea, eskuekin erritmoa markatzea eta abestea. 

2. Ezagutza eta jokabidea: musikaren oroitzapenak hizkuntza eta oroimena erabiltzera behartzen 

du gaixoa, bere bizitzaren zenbait momentu eta esperientzia musikarekin lotuz. 

3. Emozioa: musikak dinamizatu eta estimulatu egiten du gaixoa, eta zaintzaileari laguntzen dio ere 

erlaxatzen. 

 

Musika adinekoen egoitzetan edo ospitaleetan ezartzen diren programen zatia bada; musikaren 

bitartez banakotasuna adierazten da, eta nork bere sentimenduak aska ditzake.  

 

Bakartzea oso arrunta da gure zerbitzuen jasotzaileak izango direnen artean; musikari esker ohar-

tzen gara besteekin gauza komunak ditugula, eta giza harremanak izatera behartzen gaitu (adibidez, 

abesbatza batean abestea edo orkestra batean jotzea). Dementzia dutenei orientazioa berreskuratzen 

laguntzen die musikak, familiarekiko harremanak indartzen ditu, eta gaixoei eta zaintzaileei gogoa area-

gotu egiten die.  
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NOLA ANTOLATU SAIOAK? PROPOSAMENA 
 

1. Narriadura kognitiboaren mailak esango digu zenbat pertsonako taldeak antolatu behar ditugun. 

Egoitzetan, adibidez, hamar bat pertsonako taldeak eratzen dira, ferra-arku baten formako biribil 

batean eserita, gurpil-aulkiak erabiltzen dituztenei lekua uzteko. Parte-hartzaileek eroso eseri 

behar dute. 

2. Urritasun bera duten gaixoak ez dira bata bestearen ondoan jarriko.  

3. Saioaren hasieran guztien izenak aipatuko dira; adibidez, izenak arbelean idatzi eta gero, bakoitza 

zer aurpegiri dagokion esan beharko dute.  

4. Klasean zenbait musika-tresna erabiliko dira, eta abestien hitzen koadernotxoak. Hitzak letra 

handitan agertuko dira, ikusmen-akatsak dituztenei laguntzeko 

5. Saioak 45 minutukoak izango dira; edukiak, berriz, anitzak eta malguak. Zenbait teknika erabiliko 

dira; hala nola abestiak, dantza, antzerkia eta erlaxazioa. Jardueren artean, hauek aurki ditzakegu: 

a) Abestien izenburuak diren esaldien hutsuneak bete: “Euskal Herrian……”, parte-

hartzaileek “euskaraz” erantzun dezaten. Jarduera konplexuagoak egin daitezke, 

narriadura kognitiboaren mailaren arabera 

b) Abestiak antzez daitezke, hau da, entzuten diren bitartean, hitzek zer esaten duten 

adieraz daiteke keinuen bidez. Horrek irribarrea sorrarazten du.  

c) Asmakizunak ere landu ditzakegu: esaterako, arbelean irudi batzuk marraztu, eta, irudi 

batekin erlazionatuta dagoen kanta bat entzunda, zer irudi dagokion esan behar dute.  

6. Musikoterapeuta oso garrantzitsua da,  prozesu terapeutikoan hainbat faktore konbinatu behar 

baititu saioak parte-hartzaileen ezaugarrietara egokitu daitezen.  

7. Gela kanpoko zaratatik bakartua izango da, aireztatua, eta argiztapen onekoa. Musika-ekipo ona 

erabili behar dugu, eta egoera onean dauden zintak eta KDak. 

 

 Psikomotrizitatea 
 

Tratamendu ez-farmakologiko honek oroimena, gorputzaren identifikazioa, lateralitatea, koordinazio 

motorra eta abar hartzen ditu. Paziente bakoitza bere zaletasunen eta aurretiko gaitasunen arabera 

tratatzen du, hala nola erritmoaren zentzua, musikarekiko sentsibilitatea, abestea eta dantza.  
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Erritmoa bizitzaren jarduera guztietan aurkitzen dugu, eta denbora nahiz espazio zehatz batean 

kokatzen gaitu. Erritmoa eta mugimendua bateratuta agertzen dira. Txikitan, oroimena, sormena eta 

hizkuntzaren lehen aztarnak osatzen ditu mugimenduak. Emile Jacques-Dalcroze musikari eta pedagogo 

suitzarrak pertsonen erritmoa indartu nahi izan zuen mugimenduaren bitartez. Teknika horrek erne 

egonarazten ditu kontzientzia eta borondatea, goi-mailako gaitasunak aktibatzen baititu. Adinekoak 

oraindik galdu ez dituen gaitasunei eusteko erabiltzen da. Horien artean, iraupen handiko oroimena, 

motrizitatea, aginte errazak ulertzeko ahalmena, eta forma geometrikoak eta koloreak identifikatzea, hori 

guztia musika lagun dela; pertsonaren biografiarekin erlazionatuta dagoen emoziozko erantzuna 

sortzen du horrek. Horretarako, tratamendua jasoko duen pertsonaren garaiko abestiak eta zaleta-

sunak ezagutu behar dira. 

 

NOLA ANTOLATU SAIOAK? PROPOSAMENA 

 Gelak handia izan behar du eta ondo argiturik egongo da. Irristagarria ez den zorua beharko 

dugu, eta aulkiak erosoak izango dira, ahal bada beso-euskarriekin. 

 Saioak ez du 60 minutu baino gehiago, nekea eta arreta-galtzea saihesteko. Jarduera bakoitzak 

hamar bat minutu iraungo du. 

 Narriadura handia bada, saioaren erritmoa geldoagoa izango da; proposatuko diren jarduerak 

gutxiago izango dira.  

 10-15 pertsonako taldeetan egiteko jarduerak izango dira. Talde homogeneoak antolatu behar dira.  

 Erabiliko diren materialak arinak izango dira, eta askotarikoak (plastikoa, oihalak, ondo har daitez-

keen pilotak…). Jarduerak musikarekin batera egiten direnez, musika entzuteko ekipoa eta 

KDak beharko dira. 

 Saioen helburuak izango dira koordinazio motorrari eustea, oroimena estimulatzea, gorputza 

ezagutzea, lateralitatea mantentzea, erritmoa estimulatzea, erlaxazioa egitea eta abar. 
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11  SSAARRRREERRAA  
 

1.1 Nork daki? 
 

Txinako herri urrun batean, agure bat eta haren semea zaldi baten laguntzaz lursail txiki bat lantzetik 

bizi ziren. Bizitza ez zen ez ona ez txarra, etxeko hesiaren gainetik salto egin ondoren mendirantz 

trostan zihoan zaldiaren apatx-hotsak entzun ziren arte. Hango biztanleak, gertatutakoa ezagutu zuten 

bezain laster, gizona kontsolatzera joan ziren. 

 

“Zer zori txarra! —esan zioten— zaldirik gabe geratu zara eta ezin izango duzu lurra landu. 

Zer zori txarra!”.  

 

Gizonak ez zuen keinurik ere egin. Errespetuz begiratu, eta honela erantzun zien:  

 

“Zori ona, zori txarra, nork daki!”.  

 

Hori entzutean, auzokoek bakarrik utzi zuten agurea eta, marmarka, adinak gizonaren garuna higatu 

zuela esan zuten. 

 

Handik egun gutxira, gau ilargitsu batean, apatx batzuek ateratzen zuten hotsek semea iratzarri 

zuten. Leihora irten, eta hori ustekabea! Haien zaldia zen eta berekin zihoan behor talde bat.  

 

Berria entzutean, auzokoak berriro joan ziren agurearengana, oraingoan hura zoriontzera.  

 

“Zer zori ona! —esan zioten ikusi bezain pronto— Atzo munduko gizonik pobreena zinen, eta 

gaur aberatsena zara. Zer zori ona!”. 

 

Agureak keinu bat egin zuen erantzun baino lehen:  

 

“Zori ona, zori txarra, nork daki!” 

 

Erantzun horrek baieztatu zuen uste zutena baino okerrago zegoela gizona. Hala, alde egin ziren 

auzokoek, handik gutxira itzuliko zirela jakin gabe. 

 

Arratsalde batean, bezatu nahi zuen behor baten gainean zegoela, semea erori, eta hanka apurtu zuen. 

 

“Zer ezbeharra! —esaten zuten auzokoek behin eta berriro—. Lehen aberatsena zinen, eta orain 

zure semea elbarria da, agian bizitza osorako elbarria. Zer zori txarra!”.  
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Keinuari eutsi ezinik, agureak aurpegiratu zien: “Zori txarra, zori ona, nork daki!” 

 

Lagunak bidera itzuli ziren etsipen handiz, haien lagunak judizio guztia galdua zuelako eta jakituria 

nagusitzen den adinean gizona zoratu egin zelako; ezbeharra bedeinkapena iruditzen zitzaion. Hala, 

egunez egun hitz egin zuten, gudaren zurrumurru odoltsua iritsi zen arte. Armadaren danborren hotsak 

entzun ziren herrian: gazte osasuntsuak bildu nahi zituzten, eta hiltzera eraman. Herriko gazte guztiak… 

gizonaren seme elbarria izan ezik. Agureak berriro ere auzokoen bisita jaso zuen. Guztiek egiten zuten 

negar, baina inork ez zuen ez zori onik ez zori txarrik aipatu. Nork daki?4 

 
Galderak: 

1. Auzokoek bezala, egoera berean gizonak, bere adina dela eta, burua galdu zuela pentsatuko 

zenuke? 

2. Zahartzaroan funtzio batzuk galtzen dira. Beste batzuk, aldiz, igo edo mantendu egiten dira. 

Ados al zaude baieztapen horrekin? 

3. Zahartzaroa eta jakituria, askotan, batera agertzen dira. Uste al duzu adinarekin igotzen den 

gaitasuna dela jakituria? Eta sormena? (1. eranskina ) 

 

1.2 Atsotitzak 
 

Zahartzaroko narriadura kognitiboari buruzko aurreiritziak ager daitezen, banatu itzazu ikasleen 

artean 2. eranskinean agertzen diren atsotitzak. Eman iezaiozu zati bat ikasle bakoitzari. Klasetik mugitu 

behar dute haien atsotitza osatzen duen zatia aurkitzeko. Hori lortzen dutenean, elkarrekin eseri eta 

esaldiaren esanahia eztabaidatu behar dute. Amaitzeko, bateratu itzazu erantzun guztiak. 

                                                      
4 Iñaki Lekuona, www.gara.net, 2004-09-21ean agertutako artikulutik egokitua 



Arreta Soziosanitarioa 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

62 

 

22  NNAARRRRIIAADDUURRAA  KKOOGGNNIITTIIBBOOAA  AALLAA  DDEEFFIIZZIITT  KKOOGGNNIITTIIBBOOAA??  
 

2.1 Hartutako Kalte Zerebrala (HKZ) 
 

Hartutako Kalte Zerebrala (HKZ) da narriadura kognitiboaren adibide. Zahartzaroan gertatzen diren 

aldaketa kognitiboak bizitzaren beste sasoietan ere ager daitezke. Arrazoiak ezberdinak badira ere, 

ondorioak eta esku hartzeko teknikak antzekoak izango dira. Gure zerbitzuen jasotzaileak izan 

daitezkeen Hartutako Kalte Zerebralak jotako pertsonei buruz gehiago jakiteko, ireki ezazu Espainiako 

HKZ Federazioaren web orria (www.fedace.org), eta pantailaren goiko aldean agertzen den zerrendan 

klikatu Kalte Zerebrala atala, informazio hau bilatzeko: 

 Zer da Hartutako Kalte Zerebrala? 

 Zein da kalte horren arrazoirik ohikoena? 

 Zer aldaketa jasaten ditu funtzio kognitiboetan Hartutako Kalte Zerebralak jotako pertsonak? 

 Zer adinetakoa da pertsona hori? 

 Jasotzaileak autonomia galtzen du. Eman itzazu bi adibide. 

 Prebentzio-kanpainak ere egin dira. Aipa ezazu bat eta saia zaitez horren inguruko informazio 

gehiago biltzen . 

 Zergatik ez da egia kalte honetan borondatea gai dela dena lortzeko? 
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2.2 Autismoa 
 

Defizit kognitiboaren adibide den gaitz bat autismoa da. Aurrekoan bezala, horren inguruan gehiago 

jakiteko, sar zaitez www.autismo.com web orrian eta bila ezazu ondorengo informazio hau. Horretarako, 

pantailaren ezkerreko aldean agertzen den zerrendan, klika itzazu “galdera ohikoenak”, eta horietan, 

zenbaki hauek: 

 

3: Autismoaren definizioa 

5: Autistaren ohiko jokabidea 

7: Eskizofreniaren eta adimen-urritasunaren eta autismoaren arteko ezberdintasunak 

 

Bestalde, GAUTENAren (Gipuzkoako autismo elkartea) web orrian ondorengo informazioa aurki 

dezakezu, euskaraz 

 

Autismoari buruzko sarrera 

http://www.gautena.org/a_introduccioneu.php  

 

Autismoaren definizioa 

http://www.gautena.org/a_definicioneu.php  

 

Galderak: 

 Zer da autismoa? 

 Autismoaren sintomen zerrenda luze bat duzu aurrean; aukeratu itzazu zuri arraroenak 

iruditzen zaizkizun bost sintoma. 

 Autismoa eta eskizofrenia eta autismoa eta adimen-urritasuna bereizteko zailtasunak dituzte 

batzuek. Nola azalduko zenizkieke haien arteko desberdintasunak? 

 

3. eranskina 
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44  OORROOIIMMEENNAA  
 

4.1 Oroimen motak 
 

Oroimena adinarekin hobetzen ez den arren, egia da uste dena baino hobea dela adinekoetan. 

Hirugarren adinean gauzak gogoratzeko ahalmenaren inguruan dituzun aurreiritziak aztertu nahian, 

honako proba hau prestatu dugu. Esaldiak zer adierazten duen gogoratzeko, adinekoek duten gaitasuna 

zehaztu behar duzu, hau da, adinarekin gaitasun hori galtzen den, mantentzen den edo aldatzen den. 

Azaldu ezazu zure erantzuna. 

 

“Amonak nire eskuko telefonoaren zenbakia gogoratu dezake 

hogei bat segundoan” 
Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Batuketa hau egin behar du nire amonak: 7+12+25. Batuketa 

egiten duen bitartean, gai da zenbakiak buruan gordetzeko” 
Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du furgoneta nola gidatu behar duen” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du joan den astean non egon zen” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du bere ezteiak nolakoak izan ziren” Bai Ez 

Zehaztapenak: 
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“Amonak bederatziaren biderkatze-taula gogoratzen du” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du ni atzo nola nengoen jantzita” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du nire lagunaren izena” Bai  Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du hurrengo astean, asteartean, 

medikuarengana joan behar duela” 
Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du furgonetako giltzak non gorde dituen” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du furgoneta non aparkatu duen” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak aurpegiak gogoratzen ditu” Bai Ez 

Zehaztapenak: 

“Amonak gogoratzen du zerbait nork kontatu dion edo non 

entzun duen” 
Bai Ez 

Zehaztapenak: 

Erantzunak 4. eranskinean 
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4.2 Oroimen inplizitua 
 

Oroimen inplizitua lantzeko jarduerak dira hauek. Oroimen mota hori ez da aldatzen adinarekin; 

garuneko patologia batzuetan osorik irauten du, eta gauza berriak ikasteko bitartekaritzat hartu da. 

Lehenengo ariketan, hitzak osatu behar dira, falta diren hizkiak jarriz; bigarrenean, gaizki ikusten diren 

hitzak identifikatu behar dira. Egin itzazu zeuk jarduerak. (5.,6.,7. eta 8. eranskinak). Adinekoentzako 

jarduerak egitean, ohar zaitez hizkiaren tamaina garrantzitsua dela, askok ikusmen-arazoak dituzte eta. 

Egoera kognitiboaren araberako zailtasun-maila mantentzen duten jarduerak antolatuko dira.  

 

 

 

55  AADDIITTAASSUUNNAA  EETTAA  HHAAUUTTEEMMAATTEEAA  
 

5.1 Zentzumenak lantzeko jarduerak 
 

Zentzumenak lantzeko jarduera asko antola ditzakezu. Hemen adibide batzuk proposatzen dizki-

zugu. Horien artean bat aukeratu behar du taldeak, eta 15 minutuko saio bat antolatu behar du aditasuna 

eta hautematea lantzeko. Saio horren helburua, zeregina, materiala, denbora, jarraibideak eta abar 

zehaztu beharko dira. 

 

PROPOSAMENAK:  

 Ikusmen-hautematea: objektuen edo irudien arteko berdintasunak eta desberdintasunak bilatu, 

objektu edo irudi bati zer falta zaion esan ezazu, irudiak ezkuta itzazu (marrekin, beste irudi 

batekin…), irudi baten forma geometrikoak bilatu, pertsonen itxura deskriba ezazu, zerrenda 

batean bikotekiderik gabeko objektua bilatu eta marraztu… 

 Entzumen-hautematea: kolpeen erritmoa errepika ezazu, grabazioak entzun itzazu (ezagunak 

diren soinuenak, familiartekoen ahotsenak, musika erlaxagarriarenak, naturaren soinuenak…). 

 Usaimen- eta dastamen-hautematea: usain desberdinak identifika itzazu (xaboia, kanela, 

lurrina, kafea, espeziak, limoia, kanforra…), eta zapore identifikagarria duten janariak dasta 

itzazu (kafea, izozkia, olibak, ogia, patata…). 

 Ukimen-hautematea: identifika itzazu ehundura eta material desberdinak (lizpapera, paper 

arrunta, artilea, herenilea, aluminio-papera, kotoi naturala…), hotza, beroa, presioa, gorputz 

atalak eta abar. 
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66  DDEENNBBOORRAA--  ZZEEIINN  EESSPPAAZZIIOO--OORRIIEENNTTAAZZIIOOAA  
 

6.1 Orientazioa lantzeko jarduerak  
 

1. Orientazioa lantzeko jarduerak ugari dira: artzain-jokoa, tangrama deritzon jokoa, etxeetako hiru 

dimentsioko planoak, irudi geometrikoak kopiatzea, eta bikoteak egiteko karta-jokoa (ahoz behera 

jarrita, karta baten bikotekidea non dagoen gogoratu behar da). Antola itzazue guztien artean 

horietariko bat edo batzuk. 

2. Efemerideak erabilgarriak dira denbora-kontzeptuak lantzeko. Gainera, oraingo pertsona nagu-

siak oso ohituta daude horiek erabiltzen. Ordua, eguna, hilabetea, urte-sasoia eta urtea ere landu 

behar dira. Egin ezazu horma-irudi bat, hurrengo asteko astelehenaren inguruko informazioa-

rekin. Prestatutako horma-irudia hogeita lau orduko orientazioa egiteko erabiltzen da.  

3. Hartu hilabeteen zerrenda, eta pentsa ezazu horiekin erlazionatzen den kontzeptu, objektu, jai, 

edo jarduera batean (arropak, janariak, oporrak, loreak, eguzkia…). 

4. Ordenatu itzazu denbora-kontzeptuak lantzeko istorio baten irudiak. Horretarako, umeentzako 

ipuin erraz baten irudiak erabili eta plastifika ditzakezu.  

5. Errealitatean orientatzeko —batez ere hogeita lau orduko orientazioa denean—, komunikazioa 

ere zaindu behar da, une oro funtzio kognitiboak indartzeko. Denbora-orientazioa landu nahi badugu, 

adibidez, esan dezakegu: “orain, jan ondoren, egongelara joango gara”, edo “gaur asteazkena 

da, eta medikuarengana joango gara”, edo “gaur bisita duzu, igandea da eta”. Orientazio pertsonala 

lantzeko, aldiz, “Kaixo, Irene”, edo “atzo zure semea etorri zen bisitan. Haietako zein?”. Eman 

itzazu espazio-orientazioa lantzeko adibide batzuk. (15. eranskina) 
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77  AADDIIMMEENNAA  
 

7.1.- Narriadura kognitiboarekin, jasotako informazioa antolatzeko gaitasuna ez ezik, pentsamendu 

abstraktua eta kontzeptuen erabilera ere galtzen dira. Adimen-funtzioa pizteko antola daitezkeen 

jardueren artean hauek daude: kalkulua jorratzen dutenak, logika, sailkapenak egitea, analogia errazak 

eta hipotesiak eta abar. Hona hemen batzuk: 

 Kartak ordenatzea, edo hilabeteak, hizkiak eta abar 

 Serie logikoak antolatzea 

 Eguneroko jardueren ordena deskribatzea, adibidez, goizetik gauera arte zer egin duten. 

 Hipotesi errazak, galdera batzuek eragindako erantzun zentzudunak, arrazoizkoak eta abstraktuak 

lortzeko: zer gertatuko litzateke…? Zer egin beharko genuke…? 

 Elementuen zerrenda eman, eta elementuen familiari ez dagokiona esan dezala. 

 

Jar itzazu praktikan horietariko bi. Adibideak 16. eta 17. eranskinetan aurkituko dituzu, eta eran-

tzunak 15.ean. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.- Psikomotrizitatearen bitartez ere indartzen dira funtzio kognitiboak. Gorputzaren atalak identifi-

katzea, atal horiek aipatzea eta mugitzea, gorputzaren ezkerreko aldea eta eskuinekoa non dauden 

bereiztea, mimoarena egitea, marraztea, plastilina erabiltzea eta abar dira jarduera horien adibideak. Jar 

ezazu praktikan horietariko bat. 
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88  FFUUNNTTZZIIOO  KKOOGGNNIITTIIBBOOEETTAANN  EESSKKUU  HHAARRTTZZEEAA    
 

8.1 Balorazio kognitiboa egiteko, test estandarizatu batzuk erabiltzen dira. Sartu web orri honetan, 
eta egin ezazu hor agertzen diren testen zerrenda, 18. eranskinean ematen zaizun taulako informa-
zioa bilduta (taula 18. eranskinean dago, eta erantzunak 19.ean): 
www.medynet.com/elmedico/aula2002/tema9/vgeriatricaa3.htm 

 

8.2 Informazioa gogoratzeko teknika bat informazioa antolatzea da. Hori frogatzeko, egin ezazu 
ariketa hau: 
 

“Minutu batez, erosi behar dituzun produktuen zerrenda ikusiko duzu. Minutua pasatu ondoren, 

zenbat produktu gogoratzen dituzun galdetuko dizut ”. 

 

Indabak – arrautzak – bananak – ogia – izokina - gurina – txitxarroa – azukrea – kafea – piperrak – 

arroza – esnea – tea – txorizoa – gibela – patatak – gazta – oilasko bat – antxoak – sagarrak – 

ilarrak – luzokerrak – urdaia – laranjak – aspirinak – mahatsa – haragi txikitua. 

 

Orain, saia zaitez gauza bera egiten informazioa irizpide batzuen arabera sailkatuta. 

 

Frutak Haragia Arrainak  Gosaritarakoak Barazkiak eta 
lekaleak Besteak  

Bananak Txorizoa Txitxarroa Ogia Indabak Arrautzak 

Sagarrak Gibela Izokina Gurina Piperrak Arroza 

Laranjak Oilaskoa Antxoak Azukrea Patatak Gazta 

Mahatsa Urdaia  Kafea Ilarrak Aspirinak 

 Haragi txikitua  Esnea Luzokerrak  

   Tea   

 

 

8.3 Aditasuna lantzeko jarduera duzu hau. Hizkien zerrendatik, esan ezazu noiz aipatu den A hizkia. 
 

W R I A F K A A P R T B A E A D M J I  A K O A L V X W A O A A K L Y R R 
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8.4 Orientazioa lantzeko prozedura da hau. Lehenik eta behin, kontzeptu orokorrak jorratu behar 
dira: kanpoan – barruan, hurbil – urrun, ondoan, goian – behean, eskuineko aldean – ezkerreko aldean, 
aurrean – atzean, erdian. Gero, kontzeptu zehatzak: iparraldea, hegoaldea, ekialdea, mendebaldea, 
kaleko ikurrak eta abar. Honako urrats hauek ezar daitezke: 

 Lehenengo, pertsona bera erreferentzia denean, elementuak identifikatzea eta gogoratzen 

laguntzea. 

 Gero, argazkiak erabiliz, elementuak identifikatzea. 

 Azkenik, ahozko deskribapena egitea. 

 

Bila itzazu argazkiak, kontzeptu orokorrak eta kontzeptu zehatzak lantzeko. Gero, antolatu ordu 

erdiko tailer txiki bat orientazioa lantzeko. Horretarako helburu orokor bat aukeratu beharko duzu, 

berariazko helburuak, jarduerak eta haien fitxa teknikoak, giza baliabideak eta beharko duzun materiala 

aipatuz. Gidoi lagungarria da hau: 

1. Zer lortu nahi duzu? Helburu orokorra eta berariazkoak 

2. Zer egingo duzu? Jarduerak 

3. Nork egingo du? Giza baliabideak 

4. Non egingo da eta zer beharko dut? 

 

Jardueren fitxa teknikoa 20. eranskinean duzu, eta adibideak jarduera honetan. 

 

8.5 Funtzio kognitiboak lantzeko jarduera batzuk eta horien fitxa teknikoak aurkeztuko dizkizugu 
ondoren. Horiek eredu, funtzio kognitibo hauek lantzeko beste jarduera bat eta harentzako fitxa bat 
asmatu beharko duzu.  

Tarterik gabeko entzutezko oroimena 

Arreta  

Orientazioa 

Adimena 

 
 

(9., 10., 11., 12., 13. eta 14. eranskinak. 12. eranskineko erantzuna: erlojua) 
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8.6 Hartutako Kalte Zerebralak jotako gizon batek honela hitz egiten du: 
 

“2001ean, auto-istripu batek koma egoeran utzi ninduen. Hilabete eta aste bat pasatu arte ez nintzen 

“ni” izan berriro. Harrezkero, emozio-gorabeherak jasan ditut: apatia sentitu ondoren aktibitate handiko 

aldiak izan ditut, eta anosmia dut, hau da, usaimenik eza. Kontzentratzeko eta gauzak gogoratzeko 

arazoak ditut. Gehien kezkatzen nauena oroimenaren arazoa da, informatikaria naiz eta. Zer egin 

dezaket?” 

 

Oroimenaz ikasi duzunarekin, zer gomendio emango zenioke gizon horri? 

 

8.7 Honako hau errealitatean orientatzeko saio baten gidoia duzu. Urratsak desordenatu egin 
ditugu. Ordenatu ditzakezu? 

 Denbora-orientazioa: zer egun da gaur? Zehaztu ezazu data, goiza edo arratsaldea den, eta 

une horretako jarduerekin erlaziona ezazu informazioa. 

 Denbora-orientazioa: oroimena. 

 “Kaixo” esan, eta aurkeztu ezazu saioa. 

 Pertsona bakoitzaren identifikazioa: nor gaude saioan? Nor falta da? Eman itzazu izenak. 

 Espazio-orientazioa: non gaude? Datu zehatzak eman. 

 Hurrengo saioa noiz izango den adierazi, saioa itxi eta agur esan. 

 Funtzio kognitiboekin erlazionaturik dauden jarduerak/zeregin ludikoak: orientazioa, arreta, 

estimulazioa. 

 Eguneroko jarduerak, gertaerak. 

 Espazio-orientazioa: oroimena. 

 

8.8 Denbora-orientazioa lantzeko jarduera bat hau izan daiteke. Orri batean agertzen diren galderak 
eta erantzunak lotu behar dira, adibidez: 

 

Noiz gosaltzen dugu?      Abuztuan 

Noiz da zure urtebetetzea?     Neguan 

Noiz janzten dituzu eskularruak?    Goizean 

 

Asma itzazu horiek bezalako beste bost lotura. 
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8.9 Adinekoak, gaixoak edo ezgaiak errealitatera orientatzeko gaien zerrenda bat presta dezakegu. 
Adibide hauetatik, aukeratu bat eta egin ezazu collage bat zure zerbitzuen erabiltzaileei gaia aurkezteko. 
Gero, gaia benetan zuk aurkeztu behar baduzu, egin ezazu collagearekin batera erabiliko zenukeen 
galdera-zerrenda, hamar galderarekin. 
 

Gaiak: 

1. Loreak: freskoak eta sasoikoak, urtaro bakoitzari dagozkionak adieraztea, eta irudiaren bitartez 

ikusmena estimulatzea (baita usaimena eta ukimena ere, nahi bada). 

2. Fruituak (aurrekoan bezala). 

3. Umeen collageak: nork bere biografiaren gertaerak, oroitzapenak, oroimena, haurtzaroa, seme-

alabak, ilobak eta abar bizitzan ordenatzea. 

4. Sukaldaritza: errezeten liburuak eta benetako janaria erabiltzea. Gehien gustatzen zaizkienak 

adieraztea, eta abar. Lagungarriak dira errezeta tradizionalak. 

5. Arropak: sasoi zehatz batean erabili diren arropen irudiak erabiliz oroipen interesgarriak sortzea. 

6. Etxeko lanak: batzuek interesa izan dezakete puntu egiten, brodatzen, josten eta abar. Eskulan 

horiei buruzko hitzek oroitzapen asko ekar ditzakete gogora. 

7. Bidaiak: egindako bidaiak deskribatzea, nola egin zituzten, distantzia, abiadura, pasatutako egunak… 

8. Gustuko animaliak: etxeko animaliarik ba al zuten, gehien gustatzen zaizkienak, horien 

ezaugarriak… 

9. Txanponak eta zigiluak: beste garai batekoak, hainbat herrialdetakoak… 

10. Jaiak: jai-egunak gogoratzea, nola ospatzen ziren eta diren eta abar 
 

8.10 Musikoterapia-saio bat antolatuko duzu. Horretarako, aukeratu itzazu apunteetan agertzen diren 
proposamenetatik bat edo batzuk. Antola ezazu ordu erdiko saio bat. Esan beharko du: 

 …zein den saio horren helburu orokorra. 

 …zein diren saioaren berariazko helburuak. 

 …jardueraren/jardueren deskribapena 

 …behar duzun materiala 

 …denbora-banaketa 
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Saioan musika modernoa edo klasikoa erabil dezakezu. Autore batzuek gaitz zehatzetarako 

pieza batzuk proposatzen dituzte. Adibidez: 

 

ARTERIOSKLEROSIA 
 Guillermo Tell, obertura (Rosini) 

 Brandenburgeko 3. kontzertua sol maiorrean (Bach) 

 Martxa turkiarra (Mozart) 

 

ANTSIETATEA 
 Aranjuezko kontzertua (Rodrigo Maisua) 

 Lau urtaroak (Vivaldi) 

 K. 425 Linz sinfonia.(Mozart) 

 

ENBOLIA 
 Txirula magikoa, obertura (Mozart) 

 Serenata (Toselli) 

 In paradisum (Faure) 

 

PARKINSONA 
 Ijito baroia , obertura (Strauss) 

 Ametsak (Schumann) 

 Traissen meditazioa (Massenet) 

 

8.11 Psikomotrizitatea lantzeko jarduera batzuk proposatzen zaizkizu. Horiek praktikan jar daitezke 
klasean edo gimnasioan. Jardura horiek eredu hartuta, asma ezazu bat eta egin ezazu horren fitxa, 
8.10. ariketan agertzen den informazio bera jasoz. 

 Taldekideak biribil batean daude eserita. Terapeutak erritmo bat markatzen du txalo bidez, 

eta taldekideek, erritmo hori ikasi eta gero, errepikatu egin behar dute. Ikasi dutenean, oinekin 

erritmoari jarraituz, gelan batera eta bestera mugitu behar dute txalo eginez. Hori egiten dute-

nean, gelditzeko eta jarraitzeko aginduak bete behar dituzte. 

 Mugimendu libreak: oso ezaguna den abesti bat entzutean, mugimendu libreak egin behar dituzte. 

 Puxikak: puxika puztu eta gero, eskuineko eskuaz hartu behar dute, eta gero, lurrean utzi edo 

eskuz aldatu behar dute. Har dezatela puxika berriro bi eskuekin, eta utz dezatela magalean, 

aulki gainean, azpian… 
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8.12 21. eranskinetik 28. eranskinera, funtzio kognitiboak lantzeko jarduerak aurkezten dizkizugu. 
Egin itzazu, eta gero, esan ezazu bakoitzak zer funtzio kognitibo lantzen duen eta jarduera bakoitzak 
eskatzen duen aurretiko abileziak zein diren. Azkenik, egin ezazu bakoitzaren aldaera errazago edo 
zailago bat. Jardueren jarraibideak hauek dira: 

21. eta 22. eranskinak: “Minutu batez jar ezazu arreta 21. eranskinean. Denbora hori igaro ondoren, 
bete ezazu 22.eranskineko taula 21. eranskinean agertzen diren zenbakiekin, zenbakiek dagokien 
lekuan jarriz”. 

23. eta 24. eranskinak: “Minutu batez jar ezazu arreta 23. eranskinean. Denbora hori igaro ondoren, 
esan ezazu 24. eranskinean agertzen diren elementu berriak zein diren”. 

(erantzuna:           ) 

25. eranskina: aurki itzazu bi irudien arteko desberdintasunak. 
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26. eranskina: “begira iezaiozu irudi honi bi minutuz. Gero galdera batzuk egingo dizkizut ”. 
 

Galderak:  

1. Zer dauka eskuan denda aurrean dagoen emakumeak? Mailu bat 

2. Txakurrik ba al dago irudian? Bai 

3. Zer animalia ikusten da landan? Zezen bat 

4. Zenbat kanpin-denda ikusten dira irudian? Hiru 

5. Zer dago horietariko baten gainean? Eskuoihal koadrodun bat 

6. Dendak hutsik daude? Bai, bat izan ezik. 

7. Zenbat enbor daramatza gizon batek besoetan? Hiru enbor. 

8. Nola dago jantzita atzeko aldean agertzen den gizona, makila eskuan duena? 

 Janzkia, gorbata eta kapela ditu. 

9. Zer egiten ari da irudian agertzen den neska bakarra? Suari putz egiten ari zaio. 

10. Zer irudi egiten du hegazkinak zeruan? H baten forma duen irudia. 

 

27. eranskina: “ordenatu itzazu hitzak esaldiak egiteko”. Erantzunak 15. eranskinean daude. 

28. eranskina: “Ordenatu itzazu hitzen hizkiak eta jar ezazu hitza laukietan. Lauki guztiak betetzen 
dituzunean, bete ezazu behean agertzen den hitza. Hitz hori aurrean agertu direnekin erlazionatuta 
dago” (erantzunak: balea, zikoina, hontza, eltxoa, animaliak). 
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11  AALLDDIIZZKKAARRIIAA  
 

1. Honako hau Consumer aldizkarian 1999ko urrian agertu zen artikulua duzu. Alzheimer gaixo-

tasunean narriadura kognitibo nabarmena agertzen da. Testuari hitz batzuk kendu zaizkio. 

Hutsuneak betetzen dituzunean, egin ezazu testuaren kontzeptu-mapa. 

 

Alzheimer gaitza 
 
GARAIZ ANTZEMATEA LAGUNGARRIA DA 
 

Gaur egungo gizartearen erronkarik latzenetako bat biztanleriaren zahartze saihestezina egoki 

kudeatzea da. Egungo ……(1)…………handia eta jasaten dugun ……(2)……… baxua batzeak emaitza 

beldurgarria dakar: “demografia-piramidea” deritzona buelta ematen ari da pixkanaka. 

 

Espainian, 65 urtetik gorako bost milioi pertsona daude dagoeneko, eta, itxura guztien arabera, 2000. 

urtearen amaieran sei milioi eta erdi izango dira, hau da, biztanleria osoaren % 16, edo zazpi biztanletik 

bat. Belaunaldien zahartze horren arazo nagusia zenbait ………(3)..…… rekin duen lotura da; adinekoen 

osasunarentzat eragozpen handia izateaz gainera, arazo sozial eta ekonomiko handia da dagoeneko.  

 

Zahartzaroko …….…(4)……..…. dutenek osatzen dute kasu paradigmatiko bat; gure organismoaren 

zahartzeari lotuta, dementzia horiek arrazoi askoren ondorio izan daitezke, baina gaixoen % 90ek 

……………(5)…………… izaten du edo, besterik gabe, aldaketa baskular txiki baina ugariak, hau da, 

……..…(6)…..…………….. gertatzen dira eta, herriko hizkeran esanda, odola ez da garunera behar 

bezala iristen. Esan beharrik ez dago ondorioak larriagoak direla gaixoak bi gaitzak batera dituenean. 

 

Estatistikei begiratuz gero, ohartuko gara dementzia mota hauek oso gutxitan agertzen direla 65 

urtera arte, baina adin horretatik aurrera hazkunde esponentziala nabari da: 70 eta 80 urte bitartean, 100 

lagunetik 15ek izaten dute dementzia motaren bat. 80tik 90erako tartean, berriz, % 33ra iristen da era 

horretako gaitzen bat dutenen ehunekoa. Sarritan, zoritxarrez, etxekoek adinaren kontutzat hartzen 

dituzte Alzheimer-aren lehen ………(7)…………., eta ez diote medikuari ezer galdetzen edo esaten. 

Kasu batzuetan, medikuak berak ez die inolako garrantzirik ematen aldaketa horiei, nahiz eta, garaiz 

antzemanez gero, zenbait kasu sendatu ere egin daitezkeen. Edo, gutxienez, ……….(8)….……eraginko-

rragoa izatea lortuko litzateke.  

 

ALZHEIMER-AZ EZAGUTZEN EZ DUGUNA  
 

Oraindik ez dakigu gaixotasun hau zerk eragiten duen. Arazoaren oinarri genetikoaren zati bat eza-

guna den arren, eta familiatik …...…(9).....… jaso daitekeela frogatu den arren, ikerketek ez dute oraindik 

aurkitu zein den ……(10)……. eta burmuin-azalaren …(11)………. eragiteko prozesua abiarazten duen 
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hasierako aldaketa. Baina ondorengo faktore hauek arrisku-faktoretzat hartzen dira: urte asko izatea, 

familiako dementzia-historia, Down sindromea eta ApoE genotipoaren eramaile izatea (genotipo hori 

markatzaile genetiko bat da), betiere ahaztu gabe gaixotasun hori ohikoagoa dela emakumezkoen 

artean. Horri dagokionez, berriki egin diren azterketa epidemiologikoek frogatu dute menopausiaren 

ondoren estrogeno ordezkatzaileen bidezko tratamenduak egin dituzten emakumeek arrisku gutxiago 

dutela gaitz horiek izateko; hori dela eta, ……(12)……….. nolabaiteko prebentzio-ahalmena dutela uste 

da, hau da, antioxidatzaileetan (E bitaminan) eta antiinflamatorioetan hautemandakoen antzekoa.  

 

AZTERKETA, DIAGNOSTIKOA ETA TRATAMENDUA  
 

Dementzia bat identifikatu ahal izateko, sistematikoki aztertu behar dira ukiturik dauden ……(13)……: 

memoria, ikastea, hizkuntza, orientazioa, arrazoitzeko gaitasuna, lan konplexuetarako abilezia, trebeziak…  

 

Lehen azterketa egiteko, screening-tresnak izaten dituzte medikuek; test laburrak, bereziak eta errazak 

izaten dira. Horiek eginez, medikuak ez du diagnostiko zehatzik lortzen, baina gaixoak azterketa sakona-

gorik behar duen erabaki dezake. Arriskua baieztatzen denean, mediku espezialistak beste azterketa bat 

egingo du, proba erradiologiko, analitiko eta psikometrikoen bidez; izan ere, pertsona batek Alzheimer-a 

duela seguru esan ahal izateko, ……(14)……. edo autopsia behar da. Beraz, Alzheimer-aren ezaugarriak 

dituzten pertsonei gaixotasuna diagnostikatu eta gaitzaren kontrako tratamendua jartzen zaie. Gaixoaren 

ahalmen funtzionalari ahalik eta ondoen eustera eta ……(15)……… hobetzera bideratzen da tratamendua. 

Gaur egun erabiltzen diren eta Gizarte Segurantzan sartzen diren botikek Alzheimer-kasu arinetan eta 

aurreratuxeagoetan baino ez dute ekintza terapeutikoa, baina oraindik ikertzen ari direnak eraginkorragoak 

izatea espero da, …(16)…………..ren eragile diren neuronek duten proteina sortzea oztopatuko bailukete. 

 Alzheimer gaixotasuna duen gaixo baten tratamendua farmakopea hutsa baino gehiago da.  

 Gure gizarteak gaixo horien aurrean duen erronketariko bat jokaera-arazoak nola tratatu jakitea 

da, pertsonaren zainketa eta higienea ahaztu gabe.  

 …………(17)………. oso ohikoak izaten dira, eta familiako eta gizarteko bizitza aztoratu egiten 

dute. Sarritan gertatzen dira identifikazio okerrak egitea, noraezean ibiltzea, oldarkortasunezko 

erreakzioak, ohiz kanpoko sexu-jokaerak, lo egin ezina…; horrek guztiak arazo zail bihurtzen 

du gaixoarekin bizitzea, eta ez dago konponbide eraginkorrik. Sufrimendura ohitzea beste 

biderik ez da izaten. Eta, hori gutxi balitz, arriskuarekin bizitzera ere ohitu egiten da.  

 Batzuetan, benetako arrisku bihurtu ohi da gaixoak gasezko sukaldeak, termoak, botikak eta 

beste arrisku-elementu batzuk erabiltzea.  

 Sarritan, zaintzaile espezializatuek baino eskaini ezin dituzten zainketak behar izaten ditu 

Alzheimerrak jotako gaixoak. Eta eman egin behar zaizkio zainketa horiek.  

 Familiakoek ikasi egin behar dute gaixotasun suntsitzaile honekin bizitzen. Zalantzarik gabe, 

zaila gertatuko zaie, sakrifizio handia eta gaixoarenganako ……(18)……….handia, elkartasuna 

eta maitasuna behar baitira. 
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 HITZAK: 
 

Atrofia 

Tratamendua 

Dementzia 

Jaiotze-tasa 

BIZI-ITXAROPENA 

Gaixotasun kronikoa 

Alzheimer gaixotasuna 

Buruko infartuak 

Estrogenoak 

Arreta 

Endekapena 

Sintomak 

Burmuineko biopsia 

Bizi-kalitatea 

Neuronen endekapena 

Portaeraren gorabeherak 

Ezagutzaren arloak 

Ondoretasuna 
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GARAIZ HAUTEMATEA LAGUNGARRIA DA 
 

Gaur egungo gizartearen erronkarik latzenetako bat biztanleriaren zahartze saihestezina egoki 

kudeatzea da. Egungo bizi-itxaropen handia eta jasaten dugun jaiotze-tasa baxua batzeak emaitza 

beldurgarria dakar: “demografia-piramidea ” deritzona buelta ematen ari da pixkanaka. 

 

Espainian, 65 urtetik gorako bost milioi pertsona daude dagoeneko, eta, itxura guztien arabera, 

2000. urtearen amaieran sei milioi eta erdi izango dira, hau da, biztanleria osoaren % 16, edo zazpi 

biztanletik bat. Belaunaldien zahartze horren arazo nagusia zenbait gaixotasun kronikorekin duen 

lotura da; adinekoen osasunarentzat eragozpen handia izateaz gainera, arazo sozial eta ekonomiko 

handia da dagoeneko. 

 

Zahartzaroko dementzia dutenek osatzen dute kasu paradigmatiko bat; gure organismoaren 

zahartzeari lotuta, dementzia horiek arrazoi askoren ondorio izan daitezke, baina gaixoen % 90ek 

Alzheimer gaixotasuna izaten du edo, besterik gabe, aldaketa baskular txiki baina ugariak, hau da, 

buruko infartuak gertatzen dira eta, herriko hizkeran esanda, odola ez da garunera behar bezala iristen. 

Esan beharrik ez dago ondorioak larriagoak direla gaixoak bi gaitzak batera dituenean. 

 

Estatistikei begiratuz gero, ohartuko gara dementzia mota hauek oso gutxitan agertzen direla 65 

urtera arte, baina adin horretatik aurrera hazkunde esponentziala nabari da: 70 eta 80 urte bitartean, 100 

lagunetik 15ek izaten dute dementzia motaren bat. 80tik 90erako tartean, berriz, % 33ra iristen da era 

horretako gaitzen bat dutenen ehunekoa. Sarritan, zoritxarrez, etxekoek adinaren kontutzat hartzen 

dituzte Alzheimer-aren lehen sintomak, eta ez diote medikuari ezer galdetzen edo esaten. Kasu 

batzuetan, medikuak berak ez die inolako garrantzirik ematen aldaketa horiei, nahiz eta, garaiz antze-

manez gero, zenbait kasu sendatu ere egin daitezkeen. Edo, gutxienez, tratamendua eraginkorragoa 

izatea lortuko litzateke.  

 

ALZHEIMER-AZ EZAGUTZEN EZ DUGUNA  
 

Oraindik ez dakigu gaixotasun hau zerk eragiten duen. Arazoaren oinarri genetikoaren zati bat eza-

guna den arren, eta familiatik ondoretasunez jaso daitekeela frogatu den arren, ikerketek ez dute oraindik 

aurkitu zein den neuronen endekapena eta burmuin-azalaren atrofia eragiteko prozesua abiarazten 

duen hasierako aldaketa. Baina ondorengo faktore hauek arrisku-faktoretzat hartzen dira: urte asko 

izatea, familiako dementzia-historia, Down sindromea eta ApoE genotipoaren eramaile izatea (genotipo 

hori markatzaile genetiko bat da), betiere ahaztu gabe gaixotasun hori ohikoagoa dela emakumezkoen 

artean. Horri dagokionez, berriki egin diren azterketa epidemiologikoek frogatu dute menopausiaren 

ondoren estrogeno ordezkatzaileen bidezko tratamenduak egin dituzten emakumeek arrisku gutxiago 

dutela gaitz horiek izateko; hori dela eta, estrogenoek nolabaiteko prebentzio-ahalmena dutela uste da, 

hau da, antioxidatzaileetan (E bitaminan) eta antiinflamatorioetan hautemandakoen antzekoa.  
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AZTERKETA, DIAGNOSTIKOA ETA TRATAMENDUA  
 

Dementzia bat identifikatu ahal izateko, sistematikoki aztertu behar dira ukiturik dauden ezagu-
tzaren arloak: memoria, ikastea, hizkuntza, orientazioa, arrazoitzeko gaitasuna, lan konplexueta-

rako abilezia, trebeziak…  

 

Lehen azterketa egiteko, screening-tresnak izaten dituzte medikuek; test laburrak, bereziak eta 

errazak izaten dira. Horiek eginez, medikuak ez du diagnostiko zehatzik lortzen, baina gaixoak azterketa 

sakonagorik behar duen erabaki dezake. Arriskua baieztatzen denean, mediku espezialistak beste 

azterketa bat egingo du, proba erradiologiko, analitiko eta psikometrikoen bidez; izan ere, pertsona batek 

Azheimer-a duela seguru esan ahal izateko, burmuineko biopsia edo autopsia behar da. Beraz, 

Alzheimer-aren ezaugarriak dituzten pertsonei gaixotasuna diagnostikatu eta gaitzaren kontrako 

tratamendua jartzen zaie. Gaixoaren ahalmen funtzionalari ahalik eta ondoen eustera eta bizi-kalitatea 

hobetzera bideratzen da tratamendua. Gaur egun erabiltzen diren eta Gizarte Segurantzan sartzen diren 

botikek Alzheimer-kasu arinetan eta aurreratuxeagoetan baino ez dute ekintza terapeutikoa, baina 

oraindik ikertzen ari direnak eraginkorragoak izatea espero da, endekapenaren eragile diren neuronek 

duten proteina sortzea oztopatuko bailukete. 

 Alzheimer gaixotasuna duen gaixo baten tratamendua farmakopea hutsa baino gehiago da.  

 Gure gizarteak gaixo horien aurrean duen erronketariko bat jokaera-arazoak nola tratatu jakitea 

da, pertsonaren zainketa eta higienea ahaztu gabe.  

 Portaeraren gorabeherak oso ohikoak izaten dira, eta familiako eta gizarteko bizitza aztoratu 

egiten dute. Sarritan gertatzen dira identifikazio okerrak egitea, noraezean ibiltzea, oldarkor-

tasunezko erreakzioak, ohiz kanpoko sexu-jokaerak, lo egin ezina…; horrek guztiak arazo zail 

bihurtzen du gaixoarekin bizitzea, eta ez dago konponbide eraginkorrik. Sufrimendura ohitzea 

beste biderik ez da izaten. Eta, hori gutxi balitz, arriskuarekin bizitzera ere ohitu egiten da.  

 Batzuetan, benetako arrisku bihurtu ohi da gaixoak gasezko sukaldeak, termoak, botikak, eta 

beste arrisku-elementu batzuk erabiltzea.  

 Sarritan, zaintzaile espezializatuek baino eskaini ezin dituzten zainketak behar izaten ditu Alzhei-

merrek jotako gaixoak. Eta eman egin behar zaizkio zainketa horiek.  

 Familiakoek ikasi egin behar dute gaixotasun suntsitzaile honekin bizitzen. Zalantzarik gabe, 

zaila gertatuko zaie, sakrifizio handia, gaixoarenganako arreta handia, elkartasuna eta maita-

suna behar baitira. 
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22  IINNTTEERRNNEETT  
 

Bilatu ezazu INTRAS Fundazioaren web orria, www.intras.es, eta, pantailaren ezkerreko aldean 

agertzen den zerrendan, sakatu ezazu Gradior diseinua eta esku-hartze kognitiboa. Hor hiru atal ikusiko 

dituzu: Gradior Programa, Hirugarren Adinarentzako eta Ezgaitasunerako Teknologia Berrien Behatokia 

eta Oroimenaren klinika. Banatu klasea bi taldetan, eta, Behatokian sartu ondoren, aukeratu ezazu Laguntza 

Teknikoak aukera. Hori egin ostean, jarraian adierazten dena egin ezazu: 

 

Laguntza Teknikoak 

  

 Laguntza Teknikoen Kontsulta 

   

  Software Liburutegia 

 

   Birgaitze kognitiboa 

 

Atal horretan lau programa hauen fitxak egingo dituzue: Gradior, Parrot Software, Rehacom, Exler 

v2.00 eta Reeduca. 

 

Programaren izena  

Helburuak  

Jarduerak  

Bestelako informazioa  
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33  FFIILLMMAA  
“El hijo de la novia” 

 

Fitxa teknikoa 

Urtea: 2001 

Nazionalitatea: Argentinarra-Espainiarra 

Iraupena: 120 minutu 

Generoa: Drama 

Zuzendaria: Juan Jose Campanella 

Aktoreak: Ricardo Darin 
                 Hector Alterio 
                 Norma Aleandro 
                 Eduardo Blanco 
                 Natalia Verbeke 

Gidoia: Fernando Castets 
            Juan Jose Campanella 

Musika: Angel Illarramendi 

Argazkia: Daniel Shulman 

Sariak: Montrealgo Zinemaldian, Epaimahaiaren Sari Berezia Latinoamerikako Filmik Onenari 

 

----------------------------- 

 

Laburpena: familiak utzi zion jatetxearen jabea da Rafael, eta bizitza estresatua du. Egun 

batean, bere aitak, Ninok, esaten dio gaztaroko ametsa betetzeko, Norma amarekin elizaz 

ezkondu nahi duela. Norma adinekoentzako egoitza batean bizi da, Alzheimerrak jota baitago. 

Rafael bere bizitza konpontzen saiatzen den bitartean, Ninok ospakizuna antolatuko du.  

Eztabaidarako gaiak: 

1. Filmean zenbait kontraste agertzen dira: familia duen gizon baten bizitza eta familiarik 

gabeko batena, gazteek daramaten bizitza-erritmoa eta adinekoena, irabazleak eta galtzai-

leak. Norma gaztetan ere agertzen da, bai irudietan bai senarraren deskribapenean, eta 

zahartzaroan, Alzheimer gaixotasunak jota dagoenean. Jar itzazu bi zutabetan Normaren 

ezaugarriak, lehengoak eta oraingoak. 
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2. Alzheimer gaitzaren sintoma batzuk ikusten dira pelikulan. Narriadura kognitibo handia 

agertzen da gaixotasun horretan, batez ere azken fasean. Aipa itzazu filmean agertzen 

diren adibideak, zeinek denbora- eta espazio-orientaziorik eta orientazio pertsonalik ezaren 

berri ematen baitute. Oroimena ere aipatzen da, eta batez ere funtzio kognitibo horretara 

mugatzen da gaitzaren deskribapena. Zer ondorio du galera horrek Normaren familian?

Semearengan? Senarrarengan? Ilobarengan? 

3. Normak batzuetan edukazio txarra du. Eman ezazu adibide bat.  

4. Ninok bere lagunei eta ezagunei ezkontzarako gonbita egiteko deitzen dienean, kontu-

ratzen da haietako asko hilik edo gaixorik daudela. Uste duzu horrek eragina duela haren 

jokabidean? 

5. Semeak eta senarrak oso modu desberdinean tratatzen dute Norma. Rafak “ez duzu 

gogoratzen?” esaten dio askotan. Horrek lagundu diezaioke Normari gogoratzen? Zer 

ondorio du? 

6. Ezkontzeko, askatasuna eta diszernimendua behar dira. Hori dela eta, ez dute apaizen 

baimenik jasotzen, Alzheimer gaitzak bi horiek baztertzen dituelako. Horrek arazo etiko bat 

aurkezten digu: gaitasungabetzea. Bilatu itzazu bi hitz hauek hiztegian: ezgaitasuna eta 

gaitasungabetzea. Ondoren, azaldu ezazu horien arteko desberdintasuna. 

7. Normak ez ditu oroimen guztiak galdu. Zein mantentzen ditu?  

8. Zeremonia asko luzatzen denez, Norma urduritzen hasten da eta denbora osoan “etxera 

itzul gaitezen” esaten du. Eguneroko ohiturek lasaitasuna eta segurtasuna ematen diete 

gaixo horiei. Bilatu ezazu Alzheimer gaixotasunari buruzko informazio gehiago interneteko 

helbideetan, eta, talde txikitan, presta ezazu horma-irudi bat aurkitzen duzunarekin. 
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44  EERRLLAAXXAAZZIIOOAA  
 

Oroimenaren galerak antsietatea eragiten du. Urduri gaudela zerbait ikastea ezinezkoa denez, 

antsietate horren maila jaisteko erlaxazio-saioak erabili ohi dira. Gehien ezagutzen diren erlaxazio motak 

bi dira: Shultzen metodo autogenoa eta Jacobsonen erlaxazio progresiboa. Bietaz gehiago jakiteko, zoaz 

www.psicologia-online.com web orrira, eta egin ezazu metodo bakoitzaren laburpena. Erlaxazioari 

buruzko orriak aurkitzeko, sakatu ezazu lehenengo “autolaguntza”, eta horko artikuluen zerrendan 

“erlaxazio-teknikak ”. 

 

Gero, talde txikitan, frogatu itzazu web orrian agertzen diren metodo bakoitzaren proposamen 

praktikoak. 
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55  GGUURRUUTTZZEEGGRRAAMMAA  
 

 
 

Ezkerretik eskuinera 
2. Neuronak aldatzeko duen aukera adierazten duen kontzeptua. 

3. Hogeita lau orduko orientazioa egiteko erabiltzen den metodo bat. 

4. Oroimen mota bat: iraupen... oroimena. 

7. Narriadura kognitiboa sortzen duen gaitz bat. 

8. Oroimena hobetzeko kanpoko laguntza. 

9. Zahartzaroan funtzionamendu kognitibo ona bermatzen duen faktore bat... egokia da. 

10. Arazo berriei irtenbidea aurkitzeko gaitasuna da. Adimen mota. 

11. Adinekoek, gaitz seriorik ez badute, ikasteko... dute. 

12. Oroimenaren funtzionamenduaren fase bat. 

 

Goitik behera 
1. …-terapia komunikazio-ereduaren barneko esku hartzeko metodoa da. 

5. Zahartzaroan hautemandako estimuluak identifikatzeko denbora... behar da. 

6. Defizit kognitiboaren arrazoi arrunta. 

 

(Erantzunak 15. eranskinean daude) 



Arreta eta Laguntza Psikosoziala 
 

LANBIDE EKIMENA      
87

 

  

  

  

EERRAANNSSKKIINNAAKK  
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11..  eerraannsskkiinnaa  
 

SARRERA 
 

1.1. Nork daki? 
 

Jakituria ez da adinaren ondorioa. Adineko batzuk, duten izaeragatik, bizi izan dituzten esperientzien-

gatik edo bizitzaren baliabideak aprobetxatzeko ezgaitasunagatik, ez dira jakitunen mailara hurbiltzen. 

Oro har, gizarteak irudi hau du adinekoari buruz: jakituna eta lasaia, mundutik aldendu samarra eta 

interesatzen zaion gizateriaren arazoei buruzko hausnarketa egiten duena. 

 

Sormena gizakiaren ahalmena da; ingurunera egokitzeaz gainera, ingurunea bera aldatu eta 

berriztatu egiten du. Bizitzan zehar igo egiten omen da puntu batera iritsi arte; orduan, beheraldi bat 

gertatzen da. Baina zahartzaroan oso sortzaileak diren pertsona asko dira aurrean aipatu denaren 

kontrakoaren adibideak. Sormen-lanaren ezaugarriak ezberdinak izan daitezke arloaren arabera: 

filosofian, historian baino gazteagoak direnean lortzen dute sormenaren puntu altu hori. Eta artean? 

Hainbat eta hainbat izan dira zahartzaroan lan zoragarriak egin dituzten idazle, eskultore eta 

margolariak! 

 

Autore guztiak ez daude ados baieztapen horrekin, eta aldarrikatzen dute zahartzaroan bizitzan zehar 

egindakoaren “jarraipena” besterik ez dugula aurkitzen... Teoria hori Borgesen hitzetan laburbil daiteke: 

“Zer egin dezaket hirurogeita hamaika urterekin? Neure burua plagiatu ” 
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22..  eerraannsskkiinnaa  
2.1. Atsotitzak5 

 

Amoratzea gazteentzat loratzea, 

zaharrarentzat xoratzea 

 
Asko daki zarrak, 

erakusi bearrak 

 
Asto zaharrak 

indarra urri ta putza ardura 

 
Bahe berriak iriña zuri, 

zaharrak ore hobea 

 
Egur zaharra, 

su txarra 

 
Gaztetan einiko (eginiko) geuzek, 

zartzaroan gogora etorri 
                                                      
5 www.ametza.com/bbk/htdocs/garate.htm web orritik hartuak. 
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33..  eerraannsskkiinnaa  
 

www.fedace.org 
 

 Zer da Hartutako Kalte Zerebrala? 
 

Istripu batek edo gaitz batek eraginda, jaiotzetik kalterik gabeko garuna zuten pertsonek bat-batean 

erasanak dituzte garun-egiturak.  

 

 Zein da kalte horren arrazoirik ohikoena? 
 

Ohikoena auto-istripu batek eragindako burezur-entzefaloko traumatismoa da. 

 

Beste arrazoi batzuen artean daude laneko istripuak, pertsonen arteko erasoak, erorketak eta abar 

 

 Zer aldaketa jasaten ditu bere bizitzan Hartutako Kalte Zerebralak jotako pertsonak? 
 

Kontzientzia-egoeraren aldaketak: batzuk larriak dira, beste batzuk leunagoak; kasu larrienetan, 

denbora- nahiz espazio-orientazio falta txiki batetik koma begetatiboan egotera artekoa. 

 

Aldaketak eguneroko bizitzaren jokabidean: pertsonak ikasi edo lan egiten bazuen, ezin du gehiago 

ikasi edo lan egin, arazo fisikoak ditu, atzerapen handia du adimenean eta heziketan, eta ezin du 

mantendu istripuaren aurreko bizitza. 

 

 Zer adinetakoa da pertsona hori? 
 

Batez ere gazteak, 18-30 urte bitartekoak. 

 

 Prebentzio-kanpainak ere egin izan dira. Aipa ezazu bat, eta saia zaitez horren inguruko 
informazio gehiago biltzen. 

 

Kardiologiako Espainiar Sozietateak egindako kanpaina edo auto-istripuak ekiditeko egindakoa. 

 

 Kalte honetan, zergatik ez da egia borondatea gai dela dena lortzeko? 
 

Borondaterik indartsuenak ezin duelako kaltetutako garuna konpondu, tekniko espezializatuengandik 

behar den laguntza jasotzen ez badu. 
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www.autismo.com 

 
 Zer da autismoa? 

 
Garapenaren ezgaitasun larria eta kronikoa; bizitzaren lehen hiru urteetan agertzen da. Mutilengan 

neskengan baino maizago ikusten da, eta ez du aldaketarik ezagutzen arraza, etnia edo gizarte-maila 

dela eta. Mundu osoko pertsonek jasaten dute. Hona hemen sintometako batzuk: 

 Nahasketak gaitasun fisikoen, sozialen eta hizkuntzaren agerpenean. 

 Sentipenei emandako ohiz kanpoko erantzuna. 

 Nahiz eta gaitasuna izan, hizkuntza ez du ikasten, edo berandu bereganatzen du autistak. 

 Pertsona, objektu edo gertaerekiko harreman arraroa. 

 

 Autismoaren sintomen zerrenda luze bat duzu aurrean; aukeratu itzazu zuri arraroenak 
iruditzen zaizkizun bost sintoma. 

 
Autista baten jokabideen artean hauek aurki ditzakegu: hizkuntzarik eza, atzerapena hizkuntzan, 

ekolalia edo entzuten duen guztia errepikatzea, ni eta zu izenordainak nahastea, beste umeekiko 

harremanik eza, begietara ez begiratzea, ez erantzutea, pertsonak objektuak balira bezala hartzea, 

eskuen mugimenduengatik kezka, soinu batzuen aurrean edo janari edo ehundura batzuen aurrean 

gaitzespen handia, pasibotasuna edo oldarkortasun handia, jostailuek ez dute haren interesa pizten, 

bere buruari kalte egitea, arlo batzuetan gaitasun-maila altua, esaterako, marrazteko, musikarako, 

kalkulatzeko eta abar (gogoratu Rain Man filma). 

 

 Autismoa eta eskizofrenia eta autismoa eta adimen-urritasuna bereizteko zailtasunak 
dituzte batzuek. Nola azalduko zenizkieke haien arteko ezberdintasunak? 

 
Autismoa eta eskizofrenia: autismoa haurtzaroan agertzen da, eskuarki ez dago aurrekaririk familian, 

ez da agertzen eldarniorik edo haluzinaziorik, baina bai epilepsia-krisiak kasuen ehuneko hogeita 

bostean. Eskizofrenia, ostera, nerabezaroan agertzen da, aurrekariak daude familian, eldarnioak eta 

haluzinazioak agertzen dira, baina arraroa da epilepsia-krisiak aurkitzea. Eskizofrenia autismoa baino 

maizago agertzen da. 

 

Autismoa eta adimen-urritasuna: autismoak jotako haurren hiru laurdenek adimen-urritasuna ere 

badute. Halere, ezberdintasunak daude bi horien artean. Lehenik eta behin, epilepsia agertzea: 

autismoan nerabezaroan agertzen da; adimen-urritasunean, berriz, haurtzaroan. Bigarrenez, autismoan 

defizit kognitiboa handiagoa da adimen-urritasunean baino. Hirugarrenez, adimen-urritasuna duen 

pertsonak ondo identifikatzen ditu gizarte- eta emozio-zeinuak; autistak, berriz, ez. Autistak ez du 

harmoniarik aurkitzen eboluzioan; adimen-urritasuna duenak, berriz, atzerapen orokorra du. Azkenik, 

esan behar da gizonezkoengan eragin handiagoa badute ere, adimen-urritasunean neska-mutilen arteko 

aldea txikiagoa dela autismoan baino. Autismoan lau umetik bat da neska.  
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44..  eerraannsskkiinnaa  
4.1 Oroimen motak  
 

“Amonak nire eskuko telefonoaren zenbakia gogoratu dezake hogei bat segundoan ” 

Erantzuna: iraupen laburreko oroimenak egin dezakeen zeregina dugu hau. Ikerketa batzuek ziurtatzen dute, 
mota horretako oroimenari dagokionez,  ez dagoela aldaketarik adinekoen eta gazteen artean. 

“Batuketa hau egin behar du nire amonak: 7+12+25. Batuketa egiten duen bitartean, gai da zenbakiak buruan 
gordetzeko ” 

Erantzuna: laneko oroimena dugu hori, eta bai, adinekoek arazoak dituzte halako problemak egiteko. 

“Amonak gogoratzen du furgoneta nola gidatu behar duen” 

Erantzuna: bai, prozedura-oroimena ez da aldatzen urteekin. 

“Amonak gogoratzen du joan den astean non egon zen” 

Erantzuna: hitzen bidez adierazten den edozein ezagupen gogoratzeko arazoak dituzte adinekoek. 

“Amonak gogoratzen du bere ezteiak nolakoak izan ziren” 

Erantzuna: oso zabaldua dago adinekoek duela asko gertatutakoa duela gutxi gertatutakoa baino hobeto 
gogoratzen dutela. Hori ez da guztiz egia. Oroitzapenik zaharrenak ez dira hain fidagarriak. Emozio-karga 
handia dute, eta askotan gogoratu dira. Horren ondorioz, badirudi hobeto gogoratzen garela haietaz; baina uste 
da gogoratzen diren bakoitzean aldaketa txikiak egiten direla, eta, ondorioz, gogoeta ez da hain zehatza. 

“Amonak bederatziaren biderkatze-taula gogoratzen du ” 

Erantzuna: oroimen mota hori ez da aldatzen edo oso gutxi aldatzen da. Adinekoek arazoak dituzte informazioa 
maiz erabiltzen ez bada edo ez bazaie behar beste denbora ematen. 

“Amonak gogoratzen du ni atzo nola nengoen jantzita” 

Erantzuna: adinekoek ez dute arazorik zeregin horretan. Oroimen honi inplizitu deritzo. Garuneko patologia 
askotan osorik irauten du. 

“Amonak gogoratzen du nire lagunaren izena” 

Erantzuna: oroimen mota horretan, esplizitu deritzonean, narriadura dute adinekoek. 

“ Amonak gogoratzen du hurrengo astean, asteartean, medikuarengana joan behar duela” 

Erantzuna: oro har, arazoak dituzte etorkizunean egingo diren gauzak gogoratzeko. Kanpoko laguntzekin konpen-
tsatu egiten da defizit hori (oharrak, agendak eta abar) 

“Amonak gogoratzen du furgonetako giltzak non gorde dituen” 

Erantzuna: arazoak dituzte. Eskuarki, ekintza horiek modu automatikoan egiten dira, arreta kontzienterik jarri 
gabe, eta informazioa berreskuratzeko zailtasunak daude. 

“Amonak gogoratzen du furgoneta non aparkatu duen” 

Erantzuna: oroimen mota horretan ere arazoak daude. 

“Amonak aurpegiak gogoratzen ditu ” 

Erantzuna: oroimen mota horretan ez dago arazorik. 

“Amonak gogoratzen du zerbait nork kontatu dion edo non entzun duen” 

Erantzuna: ez, ez du gogoratzen. Informazio-iturria zein den gogoratzeko arazoak daude. 
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55..  eerraannsskkiinnaa  
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66..  eerraannsskkiinnaa  
 

T R O N P E T A 

 

E N B O R R A 

 

GE R E Z I A K 

 

H I G I TU 

 

G A T Z A 

 

A R G A Z K I A 

 

B E T O R T Z A 

 

L U K I A 

 

P I K O N D O A 

 

O R K E S T R A 

 

I S T R I P U A
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77..  eerraannsskkiinnaa  
 

 



Arreta Soziosanitarioa 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

96 

 

88..  eerraannsskkiinnaa  
 

AZKENA 

TIGREA 

INTXAURRAK 

SUTEA 

TXILIBITUA 

ITURRIA 

EREIN 

GALTZERDIAK 

GAUA 

ZERUA 

EKAINA 

TXABOLA 
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99..  eerraannsskkiinnaa  
 

FUNTZIO 
KOGNITIBOA 

Borondatezko aditasuna. 

HELBURUA 
Ikusmenezko hautematea aktibatzea, aditasuna informazio 

garrantzitsura zuzentzea. 

ZEREGINA Zerrenda batean, gurutze baten bidez, identifikatu  ikurra. 

JARRAIBIDEAK 
“Aurrean duzun orri horretan  guztiak gurutzez markatu itzazu, eta 

gero, esan ezazu zenbat aurkitu dituzun ”. 

MATERIALA Bakoitzak orri bat eta arkatza edo bolaluma izango ditu. 

DENBORA 
Ez da zehaztuko; neur ezazu lehenak zeregina betetzeko behar duen 

denbora. 

BESTEAK 

Dagokion zerrendan kokatzeko, espazio-orientazioa behar da, baita 

tarterik gabeko oroimena gogoratzeko zer ikur identifikatu behar den 

ere; gurutzeak egiteko praxia (mugimendua) lantzen da, eta 

identifikatutako aleak kontatzeko, berriz, kalkulua. 
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1100..  eerraannsskkiinnaa  
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1111..  eerraannsskkiinnaa  
 

FUNTZIO 
KOGNITIBOA 

Borondatezko aditasuna. 

HELBURUA Ikusmenezko bereiztea garatzea. 

ZEREGINA 
Orri batean agertzen diren irudiak parekatuta daude, bat izan ezik. Zein den 

aurkitu eta marraztu behar da. 

JARRAIBIDEAK 
“Begiratu orri honi. Bertan objektu asko agertzen dira. Guztiek bikotekidea dute, 

batek izan ezik. Mesedez, saia zaitez hura aurkitzen, eta marraztu ezazu ”. 

MATERIALA Pertsona bakoitzak orri bat eta arkatza izango ditu. 

DENBORA Ez da neurtu behar. 

BESTEAK 

Zeregin honek eskatzen dituen aurretiko abilezien artean daude ikusteko zolita-

suna, orientazioa, tarterik gabeko oroimena, kontzentrazioa eta praxia (falta den 

objektua marrazteko). 
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1122..  eerraannsskkiinnaa  
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1133..  eerraannsskkiinnaa  

ANIMALIAK 
 

Q I V J Y F D C C B T R D Q I 
P X F J N H V G P X P M W V Z 
X S T W U B F G K E I U L I L 
E K O T S O A F I X A B K D L 
E R B I N U D E A R H A W T Q 
W K B A U U A Q R H B S A Q A 
D S I A Z N Y A D A I A Z K J 
G B H R I T Z Z S E H K T S M 
P P J E I U A U X D Q A R Q H 
R I R Z G K R K I U K T A N P 
R O B A A D I V R X W U H C K 
A B S J E L S N X O H A O W L 
B I J A L A R R O T A S Q A N 
R D D M F Q R A F A W L P Y L 
P P W I M U H R F G Z J A G Y 

 

 

BASAKATUA 
BASURDEA 
ERBINUDEA 
HARTZA 
KIRIKINOA 
OREINA 
ORKATZA 
OTSOA 
SAGUZARRA 
SATORRA 
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1144..  eerraannsskkiinnaa  

ANIMALIAK 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + 
+ + O T S O A + + + A B + + + 
E R B I N U D E A R + A + + + 
+ K + A + + A + R + B S A + + 
+ + I + Z N + A + A + A Z + + 
+ + + R I T Z + S + + K T + + 
+ + + E I U A U + + + A R + + 
+ + R + G K R K + + + T A + + 
+ O + A + D I + R + + U H + + 
+ + S + E + + N + O + A + + + 
+ + + A + A R R O T A S + + + 
+ + + + + + + + + A + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

BASAKATUA 
BASURDEA 
ERBINUDEA 
HARTZA 
KIRIKINOA 
OREINA 
ORKATZA 
OTSOA 
SAGUZARRA 
SATORRA 
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1155..  eerraannsskkiinnaa    
 

6.5 Adibidez, “zure gelan gaudenez, jantokira joango gara, lehengo solairura”, “arratsaldean film 
on bat emango dute telebistan, bigarren solairuko egongelan”, “eguraldi txarra egingo du hemen, 
Euskal Herrian” 

 

7.1  1.- a) 156 2.- a) 35-34-33 3.-  a) arantza 

  b) 259  b) 6-6-6   b) sustraiak  

  c) 156  c) 8-10-12   c) uroiloa 

  d) 77  d) 5-2-4   d) astelehena 

  e) 246  e) 38-47-57   e) ura 

  f) 479  f) 25-28-31   f) kioskoa 

 

8.7 Proposatzen den ordena hau da: 
1. Kaixo esan, eta aurkeztu ezazu saioa. 

2. Pertsona bakoitzaren identifikazioa: nor gaude saioan? Nor falta da? Eman itzazu izenak. 

3. Denbora-orientazioa: zer egun da gaur? Zehaztu data, goiza edo arratsaldea den, eta une 

horretako jarduerekin erlaziona ezazu informazioa. 

4. Espazio-orientazioa: non gaude? Datu zehatzak eman. 

5. Eguneroko jarduerak, gertaerak. 

6. Funtzio kognitiboekin erlazionaturik dauden jarduerak/zeregin ludikoak: orientazioa, arreta, 

estimulazioa. 

7. Espazio-orientazioa: oroimena. 

8. Denbora-orientazioa: oroimena. 

9. Hurrengo saioa noiz izango den adierazi, saioa itxi, eta agur esan. 

 

27. eranskina. Erantzunak: 
1. Gizarteak adinekoaren inguruko irudi faltsua du. 

2. Autore guztiak ez daude ados baieztapen horrekin. 

3. Oro har, arazoak ditugu geroaldian egingo diren gauzak gogoratzeko. 

4. Zeregin horrek aurretiko abileziak eskatzen ditu. 

5. Beste pertsona batzuekin erlazionatzeko erabiltzen ditugun gaitasunak dira trebetasun 

sozialak. 

 

69. orrialdeko gurutzegramaren erantzunak: 
1.- balidazio 2.- neuromalgutasuna 3.- horma-irudia 4.- laburreko  

5.- luzeagoa 6.- garunparalisia (garun-paralisia) 7.- tumorea 8.- agenda  

9.- ingurune 10.- malgua 11.- potentziala 12.- berreskuratzea 
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1166..  eerraannsskkiinnaa..  KKaallkkuulluuaa  
 

 54 + 25 + 63 + 14 = 
 

a) 146   b) 156  c) 148  d) 158 

 
 856 – 597 = 

 

a) 197   b) 249  c) 259  d) 297 

 
 78 x 2 = 

 

a) 156   b) 166  c) 146  d) 137 

 
 231 : 3 = 

 

a) 67   b) 58  c) 77  d) 69 

 
 82 + 79 + 64 + 21 = 

 

a) 246   b) 357  c) 298  d) 276 

 
 536 - 57 = 

 

a) 469   b) 479  c) 471  d) 481
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1177..  eerraannsskkiinnaa    
 

 Idatzi serie bakoitza osatzen duten hiru zenbaki 

 40 - 39 - 38 - 37 - 36 -…-…-… 
 12 - 12 - 12 - 6 - 6 - 6 - 12 - 12 - 12 -…-…-… 
 3 - 5 - 7 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - …-…-… 
 9 - 2 - 8 - 2 - 7 - 2 - 6 - 2 -…-…-… 
 3 - 5 - 8 - 12 - 17 - 23 - 30 -…-…-… 
 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 -…-…-… 

 
 Esan ezazu zein den serie bakoitzean ez dagokion 
elementua: 

 
Arrosa – arantza – ezkila-lorea – krabelina – txiribita 

 
Intxaurrak – gaztainak – sustraiak – hurrak – pikuak 

 
Erlea – kilkerra – matxinsaltoa – uroiloa – eltxoa 

 
Ekaina – astelehena – urria – abendua – abuztua 

 
Ura – arbela – koadernoa – konpasa – borragoma 

 
Iturgina – albaitaria – postaria – ikazkina – kioskoa 
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1188..  eerraannsskkiinnaa  
 

TRESNAREN IZENA ZER NEURTZEN DU? DESKRIBAPENA 
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1199..  eerraannsskkiinnaa    
 

TRESNAREN IZENA ZER NEURTZEN DU? DESKRIBAPENA 

Ezagutzazko 

miniazterketa 

(Folstein, Lobok 

egokituta). 

Espazio- nahiz denbora-

orientazioa, tarterik gabeko 

oroimena, datuak finkatzeko 

oroimena, aditasuna, kalkulua, 

hizkuntzaren sorkuntza eta 

errepikapena, irakurmena eta begi-

eskuetako gaitasuna. 

5-10 minututan aplikatzen da. 

Galderak bost ataletan sailkatzen dira: 

orientazioa, finkatzea, kontzentrazioa eta 

kalkulua, oroimena, hizkuntza eta 

eraikuntza. Galdera bakoitzari puntuazio 

bat ematen zaio. 30 puntu baino gehiago 

ateratzeak egoera normala adierazten du. 

14 baino gutxiago ateratzeak, berriz, 

egoera larria. 

Pfeiffer Galdetegia 

Funtzionamendu kognitiboa 

neurtzen duen tresna da: 

narriadura kognitiboa neurtzen du; 

baina, narriadura arina bada, ez du 

hautematen, ezta egoera 

kognitiboaren aldaketak ere.  

5 minutu behar dira aplikatzeko. 10 

galderaz osatutako galdetegia da, 

erabilerraza, eta lau atal neurtzen ditu: 

orientazioa, eguneroko gertaerei buruzko 

informazioa, kalkulua eta iraupen handiko 

eta laburreko oroimena. 

Informatzailearen 

Testa 

Pertsona nagusiaren 

mendekotasun-maila, 

zaintzailearen ustez. 

Azken hamar urteotan adinekoak 

eguneroko zereginetan eta adimen-

egoeran jasan dituen aldaketak neurtzeko 

hogeita sei esaldiz osatutako testa da. 

Adimen-ezgaitasuna 

neurtzeko Gurutze 

Gorriko Eskala 

Narriadura psikikoa  

Bost baieztapen dituen eskala da. 

Narriadura txiki batetik beheraldi 

nabarmen batera doa. 0 puntuk egoera 

normala adieraziko dute; 2 puntuk edo 

gehiagok, berriz, narriadura kognitiboa 

Pertsona nagusien 

depresioa neurtzeko 

Yesavage Eskala 

Depresioa adinekoengan 

15 minutuan adinekoak berak bete 

dezakeen eskala da. Hogeita hamar 

galdera ditu, baietz edo ezetz 

erantzutekoak. Depresioarekin batera 

agertu ohi direnez, antsietatea eta 

oldarkortasuna ere neurtu nahi ditu eskala 

honek. 
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2200..  eerraannsskkiinnaa  
 

FUNTZIO KOGNITIBOA  

HELBURUA  

ZEREGINA  

JARRAIBIDEAK  

MATERIALA  

DENBORA  

BESTEAK  
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2211..  eerraannsskkiinnaa  
 

     
  5   
     
7 8    
  3   
1     
     
   9  
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2222..  eerraannsskkiinnaa  
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2233..  eerraannsskkiinnaa  
 

 

         
 

      
 

       ⌧ 
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2244..  eerraannsskkiinnaa  
 

 

         

      

       ⌧ 
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2255..  eerraannsskkiinnaa  
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2266..  eerraannsskkiinnaa  
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2277..  eerraannsskkiinnaa  
 

1.- Faltsua Adinekoaren inguruko Gizarteak Du Irudi 

..................................................................................  

..................................................................................  

2.- Guztiak Ados Baieztapen Daude Horrekin Autore Ez 

..................................................................................  

..................................................................................  

3.- Har Arazoak Ditugu Oro Geroaldian Egingo Diren 

Gauzak Gogoratzeko 

..................................................................................  

..................................................................................  

4.- Horrek Aurretiko Eskatzen Abileziak Zeregin Ditu 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

5.- Pertsona Erlazionatzeko Sozialak Erabiltzen Beste 

Ditugun Dira Gaitasunak Batzuekin Trebetasun. 

...........................................................................................  

...........................................................................................  
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2288..  eerraannsskkiinnaa  
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