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Ahalegin handiagoa egin behar al du? 

Hartutako kalte zerebrala jasan duten ume eta nerabeen hezkuntza-premiei erantzuteko 

modua 

  

Liburuxka hau hartutako kalte zerebrala jasan duten haurren gurasoentzat da, 

irakasleekin, ikastetxeko aholkulariekin eta gaztetxoen heziketan parte hartzen duen 

edozein pertsonarekin parteka dezaten. Izan ere, informazioa eskaintzen du kalte 

zerebrala nozitu ostean hezkuntza-arazoak ager daitezkeela ulertzeko, eta, era berean, 

arazo horiek konpontzeko balizko estrategiak iradokitzen ditu. Halaber, irakurgai 

gehigarri batzuei buruzko erreferentziak dakartza, bai eta laguntza eskain dezaketen 

zenbait elkarteren zerrenda bat ere. 

Gurasoa edo interesa duen profesionala bazara, eta itzulpen hau esku artean baduzu, 

eskertuko dizugu mezu elektroniko bat bidaltzea info@hiruhamabi.org helbidera. 

 

© Children’s Acquired Brain Injury Interest Group (CABIG) 2011 

 

Ahalegin handiagoa egin behar al du? 

Hartutako kalte zerebrala jasan duten ume eta nerabeen hezkuntza-premiei erantzuteko 

modua 

 

Ingelesezko bertsioa Sue Walkerrek, Beth Wicksek eta Rob Forsythek idatzi zuten. 

Ingelesezko bertsioa Sue Walkerrek eta Beth Wicksek berrikusi zuten, 2010ean. 

 

Itzulpena: Hiru Hamabi |3/12  www.hiruhamabi.org 

 

Edizioa eta egokitzapena: Xiomara Sarmiento – Master-ikaslea- Granadako 

Unibertsitateko Itzulpengintza eta Interpretazio Saila. 

 

Proiektuaren finantzatzaileak: 

 

 

 

 

 

mailto:info@hiruhamabi.org
http://www.hiruhamabi.org/


 

 

3 

 

 

Edukiak 

 

 Benen istorioa                                                                     

 

 Guraso eta tutoreentzako informazioa                                         

 

 Zer da hartutako kalte zerebrala (HKZ)?                          

 

 Irakasleentzako informazioa                                                    

 

 Nola bereizi HKZ duten gaztetxoak eta hezkuntza-premia bereziak (HPB) 

dituztenak?       

 

 HKZ duten haurren ohiko arazoak                          

 

 Agerturiko arazoen interpretazioa                                         

 

 Zer jakin behar dute irakasleek?                                           

 

 Nola egin aurre eskolan HKZk eragindako HPBei? 

 

 Epilogoa 

 

 Esker onak                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Benen istorioa 

Benek 9 urte zituen bizikletan zihoala auto batek harrapatu zuenean. Hasiera batean, 

osasun-zentrora eraman zuten, anbulantzian; geroago, ordea, ospitalera, bertako 

instalazioak egokiagoak zirelako mutikoak hartutako kalte zerebrala artatzeko. Benek 2 

aste eman zituen koman. Onera etorri ahala, mutikoa nahasita sentitzen zen, eta 

oldarkortasun-arazoak sortu zitzaizkion. Alabaina, poliki-poliki, hobera egin zuen, eta 

mugitzeko nahiz komunikatzeko gaitasunak berreskuratu egin zituen, ospitalean jasotako 

laguntza handiari eta terapiari esker. Azkenik, aurrera bikain egin ostean, alta eman 

zioten. Denen iritziz, Benen susperraldia egundokoa izan zen. 

Mutikoa eskolara joaten hasi zen berriz, eta Ben eta gurasoak pozarren zeuden, familia 

osoa normaltasunera itzultzeko irrikan. Hasieran, lagunak eta irakasleak pozarren agertu 

ziren, eta lasaitu handia hartu zuten Ben erabat osatuta zegoela ikustean. Askietsirik 

zeuden, mutikoa berriro ere haiekin baitzen. Galdutako eskolak berreskuratu behar zituen, 

horixe besterik ez. 

Haatik, Benek jasandako aldaketak zailak ziren ulertzen. Denbora gehiago behar izaten 

zuen zereginak egiteko, eta, sarritan, bukatu ere ez zituen egiten. Izan ere, aise galtzen 

zuen arreta, eta arazoak zituen informazioa gogoratzeko, nahiz eta jarraibide erraz-

errazak izan. Bazirudien irakasleak esandakoa minutu batetik bestera ahazten zuela, ez 

zituen beti topatzen aipatu nahi zituen hitzak, eta irakurtzea lan nekeza bihurtu zen. 

Horrez gain, erraz nekatzen eta haserretzen zen. Bestalde, lagunek denbora gutxiago 

igarotzen zuten harekin; Benek ezin zien haien erritmoari, planei eta izaten zituzten 

elkarrizketei jarraitu. Mutikoaren iruzkinak eta jokamolde zentzugabea zirela eta, lagunek 

barre egiten zioten, eta Ben tentela zela uste zuten. Orobat, ez zuten gogoko nola 

haserretzen zen; lehen, ez zen horrelakoa. Mutikoaren irakasleak eta lagunak pentsatzen 

hasi ziren Ben hori eta istripuaren aurretik ezagutzen zutena ezberdinak zirela. Denbora 

asko behar izan zuten harengan ikusten zituzten aldaketak ulertzeko. 
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GURASO ETA TUTOREENTZAKO INFORMAZIOA 

ZERGATIK LIBURUXKA HAU? 

Liburuxka honek hartutako kalte zerebrala (HKZ) gertatu osteko zure seme edo alabaren 

egunerokoa jorratzen du; bereziki, eskolakoa. HKZ dela eta, egia da familia bakoitzak 

bere esperientzia duela, baina zenbait istoriok bat egiten dute hainbat kontutan. 

Liburuxkak sor daitekeen arazo-sorta zabala jasotzen du; gainera, batzuetan, ondorio 

horiek HKZ jasan eta luzarora agertzen dira. Jakina, informazio hori guztia gurasoentzako 

liburuxka batean bildu aurretik, zalantzak izan genituen, etsigarria izan baitzitekeen. Alta, 

familiekin mintzatu ginenean, beren ikuspegia jakinarazi ziguten: batetik, arazo horiek 

guztiak ez dira nahitaez jazoko; bestetik, informazioak edozein egoerari aurre egiten 

lagunduko lieke. Liburuxkaren bitartez, gaixotasun hau hobeto uler dadin nahi dugu, 

HKZ duten gaztetxoek benetako onurak izan ditzaten; izan ere, ikasgelan xede horri 

begirako gauza asko egin daitezke, funtsezkoak. 

Eskola garrantzitsua da HKZ duten umeentzat, baina, era berean, HKZ munta handiko 

kontua da ikastetxeetarako. HKZ duten haurrek berariazko arazoak planteatzen dizkiete 

irakasleei eta hezitzaileei. Horrek pentsarazi egin digu, eta liburuxka hau idazteko 

arrazoietako bat izan da. Gurasook epe luzerako ikuspuntua behar duzue, HKZ duen 

gaztetxo baten premiak sortu eta aldatu ahala zer gertatzen ari den sumatzeko, baina 

baliteke orain zure seme edo alabaren irakasleek ez eskaintzea behar besteko arreta eta, 

hortaz, ez ikustea egoera nola aldatzen ari den. Hori guztia arazoaren muinetako bat da. 

Orain dela gutxira arte, ez zaie arreta handiegirik eskaini HKZ duten ume eta nerabeen 

premiei; horregatik, arrotzak gerta dakizkioke zure seme edo alabaren irakasleari, bai eta 

ikastetxeko orientatzaileari ere. Beharbada, zure seme edo alabak irakasle berriak izango 

ditu urtero, eta litekeena da iraila heltzen den bakoitzean zuen seme edo alabarekin eta 

HKZrekin lotutako guztia azaldu behar izatea.   

Zeuk ezagutzen dituzu hobekin zer-nolako premiak dituen zure seme edo alabak HKZ 

jasan ostean. Horrexegatik, gure ustetan, bere burua seme edo alabaren izenean hitz 

egiteko gai ikusten duen gurasoa edo tutorea da HKZ duen gaztetxo batek izan dezakeen 

baliabiderik onena. Guri dagokigunez, laguntza eskaini nahi dizugu ikastetxean seme edo 

alabarentzat onena lor dezazun, eta, ildo horretatik, espero dugu liburuxka hau baliagarria 

izatea. Halaber, ikastetxeko irakasleekin eta gainerako langileekin parteka dezazun eskatu 
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nahi dizugu; hala, HKZ duten haurrek maiz jasan behar izaten dituzten arazoen berri 

izango dute. Liburuxkan, aholkua emateko gida orokor batzuk jaso ditugu, bai zuretzat 

bai zure seme edo alabaren irakasleentzat erabilgarriak izango direlakoan. Nahi izanez 

gero, kopiatu liburuxka hau, ez dago-eta horretarako eragozpenik. 

ZER DA HARTUTAKO KALTE ZEREBRALA (HKZ)? 

Hartutako Kalte Zerebrala haurtzaroan desgaitasun berria garatzeko faktorerik arruntena 

da. Jaio ondoren garunean gertatzen den edozein kalteri egiten dio erreferentzia, zeina 

hainbat arrazoirengatik gerta daitekeen, esate baterako: 

 Trafiko-istripuak 

 Erortzea 

 Garuneko tumoreak 

 Buruko isuria 

 Entzefalitisa eta oinarri neurologikoko beste gaixotasun batzuk 

Trafiko-istripuen edo erortzearen —eta ez gaixotasunen— ondoriozko HKZri 

traumatismo kraneoentzefalikoa (TKE) esaten zaio. Urtero, TKEak 20.000 ospitaleratze 

eragiten ditu Espainiako estatuan, eta intzidentzia handiagoa du gazteen artean1. Orobat, 

haurtzaroan heriotza eta hartutako desgaitasuna gertatzeko eragile nagusitzat jotzen da2. 

Espainiako estatuari dagokionez, 10 umetatik 1ek TKE larria jasango omen du 

haurtzaroan. Baina, aipatu bezala, TKEa hartutako kalte zerebralaren sorburuetako bat 

besterik ez da. Estatuan, egun, HKZ gaztetxoen garapen arrunta eteteko ziorik 

nagusietakoa da —urtero, 100.000 haurretatik 250i eragiten die3—. Horri guztiari 

gaineratu behar zaio ikasketa oztopatzen duten ikasleen desgaitasun-mailak ezberdinak 

direla. 

 

 

                                                             
1Lesiones Medulares y Traumatismos craneoencefálicos España. Osasun eta Kontsumo Ministerioa. 
ADACEN elkartea 
2Manejo del traumatismo craneal pediátrico. Espainiako Pediatria Elkartea 
3DCA en el colegio. Kalte Zerebralaren Espainiako Federazioa 
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IRAKASLEENTZAKO INFORMAZIOA 

HKZ jasan duten haurrak eskolara itzultzen direnean, ematen du ospitalean emandako 

egun eta asteetako antsietatearen zati handi bat desagertu egiten dela. Ohikoa izaten da, 

umeen hobe beharrez, gertatutako guztia gainditua egotea espero izatea, bai eta haurrek 

beren bizitzekin normaltasunez jarraitu ahal izatea ere; alegia, erabat “sendatuta” egotea. 

Tamalez, nahi hori sinplistegia da. HKZ jasan aurretiko ikasketa-arazoen ondoriorik 

sotilenak ere larriagotu egin daitezke HKZ gertatu ondoren, eta umeen ikasketa-prozesu 

osoan iraun dezakete. Horregatik, hezitzaileek haurren hezkuntza-ibilbide osoan izan 

beharko dute gogoan jazotakoa. 

HKZ jasan duten ume eta nerabeen hezkuntza-premiei erantzutea erronka bihur daiteke, 

hainbat arrazoirengatik. Ez dugu aholku azkar batzuekin jasoko dituzun eskakizun guztiei 

erantzuteko moduan egongo zarelako itxura eman nahi. Alabaina, aurrerapausoak lor 

daitezkeelakoan gaude, eta espero dugu liburuxka hau lagungarria izatea prozesu 

horretan. Hori oinarri, liburuxkak lagun diezazuketen zenbait estrategia azaltzen ditu. 

HEZITZAILEA ZAREN HEINEAN, AINTZAT HARTU GAZTETXOEN 

PREMIAK HKZ JASAN OSTEAN 

Argi izan HKZ jasan duten haur eta nerabeek aparteko hezkuntza-premiak dituztela. 

Gainera, behar horiek direla eta, aldeak izaten dira pertsona batetik bestera. Orobat, 

kontuan izan behar duzu HKZk prozesu “sakonak” dituzten arazo konplexu asko eragin 

ditzakeela azpian, eta, ulermen teorikorik gabe, kudeatzeko zailak izan daitezkeela. Gerta 

daiteke gaztetxo horien hezkuntza-premia bereziak (HPB) antzematea zaila izatea, eta 

konbinazioak eta profilak ezezagunak izan daitezke. Izan ere, askotan, ondorioak ez dira 

HKZrekin lotzen, eta gutxietsi egiten dira. 

Izan gogoan ohiko ebaluazioek mugak dituztela, eta aztertu adituengana aholku bila 

jotzeko aukera. 

Sustatu komunikazioa eta talde-lana. HKZ sekulako erronka da erakundeen arteko 

lanerako. 
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ENTZUN GURASOEI 

Sarri, HKZ duten ume eta nerabeen premiak denborak aurrera egin ahala agertzen dira, 

poliki-poliki, eta, askotan, gurasoek baino ez dute izaten istorio osoaren ikuspegia. Haurra 

kaltea nozitu aurretik eta ondoren ezagutu beharra dago, osterantzean ez dago jasan dituen 

aldaketez jabetzerik. 

DENBORAREN PODERIOZ, PREMIAK ALDATU EGITEN DIRA 

Lehen egokia zena baliteke orain ez izatea. Era berean, itxaropenak ere aldatu egiten dira, 

eta ikasle eredugarriak zailtasunak izaten has daitezke, bat-batean eta ageriko arrazoirik 

gabe. 

ORAINGOZ, DENA ONDO… 

HKZ jasan duten haur guztiak ez dira une berean itzultzen eskolara. Gehienak ospitaleko 

zainketa intentsiboen ostean bueltatzen dira, zuzenean, baina beste batzuk 

errehabilitazioan edo etxean luzaroan egon ostean —eskola-laguntza jasota edo hura 

gabe— itzul daitezke. 

HKZk kalte ikusezina eragiteko ahalmen handia du. Umeak ibiltzen dira, hitz egiten 

dute, eta itxura “ona” izan dezakete, baina ikasketa-, jokabide-, kontzentrazio- eta 

antolaketa-arazo berriak dauzkate; agerikoak ez direnez, sarritan ez dira HKZrekin 

lotzen, eta gutxietsi egiten dira. Ondorio fisikoak —ibiltzeko zailtasuna, eskuen 

mugimendu xehea, ahulezia gorputzaren alde batean, buruko minak edo konbultsioak—

arazo bihur daitezke hasieran, kaltea jasan osteko sendatze-epean. Are gehiago: haur 

batzuen kasuan, arazo fisiko horiek luzaroan iraun dezakete. Arriskua, baina, arreta osoa 

arazo horietan jartzean datza, hain nabariak ez diren arazo kognitiboei ere eskaini behar 

baitzaie.     

... BAINA ORAINDIK ERE ONDORIOAK AGER DAITEZKE 

Maiz, kaltea ezagutza berrien ikasketarekin lotuta dauden egituretan jazotzen da, eta 

gaizki ulertu ohi da eduki berriak ikasteko zailtasunak eta kaltea pairatu aurretik 

eskuratutako ahalmenen eta ezagutzen arteko konbinazioa. Izan ere, gerta daiteke HKZ 

duten gaztetxoek hasierako sendatze-prozesua burutzea eta, handik oso gutxira, 
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“normaltasunera itzuli” direla ematea. Era berean, baliteke proba formalak (ulermen-

gaitasunaren ebaluazioa, esaterako) ondo egiteko gai izatea, itxuraz, kaltea nozitu aurretik 

berenganaturiko ahalmenak baliatuko baitituzte. Alabaina, hortik aurrera, askotan, 

haurrek ez dute lortzen beren adinaren araberako aurrerapen egokirik, eta gero eta 

atzerago geratzen dira ikaskideen aldean. 

Umeak etengabeko garapenean murgilduta daude. Adibidez, garapen neurologikoak 20 

urte bete arte irauten du, gutxi gorabehera. Horregatik, baliteke garun-eremu espezifikoak 

kaltetuta egotea, baina ez konturatzea, harik eta eremu horiekin lotutako trebetasunak 

garatzeko garaia heldu arte —hasierako kaltea jasan eta urte batzuetara gerta liteke—. 

Adibidez, lobulu frontaleko eremu jakin batzuek parte hartzen dute gaitasun betearazleak 

direlakoetan, alegia, norberaren ekintzak antolatzeko eta bideratzeko ahalmenetan. 

Trebetasun horiek ez dira nerabezarora arte erabat agerian geratzen, beraz, bost urteko 

haur batek lobulu frontalean kaltea jasanez gero, ez da urte batzuk pasatu arte jakingo 

zein diren funtzio betearazlearen esparruko ondorioak.   

Hala, printzipioz, arazo “berriak” urte askoren buruan ager daitezke. Zoritxarrez, 

litekeena da azkenaldian ume batez arduratzen ari diren irakasleek ez jakitea urte batzuk 

lehenago HKZ jasan zuela,  haurra “sendatutzat” jo baldin bazen, eta zail izango dute 

gertakari guztien arteko lotura ezartzea. Batzuetan, eragin latentea edo atzeratua esaten 

zaio horri. Aipatu guztiaren ondorioz, beharbada, HKZ duten ume eta nerabeen HPBak 

modu adierazgarriagoan aldatuko dira haien eskola-ibilbidean zehar, eta gertuagotik 

gainbegiratu eta zaindu beharko dira.    

NOLA BEREIZI HKZ DUTEN GAZTETXOAK ETA HPB-AK DITUZTENAK? 

Eskolan, irakasleek antzeko jokabideak ikus ditzakete kalte zerebrala duten umeen eta 

beste zenbait arazo —ikasketa-desgaitasun espezifikoak, arreta-nahasmenduak edo 

zailtasun emozionalak eta portaerarekin lotutakoak— dituztenen artean. Haatik, kalte 

zerebrala duten haurrek bestelako arazoak dituzte, nahiz eta garapen-zailtasunak 

dituztenen ezaugarri ugari ere izan. 

Hurrengo puntuetan, batzuen eta besteen ezaugarri komunak aipatuko dira; izan ere,  

ezaugarrion arteko konbinazioak HKZ duten haurrak bestelako arazoak dituztenengandik 

bereizteko balio dezake. 
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HKZ duten gaztetxoek: 

 Kaltea pairatu aurretik, nota onez osatutako historia akademikoa eduki lezakete. 

 Ikasketa-profilari dagokionez, goi-mailako trebetasun batzuk beren horretan izan 

litzakete, eta beste batzuk, aldiz, ahulduta edo galduta. 

 Moldatzeko estrategien beharra eduki lezakete, galera kognitibo jakin batzuk 

orekatzeko (adibidez, oroimena eta antolaketa). 

 Informazio berria orokortzeko eta antolatzeko arazoak erakuts litzakete. 

 Ezohiko errendimendu-eredua izan lezakete; tartean, aurrera egiteko 

abiadurarekin lotutako gorabehera asko. 

 Aurretik ikasitako informazio-kopuru jakin bat gogora lezakete. 

 Autokontrol urria izan lezakete, eta, ondorioz, portaera desegokiak,  

inpultsibotasuna eta arreta galtzeko erraztasuna.   

 Arazoak konpontzeko eraginkortasunik eza izan lezakete, bai eta egindako 

akatsetatik ikasteko ezintasuna ere. 

 Emozioen kontrola gal lezakete —umore-aldaketa etengabeak, suminkortasun 

handia—. Horrez gain, aurpegi-adierazpenak mugatuta izan litzakete. 

 Errutinetan gerta daitezkeen aldaketetara, ustekabekoetara... egokitzeko 

zailtasunak eduki litzakete. 

 Baliteke ez ohartzea kaltea jasan ondoren beren trebetasunetan, nortasunean eta 

jokabideetan aldaketak gertatu direla. 

Portaerazko ezaugarri nahiz ezaugarri fisiko eta kognitibo horien arteko konbinazioak —

maiz, ezohikoa— HKZ duten gaztetxoak ikasteko beste zailtasun batzuk 

dituztenengandik bereiziko ditu. 

HKZ dute haurren HPBak hautemateko eta horiei aurre egiteko protokoloak aplikatuko 

diren arren, ume horiek gainerakoengandik bereizten dituzten ezaugarriak beren neurrian 

hartu beharko dira kontuan. 
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HKZ DUTEN HAURREN OHIKO ARAZOAK 

HKZ jasan ondoren eskolara itzultzen direnean, gaztetxoek erresistentzia fisiko eta 

kognitibo mugatua izan dezakete. Litekeena da ez izatea kapaz lana lehen egiten zuten 

maila edo abiadura berean egiteko. Halaber, uzkur eta suminkor ager daitezke, eta 

frustrazioa aise senti dezakete. Ingurukoentzat ezaugarri horiek guztiak nabarmenak izan 

badaitezke ere, baliteke haiek ez konturatzea kaltea pairatu ostean beren errendimendu 

akademikoa edota soziala aldatu egin dela. HKZ nozitu ostean, haurrek esparru hauetan 

izan ohi dituzte arazoak: 

FISIKOA 

Nabarmendu beharra dago umeek suspertze fisiko ona izaten dutela HKZ jasan ostean. 

Halere, kasu batzuetan, zailtasun garrantzitsuak ager daitezke, hala nola tetraplegia 

(haurrek ahulezia edo koordinazio-arazoak izan ditzakete, lau gorputz-adarretan) edo 

hemiparesia (ahulezia gorputzaren alde batean). Oro har, koordinaziorik eza izaten dute 

(motrizitate xehearen edo larriaren —edo bien— kontrolari eragiten dio), eta ikusteko 

edo entzuteko gaitasuna gal dezakete. Horrez gain, gaztetxoek arazo iraunkorrak paira 

ditzakete, beren jarduera-maila orokorrari eta errendimenduari eragin diezaieketenak: 

buruko minak, konbultsioak, zorabioak, ikusmen lausoa, nekea, lepoko edo bizkarreko 

giharretako mina, eta belarrietako burrunbak. 

Epilepsia HKZren konplikazio bat izan daiteke. Haurrek zenbait konbultsio-mota jasan 

ditzakete, besteak beste: konbultsio orokor larriak (gorputz osoari eragiten diote), 

absentzia-konbultsioak (umeak begirada finkoaz geratzen dira) edo konbultsio partzialak 

(kontrolik gabeko mugimenduak edo ekintzak dakartzate berekin). Konbultsioei aurre 

egiteko sendagaiek konbultsioak kontrola edo prebeni ditzakete, baina, noiz edo noiz, 

albo-ondorio kaltegarriak eragin ditzakete, jokabide-aldaketak eta mugitze-jarduerarekin 

edo alerta-mailekin lotutakoak, esaterako. 
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NEKEA 

HKZ pairatu ondoren, maiz, haurrek akidura-maila oso handiak, ezohikoak, izaten 

dituzte. Horrek, jakina, gaztetxoen eguneroko bizimodua oztopa dezake. Hala, eskolara 

itzulitakoan, baliteke HKZ duten haurrek ikasketa-ordutegia murriztu eta atsedenaldiak 

sarri egin behar izatea, errendimendu jarraituko erritmoari eusteko arazoak izaten 

baitituzte. Nekea bat-batean agertzen den zailtasun iraunkorra eta epe luzerakoa izan 

daiteke HKZ duten umeentzat; arez dutenenentzat, aldiz, pixkanakakoa izaten da.   

HIZKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA 

HKZ duten gaztetxo gehienek hitz egiteko gaitasuna berreskuratu, eta esaldi ulergarriak 

osatzen dituzte. Haatik, horrek hizkuntza-arazo sotilagoak, baina garrantzitsuak, ezkuta 

ditzake. Izan ere, kaltetutako beste esparru batzuetan bezala, askotan profil “desberdina” 

ikus daiteke HKZ duten umeen gaitasun komunikatiboei dagokienez. Gainera, HKZk 

eragindako komunikazio-arazoak dituzten haurrek nekez erakusten dituzte hizkuntzaren 

garapenarekin lotutako arazoen ohiko komunikazio-profilak. 

Komunikazioa ahalmen konplexuen sorta zabalaren mende dago, eta HKZk horietako bat 

edo guztiak kalte ditzake. Garunaren zenbait atalek kudeatzen dituzte hizkuntzak eta 

komunikazioak behar dituzten gaitasunak, eta ahalmen horiek kalteturik egon daitezkeen 

beste gaitasun fisiko eta kognitiboren baitan daude, erabat. Adibidez, oroimen-arazoek 

hitzak aurkitzeko zailtasunak eragin ditzakete, bai eta arreta-defizita edo informazioa 

prozesatzeko moteltasuna ere, eta horrek guztiak eragin dezake gaztetxoek ez parte 

hartzea normaltasunez ikasgelan, talde-jarduera batean edo beren inguru hurbilean —

familia eta lagunak—. 

ARRETA ETA KONTZENTRAZIOA 

HKZ jasan ondoren arreta- eta kontzentrazio-arazoak sortu ohi direnez, ume eta nerabeek 

beren ikasketarekin eta portaerarekin lotutako ondorio larriak jasan ditzakete. Arreta 

jartzea eta hari eustea oinarrizko trebetasuna da, funtsezkoa ikasi ahal izateko, eta, 

kaltetuta egonez gero, beste gaitasun kognitibo askori eragin diezaieke. Esaterako, 

oroimen-arazoen ondorio dirudiena, zenbaitetan, arreta eskasarena izan daiteke. Nolanahi 

ere, bien arteko harremana estua da: informazioari arreta ez jartzeak nahitaez ekarriko du 

berekin informazio hori behar bezala ez gordetzea oroimenean.   
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Arreta jartzeko ahalmen-maila ezberdinak daude. Hala, haurrak gai izan daitezke jarduera 

jakin batean adi egoteko, baina arazoak izan ditzakete arreta hori beste ekintza batera 

bideratzeko, bai eta arreta bi eginkizunetan edota zeregin bereko bi ataletan jartzeko edo 

txandakatzeko ere. Adibidez, zailtasunak izan ditzakete testuliburu bateko argibideei 

jarraitzeko eta informazioa ulertzeko erantzun bat idazten duten aldi berean. Umeen adi 

egoteko gaitasuna eginkizunaren eskakizunen eta haien alerta-, neke- edo interes-

mailaren mende egongo da. Era berean, norberaren pentsamenduetan murgilduta 

egotearen ondorioz, burua beste leku batean izan dezakete, eta horrek ere eragina izango 

du arreta jartzeko ahalmenean. 

OROIMENA 

Oroimena oso konplexua da, HKZk kalte ditzakeen beste zenbait prozesu bezalaxe. 

Batzuok oroimen txarra dugula esan arren, normalean guztiok jotzen dugu ziurtzat gure 

gogoratzeko gaitasuna, eta, sarriegi, pertsona batzuek gutxietsi egiten dituzte HKZ 

dutenen oroimen-arazoak. “Neuk ere oso oroimen txarra dut!” diote askok. Jakina, 

aipamen horrek benetako oroimen-arazoak dituztenekiko begirunerik eza erakusten du. 

Oroimenean parte hartzen duten prozesu askok kaltea modu selektiboan jasan dezakete, 

eta prozesu osoa ere kaltetuak izan daitezkeen beste gaitasun batzuen baitan dago. 

Garrantzitsua da horiek guztiak ezagutzea eta aintzat hartzea, edozein arazo funtzional 

konpontzen saiatu aurretik. Oro har, gogoratzeko prozesua hiru ataletan antola daiteke: 

kodifikazioa (informazioa “barneratu”), bilketa (“artxibatu”) eta berreskuratzea 

(“gogoratu”). Memorizazio-prozesuak beren horretan bi multzotan sailka daitezke: epe 

laburrerako lan-oroimena eta epe luzerakoa. 

Oroimenaren elementu horietako edozeinek kaltea jasan dezake, eta gainerakoek, aldi 

berean, nahiko ondo eutsi diezaiokete ordura arteko egoera onari. Halaber, arazoak 

prozesu batean baino gehiagotan gerta daitezke. Esaterako, gerta liteke HKZ jasandako 

pertsonek informazio bisuala ahozkoa baino errazago gogoratzea. Oroimena da HKZk 

sarrien kaltetzen duen arlo funtzionaletako bat.    
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INFORMAZIOA PROZESATZEKO ABIADURA 

Lesioa arina izan arren, HKZren ostean normala da gaztetxoengan informazioa 

prozesatzeko abiadura murriztea. Era berean, horrek komunikatzeko gaitasun orokorrei 

eragingo die, bai eta trebetasun sozialei eta ikastetxeko zeregin akademiko guztiak 

egiteko ahalmenei ere. Esaterako, hasiera batean, haur batek uler dezake zer eskatzen ari 

zaion, baina, informazio-kopurua handitu ahala, azkar gal dezake ildoa. Hala, 

informazioa jaso, prozesatu eta erantzuna ematen duen bitartean, taldeak aurrera egingo 

du eginkizunetan, eta, hortaz, umearen erantzuna desegokia izango da. Askotan, motel 

erantzuten duten haurrak bazterturik geratzen dira —batzuetan, errazagoa zaie 

erantzuteko ahaleginik ez egitea—, eta, ondorioz, gero eta isolatuago egon daitezke beren 

ikaskideengandik. Bestalde, errendimenduaren abiadura jasotzen ez duten ebaluazioek 

irudi ez oso errealista isla dezakete haurrek ikasgelan moldatzeko duten gaitasunaz. 

PERTZEPZIOA 

Eskuarki, gure pertzepzio-trebetasunek aukera ematen digute gure zentzumenen 

informazioa barneratzeko eta, dagoeneko badakiguna abiapuntu, hura zuzenean 

interpretatzeko, adierazgarria bihur dadin. Beraz, gure arretak eta gaitasun kognitiboek 

harreman estua dute pertzepzioarekin. HKZ pairatu ondoren, edozein zentzumenekin 

lotutako pertzepzio-ahalmenak izan daitezke kaltetuak, baina ikusmen-pertzepzioarekin 

loturiko arazoak dira ohikoenak. Horiek errendimendu akademikoari eragin diezaiokete, 

eta hiru motatakoak izan daitezke: espezifikoak, pertzepzio “nahasia” baino ez 

dakartzatenak eta urritasun kognitibo orokorragoen emaitza direnak. 

Ikusmen-pertzepzioaren eremu espezifikoek ondokoak hartzen dituzte barne: irudiaren 

irmotasuna (edozein formatan azalduta ere, irudia igartzeko trebetasuna), irudiaren azala 

(irudiak edo objektuak atzealdetik bananduta antzematea), kokapena espazioan (besteak 

beste, alderantzikatzeez eta errotazioez jabetzea) eta espazioarekin zerikusia duten 

loturak (objektuez/irudiez ohartzea, norberarekiko eta gainerakoekiko harremana 

oinarri). 
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GAITASUN BETEARAZLEA 

Garunaren sistema betearazlea jokabidearen zaintzaz, plangintzaz eta antolakuntzaz 

arduratzen da. HKZren ondoren, sistema hori kalteturik gera daiteke, eta, orduan, arazoak 

agertu ohi dira helburuak ezartzeko eta horiek burutu arteko jardueren jarraipena egiteko, 

adibidez: eskola-motxilan beharrezkoak izango dituzten gauzak sartu edo eskola-proiektu 

bat gauzatzeko beharrezko urratsak planifikatu. Horiez gain, HKZ duten haurrek 

zailtasunak izan ditzakete jarduera bati ekiteko, arazoei konponbide moldagarria 

emateko, autokontrola izateko eta portaeran aldaketak egiteko. Orobat, baliteke ez izatea 

gauza dakitena modu egituratuan erakusteko; esaterako, ausaz egin dezakete lan, ariketa 

bat erditik hasita, aurrera nondik egingo duten planifikatu gabe, edo lortu behar dituzten 

emaitzak zein diren ulertu barik. 

ARAZO PSIKOSOZIALAK ETA JOKABIDEZKOAK 

HKZ duten haurrek portaera problematikoak erakuts ditzakete, bai eskolan bai eskolatik 

kanpo. Gerta liteke zenbait jokabide-aldaketa ez nabaritzea hil edo urte batzuk igaro arte, 

kaltea jazo delako garuna oraindik garatzen ari denean eta umeak hazten ari direnean, eta 

kaltearen berezko ezaugarriek horretarako bide ematen dutelako. Aipatu jokabide-

aldaketei dagokienez, ohikoenak izaten dira erabateko umore-gorabeherak, 

suminkortasuna, frustrazioa, inpultsibotasuna eta emozioen kontrolik eza . Hala, umeak 

oihuka hasi, ikaskideekin borrokatu eta aise haserre litezke, eta adierazpen desegokiak 

egin litzakete. Ildo horretatik, HKZ jasan aurretik izandako jokabide-arazoak areagotu 

daitezke kaltea pairatu ostean. Halaber, haurrek portaera desinhibitua edo oldarkorra gara 

dezakete, baina, era berean, uzkurrak izan daitezke, eta eman dezake ez dutela ez  

motibaziorik ez ekimenik. 

Jokabide desegokia portaera zaintzeaz arduratzen diren garun-eremuak kaltetuta 

egotearen ondorio izan daiteke, baina baita HKZ duten haurrek jasaten dituzten urritasun 

kognitiboek edo sozialek eragindako frustrazioaren albo-ondorio ere. Umeak hazi ahala, 

jokabidea zaintzea, iraganean egindako akatsetatik ikastea eta beren buruaren irudi ona 

garatzea espero izaten da. Alabaina, HKZ duten haurrek beren portaera zaintzeko arazoak 

izan ditzakete, eta, horregatik, portaera desegoki hori ez da propio erabakitako jarreratzat 

jo behar. Izan ere, gogoan eduki beharra dago zaintza-gaitasun hori kaltetuta egon 

daitekeela, eta ahalmen kognitiboen galerak —arrazoitzeko, arazoak konpontzeko edo 
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adierazpen egokiak egiteko— jokabide desegokiak eragin ditzakeela. Agindutako 

sendagaiek ere gaztetxoen portaera alda dezakete. 

AGERTURIKO ARAZOEN INTERPRETAZIOA 

Askotan, aipatu arazoen ondorioak elkarrekin lotuta egoten dira, eta zaila izan daiteke 

hautematea. Edonola ere, garrantzitsua da ulertzea umeen defizit kognitiboen zein 

jokabidezko urritasunen eta eskola-errendimenduaren arteko lotura. Izan ere, gaitasun 

kognitiboen narriadurak ikasteko, inguruarekin elkarrekintzan aritzeko eta harreman 

sozial aproposak garatzeko ahalmenei eragiten die. Kalte zerebralak edozein prozesu 

kognitibo eten edo kalte dezake, eta, ondorioz, aipatu arazoak era askotan azalera 

daitezke, baina gerta liteke, hasiera batean, ez egotea garbi. Adibidez, eskolan lan bat ez 

entregatzea haurraren zenbait ezintasunen seinale izan daiteke: eginkizun bati ekitekoa, 

arretari eustekoa, zeregin batetik beste batera modu antolatuan igarotzekoa, lana 

ezarritako denboran bukatzekoa edo lana amaitutakoan irakasleari eman behar diotela 

gogoratzekoa. Horiek guztiak balizko azalpen batzuk dira, eta nabarmendu egiten dute 

portaera desegokiaren azpian egon daitezkeen faktoreak kontuan hartzeak duen 

garrantzia. 

Gogoeta horiek HKZ duten ume eta nerabeei egiten zaizkien hezkuntza-mailako 

azterketen mugak erakusten dituzte. Ebaluazio neuropsikologiko espezializatua oso 

baliagarria izan daiteke haur jakin baten arazo zehatzen zergatiak ulertu ahal 

izateko. Ebaluazio hori eskualdeko neurologia pediatrikoko zentroetan edo arlo 

horrekin loturiko zerbitzu espezializatuetan egin liteke, eta ikastetxeak, toki-

administrazioak edo parte har lezaketen beste pediatra batzuek egin beharko 

lituzkete bai tokiko erabilgarritasunaren bai egin litezkeen deribazioen gaineko 

kontsultak. 
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ZER JAKIN BEHAR DUTE IRAKASLEEK? 

Kalte zerebrala duten ume eta nerabeen hezkuntza-premien ebaluazioa prozesu 

aldeaniztuna da, eta neurri formaletan nahiz informaletan (funtzionalak) oinarritzen da. 

Gogoratu beharra dago proba estandarizatuek ikasleen trebetasunen lagin bat neurtzen 

dutela, egun eta ingurune jakin batean. Proba estandarizatu orokorren (adimen-kozientea, 

esaterako) puntuek haurren urritasun espezifikoak edo indarguneak gehiegi edo gutxiegi 

balioets ditzakete. Are gehiago, jazo liteke azpian den prozesu kognitiboen narriadurari 

buruzko argibiderik ez ematea, eta kalte horrek biziki eragingo dio gaztetxoaren 

gaitasunari eskolan aurrera egiteko. Halaber, baliteke ohiko azterketa edo proba ezagun 

batzuk haurrak kaltea jasan aurreko trebetasunak eta barneratutako informazioa bakarrik 

neurtzen saiatzea. Ahal izanez gero, baliagarria izan liteke HKZ jasandako umeekin lan 

egiten eskarmentua duen psikologo baten ebaluazioa eta aholkua jasotzea, haurraren 

ikasketa-arazoak argitzen laguntzeko. Irakaslearen oharrek ebaluazioaren atal integral bat 

osatzen dute; izan ere, irakasleak gaztetxoekin duen eguneroko harremanak erresistentzia 

fisikoaren galera antzematea ahalbide dezake, bai eta antolaketa-ahalmenen urritasuna 

ere. Horiez gain, irakaslea egoera bereziki estresagarriez ohar daiteke, hala nola zelan 

aritzen diren haurrak elkarrekintzan ikaskideekin eta ikastetxeko langileekin, bai eta 

ebaluazio estandarizatuetan agertzen ez diren beste xehetasun batzuez ere. 

Ebaluazio integralaren beste osagai bat da kaltea jasan aurreko errendimendu akademikoa 

eta egungoa alderatzea, erkaketa horrek haur jakin baten aldaketa kognitiboak, fisikoak 

eta jokabidezkoak antzematen laguntzen baitu. Ebaluazio egokiak umearengan kaltetuta 

ez dauden eskuratutako ezagutza-arloak suma ditzake, eta hura jasaten egon litekeen 

ikasketa-arazo konplexuak zehazten lagun dezake. Ebaluazio-material guztiak biltzea 

lagungarria izango zaio irakasleari HKZ duen gaztetxoari begirako osabidezko neurri 

aproposak abiatzeko ikasgelan. 

Kalte zerebrala izan duen haur bat ikasgelan arazoak izaten ari dela uste baduzu, 

onuragarria izan daiteke beheko zerrendan jasotako arazoak gertatzen ari diren aztertzea. 

Zerrendaren xedea ez da diagnostiko-tresna bihurtzea, baina lagungarria izan daiteke 

ikasgelako premiak hautemateko. Galdera guztiak adinaren arabera ikasleengandik 

espero daitezkeen kontu zehatzekin lotuta daude, eta gainerako ikasleekin alderatuta 

erantzun behar zaie. 
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 Bai Ez 

Gai al da arreta eginkizun zehatz batean jartzeko?   

Gai al da arreta zeregin batetik beste batera erraz aldatzeko?   

Erraz galtzen du arreta?   

Gai al da bakarrik lan egiteko?   

Gai al da eginkizun bat modu eraginkorrean antolatzeko 

(sekuentziatzeko)? 

  

Gai al da zeregin batean galdetu barik jarduteko?   

Gai al da arazoak konpontzeko?   

Gai al da egindako akatsetatik ikasteko?   

Gai al da argibide idatziei jarraitzeko?   

Gai al da ahozko argibideei jarraitzeko, behin bakarrik azaltzen 

bazaizkio? 

  

Gai al da informazio berria gogoan izateko?   

Gai al da hizkuntza bere pentsamenduak argi adierazteko erabiltzeko?   

Gai al da ikasgelan aurreikusitako denboran erantzuteko?   

Gai al da bere lanabesak —ikasmahaia, materialak...— antolatzeko?   

Bere adina kontuan hartuta, jokabide egokia al du?   

Egoki aritzen al da ikaskideekin elkarrekintzan?   

Onartzen al ditu aldaketak bere errutinan?   

Ba al du erresilientziarik?   

Egonkorrak al dira bere errendimendua eta portaera?    

Gogoan al du zein diren bere ahulgune eta indarguneak?   
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NOLA EGIN AURRE ESKOLAN HKZ-K ERAGINDAKO HPB-EI? 

Kalte zerebrala jasan duen haur edo nerabe orok indarguneen eta zailtasunen arteko 

konbinazio jakin bat garatzen du. Horregatik, ikasgelan egin beharreko esku-hartzearen 

plangintza egiterakoan, funtsezkoa da ume bakoitzaren premiak aintzat hartzea. Eskolara 

itzultzen direnean, HKZ duten haurrak, sarritan, ez dira izaten ikasle eraginkorrak, eta 

laguntza behar izaten dute beren gaitasun kognitiboen murrizketa orekatzeko. Era berean, 

kalte zerebrala pairatu aurretik ikasketa-arazoak zituzten haurren kasuan, zailtasun horiek 

beren horretan jarraituko dute, edo areagotu egingo dira. Hortaz, ikastetxeak beharrezko 

estrategiak eskaini beharko lizkieke ikasleei ikasketa erraztu ahal izateko. 

Gaztetxoak eskolara itzuli aurretik, komenigarria da haien ardura izan duten eta, 

beharbada, izaten jarraituko duten profesionalek ikastetxeko orientatzailea 

erreferentziazko pertsonatzat jotzea. Orobat, informazioari eta esku-hartzeari dagokienez, 

orientatzaileak gurasoei begirako zubi-lanak egin behar ditu. Kalte zerebrala jasan duen 

ume edo nerabe batentzako BHPak (Banakako Hezkuntza Plana) aukera eman behar du, 

batetik, aldaketak etengabe eta malgutasunez egiteko, eta, bestetik, osabidezko 

estrategiak garatzeko. 

Askotan, HPBak dituzten beste gaztetxo-multzo batzuekin erabiltzen diren estrategia 

asko, jardunbide egokien baitan, ez dira baliatzen HKZ jasan duten haurrekin, dela 

gaitasun handiagoa dutelakoan, dela beren ahalmena kontuan hartuta maila eskasagoaz 

lan egiten dutelakoan. Nolanahi ere, kalte zerebrala duten haurren gaitasuna gorabehera, 

hona hemen irakasleek haien ikasketa indartzeko eta portaera hobetzeko erabilgarritzat 

jotzen dituzten zenbait estrategia: 

• Ahal den heinean, ikasgelan ingurunea egokitu. 

• Eginkizunak ataletan banandu, eta atal bakoitza pixkanaka aurkeztu, zailtasun-

mailaren arabera, errazenetik hasita. 

• Ahal dela, informazioa errepikatu, finka dezaten. 

• Denbora gehigarria eman, umeek informazioa prozesatu eta erantzun dezaten. 

• Osabidezko teknologia —ordenagailuak, grabagailuak edo boligrafo 

adimendunak— erabili haurrek ikasgelan egin beharreko jardueretan. 
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• Ikasgelan bete beharreko argibideak eta seinaleak ezarri, keinuak, gauzak 

gogoratzeko txartelak eta arau idatziak, esaterako. 

• Kide-sistema bat sortu umeari eskolako eraikinean barrena ibiltzen eta 

ordutegi bati jarraitzen laguntzeko. 

• Haurrei ikasketa-laguntzaile bat jarri, oharrak hartzeko, jarraibideak argitzeko 

edota egiten ari diren lana jasotzen laguntzeko. 

• Haurren arazo fisikoak —buruko minak, nekea— aintzat hartu, eta itxaropen-

maila horien arabera egokitu. 

• Liburuak eta materiala antolatzeko sistemak garatzen lagundu. 

• Haurrak ez dira egon behar ebaluazio normalizatuei edo formalei dagozkien 

neurrien mende baino ez. 

ARRETA ETA KONTZENTRAZIOA 

• Materiala aurkeztu baino lehen, gaztetxoen arreta erakarri, aldez aurretik 

zehaztutako zeinu baten bidez. 

• Beharrezkoak ez direnean, arreta galaraz dezaketen inguruneko elementuak  

murriztu, atzealdeko zarata, kasu. 

• Arkatzak, liburuak eta paperak haurren mahaien gainetik kendu, baldin eta 

arreta galarazten badiete. Eskuetan zerbait dutela hobeto kontzentratzen 

direnei horretarako objektu egoki bat erabiltzen utzi. 

• Aurkezten zaien informazio-kopurua mugatu. 

• Fitxen bidez egiten diren bakarkako zereginak murriztu. 

• Arbeletik eta testuliburuetatik kopiatu beharrekoa murriztu. 

• Informazio-kopuru txikiak koadro batean sartu, orrialdean arreta galaraz 

dezaketen elementuak saihesteko. Beste aukera bat da markatzaile 

fluoreszente bat baliatzea, arreta bisuala erakartzeko. 

• Haurrei ez zaie eskatu behar eginkizun bat baino gehiago aldi berean egiteko, 

bazkaria azpilean daramatela galdera bati erantzuteko, kasu. 
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• Umeen lan-erritmoa ezarri. Murrizturiko eginkizunetan, gaztetxoek errazago 

eusten diote arretari, eta, hala, errazago amaitzen dituzte.   

• Haurrek arreta galtzen badute, iruzkin bat egin edo betebeharrarekin lotutako 

argibide bat eman, berriro ere kontzentra daitezen. Gerta liteke jarraitzeko 

agindu soila ez izatea oso lagungarria, ahazturik izan baitezakete zer egin 

behar duten. 

• Adibidez, “begiratu zure liburuari” esan, “egon adi” barik. 

OROIMENA ETA ANTOLAKETA-GAITASUNAK 

• Errutina bat ezarri. Ohikotasunak egonkortasuna eta ziurtasuna dakarzkie 

haurrei. 

• Eguneroko bat egin, asteko ordutegiak, egiten ari diren lanaren gaineko 

oharrak eta gogoratu beharreko kontuak jasotzeko. Litekeena da haur batzuek 

informazio gehiago behar izatea, hala nola ikasgelako eserlekuei buruzko 

planoa, irakasleen izenak eta ikasgeletako zenbakiak. 

• Informazioa zenbait eratara aurkeztu, haien ahalmen sendoenetik hasita.  

Adibidez, jarraibide idatziak, diagramak eta norabide-seinaleak —geziak, 

esaterako— eman ikusmen-gaitasunak kalteturik ez dituen haur bati. 

• Ikasgelan jorratu beharreko gaien gaineko informazioa aurretik eskaini. Esate 

baterako, gurasoei materialak helarazi, umeei kontzeptuak barneratzen lagun 

diezaieten. Orobat, ikasleei eskemak aurreratu, ikasgelan ikusiko dutenari 

buruzko aldez aurreko informazioa izan dezaten. 

• Bakarkako lana sustatzeko, lagungarri batzuk eman; adibidez, haurren 

ikasmahaietan eginbeharrekoen aurkibidea jasoko duen txartel bat itsatsi, 

gaztetxoek lan bat eman edo bukatu behar dutela gogoratzeko. Halaber, 

koloreen araberako kodeak erabili testuliburuetarako eta oharrak hartzeko 

kaieretarako. Mailakaturiko zereginak direla eta, eginbeharrak antolatzeko 

eskema bat prestatu, jarduketa-gida gisa baliatzeko. 
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• Ahal dela, erantzun anitzeko azterketak egin. Oro har, kalte zerebrala duten 

ume eta nerabeei errazagoa egiten zaie informazio zuzena identifikatzea hura 

gogoratzea baino. 

• Beharrezkoa da informazioa askotan errepikatzea. Horrez gain, informazioa 

erabiltzera animatu behar dira umeak, eta ingurune batean baino gehiagotan 

egitera, kodifikazioa errazteko eta hizkuntza, oro har, berenganatzeko. 

• Haurrei osabidezko tresnak baliatzen utzi, besteak beste: agenda 

elektronikoak, kalkulagailuak eta ordenagailuak. 

• Informazio berriaren eta dagoeneko ikasitakoaren arteko lotura ezarri. 

• Umeei informazioa errepikatzeko eskatu, ulertu eta kodifikatu dutela 

ziurtatzeko. 

ENTZUMEN- ETA ULERMEN-GAITASUNAK 

• Atzealdeko zarata murriztu. Horretarako, urrundu gaztetxoak parte hartzen ez 

duten taldeetatik, igarobide jendetsuetatik eta inguruneko zaratetatik —

berogailuak, esaterako—. 

• Polikiago hitz egin. 

• Ahozko informazioa kopuru txikitan aurkeztu. 

• Ahozko argibideak zein idatziak laburtu, eta haien zailtasuna mugatu. 

• Jarraibideak errepikatu. 

• Ahozko argibideekin batera, ohar idatziak, marrazkiak edo sinboloak eman. 

• Denbora gehigarria eskaini haurrek informazioa edo idatzia barnera dezaten. 

• Utzi osabidezko tresnak erabiltzen, grabagailu edo boligrafo digital bat, 

adibidez. 

• Ahal beste aholku eman. 

• Haurrak informazioa identifikatzera animatu, bai eta ulertu ez duten 

informazioaren edo lexiko zehatzaren gaineko azalpenak eskatzera (ebaluazio 

autonomoa) ere. 
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• Talde-eztabaidei jarraitzeko eta haietan parte hartzeko zailtasunak izan 

ditzaketela aintzat hartu. 

• Hizkuntza figuratiboa edo idiomatikoa baztertu. Esate baterako, “jarri pilak” 

esaldia erabiliz gero, haurrak nahastu egin daitezke, hitzez hitz uler 

baitezakete. 

• Baliteke sarkasmoa eta txantxak ez ulertzea, eta egoera hori onartu beharra 

dago. 

HIZKUNTZAREN BIDEZKO ADIERAZPEN-GAITASUNAK 

• Behar badute, denbora gehigarria eskaini nahi dutena adierazteko. 

• Beharbada, gaztetxoak ez dira gai izango ahozko hizkuntza edo idatzia 

sekuentziatzeko. Hori kontuan hartu behar da, eta entzuteko nahiz ikusteko 

ohar egokiak eman behar zaizkie, beren pentsamenduak egituratzen lagun 

diezaieten. 

• Premia berezietarako software egokia erabili, haien pentsamenduak eta lan 

idatzia antolatzen laguntzeko. 

• Galdera-ereduak baliatu, haurrei beren hizkuntza-adierazpenarekin lotutako 

trebetasunak areagotzen laguntzeko. Nor/nork, zer, non, zergatik eta noiz 

galdetzeak beren erantzunak egituratzen lagun diezaieke. 

• Sexu-hezkuntza eskoletan, komunikazio egokiaren adibideak eman, bai 

ereduen bai rol-jokoen bidez. Trebetasun Sozialetako taldeak onuragarriak 

gerta  dakizkieke kalte zerebrala duten haurrei. 

IKUSMEN-GAITASUNAK 

• Materiala gaztetxoen ikuseremuan aurkeztu. 

• Denbora gehigarria eskaini informazio bisuala prozesatzeko. 

• Ahal den heinean, arreta bisuala galarazten duten garrantzirik gabeko 

elementuak kendu. 
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• Material inprimatua handitu —testuliburuak edo fitxak, esaterako—, eta 

orrialde batean agertzen den informazio-kopurua murriztu. Fotokopiagailua 

erabil daiteke estrategia horiez baliatzeko. 

• Lagungarriak eskaini —geziak, koloretako puntuak, testuaren ezkerraldeko 

edota goialdeko azpimarrak— ezkerretik eskuinerako begi-mugimendua 

errazteko. 

• Lan idatzia zenbait bitartekoren bidez antolatzen lagundu: aurretik tolestutako 

papera, paper laukiduna, aurretik zenbakituriko orrialdeak, eskemak, 

erantzunetarako laukiak... 

• Informazioa leku egokian aurkeztu, baldin eta ikuseremua mugatuta baldin 

badute eta ezin badute ikusi orrialdearen ertza edo alde bat. 

ARRAZOIKETA ETA ARAZOAK KONPONTZEKO GAITASUNA 

• Arazoak antzemateko gai ez diren haurrei lagundu. 

• Ikasgelan eta eskola-eremuan sarri topatzen dituzten arazoei dagokienez,  

ordezko irtenbideak pentsatzen lagundu. 

• Ondorioak aurreikusten eta kausa-efektu loturak hautematen lagundu. 

• Helburuak zehazten lagundu. 

• Malgutasunik eta planak aldatzeko gaitasunik ez dutela aintzat hartu. 

• Egitura gehigarria eta antolaketa-txantiloiak eman, matematika-problemak 

ebazteko jarraibide idatziak, kasu. 

• Arauak edo ikasketa edozein egoeratan orokortzen lagundu. Esate baterako, 

baliteke ikasgai batean testu-goiburuak erabiltzen ikasi duten haurrek laguntza 

behar izatea baliabide bera gainerako ikasgaietan erabiltzeko. 

TREBETASUN SOZIALAK ETA JOKABIDEZKOAK 

• Trebetasun sozialen arloko prestakuntza eta jardunbideak eskaini. 

• Mugak argi ezarri. Halaber, errutinak erakutsi. 
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• Portaera desegokia dela eta, ordezko konponbideak eman, zerbait ez egiteko 

esan beharrean. 

• Indargarri positibo eta sendoak sarri eman, eta jokabideari eta ondorioei 

buruzko oharrak egin. 

• Portaera desegokia erakusten hasi bezain laster, birbideratu, egoeratik aterata 

edo beste zeregin batean jarrita. 

• Ez zaie errietarik egin behar jokabide desegokia dutenean. 

• Umeak ikasgelan gerta daitekeen edozein errutina-aldaketarako prestatu. 

PROZESAMENDU-ABIADURA 

• Kontuan izan behar da ikasleak zenbat eta nekatuago egon, orduan eta 

geldoagoa dela beren prozesamendu-abiadura. 

• Ahal den heinean, denboraren aldagaia ikasketaren ebaluaziotik kanpo utzi. 

• Ahal dela, gaztetxoei eskatu beharreko lan-kopurua murriztu. 

• Haurren ondoan haien ordez oharrak hartuko dituen beste pertsona bat jarri. 

• Denbora gehigarria eman bai azterketak bai bestelako zereginak amaitzeko. 

• Atsedenaldiak sarri egiteak indarrak berreskuratzen laguntzen die haurrei. 

ERREFERENTZIA BALIAGARRIAK 

Espero dugu liburuxka honetan bildutako informazioak HKZ duten ume eta nerabeen 

aparteko premiak —maiz, konplexuak— nabarmentzen lagundu izana; izan ere, laguntza 

eraginkorra eskainiko bazaie, ezinbestekoa da behar eta zailtasun horiek ulertzea. 

Laguntza horri dagokionez, ikastetxeko langileen rola funtsezkoa da: batetik, haurrak 

ahalik eta hobekien senda daitezen; bestetik, haurrei estrategia eta trebetasun berriak 

irakasteko, horrela gal ditzaketenak nolabait orekatzeko. 

Gurasoen eta hezkuntza- nahiz osasun-langileen arteko elkarlanak ulermena eta 

komunikazioa areago ditzake. Horrez gain, egokiro eta elkarlanean zaindutako programa 

bat ematen lagun dezake, bai eta emaitzarik onena erdiesten ere —gaztetxoen adina eta 

garapen-fasea edozein izanda ere—. 
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Liburuxka honek ulermena areagotzeko abiapuntu baliagarriak eskain ditzake. HKZk 

eragindako kalteak luzaroan iraun dezake, horregatik garrantzitsua da informazio 

osagarria eta laguntza-egiturak batzea haurrei beren arazoei arrakastaz aurre egiten 

laguntzeko. 

 

Informazio gehiago nahiz izanez gero, jo Hiru Hamabi |3/12 Haurren Hartutako Kalte 

Zerebraleko Elkartera: 

info@hiruhamabi.org 

www.hiruhamabi.org 

 

Halaber, “Estoy aquí, ¿me ves?” (Hemen nago, ikusten nauzu?) dokumentala ikusteko 

aukera duzue, zeinak Onda Cero saria jaso zuen egindako sentsibilizazio-lanarengatik. 

www.estoyaquímeves.info 

EPILOGOA 

Hiru Hamabi |3/12 Elkarteak Haurren Hartutako Kalte Zerebralaren arloan egiten du lan. 

Hasiera-hasieratik, 3 xede nagusi izan ditu: HKZ duten gaztetxoen senideei laguntzea eta 

familia horiek elkartzea, baliabideak eskuratzea, eta gizartea HKZren gainean 

sentsibilizatzea eta kontzientziatzea. 

Elkarteak HKZ duten haurren irakasleei eta gurasoei informazioa emateko beharra 

sumatu zuen, horrela gaixotasuna hobeto uler dezaten eta kaltea duten umeentzat 

benetako onurak lor daitezen. 

Asko dago ikasgelan egiteko, eta, ezbairik gabe, horrek mugarria ezarriko du. Behin, 

norbaitek idatzi zuen HKZ duten haurren gurasoen zorigaitz bakarra dela galdutako seme-

alabak egunero gogoratzea. Kalte arinagoak jasaten dituzten gaztetxoen zenbait familiak 

gehiegikeriatzat jo dezakete ideia hori. Haatik, beste batzuek egoera krudel-krudela bizi 

dute; izan ere, gizarteak ezin du ikusi, eta litekeena da konturatu ere ez egitea guraso 

horiek ezagutzen zituzten seme-alabak galdu dituztela. 

mailto:info@hiruhamabi.org
http://www.hiruhamabi.org/
http://www.estoyaquímeves.info/
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Espero dugu liburuxka honek hori nola gerta daitekeen ulertzen laguntzea gurasoei eta 

hezitzaileei; are gehiago, elkarri zein ikastetxean gaztetxoei hobeto ulertzeko balio izatea. 

Kaltea hortxe dago, ez dago atzera bueltarik. Alabaina, garunak kaltetu zaizkion eremuak 

ordeztu ezin baditu ere, oso malgua eta moldagarria da, eta lagundu ahal zaio zailtasun 

berrien aurrean ordezko bideak bilatzen. Argi eta garbi, gurasoak dira HKZ duten umeek 

izan dezaketen bitartekorik onena. Liburuxka ildo horri begira ere lagungarria izatea nahi 

dugu. 

Liburuxka hau HKZ duten haurren gurasoentzat da, seme edo alabaren irakasleekin, 

ikastetxeko orientatzaileekin eta umearen heziketan parte hartzen duen pertsona ororekin 

parteka dezaten. Batetik, informazioa ematen du kalte zerebrala jasan ostean hezkuntza-

arazoak ager daitezkeela uler dezaten; bestetik, arazook konpontzeko estrategiak 

eskaintzen ditu. 

Espero dugu liburuxka honek gurasoei eta hezitzaileei hauxe ulertzen laguntzea, nolabait: 

• Egon badago ikasgelan zenbait kontu egiteko aukera, eta, zalantzarik gabe, horiek 

guztiek mugarria ezarriko dute. 

Egia da garunak ezin dituela ordeztu kaltetutako eremuak, baina oso malgua eta 

moldagarria da, eta lagun dakioke zailtasun berrien aurrean ordezko bideak bilatzen. 

ESKER ONAK: 

Tyne & Wear Health Action Zone-k sortu zuen “Must Try Harder?” proiektua. Taldea kide 

hauek osatu zuten: 

Kieran Breen, CBIT (address above); Dr Rob Rosyth, Consultant and Senior Lecturer in 

Child Neurology, Newcastle Gerneral Hospital; Dr Tom kelly, Consultant Paediatric 

Neuropshycologist, Newcastle Generl Hospital; Sue Walker, Education Psychologist, 

Actuire (Address above); Beth Wicks, Education Consultant, C/o Actuire (Address 

above). 

 

Granadako Unibertsitateko Itzulpengintza eta Interpretazio Sailari, Hiru Hamabi |3/12 

Elkarteari jatorrizko dokumentua itzultzeko eta egokitzeko eskaini dion laguntza 

baliotsuagatik, eta, bereziki, Itzulpengintza eta Interpretazio ikasle Xiomara Sarmientori. 

 

 

 


