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Howard Gardner
U d a  2 0 0 2

ik hasi Udako Topaketa
Pedagogikoen hirugarren edizioa
2002ko uztailaren 2, 3 eta 4an ospatu
genuen.

Guztira 28 ikastaro egin ziren, gai eta
arlo anitzen ingurukoak: teorikoak, tek-
nologia berrien ingurukoak, espresioa

lantzekoak, hizkuntzen ingurukoak, gai espezifikoei
buruzkoak, zehar lerrokoak... “Howard GARDNER:
Adimen bakarra ala adimen ugari? Gardnerren
planteamendua eta ekarpenak” izan zen ikastaro horie-
tako bat eta haren edukia biltzen da esku artean duzun lan
honetan.

Lau artikulu edo lanen bitartez Howard Gardnerren
Adimen Aniztasunaren Teoria aztertzen da, eta horren
haritik hark proposatzen dituen adimen mota ezberdinak.
Izan ere, gizakiok adimen bat baino gehiago ditugula
defendatzen du, eta horietako bakoitzaren garapena ezber-
dina dela pertsona bakoitzarengan.

Horren guztiaren berri ematen duen lan hau bideratzeko
beharrezkoa izan da ikastaroko hizlarien lana, eta haiei
eskerrak emanez osatu nahi dugu hitzaurrea.

h

h i t z
a u r r e a



6 • hhik hhasi Udako Topaketa Pedagogikoak

Sarrera

Howard
Gardnerri
eskainitako ale

berezi honetan hona-
ko lau atal hauek
aurkituko ditu irakur-
leak.

I. Howard Gardner: adimen
aniztasunaren teoria.
Hezkuntza jomuga.

1. Adimen anitzen teoriara hur-
bilpen bat.

2. Adimen anitzen inguruan
gauzatzen ari den hainbat proiektu
psikohezitzaile.

Lan hau Hik Hasi aldizkariko 51
eta 52 aleetan argitaratua izan zen
jada. Baina aztergaiarako hurbilpen
edo sarrera moduan oso baliagarria
delakoan, ale berezi honetan biltzea
erabaki dugu.

Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Psikologia eta Pedagogia
Departamentuko irakasle Maria

Luisa Sanz de Acedok moldatua da.

II. Adimenen Psikobiologia
Ale berezi hau adimenaren ingu-

ruan ariko denez, eta Gardnerrek
egiten duen proposamenak ikuspe-
gi berriak zabaltzen dituenez, adi-
menaren oinarri psikobiologikoak
aztertzeko eskatu zaio eremu hone-
tan aditua den bati. Gardnerren
ikuspegiak ba ote du oinarri zienti-
fikorik ikuspegi biologiko-geneti-
kotik? Hauxe da artikulu honetan
lantzen den aztergaia.

EHUko Psikologia Fakultatean
irakasle den Joseba Jauregi Pikabea
mediku psikiatrak moldatutakoa da.

III. Adimen mota ezberdi-
nak: Howard Gardenerren
ekarpen eta proposamenen
inguruan

Gardnerrek proposatzen dituen
adimen mota ezberdinen deskriba-
pen bat egiten da lehen atalean, eta
eskolatzeak izan beharko lukeen

eginkizuna eztabaidatzen da ondo-
ren Gardner beraren ikuspegia
jorratuz. Adimen mota ezberdinen
artean delako adimen emozionalak
toki berezia hartzen du hezkuntza-
ren ikuspegitik eta gai honi eskain-
tzen zaio atal honetako azken zatia.

EHUko Filosofia eta Hezkuntza
Zientzien Fakultatean irakasle den
Lontxo Oihartzabal Rezolak mol-
datu du lan hau.

IV. Pertsonarteko adimena
garatzeko proposamenak

Aurreko artikuluan jorratutako
gai bati heltzen dio bete-betean lan
honek, hezkuntzarako proposamen
zehatzak eskainiz. Hezitzaileentzat
ondorio praktikoak eskaintzeaz
gain, Gardnerren ekarpenak prak-
tikan nola jar daitezkeen erakusten
du egileak.

EHUko Filosofia eta Hezkuntza
Zientzien Fakultatean irakasle den
Axier Huegun Burgos da atal hau
moldatu duena.
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Adimen aniztasunaren
teoria: hezkuntza jomuga

Maria Luisa 
SANZ DE ACEDO

NUPeko Psikologia eta Pedagogia
departamentuko irakaslea

Howard Gardnerren
Adimen
Aniztasunaren teoria

ez da giza ezagutzaren plan-
teamendu bat gehiago soi-
lik, baizik eta zientzia psiko-
logikoa, eta batez ere hez-
kuntza iraultzen ari den pro-
posamena. Gure burmuin
potentziala anizkuna eta
moldagarria da; denok adi-
men bat baino gehiago gara-
tzen ditugu. Ondorioz, ikasle-
ak beraien perfil intelektua-
lari erantzuten dioten gaita-
sunetan prestatzeko eran-
tzukizuna dauka eskolak. 
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Zentzu horretan, Adimen Aniz-
tasunaren teoria oso tresna baliaga-
rria izan daiteke, hau da, eredu bat
kalitatezko hezkuntza sistema sor-
tzeko saiakeran. Beste modu batera
esanda, Gardnerren lanak ondo egi-
turatutako marko teoriko eta prak-
tikoa eskaintzen du ikaskuntza-ira-
kaskuntza prozesuan sakoneko
aldaketak egiteko.

Howard Gardnerren
biografiaren inguruan

Howard Gardner psikologiaren
eremuko  zientzialari garaikiderik
interesgarrienetarikoa da, bereziki
adimenarekin zerikusia duten gaie-
tan. 1943. urtean jaio zen gizon
honek Harvard Unibertsitatean
Filosofia, Soziologia, Psikologia eta
Medikuntza ikasi zituen. Gaur
egun Hezkuntza Zientzietako ira-
kaslea da Harvard Unibertsitatean,
Neurologiakoa Bostonen eta
Harvard Unibertsitateko hezkuntza
proiektu esanguratsuenetariko
bateko zuzendari atxikia da,
“Project Zero” izeneko proiektu-
koa, hain zuzen ere.

Haren ikerketa zientifikoak hona-
ko eremutan zentratzen dira nagusi-
ki: giza adimenaren jatorriari buruz-
ko azalpen berriak egitea; Adimen
Aniztasunaren teoria hezkuntza sis-
teman ezartzeko estrategiak bila-
tzea; gaitasun kognitibo desberdi-
nen garapenera zuzendutako pro-
gramak sortzea; kasu bereziak iker-
tzea, hots, indibiduo sortzaileak,
liderrak eta abar; burmuineko kalte-
ak eta hizkuntz aldaerak ikertzea;
eta lan munduan adimen ezberdi-
nek duten garrantzia aztertzea.

Psikologo honen argitalpenek
bultzada handia eman diote ezagu-
tza zientifikoaren aurrerapenari.
500 artikulu baino gehiago idatzi
ditu kalitate handiko aldizkarietan
eta izen handiko argitaletxeetan.
Momentuz 19 libururen egilea da,

besteak beste:
a) Frames of Mind (1983), adime-

nari buruz pentsatzeko era aldatu
zuen bere Adimen Aniztasunaren
teoria lehenengo aldiz komunitate
zientifikoari azalduz;

b) Creating minds (1993a), zazpi
pertsona berezi aztertzen ditu
–Freud, Einstein, Picasso,
Stravinsky, T. S. Eliot, Grahan eta
Gandhi– horietako bakoitza adi-
men baten eredu delarik, eta sorme-
nari buruzko ikuspuntu berria aur-
kezten du;

c) Multiples intelligences: Theory in
practice (1993b), haren lan osoaren
sintesia da, argitaratutako materia-
lak zein lan originalak biltzen ditu,
eta hezkuntzan egindako bere teo-
riaren aplikazio garrantzitsuenak
laburtzen ditu, hasi lehen maileta-
tik eta unibertsitateraino;

d) Leading minds (1995), lider
politiko handien, enpresarien eta
militarren burmuinaz hitz egiten
du, eta denei eraginkortasunez
jokarazten dieten ezaugarri psikolo-
giko komunak identifikatzen ditu;

e) Intelligence reframed: Multiple
intelligences for the 21st century
(1999), adimenen kopurua gehi-
tzen du.

Adimen aniztasunaren
teoria

Gardnerrek (1983, 1987a,
1987b, 1993b, 1995b, 1999), psi-
kologo kognitibo askok bezala, adi-
men bakarraren edo "g" faktorearen
eta proba psikometrikoen ikusmol-
dea kritikatzen du alderdi linguisti-
koak, logikoak eta espazialak soilik
neurtzen dituztelako eta gizakia-
rentzat garrantzitsuak diren beste
batzuk ahaztu egiten dituztelako,
alderdi emozionalak eta sozialak
kasu. Frames of Mind (1983) libu-
ruan adimenaren definizio bat pro-
posatzen du. Kontzeptua pluraliza-
tu egiten du eta gizakiaren gaitasun

bezala hartzen du. Gaitasun horrek
arazoak konpontzeko eta gizarteak
onar ditzakeen produktuak sortze-
ko balio dio gizakiari. Modu horre-
tara, adimena gizakia mugitzen den
ingurune kulturalean eta sozialean
sortu eta garatzen da, nahiz eta ele-
mentu biologikoak ere izan.
Komunitate adituak erabakitzen
du, eta ez proba edo test estandari-
zatu batek, gizabanako bat adimen-
tsua den ala ez.

Thurstonek (1983) proposatu
zuen lehendabiziko alternatiba
Spearmanek (1904) aurkeztutako
adimen orokorraren kontzeptuaren
aurrean. Aitzitik, Gardner hartzen
da adimenaren dimentsio anizkuna-
ren teorikotzat. Thurstonek analisi
faktorialaren ondorioetatik "lehen
mailako zazpi faktoreak" izeneko
teoria atera zuen. Gardnerrek, ala-
baina, osatu egin zuen ondoko itu-
rrietatik sortzen den informazioa
gehituz:

a) burmuin  gaixotasun baten
ondorioz galdutako gaitasun kogni-
tibo espezifikoen eta antzeko beste
gaitasunen iraunkortasunaren arte-
ko kontrastea;

b) ezohiko gaitasun bat oso gara-
tua baina aldi berean adimen maila
orokorra baxua duten pertsonen
presentzia;

c) adimen bakoitzaren garapene-
an sekuentzia guztien behaketa;

d) adimen bakoitzaren burmuin
ariketen prestutasuna;

e) hainbat trebetasun neurtzen
dituzten proben emaitzen arteko
korrelazio eza;

f) gaitasun bakoitzean sinbolo
sistema bakoitzaren erabilpena;

g) hobekuntza kognitiboa lortze-
ko bideratutako interbentzioen
emaitza positiboa;

h) eta azkenik, kultura ezberdi-
netan adimena modu ezberdinean
azaltzen dela erakusten duten azter-
keta transkulturalak.

Kriterio horiek ezohiko popula-
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zioarekin zein normalekin errespe-
tatu ditu. Gizabanako prodijioen,
jakintsu leloen, haur autisten eta
ikasteko arazoak dituzten haurren
profil kognitiboek argi erakusten
dute giza ezagutza anizkuna dela.
Haur normalekin egindako azterke-
tek alternatiba hau defendatzeko
eta eusteko datu esanguratsuak
eskaintzen dituzte. Era berean,
Gardnerrek oinarritzat hartzen
dituen  iturriek argi erakusten dute
adimena ez dela gizakia arazo logi-
ko-matematikoak konpontzeko
prestatzen duen pentsamendu abs-
traktuko gaitasun multzo bat soi-
lik. Horrez gain, dimentsio anitz
ditu: kognitiboak, emozionalak,
sozialak eta sortzaileak. Beraz, giza-
banakoek ezagutza modu anitz
garatu dituzte beren historian
zehar, ingurumeneko eskaera espe-
zifikoei erantzun ahal izateko.

Aipatutako iturrietan oinarritu-
tako azterketetan erreparatuz,
Gardnerrek (1983, 1993b) zazpi
adimen proposatu zituen, balio eta
garrantzi berdinekoak, eta beregain
samarrak: linguistikoa (L), logiko-
matematikoa (LM), espaziala (E),
kinestesikoa (K), musikala (M),
pertsonartekoa (Ite) eta pertsona-
barnekoa (Itr). Orain dela gutxi
beste bat gehitu du: naturalista edo
landaretza, fauna eta natur mun-
duaren ezagutza sakona ahalbide-
tzen duena (Gardner, 1998). Lehen
hirurak dira ohiko probetan gehien
neurtzen direnak. Aitzitik, gainon-
tzeko adimenak ez dituzte neur-
tzen. Horrek arazoak sortu ditu adi-
men bezala onartzerakoan.

Laburtuz, Adimen Aniz-
tasunaren teoria ulertzeko, garran-
tzitsua da oinarritzat dituen prin-
tzipioak onartzea. Esaterako: adi-
men bakoitza moldagarria dela, eta
beraz, irakaskuntza bidez landu dai-
tekeela; gizakia adimen guztiekin
jaiotzen dela eta familia, eskola eta
gizarte inguruneak bideratuko

dutela adimen horien egituraketa
berezia gizaki bakoitzarengan;
batzuk gehiago garatuko direla,
beste batzuk gutxiago, eta beste
batzuk batere ez, eta hezitzaileek
ikasleen adimen potentziala hobetu
dezaketela. Printzipio hauek
Gardnerren teoriak hezkuntzan
egindako aplikazio interesgarriak
bermatzen dituzte.

Adimenaren kontzep-
tu tradizionalak gaindi-
tzen

Gardnerren jarrera (1983) bene-
tako desafioa da, adimenaren pers-
pektiba psikometrikoen eta garape-
naren inguruko erreakzioa.
Perspektiba psikometrikoari dago-
kionez, honen ikusmolde bateratua,
orokorra eta egonkorra jartzen du
zalantzan, eta ez du onartzen hori
jarrera kognitiboen unibertsoaren
ordezkari denik (Herrnstein eta
Murray, 1994; Snyderman eta
Rothman, 1988). Ebaluatzeko era-
biltzen dituen tresnen aurka ere
agertzen da Gardner, ohiko probek
ezin baitituzte adimen guztiak
neurtu eta euren emaitza kuantita-
tiboekin gizakiak modu zurrun eta
gehiegizko batez sailkatu baitira
(Gould, 1994). Aitzitik, gaitasun
kognitiboa ingurunera egokitutako
tresna kualitatiboekin ebaluatzen
denean, gizakiek adimen askotari-
koak dituztela ikusten dela dio
(Gardner eta Walters, 1993).

Gainera, Gardnerrek argudiatzen
du proba horiek adimenaren teoria
"horizontaletan" oinarritzen direla;
hau da, tresna horiekin neurtutako
burmuin gaitasunak antzera fun-
tzionatzen dutela ezagutzaren arlo
guztietan eta lege orokor baten ara-
bera dihardutela. Bestalde, bere
ikusmoldea "bertikala" da; burmui-
na elementu askoz osatua dagoela
dio, moduluz osatua, eta horiek
informazio ezberdina prozesatzen

dutela (Fodor, 1983). Horrela, giza-
banako batek hizkuntzarako gaita-
suna eduki dezake, baina ez espa-
zioa bere hiru dimentsiotan antze-
matekoa. Ikasle bat  azkarra izan
daiteke arlo batean, baina beste
batean ez. Komentatu dugun beza-
la, Gardnerrek adimenen indepen-
dentzia erlatiboa azpimarratzen du,
eta "g" faktorearen existentzia
zalantzan jartzen ez badu ere, ema-
ten zaion erabilera eta azalpen men-
peratzailea kritikatzen ditu
(Gardner, 1995b). Finean, haren
teoriak psikometrek (Jensen, 1969;
Herrsnstein eta Murray, 1994)
defendatutako determinismo biolo-
gikoa baztertzen du. Haren ustetan,
adimenak tendentzia biologikoen
eta kultura bakoitzean dauden ikas-
teko aukeren arteko ondorio dira
(Kornhaber, Krechevsky eta
Gardner, 1990). Horregatik, gaita-
sunak gizabanakoarentzat esanahia
duten ingurunean ebaluatzeko
eredu berri bat proposatzen du.

Piageten garapen kognitiboaren
teoriak (1952) adimenaren jatorri
ebolutiboa, dinamikoa eta kualita-
tiboa azpimarratzen ditu. Baina
burmuin egiturak orokorrak eta
unibertsalak direla ere onartzen du,
eta ez espezifikoak eta kulturalak.
Horrek, hasieran alboratzen duen
ikuspegi piskometrikora hurbiltzen
du. Piagetek munduko alderdi fisi-
koetatik abiatuta (kausalitatea, den-
bora, espazioa) pentsamendu logi-
ko-matematikoaren arabera defini-
tzen du burmuina. Gardnerrek,
ostera, modu pluralean interpreta-
tzen du, eta harentzat arrazonamen-
du logiko-matematikoa adimen
mota bat baino ez da, adituak
dituen egitura askotariko bat
(Feldman, 1994; Krechevsky eta
Gardner, 1990a, 1990b). Beste
alderdi batean ere badute desber-
dintasuna bi autore hauek: Piagetek
baiezten du garapen kognitiboa
haurrak ikasteko dituen bat-bateko



tendentzien ondorio dela, eta
Gardnerrek dio garapen hori,
gehienetan, inguruneko estimulua-
ren arabera dagoela bideratua, esti-
mulu hori teknologikoa, soziala edo
kulturala izan daitekeelarik.

Gardnerren teoriak eragin handia
izan du psikologia kognitiboan eta
hezkuntza sisteman (Kornhaber eta
Drechevsky, 1995; Krechevsky eta
Gardner, 1990a). Ikerketa asko
sorrarazi ditu hasieratik (Gardner
eta Boix-Mansilla, 1994; Kre-
chevsky, 1991; Rauscher, Shaw eta
Ky, 1993; Rosnow, Skleder eta
Rind, 1995), eta adimen bakoitza-
ren garapenaren profilak identifika-
tzen eta aztertzen saiatu dira (Kline,
1988; Campbell, Campbell eta
Dickinson, 1993), eta baita adimen
zehatzen azterketan sakontzen ere.
Adibidez, adimen espaziala
(Gardner, Hatch eta Torff, 1997;
Warner, 1989; Brewer eta Camp-
bell, 1991), musikala (Campbell eta
Brewer, 1991) eta pertsona-barne-
koa (Armstrong, 1985). Guztietan
kezka ugari antzematen dira: adi-
men denak garatuko dituen eskola
sortzea, curriculumean txertatuta
lantzea, ingurune naturaletan azter-
tzea (Teele, 1991; Lazea, 1994),
berauen estimulatzeko programa
piskohezitzaileak egitea eta beste
adimen ereduekin dituen erlazioak
aztertzea (Sternberg, Williams,
Gardner eta Blythe, 1991;
Williams, Blythe, White, Li,
Sternberg eta Gardner, 1996).

Hezkuntzari egindako
ekarpenak

Nahiz eta Gardnerren teoria
eskolari zuzendua ez egon, hasiera-
tik bertatik kuriositate handia sortu
zuen hezitzaileen artean. Kali-
tatearen hobekuntzan eragina izan
duen alternatiba teoriko eraginko-
rrenetakoa bihurtu du horrek.
Horregatik, bere argitalpen ia guz-

tietan aipatzen du eskola. Giza eza-
gutzak arazoak konpontzeko eta
produktuak sortzeko erabiltzen
dituen trebetasun anizkunak aurki-
tzeko, garatzeko eta ebaluatzeko
leku aproposa dela eskola dio.

Teoria honen aplikazioak bi mul-
tzotan egituratu ditugu hezkun-
tzan: ikastetxeko proiektura bidera-
tutako orientabide orokorrak, alde
batetik, eta adimenen hobekuntzara
bideratutako programa psikohezi-
tzaileak, bestetik.

Orientabide orokorrak
Gardnerrek eta bere jarraitzaileek

hezkuntza sisteman eragiten duten
aldagai guztiekiko interesa erakutsi
dute. Gehien aztertutakoen artean
hauek aipa daitezke: heziketa hel-
buruak, estrategia didaktikoak,
eduki kurrikularrak, ebaluazioa,
hezitzaileak eta ikasleak, eta gura-
soak eta komunitatea.

- Heziketa helburuak
Gardnerrek argi eta garbi propo-

satzen ditu hainbat hezkuntza mai-
latako helburuak. Haur Hez-
kuntzan ikasle bakoitzaren adimen
anizkuneko lehen profil kognitiboa
identifikatzen, ebaluatzen eta egi-
ten saiatuko da eskola. Horretarako,
hainbat materialen erabilpena posi-
ble egiten duten ikaskuntza espe-
rientziak bultzatuko ditu, adimen
bakoitzaren miaketa ahalbidetzeko.
Etaparen amaieran, hezitzaileek,
gurasoek eta haurrak, bere burua
ulertzeko gai den neurrian, honen
gaitasun intelektualak aztertuko
dituzte, bereziki buru potentziala
eratu dezaketenak edo egoera defi-
zitarioan aurkitzeagatik, arreta
berezia eskatzen dutenak. Emaitza
biek hurrengo etapako kurrikulua
programatzeko balioko dute.

Lehen Hezkuntzan ikasle bakoi-
tzaren bizitzan garrantzitsutzat
detektatu diren gaitasunak ahal
diren gehien estimulatu behar dira.

Era berean, defizitarioenak konpon-
tzen edo orekatzen saiatu behar da,
etaparen amaieran ikasle guztiek
gaur egungo gizarteak eskatzen
dituen gutxieneko trebetasunak
garatuak izan ditzaten.

Bigarren Hezkuntzan heziketa
esfortzuak ikaslearen bokaziozko
esperientziak -garatutako bere adi-
menekin erlazionatuta daudenak-
estimulatzera zuzendu behar dira.
Horrela, esperientzia horietan
sakonduko du, egiten duen lanare-
kin gozatuko du eta bere aprendi-
zaia normaltasun osoz erregulatuko
du, bere lanaren egile sentituz.
Modu horretara lan eginez gero,
karrera aukeratzea ikaslearen bizi-
tzako gauza normal bat izango da,
eta ez da zalantzaz betetako eta
noraezean hartutako zerbait izango,
askotan gertatzen den bezala.

Azkenik, Goi Mailako Ikasketek
gazteria gaitasun berezi batean pres-
tatuko du. Horrela, lan munduan
eraginkortasunez sartzeko eta zere-
gin garrantzitsua izango duen gizar-
teko kide sentitzeko prestatuko da.

- Estrategia didaktikoak
Helburu garrantzitsuena adimen

anizkunen garapena baldin bada,
estrategiek ere askotarikoak izan
behar dute. Gainera, profil indibi-
dualen eta ikasle bakoitzaren adi-
men potentziala maximizatzeko
nahiaren arabera ezarri behar dira.
Gardnerrek, beste orientabideen
artean, hauek proposatzen ditu:

a) Gaitasunaren pausoak adieraz-
ten dituzten eta ekintzetan ikaslea-
ren parte-hartzea bultzatzen duten
diagramak erabiltzea.

b) Egituratutako galderak egitea
ikasleari hainbat gauza pentsarazte-
ko: nola burutzen ari den lana, zer
zailtasun dituen, zer lortu duen eta
abar.

c) Aktibitate bakoitzean hizkun-
tzaren lau modalitateak erabiltzea:
hitz egin, entzun, idatzi eta iraku-

10 • hhik hhasi Udako Topaketa Pedagogikoak



2002ko uztaila   HHoowwaarrdd GGAARRDDNNEERR • 11

rri. Ulermen esanguratsua, haus-
narketa eta norberaren lanaren
balorazioa laguntzen ditu.

d) Langai den edukiarekin erla-
zionatutako objektuak manipula-
tzen utzi. Ikasgai den gaiari buruz-
ko kuriositatea pizten du, detaile
esanguratsuak ikusten dituzte eta
pertsonarteko harremanak  sortzen
dira talde txikitan lan eginez.

e) Ikasleek aurretik dituzten eza-
gutzak eta esperientziak identifi-
katu informazio berriarekin lotze-
ko, oroimena lantzeko eta akats
kontzeptual posibleak gainditzeko.

f) Binaka, talde txikitan eta talde
handitan lan egin. Ikasleek beraien
artean ikasten ari direna eta nola ari
diren ikasten aztertzen dutenean,
ideiak argitzen dituzte, ezagutza
zabaltzen dute, sortzaileagoak dira
eta hobeto baloratzen dituzte lagu-
nen ekarpenak.

- Eduki kurrikularrak
Gardnerren arabera, bai irakasle-

ek eta bai ikasleek beharrezkoak
dituzten edukiak sailkatzen jakin
behar dute, informazio gehiegi
jasotzen baitute gehienetan eta
inork ezin baititu ezagutzaren
alderdi guztiak jakin. Beraz, nahi-
taezkoa da aukeratzea, eta aniztasu-
nez egin behar da. Adibidez, ahol-
katzen du Lehen Hezkuntzan hiru
eduki akademiko  soilik ikastea
(matematika, hizkuntza eta gizarte
edo natur zientziak), aktibitate fisi-
ko bat eta arte adierazpena.
Edukiak aurkezterakoan, irakasle-
ek eta ikasleek edukien eta adimen
anizkunen arteko harremanak eza-
rri behar dituzte.

Autore honentzat garrantzitsua
da metakurrikulu  deritzonarekin
lan egitea, hots, eduki kurrikula-
rren eta ikaslearen alderdi kogniti-
boen eta afektibo-sozialen garape-
naren arteko lotura bezala balio
duten gaitasun multzoekin. Meta-
kurrikulua batez ere gaitasun

metakognitiboek eta aprendizaia-
ren autoerregulazioak osatzen
dute. Ikasleari lagundu egiten dio
eskolako lanak zergatik egin behar
dituen ulertzen, gaien arteko erla-
zioak eta transferentziak errazten
ditu, zehar-lerroei erantzuten die
eta pertsona-barneko adimenare-
kin lotutako alderdiak indartzen
ditu modu berezi batez. Azken
kasu honetan automonitorizazioa
bultzatzea komeni da, arazoak
konpontzeko nork bere ezagutza
erabiltzea, bizitza emozionala kon-
trolatzea –norberarena eta bestee-
na- norberaren alderdi indartsuak
eta ahulak ezagutzea, baita norbe-
rari gehien interesatzen zaiona, eta
norberaren arrakasta eta akatseta-
tik ikastea (Gardner, 1993b).

- Ebaluazioa
Gardnerrek adimen guztien

eskolan ebaluazioak askotarikoa
izan behar duela baiezten du. Ez
arkatza eta  paperezko galdetegiei
dagokienez soilik. Ikaskuntza pro-
zesuan erabilitako tresnekin gara-
pen akademikoa baloratzea propo-
satzen du, eta ikasle bakoitza aurre-
tik zuen esperientziarekin konpa-
ratzea. Erabil daitezkeen tresnen
artean hauek aipatzen ditu: paper
zorroa, pasadizoen bilduma, lan
berezien adibideak, grabaketak,
elkarrizketak, test kualitatiboak,
eskolako aldizkaria, galdeketak eta
abar. Ikasleek klaseko eguneroko
ekintzetan ematen dituzten eran-
tzunak ere adimen anizkunen adie-
razgarri dira.

Ebaluazioa ikaskuntzan barnera-
tutako prozesu jarraia izan daiteke,
eta ikasturtean zehar ikasleak hain-
bat lanetan nola jarduten duten
beha daiteke. Horrela, gaitasun
baten lagin asko lortuko dira, eta
gauzatze bakoitzaren aldakortasu-
na eta dinamismoa ikusiko dira.
Informazio horrekin guztiarekin
ikaslearen profil zehatzagoa lortu-

ko da. Modu horretara, ikasleak
heziketaren planifikazioaren nora-
bidea zehaztuko du, eta norabide
horrek ebaluazioa erraztuko.

- Hezitzaileak eta ikasleak
Adimen anizkuneko eskolako

irakasleak aprendizaia prozesua
errazten, areagotzen eta optimiza-
tzen lagunduko dioten ezaugarriak
eduki behar ditu. Irakasteak, beste
gauza batzuen artean, honako gai-
tasunak izatea eskatzen dio hezi-
tzaileari:

- Ondo antolatutako eta osatuta-
ko ezagutzen oinarria izatea prin-
tzipio zientifikoen kontzeptuak
ongi ulertzeko, eta kontzeptu
horiek irakasten dituen dizipline-
kin dituzten erlazio esanguratsue-
nak jakiteko.

- Oinarrizko gaitasun multzo
bat edukitzea eguneroko lanak
umorez, eraginkortasunez eta apar-
teko esfortzurik gabe bete ahal iza-
teko.

- Ezagutza estrategiko zabala
edukitzea nola irakatsi behar duen
jakin dezan eta planifikazio, inter-
bentzio eta ebaluazio egokiak
berma ditzan.

-  Afektiboki pertsona orekatua
izatea eta sozialki moldatua.

- Adimen anizkunen garapenari
buruzko ahalik eta informazio osa-
tuena edukitzea.

- Irakasten duenaren alderdi
praktikoa azpimarratzeko kezka
izatea, hots, bizitzeko hezitzea.

- Ikasleak etengabe motibatzen
jakiteko ahalmena izatea.

Era berean, ikasleak erantzuki-
zun handia du bere adimenen gara-
penean. Honek eskatzen du norbe-
rak bere ezagutza eraikitzea, ira-
kasleengandik pixkanaka indepen-
dizatzea, heziketa helburuak onar-
tzea eta bere egitea, berauek lortu
arte jarraitzea, besteek beraien gai-
tasunak hobetzeko duten eskubi-
dea errespetatzea eta jarrera irekia
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eta malgua edukitzea hezkuntza sis-
temak suposatzen duen ororen
aurrean. Irakaslearen eta ikaslearen
ezaugarriak integratzen baldin
badira, egoera ezin hobea lortzen da
heziketa helburuak konpartitzeko.
Elkarlan honetan behatu ahal izan-
go da adimen guztien lan bateratua.

- Gurasoak eta komunitatea
Eskolako funtzionamenduan eta

ikasleen ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuan gizarteko sektore guztien
elkarlanak duen garrantzia behin
eta berriz errepikatu izan da hez-
kuntzaren kalitateari buruzko txos-
tenetan eta azterketetan. Heziketa
eskaerak gero eta handiagoak diren
garai honetan, eta ikaskuntza esko-
la ordutegira murriztea zaila den
honetan, oso garrantzitsua da
komunitateko hainbat eragileren
parte-hartzea eskatzea eta erraztea.

Gardnerrek ez du alderdi hau
ahazten. Horregatik, gurasoak
eskolara hurbilarazten saiatzen da,
klase eta jolas-orduetan begiratzera
joanez, bileretan eta ikasturteko
programazioetan parte hartuz,
seme-alaben prozesuaren jarraipen
etengabea eginez eta abar. 

Komunitatearekin ere gauza bera
egiten du. Nagusiki bi funtzio ezar-
tzen dizkio honi. Bata, museo bat
sortzea haurrek beren lanak erakuts
ditzaten, pertsona garrantzitsuen
lanak ezagut ditzaten, artistekin
harremana izan dezaten eta abar.
Bestea, adimen bakoitzean adituen
talde bat sortzea haurrek beraiekin
erlazionatzeko aukera izan dezaten,
aholkuak jaso ditzaten, haurrentza-
ko eredu izan daitezen eta lan mun-
dura sartzen lagun diezaieten
(Davis eta Gardner, 1993). Komu-
nitatearen parte-hartze honek posi-
ble egiten du eskolako lanak berez-
ko lekuetan egitea, eta beraz, ekolo-
gikoki baliodunak dira.

Eskola-familia-komunitatea
lotzeko kezka horrekin batera, eta

parte-hartzea eta inplikatutako sek-
toreen kopurua handiagoa diren
heinean, ikastetxeko antolaketa eta
kudeaketa arazoak handitu egiten
dira. Hori dela eta, Gardnerrek
irudi akademiko berri bat sortzen
du: hiru sektoreen arteko lotura
egingo duen irakasle bat. Parte-har-
tzea antolatuko du eta antolaketa
eta erabaki sistema azkarrak eta era-
ginkorrak diseinatuko ditu.

Aipatutako proposamen hauek
guztiek ondorio garrantzitsuak
dituzte ikasketa planak egiterakoan
eta hezkuntza sistema osoaren poli-
tika definitzerakoan. Lehen Hez-
kuntzak ikasleen potentziala adi-
men anizkunetan garatzen badu,
eta Bigarren Hezkuntzak potentzial
hori bokaziozko esperientzian
baiezten badu, emaitzek eragina
izango dute Goi Mailako ikaskete-
tan. Azken maila honek kontuan
hartu beharko du ikasleak zein pro-
fil intelektualekin etortzen diren,
eta zein jarrera eta motibazio dituz-
ten. Horren aurrean norberaren
interesekin eta gizarteak eskatzen
duenarekin bat datorren prestakun-
tza eskaini beharko du.

Programa psikohezitzaileak
Gardner eta Harvard Uniber-

tsitateko Zero Proiektuko bere lan
taldeak Adimen Aniztasunaren teo-
rian oinarritutako zenbait programa
psikohezitzaile garatu dituzte.
Azpimarragarrienak Spectrum, Arts
PROPEL eta Practical Intelligences for
School (PIFS) dira. Denek onartzen
duten tesia zera da: adimenaren
jatorria ez dela finkoa, aldakorra eta
moldakorra baizik, eta beraz, esti-
mulatu eta hobetu egin nahi dute.
Jarraian, programa horietako bakoi-
tzaren ezaugarri esanguratsuenak
ikusiko ditugu.

- Spectrum proiektua
Gardnerren proiektu preziatue-

netakoa da hau eta helburua Haur

Hezkuntzako ikasleen adimen aniz-
kunak identifikatzea eta ebaluatzea
da, etapa honetako kurrikulura ego-
kitutako ekintzen bitartez. Sprectum
hitzak helburu hori islatzen du, gai-
nera; hau da, 3 eta 5 urteko haurren
adimen aniztasuna errekonozitzea
lortutako informazioarekin, etapa
amaieran haur bakoitzaren lehen
profil kognitiboa egin ahal izateko.
Profil horretan haurrak nola adimen
indartsuak eta ahulak dituen espe-
zifikatuko da. 1984an sortu zen eta
esperimentu modura arrakastaz eza-
rri zen zenbait ikastetxe amerikarre-
tan. Orain dela gutxi, hiru bilduma
argitaratu dira eta bertan biltzen
dira oinarri teorikoak, ekintzak,
ebaluaketa gidak eta ateratako
emaitzak (Gardner, Feldman eta
Krechevsky, 1998a, 1998b, 1998c).

Spectrumen ezaugarri bereizgarriak
ekintzak eta behaketarako gidak
dira. Ekintzak adimenari lotutako
zortzi sailetan taldekatuta daude:
mugimendua, hizkuntza, matema-
tikak, natur zientziak, gizarte zien-
tziak, irudi artea, musika eta zien-
tzia mekanikoak. Arlo bakoitza
interes gune bat da eta ikasle guz-
tiei dauzkaten materialak behatzen
laguntzen die. Ekintzak arazo erre-
alei erantzuten die, informazioa
ematen dute irakaslea desberdinta-
sun indibidualetara molda dadin,
eta errendimenduaren maila igo-
tzen joateko jolas libreak eta lan
egituratuak ditu, Vigotskyk “bere-
halako garapen-esparrua” deitzen
diona (1978). Aukera ona da hau-
rrek material erakargarriak mani-
pulatzeko, eta ingurune eta bitarte-
ko egokia sortzen dute praktikatzen
diren gaitasun espezifikoak ebalua-
tzeko. 2. taulak gune bakoitzean
lantzen diren gaitasunen laburpena
eta adierazle garrantzitsueanak
eskatzen ditu. Ekintzek aprendizaia
eta ebaluaketa nola norabidetzen
dituzten ikusteko adibide bat da.

Ekintza horiek guztiek sakonta-
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suna eta zabaltasuna ematen die
haur kurrikuluari, ez baitira kalku-
lua, irakurketa eta idazketa estimu-
latzeaz soilik arduratzen, baita gau-
zak behatzeko interesa pizteaz, esa-
nahiak eraikitzeaz, oharrak sortzeaz,
objektuak produzitzeaz, konposa-
ketak egiteaz, besteekin ideiak kon-
partitzeaz ere,  etab. Gainera, auto-
estimua bultzatzen dute eta erres-
petua eta jarrera moldakorra bultza-
tzen ditu. Ekintza bakoitzaren pro-
gramaketan gairako sarrera, burutu
behar diren gaitasun garrantzitsue-
nen definizioa, helburu espezifiko-
en zerrenda, behar diren materialen
deskribapena, pausoz pauso jarraitu
behar den prozeduraren azalpena
eta ebaluazioaren gaineko argibide
batzuk biltzen dira. Haurrak etxean
egiteko zenbait lan ere gomenda-
tzen dira, gurasoak haurraren ikas-
kuntza prozesuan inplika daitezen.

Sprectrumen beste ekarpen garran-
tzitsuak behaketarako gidak dira,
normalean ebaluaketa oso informala
baita Haur Hezkuntzan. Irakasleek
ikasleen jokaerei buruzko oharrak
hartzen dituzte, baina oso gutxitan
modu sistematiko batez. Gida
hauek informazioa kualitatiboki
zein kuantitaboki interpretatzeko
aukera ematen dute aurretik ezarri-
tako kriterioen arabera. Normalean,
irakasleek arlo bakoitzeko gaitasu-
nekin lortutako jokaerak biltzen
dituzte.

Tresna biak –ekintzak eta beha-
keta gidak- independienteki erabil
daitezke, baina batera erabiltzen
direnean kriterio osatuagoa eskain-
tzen dute gaitasunen garapenaren,
emaitza akademikoen eta egindako
profilaren zehaztasunaren inguruan.
Proiektu honekin esperientzia izan
duten hezitzaileek baiezten dute-
nez,  oinarrizkoa da haurren gaita-
sun indartsuak eta ahulak, interesak
eta jarrerak identifikatzea eta doku-
mentatzea zailtasun akademikoetan
eta arazo pertsonaletan lagundu

ahal izateko (Campbell, 1992).

- Arts PROPEL proiektua
Arts PROPEL proiektuaren hel-

burua Bigarren Hezkuntzako ikas-
leei Arteen eta Humanitateen ingu-
ruan produzitzen, hautematen eta
hausnartzen irakastea da (Gardner,
1989). Hiru helburu horiek PRO-
PEL izenean biltzen dira: PRO,
production, ikasleen sormen poten-
tzialaren garapena, batez ere litera-
turan, musikan eta plastikan; PE,
perception, hautematea, Artearen
eta Humanitateen alorreko lan
garrantzitsuenen ikasketa eta lan
pertsonalekin konparatzea; eta
azkenik L, learning, ikasketa, pro-
zesu honen bidez lortzen direlarik
heziketa helburuak. Berauek elka-
rren artean oso lotuta egoten dira,
eta ekintza guztiek helburu berbera
badute soilik lortzen dira.

Programa honen ezaugarri aipa-
garrienak hauek dira: lan akademi-
koa proiektu forman antolatzea,
paper zorroak erabiltzea eta dimen-
tsio askotariko ebaluazioa. Ikasleek
ez dute lan konkretuen gainean lan
egiten, baizik eta gai edo arazo
garrantzitsu bat lantzen duten
proiektuetan. Irekia eta erakargarria
da beraientzat, eta eskolako ekintza
guztiak proiektu horren inguruan
lantzen dituzte sei astetan zehar
edo. Aipatu hiru prozesuek bidera-
tu eta oinarritu behar dituzte ira-
kaskuntza-ikaskuntza prozesuko
lan guztiak: produkzioa, hautema-
tea eta hausnarketa. Beste modu
batera esanda, proiektuek hiru
gauza eduki behar dituzte: artisti-
koa den zerbaiten ekoizpena (idatzi,
konposatu, marraztu, margotu eta
abar); artisten lanen analisiak, eta
lan horri buruzko hausnarketa per-
tsonala. Proiektuaren adibide bat
"erretratuaren azterketa" izan liteke.
Lan honetan ikasleek kalitateko
erretratu bat egin beharko lukete,
gai horren inguruan eginda dauden

lanak, teknikak, bitartekoak eta
behar diren baldintzak aztertu, eta
momentu oro egiten ari direnaz
hausnartu eta informazio hori auke-
ra berriak bilatzeko nola erabil
dezaketen pentsatu.

Ikasketa eredu honek prozesua
zein produktua indartzen du, ikas-
leei beraien ezagutza propioaren
eraikuntzan aktiboki parte hartzen
uzten die, aldi berean jakituriak
denborarekin nola eboluzionatzen
duen arrazoituz. Lan artistikoaren
gakoak eta zailtasunak ezagutzen
dituzte, eta horren garrantziaz jabe-
tzen dira. Proiektuen eredu esangu-
ratsuak barneratzea ahalbidetzen du
eta etengabe gauzak asmatzera bul-
tzatzen du ikaslea, zerbait sortzera,
egindakoaz pentsatzera, gauza
berriak bilatzera eta hartutako era-
bakiak onartzera bideratzen baitu.
Lan eredu horrek errepasatzeko,
esperimentatzeko eta ikertzeko
aukera ematen du. Aldi berean, ira-
kasleek eta ikasleek euren lana eba-
luatzeko aukerak ematen ditu.

Paper zorroa ez da gauza berria
Artean. Lehen ikaslearen lanik
hoberenen bilduma bezala ulertzen
zen, eta normalean jendeari erakus-
teko erabiltzen zen. Baina hezkun-
tzaren ikuspegi konstruktibistatik
begiratuta, paper zorroa gauza onen
bilduma baino zerbait gehiago da:
helburu, ikasgai, ekintza, doku-
mentu, esfortzu, ebaluazio-irizpide
eta lorpenen bilduma da. Arts PRO-
PEL proiektuaren barnean, paper
zorroak ikasketa prozesua, zirribo-
rroak eta lan bukatuak biltzen ditu;
gainera, irakasleek eta ikasleek
euren ekintzei buruz egindako
ahozko nahiz idatziko hausnarketak
eta komentarioak ere jaso daitezke.
Batzuek zein besteek egindakoa eba-
luatu dezakete aldiro, gai baten
inguruko lorpenak ezagutu, ikas-
kuntzaren autoerregulazioa baloratu
eta guraso eta irakasleei ikasle bakoi-
tzaren egoera errealaren berri eman



hurrengo ikasturtearen hasieran.
Paper zorroa behar bezala presta-

tzeko irakasleak behar den material
guztia eskuratu behar die ikasleei,
eta ondoren argibideak eman behar
dizkie behar duten gaitasuna eta
ezagutza estrategikoa har dezaten.
Era berean, erabaki egokiak hartzen
eta akatsak berauetatik ikasteko
aukerak bezala interpretatzen
lagundu behar die. Paper zorroa
ikasleak egingo du, baina beti ira-
kasleak gidaturik.

Nola ebaluatu Arteak? Eba-
luazioa ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuko atal bat bezala ulertzen
da, ondorioz leku bat duelarik
paper zorroa egiteko garaian zein
ondoren. Modu formal nahiz infor-
malean egiten da. Informalki ira-
kasleek ikasleen erlazioak behatzen
dituztenean, beraien partaidetza
maila, nola entzun eta erantzuten
duten laneko jardunaldietan, nola-
ko ebaluazioa egiten duten euren
alde indartsu eta ahuletan, nola
defendatzen dituzten euren ideiak,
egunkarietako idatzien kalitatea,
interesgarria iruditu zaiena labur-
pen batean azaltzeko eta arrazoitze-
ko duten erraztasuna eta abar.
Pentsatzekoa da ikasleek autoeba-
luatzeko jarrera hori mantendu
egingo dutela ikasketak bukatzen
dituztenean.

Ebaluazio dimentsioak eta krite-
rioak aldez aurretik zehaztu behar
dira ikasleen eta irakasleen artean,
eta ikasketa prozesuan barneratu
behar dira. Adibidez, dimentsio bat
arriskuarekin lan egiten ikastea
bada, dimentsio hori ebaluatu egin
behar da. Beste dimentsio batzuk
hauek izan daitezke: asmamena,
prestutasuna, pentsamendu kriti-
koa, lanerako tasunak antzemateko
gaitasuna, produkzio helburuen
lorpena, hautematea eta hausnarke-
ta. Era berean, dimentsio bakoitza
maila baxuan, ertainean eta altuan
banatu behar da.

- Practical Intelligencec for
School (PIFS)

Programa honen helburu ikasleei
eskolan eta mundu errealean arra-
kasta izateko behar dutena irakastea
da. Autoreen arabera, hori ez dago
adimen akademikoaren baitan soi-
lik, baizik eta baita ikasleen adimen
praktikoaren, irakasleen espektati-
ben eta eskola sistemaren baitan
ere. Nola ikasi behar duten ikasi
behar dute, zergatik ikasten dituz-
ten zenbait gai, horien arteko antze-
kotasunak eta desberdintasunak,
ekintza bakoitzean jarraitu behar
diren prozesuak eta estrategiak, eta
horien alderdi positiboak eta nega-
tiboak.

PIFSren kurrikuluak bost zati
ditu: sarrera, irakurketa, idazketa,
lanak eta ebaluazioa. Zati horiek
ikasleak eskolako lanen maneiua
ulertzera, beraien kideekiko elkarla-
na hobetzera eta burmuina eta por-
taera erregulatzera bideratuta
daude.

Gardnerren eta Sternberg-en teo-
rietan oinarrituta daude, eta berezi-
ki pertsona-barneko adimenetan eta
hauen praktiketan (Sternberg eta
Wagner, 1986; Walters eta
Gardner, 1986). Proiektu honek
hizkuntzaren, matematikaren, zien-
tzien eta ikasketa sozialen edukiak
aberasten ditu "infusioaren metodo-
logiak" iradokitzen dituen pentsa-
mendu estrategiekin. Lanerako
tresnak, bai irakasleentzat eta bai
ikasleentzat, eskolak dituen berbe-
rak dira, baina erabilpena da des-
berdina. Taldeko nahiz banakako
egoera praktikoak lantzen dira, eta
horien bidez ikasleek adimen aniz-
kunen erabilera egokia ulertzen
dute. Programa 10-14 urteko ikas-
leentzat egin da.

Autoreek egindako lehen ebalua-
zioa positiboa izan zen: ikasleek
aurrerapen esanguratsuak egin
zituzten gaitasun praktikoetan eta
akademikoetan (Williams eta beste,

1996). Haatik, zenbait autore alda-
ketak sartzen ari dira gaitasunak
eduki kurrikularretan hobeto txer-
tatzeko.

Laburtzeko, ezin esan daiteke
aipatu programak hoberenak dire-
nik, baina aniztasun kognitiboaren
garrantzia azpimarratzen duen teo-
ria zientifiko batek babesten ditu.
Ikaslearen jakinminaren eta curri-
culum erregularraren arteko zubi
izan daitezke, ikaslearen indarra eta
eskolaren eskaeren artekoak, eta
ikasteak eskatzen duen esfortzuaren
eta kanpoko munduaren artekoak.
Programa guztietako ekintzak ego-
kiak direla uste da garapen intelek-
tualean eta pertsonalean irakasleei
zein ikasleei laguntzeko. Ikas-
tetxeak sarriago erabiltzen hastea
espero da, bai beren kurrikulu beza-
la, bai hasierako programazioan
aurreikusi ez ziren gaiak sartzeko,
eta bai eskolaratzean eta ebaluazio-
an barneratzeko.

Teoriari egindako kriti-
kak

Borondate zientifikoa eduki
arren, Gardnerren teoriak jaso ditu
kritikak (Link, 1993; Sternberg,
1990; Richardson, 1991). Kritika
gogorrena "g" faktorea arbuiatu
zuelako egin zaio. Nolanahi ere,
Gardenerrek adimenaren kontzeptu
tradizionala zentsuratu arren, ez du
desegokia ikusten, eta zenbait asmo
teorikotarako erabilgarria dela dio.
Noski, bere arreta "Bellen kurban"
agertzen ez diren adimenetan eta
adimen prozesuetan zentratzen da.

Bere lankide batzuek zera galde-
tzen dute: zergatik ez du sortu
proba sorta bat adimen guztiak
neurtzeko? Erantzuna, bere teoria-
ren arabera, oso sinplea da. Lan hori
ez litzateke koherentea izango bere
oinarrizko printzipioekiko. Giza
burmuinari buruz aurkitu diren
ezagutza zientifikoetan eta herrien
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kultur ezaugarrietan gehiago fida-
tzen da proba psikologikoetatik
ateratako emaitza kualitatiboetan
baino. Horregatik, adimenak egoe-
ra errealak islatzen dituzten espe-
rientzien bitartez ebaluatzea ahol-
katzen du. Esperientzia horietan
adimen portaera beha daitekeela
dio, eta ez du onartzen ez lente lin-
guistikorik ez logikorik, arkatzezko
eta paperezko probak, esaterako.

Badirudi adimen bakoitza dizi-
plina zientifiko bat dela, eta ez giza
gaitasun bat. Kritika horri aurre
egiteko Gardnerrek dio gaitasun
horiek adimenak direla portaera
eraginkorretan oinarritzen diren
prozesu kognitiboz osatzen direlako
eta sistema sinboliko bat dutelako;
ostera, diziplina zientifiko bat iker-
keta objektu bat deskribatzen, azal-
tzen eta iragartzen saiatzen den eza-
gutza antolatu sorta bat da.

Autore batzuek diote,
Gardnerren adimenak estilo kogni-
tiboekin edo informazio jakin baten
aurrean jokatzeko moduarekin
pareka daitezkeela. Galdera honen
erantzuna ez da argia, eta estilo
kontzeptuaz terminologia estilisti-
koko autoreen artean dauden inter-
pretazioak ere ez.

Egiten zaion beste kritika bat
giza adimena edonola banatzen
duela da. Ba al dago ebidentzia
zientifiko nahikorik frogatzeko tre-
bezia bakar baten barruan alderdi
batean gaitua den jendea dagoela
baina beste alderdi batean ez?
Badirudi baietz, aurkitu baitira
ahozko informazioko irudiak pro-
duzitzeko gai diren pertsonak,
baina irudi horiek biratzeko zailta-
sunak dituztenak. Baita ere egiazta-
tu da burmuineko zauri batek hiz-
kuntzaren alderdi gramatikalean
eragin dezakeela baina alderdi
semantikoa bere horretan utz deza-
keela.

Bere printzipioetan kontraesan
batzuk ikusten dira, eta hori da

beste kritika. Adimenean alderdi
genetikoa eta ingurunea nahasten
direla baiezten du, eta ondoren adi-
men bakoitzaren garapen poten-
tziala oso handia dela dio. Halere,
Gardnerren tesia koherentea da
jarrerazko genetikaren inguruan
orain dela gutxi egin diren ikerke-
tekiko; ikerketa horiek heredentzia
versus aprendizaia dikotomia albo
batera uzten dute, bi faktorek paper
garrantzitsua jokatzen baitute giza-
banako batek lor dezakeen adimen
gaitasunaren mailan.

Bere adimenaren kontzeptua kul-
tura bateko ideologia eta balioen bai-
tan dagoela kritikatzen zaio
Gardnerri. Hori defendatzeko, esa-
ten du balioen sistema ezberdinek
adimenaren nozio desberdinak inpli-
katzen dituztela eta neurtzeko modu
desberdinak. Jendeak hainbat trebe-
zia ditu eta bereziki ebaluatu behar
dira. Adimenaren probek kultura
akademikoaren balioak eta helbu-
ruak soilik islatzen dituzte.

Era berean, ez dira adimen bezala
onartzen gaitasun musikala eta
kinestesikoa, agian talentuak soilik
aintzat hartzen dituztelako. Bere
teoriaren diferentzia eta errepaso
hauek eta beste batzuk ikusiz,
Gardnerrek (1996) adierazi du
beharrezkoa dela bere teoriaren
inguruan sortzen joan diren zenbait
mito zehaztea. Hau da, adimena,
gaitasuna eta diziplinaren eta adi-
mena, estilo kognitiboa eta lan esti-
loaren arteko desberdintasunaz ari
da. Gardenerrek proposatzen duen
eredua oraindik osatu gabe dago,
eta ikerketa teoriko eta enpirikoak
egin beharko dira.

Teoriaren oinarrietako zenbait
irizpide nahiko lausoak eta gogoe-
tatsuak dira. Adibidez, adimen
bakoitzaren eboluzio garapenaren
ibilbidea. Arazo horiek argi erakus-
ten dute oraindik ere asko sakondu
behar dela Adimen Aniztasunaren
teorian.

Ondorio bezala
Esan den bezala, Adimen

Aniztasunaren teoriak giza adime-
naren gaitasuna plurala dela dio,
adimenak independiente samarrak
eta antzeko potentzia dutenak dire-
la, eta faktore genetikoek eta ingu-
runeak baldintzatzen dutela. Haur
bakoitzak hobetu dezakeen bere
adimen anizkunen profila heziketa
ingurune batean erakusten du,
material, ekintza eta harreman per-
tsonal aberatsak dituen ingurunean,
haiz zuzen ere. Teoria, hainbat psi-
kologok arretaz epaitu badute ere
(Sternberg, 1994), hezkuntza siste-
marako erronka garrantzitsua da,
eta onarpen handia du hezitzaileen
eta publiko orokorraren artean.

Gaitasun intelektualen neurria
azpimarratzen du, gaitasun kogni-
tiboen arteko korrelaziorik ez du
ukatzen, eta neurri psikometrikoak
egun batetik bestera ahaztea ere ez
du proposatzen. Gardner ebaluazio
metodo alternatiboak erabiltzearen
aldekoa da subjektuak hainbat
neurketaren bidez identifikatzeko.
Ikasleak bere burua zerbaitetan ona
dela onartzen duenean, eta irakasle-
ek eta gainerako lagunek ere hala
onartzen dutenean, ziurrago senti-
tzen da.

Adimen Aniztasunaren ideiak
kurrikulu anizkunen sorreran eta
ezarpenean eragin dezake, eta baita
edukien eta kontzeptuen diziplinar-
tekotasunean, ebaluazio prozesuan,
gurasoekiko komunikazioan eta ira-
kasleen heziketa gaitasunean ere.

Gardnerren proposamena etenga-
beko berrikuspenean eta moldake-
tan dago. Izan ere, teoriatik prakti-
karako emaria eta praktikatik teo-
riarakoa etengabea da laborategieta-
tik zein ingurune naturaletatik ate-
ratzen diren emaitzak direla medio.
Horregatik, teoria honen ondorioak
zehazteke daude oraindik. Bere pro-
gramak etengabe berrikusten dira
eta beraien fidakortasuna, balioa eta

2002ko uztaila   HHoowwaarrdd GGAARRDDNNEERR • 15



16 • hhik hhasi Udako Topaketa Pedagogikoak

eraginkortasuna egiaztatzen dira,
betiere heziketa eta garapena ain-
tzat harturik.

Laburtuz, nahiko nabaria da gai-
tasunak banandu eta independiza
daitezkeela, baina nabaria da aldi
berean gaitasun orokor bat ere
badagoela. Gaitasunei nolabaiteko
independentzia ematen dienen eta
alderdi orokorrari garrantzia ema-
ten dienen arteko eztabaidak histo-
ria luzea du adimenaren ikerkun-
tzan. Hortaz, oraindik teoria gehia-
go behar dira bi aukerak batzeko.
Nolanahi ere, adimen anizkunek
hezkuntza hobetzeko eredu bat osa-
tzen dutela esan dezakegu, eta
nabarmenki eragiten ari dela hez-
kuntzan. Halaber, ez dugu ahaztu
behar ikertzaileen eta hezitzaileen
arteko truke jarioa ezinbestekoa
dela oraindik. Ez litzateke txarra
izango artikulu honek hori bultza-
tzeko balioko balu hezkuntzaren eta
ikerketaren mesedetan.
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Adimenen psikobiologia
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Gardnerri, eta berezi-
ki berak sortu
duen adimen mota

ezberdinen kontzeptuari,
eskainitako ikastaro
honen baitan ikuspegi
psikobiologikoa aurkez-
tea egokitu zait. Jarduera
horri ekiteko orduan
bidezko deritzot hainbat
azalpen egiteari, gaiak
sor ditzakeen erreparoak
arintzeko eta gaizki uler-
tuak ekiditeko.
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Lehenik eta behin, Gard-
nerren ideien alorrean dago bio-
logia eta psikologia elkartzeko
indarra, adimenari nola beste
funtzio mentalei dagokienez.
Bera dugu XX. mendeko azken
erdian korronte kognitibistaren
sustatzaile nagusienetako bat,
zibernetikan eta informazioaren
teoria modernoetan oinarria
hartuz, gogamenaren prozesuak
ulertzeko eredu berri eta orain-
goz oparoa eraikiz. Ikuspegi
kognitibista honek, funtzio psi-
kikoen analisia egiterakoan,
hauek gauzatzen dituen orga-
noaren egoerak ere kontuan
hartzen ditu, hots, garunaren fi-
siologiaz arduratzea beharrezko
jotzen du. Honengatik, zientzia
kognitiboaren eremuan, neuro-
zientziak bere tokia du psikolo-
gia kognitiboarekin, adimen
artifizialarekin, logikarekin,
linguistikarekin eta antropolo-
giarekin batera.

XX. mendearen hasieran,
organorik gabeko ereduak na-
gusitu ziren psikologiaren bai-
tan, besteak beste, neurozien-
tzien garapen maila eskasak
besterik egitea oztopatzen zue-
lako. Jokabide hori hartu zuten,
adibidez, konduktismoak eta
psikoanalisiak; beren konstruk-
to eta teorietan garunak ez du
apenas lekurik, eta honen ana-
tomia eta fisiologia eskotomiza-
tu egiten dute beren azalpene-
tan. Mendearen bigarren zatian,
aurrerapen teknologiko eta
zientifikoek posible egin dute
garunaren azterketa berritu bat,
eta hortik sortzen den ezagutza
maila gauza da, jada, beste
jakintza alorrekin batera, goga-
menari buruzko gogoetari bere
ekarpen baliotsua eskaintzeko.

Geroztik, psikismoaren edozein
alderdiren kontzeptualizazioe-
tan aldagai organiko biologikoa
kontuan ez hartzeak justifikazio
zaila du, eta hori ez da bederen
Gardnerren jarrera; honela, bere
zazpi adimen motak bereizi eta
definitzen dituenean, bere ezau-
garrien artean sartzen du oina-
rrian dauden garuneko egitura
anizkunen berezitasuna.

Bestelako kontua da egungo
neurozientziak agerpen guztiak
eman ote ditzakeen adimen
horien sustrai neurologikoei
edota beste aldagai biologikoei
buruz, genetikoei buruz, adibi-
dez. Azken urteotan bide horre-
tan eman diren pausoak han-
diak izan arren, oraindik ez da
garuna eta gogamenaren teoria
orokor eta bateratu bat eraiki-
tzeko aukerarik izan. Helburua
ez da erraza eta zailtasunak uga-
riak dira: garunaren egitura
zelularraren konplexutasuna,
animalia eredu esperimental
egokirik eza eta abar. Eginda-
koak, hala ere, etorkizun hurbil
batean aurrerapen garrantzi-
tsuak egingo diren itxaropena
justifikatzen du, edo horrela
uste du behintzat garunaren eta
gogamenaren ikerketan dabilen
zientzialari multzo handiak.

Adimena eta beste gogamen
atalak organo biologiko baten
ekoizpena, haren zelulen proze-
su fisiko-kimikoen ondorioa
dela azpimarratzen denean,
maiz nabarmentzen da nolabai-
teko ondoeza intelektual bat, ez
bada, zuzenean, erredukzionis-
moaren edo gauza okerragoen
salaketa. Mendebaldeko pentsa-
menduaren tradizioan trinko
iraun duen ideia da, ebidentzia

guztien gainetik, funtsean psi-
kea eta soma bi gai ezberdinak
direla, erlazio kontingentea
besterik ez dutenak. Dualismo
ontologiko horren atzean, gai-
nera, bultzada etiko bat ere
suma liteke: gizakiaren natura
biologikoki determinatua bale-
go, bere egoera aldaezina izango
litzateke baldintza sozialen e-
raldatzearen bitartez, eta honek
alferrikakoak egingo lituzke
aurrerapen sozialeranzko ekime-
nak, norbanakoaren askatasuna
bera ere kolokan jarriz. Horre-
lako kontraesan batean ez eror-
tzeko, psikea organotik urrundu
egin da, fenomeno mentalen
legeak izaki biologikoarenen-
gandik aparte formulatu du eta
arazoa konponduta gelditu da.

Errealitatea kaskagogorra da,
ordea, eta froga ugari ematen
dizkio ikusi nahi duenari. Bai
garuneko lesioen ondorioen
behaketa neuropsikologikoak,
bai psikobiologia esperimenta-
lak, eta are gehiago behaketa
teknologia modernoen erabile-
rak, ebidentzia arrazional nahi-
koa eskaintzen dute garuneko
prozesu biologikoak eta prozesu
mentalak errealitate bakar
baten bi aldeak direla jakiteko,
txanpon baten bi alde banandu
ezinen modura. Horrek ez du
inola ere erabateko determinis-
mo estu bat ekartzen. Garu-
naren egitura bera, eta gizakia-
ren kasuan batez ere, ingurua-
ren eraginaz eraikitzeko disei-
natua dago. Eboluzioak organo
horren garapena bide horretatik
bultzatu badu, seinale abantai-
latsua suertatu da espeziearen
arrakastarentzat. Gogamena
duen izaki biologiko bat, beste-
ak beste, aurreko belaunaldien
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esperientzia bereganatu eta har-
taz balia liteke, edota gerora
gertatuko denaren ezaguera
proiektibo bat osatu dezake.
Ahalmen horiek balio handiko-
ak dira, erabaki egokiak hartuz,
bizirauteko aukerak indartzeko.
Egia da, halaber, lorpen horiek
zenbait arazoren prezioa ordain-
duz egiten direla, hala nola,
erditze zailtasunak buruaren
neurria dela eta, haurtzaroko
erabateko menpekotasuna edota
gogamenaren baitako gatazken
ondorioz sortzen diren ondoeza
eta patologia mentalak. Gure
espeziearen hedapenari begira-
tuz, esan genezake hala ere
abantailak eragozpenak baino
gehiago izan direla, oraingoz
behintzat.

Biziaren eboluzioak, inguru-
menaren aldaketekin etengabe-
ko harremanetan egonik, bizi
forma ugari sortu ditu, hainbat
gaitasunez hornituak, eta horie-
tako batek, gizakiak, munduari
eta bere buruari buruzko gogo-
eta formal sinboliko bat egiteko
gauza izatera iritsi dela kontuan
hartuta, gaitasun horietatik
zenbaiti adimen izena eman
dio. Gure herri jakituriak dioen
moduan, izena duenak izana
omen du, eta hain zuzen, izan
horren ezaugarri batzuk izango
dira hemendik aurrera agertzen
saiatuko garenak. Lehenik adi-
men kontzeptuaren jatorriaren
eta mugen inguruko hainbat
burutazio eginez; gero garuna-
ren egituraren agerpen orokor
bat eginez, eta azkenik aldagai
biologikoen eragina (genetika,
sexua, garapena) aipatuz. Gard-
nerren ideien itzaletik hurbil
jarraitzeko, adimenen psikobio-
logiaz arituko gara, pluralean.

Zer da adimena?
Adimenaren kontzep-

tua
Edozer aztertzen dugula, le-

henik bere definizioa egin behar
dugu, erabiliko dugun kon-
tzeptuaren mugak adostu, ale-
gia. Batzuetan zeregin hori
saihestu liteke, aurretik eraba-
teko akordioa egina dagoenean
adibidez; bestelakoetan ezin-
bestekoa da, eta gerta liteke
gainera, ahalegin horrek helbu-
rua erabat ez lortzea, eta ordu-
an, hortik aurrerako pauso guz-
tiak abiapuntuko akatsaren
ahuleziak jota egin behar izatea.
Hauxe da adimenari buruzko
gogoetari gertatzen zaiona, hain
zuzen ere.

Adimena adieraz zer ulertu
behar den ez dago garbi eta
definizio ugari aurkitzen ditu-
gu iturri, egile eta garai ba-
koitzsaren arabera. Izaki biziok
eta animaliok bereziki dugun
gaitasun multzo batetaz ari gara
agian, baina gaur adimen artifi-
ziala ere aipatzen dugu, zenbait
makinen ezaugarri moduan.
Gizakiaren arrakasta bermatzen
duen dohain baten moduan ere
ulertu izan dugu, baina aspaldi-
txo ohartuak gara giza “bikain-
tasuna”, zer delarik ere, beste
faktore psikologiko eta sozialen
menpe dagoela; are gehiago,
arrakasta biologikoa balitz iriz-
pidea, landareen nagusitasuna
onartu behako genuke, antro-
pozentrismoa saihestuz. Nola
definitu beharko genuke, bada,
adimena? Horretan saiatu diren
batzuk ezintasun etsi batera
heldu dira edota irtenbide tau-
tologiko batera, adimenaren
neurketan aitzindari izan zen
Bineten modura, honakoa esan

zuena: “adimena nire testak
neurtzen duena da, eta ezin dut
horri buruz gehiago esan”.

Beharbada argibide gehiago
izango genuke aztertuko bage-
nu zein den “adimen” kontzep-
tua sortzearen zergatia, zein
beharri erantzuten dion, alegia.
Gizakien arteko ezberdintasu-
nak nabarmenak dira horien
itxuran eta gaitasun fisikoetan,
izaeran eta portaeran, edota
maila sozialean eta ekonomiko-
an. Une batean, XIX. mendea-
ren amaiera aldean, mendebal-
deko gizarte aurreratuetan inte-
resgarria bihurtu zen norbana-
koen dohain psikologiko ba-
tzuk neurtzea, industrializazio-
ak zekarren bizimolde berriak
hori eskatzen zuelako. Eskola
arloan, adibidez, komeni zen
bereiztea zein ziren instrukzioa-
ri etekin handiena aterako zio-
ten ikasleak, horrela ekimen
pedagogikoak optimizatzeko.
Bide honetatik, Parisko udalak
Binet psikologoari eskatu zion
tresnaren bat presta zezan bere
eskoletako haurren gaitasunak
neurtu eta, horren arabera, ira-
kaskuntzan bideratzeko. Hauxe
da adimena neurtzeko egin zen
lehen testaren jatorria. XX.
mendean sartuta, jokamolde
hori beste eremuetara zabaldu
zen, lehenik armadara, solda-
duen aukeraketarako, eta gero
enpresa mundura. Norbana-
koen neurketa psikologiko ho-
riek helburu funtzional bat
dute: etorkizunean nolako joka-
era izan lezaken iragartzea eta,
horren arabera, aukeraketa bat
egitea. Hori betetzen den neu-
rrian, kontzeptuak baliagarriak
dira, ez dago gogoeta ontologi-
ko sakonagoren beharrik.

Garapen handiena izan duten
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ebaluazio arloak adimenarena
eta nortasunarena izan dira, eta
bakoitzean test moduko hain-
bat tresna asmatu dira. Adi-
menaren arloan, gerora arrakas-
tatsuak suertatu diren adin
mentala edota koziente intelek-
tuala kontzeptuak, gaitasun
batzuk hartzen zituen kontuan,
batez ere logiko-matematikoa,
espaziala eta hizkuntzazkoa.
Giza izaeraren beste alderdiak
nortasun testetan aztertzen
ziren, edota besterik gabe ez
ziren kontuan hartzen. Horiek
izango dira, hain zuzen ere, adi-
menaren ideia zabalagoarekin,
Gardnerren eta beste batzuen
eskutik, gaur egun berreskura-
tzen hasiak direnak. 

Gogoeta hauen ondorioz ho-
beto uler daiteke adimena defi-
nitzeko dagoen zailtasuna. Bere
jatorrian ez dago objektu psiko-
logiko baten deskribapena, pro-
zedura funtzional baten garape-
na baizik: testuinguru batean
norbanakoak egin dezakeena
aurreikusteko balio duen egitu-
ra. Psikologiari dagokionez,
adimena zehar lerroko kontzep-
tua da, oinarrizko hainbat pro-
zesu psikiko zeharkatzen ditu:
arreta, pertzepzioa, oroimena,
motibazioa, emozioa, arrazoike-
ta, hizkuntza, funtzio exekuti-
boak, motrizitatea eta abar.
Horiek sustrai biologikoak
dituzten heinean, biologikoa da
eta faktore sozialek (hezkuntza,
ekonomia, historia…) eralda-
tzen dituzten neurrian, soziala.
XX. mendearen hasieran, ko-
ziente intelektualaren adimena,
sistema sozio-ekonomikoaren
eskaera bati erantzuna ematera
etorri zen, eta horren arabera
definitu zen. Gaur, ehun urte
pasatuta, gizartea aldatu egin

da eta adimen mota ezberdinak
eta emozionala kontzeptuak
jarri dira indarrean, egungo sis-
tema produktiboak hori eska-
tzen duelako.

Hala ere, adimenaren defini-
zioren bat aukeratzekotan,
adostasun zabala biltzen duen
honako hau har genezake: adi-
mena, gure barnetik eta ingu-
rumenetik informazioa bildu,
landu eta egunerokotasunaren
eskaerei erantzunik egokiena
emateko gaitasuna da. Bertan
bi osagai nagusi agertzen dira:
informazioa lantzea eta egoki-
tzea. 

Informazioa prozesatzeko
ahalmena parametrikoki di-
mentsiona liteke, neurtu, beste-
ekin konparatu. Arreta, oroi-
mena, arrazoiketa logikoa, ne-
kearekiko erresistentzia eta
antzeko faktoreekin du zeriku-
sia, eta baita menpekotasuna
ere. Konputagailuen adimen
artifizialeko programek gaita-
sun hori garatu dute, alderdi
askotan gizakiaren ahalmenak
nabarmen gaindituz. Baditugu
gizakion artean beren buruaz
arduratzeko apenas gai direnak
eta oroimen edo kalkulu lane-
tan ez ohiko erraztasuna dute-
nak ere; “idiots savants” hauek
zenbait informazio edonork
baino azkarrago eta urrunago
tratatuagatik, ez lirateke sartu-
ko pertsona argiaren edo adi-
mentsuaren kontzeptuan, “ma-
kina adimentsua” esaten dugu-
nean, gizaki adimentsuaz ezber-
dina den zerbaitetaz ari garela
garbi dugun moduan.

Egokitzearen kontzeptua,
berriz, kanpotik definitzen da,
ondorioen arabera. Ezer ez dago
berez moldagarria denik, tes-
tuinguru batetik aparte hartu-

ta. Giza jokaera bat bera adi-
men froga izan liteke egoera
batean eta ergelkeria beste bate-
an. Arazoa, egokitasunaren iriz-
pidea definitzerakoan agertzen
da: biziraupena? Taldearen o-
narpena? Norberaren balioeki-
ko eta usteekiko harmonia?
Zentzu honetan, adimena egi-
tura kultural bat bihurtzen da,
dimentsio historikoa eta ideolo-
gikoa bereganatuz.

Adimena –edo adimenak–,
beraz, kontzeptu poliedriko,
funtzional, historizista eta,
ondorioz, polemiko bat da,
garuneko hainbat sistemaren
aktibitateak posible egiten
dituen hainbat oinarrizko pro-
zesu psikikoren egokitasun
maila nola edo hala adierazten
duena.

Adimena psikologia-
ren historian

Adimenari lotutako gogoeta,
gogamenarena eta giza natura
osoarena bezala, pentsamendu
filosofiko espekulatiboaren alo-
rrean kokatu da, XIX. mendean
natur eta giza zientzien garape-
na gertatu arte. Oro har, giza-
kien adimenaren arteko ezber-
dintasunen azterketa eta horren
erabilpena pedagogian edota
lan munduan ez da azaltzen,
gaitasunei buruzko kezka onto-
logikoa eta etikoa dira nagusi,
teologiaren ikuspegitik gehie-
netan. Badago, hala ere, sal-
buespen ospetsu bat, psikologia
diferentziala “avant la lettre”
eginez, gizakion hainbat gaita-
sunen ezagutzeak ekar lezakeen
abantaila aldarrikatzen duena,
eta hori XVI. mendean, moder-
nitatearen aitzindari gisa joka-
tuz. Egile hau Euskal Herriko
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seme Juan Huarte de San Juan
izan zen, (Garazi, 1529- Baeza,
1588), medikua, eredu hipo-
kratikoen tenperamentuetan
oinarrituz, “Examen de Inge-
nios para las Sciencias” testu
arrakastatsua argitaratu zuena
1575ean. Testu honek luzaro
eragin zuen Europa osoko pen-
tsamenduan eta, Inkisizioarekin
hainbat arazo izan arren, berrar-
gitalpen eta itzulpen ugari eza-
gutu zituen. Bere tesiaren fun-
tsa zera da; pertsona bere izaera
eta dohainei dagozkien jardue-
retara bideratuz gero, onura
handia letorkiokeela gizarteari.
Bertan agertzen diren ideia
gehienak gaur okertzat jotzen
badira ere, helburuak eta plante-
amenduak humanismo mo-
dernoaren baitan kokatzen dira,
bi mendetako aurrerapenarekin.

XIX. mendean, gizarte in-
dustrialarekin batera piztu zen
adimenari buruzko gogoeta,
biologia, medikuntza eta psiko-
logia eta antzeko zientzien
eskutik. Garai honetako buru
nagusietakoa Sir Francis Galton
da (1822-1911), Darwinen le-
hengusua. Bere garaiko kezkak

darwinismo sozialaren ikus-
pegitik ulertuko ditu: naturan
bezala gizartean, norbanakoen
arteko lehia da nagusi eta indar-
tsuenek soilik egiten dute
aurrera, gizakien kasuan indar
hori mentala izanez nagusiki,
adimena. Bere garaian nagusi-
tuko dira ideia eugenesikoak,
gizaki hoberenen ugalketa sus-
tatuz eta desegokienena oztopa-
tuz, mundua hobetzeko asmoz.
Horretarako, ezaugarri psikolo-
gikoak bereizteko tresnaren bat
behar zen, eta hala, psikologia
diferentzialeko ikerketak bul-
tzatu ziren, orduan nagusi ziren
korronte fisiognomikoaren il-
dotik bereziki. Pertsonen adi-
mena eta zintzotasuna heren-
tziaz determinatuak ziratekeen
eta buruaren formaren eta kox-
korren arabera ebalua zitezkeen.

Ikusmolde horrek zientziaren
eta gizartearen onarpen zabala
izan ondoren, XX. mendean,
bilakaera zientifikoak eta ideo-
logia totalitarioen gehiegike-
riek sostengurik gabe utziko
dute, baina adimenaren gaia ez
da jada egundaino eszenatik
desagertuko.

Lehenago aipatu dugun tes-
tuinguruan, Alfred Binet
(1857-1911) izan zen adin
mentalaren kontzeptua garatu
zuena. Ikuspuntu ebolutibo
batetik abiatuta, adin bakoitze-
an “normalki” haur batek duen
ahalmena adierazten du adin
mentalak. Normaltasun hori
errealitate estatistiko bat da eta
giro kultural bakoitzerako defi-
nitu behar da. Horretarako,
1905. urtean lehen adimen
testa sortuko du, bereziki gaita-

Huarte de San Juanen idazlanaren argitalpenak.

Francis Galton

Alfred Binet

Jean Piaget
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sun logiko, espazial eta linguis-
tikoak neurtuko dituena. Adin
mentala eta adin erreala erlazio-
natuz, adimen kozientea kalku-
latzen da honoko formula apli-
katuz: AK= (a.m.: a.e.) x 100.
Honela, 10 urteko batek, adin
mentala 10 badu, bere adimen
kozientea 100 izango da. 

Haurtzaroan gaitasunak nola
garatzen diren hobekien aztertu
dutenetako bat dugu, zalantza-
rik gabe, Jean Piaget suitzarra.
Piageten behaketa zorrotza,
bere seme-alabengandik hasita,
ahalmen kognitiboen bilakaera
prozesura zuzendu zuen batik
bat, bost etapa ospetsuak defi-
nitzera iritsiz: sensoriomotorra
(0-2 urte), preoperatorioa (2-4
urte), intuitiboa (4-7 urte), era-
giketa konkretuena (8-11 urte)
eta eragiketa formalena (11-14
urte). Etapa horietako bakoitze-
an, errealitateaz jabetzeko tres-
na mentalak hobetuz doaz,
objektuen asimilazioa eta sub-
jektuaren akomodazioa medio,
garuneko egituren heltzearekin
batera.

Adimenaren teorizazioen ar-
tean aipatu beharra dago Spe-
armanek sortutako “g” faktore-
aren kontzeptua. Adimenaren
neurketa enpirikoa egiterakoan
hainbat proba erabiltzen dira,
eta puntuazioen batez bestekoa
atereaz gaitasun orokorraren
maila lortzen da. Spearmanek,
azterketa faktorialaren eredu
matematikoa erabiliz, agerian
jarri zuen proba batean lortuta-
ko emaitza, proba horri dago-
kion faktore espezifikoarekin
batera, faktore orokor bati zor
zaiola, edozein klasetako probe-
tan eragiten duena; honi deitu
zion “g” faktorea. Faktore ho-
rrek, oro har, erlazioak ondo-

rioztatzeko gaitasuna adierazi-
ko luke, berezko dohain bat
izango litzateke, heziketaren
eragin murritzekoa, alegia, eta
hainbat arlotan agertzen den
trebetasuna zehaztuko luke.
Ikuspegi horren arabera, adi-
men test egokienak, “g” faktore
orokorrez beteta daudenak lira-
teke. Horrelakoak dira gaur
egun aukeraketa prozesuetan
gehien erabiltzen direnak.

Azken mendean bizimoduek
jasan duten eraldatzearen ondo-
rioz, egun gaitasun askotariko-
ak baliozko gerta litezke hain-
bat jardueratan, eta honek ahul-
du egin du faktore orokor bate-
an oinarritutako egitura baten
balioa. Ildo horretatik eraiki di-
ra adimen mota ezberdinen
bideak, eta horretan Howard
Gardner aitzindari izan da.
Berak gutxienez zazpi adimen
mota bereizi behar direla uste
du: adimen musikala, adimen
zinetiko-korporala, adimen lo-
giko-matematikoa, hizkuntzaz-
ko adimena, adimen espaziala,
pertsonen arteko adimena eta
pertsonaren barneko adimena.
Hori guztia beste batzuek azal-
duko dutenez ikastaro honetan,
ez gara hemen urrunago joango.

Adimenaren kontzeptuak
ehun urtean izan dituen muga-
rri nagusien azalpen honetan,
adimen emozionalarekin amai-
tuko dugu. Gizakiaren arrakas-
ta soziala eta ongizatea faktore
emozionalen esku daudela ohar-
tzeak iraultza ekarri du azken
urteotan adimenaren eremura.
Adimen klasikoak errazten zi-
tuen eginkizun asko gaur maki-
na konputagailuek egiten di-
tuzte, eta giza bikaintasuna
beste arlo batzuetan baloratzen
da, lan munduan nola gizarte

mailan oro har. Gaitasun horiek
definitu, neurtu eta hobetzeko
sortu da adimen emozionalaren
kontzeptua. Lehen aipamenak
1990ean egin zituzten Saloveyk
eta Mayerrek trebetasun multzo
bat bilduz: norberaren emozio-
ak ezagutzea, emozioak gida-
tzea, norberaren motibazioa
kontrolatzea, besteen emozioak
ezagutzea eta erlazioak maneia-
tzea. Gero Goleman eta haren
“Adimen Emozionala” liburu
arrakastatsuak (1996) ideia
gizarteratzea lortuko dute, gaur
egungo lelo nagusia bihurtu
arte, lan harremanen munduan
bereziki, baina baita eskola eta
beste giza harremanetan ere.
Kontzeptua garatzearekin bate-
ra, orain dagoen helburu nagu-
sia neurketarako tresna egokiak
sortzea dateke, koziente inte-
lektual klasikoari koziente e-
mozional bat parekatzea, alegia. 

Medikuntzaren eremuan, adi-
menaren gorabeheren ebalua-
zioa bi ikuspegitatik egin ohi
da: zenbait patologiaren sinto-
ma moduan eta faktore etiolo-
giko gisa. Adimen kozientea
irizpidetzat hartuz, eritasunen
nazioarteko sailkapen sisteman
honako mailak definitzen dira:
(ehunekoak kategoria bakoitze-
an dagoen kopurua adierazi
nahi du):

• Atzerapen mental sakona…..<20
• Atzerapen mental larria…..20-40
• Atzerapen mental ertaina.....40-55
• Atzerapen mental arina…...55-70
• Mugakoa (borderline)..70-80     % 6,7
• Normalaz behekoa..... 80-90   % 16,1
• Normala.....................90-110    % 50 
• Normalaz gainekoa..110-120   % 16
• Goi mailakoa ..........120-130    % 6,7
• Oso goi mailakoa.......>130      % 2,2

% 2,2



Adimenak eta ga-
runa

Ikusi dugunez, adimenak
hainbat gaitasunen inguruko
egiturak dira eta, horien meka-
nismo neurobiologikoak azal-
tzen hasiz gero, garun osoaren
fisiologia agertzera behartuak
ginateke, eta hori ezin da izan
neurri honetako ikastaro batean
bete litekeen helburua. Ho-
rregatik, bi arlo soilik jorratuko
ditugu: garuneko lokalizazioen
eztabaida eta horren erakuntza
orokorraren azalpena. 

Aurretik, aipa dezagun garu-
neko zientzia, neurozientzia,
azken urteotan egiten ari den
urrats handien atzean, azterke-
tarako teknika iraultzaileen
eskutik datorrela. Neuroirudien
arloa bereziki, asko aberastu da
erresonantzia magnetiko fun-
tzionala edota isotopo detekta-
gailuei esker, eta gaur egun
posible da jardunean ari den
garun baten egoera metaboli-
koa ikustatzea, gogamena iru-
dietan agertzea nolabait. Bide
berri horiek aurkikuntza ga-
rrantzitsuen atarian kokatzen
gaituzte, zalantzarik gabe.

Lokalizazioen eztabai-
da

Gaur egun ez da zalantzan
jartzen gure nortasuna, ezague-
rak, emozioak, pentsamenduak
edota portaerak garunean gau-
zatzen direnik, baina hori ez da
beti horrela izan. Aitzina eta
zenbait kultura primitibo ga-
raikidetan, “espirituaren” orga-
noak beste batzuk ziren: biho-
tza gehienetan, edota urdaila
edo eztarria. Greziako mediku
eta pentsalari batzuk izan ziren
lehenengoz ohartu zirenak

garunaren funtzioaz eta zefalo-
zentrismoaren oinarriak jarri
zituztenak kardiozentrismoaren
aurka. Baina mende askotan
anatomia zerebrala ezezaguna
izan da, gorpu disekzioak tabu
izan diren neurrian. Historia
honetan, salbuespena da K.a.
III. mendean Alexandriako es-
kola anatomistak egindako
behaketa. Honi esker deskriba-
tu ahal izan ziren garuneko egi-
tura nagusiak eta, garai urrun
haietan jada, Erasistratok pro-
posatutako adimena eta garun
azaleko zirkunboluzioen neu-
rriaren arteko erlazioa baditu-
gu.

Arimari buruzko espekula-
zioetan, hasieran izate bakar eta
zatiezina dena, pixkanaka bana-
tzen joango da. Presokratikoek
hiru arima bereizi zituzten:
arrazoizkoa, emoziozkoa eta
gozamenezkoa, eta, hurrenez
hurren, garunean, bihotzean eta
gibelean kokatzen zituzten.
Erdi Aroan nagusi zen filosofia
eskolastikoak, Elizako pentsala-
riek sustatua, gogamenaren bai-
tan sentsazioak, oroimena, iru-
dimena, arrazoiketa eta motri-
zitatea bereizi eta garuneko
barrunbeetan, bentrikuluetan,
lekutu zituen. 

Errenazimentuko anatomia
irudi bat.

Zientziaren beste arlo batzue-
tan bezala, Errenazimentuan
gauzak errotik aldatuko dira.
Alde batetik, Anatomia eskolak
sortuko dira unibertsitate be-
rrietan, disekzioak egin, irudiak
marraztu eta egitura makrosko-
pikoak azaldu eta izendatuko
dituztenak. Bestetik, Descar-
tesen ildotik, giza gorputzaren
irudikapen mekanizista nagusi-
tuko da, organoak makina kon-
plexu baten atalak kontsidera-
tuko dira eta hortik aurrera,
ikertzaileek, makina bereizi
horren funtzionamendua nola-
koa den jakiteari ekingo diote,
gaur arte. Bidean oztopo dok-
trinal eta metodologiko ugari
aurkituko dituzte, beste siste-
men ezaguerarekin alderatuz
dagoen atzerapena azaltzen
dutenak. 

Garunaren gaitasunak nolako
mekanismoen bitartez gauza-
tzen diren jakitea astiro-astiro
eta eztabaida handien artean
askatzen doan korapiloa izan da
gaur arte. Biologiaren eta tek-
nologiaren aurrerapenak (mi-
kroskopioak, adibidez) posible
egin du garunaren eraketa zelu-
larra ezagutzea, nerbio bulkada-
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Bentrikuluetako lokali-
zazioaren irudia.
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ren natura elektrokimikoa
identifikatzea, sistema zerebra-
lak bereiztea, garuneko garapen
eta endekapen oinarriak jakitea
eta abar. Aipagarria da bereziki
funtzio mentalen lokalizazioe-
kin gertatutakoa.

XIX. mendean bi jarrera
nagusitu ziren garunaren fun-
tzionamenduari dagokionez.
Alde batetik, Gall medikuak
sustatutakoak, garuneko azale-
an hainbat funtzioz arduratzen
diren gune lokalizatuak deskri-
batzen ditu; bestetik, Flouo-
rensen joerako fisiologoek,
ikuspegi holista bat manten-
tzen dutenek, garuneko ekoiz-
penak bere osotasunaren aktibi-
tatearen ondoriotzat hartzen di-
tuzte, inolako zatiketarik onar-
tu gabe. Gallek bultzatu zuen
teoria, Frenologia, arrakasta
handikoa suertatu zen eta, gero-
ra, haren intuizio batzuk egiaz-
koak zirela frogatu da, hala nola
kortexari ematen dion garran-
tzia. Bestalde, frenologoek egi-
niko funtzio mentalen zatiketa
gehiegizkoa zen eta beraiek
proposatutako diagnostiko tek-
nika, kraneoskopia, garezurra-
ren formaren arabera norbana-
koen dohain mentalak igartze-
ko, guztiz okerra. 

Lokalizazioen aldekoen eta
aurkakoen arteko tirabirek iker-
keta bultzatzeko behintzat
balio izan zuten eta lehenengo-
en arrazoiek indar handia hartu
zuten 1834. urtean, Broca neu-
rologoak, hitza galdua zuen
gaixo baten autopsiaren emai-
tzarekin, hizkuntzaren lokaliza-
zioaren froga egin zuenean.
Hurrengo urteetan, bai autop-
siak eginez, bai animaliekin
esperimentatuz, funtzio espezi-
fikoak zituzten gune kortikalak
identifikatu ziren, batez ere
zentzumenarekin eta motrizita-
tearekin zerikusia dutenak.
Hala ere, ikuspegi horren
mugak ere agerian jarri ziren,
eta horrela, goi mailako zenbait
funtzio (oroimena, pentsamen-
dua, emozioa eta abar) ezin izan
ziren kokatu gune zehatz batean.

Gaurko neurozientziak duen
kontzeptua modularra da eta
nolabait XIX.eko eztabaida
haien erdibidean geratzen da.
Frogaturik dago garunean espe-
zializazio bat gertatzen dela
informazio ezberdinak modu
ezberdinetan prozesatzeko or-
duan. Gune guztiak ez dira eki-
potentzialak, nahiz eta lesio
baten kasuan, adin goiztiarre-
tan behintzat, kaltetutako alde-

aren funtzioak beste batek bere
gain har ditzakeen, neurri bate-
an. Gainera, garun azaleko
gorentasuna onartzen bada ere,
azalaren azpiko egitura subkor-
tikalek azalekoekin zirkuituak
eratuz, prozesamendurako siste-
ma integratuak osatzen dituzte,
eta azken emaitza horren guz-
tiaren ondorioa da. Gaurko
erronka, gure gogamenak dituen
gaitasun bakoitzaren kasuan hori
nola gertatzen den ulertzea da.

Garunaren egitura oro-
korra

Garuna da gorputzeko orga-
norik konplexuena. Kilo eta
erdi eskaseko masa bigun eta
itxura hutsaleko horren baitan,
ehun mila milioi zelula berezi
daude, neuronak, elkar konek-
taturik. Neurona bakoitzak,
batez beste, hamar mila lotura
egiten ditu, eta horrela, sortzen
diren sareak elkarrekin lotzen
dira, sare handiagoak osatuz.
Ordenagailuaren metaforaz ba-
liatuz, hori izango litzateke
prozesagailu zerebralaren hard-
warea. Metafora honek bere
mugak baditu, eta ezer baino
lehen aipa dezagun horietako
bat: makinaren lotura finkoak
ez bezala, garunaren egituraren
ezaugarri bat plastizitatea da,
hau da, berez aldatzeko gai da,
besteak beste, inguruneko bal-
dintzen arabera. Honek ondorio
garrantzitsuak izango ditu ego-
kitze prozesuetan, eta beraz,
adimenean.

Ikus dezagun, gainbegiratu
batez bederen, nola eratzen den
garun konplexu hori, neurona-
tik hasi eta bi hemisferioek osa-
tzen duten integrazio maila
gorenean bukatu arte.

Funtzio mentalak eta horien kokapena Frenologiaren ikuspegitik.
Fisiognomia erradikala.



- Neurona
Mikroskopioaren garapenak

posible egin zuen XX. mendea-
ren hasieran garuneko ehunaren
zelulen deskribapena egitea.
Baina ez dira neuronak garune-
an dauden zelula bakarrak,
horiekin batera glia zelula dei-
turikoak agertzen baitira, neu-
ronen funtzionamendua berma-
tzeaz gain, azken ikerketen ara-
bera, garuneko oreka metaboli-
koan uste baino zeregin garran-
tzitsuagoa omen dutenak. Hala
ere, garunaren berezitasuna
neuronen ezaugarrietan oinarri-
tzen dela esan genezake.

Neuronek beste zelulen jato-
rri eta egitura nagusi berbera
dute: ama zelula indiferentzia-
tuen bilakaeraren ondorioz
azaltzen dira eta mintzez, zito-
plasmaz eta gune batez osaturik
daude. Hala ere, beren eginki-
zun benetan espezifikoa buru-
tzeko, egokitze bereziak jasan
dituzte: mintza kitzikakorra
dute, zitoplasmak luzapenak
agertzen ditu loturak egin ahal
izateko, bere baitan tresna
metaboliko aproposak dituzte
gai kimiko berezi batzuk sinte-
tizatzeko (neurotransmisoreak)
eta galdu egiten dute ugaltzeko
ahalmena.

Mintza kitzikakorra duela
esateak zera adierazi nahi du:
estimulu batek eraginez gero,
aldaketa iragankor bat gerta-
tzen dela mintzean. Aldaketa
horren natura elektrikoa da,
mintzaren egitura molekular
bereziari zor zaio eta zelula bar-
nealdeko eta kanpoaldeko oreka
elektrolitikoaren aldaketak in-
plikatzen ditu (sodioa eta pota-
sioa nagusiki). Estimulua fisi-
koa izan liteke edo, gehienetan,
kimikoa. Estimulua nahiko in-

dartsua bada, neuronaren mintz
osora hedatuko den uhin bat
(despolarizazio uhina) sortuko
da. Uhin horren maiztasunak
informazio kode baten balioa
du neurona baten mugetan.
Elektroentzefalograma batean
azaltzen dena, garuneko neuro-
na multzoaren uhin horien
ondoriozkoa da.

Neuronek forma arrunt
ezberdinak dituzte, baina oro
har, zuhaitz adarren itxurako
luzapenak dituzte. Horiek bi
motakoak dira: batzuk motza-
goak eta adarkatuagoak, den-
dritak, informazioaren sarbide
nagusiak; eta besteak bakarrak
eta luzeagoak, axoiak, informa-
zioaren irtenbideak. Luzapen
horien bitartez neuronak elkar
lotzen dira, sareak osatuz.
Lotura guneak bereziak dira,
bertan mintzaren egitura aldatu
egiten da, loditu, eta bi neuro-
nen arteko tartea estutu. Horri
sinapsi deritzo, eta hortik barre-
na egiten da neuronen arteko
komunikazioa. Aurrera deza-
gun, ikaskuntzarekin lotura
duelako, luzapenek eta sinap-
siek bizi osoan sortzeko eta
desagertzeko ahalmena dutela,
inguruko estimuluen eta haien
erabilgarritasunaren arabera,
nahiz eta ahalmen hori ezberdi-
na izan adin guztietan eta ikas-
kuntza mota guztietarako.

Esan bezala, sinapsiaren bai-
tan gertatzen da neuronen arte-
ko komunikazioa. Horrela, ne-
urona batean sortzen diren des-
polarizazio uhinak, informazioa
kodifikatzen duten erritmoan,
bertara iristen direnean, biga-
rren neurona batera pasatzen
dira; batzuetan, sinapsi motak
posible egiten badu, zuzenean,
baina gehienetan sinapsia “sal-
tatzeko” baliabide kimikoak
erabiliz. Kasu horietan, uhin
elektrikoa sinapsira iristearekin
batera, neuronak sintetizatu eta
besikula txiki batzuetan gorde-
ta duen gai kimiko bat isurtzen
da tarte sinaptikora: neuro-
transmisorea. Hor, bigarren
neuronak dituen egitura mole-
kular hartzaile batzuekin bat
egingo du, eta horren ondorioz,
bigarren neuronaren azalean
aldaketa elektrikoak sortuko
dira, agian despolarizazio uhin
berri bat emanez. Baina hori ez
da beti gertatuko; bigarren
neurona horren gain milaka
sinapsik eragiten dute eta
horien guztien eraginen batu-
ketak zehaztuko du azken bate-
an uhina sortzen den edo ez.
Horrela, informazioaren inte-
grazioa (konputazioa) maila
honetan hasten da, estimulu
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Neuronen osagaiak eta formak.

Sinapsi baten eskema.



baten eragina beste batzuenare-
kin modulatuz.

Neurona bakoitza neuro-
transmisore propioez baliatze,
eta horiek hartzaile espezifikoak
kitzikatzen dituzte, sarraila
bakoitzari giltza bakarra dago-
kion moduan. Neurotransmi-
soreen eginkizuna nagusia da,
beraz, garunaren funtziona-
menduan. Bat baino gehiago
dira horretarako gaitasuna
duten gaiak; batzuk aspalditxo
ezagutzen ditugu (dopamina,
noradrenalina, azetilkolina eta
abar), beste batzuk berriki sartu
dira kategoria honetan (opioi-
deak, neuropeptidoak eta abar)
eta zerrenda ez dago itxita
oraindik. Garuneko kimika
honen ondorioak nabarmenak
dira gure funtzionamendu psi-
kikoan, ikaskuntza barne, eta
bere gain duten eraginaren
bidez azaltzen dira psikofarma-
ko eta droga psikotropikoen
efektuak.

Zeluletatik gehien espeziali-
zatu direnak dira neuronak eta
honek badu bere prezioa: ahule-
nak dira egoera desegoki batean
funtzionatzeko eta bizirauteko.
Nekez jasan ahal izango dute
oxigeno edota glukosa falta.
Bost minututik gorako anoxia
zerebralak heriotza dakar eta
hortik beherakoak ere maiz
ondorio atzeraezinak dakartza.
Ugaldu ezinak izugarri muga-
tzen ditu suspertze aukerak.
Elikadura desegokiak, hainbat
toxikok, lesio traumatiko edo
infekziosoak eta abarrek betiko
kaltetu ditzakete zelula berezi
hauek eta ondorioz, funtziona-
mendu psikikoa.

- Nerbio sistema zentrala
Gure izaera psikikoa ezinez-

koa bada ere neurona funtziona-
lik gabe, neurona isolatuaren
azterketak ezer gutxi argi dieza-
guke haren naturari buruz. Izan
ere, gizakiaren neurona eta ziza-
rearena ez dira funtsean ezber-
dinak. Ezberdintzen gaituena
neuronen kopurua, eta batez
ere, horien antolaketa da. Gure
kasuan, eta ornodun guztien-
gan, nerbio zelula gehienak
hezurrez ondo babestutako ner-
bio sistema zentralean daude.
Anatomikoki, entzefaloa eta
bizkar muina bereizten dira
lehenik eta behin. Lehena gare-
zurrak babestuta dago eta biga-
rrena bizkarrezurrak. Entzefalo-
aren baitan, bestalde, garuna,
garuntxoa eta entzefaloaren
enborra daude. Egitura horietan
guztietan neuronak bilduta
agertzen dira, bai azalean (garu-
na eta garuntxoan) bai barneko
guneetan (maila guztietan), gai
grisa osatuz. Azala edo kortexa-
ren azpitik eta guneetatik kan-
po, neuronen axoien bildumak
daude, gai zuria. 

Egitura honen ezaugarri na-
gusienetako bat, hierarkizazioa
dateke. Behetik gora, konple-
xutasuna gehituz doa, integra-
zio ahalmenarekin batera. Erre-
flexu sinpleak gauzatzeko, biz-
kar muineko zentroak nahikoak
badira, jokaera konplexuagoak,
informazio maila altuagoak
integratu behar dituztenak,
gorago prozesatuko dira, entze-
faloaren enborrean, garuneko
gune grisetan, edota gorenean,
garuneko kortexean. Hala ere,
pentsatu behar da nerbio siste-
ma zentral osoa koordinatzen
dela eginkizun bakoitzerako,
eta goragoko eta beheragoko
egituren interakzioa dela nagu-
si. Funtzio konplexuek hainbat

mailen integrazio konplexuak
eskatzen dituzte, eta ez dago
defendatzerik jada ikaskuntza
konplexuak garuneko atal
bakarrean eta isolatuan egiten
direnik. Aitzitik, hizkuntza,
pentsamendua edota emozioen
erregulazioaren moduko proze-
suek, kortexean eta guneetan
kokatutako hainbat neurona
multzoren elkarlana eskatzen
dute beti. Gure ahalmen psiki-
ko bakoitzaren atzean, beraz,
hainbat gunetako neuronek
osatutako zirkuituak daude.
Azterketa anatomikoak, lesioen
ondorioen ebaluaketak (neurop-
sikologia), animalia saiakerak
eta, azken urteotan, nerbio sis-
tema aztertzeko irudi teknika
berriak, zirkuitu horien ezagu-
tza bultzatu beharko dute gero-
ra ere orain arte bezala.

- Garuneko kortexa
Nerbio sistemaren atalik

gorena, anatomikoki nahiz fun-
tzionalki, garuneko kortexa da,
gure espeziean garapen handie-
na lortu duena eta gizakiaren-
gan besterik agertzen ez diren
ahalmen psikiko horien oinarri
dena. Kortexa garuneko bi
hemisferioen azala erabat har-
tzen duen 3-4 mm-ko estalkia
da. Bolumen berean azalera
gehitu ahal izateko, sakonki
tolestuta dago, garunari bere
kanpo itxura emanez. Honela,
garuneko kortex osoa zabaldu-
ko bagenu metro karratu laur-
den baten azalera izango genu-
ke (hiru folio gutxi gorabehera;
makakoak folio erdi bat izango
luke eta arratoiak posta seilu
bat).

Kortexeko topografian erre-
paratzeko, tolesturek ematen
dituzten ildoez baliatzen gara.
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Honela, hemisferio bakoitzeko
kanpoaldean, ildo nagusiek
(Silvio eta Rolandorenak tarte-
ko) lobulu deituriko lau atal
bereizten dituzte: frontala (au-
rrean), parietala (erdian), okzi-
pitala (atzean) eta tenporala
(azpian). Barnealdean bi hemis-
ferioak elkartzen dituzten zu-
bien inguruan dagoen korte-
xak, lobulu linbikoa osatzen du.
Lobulu bakoitzaren baitan,
xumeagoak eta aldakorrak di-
ren ildoek zirkunboluzio deitu-
riko zatiketak bereizten dituz-
te. Mikroskopioz begiratuz
gero, kortexean sei geruza be-
reizten dira, neurona mota eta
kopuruaren arabera. Zelulen
kokapen horri zitoarkitektura
deritzo eta ezberdina da lekuz
leku. Egiturako aldaketa horiei
ezberdintasun funtzionalak da-
gozkie eta, Brodmanek propo-
satutakoari jarraituz, 52 bereiz
daitezke.

Ikuspuntu funtzional batetik
hemisferio bakoitzean bi arlo
nagusi bereizi litezke, oro har.
Atzeko arloa, Rolandoren ildo
bertikalaren gibelean, lobulu
parietal, okzipital eta tenporala-
ren atzeko muturra hartzen
ditu eta, beraz, hartzailea da.
Garunak inguruaz jabetzeko
jasotzen duen informazioa pro-
zesatzeko dago. Aurreko arloa,

lobulu frontalak
osatua, efektorea da,
ekintzara, ingurua-
ren aldaketei eran-
tzuna ematera zu-
zendua. Kortexaren
baitan bereizi litez-
ke halaber, bai arlo
efektorean bai har-
tzailean, periferiako
egiturekin harrema-
na zuzenean proze-
satzen duten gune-
ak (primarioak) eta
kortex barnean sor-
tutako prozesamen-
duak integratzen
dituztenak (asozia-
tiboak). Garunak
konputazio seria-
lak eta paraleloak
konbinatzen ditu,
mailaz maila gero
eta modu konple-
xuagoan, asoziazioen
asoziazioak integratuz. Inte-

grazio horiek egiteko gaitasu-
nak erabakitzen du espezie
baten adimen maila. Lan hori
egiten duten guneak gizakia-
rengan beste inorengan baino
zabalagoak dira eta lobulu
frontalean daude (kortex pre-
frontala), gure erantzun adap-
tatiboen polimorfismoa eta
elaborazio sofistikatuak posi-
ble eginez.

Tradizionalki neurologiak
egin duen beste sailkapen bat
kortex kognitiboa eta emozio-
nala bereizten dituena da.
Lehenak inguruaz jabetu, azter-
tu, eta erantzun egokiak emate-
ko ardura izango luke; bigarre-
nak, egoera horretan sortzen
diren egoera emozionalak taxu-
tzearena. Kortex emozionala
edo kortex linbikoa, egitura
sinpleagoa duena, ebolutiboki
zaharrena (paleokortex) da.
Kortex kognitiboa, konplexua-
goa, ebolutiboki berriagoa
(neokortex) da, garuneko beste
kortex guztiez osatua. Hala ere,
azken ikerketen arabera, zatike-
ta hori ez litzateke guztiz era-
ginkorra, eta neokortexak espe-
rientzia emozionaletan duen
parte hartzea zalantzatik kanpo
dago. Honek badu zerikusirik,
adimena eta sentimendua

Garunaren azaleko ildoak, lobuluak, zirkunboluzioak eta 
Brodmanen guneak.

Kortex prefrontalaren hedapena hainbat
espezieren kasuan.
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–kognizioak eta emozioak–
urtetan kontrajarriak izan
ondoren, egungo hurbilketare-
kin, adimen emozionala eta
antzeko kontzeptuen garapena
ekartzearekin. Azken batean,
erantzun emozionalek alderdi
kognitibo bat dute, ez dira
inguruko egoerak determinatu-
tako erantzun automatikoak,
eta horregatik izan litezke neu-
rri ezberdinean “adimentsuak”. 

Azkenik, nerbio sistemaren
egitura orokorrari dagokionez,
gogora dezagun garunak bi
hemisferio dituela, oro har gor-
putza eta inguruko espazioaren
alde bakoitzaz arduratzen dire-
nak. Hala ere, banaketa hori ez
da egiten goi mailako funtzioei
dagokienean, hauetan hemisfe-
rio bata edo bestea espezializatu
egiten baita. Esan liteke ezke-
rreko hemisferioa nagusi dela
prozesamendu analitikoetan eta
eskuinekoa sintetikoetan. Lehe-
nengoari dominante deitzeak
duen esanahi bakarra zera da,
berak taxutzen duen hizkuntza
edota trebezia motorrak garran-
tzi aparta izan duela orain arte-
an gure bizimoduan. Beste arlo
askotan, hala nola emozioen
ulermenean eta agerpenean, es-
kuinekoa da dominantea gehie-
netan. Oraingoz apenas hasi
gara jabetzen bi hemisferioen
arteko elkarlan orekatuak gure
izaeran duen garrantziaz eta
hainbat ezberdintasun azaltze-
ko (sexuen artekoak, adibidez)
duen ahalmenaz. Adimen mota
ezberdinei dagokienez, bede-
ren, gaitasunen lateralizazioa
gaiaren gakoan dagoen alder-
dietako bat da, zalantzarik
gabe.

Faktore biologikoak
eta adimenak

Adimenak, gure gaitasun eta
trebezien nolabaiteko neurriak,
garuneko jardueraren ondorio
bat dira, honek inguruaren
eskaerei erantzun egokienak
emateko duen berezko eta ika-
sitako dohainen isla. Berauen
gain jatorri askotako faktoreek
dute eragina, areagotuz edota
murriztuz. Batzuk biologikoak
dira, geneak, gorputz garapena,
sexua edo eritasunak adibidez;
besteak sozialak, heziketa, fa-
milia giroa edo maila sozio-eko-
nomikoa kasu. Zalantzarik
gabe, neurri ezberdinetan, de-
nek dute garrantzia eta bata edo
bestea ukatzeak edo gutxiesteak
ez luke inolako arrazoirik izan-
go. Datozen orrialdetan eragile
biologiko batzuen azalpena
egingo dugu, eta honek ez du
esan nahiko alderdi psikosozia-
lak baztertzen direnik, lan
banaketa egiten dela baizik.

Adimenak eta geneak
Ezaugarri fisikoei dagokie-

nez, norbanakoak bere gurasoen
antza izaten du. Abereen
kasuan, abeltzainak errealitate
horretaz baliatu dira arrazak
hobetzeko eta bere interesen
alde esne edo okela gehiago lor-
tzeko, esate baterako. Proze-
dura berdina erabili izan da
beste batzuetan gaitasun kon-
plexuagoak, “psikikoagoak”
hobetzeko, zezenaren suharta-
suna edo ehiza txakurraren tre-
bezia lekuko. Zenbateraino era-
giten dute herentziazko alderdi
horiek gizakiaren izaeran eta,
bereziki, bere adimenean?
Eztabaida hau zaharra izan
arren, ez dago amaieratik hur-

bil. Ikusi dugu XIX. mendean
eugenesiaren aldeko ideologiek
izan zuten arrakasta eta XX.
mendeko gertakizunek nola de-
sagerrarazi zituzten ia erabat.
Geroztik bi ikuspuntuak modu
ezberdinetan planteatu dira.

XX. mende hasierako psiko-
logia esperimentalak, konduk-
tismoaren eskutik, dena hezike-
taren esku jartzen zuen. Eza-
guna da Watsonek botatako
erronka; gai izango zela, alegia,
haur osasuntsu talde bat bere
esku utziz gero, ausaz erabaki-
tako lanbidera bideratzeko
bakoitza, baita lapur edo gaiz-
kile izatera ere. Beste muturre-
an, etologiak, animalien jokae-
rak naturan aztertuz, senen
espezie espezifikotasuna azpi-
marratu zuen eta beraz, geneen
indarra. Gaur genetika enpiri-
koaren garaia igarota, genetika
molekularraren zabalkuntzare-
nean gaude, ia gizakiaren ADN
sekuentzia osoa ezagutzen dugu
eta bertan gene asko identifika-
tu dira eta besteak bidean
daude. Harriduraz hartu dugu
beste animaliekiko parekotasu-
na genomari dagokionez: txin-
pantzeak eta gu %98an berdi-
nak gara genetikoki, eta gera-
tzen den %2ak gutxi samar
dirudi bi espezieon artean ager-
tzen diren gaitasun ezberdinta-
sunak azaltzeko. Horrek guz-
tiak eta etorkizunerako proiek-
tatzen diren bilakaerek, ondorio
etiko eta sozial larriekin, guz-
tien ahotan jarri dituzte azke-
naldian genetikako gaiak.

Animaliekin egindako saia-
keretan agerian jarri ahal izan
da zenbait gaitasunetarako tre-
beziaren herentzia. Honela,
umealdi bateko arratoiak, labi-
rinto bateko irtenbidea bilatze-
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ko trebezia handia edo eskasa-
ren dutenaren arabera, beraien
artean gurutzatu eta zortziga-
rren belaunalditik aurrera biko-
te “azkar” baten kume guztiak
azkarrak eta “ergelenak” erge-
lak izatea lortzen da. Garbi
dago, beraz, labirintoan eraku-
tsitako jokaera herentziaz trans-
mititzen dela eta geneek deter-
minatzen dutela. Beste kontu
bat da gaitasun hori adimen
motaren batekin aldera ote lite-
keen gizakiaren arlora estrapo-
latuz. Izan ere, geroagoko iker-
ketek erakutsi dutenez, trans-
mititzen dena emozionalitatea
litzateke; test egoeran geneti-
koki taxututako aktibazio emo-
zional handiagoa jasango lukete
arratoi “ergelek”, eta ondorioz,
bere abilezia kaltetua suertatu-
ko litzateke. Gainera, oso inte-
resgarria den beste datu bat ere
ezagutu ahal izan dugu arratoi
hauekin egindako lanetan: arra-
toi “ergelak” giro aberats bate-
an hazten badira, superestimu-
latuak baldin badira, desagertu
egiten da besteekiko ezberdin-
tasuna labirintoan.

Aurreko datuek agerian jar-
tzen dute adimenaren eta gene-
en arteko lotura aztertzeak
dituen mugak eta zailtasunak.
Gene bakoitzak proteina bat
kodifikatzen du eta proteina
bakoitzak eginkizun zehatz bat
du. Adimena deitzen dugun
egitura horren barruan eginki-
zun askoren emaitzak biltzen
dira, batzuk geneek erregula-
tuak eta beste batzuk ez.
Populazioen genetika azterke-
tak ez du posible egiten horien
arteko bereizketa, eta zer nahi
den kontuan hartuta, frogatu
liteke bai herentzia bai hezkun-
tzaren eragina. Orain garatzen

ari den genetika molekularrak
posible egingo du geneek kon-
trolatzen dituzten faktoreak
isolatzea eta orduan jakin ahal
izango da zenbateraino eragiten
duten horiek adimen mota
ezberdinen garapenean. Bitar-
tean, tresna estatistikoak erabi-
liz posible da ezaugarri baten
heredabilitatea kalkulatzea:
guztiz herentziazkoa denean,
heredabilitate koefizientea 1 da,
eta batere ez denean 0. Giza-
kion adimen kozienteari (AK)
dagokionez, heredabilitatea
0,7-0,8koa da azterlan batzuen
arabera. Horrek ez du esan nahi
gure adimenaren %70-80a
genetikoa denik, baizik eta nor-
banakoen arteko ezberdintasu-
nak, azterketa horietan, heren-
tziari zor zaizkiola %70-80an.

Herentzia genetikoa eta giro-
aren eragina bereizteko eredu
aproposa eskaintzen dute bi-
kiek. Dakigunez, bi motatako
bikiak daude: erabateko antza
dutenak, monozigotikoak, %100
genetikoki berdinak direnak;
eta dizigotikoak, bestelako bi
anaia-arreben parekotasun bere-
koak, genetikoki %50an elka-
rren berdinak direnak. Batzuk
eta besteak elkarrekin edo apar-
te haziak izan daitezke eta ego-
era horien guztien arteko kon-
paraketak eginez lortu dira
lehen aipatutako emaitzak,
ezberdintasunaren heredabilita-
tea azpimarratzen dutenak.

Badira adimenaren garapena
kaltetuz atzerapen mental
larriak sortzen dituzten eritasun
genetikoak, gene oker bakar
bati lotuak, hala nola fenilzeto-
nuria. Eritasun honetan, gene
errezesibo baten akatsagatik
ezin liteke metabolizatu elika-
gaietan dagoen aminoazido bat,

ehunetan pilatzen delako eta
nerbio ehunaren gain eragin
toxiko larria duelako, jokaera
eta adimen nahaste sakonak
sortuz. Kasu honetan ere giroa-
rekiko eragina ikus liteke, zeren
elikadurak aminoazido hori
izango ez balu, genea okerra
izanagatik, ez lirateke ondorio
patologikoak agertuko (horre-
gatik egiten zaie jaioberri guz-
tiei proba diagnostiko bat). Oro
har, ordea, ez dago pentsatzerik
adimenaren gene bat egon lite-
keenik; gene askoren eta ingu-
ruarekiko eragile askoren inte-
rakzioen ondorio dira, dudarik
gabe, adimen mota ezberdine-
takoak. Prozesu bakoitzean eta
kasu ezberdinetan interakzio
horien modua ezagutzea da
erronka, ez zenbateraino den era
batekoa edo bestekoa. Piano
batetik datorren soinua zenba-
tean dagokio tresnari eta zenba-
tean musikariari? Galdera
honek bezain zentzu gutxi du
adimenean zenbat den geneti-
koa eta zenbat ikasia galdetze-
ak. Beste gauza bat da erabaki-
tzea bi soinuren arteko konpa-
raketa egiterakoan, aldea zein
neurritan datorren pianotik edo
pianistarengandik.

Pentsa liteke datozen garaie-
tan genetika modernoaren gara-
penetik adimenaren arlora,
beste hainbatetara bezala, ekar-
pen garrantzitsuak etorriko
direla. Bernard Shawk bere
denboran eskertuko zukeen
horrelakorik, kontatzen dena
egia bada. Diotenez, idazle
irlandarrak, bere ospearen gai-
lurrean zegoenean, aktore gazte
eder bezain txoriburu baten
proposamen tentagarri bat jaso
omen zuen: elkarrekin seme bat
izatea, haren adimena eta honen



edertasunaz, dohain guztiak
gorenean izango lituzkeena.
Bernard zaharrak uko egin
omen zion honela esanez ema-
kumeari: ezta pentsatu ere,
konturatzen al zara nolako
ezbeharra genukeen alderantziz
gertatuko balitz, eta nire eder-
tasuna eta zure adimena elkar-
tzen baditu?

Adimenak eta garuna-
ren garapena

Hala faktore genetikoak nola
inguruaren eraginak, garunaren
egituraketan eraginez eta honen
egonkortasuna bermatuz, de-
terminatzen dituzte norbanako-
aren gaitasunak, bere adimena.
Heziketarik gabe inork ezin
dezake algebra menperatu
(ingurua), baina eskola guztiak
hutsalak suertatuko dira tximu
bati matematika irakasteko
(geneak). Bestalde, eskolaurre-
ko haur bati ere ezingo diogu
irakatsi algebrarik; beranduago
ikasten badu, gerta liteke garu-
neko lesio baten ondoren trebe-
zia hori galtzea eta, azkenik, oso
posible da zahartzaroan, inolako
eritasunen eraginik gabe ere,
bere arrazoiketa matematikoa-
ren indarra ahultzea. Bizitzaren
zikloan gertatzen diren aldake-
ta kognitibo horien oinarrian,
garunean gertatzen diren alda-
ketak ditugu, batzuk fisiologi-
koak eta beste batzuk patologi-
koak. Bi alderdi horiek aztertu-
ko ditugu ondoren. Batetik,
garunaren garapen normalaren
prozesua eta honek dituen
ondorioak gaitasun kognitibo-
en gain; eta bestetik ez ohiko
edo patologia egoerak. 

Garuneko osagai zelularrak,
horien artean neuronak, beste

zelula guztiak bezalaxe, ama
zelula indiferentziatuen ugalke-
taren eta diferentziazioaren
bidetik sortzen dira. Enbrioi-
aren hirugarren hilabeterako,
bizi osoan izango ditugun neu-
rona ia guztiak osatuta daude
(azken urteotako aurkikuntza
da neurona berriak sortzeko
ahalmena, neurogenesia, man-
tendu egiten dela adin guztie-
tan, baina oso neurri txikian eta
entzefaloko toki mugatuetan).
Hortik aurrera neurona kopu-
rua urrituz doa urtez urte, errit-
mo ezberdinean adinaren arabe-
ra; fetuak, helduak baino % 30-
60 neurona gehiago ditu. Garbi
dago, beraz, garapen kogniti-
boa ez dela egiten neurona
gehiagoren laguntzaz, baizik
eta alderantziz. Eskultore
batek, harritzarrari puskak ken-
duta bere helburua lortzen
duen modura, garunean ere hel-
dutasunak zelula galera baten
beharra du.

Haurdunaldian garunean
gertatzen diren funtsezko beste
bi prozesu neuronen migrazioa
eta luzapenen abarketa dira.
Garuna hazten eta osatzen
doala, neuronek kortexean eta
gune subkortikaletan beren
lekua aurkitu behar dute, eta
honetarako bide bat egin behar
dute. Ez da ondo ezagutzen
zerk gidatzen dituen bidaiatxo
horretan, baina garrantzi handi-
koa da ondo gerta dadin; susmo
guztien arabera, prozesu hone-
tako akatsak eskizofrenia eta
beste nahaste kognitibo larrien
oinarrian egon litezke. Luza-
penei dagokienez, dendritak eta
axoia, loturak egiteko abartu
egiten dira, zuhaitz baten ada-
rren modura. Prozesu honek
fetuan hasi eta jaio ondoren ere

jarraitzen du. Loturak, sinap-
siak, erditze garaian aurkitzen
dira kantitate handienean,
baina denek ez dute indar ber-
dina. Estimulatuak direnak
indartuz doaz eta besteak desa-
gertuz, inguruko faktoreen era-
gina tarteko. Nerabezaroa bi-
tartean, sinapsi kopuru totala
gutxituz doa, baina geratzen
direnak sendotuz. Sinapsia
ahuldu, indartu eta berriak egi-
teko ahalmena bizi osoan man-
tentzen den zerbait da, nahiz
eta urteen poderioz makaldu.
Hala ere, zenbait gaitasun edo
jokaeraren oinarrian dauden
zirkuitu neuronalen loturak,
garapenaren garai kritiko ba-
tzuetan gauzatu behar dira, eta
hortik kanpo ezinezkoa edo oso
zaila egiten da. Horrela da
behintzat animaliengan, zei-
nengan esperimentalki frogatu
ahal izan den. Gizakiarengan ez
dugu, noski, froga esperimenta-
lik, baina ezaguera arrunta da
ezin direla gauza guztiak edo-
zein adinetan ikasi eta pentsa
liteke hori lotuta dagoela, bes-
teren artean, sinaptogenesiaren
muga horiekin.

Nerbio sistemaren garapen
zelularraren eragileak askotari-
koak dira, batzuk genetikoki
kontrolatuak, besteak epigene-
tikoak, ingurukoak. Ez ditugu
denak ezagutzen, baina badira
bide seinalizatzaile kimikoak,
hazkuntza faktore neurokimi-
koak eta beste eragile biologiko
batzuk, besteak beste, elikadu-
rak, gai toxikoek edota infekzio
birikoek kaltetu ditzaketenak,
garapen normal bat oztopatuz.
Bestalde, ingurunetik datozen
estimuluek eragin indartsua
dute bai fetuan bai jaio ondore-
nean. Hainbat ikerketak age-
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rian jarri dute efektu hori
karraskariengan. Ingurumen
normalean, aberatsean eta eska-
sean hazitako arratoien garunak
konparatu izan dira eta estimu-
luz oparoa den giro batean hazi-
takoak besteak baino gehiago
dira garuneko parametro guz-
tien neurketan: kortexaren
pisua, aktibitate entzimatikoa,
glia zelulen kopurua, dendriten
abarketa eta lotura sinaptikoak.
Honek, informazioa prozesatze-
ko zirkuituen garapen handia-
goa islatuko luke.

Garuneko sistemen funtzio-
nalitate maila, sinapsi oparota-
sunaren eta zirkuituen trinkota-
sunaren araberakoa, barneko eta
kanpoko faktoreen eraginez
determinatzen da nolabaiteko
lehia baten baitan. “A priori”,
garuneko atal guztiek garapen
potentzialitate berdina badute
ere, errealitatean ezinezkoa da
denek neurri berean aurrera egi-
tea. Ingurumenaren ezauga-
rriek erabakiko dute auzia.
Gizakiok, garuneko garapen
motelena duen espeziea gara
eta, ondorioz, inguruneko era-
gina oso denbora luzez manten
liteke, eta azken emaitzan, pro-
grama genetikoa inorengan ez
bezala moldatuko du esperien-
tziak eta heziketak. Horregatik
egokitu gaitezke bizi baldintza
oso ezberdinetara. Esan ohi da
ez dugula gure ahalmen zere-
bralaren zati txiki bat besterik
erabiltzen; egia da ahalmen
potentzialez ari bagara, baina
jakin behar dugu garatu ditu-
gun gaitasunak beste batzuen
ahultasunaz ordaintzen ditugu-
la. Zorionekoak tokatu zaigun
testuinguruari egokitzen badi-
ra, gutxienez.

Garuna eta gaitasun kogniti-

boen arteko lotura nolakoa den
ulertzeko aukera aparta eskain-
tzen digu egoera berezi edo
patologikoen azterketak, hala
nola, ez ohiko adinetan arloren
batean trebezia harrigarriak lor-
tzen dituzten haur normalen
kasuek, talentu bereziak dituz-
ten autistek edota garuneko
lesio lokalizatuak jasan dituzten
pertsonek. 

Ondo ezagutzen dira oso goiz
gaitasun bereziak agertu dituz-
ten haurren kasuak. Musikan
edo xakean adibidez, gertatzen
dira horrelako kasuak, eta azter-
tu izan direnean, beste arloetan
guztiz normalak edo gutxituak
direla ikusi ahal izan da. Kasu
hauetan ikaskuntzak eta espe-
rientziak zerikusi handia dute.

“Ergel jakintsuak” eta lesioen
ondorioak ere garbi uzten dute
adimen orokor baten kontzep-
tuaren desegokitasuna. Garu-
neko toki konkretuetako lesio-
ek gaitasun mentalak era guztiz
selektiboan afektatzeak zera
adierazten du, trebezien azpian
dauden eragiketa mentalen
arteko bereizketa eta autono-
mia, Gardnerrek proposatzen
duenaren ildotik. 

Lesio lokalizatuen ondorioek
erakusten duten beste alderdi
bat garunaren plastizitatea da,
hau da, kaltetutako alderdi
baten funtzioa beste batek bere
gain hartzeko ahalmena. Honek
adierazten du ez dagoela gaita-
sunen banaketa modular estu-
rik, behin sortua eta betirako
finkatua. Egia da ahalmen hori
gutxituz joaten dela urteekin
ere eta ia erabatekoa baldin
bada lehen haurtzaroan, oso
mugatua dela zahartzaroan.
Horren adibide gisa kasu klini-
ko bat azalduko dugu.

Mutiko batek, erditzerakoan
jasandako hipoxia batengatik,
bere hemisferio zerebral batean
kalte larriak izan zituen. Bere
lehen haurtzaroan, eskuin alde-
ko paralisia eta 10-12 krisi epi-
leptiko egunean pairatzen
zituen. Hizkuntza ulermena
normala zen, baina bere adie-
razpena ulergaitza. Krisiak
kontrolatu ahal izateko, ezke-
rreko hemisferioko kortex guz-
tia erauztea erabaki zen.
Jarraipena 26 urte zituen arte
egin ahal izan zen, eta ordurako
unibertsitate ikasketak buka-
tzear zegoen. Testek agertu
zutenez, bere adimen koefizien-
tea normala baino altuagoa zen,
hizkuntza trebezietan bikaina
eta bestetan oso ona, bereziki
eginkizun bisuoespazial eta
eskuzkoetan. Horrelako kasuak
ez dira bakanak eta garunak,
bere plastizitatea medio, egoera
okerrenetara egokitzeko duen
gaitasun harrigarria erakusten
du. 

Adimenak eta sexua
Norbanakoen arteko adimen

aniztasunaren kasu berezi bat
sexuen artekoa litzateke. Esta-
tistikoki, zenbait eginkizune-
tan trebezia handiagoa agertzen
dute gizonek emakumeek bai-
no. Adibidez, zeregin espaziale-
tan nagusitzen dira lehenak eta
hizkuntzazkoetan bigarrenak.
Ezberdintasun horiek ez dira
erabat argitzen heziketa mota-
gatik, eta faktore biologiko
baten eragina nahiko garbi
dago. Gizon eta emakumeen
garunen arteko ezberdintasu-
nak ezagutzen dira bai organoa-
ren neurrian, zenbait guneren
anatomia eta aktibitate mailan
eta, batez ere, lateralizazioan.



Dena dela, lateralizazioaren
kausa ez dago argi; bi mekanis-
mo proposatu izan dira, bat
kromosoma sexualetan (XY)
kokaturiko geneen ezberdinta-
suna, eta bestea sexu hormonen
eragina, testosteronarena, bere-
ziki. Azken honetaz ditugu
froga gehien.

Ernalkuntzan gauzatzen den
sexu genetikoaren arabera (XX
ala XY), garapenaren lehen
asteetan enbrioiko zelula ba-
tzuek testosterona ekoitzi eta
askatu egiten dute maskulinoa
baldin bada (XY). Hormona
hori da kanpo genitalak masku-
linizatzen dituena eta beraz,
jaioberriaren sexu adskripzioa
determinatuko duena. Testos-
teronarik ezean, garapena feme-
ninoa izango da. Sexu hormo-
nen eragin hori garunean ere
gertatzen da, neuronak beraie-
kiko hartzaileak direlako, eta
nolabait garuneko garapenean
eragina izango dute. 

Dirudienez, testosteronak
atzeratu egiten du hemisferioen
garapena, ezkerrekoarena bere-
ziki, hemengo kortexeko zelu-
lak sentikorragoak direlako era-
gin horri dagokionez. Honek,
bide batez, eskuineko hemisfe-
rioaren neurri handiagoa era-
gingo luke, sinapsien lehian
abantaila izango lukeelako, eta
honela ezkerreko hemisferioa-
ren nagusitasuna neurri batean
orekatu egingo litzateke edo,
kasu batzuetan, erabat bestalde-
ratu. Hori izango litzateke
gizonezkoen artean ezker gehia-
go izatearen arrazoia.

Nagusitasun hemisferiko ez
ohikoa (ezkerra izatea) sustatzen
duten mekanismo berdinek
beste ondoriorik izan dezakete
funtzio kognitiboetan. Horrela,

ezaguna da ezkerrek ikaskuntza
arazo gehiago izaten dituztela
bereziki hizkuntza eremuan,
dislexiak, adibidez. Oro har
hizkuntza gaitasunaren garape-
na motelagoa izaten da mutiko-
engan eta beste nahaste batzuk
ere izaten dira, hala nola hipe-
raktibitatea edo autismoa.
Azterketa histopatologikoetan
agerian jarri da kasu hauetan
neuronen migrazioaren nahaste
xumeak sortzen direla. Hipotesi
hauek zuzenak badira, bilakae-
ran sexuak hormonen bidez
duen eragina agertzeaz gain,
gaitasun batzuentzat ona den
egoera batek (ezkerrak eta anbi-
destroak trebeagoak izaten dira
motrizitate orokorraren arloan)
beste batzuengan (hizkuntzan
adibidez) eragin negatiboa
lukeela frogatuko luke.

Heziketa ezberdintasunak
desagertuz doazen neurrian,
gizon eta emakumeen gaitasu-
nak parekatzen doazela garbi
badago, eta adimen orokorraren
mailan gailentasunaz hitz egi-
teak zentzurik ez badu ere, ezin
da ukatu trebezia konkretu
batzuetan pertsona batzuk bes-
teak baino hobeak direla eta
honek, besteak beste, sexuare-
kin zerikusia duela, seguru aski
sexu hormonek eragina dutela-
ko garunean eta prozesu kogni-
tiboen garapenean.

Ondorioa
Gardnerren adimen mota

ezberdinen kontzeptua gaurko
sistema sozio-ekonomikoaren
ezaugarriei egokituz sortzen da,
zientzia kognitiboak eta neuro-
zientzia modernoaren aurrera-
penetan oinarrituz. Gizaki pos-
tindustrialean arrakasta bideak
ugaritu egin dira (kirola,

artea…) eta produkzio modue-
tan ere ez dira jada lehengo
dohain berdinak estimatzen
(arrazoiketa logikoa eta adieraz-
pen modu zehatzak). Talde
lanerako trebetasuna edota nor-
bera eta besteak motibatzeko
gaitasuna adibidez, gero eta
gehiago kotizatzen dira lanaren
merkatuan. Hauek eredu bila-
katzeko, ebaluatzeko eta susta-
tzeko ahaleginak nonahi ari dira
zabaltzen. Horrekin batera,
bizitzaren zentzu traszendente-
ak ahultzearekin, norbanakoa
agertzen da gauza guztien neu-
rri bezala, eta bere ongizatea
helburutzat duen sistema kul-
tural batek derrigorrez baloratu
behar ditu ezberdintasun indi-
bidualak eta alderdi afektiboak.
Testuinguru honetan sortu eta
garatzen da adimen mota ezber-
dinen kontzeptua. Ikuspegi
berri hau mende batean adime-
nari buruz Psikologiaren ere-
muan gertatu diren bilakaera
eta eztabaidei eransten zaie.

Adimenaren izenpean, hain-
bat gaitasun eta oinarrizko pro-
zesu psikologiko biltzen dira.
Hauek, neurri batean, espeziea-
ri dagozkio, eboluzioak aukera-
tu eta indartu ditu eta bere
transmisio mekanismoa geneti-
koa da. Beste neurri batean,
banakoaren esperientziaren ara-
bera moldatuak izan dira, eta
giroaren baldintzak kontuan
hartuz garapen ezberdina izan-
go dute. Gizakiarengan, garu-
naren heltze prozesuaren motel-
tasuna dela medio, ingurume-
naren eragina inorengan baino
garrantzitsuagoa da eta posible
egiten du heziketa konplexu eta
luze bat.

Adimen prozesuen atzean
organo bat dago, garuna,
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proiektu genetiko bat jarraituz
osatzen dena eta, ikusi dugun
bezala, bere plastizitateari esker
bizi osoan eraldatzen joan lite-
keena, bereziki gaitasun bakoi-
tzarekiko kritikoak diren garai
batzuetan. Faktore biologiko
zenbaitek prozesu hori inoiz
kaltetu lezake, hala nola trau-
matismoek, infekzioek, toxiko-
ek eta abarrek. Besteetan, sexu
hormonen kasuan bezala, era-
gin hori guztiz fisiologikoa da
eta banakoen arteko ezberdinta-
sun normalen alderdi baten zer-
gatia izango dira.

Gizakiaren gaitasun intelek-
tualak, besteak bezalaxe, ebolu-
zioaren legeek markatzen duten
bidetik agertu dira: forma
berriak mantendu eta transmi-
titu egiten dira belaunaldiz
belaunaldi biziraupenerako
abantailatsu badira giro jakin
batean. Gure espeziea, homo
sapiens sapiens, orain dela
100.000 urte inguru agertu
zenean, guk gaur dugun gaita-
sun kraneal eta, uste denez,
garun ahalmen berdinez, ehiz-
tari eta biltzaile zen bizimoduz.
Nekazari eta abeltzain duela
20.000 urte egin zen eta 5.000
urte besterik ez dira, transmisio
kulturala erraztu duten hizkun-
tza idatziak, bizimodu teknolo-
giko eta sozial berriak, zibiliza-
zioak, sortu zirela. Aldaketa
horietarako guztietarako garun
berberaz baliatu den gizakia,
guztiz ezberdinak diren bizi-
moduetarako beharrezko zituen
trebeziak garatzeko gauza izan
da, egokitze ahalmen harriga-
rria erakutsiz. Baina gure aurre-
ko belaunaldi gehienak eta,
haratago, gure espeziearen
aurretik izan diren beste
“homoak”, naturarekiko dialek-

tikan ezaugarriak selekzionatu
dituen prozesu luze eta mantso
hori gertatu denean, gaurko
zibilizazio postindustrial hone-
kin zerikusi gutxi zuen testuin-
guruan bizi ziren. Azken
garaietan gertatu den bizimodu
aldaketen azkartzeak, garuneko
ahalmenen egokitzea zaildu du,
presio ebolutiboaren erritmoa
askoz motelagoa delako. Horre-
gatik, esan liteke ehiztari eta
biltzaile garunarekin gabiltzala
konputagailuen gizarte honetan
moldatu nahian, eta horrek
desorekak sortzen ditu, patolo-
gia psikikoen gorakadak era-
kusten duen bezala. Gaurko
errealitatearen eta gure ekipa-
mendu zerebralaren arteko des-
fasea heziketa ekimenak kon-
pondu behar du, baina tartea
handiagoa den neurrian hezike-
ta tentsioa ere larriagoa dela
pentsatu behar dugu, eta jar-
duera horren arazoak eta porro-
tak ugariagoak.

Gaurko hezitzaileak izaera,
jokamolde eta gaitasun poten-
tzial askotarikoak dituzten nor-
banakoak aurkitzen ditu bere
ikasgeletan. Adimen mota ez-
berdinen kontzeptuaren lagun-
tzaz, horiek bereizi eta sustatze-
ko teknikak ere bere esku izate-
ko aukera izango du, gero eta
gehiago. Baina inoiz lehenago
ez bezala, zailtasunak ditu hez-
ten ari den belaunaldi horrek
zein eraketa sozio-ekonomiko-
tan biziko den jakiteko, zein
gaitasun izango zaizkion lagun-
garri eta, beraz, nondik bidera-
tu bere egitasmoa. Nahitaez
agertzen da esplizituki plantea-
tua balioen arazoa. Zein dira
sustatu behar direnak? Nori
dagokio hori erabakitzea, hezi-
keta sistemari, hezitzaileei,

gurasoei edo beste norbaiti?
Galdera horien erantzuna ez da
etorriko jakintza psikologikoa-
ren edo neurozientifikoaren
bidetik, nahiz eta horien ekar-
pena baztertu ezina izan eta
bere ezagutza guztiz oinarriz-
koa. Azken batean, aukera ideo-
logikoa da.
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Adimen mota ezberdinak

Lontxo Oihartzabal 
EHUko Hezkuntza Zientzien

Fakultateko irakaslea

Ezagutzaren arloan iza-
era ezberdineko hain-
bat eremu bereizi

beharko lirateke, konpondu
beharreko arazoa nolakoa,
halako ezagutzaz eta estra-
tegiaz baliatzen baitira adi-
mentsu direla diogun giza-
kiak. Hori dela eta, adime-
naren ikuspegi polifazeti-
koa proposatzen du
Gardnerrek: “adimenari
buruz moldatu duen ikuspe-
gia ikuspegi polifazetikoa”
dela dio berak.
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Zentzu horretan, bizitzarako
garrantzizkoak diren gaitasunak
gizakiek munduan zehar nola gara-
tzen dituzten behatzetik ekin
beharko litzaioke adimenaren
azterketari, “jokabide adimentsua
aztertzeari”. Itsasgizonak, kirurgia-
lariak, aztiak, dantzariak eta abar
beren eginkizun nagusiak burutze-
rakoan, zein gaitasunez baliatzen
dira? Hori ingurune esanguratsue-
tan arazo errealak konpondu nahian
dihardugunean soilik suma eta
beha daiteke: kirurgialariak eba-
kuntza errealak burutzerakoan
gauzatzen eta adierazten du bere
kirurgialari trebezia, dantzariak
dantzatzerakoan eta fisikariak fisi-
karen eremuko arazo konkretuei
irtenbidea bilatzerakoan. Adime-
naz hitz egingo badugu, beraz, kul-
turalki esanguratsuak zaizkigun
egoeretan sortzen zaizkigun arazoei
irtenbidea bilatzerakoan egin ohi
ditugun urratsak behatuz eta azter-
tuz soilik irits gintezke zuzen eta
egoki hitz egitera.

Istripu baten ondorioz egoera
apoplexikoan daudenen garunetan
zer gertatzen den aztertuz ere esku-
ra genezake adimenaz (edo adime-
nei dagokien) hainbat eta hainbat
informazio baliagarri. Gaitasun
batzuk kalteturik eta ia ezabaturik
gelditzen badira ere, beste gaitasun
batzuetan ez da inolako gutxitze-
rik, ahultzerik edo kalterik suma-
tzen. Adimen gaitasunak garuneta-
ko gune ezberdinetan kokaturik
daudela diosku gertakari horrek.
Ondorio bertsutara iristen gara
talentu apartekoen, ikasteko zailta-
sunak dituztenen, autisten eta lelo-
en soslaiak aztertzen baditugu ere.

Haur normaletan ahalmenek eta
gaitasunek egiten duten garapen
bidea urratsez urrats jarraituz ere
garrantzizko informazio ugari bil
daiteke, egoera arazotsuak konpon-

tzeko orduan, garapen mailen ara-
bera, gizakia nolako estrategiez
baliatzen den ikasi ahal izanen bai-
tugu horrela jokatuz.

Era berean, talentu aparteko
haurretan, autista direnetan, ikas-
teko arazoak dituztenetan eta “lelo
jakintsuetan” jokabide adimentsuak
sistematiko behatu beharra ere
badago, adimenari dagokionez oso
soslai ezberdinak agertzen baitira
horietan eta behaketa horietatik
bildutako informazioek asko lagun
baitezakete adimenari buruzko
ikuspegi osatu bat moldatzerakoan.

Bestalde, irizpide estatistiko
ziurtatuak erabiliz arretaz aukera-
tutako “adimena neurtzeko testak”
ere baliagarri dira, horien bidez
jasotako informazioek norabide
psikologiko esanguratsuak ireki
baititzakete “adimena delako hori”
definitu eta deskribatzeko orduan.
Adibidez, gaitasun zehatz batean
bereziki entrenaturik –demagun
eragiketa logiko-matematikoak
burutzeko gaitasuna landu dela
kasu batean bereziki– lortutako
ahalmen trebeziak beste mota bate-
ko gaitasunean –gaitasun musika-
laren eremuan, adibidez– eragin
zuzena izanen ote luke? Era honeta-
ko galderentzat eskura daitezkeen
informazioek ere asko lagundu
dezakete giza adimenari dagokion
ikuspegi osatu bat eraikitzerakoan.

Gardnerrek bere ikuspegia poli-
fazetikoa dela badio, behaketak
elkarrengandik oso ezberdinak
diren iturriez baliatuta burutu
dituelako da, eta horren ondorioz
oso izaera ezberdineko informazio-
ak eskuratu dituelako.

Behaketa eta informazio iturri
ugaritatik bildu eta jasotako infor-
mazio guztia estatistikoki lantzeko
zailtasunak daude oraindik, oso iza-
era ezberdineko datuak eskuratu
ahal izan baitira, eta horren izaera

ezberdineko datuak metodologia
estatistiko bakar batez aztertzea oso
gauza konplexua baita. Arrazoi
hori bitarteko, Gardenerrek berak
zera dio: “azterketa faktorial subjekti-
boago batez baliatu behar izan dugu:
informazio horietatik ateratako ondo-
rioak ahalik eta modurik egokienean
antolatu genituen, guretzat eta irakur-
leentzat zentzua izan zezaketen
moduan, alegia. Horrela jokatuz eta
modu horretan informazioa antolatze-
tik ondorioztatu ditugun zazpi adime-
nak behin-behineko ahalegin baten
ondorio baino ez dira”.

Behaketak beste era honetako
informazioa ere eskuratu behar du:
ikasleak lan bat burutzerakoan zein
eratan ekiten dion eginkizunari
deskribatu beharko du: ikaslearen
lan estiloa ezagutuko genuke horre-
la: arlo bateko materialekin nolako
harremanak dituen, eginkizunaz
nolako gogoetak egiten dituen,
eginkizuna nola egituratu eta pla-
nifikatzen duen eta abar ezagutu
ahal izanen dira horrela. Aurkitu
dugunez, badira hainbat eginkizu-
nen aurrean beti modu berean eran-
tzuten duten ikasleak –lan estilo
bakarrekoak direla esango dugu–,
baina, era berean, badira eginkizu-
naren arabera modu berezian jardu-
ten dutenak ere –lan estilo aldako-
rrekoak direla esanen dugu
orduan–. Horren ondorioz adimen
estiloaz hitz egin ote daiteke?

Hori guztia kontuan izanik,
elkarrengandik independenteak
diren adimenak onartu beharra
dagoela dio aztergai dugun autore-
ak. Izan ere, matematikaren ere-
muan oso adimen maila garatuaren
jabe izateak ez du, berez, musika-
ren arloan edo gertueneko kideen
egoera emozionalaz konturatzeko
eta jabetzeko ahalmenean maila
bereko iaiotasuna eskatzen. Garatu,
ordea, adimen multzo askotarikoak
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garatzen dituzte gizakiek. Gard-
nerrek bereizten dituen zazpi adi-
menak geroago deskribatuko badi-
ra ere, bere ikuspegiaren adierazga-
rri da berak idatzitako pasarte hau:

“Biolina jotzeak, itxuraz hain egin-
kizun arrunta denak, adimen musika-
la baino zerbait gehiago eskatzen du.
Biolin jotzaile modura izen bat lortze-
ak trebezia zinetiko-korporala ere adie-
razten du, eta baita entzuleengana iris-
teko pertsonarteko sentiberatasun-iaio-
tasuna ere, eta manager egoki bat hau-
tatzekoa. Gaitasun zinetiko-korpora-
la, musikala, beste pertsonengana iris-
tekoa eta toki-unea taxutzekoa eskatu-
ko lituzke dantzak. Politikak, bizibide
bezala hartuta, pertsonengana iristeko
sentiberatasuna, ahozkotasuna eta
agian baita gaitasun logikoa ere eska-
tzen ditu. Edozein betekizun kultura-
lek adimen mota ezberdinak eskatzen
dituenez, norbanakoak gaitasun ezber-
dinen jabe direla ulertu beharko litza-
teke, eta ez paper eta arkatzezko testen
bidez neur daitezkeen eta arazoak
konpontzeko gaitasun bakarra duten
pertsonak direla. Adimen mota ezber-
dinen kopuru nahiko mugatu bat har-
tuta ere, gaitasun horietako bakoitze-
an lortutako trebezien arabera, elka-
rrengandik oso adimen soslai ezberdi-
nekoak liratekeen gizakien kopurua
handia litzateke.

Definizioaren inguru-
koak

“Arazoak konpontzeko gaitasuna
edota kultura edo gizarte ingurune
baterako balio handiko produktuak
ekoizteko gaitasuna” dela adimena
dio Gardnerrek. Arazoak konpon-
tzeko gai izateak zera esan nahi du,
helburu edo xede batera iristeko
bide egokiena zein den ikusteko
gai izatea eta bide hori eginaz xede-
ra eramango gaituen urrats egokie-
nak egitea. Ikuspegi horren arabe-

ra, kultura edo gizarte ingurune bate-
an garrantzizko produktu dira edo
izan daitezke bederen, botoi bat
jostea, xakeko jokaldi batean fitxa
mugimendurik egokiena egitea,
gurasoak edo irakaslea konbentzi-
tzeko arrazoiketa aproposenak
asmatzea eta abar.

“Aztien, kirurgialarien, entrena-
tzaileen, itsasgizonen jokabide adi-
mentsuen osagai nagusien bila
nabil” adimena definitzen hasi
aurretik, dio berak.

* Galdera berehala dator: hor aipa-
tzen diren pertsonaia horiek guztiek
adimen berdina al dute? Nolabaiteko
adimen apartekoak direla esango dugu
inolako zalantzarik gabe. Adimen
ezaugarri berdinen edo berdintsuen jabe
ote dira, ordea?

* Bide beretik aurrera eginez, balia-
garri ote da ohiko psikologiaren eremu-
tik onarrarazten den ikuspegia, alegia:
adimen test bateko itemei zuzen eran-
tzuteko gaitasunaren araberakoa dela
adimena? Gaitasun hori g-faktorea
izenez ezagutzen dena da.

* Gaitasunetako bat lantzeak eta
garatzeak beste gaitasunen garapenean
ondorio zuzenik ba ote du? Pentsaera
matematikoa lantzeak, adibidez, gai-
tasun musikalean aurrerapen ondorio-
rik ba ote du? Edo fisikari onenetako-
ak egin duen bideak bere hizkuntzazko
adierazpen gaitasunean ere ba ote du
eragin zuzenik?

Gardnerren arabera, ezin hitz
egin daiteke adimen bakar batez.
Oinarriz, behintzat, adimen bakoi-
tza gaitasun biologiko batean oina-
rritzen da, geroago faktore biologi-
koen eta ingurunekoen arteko elka-
rreraginaren ondorio moduan ager-
tuko badira ere guztiak. Oso kasu
bakanetan –jakintsu leloenenean,
adibidez– adimen bakoitza argi eta
garbi suma badaiteke ere, adimen
mota ezberdinen arteko nahasketa
moduan agertzen da pertsona

arruntetan, haurtzarotik beretik.
Izan ere, izaera ezberdineko zeinu
sistemen bitartez lan egiten baitute
guztiek: hizkuntza, zeinu grafikoak
(matematikaren eta musikaren
arloetan, adibidez), mimika, ma-
pak eta abar. Kulturak egituratu
dituen adierazpen sistemetan mur-
gildurik garatzen ditu pertsonak
bere gaitasun adimentsuak.

Adimen mota ezberdinak onar-
tzearen aldeko jarrera hartzen du
Gardnerrek: gizakiaren ezagutza
gaitasuna hobeto argi daiteke “gai-
tasun ezberdinez osatutako multzo
bezala” ulertuz. Gizaki guztiak dira
gaitasun horien guztien jabe neurri
batean, baina gaitasun bakoitzaren
neurrian ezberdintzen dira eta neu-
rri ezberdinetan dituzten gaitasun
horien arteko konbinaketan. Giza
jarduera adimentsuan agertzen
diren adimen horiek elkarrekin
dihardute giza jarduera guztietan.
Hori bai, pertsona bakoitzean adi-
men horietako bat edo batzuk bes-
teak baino garatuago agertzen dira.
Ikuspegi hau, itxura guztien arabe-
ra, nahiko ondo egokitzen zaio egu-
nero “giza jarduera adimentsuaz”
jasotzen dugun esperientziari.

Ikuspegi hau onartuz gero, hez-
kuntzaren eremuan planteamendu
aldaketa garrantzizkoak eman
beharko lirateke. Izan ere, matema-
tika eta hizkuntza adierazpen gai-
tasunak onartzen baitira ia oina-
rrizko bakartzat oraingo hezkuntza
sisteman. Honetaz geroago.

Adimen mota ezber-
dinak

Zazpi adimen mota ezberdin
bereizten ditu Gardnerrek. Horie-
tako bakoitzaren ezaugarriak eta
berezitasunak adierazteko historia-
tik ezagunak zaizkigun pertsonaie-
tara jotzen du. Berak egiten duen
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bideari jarraituko gatzaizkio gure
aurkezpen honetan ere.

Adimen musikala
Yehudi Menuhin, hiru urte besterik

ez zituela, bere gurasoekin joaten zen
San Franciscoko Orkestraren musika
emanaldiak entzutera. Louis Persin-
gerren biolinaren doinua hain atsegin
zitzaionez, biolin bat eskatu zuen bere
urtebetetze egunerako eta Persinger bera
izan zedila bere irakaslea. Bi eskariak
onartu zitzaizkion. Nazioartean izen
handiko interprete ezaguna zen
Menuhin hamar urte zituenerako
(Menuhin, 1977).

Menuhinen kasua aztertuz gero,
badirudi biologikoki musikarako
bereziki gaitua zetorrela: biolinaren
doinuak eragin zion bizipen bere-
ziak eta instrumentu hori jotzen
ikasterakoan egin zituen aurrera-
pen apartek, behintzat, horrelako
zerbait adieraziko ligukete.

Hitz egiten ez duten baina musi-
ka instrumentu bat gaitasun apar-
tekoz jotzeko gai diren autisten
kasuek ere horrelako zerbait adiera-
ziko lukete: musika adimena beste
gaitasun adimentsuetatik ederki
bereiz daitekeela.

Bestalde, hainbat ikerketatako
emaitzek aditzera ematen digute-
nez, musikaren pertzepzioan eta
musikaren ekoizpenean eragin
berezia dute garuneko zenbait
gunek. Gune horietan gerta daitez-
keen zauri edo kalteek musikarako
gaitasunak galtzea eragin dezakete-
la ere nahiko garbi azaltzen dute
hainbat eta hainbat ikerlanek: amu-
siaz ere hitz egiten da gaur egun.

Musikarako gaitasun hau, gaine-
ra, unibertsala dela adieraziko luke-
te hainbat kulturatako giza taldee-
tan burutu diren azterlanek.
Haurren artean burututako ikerke-
tek, aldi berean, musika konputa-
tzeko “landu gabeko” gaitasun bat

antzematen dute garapenaren lehen
aldietan. Musikarako adierazpide
(hizkuntza) sistematiko bat izateak
(notazioarena) erraztu eginen luke
“landu gabeko” gaitasun horren
garapena.

Honegatik guztiagatik, adimen
musikala, beste ahalmen adimen-
tsuetatik bereizitakoa, onartu
beharra legoke Gardnerren iritziz.

Adimen zinetiko-korporala
Hamabost urterekin oinarrizko

hirugarrenarena jokatzen zuen Babe
Ruthek. Partida batean oso gaizki
jokatzen ari zen bere taldeko jaurti-
tzailea eta Babek gogor kritikatu zuen,
besteek entzuteko moduan, bere tokitik.
Mathias entrenatzaileak oihu egin
zion: “Ruth, hainbeste badakik, jaurti
ezak heuk!”. Harriturik eta nahasirik
gelditu zen Babe, ez baitzuen inoiz
jaurti ordu artean; baina Mathiasek
berriro oihu bera egin zion. Ruthek
gerora aitortu zuenez, jaurtitzailearen
muinora igotzearekin batera JAKIN
omen zuen jaurtitzaile izateko jaioa
zela bera eta “berezkotzat” jo zuela
strike-out-a lortuko zuela. Eta gertatu
ere hala gertatu zen: liga nazionaleko
jaurtitzaile handia izatera iritsi zen
(eta, jakina, bateatzaile bezala ere
oihartzun handiko izena lortu zuen)
(Connor, 1982).

Aparteko trebetasuneko mutila
izan zen Babe Ruth, eta hasieratik
bertatik konturatu zen bere bizi-
tzako baliabidea zein izango zuen:
bateaz inolako saiorik egin baino
lehen jabetu zen hura izanen zela
bere etorkizuna.

Burmuinetako kortexean koka-
turik dago gure mugimenduen
kontrol gaitasuna eta, ezaguna
denez, eskuineko hemisferiotik
kontrolatzen dira soinaren ezker
aldeko mugimenduak, eta ezkerre-
ko hemisferiotik eskuinekoak.
Garunetako gune horietakoren

batean kalterik gertatuko balitz,
kaltetua gertatuko litzateke, era
berean, borondatezko mugimen-
duak burutzeko gaitasuna bera ere,
apraxia bat emanen litzateke eta.
Mugimenduen kontrolerako garu-
neko gune jakin hauen izaera adi-
men zinetiko-korporala bereizteko eta
onartzeko nahiko arrazoi litzateke,
berez.

Garapenaren psikologiatik nahi-
ko ezaguna denez, soineko mugi-
menduen gaitasunen garapenak oso
ibilbide zehatzak egiten ditu:
burutik soin adarretara eta ardatz
bertikal zentraletik kanpoaldera.
Hori, gainera, horrela gertatzen da
kultura guztietako gizakietan.

Soin mugimenduak kontrolpean
erabiltzeko gaitasun hau erabilga-
rria ote zaigu “arazoak konpontze-
ko”? Adimen gaitasunen funtzioa
hori denez, bidezkoa da galdera,
adimen gaitasunak neurtzeko gau-
zatu diren testetan ez baita gaita-
sun zinetiko-korporala kontuan
hartzen. Dantzariengan eta hainbat
kiroletako jokalariengan deigarriak
gertatzen zaizkigu, ordea, gaitasun
horiek, erabateko trebezia moduan
agertzen direnez. Gardnerrek berak
Gallweyk eginiko kirol gaitasunen
deskribapenera jotzen du galderari
erantzuna emateko orduan:

Pilotak saioa atera duen tenislaria-
ren erraketa utzi duenean, jokalariaren
garunek pilota nora joanen den eta
aurkariaren erraketak non eman die-
zaiokeen aurreikusten du. Aurreikuste
honek honako ezaugarri hauek hartzen
ditu kontuan: abiatzeko uneko pilota-
ren abiadura, abiaduraren gutxitze
progresiboarekin eta haizearen eragina-
rekin konbinatuz, eta pilotaren errebo-
tearen norabidea. Aldi berean, garunek
aginduak bidaltzen dituzte dagozkien
giharretara, baina ez agindu guztiak
batera, baizik eta etenik gabe modu
jarraituan, informazio zehaztu eta
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uneratuan. Gihar guztiek bat etorri
behar dute uneoro. Hankak mugitu egi-
ten dira, erraketa atzealdean kokatu-
rik dago, halako angelu iraunkor bat
moldatuz. Golpea une zehatzean gau-
zatzen da, arrastoa ukitu edo pasa egin
behar duen erabakiaren arabera: era-
baki hau aurkariaren jarrera eta
mugimendua kontuan hartzen diren
une berean hartzen da beti.

Pilotari erantzuterakoan, segundo
bakar batean gauzatu behar da hori
guztia. Pilota ukitzea bera nahiko
harrigarria da berez, baina ohikoa ere
bai normalki. Baina egia ere bada,
soin batean bizi den guztiak sortzeko
gaitasun harrigarria duela (Gallwey,
1976).

Gizakiok ditugun gaitasun zine-
tiko-korporalak, gertakariak horrela
ikusirik, adimen gaitasuntzat hartu
beharko lirateke honenbestez.

Adimen logiko-matematikoa
Piageten ikerketa eta adierazpe-

netatik hain ezaguna zaigun adi-
men mota hau nahikoa ezaguna
gertatzen zaigu eta erabat onartua
dago gure artean, irakasleon artean
bederen. Adimen testetan, gainera,
garrantzi berezia eskaini zaio eta,
ondorioz, gure adimenaren ezauga-
rri nagusitzat jotzen da gure kultu-
ran.

Gardnerrek, besteetan bezala,
adibide izan daitekeen gertakari
deigarri baten bidez adierazten du
adimen logiko-matematikoaren
izaera:

Barbara McClintock andreari, bere
mikrobiologiako lanak bitarteko, medi-
kuntza eta fisiologiako Nobel saria
eman zitzaion 1983an. Maiz “pentsa-
mendu zientifikoa” izenez adierazten
den adimen logiko-matematikoa dute
ezaugarri bere behaketa eta dedukzio
gaitasunek. Bereziki azpimarragarria
gertatzen da hemen gertakari bat.
Conellen ikertzaile modura lanean ari

zelarik, 20ko hamarkadan izan behar
zuen, arazo bati ekin zion egun batez
McClintockek: artoaren polenaren
%50ek antzua izan behar zuen teoria-
ren arabera; landa lana burutzen ari
zen bere laguntzailearen emaitzen ara-
bera, ordea, %25/30 soilik ziren
antzu ziren artoak. Emaitza hauek
sortu zioten kezkak eraginik, arto saila
utzi eta bere bulegora joan zen ikertzai-
lea.

“Bat-batean nire aulkitik jaiki eta
arto sailera itzuli nintzen korrika.
Sailaren ertz batetik beste ertzean zeu-
denei garrasika hasi nintzen: Eureka!
Lortu dut! Badakit %30en antzuta-
sunaren esanahia!... Argitu niezaiela
eskatu zidaten. Eseri nintzen paper
zorro bat eta arkatza eskuan nituela
eta hasieratik ekin nion, nire laborate-
gian oraindik burutu ez nuena eginaz.
Dena berehalako batean gertatu zen:
erantzuna agertu zitzaidan eta ni
korrika irten nintzen. Oraingoan urra-
tsez urrats landu nuen –oso konplexua
zen bidea zen– eta emaitza berbera
atera zitzaidan. Nire adierazpide guz-
tia aztertu zuten eta nik nioen bezala
zela ikusi zuten guztiek: nik zirribo-
rratu nuen bezala funtzionatzen zuen
gauzak. Jakin, ordea, nola jakin nuen,
paperean aurrez frogatu baino lehena-
go? Zergatik zen hain erabatekoa nire
ziurtasuna?” (Keller, 1983, 104 or.).

Adimen logiko-matematikoaren
bi ezaugarri agertzen dizkigu adi-
bide honek:

a) Arazoak konpontzeko proze-
sua, gizaki gaituetan oso prozesu
azkarra gertatzen da sarritan: alda-
gai ugari darabiltza batera zientzia-
lari gaituak eta modu azkarrean
aztertzen dituen hipotesi ugari sor-
tzen ditu, onartuz edo gaitzetsiz
joanen den hipotesiak.

b) Adimen mota honen izaera ez-
hitzezkoa azpimarratzen digu, aldi
berean, gertakari honek. Irtenbidea

artikulatu aurretik eraiki daiteke
arazoaren konponbidea. Egin duen
prozesua ikusezina ere gerta dakio-
ke konponbidea aurkitu duenari
berari. Ez da, ordea, prozesu miste-
riotsu bat. Zientzialari askorengan
adimen logiko-matematikoak
horrela diharduela baino ez liguke
adieraziko gertakari horrek.

Hizkuntza gaitasunarekin batera
gaitasun logiko-matematikoa har-
tu izan dute adimenaren izaeraren
ardatz bezala psikologian aditu
askok eta askok, eta, ondorioz, bi
gaitasun horiek neurtzeko eta
aurreikusteko tresneriak sortu eta
moldatu dituzte: hala izendatutako
adimen testak, adimen koefizientea
neurtzera bideratuak, alegia.
Gardnerrentzat harrigarria da, hala
eta guztiz ere, adimen logiko-
matematikoa neurtzeko hainbeste
test sortu izana eta, aldi berean,
adimen horrek nola jokatzen duen
oraindik argitu ez izana.

Gure garunetan badira gaitasun
logiko-matematikoa bideratzeko
garrantzi berezia duten guneak,
beste gune batzuk baino erabakiga-
rriagoak direnak bederen. Horrela,
kalkulu matematikoetan oso iaioak
diren “lelo jakintsuak” aurki dai-
tezke han eta hemen: kalkuluan oso
iaioak bai, baina beste gaitasunetan
oso atzeratuak dabiltzanak, aldi
berean. Gertakari honek ere zerbait
adieraziko luke.

Hizkuntzazko adimena
Ohiko psikologiaren ikuspegitik

nahiko onarturiko kontua da hiz-
kuntza gaitasuna adimenaren osa-
gai nagusienetarikoa dela. Arestian
aipatu dugunez, gaitasun honek eta
logiko-matematikoak osatuko
lukete nagusiki adimena, hau tra-
dizionalki ulertu den moduan uler-
tuz.

Gardnerren ustez, hizkuntzaren
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gaitasunak berez adimen berezi bat
osatuko luke. Garunetan badugu
hizkuntz sorkuntza ahalbidetzen
duen gune bat, Brocca gunea izenez
ezagutzen dena: gune horri zor
diogu zentzua duten perpausak
moldatzeko gaitasuna. Gune hori
kalteturik gertatuz gero, zentzuzko
perpausak moldatzeko gaitasuna
ere galdu eginen genuke. Horrela
adierazten digute istripuz edo gaitz
baten ondorioz Brocca gunean kalte-
ak izan dituzten milaka eta milaka
kasuk. Anatomia eta neurofisiolo-
giatik ere ezaguna zaigu gertakari
hori.

Kasu honetan ere, pertsonaia
baten adibidea jartzen du bere
ikuspegia adierazteko:

T. S. Elliotek Fireside izeneko aldiz-
karia sortu zuen hamar urte besterik ez
zituenean; berak bakarrik moldatzen
zuen aldizkari osoa. Neguko oporraldi-
ko hiru egunetan 8 ale oso moldatu
zituen bakarrik. Lau atalez osaturik
zegoen ale bakoitza: poemak, abentu-
razko istorioak, autu-mautuko konta-
kizunak eta umorezko atala. Sorkari
horietatik hainbat eta hainbat gaur
egun ere ezagunak dira eta olerkariaren
talentuaren adierazgarri dira (Soldo,
1982).

Hamar urterako idazle trebatu
baten mailako gaitasuna izateak,
hizkuntza gaitasunak izan zuen
garapenak bere bideak egin zituela
adieraziko liguke, gaitasun logiko-
matematikoan eta besteetan lortu-
tako maila askoz mugatuagoa zen
bitartean.

Horregatik guztiagatik, hizkun-
tzazko adimen berezia onartu beha-
rra dagoela uste du hizketagai
dugun autoreak. 

Adimen espaziala
Hegoaldeko Itsasoetako Karolina

Irletakoek inolako baliabide berezirik

gabe nabigatzen dute. Izarren posizioa,
irla ezberdinetatik ikusten diren bezala
hartuz, eguraldi eskemak eta uren
margoak dira dituzten baliabide baka-
rrak. Hainbat zatitan banatzen dute
ibilbide bakoitza, eta nabigatzaileak
zati horietako bakoitzean izarrek duten
posizioa hartzen du kontuan. Bidaian
nabigatzen doalarik, izar zehatz baten
azpitik igarotzerakoan irla zehatz
baten kokapena irudikatu behar du
mentalki nabigatzaileak, eta hortik
eginiko zatien kopurua ateratzen du eta
oraindik egiteko geratzen zaizkion
zatiena aldi berean, eta ondorioz baita
egin beharreko zuzenketak zein diren
ere. Nabigatzerakoan ezin ikus daitez-
ke beste irlak; hori dela eta, bidaiaren
irudikapenezko mapan kokatu behar
du uneoro bere egoera (Gardner,
1983).

Tokiguneak sortzen dituen ara-
zoak gainditzeko (nabigatzerakoan
edo hiri ezezagun bateko kaleetan
zehar ibiltzerakoan, adibidez)
mapak sortu ditu gizakiak, halako
notazio sistema berezi batean oina-
rrituz. Hainbat ikuspuntutatik
begiratuta objektu bat bere tokigu-
nean irudikatu beharrak ere gaindi-
tu beharreko espazio arazoak sorra-
razten dizkigu.

Neurofisiologiaren eremuan egi-
niko aurrerapenek ere argi eta garbi
frogatzen dute garunetako eskuin
aldeko hemisferioan kokaturik
dagoela espazioa taxutzeko gaita-
sun gune nagusiena, hizkuntzarena
ezkerrean dagoen bitartean eskui-
nak garenon kasuan. Eskuineko
hemisferioaren atzealdean gauzatu-
tako zauri edo kalteek tokian koka-
tzeko gaitasuna kaltetzen dute beti.
Horrelako kasuetan, hizkuntza
baliabide bezala hartuz, ahots goraz
arrazoitzera jo besterik ez zaie gera-
tzen kaltetuei; hala eta guztiz ere,
porrot eginen dute oso maiz estra-

tegia horiek.
Ikusmen gaitasunaren eta adi-

men espazialaren artean dagoen
ezberdintasuna argitzeko, itsuen
kasua hartzen du Gardnerrek:
zeharbide batez baliaturik ezagutu
ditzake itsuak inguruneko objek-
tuen formak: eskua gainetik pasa-
tzerakoan behar duen denbora kon-
tuan hartuz objektuaren dimen-
tsioez jabetzen da. Horrela, ukimen
pertzepzioaren modalitatea ikus-
mendunontzat ikustearen parekoa
gertatzen da itsuentzat.
Espazioaren errepresentazioak mol-
datzeko eta errepresentazio horien
artean erlazioak sortzeko, beste per-
tzepzio mota batzuez ere baliatzen
gara ikusmendunok, ikusteko
aukerarik ez dugunean adibidez:
abiadura, norabidea eta abar.

Marrazkigile, margolari, eskul-
tore eta antzeko beharginetarako
oinarrizkoak gertatzen dira espa-
zioaren pertzepzio eta egituratze
gaitasun egokiak. Adibide asko
ezagutzen ez bada ere, Nadiarena
aipatzen du Gardnerrek, Selfek
(1977) dioenari jarraituz: autista
zen neska hau oso iaioa omen zen
marrazkiak egiten, fintasun eta
zehaztasun handiko errepresentazio
deigarriak egiten omen zituen eta.
Beste gaitasun batzuk gutxi gara-
tuagatik ere –autista askotan gerta-
tu ohi denez–, espazioa egituratze-
ko gaitasun handia behar da
marrazki egokiak burutu ahal iza-
teko. Zentzu horretan, horrelako
kasuek adimen espaziala bere bide-
tik gara daitekeela adieraziko ligu-
kete.

Pertsonarteko adimena
Itsua eta gorra zen Helen Keller

neskatoa hezteko erantzukizuna
hartu zuen bere gain hezkuntza
bereziaz prestaketa berezirik gabe-
ko eta bera ere ia itsu zen Anne
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Sullivan andereñoak. Borroka emo-
zional handia zeraman neskatoak
bere ingurunearekin garai haietan
eta horrek asko zailtzen zuen Keller
andereñoak hartu zuen eginkizuna.
Lehenengo aldiz mahaira bildu
zirenekoa da ondorengo pasartea,
Lashek (1980) dakarrenez, Gardne-
rren arabera emanik:

Jaterakoan eskua platerean sartu eta
nahi zuena hartzen zuen Helenek,
familiarekin garatu zuen ohituraren
arabera. Annek ez zion horrela joka-
tzen utzi. Bien borondateen arteko
gatazka bilakatu zen hura: eskua pla-
terean sartu orduko kanpora ateraraz-
ten zion. Senideak, erabat nahasturik,
jangelatik kanpora irten ziren. Giltza
atera bota zuen Annek eta jaten hasi
zen, Helen lurrean bueltaka, ostikoka,
garrasika, Anneren aulkia bultzatuz
eta iraularazi nahian ziharduen
bitartean. Ordu erdi geroago: mahaia-
ren bueltan bere senideak bilatzen hasi
zen Helen; bereetarikoetatik inor ez
zegoela sumaturik, bere onetik atera
zen. Halako batean eseri zen berriro
mahaian eta gosaltzen hasi zen, baina
janariak eskuz hartuz. Koilara bat
eskuratu zion Annek. Lurrera bota
zuen Helenek eta lehengo borroka bera
hasi zen berriro.

Sentiberatasun handiz hartu
zuen Annek neskatoa eta honela
idatzi zion honen familiari:
Diziplinaratu eta kontrolperatzerako-
an bere gogamena desegin gabe nola
jokatu asmatzerakoan aurkituko dut
konpondu beharreko arazorik larriena.
Poliki-poliki jardun beharko dut
hasieran eta bere maitasuna lortzen
saiatu beharra izanen dut.

Handik bi astera gertatu zen
“miraria”. Familiaren etxetik gertu
zegoen etxetxo batera eraman zuen
Annek Helen, biak bakarrik elka-
rrekin bizitzeko xedez. Lehen zazpi
egunak horrela igarota, erabateko
aldakuntza sakona gertatu zen bat-

batean Helenen nortasunean.
Hartutako erabakiak ondorio bai-
korrak izan zituen. Hala idatzi
zuen Annek: Pozez gainezka, dan-
tzan daukat bihotza. Mirari bat ger-
tatu da! Orain bi aste basati zena, nes-
katxa adeitsu bihurtu zaigu!

Beste bi aste behar izan zituen
Helenek hizketan hasteko. Hortik
aurrera aurrerakuntza nabarmen
eta azkarrak egin zituen. Annek,
psikologigoki, Helenen nortasuna-
ren barrunbeetara sartzea lortu
zuen, neskatoari inolako kalterik
sortarazi gabe. Hortik etorri zen
konponbidea.

Besteengan aldarteak eta aldarte
aldaketak sumatzeko gaitasunean
agertzen da “pertsonarteko adime-
na”. Adimen hori nahikoa garatu-
rik duenak erraz lortzen du bestea-
ren gogoak, xedeak eta beharrak
sumatzea, beste hori ezkutuan gor-
detzen saiatuagatik ere. Fintasun
handiz garatutako gaitasuna da
hori hainbat eta hainbat lider erli-
jioso eta politikoengan; baita zen-
bait guraso, irakasle eta terapeuta-
rengan ere.

Aurkeztutako kasuak eta antze-
ko beste askok adierazten digute-
nez, hizkuntza gaitasunetik at
dagoen beste gaitasun bat eskatzen
du bestearen izaera psikologikoaren
barrunbeetara sartzeko trebezia
horrek.

Gaitasun berezi hori nagusiki
garunetako lobulu frontaletan koka-
turik dago. Gune horietan gerta dai-
tezkeen zauriek eta bestelako kal-
teek ondorio zuzena dute, ikerketa
emaitza ugarik adierazten dutenez,
besteengan ematen diren aldarteak
eta aldarte aldaketak sumatzeko gai-
tasunean; baita besteen asmo, gogo
eta behar psikologikoen nondik
norakoak sumatzerakoan ere. Ho-
rrela, bada, zilegi dirudi pertsonarteko
adimenaz hitz egitea.

Pertsona barneko adimena
Norberak bere barrunbe psikolo-

gikoaz konturatzeko eta jabetzeko
gaitasuna edo adierazi nahi luke
Gardnerrek formulazio horren
bitartez. Hau da, norberaren aldar-
te emozionaletan hainbat motatako
izaerakoak sumatu eta horien arte-
an bereizketak egiteko gaitasuna,
eta horiek ordenatzeko eta izen
aproposez izendatzekoa ere bai aldi
berean. 

Hau guztia adierazteko Virginia
Woolfek idatziko pasarte batez
baliatzen da oraingoan Gardner:

Une apartekoen hiru adibide dira
horiek (bere anaiarekin izaniko borro-
ka bat, lorategian lore bat begiratzeak
eragin zion zirrara eta ezagun batek
bere buruaz beste egin zuela jakitea).
Maiz dihardut horiei buruz edo, hobe-
to esanda, askotan datozkit burura.
Baina orain jartzen ditut lehenengo
aldiz idatzita eta orain artean sumatu
gabeko zerbaitez jabetu naiz.
Horietako bi unek etsipen egoerak
sorrarazten zizkidaten. Besteak, aldiz,
atsegina eragiten zidan.

Bere buruaz beste egin zuela entzute-
rakoan sortutako izu sentipenak indar-
gabe utzi ninduen. Lorea behatu nuene-
an, ordea, arrazoi bat aurkitu nuen,
eta sentipen hari aurre egiteko gai izan
nintzen. Ez nintzen indargabe senti-
tzen.

Bat-bateko asaldapen hauek jasotze-
ko berezitasuna badut oraindik ere,
baina ongi etorria egiten diet orain;
lehen orduko harriduraren ondoren,
bereziki baliagarriak zaizkidala
sumatzen dut berehalakoan. Eta pen-
tsatu ere, zera pentsatzen dut, asaldura
horiek onartzeko gaitasunari zor dio-
dala idazle izatea. Honako argibide
hau ematera ere ausartuko naiz orain,
edozein asaldurari, nire kasuan bede-
ren, berori argitu beharrak jarraitzen
dio nigan. Takateko bat hartu dudala
sumatzen dut; baina ez neskato nintze-



nean pentsatzen nuen moduan, egunero-
ko bizitzaren kotoietan ezkutaturik
zegoen etsai batek emaniko takatekoa;
nolabaiteko motaren bateko agerpena
da edo izanen da; itxuraren atzean
gordetzen den zerbait errealaren eredu
bat da agian; eta hitzetan adieraztera-
koan nik erreal bilakarazten dut
(Woolf, 1976, 69-70 orrialdeak).

Bizipen horiek oso norberarenak
direnez, bestelako adierazpide adi-
mentsuen beharra dute norberak
behatuko baditu: hizkuntza, musi-
ka, margogintza eta abar. Virginia
Woolf, adierazi denez, hizkuntzaz
baliatu zen bere bizipenen jabe egi-
terakoan eta deskribatuz argitzera-
koan. Beste batzuk, historiatik eza-
guna zaigunez, beste adierazpide
batzuez baliatu izan dira eta balia-
tzen dira gaur egun ere bere bizipe-
nen berri emateko.

Gaitasun hau ia erabat galdurik
dutela adierazten digute autisten
kasuek: antza guztien arabera, zail-
tasunak dituzte beren barneko bizi-
tzaz jabetzeko eta horko gertaka-
rien berri emateko. Aldi berean,
ordea, musika, konputazio eta
mekanikaren arloetan, adibidez,
iaiotasun handia agertzen dute.

Ikerkuntzaren eremutik jakina
denez, garunetako lobulu frontalek
betekizun garrantzitsua dute norta-
sunean eman ohi diren aldakuntze-
tan. Lobulu frontaletako behealde-
an gerta daitezkeen kalteek sumin-
kortasuna, urduritasuna edo euforia
egoerak sortaraz ditzakete. Goial-
dean eman daitezenek, oso bestela,
axolagabetasuna, geldotasuna, apa-
tia eta antzekoak eragingo lituzke-
te. Hizketako gaitasunak, eragiketa
matematikoetarakoak eta beste
batzuek bere horretan jarraituko
lukete aldi berean. Norberaren bar-
neko bizitzaz jabetzeko gaitasuna,
beraz, garuneko gune zehatz
batzuetan aurkitzen denez eta beste

zenbait gaitasunen guneen eginki-
zunekin oinarrizko loturarik ez
duenez, pertsona barneko adimenaz
ere hitz egin beharko litzateke kasu
honetan Gardnerren ustetan.

Ohar bat: hemen pertsonarteko
adimena eta pertsona barnekoa
ezberdindu baditugu ere, gaur
egun ohiko bilakatu da adimen emo-
zionalaz hitz egitea: Daniel
Goleman eta John Gottman izan
dira, ezagunenen artean, ildo horre-
tatik bidea ireki zutenak eta nahi-
koa lan garrantzitsu idatzi da azken
urteotan gai honen inguruan. Bes-
teen eta norberaren emozioak eta
emozio egoerak sumatzea, argitzea,
adieraztea, kontrolatzea, horiekiko
sentiberatasunez jokatzea garrantzi
handikoak dira besteen eta norbe-
raren egoera ulertzeko, eta bestee-
kin eta norberarekin lanean eta
harremanetan zentzuz bizi ahal iza-
teko. Besteekiko eta norberarekiko
izaten ditugun egoera gatazkatsu
askoren oinarrian besteen eta nor-
beraren barne egoera horietaz jabe-
tzeko eta horiek identifikatzeko
zailtasuna eta ezgaitasuna egon ohi
da kasu asko eta askotan. Gardne-
rrek bi adimen motaz hitz egiten
badu ere, besteek adimen emoziona-
laz adierazten duten esparru berdi-
na lantzen du hark.

Kalitatezko bizibide bat nahi
bada, oinarrizkoa gertatzen da bai
norberaren barrunbe psikologiko-
an gertatzen diren sentipen eta
aldarte gorabeheren kontzientzia
izatea: zein sentipen edo emozio
den une bakoitzean geure barruaz
jabetu nahian dabilena edo men-
peratzen gaituena, zein izan dai-
tezkeen egoera horren jatorriak eta
nola kontrola genezakeen. Hori
guztia zuzen bideratu ahal izateko
oso baliagarria gerta liteke haur-
tzarotik hezkuntza urrats apropo-
sak ematea.

Era berean, gizakion bizitza
elkarrekiko harremanetan gauza-
tzen denez, gizarteko izakia baita
gizakia, besteen barne egoera psi-
kologikoaz jabetzeko sentiberata-
suna ere garatu beharra dagokigu,
inguruneko gizarte sarean eragoz-
pen handiegirik gabe nahi badu-
gu, bederen, geure bizibidea gara-
tu eta besteei berena erraztu nahi
badiegu.

Zentzu horretan, arreta berezia
eskainiko diogu lan honetan adimen
emozionala aztertzeari eta hezkun-
tzarako ondorioak ateratzeari.

Hezkuntza/eskola-
tzearen eginkizuna

Sarrera modura
Adimen motek gizakiaren gara-

pen psikologikoan egiten duten
ibilbidea oinarritzat hartzekoa da
hezkuntzarako ondorio gidatzaile-
ak hartzeko orduan. Garapen ibil-
bide hori, bere urrats nagusietan,
berdina litzateke adimen mota
ezberdin guztietan. Urrats horiek
zein liratekeen aztertzea eta deskri-
batzea da ondoren, laburki bede-
ren, egiten saiatuko garena.

Gardnerren planteamenduen
arabera, gizaki guztiek –kasu bere-
ziak alde batetara utziz– dituzte
halako oinarrizko gaitasun batzuk,
berak bereizten dituen zazpi adi-
men horietan. Oraindik bere gor-
dintasunean aurkitzen den trebezia
moldatzaile batetik abiatzen da guz-
tia: musika adimenari dagokionez,
adibidez, tonuak bereizteko gaita-
suna litzateke abiapuntua, edo hiru
dimentsioko kokaguneak bereizte-
koa adimen espazialaren eremuan.
Gizaki guztietan agertzen dira tre-
bezia/gaitasun gordin horiek.
Gordintasun hori nagusi da haurra-
ren lehen urtean.
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Adierazpide sinbolikoak erabil-
tzea izan ohi da garapeneko biga-
rren urratsa: sistema sinbolikoen mol-
dakuntzaren hasiera aurkituko
genuke, beraz, garapenaren une
honetan. Abestiak egonen lirateke
adimen musikalaren garapenaren
kasuan, era ezberdineko perpausak
eta istorioak, berriz, hizkuntzazko-
an, marrazkiak adimen espazialari
dagokionez, eta mimika adierazpe-
nak –irribarrea, mihia ateratzea,
besoak astintzea eta abar– adimen
zinetiko-korporalean. Ingurunean
ohikoa den sistema sinbolikoaz
jabetzen hasten da haurra aldi
honetan (Gardnerrek berak aipa-
tzen ez badu ere, Vigotski izan da
zeinu sinbolikoez jabetzeaz ikerke-
ta garrantzitsuenak burutu dituena
eta argibide baliotsuenak eskaini
dituena Garapenaren Psikologiaren
esparruan). Musikarako berezko
aparteko adimena adieraziko luke
Yehudi Menuhinek lehenengo
aldiz biolinaren doinua entzun zue-
nean izandako erreakzioak eta
ondoren hartu zuen jarrerak.

Hastapeneko zeinu sinbolikoak
notazio sistema baten bidez adieraz-
tera iragaten da garatzen doan hau-
rra, bere ingurune kulturalean era-
biliak diren sistemen arabera, eta
sistema horiei inguruneak eskain-
tzen dizkien garrantziaren eta
arduraren arabera: mezu idatziak
lirateke hizkuntzazko adimenaren
kasuan, sinbolo matematikoak adi-
men logiko-matematikoarenean,
pentagrametan jarritako notak
musikarenean eta abar: paper gai-
nean edo bestelako euskarri batean,
sistema bat osatuz, egiten diren
zeinuak dira. Argi eta garbi dago
urrats hau hezkuntzaren eraginaren
ondorio bat dela, hezkuntza ez-for-
malarena bezala formalarena.
(Teberoski eta Ferreiro izan daitez-
ke hizkuntzaren sistema idatziaz

jabetzerakoan haurrek egiten duten
garapen bidearen aztertzaile nagu-
sienetakoak, eta Kodali hezkuntza
musikalaz bide berriak ireki zitue-
na, adibide moduan batzuk aipa-
tzeko).

Gizaki guztiek dute, gutxi edo
gehiago, adimen guztietan nolabai-
teko ahalmen gordina. Beste kontu
bat da, ahalmen horietatik zenbat
garatuko duten! Baina azpimarratu
beharrekoa da, adimen mota batean
edo bestean aparteko talentuak
dituztenak izaten direla beti.
Oinarri gordin handikoak izan ohi
dira jatorriz eta inguruneak zerbait
laguntzea nahikoa dute, dagozkien
ahalmenak gizarteko beste kideek
baino modu nabarmenagoan gara-
tzeko. Kasu gehienetan, horrelako
bakoitzari dagokion jakintza edo
kultura eremuan, aurrerapen naba-
riak ekarri ohi dizkiote horrelakoek
gizarteari. 

Alderantzizko kasuak ere gertatu
ohi dira, ordea: adimen batean edo
gehiagotan oinarri gordin ahul edo
eskasekoak liratekeenak, alegia,
“arrisku kasuak” izenez ezagutzen
direnak. Laguntza berezirik jaso
ezean, adimen motari dagokion
eremuan sortzen zaizkien arazoak
gainditzeko inolako ahalmenik
gabe geratzeko arrisku nabaria
lukete horrelakoek eta bere inguru-
neko giza taldearentzat kezka eta
ardura larriak izatera ere irits dai-
tezke. Laguntza bereziak bere bizi-
tza osoan eskaini beharko bazaizkie
ere, lehen haurtzaroan eskain
dakizkiekeenek eragin handia izan
ohi dute beren ahalmen eskasen
garapenean, horrela itxurazko bizi-
bide onargarri bat bideratzeko
gauza izateraino.

Ahalmen ezberdinen garapenari
dagokionez, kasuen estatistikari
begiratuz gero, adimen logiko-
matematikoaren eta musikalaren

kasuetan haurtzaroan oso goiz ager-
tu ohi dira arlo horietan nabarmen-
tzen direnak eta oso goiz lortu ohi
dute pertsona helduen maila. Haur
arruntetan ere bi eremu horietako
ahalmenak oso goiz suma daitezke
eta oso goiz hasi ohi dira garatuta-
koaz baliatzen. Pertsonarteko eta
pertsona barneko adimenen ere-
muetan nabarmenki beranduago
agertzen dira dagozkien ahalmenen
ezaugarriak eta talentu aparteko
kasuak nahiko gutxi izan ohi dira
eremu horietan. Adimen mota
batean positiboki nabarmentzeak
ez du, berez, zera adierazten, beste
motetan ere nabarmenduko denik.
Alderantzizko kasuak nahiko eza-
gunak dira zientzien eta kulturen
historian: musikaren edo matema-
tiken eremuan oso apartak izanaga-
tik, gizarte bizitzan, adibidez, oso
talentu eskasekoak izatea.

Ikus daitekeenez, adimen mota
ezberdinen garapenari buruz
Gardner berak eskaintzen dituen
argibideak nahiko orokorrak dira
oraindik, zehaztasun gutxikoak.
Dena dela, eremu bakoitzean egin
diren ezagutzak eta aurrerapenak
erabat onargarri dira adimen mota
ezberdinen ikuspegitik begiratuz
ere. C. Rogersek pertsona izatera
bidean egin ohi diren aurrerapenez
eta akatsez egin dituen ekarpenak,
esate baterako, oso baliagarriak dira
pertsonarteko eta pertsona barneko
adimenen garapena eragiteko hez-
kuntza bideak planteatzeko
orduan. Modu berean beste ere-
muetako arloetan ere.

Eskolatzearen eginkizuna
* “Nire ustez, ikasleei adimen

mota ezberdinak garatzen lagun-
tzeak izan behar du eskolatzearen
eginkizun nagusiena: bakoitzaren
adimen soslaia kontuan izanik,
bokazio xedeak eta zaletasun hel-
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buruak lortzen laguntzea. Norba-
nakoarengan zentratutako eskola
behar dugu: ikasle bakoitzaren sos-
lai kognitibo berariazkoaren gara-
pena bultzatzea izan behar da esko-
laren eginkizuna eta erantzukizu-
na, ikuspegi unibertsalista alde
batera utziz”. Haur Hezkuntzako
eta Lehen Hezkuntzako aldietan
aurki ditzake haurrak nagusiki bere
lehen joerak, ahalmenak eta zaleta-
sunak eta, hori dela eta, abaguneta-
sunaren eta aukeraren irizpideak
izan behar luke hezitzailearentzat
gida nagusi hezkuntza aldi horie-
tan: haurra zeren bila dabilen aur-
kitu beharko luke irakasleak eta
horretan lagundu ikasleari bere
lehen urratsetan.

* Bi hipotesi nagusitan oinarri-
tzen du Gardnerrek hezkuntzarako
bere ikuspegia:

1) Gizaki guztiek ez dituzte
jakin-min eta gaitasun berdinak;
guztiok ez dugu modu berdinean
ikasten. Ikaste estiloez, irakaste
estiloez eta adimen aniztasunari
buruz zertxobait badakigunez, ezin
onartuko dugu ikasle guztiak
modu bakarrean ikastera behartzea;
ikuspegi unibertsalista baztertu
beharra dago. Eta azpimarratu, zera
azpimarratu beharko litzateke:
ikasle bakoitzaren joerak, jakin-
minak eta xedeak seriotasunez
hartu behar dira kontuan, eta ikas-
leak bere gaitasun horiek ahalik eta
osotasunik handienean gara ditzan
lagundu behar zaio bakoitzari.

2) Inork ezin dezake ikasteko
dagoen guztia ikasi. Hautatu beha-
rra izaten dugu horren ondorioz.
Hautaketa hori ahalik eta informa-
zio zuzenenean oinarriturik egin
behar da: ikaslearen gaitasunen eta
joeren azterketa egitetik hasi behar
da, baldin eta ikaslearengan zentra-
turik lan egin nahi badugu.
Ikasleen soslaietara egokitu behar-

ko da, ondorioz, irakaslearen esku
hartze didaktikoa, argibideak eta
eskaintzerakoan.

Ondorioz, ikasle bakoitzak,
eremu batean eta bestean, bere eza-
gutzak ahalik eta modurik sakone-
nean molda ditzan konprometitu
behar du eskolak; eta bizitza errea-
leko arazoak ezagutza horiez balia-
tuz konpontzen saiatzera bultzatu-
ko du ikaslea. Hori guztia bidera-
tzerakoan, ikasle bakoitzaren adi-
men soslai berezia errespetatuz jar-
duteko erantzukizuna hartzen du,
ondorioz.

* Curriculumari dagokionez, gai-
tasunetan, ezagutzetan eta, batez
ere, gaur egun interesgarria den
guztia ulertzen zentratuko den
curriculum bat moldatu eta garatu
beharko litzateke, historikoki bal-
dintzatutakoa gauzatzeari uko egi-
nez.

* Ebaluazioari dagokionez, 1)
ikasleak izan ditzakeen gaitasunak
ahalik eta modurik fidagarrienean
eta goiztiarrenean sumatzea da eba-
luazioaren lehentasunezko xedeeta-
ko bat; 2) horrela aurkitutako gai-
tasunek aurreikuspen betekizuna
behar dute izan, ikaslearentzat
eskolatze egitasmo bat prestatu
ahal izateko; 3) interesgarri zaizki-
gun ikaskuntzak zuzen-zuzenean
behatzea ahalbidetuko diguten
prozedurak asmatu beharko dira
eta adimenei dagokienez neutroak
izanen dira.

Adimen emozionala-
ren inguruan

Adimena: ikuspegiz alda-
tu beharra

Hezkuntzaren munduan lanean
dihardugunon artean nagusi den
adimen ikuspegiak arrazoiketa
logiko-matematikoak burutzeko
eta adierazi beharrekoak hizkuntza-

ren bitartez adierazteko gaitasunak
hartzen ditu oinarri-oinarrizkotzat,
askotan besterik aitortzen badugu
ere. Hau da, Gardnerrek proposa-
tzen dituen adimenen artean logiko-
matematikoa eta hizkuntzazkoa baino
ez lirateke kontuan hartuko.
Besterik onartzekotan, osagarri
modura baino ez lirateke onartuko;
inolaz ere ez oinarrizkotzat.

Ikuspegiak, ordea, aldatuz doaz
poliki-poliki. Oraintsu J. A.
Marina filosofoak argitaratu duen
liburu interesgarri batean adimen
praktikoaren garrantziaz esaten
dituenak azpimarratu nahi nituzke
hemen, harira baitatoz. Marinak
adimen praktikoa dioenean, Gardner
eta bere eskolakoek adimen emozio-
nala izenez adierazten dutena uler-
tu behar da: natur eta gizarte ingu-
runean txertaturik elkarrekin bizi
beharrak sorrarazten dizkigun ara-
zoei irtenbide zuzen eta egokia
bilatzeko gaitasuna, alegia. Hona,
laburbildurik, Marinak egiten
duen arrazoibidea:

etikarena litzateke adimen
praktikoaren gailurra, adimen
logiko-matematikoaz gaindik le-
gokeena, eta hori hainbat arrazoi
bitarteko:

a) Ekintzaz gauzatzen baita gure
“munduan-izan-beharra”, eta adi-
menaren izaera biologikoak horixe
du betekizun nagusiena: ekintza
bideratzea. Piagetek berak ere hor-
txe ikusten zuen adimenaren oina-
rrizko xedea: norberaren eta giza
talde osoaren bizitza ziurtatzea eta
bizibide erosoa ahalbidetzea.

b) Hori dela eta, adimena ezagu-
tza teorikora emanegia dagoen
garai honetan, gauden egoeratik
airoso ateratzen laguntzen diguten
ekintzak eta jardunbidea gidatzea
dela adimenaren betekizun garran-
tzitsuena azpimarratu beharko



litzateke, hau da: giza gatazkak
bide zuzenetik gainditzeko bidea
seinalatzea.

c) Zentzu horretan, jakintzak eta
ezagutzak, gaur egun bere orokor-
tasunean ulertzen diren moduan
ulertuta, ez dute berezko zentzurik
eta baliorik, nahiz eta jakintzaren
eta ezagutzaren mistika bat orokor-
tzen ari den harian-harian: giza
zoriontasunaren zerbitzura egon
beharko lukete horiek, zorionaren
bila baitabil gizakia, eta sortu,
horretarako sortu baitu “ezagutza”.
“Ezagutzari bere izaera galdarazten
zaio bere kabuzko esparru bat bilaka-
razten denean, berezko balioa ematen
zaionean” (Marina, o. c., 204 or.).
Iritzi berekoa da Adela Cortina ere,
oraintsu elkarrizketa batean adiera-
zi duenez: “Ezagutzaren gizarte”
honetako ezagutza gizakien ongizatea-
ren zerbitzura jarri behar da, ezagutza
jakinduria bilakaraziz”, eta baita
beste hau ere: “gizakion ongizatea
ahalbidetu behar da”, asko jakiteak
ez baitu zentzurik berez, eta ildo
beretik jarraituz, zera gehitzen du:
“gizatasunean hazten lagunduko duen
kultura sortu behar da”, gizatasuna
eta ongi egote ekonomiko-fisikoa
ez baitoaz eskutik asko eta askotan
(Cortina, A., 2002). Ikuspegi ber-
tsukoa da Javier Sádaba filosofo
euskalduna ere, hauxe baitio
honek: “Arrazoiketa gaitasuna oina-
rrizko baldintza da edozelako izaki
arrazoidunentzat, Marcusse onak esan
ohi zuenez. Baina gizakia, horrez
gain, afektibitatea, oroimena eta irudi-
mena ere bada. Sentipenik ez badago,
batez ere sentipen moralik ez badago, ez
gara ezertxo ere” (“La Filosofía conta-
da con sencillez” izenburua daraman
bere azken liburuaren aurkezpenean
esaniko hitzak: DEIA, 02/06/23).

d) Zorionaren bila dabilenak,
gainera, ezagutzaz aparte beste
baliabide batzuk ere ezinbesteko

ditu eginkizun horretan: sentipe-
nak, sinesmena eta sineskeriak,
borondatea eta elkarkidetza, esate
baterako. Eskura dituen gaitasun
guztiez baliatzea eskatzen dio orain
eta hemen bizi beharrak gizakiari.

f) Errealitate konplexu horrek,
ezinbestean edo, natura gainditzen
duen mundu berri bat sortzera era-
man du gizakia: giza duintasuna,
duintasun hori babesteko moldatu-
tako zuzenbidea, askatasunaren
eraikuntza, izaera etikoa eta abar,
gorengo mailako giza sorkariak
dira, naturaren ezagutzaren gaine-
tik daudenak.

g) Egiak berak –ezagutzaren hel-
buru nagusiena– beste balio bat
hartzen du “ongiaren” ikuspegitik
baloratzen denean Ongiaren kon-
tzeptua –ekintzaren eragile eta
gidari moduan ulerturik– egiarena
baino unibertsalagoa eta indartsua-
goa da. Izan ere, adimen praktiko-
ak ongia jartzen du helburu nagu-
sitzat, ongia baita ekintzaren eragi-
le eta xede oinarrizkoena: ongia
ziurtatzeko behar dugu egia.

h) Zientziaren egiazkotasuna
absolutizatuz ongiaren gainetik
jartzen denean, gizateriaren aurka-
ko sarraski ikaragarrietarako arris-
kua nabarmenegia da, Husserlek
Munduko Bigarren Gerratea aurre-
sumatuz adierazi zuenez: errazegi
bilakarazten ditugu “jainko” ezagu-
tza zientifikoak, gizakiok gizakion-
tzat sortutakoak direla ahaztuz.

Eta hauxe azpimarratzen du:
“Ezagutzaren hau ez da aingeruzko

jarduera bat, espiritu garbi hutsez gau-
zatutakoa; oso bestela, gure jarduera
mentalaren zati bat arinkeria, itsu-
mustu, mania, aurreiritzi eta ezin-
ulertze subjektiboetatik gordetzeko
metodo bat besterik ez da” (Marina, o.
c., 205 or.). Ezagutza, horrenbes-
tez, hemengo eta oraingo bere erre-
alitatean murgilduta dagoen eta

zorionaren bila dabilen gizakiaren
jarduera osoaren zerbitzura dago.
Eta jarduera oso horretan sentipe-
nek eta emozioek indar eta beteki-
zun handia dute, ezagutza eta
jakintzarena baino handiagoa. 

Aztertzekoa da, gainera, eskola-
ren eremuan direlako “zehar-lerroe-
kin” gertatu dena ere. Aurtengo
maiatzean Oviedo hirian Estatuko
Autonomia Erkidegoetako Eskola
Kontseiluen arteko jardunaldietan
askok adierazi zenez eta sakonki
eztabaidatu ondoren, besteren arte-
an “elkarrekin bizitzeko” eta
“bakean bizitzeko” gaitasunak
garatu behar zirela onartu zen, eta
eskolan lantzen diren ezagutza
eremu guztietan irakaskuntzan
diharduten irakasleen betekizun
komuna zela hori eta guztia
Oinarrizko Cirriculum Diseinuan
“zehar-lerro” gisa planteatu bazen
ere, horrela aurreikusitako balio
etikoen hezkuntzak porrot egin
zuela. Ondorioz “etika” edo antze-
ko irakasgai berezi bat sortu behar
zela cirriculumean proposatzen
zuen batek baino gehiagok. Zertan
ez da asmatu?

Agian ahaztu egin dugu biziki-
detza eroso bat gauzatu ahal izate-
ko beharrezko ditugun ezagutzak
gutxienez hiru mota hauetakoak
direla eta hirurak lantzea oinarri-
oinarrizkoa dela:

* Kognitiboak: elkarrekin bizi-
tzeko beharrezko ditugun kontzep-
tuzko eta prozedurazko ezagutzak;
ezagutza kulturalak (etorkinen edo
ijitoen ohiturek talde horietan
duten eragina, adibidez).

* Afektiboak: besteekiko garatu
beharreko loturak: onarpena, begi-
runea, atxikimendua, laguntasuna
eta abar.

* Jarrerazkoak eta jokabidez-
koak: elkarkidetza, laguntzea eta
abar.
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Badut susmoa, zehar-lerroen
kasuan ere, ezagutza kognitiboak
lantzen ahalegindu garela eskole-
tan, eremu afektibokoak ia erabat
ahaztuz. Nahikoa da zenbait egi-
tasmotako jarduera didaktikoak
aztertzea horretarako: ez da erreali-
tatea bere gordintasunean lantzen;
oso bestela, datu eta zehaztapen
hotzak maila sinbolikoan baino ez
dira lantzen, eta burutzen diren
ekintzak ere izaera sinbolikoa izan
ohi dute gehienetan. Zer egiten da
“bakean bizitzen ikasteko” plan-
gintzetan, eskola barruko antola-
kuntzaren eremuan sortzen diren
gatazkak “bake bideak” eskatuko
lituzkeen prozedurak erabiliz kon-
pontzeko? Zein neurritako esku
hartze eremua daukate ikasleek,
adibidez, eskolako bizitzaren anto-
lakuntzan eta sortzen diren gataz-
ketan beren erabakiak hartzeko?
Bakean bizitzen ikasiko badugu,
eskolako bizitzan sortzen diren
gatazkak ere bake bideetatik kon-
pontzen ikasi beharko, eta hori era-
bakiak hartzerakoan elkarrizketak,
eztabaidak, iritzi trukeak bideratuz
eta ondoren esku hartzen dutenen
artean erabakiak eta erantzukizu-
nak hartuz soilik ikas daiteke: arra-
zoiketa (=osagai kognitiboak) eta
erantzukizuna (=osagai afektiboak)
biak kontuan hartuta erabakiko du
batek era batera edo bestera joka-
tzea (= jarrera eta jokabidezko osa-
gaiak). Adibide bar besterik ez da.

Oinarrizko hainbat ideia
orokor

Arestian adierazi dugunez, beste
kideen barrunbe emozionalera iris-
teko eta han gertatzen dena uler-
tzeko (pertsonarteko adimena) eta
norberarenean gertatzen ari denaz
jabetzeko eta kontrolpean hartzeko
(pertsona barneko) gaitasunek osatu-

ko lukete adimen emozionala.
Horrela, ustez pertsona guztiengan
dauden jatorrizko ahalmen gordi-
nak bizimodu eroso bat bideratu
eta gauzatu ahal izateko moduan
garatzen lagundu beharko lioke
hezkuntzak haur eta ikasle bakoi-
tzari. Logika eta matematikaren eta
hizkuntzaren eremuko ahalmenak
garatzen laguntzen zaion bezalaxe
lagundu behar zaio moldatzen ari
den pertsonari bere bizitza emozio-
nalaz konturatzen, jabetzen eta
eremu hori bere erara egituratzen
eta gobernatzen.

“Endelgua garatzea baino zerbait
gehiago eskatzen du horrela ulertutako
hezkuntzak. Nortasunaren osagai
garrantzitsu batez ari gara, orain
arteko aholkulariek maiz ahazten
duten osagaia. Hezkuntza on batek
emozioekin ere zerikusi zuzena du” (J.
Gottman, 2000, 22 or.).

Bizitzako eremu guztietan arra-
kasta izateak lotura zuzena du nor-
beraren eta besteen sentipenekin
sentiberatasunez jokatzearekin eta
norberaren eta besteen emozioekin
etikoki zuzen jarduteko gaitasuna-
rekin. Hezitzaileari, beraz, zera
eskatuko zaio ikuspegi horretatik,
ikasleen uneko emozio egoeraz
konturatzeko eta horiei, inolako
kalterik sortu gabe, egoera horretaz
jabetzeko eta egoera hori zuzen
bideratzeko behar duten laguntza
egokia eskaintzeko gaitasuna izan
dezala: abagunetasun eta aukera iriz-
pideaz baliatzeko, alegia.

Izan ere D. Golemanek (1996)
adierazten duen moduan, haurtza-
roan –etxean eta eskolan, eremu
mugatu horietan– ikasten baitugu
geure buruaz sentitu eta sumatu
behar duguna eta besteek gure bar-
neko egoeraren aurrean nolako
erantzunak ematen dituzten; gure
sentipen horietaz zer pentsatu

behar dugun eta nola jokatu behar-
ko genukeen; gure itxaropen eta
beldurrei zein zentzu eta esanahi
eman behar diegun eta nola adiera-
zi behar genituzkeen. Gurasoen-
gandik eta beste hezitzaileengan-
dik ikasten dute haurrek beren sen-
tipenekin nola jokatu behar duten,
sentipen horiek elkarrekin nola
landu daitezkeen eta abar. Azken
batean, haurtzarotik hasten da per-
tsona oro bere barneko bizitza
moralizatzen, ingurunearen eragi-
nez, eta bereziki guraso eta hezi-
tzaileen esku hartzearen ondorioz.
Hezitzaileak –gurasoak eta irakas-
leak bereziki– baitira emozio bizi-
tzan jarraitu beharreko ereduak,
gure gizartean haurrak oraindik
erabaki kontzienterik hartzeko gai-
tasunik ez duenean.

Azken batean, gizakiok behar
genituzkeen “trebezia sozialak”
aipatzen ari gara horrelako eginki-
zunen inguruan dihardugun bakoi-
tzean: besteek diotena entzutea
(besteen ahoskera entzutea baino
zerbait gehiago eskatzen duen gai-
tasun bat da), laguntza eta mesede-
ak eskatzen jakitea (lotsatu egiten
da zenbait laguni edo adiskideri
laguntza eskatzerakoan; beste zen-
baitek, alderantziz, mesedea eskatu
beharrean, exijitu egiten du), ondo
egina goraipatzea, oker egindakoa-
gatik barkamena eskatzea (bada
horretarako lotsatzen dena, baita
bere harrokeriagatik eskatzen ez
duena ere; era berean, badira barka-
mena eskatzerakoan eraso egiten
dutela diruditenak ere, egoera
gatazkatsuagoa sortuz), “ezetz” esa-
teko ere gaitasuna beharrezkoa da,
kexu bat aurkezten eta besterena
onartzen ere jakin egin behar da;
desadostasuna agertzeak ez gintuz-
ke beldurtu behar; besteekin ados-
tasunetara iristeko gaitasuna oina-
rrizkoa da; norberaren sentipenak
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(beldurra, kezka, itxaropena, poza,
ezina eta abar) ezagutu eta adieraz-
teak garrantzi handia du... Hau da,
pertsona izateko oinarrizkoak ditu-
gu trebezia sozial horiek guztiak,
norberarekin eta besteekin erosota-
sunez konpontzeko beharrezkoak
baititugu. Asertziozko eta enpa-
tiazko gaitasunak garatzea eskatu-
ko luke horrek guztiak.

Lagungarri gerta dakiguke ibil-
bide honetan Spivackek eta Shurek
(1974) orain urte dezente egin
zuten bereizketa hura, aipaturiko
trebezia horiek garatzeko beharrez-
ko liratekeen bost ezagutza gaita-
sunak azpimarratzerakoan:

* Kausa-ondoriozkoa: arazo ba-
ten jatorria argitzeko eta diagnosi
egokia egiteko gaitasuna. Hori izan
ezean, kasualitateari eta zorte txa-
rrari eragozten zaio egoera arazo-
tsuaren arrazoia: “zorte txarrekoa
naiz eta...”.

* Irtenbide ugaritarako ikus-
pegiarena: arazo batentzat kon-
ponbide ugari aurreikusteko gaita-
suna eskatzen du. Arazo baten
aurrean irtenbide bakarra ikusten
duenak bere iritzia eta erabakia
modu erasokorrean ezarri nahi iza-
teko joera izan ohi du. Irtenbide
ezberdinak ikusten dituenak, aldiz,
elkarrizketaren eta eztabaidaren
bidez erabaki nahi izaten du kon-
ponbidea erabaki.

* Ondoriozkoa: adierazpen edo
jokabide batek izango dituen edo
izan ditzakeen ondorioak aurrei-
kusteko gaitasuna. Bizikidetza
ziurtatzeko ezinbestekoa da.
Gaitasun honen ezagatik sorraraz-
ten ditugu askotan egoera gatazka-
tsuak lagunartean, familian, irakas-
leen eta ikasleen artean eta abar.

* Ikuspegizkoa: bestearen egoe-
ran jartzeko gaitasuna. Besteek zer-
gatik pentsatzen eta jokatzen duten
pentsatzen eta jokatzen duten eran

ulertzeko gaitasuna. Egozentris-
moa (Piagetek ulertzen zuen
moduan ulerturik) gainditzea eska-
tzen du. Gizarte bizitzako gertaka-
riak, jarrerak eta jokabideak uler-
tzeko ezinbestekoa da: ulertzeak
elkarrizketatzea, amore ematea,
barkatzea, aholkatzea, laguntzea
ahalbidetzen digu; baina baita geu-
reari tinko eustea ere besteengan
arrazoirik ikusten ez dugunean.
Besteekiko enpatiarako ezinbeste-
ko atea da.

* Baliabide/helburuzkoa: hel-
buruak, xedeak erabakitzeko eta
horiek lortzeko eskura (behar) ditu-
gun baliabide egokiak hautatzeko
gaitasuna. Ekintzak denboraz eta
modu jarraituan antolatzeko gaita-
suna. Baliabideen artean besteen
laguntza egon ohi da gehienetan;
laguntza eskatzen jakiteko gaitasu-
na, beraz, ezinbestekoa gertatzen
da. Apaltasun puntua eskatzen
zaigu, beraz, elkarrekin erosotasu-
nean bizi nahi badugu. Apaltasuna,
era berean, ikasleekiko harremane-
tan ere. 

- Irakaslearen eginkizun
hezitzailea

Adierazitakoak adierazirik, e-
gungo irakaslearen betekizunak
nahiko konplexuak direla pentsatu
behar da. Irakasle izateaz gain psi-
kologo izatea ere badagokio, neurri
batean bederen, gaurko irakasleari,
hezitzaile ere izan dadila eskatzen
baitzaio.

Garai batean psikologo ikasi eta
trebatuei zegozkien betebehar
batzuk irakasle/hezitzaile arrunta-
ren eginkizun direla onartzen dira
gaur. Adinean aurrera doazen hei-
nean ikasleek berek “prestakuntza
psikologiko ona” eskatzen diote
irakasleari. Irakasle izateko presta-
kuntza egitasmoetan gero eta
garrantzi eta pisu handiagoa

eskaintzen zaio psikologiaren ere-
muko ezagutzak eta baliabideak
lantzeari.

Gure hezkuntza sistema arautzen
duten lege eta aginduetan ere gero
eta zehaztasun handiagoz ageri da
irakasleak hezitzaile ere izan behar
duela. LOGSE kontuan hartuz,
“ikasleen orientazioa eta tutoretza
irakaste betekizunaren osagai” dira,
bere 60. artikuluaren 1. puntuan
dioenez. Ildo beretik, Eskola
Publikoaren Legean ere “ikasleei
orientabide psikologikoa, eskolarra
eta lanbiderakoa” eskaini behar
zaiela dio, eta DBHko ibilbidean
taldeko tutoreari dagokio eginki-
zun horiek norabidetzea, orienta-
zioa eskaintzea irakasle guztien
lana dela onartuz. Arauzko erabaki
hauetan oinarrituz, zera dio
Euskadiko Eskola Kontseiluak aho
batez onartutako testu batek:
“Tutoretza funtzioa giza ikaste eta
garapenaren prozesuen ardatz eta biltze
bezala agertzen da. Informazio gizar-
tearen barnean eta antolaketa sozial
eta politiko berrien eraginpean XXI.
mendeko erronkei loturik, inoiz baino
argiago agertzen da hezkuntza sistema-
ren eginkizun bikoitza: jakitearena eta
izatearena, alegia. Jakiteari dago-
kionez, oinarrizko betebeharretako bat
ikasten ikastea izenez ezagutzen
dugun lorpena eskuratzea da...
Izateari dagokionez, berriz, hauxe da
tutoretza betekizunaren gune nagusia:
ikasle bakoitzaren garapenik
handiena ahalbidetzea du xede,
gizarte demokratiko eta konplexu baten
eskakizunei erantzunez, ezberdintasun
sozial eta kulturalak gaindiaraziz,
gizarte bizitza jardunkorrean txerta-
tzeko prestatuz...

Ikus daitekeenez, ikaslearen
garapen osoaren ardura hartzea
dagokio irakasleari, ardura hori
ikastetxeko beste irakasleekin eta
ikaslearen gurasoekin batera gauza-
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tuko bada ere. Aspalditik datorren
ikuspegia da hau, nahiz eta gure
artean azken bi hamarkadetan gero
ohikoagoa izan, ez hainbeste irakas-
leen hasierako prestakuntzaren era-
ginez, baizik eta oso bestela, jardu-
nean dauden irakasleen etengabeko
prestakuntzaren bitartez. Honek
zera adieraziko liguke, irakasleen
hasierako prestakuntzaz arduratzen
diren erakundeak ez direla jabetu
oraindik, jakitearen eremuaz gaindik
izatearen eremuaz ere arduratu beha-
rra duela egungo hezkuntza siste-
man lan egin behar duen irakasle-
ak, hau da: irakasleak hezitzaile ere
izan behar duela bere eginbeharre-
tan.

Lázaro eta Asensik (1989, 49 or.,
Rodríguezek dakarrenez) honela
zioten: “irakaslearen hezkuntzazko
jarduerari berez dagokiona da tutore-
tza betekizuna, eta bere eremua eskola
orientazioarenarekin elkarloturik
dago”. Hezkuntza Ministerioak
1992an plazaratu zuen “Orienta-
zioa eta Tutoretza” txostenean zera
zioen ildo beretik, hitzez hitz:
“Irakasle oro tutoretza eginkizunarekin
inplikaturik dago, talde baten tutore
izendatua izan ala ez izan...
Irakaskuntzaren xedeak ez dira ezagu-
tzak eta prozedurak soilik, baita balio-
ak, arauak eta jarrerak ere; xedetzat,
beraz, ikasleen garapen pertsonal osoa
du berez, eta garapen horrek irakasle
guztiei tutoretza eginkizunaz jabetzea
eskatzen die... Tutoretzaren eginkizun
hau irakaslearen betebeharretan txerta-
tu eta integratu beharra dago”. Eta S.
Rodriguezek (2002, 108 or.) hona-
ko hauxe ondorioztatzen du:
“Hezkuntzaren xedea giza garapena
bada, eskolan ohiko izan diren ikasgai
sailkatuetatik haratago doazen ikaste
helburu eta ikaste esperientziak hartu
beharko ditu kontuan curriculum disei-
nuak. Gehiago oraindik, ikaslearen
garapen pertsonala eta soziala lortzera

bideraturik egon beharko dute ikasgai
horiek”.

Urtarrilaren 26ko 82/96 Errege
Dekretuak dioenez, eta irakasleen
tutoretza betebeharrak zehaztera-
koan, zera aipatzen du betebehar
horietan lehena: ikasleen nortasuna-
ren garapena bere izaera indibidualean
eta sozialean zaintzea eta eragitea. Eta
ondoren aipatzen diren guztiak
lehenaren zerbitzura agertzen dira.

Irakaslearen berezko eginkizuna
da, beraz, ikaslearen garapen per-
tsonal osoaz arduratzea. Ikasleei
ikasi beharreko eduki akademikoak
zentzuz eta egoki irakastea baino
askozaz gehiago eskatzen dio
horrek irakasleari: hezitzaile ere
izan beharra dagokio.

Horrek guztiak zera adierazten
du, ikaslearen izaera emozionalaz
ere arduratu beharra daukala egun-
go irakasle-hezitzaileak: ikasleari
bere berariazko barne mundua egi-
turatzen lagundu behar dio. Eta
hori bere nortasunaren garapenean
aldakuntza handi eta sakonak jasa-
ten ari diren nerabeekin lan egite-
rakoan ardura bereziz hartu beha-
rreko eginkizuna du irakasle orok.

Teoriatik praktikara
Pentsa dezagun, norberaren

gogoeta eragin asmoz, zein jokabi-
de eredu hartzen dugun hezitzaile-
ok –eta ondorioz, baita zein jokabi-
de eta jarrera eredu eskaintzen ari
garen une berean gure ikasleei–
horrelako kasuetan:

1) Danelek (4 urteko mutikoa) ez
du gosaldu nahi, ezta eskolarako
jantzi nahi ere. Ez du eskolara joan
nahi: gurasoekin gelditu nahi du.
Aita eta ama borroka batean dabil-
tza semearekin ezinean, ordubete
baino ez zaie eta geratzen aurrez
hitzartutako elkarrizketa batera
joan ahal izateko. Negar batean

eraman dute Danel eskolarako
autobusera. Erabat samindurik eta
etsita iritsi da mutikoa eskolako
bere gelara.

2) Eskolan nahiko egoki eta
eroso dabilen 8 urteko neskatoa da
Maddi; bere garapenari dagozkion
eskola lanetan ongi zentratzen da,
ikaskideekin dituen harremanak
egokiak dira eta abar. Gaur goizean
urduri dabil: ikaskideetako batzuei
kontatu dienez, atzo ilunabarrean
berari atsegin gertatzen ez zaion
auzokidearen etxean utzi zuten
gurasoek bere anaiatxoarekin bate-
ra, beraiek kontzertu bat entzutera
joan ziren bitartean. “Aitak eta
amak ni eta nire anaia baino gehia-
go maite dute musika kontzertu
bat”, adierazi die bere gelakideeta-
ko batzuei.

3) Eskolako jazz taldean pianista
bakarlari modura nabarmentzen da
Ander, 14 urteko ikaslea. Aurreko
ikasturteetan ikasle saiatua izan da
eta mailaz maila arazo handiegirik
gabe pasa da. Azken aldian, ordea,
lagun talde berri bateko kide egin
da, ikasketetan ez da hainbeste
saiatzen, jazz taldean ere ez du
lehenagoko arreta eta ahalegina jar-
tzen.... Gaur goizeko musika saio-
rakoan “porro usaina” sumatu du
irakasleak eta Anderri bota dio
errua, nahiz eta honek bera ez dela
izan adierazi dion behin eta birri-
tan, eta “porrua erretzea” debekatu-
rik dagoenez eskolan, hamabost
egunetarako jazz taldetik bota egin
du musika irakasleak. Komunean
negarrez topatu du bere gelakide
batek eta honek, isilean, Anderren
tutoreari agertu dio gertatutakoa. 

Ikasleen gogo egoera horrek ira-
kasleengan ere nolabaiteko senti-
pen egoera sortzen du. Egokia
litzateke irakasleongan sortzen den
gogo egoera horretaz kontzientzia
hartzea eta lasaitasunez aztertzea.
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Era berean, komenigarria ere bali-
tzaiguke horrelako egoeran zein
estrategiaz baliatzen garen jakitea.
Izan ere, irakasleon aldetik zein
jarrera eta esku hartze gerta daiteke
horrelakoetan indar hezigarri bai-
korra duena ikasleentzat?

Adimen emozionalaren garape-
naz kezkaturik dagoen irakasleari
berari pertsonarteko adimenean nola-
baiteko heldutasuna eskatzen zaio,
gogo egoera ezberdinetan dauden
ikasleen sentipen barrunbeetara
iristeko eta irtenbide aholkuak
emateko gaitasuna aurrez suposa-
tzen baitzaio.

Eginiko galderari zuzena eran-
tzunaz, zera esan daiteke, ikaslea-
ren gogo sentipenak onartu eta sen-
tipen horiek ikaslearekin berarekin
lantzen dituen irakasleak bide ego-
kia hartu duela. Ikasleak beldurra,
etsipena, haserrea, gorrotoa...
sumatuko balitu, lehenik eta behin
gogo egoera horiek bizitza arrunte-
ko osagai direla onartu behar du
irakasleak –poza, alaitasuna, zorio-
na eta abar bezain arruntak gutxie-
nez–, eta bizitzan egoera horiek
norberarengan eta besteengan sor-
tzen dituzten arazoei modu baiko-
rrean konponbidea aurkitzeko gai-
tzea da heziketaren xede funtsezko-
etako bat. Sentipen horiek morali-
zatzea bezain kaltegarria gerta dai-
teke horiei aurre ez egitea bera.
Onartuz eta landuz bakarrik –aurre
eginez, alegia– gertatu dira hezike-
ta gai. Era batekoak edo bestekoak
izan, bere gogo egoerak hezitzaile-
ontzat garrantzizkoak direla suma-
tu behar du ikasleak, honek horie-
tatik sortzen zaizkion egoerei
patxadaz eta erantzukizunez aurre
egingo badie.

Hezitzaileok ohituraz hartzen
ditugun jarrerak, ordea, honako hiru
hauetakoak izan ohi dira maizenik:

* Arretarik ez eskaintzea: haur
eta ikasleen sentipen negatiboak ez
dira kontuan hartuak izaten; ez zaie
aurre egiten.

* Jarrera ezkorrez erantzuten
zaie: gogo egoera negatibozko
jarrera era batera edo bestera zigor-
tu egiten da.

* Laisser-faire: gogo egoera
horiek normaltzat hartzen badira
ere, ez dira heziketa gai edo hezike-
ta eduki bezala tratatuak izaten.

(J. Gottman, 2000; 25 or.)  

Egoera horietan hezkuntzarako
aukerak ikusten dituenak, oso bes-
tela, landu egiten ditu ikaslearekin
honen sentipenak. Hori bide ego-
kitik gauzatu ahal izateko, ikaslea-
ri bere barne egoeraz gogoetak egi-
ten eta gogoeta horien bitartez aur-
kitutakoa hitzez adierazten lagun-
tzen dio. Eta hortxe dago, nonbait,
gaur egun adimen emozionala diogu-
na landuz, bere garapenerako gil-
tza, aspalditxo C. Rogersek (1973)
argitu zigunez.

Adimen emozionalaren
garapena eraginez

Lehenago aipatu eta azaldu
dugunez, trebezia sozialen jabe izan
nahi badugu, ezinbestekoa da nor-
beraren sentipenen jabe izatea eta
horiek kontrolpean edukitzea.
“Kontrolpean edukitzea” diogune-
an ez dugu zera adierazi nahi, gure
kontzientziara azaltzen utzi gabe,
zanpatu egin behar ditugunik. Oso
bestela, unean uneko sentipenaz
kontziente izateko eta gure ongiza-
te psikologiko pertsonalerako sen-
tipen hori zentzuz kudeatzeko gai-
tasunaren jabe garela ulertu behar
dugu hemen esamolde horrekin.
Hau da, sentipenak ezagutu egin
behar ditugu, zertan agertzen eta

zertatik sortzen zaizkigun jakin
behar dugu une bakoitzean; kalte-
garriak zaizkigun neurrian, auke-
ran zein irtenbide dauzkagun ikus-
teko eta erabakirik egokiena har-
tzeko gaitasunak eskatzen zaizki-
gu. Adibide bi galdera moduan:
ikasle baten jarrerak eta jokabideak
gure onetik ateratzen gaituela bal-
din badakigu, nola har diezaiokegu
aurre egoera horri, gure onetik
atera gabe gure eta ikaslearen one-
rako kudeatu ahal izateko? Edo
ikasle bat edozein zailtasunen
aurrean beldurtu eta kikildu egiten
dela ikusten badugu, zein baliabide
dugu eskura ikasle horri horrelako
egoera bati aurrea hartzen eta irten-
bide egokiak bilatzen laguntzeko?
(Gogoratu gorago aipatu ditugun
bost ezagutza motak, Spivackek eta
Shurek proposatutakoak).

Golemanek (1996) aipatzen due-
nez, Columbia Unibertsitateko
Mischel irakaslearen ikertzaile tal-
deak ondotxo frogatu ahal izan du,
beren sentipenen jabe izan eta kon-
trolpean hartuz egoki kudeatzeko
gai direnak gai direla, aldi berean,
ingurukoekiko enpatia garatzeko,
lagunartean eta taldean onartuak
izanik, ikasketetan eta lanbidean
arrakastatsuak izateko: sozialki
bizitza erosoa bideratzeko eta, bide
batez, “pertsona” izateko, alegia.

Ildo horretatik jarraituz, hez-
kuntza gizakiari pertsona izatera hel-
tzen laguntzea dela esango liguke
Rogersek bere lanik ezaguneneta-
koan adierazten duenez: On beco-
ming Person (gazt. El proceso de con-
vertirse en persona). Eta pertsona iza-
tea, berriz, neurri handian, norbe-
raren barne munduko emozio pro-
zesuak ezagutzean eta jabe izatean
legoke, hori izango bailitzateke
norberari dagokion giza taldean
askatasunez eta erantzukizunez eta
aktiboki parte hartuz bere ahalme-
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nak garatzeko eta besteei beraienak
garatzen laguntzeko biderik ego-
kiena.

Gardner, Goleman, Gottman eta
beste askoren ikuspegia eta propo-
samena, beroriek argi eta garbi
horrela adierazten ez badute ere,
Rogersek zabaldu eta landu zuen
bidetik doala esan beharra dagoela
uste dut, lan honetan ikusi ahal iza-
nen dugunez.

Hainbat ikerketaren emaitzak
laburbilduz, beren gogo egoera
(sentipenen bizitza, barneko bizi-
tza, emozio barrunbeak,...) ezagu-
tu, landu eta menpean hartzeko
laguntza izan duten haur eta ikasle-
ak osasun hobeak izan ohi dira,
ikaskide eta lagunekin harreman
erosoagoak dituzte eta eskolan
emaitza onargarriagoak izan ohi
dituzte (Gottman, 2000). Beste era
batetara esanda, beren giza taldean
txertaturik erosoago sentitzen dira
(Rogers, 1973).

“Haur eta ikasleei beren gogo
egoera ezagutu, landu eta menpean
hartzeko laguntza eskaintzea” da,
beraz, pertsona izatera iristeko
bidearen giltza. Laguntza hori
bideratzea da hezitzaile eta irakas-
leentzat arazoa. Gottmanen arabe-
ra, honako hauek lirateke bete eta
egin beharreko urratsak:

1) Haur edo ikaslearen sentipe-
nen kontzientzia izan behar da.

2) Haur edo ikaslearen aldetik
sumatzen den sentipen adierazpena
berarekiko gertutasuna adierazteko
aukera dela onartu behar da.

3) Haurrak sentitzen duena
sumatu nahian entzun behar zaio
eta bere sentipenaren berri jaso dela
adierazi behar zaio berak ulertzeko
moduan.

4) Haurrari bere sentipenak
hitzez adierazten lagundu behar
zaio: sentipena dagokion izenez

adieraz dezala lortu behar da.
5) Haurraren eta besteon arteko

mugak argi ezarri behar dira, baina
aldi berean, sentipena sorrarazten
dion arazoari irtenbidea bilatzeko
proposamenak egin behar zaizkio.

(J. Gottman, 2000,  28 or.)

C. Rogersek bere aldetik eta bes-
tearen –haurraren, ikaslearen– nor-
tasunaren garapenean urrats eraiki-
tzaile eta baikorrak gerta daitezen
pertsonarteko harremanei oinarri-
oinarrizko garrantzia eskaintzen
die. Psikologo eta terapeutentzat
proposatzen eta idazten duena ira-
kasle eta hezitzaileentzat egokituz,
beste baldintza hauek bete beharko
lirateke haurrei eta ikasleei norta-
sun orekatu eta baikorra garatzen
laguntzeko xedez:

1) Bi pertsona harremanetan
daude elkarrentzat nolabaiteko esa-
nahia eta garrantzia dutelako; elka-
rren artean elkarreragin ezberdinak
moldatzen dira. Elkarrekin zerbait
burutu nahian ibili ohi dira, nahiz
eta horretaz kontzientzia garbirik
ez izan gehienetan ikasleak eta zen-
baitetan irakasleak.

2) Bietako bat –haurra, ikaslea–
garapen gorrian dago, ahula da,
osatu gabea. Denaren eta izan nahi
duenaren artean konponezina
sumatzen du asko eta askotan.
Nahiko ohikoa gertatzen zaio barne
inkongruentziaren esperientzia eta
sentipena.

3) Bestea –hezitzailea, irakas-
lea–, aldiz, pertsona osatua da, bere
barne izaeran inkongruentziarik
gabea ikaslearekiko harremanetan.
Osoa, egiazkoa eta leiala da harre-
man horietan. Ez du itxurarik egi-
ten. Ikasleaz duen ardura beneta-
koa da.

4) Pertsona eginak inolako bal-
dintzarik gabe onartzen du bestea,

garatzen ari dena eta ahula dena.
Ahul den honen esperientziak ino-
lako baldintzarik gabe onartzen
ditu: ahularenak, osatzen doanare-
nak direlako, hain zuzen ere.
Bestela esanda, ikaslea bere osota-
sunean onartzen du hezitzaileak,
bera den bezalakoxea delako, eta ez,
inolaz ere, gogoko edo atsegin ger-
tatzen zaiolako.

5) Harreman horietan hezitzaile-
ak ikaslearekiko sumatzen eta gara-
tzen duen enpatiaren eraginez,
honen sentipen barrunbeetan gau-
zatzen ari diren gertakari eta proze-
suen berri izatera iristen da hura:
berea “balitz” bezala sumatzen du
benetan hezitzaileak ikaslearen
gogo egoera. Barne egoera horretaz
kontzientzia hartzen laguntzen dio
hezitzaileak ikasleari honek uler-
tzeko moduan, ezertara behartu
nahi izan gabe.

6) Ikasleak hezitzailea enpatiko-
ki gertu sumatzen du eta inolako
baldintzarik jarri gabe onartzen
duela bizi du harreman hori.

(Biermann-Ratjen e. b., 1997)

Harremana da, beraz, giza gara-
pena eragiten duena: nortasun egi-
tura moldatu gabetik gero eta egi-
tura integratu eta helduagorako
bidean ikasleari aurrerapenak egi-
ten laguntzen diona. Ikasleari bere
buruaren irudi eta identitate pro-
pio onargarri bat eraikitzen eta
moldatzen laguntzea baino ez da,
zentzu honetan, hezkuntzaren egi-
teko nagusia. Hezitzaileak hori
burutzen lagunduko badio, bere
aldetik izan eta bete beharko lituz-
keen baldintzak eta ezaugarriak,
laburbilduz, norberarekiko eta bestea-
rekiko kongruentzia, bestearen baldin-
tzarik gabeko balorazio-onarpen baiko-
rra eta enpatia dira, C. Rogersen
aburuz.



- Zer diote ikasleek?
Gutxitan aurkitu ahal izan ditu-

gu idatzirik ikasleen bizipenak eta
argibideak aztergai dugun gai
honen inguruan. 2002ko otsailaren
6 eta 7an Madrilen ospatutako
“XXI. Mendeko Hezitzaileak”
izenburua zeramaten jardunaldie-
tan burututako mahai inguruan
ikasleen ordezkariak adierazitakoak
ekarriko ditut hona, topaketa
horietaz argitaratu berri den libu-
ruan agertzen direnez. Esan deza-
dan, bidenabar, ikasle ona dela
adierazpen hauek egin zituena, ins-
titutuko ikasleen ordezkaria berta-
ko Eskola Kontseiluan eta auzune-
ko egitasmo ugaritan parte hartzen
zuena:

Niretzat nahiko larria den arazo
batean bat datoz nik galdegin diedan
ikasle guztiak eta zera da; irakasleen
prestakuntza psikologiko eskasa.
Atzokoan Esteve irakasleak zioen beza-
la, irakasle batzuk ez dituzte ulertu
nahi pertsona helduentzat absurdoak
diren arazoak, baina 14, 15 edo 16
urteko neska edo mutiko batentzat
mundu bat izan daitezkeenak. Ulertze
falta hori dela eta, ikasleak irakaslea-
ri enfrentaturik dagoela senti dezake,
atsegina ez zaion giro batean lan egin
beharra izan dezake edo, guk esan ohi
dugunez, “rollo” txarrez dago ikasge-
lan. Eta orduan, ahalik eta ondoen
pasatzen saiatuko da gelan eta irakas-
leari ez ezik ikasleei ere kalte eginen
die.

Ikasleok badakigu –eta nahi ere
horrelaxe nahi dugu–, diziplina beha-
rrezkoa dela, baina ez duela ulertzeare-
kin kontrajarririk egon behar. Irakasle
batzuk oso diziplinazale agertzen dira,
baina ahaztu egiten dituzte ikasleok
eduki ditzakegun arazoak. Arazo
horiek egiten dute gure mundua: gau-
zak ikusteko dugun modua, informa-
zioa nola iritsiko zaigun, nola jakina-

raziko diegun besteei, nola aldaraziko
dugun eta, azkenik, nola jokatuko
dugun. Ikasle batek arazoren bat badu,
irakasleari adierazten dio, eta honek
txorakeria bat dela erantzuten dio,
nota onak atera behar dituela eta ez
duela nahikoa ikasten; irakasle hori
ikasleari enfrentaturik dago, honek ez
baitu behar lukeen laguntza jasotzen
eta gelan ez du arretarik jarriko.
Alderantziz, gelatik kanpora ikasleak
halako arazo bat duela sumatzen badu
tutoreak, eta harekin modu onean
–komatxo tartean– hitz egiten badu
hitz egokiak erabiliz eta ulertzen
badio, laguntza baduela sumatuko du
beti ikasleak eta gehiago eta hobeto lan
egingo du.

Izan ere, irakasleak gurekin eta guri
laguntzeko prest daudela sumatuko
bagenu, ikasleok ere –hau da nire
kasua– lagundu egingo genuke eta
aldatu eginen ginateke, arazo asko
duen ganberroren baten kasua izan
ezik. Baina zigorra jartzen digute
zuzen-zuzenean zerbait oker egiten
dugunean, arazoren bat dugun jakiten
batere saiatu gabe, agian gurasoek
beraiek ez dakiten familiako arazoren
bat dugula, edo gurasoek ulertzen ez
duten arazoren bat, edo semea egiten ari
dena gurasoek ez dakitela edo.
Irakasleak benetan saiatuko balira eta
psikologia apur batekin eta ulertuz
gurasoekin eta ikaslearekin hitz egingo
balute, arazo asko gainditu ahal izan-
go lirateke... Bai, ganberrokeria handi
samarretatik sortutako arazoak izan
ohi dira zenbaitetan, baina ikasle
horrek arazo psikologiko bat edo etxeko
arazoren bat duelako izan daiteke.
Irakasleak hori soilik ikusten du,
baina azpian arazoak daudela ere ikus
zezakeen. (Consejo Escolar del Estado,
2002,205-207 orrialdeak).

Argi ikus daitekeenez, arazoak
aipatzen dituenean sentipenen ere-

muko gatazkak ditu gogoan, inon-
dik ere, ikasle honek: horrelako zer-
bait ulertu behar da, behintzat, ira-
kasleen prestakuntza psikologikoa
eskasa dela dioenean. Eta bereziki,
ikasleekin moldatu beharreko
harremanei dagokienez sumatzen
du eskasia berak: enpatia falta,
beraz.

Gaur egungo ikasleek arreta
berezia eskatzen diote hezitzaileari.
Kontuan hartu behar da gure gizar-
teak hartu duen norabidea: 

* Gero eta gehiago dira bi gura-
soak lanean dituzten ikasleak, ide-
altzat hartu dugun bizi mailak hala
eskatzen baitigu. Ondorioz, gero
eta ordu gehiago egon ohi dira gure
ikasleak gurasoen laguntzarik gabe
egunero.

* Ongizate gizarteak badakarkie
egungo ikasleei beste arazo larri bat
ere: gurasoek ez diete porrota bizia-
razi nahi beren seme-alabei haue-
kin egon ohi diren ordu apurretan.
Porrota, ordea, bizitzako eremu
askotan ohiko errealitatea denez,
egoera horri aurre egiten ere ikasi
beharko luke ikasleak, geroago
porrotak eragin ohi duen bizipena
gaindi ezina gerta ez dakien.

* Gero eta ordu gehiago egon
ohi dira gure ikasleak telebistaren
aurrean egunoro. Telebistari begira
urtean zehar egon ohi diren ordu
kopurua kontuan hartuz gero,
eskolan pasa ohi dutena baino han-
diagoa da. Telebistak eskaini ohi
dizkien ereduak, nola pertsonaietan
hala bizitzako harremanetan,
gehienetan ez datoz bat gurasoek
eta eskoletako hezitzaileek nahi
lituzketenekin.

* Gero eta norgehiagoka eta
lehia handiagoa sumatzen dute
eskoletan adinean aurrera doazen
heinean: gero eta ikasteko eduki
gehiago, gero eta maizago azterke-
tak, gero eta eskakizun handiagoak
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(akademiak, ikastaro/laguntza
bereziak, hautespen azterketa, erre-
balida...).

Egoera horretan hazten doazen
ikasleen multzo batek ez du asma-
tzen bere barne mundua egitura-
tzerakoan: bakardade sentipenak,
nora ezaren bizipenak, lortu ezina-
ren samintasunak eta beste eduki
afektibo askok jokabide deigarrie-
tara (“ganberrokerietara”) bidera-
tzen dute haurra eta nerabea, esko-
lako taldeko giroa nahastuz eta
zailduz, ikasleen ordezkariak gogo-
ratzen zigunez.

Baldintza horietan bere nortasu-
na egituratu beharra sentitzen
duten ikasleek laguntza arretatsua
eskatzen diete eskoletako hezitzai-
leei. Edukiak lantzea eta ikastea ga-
rrantzizkoa bada ere, ikasleei beren
barne mundua egituratzen lagun-
tzea garrantzizkoagoa da inondik
ere, honetan oinarrituko baita, neu-
rri handi batean bederen, bere bizi-
tza zoriontsurako gaitasuna.

Barne mundua taxutzearen gaia
nahiko arretaz eta sakon aztertua
du C. Rogersek. Bere argibideak
baliagarri izan dakizkiguke eremu
horretan ibiltzeko. Hiru baldintza
nagusi bete beharko lituzke ikasle-
ei (nerabeei, nagusiki) beren barne
mundua eratzen eta egituratzen
lagundu nahi dien hezitzaileak:
ikaslearekiko enpatia izatea, ikaslea
bere horretan inolako baldintzarik gabe
onartzea eta ikaslearekiko harremane-
tan koherentea izatea.

Galdera nagusi bat planteatzen
zion Rogersek bere buruari: “gizaki
honi (ikasleari, gu) baliagarri suerta
natzaion, ezagutza ezberdinen, erre-
kurtsoen, indar psikologikoaren eta tre-
bezien jabetzarik ba ote dut nik?”.
Edo beste honetara: “Nola lor deza-
ket pertsona batentzat bere garapen pro-
piorako erabilgarri gerta dakiokeen

erlazio bat?”. Kezka horri erantzuna
bilatu nahiaren eraginez iritsi zen
bera aipaturiko hiru baldintza edo
ezaugarri horien garrantziaz jabe-
tzera. Ezaugarri horiek banaka
aztertzen saiatuko gara ondorengo
orrialdeetan.

- Enpatia gauzatzen
Bestearen barne egoeraz eta ego-

era horretako gorabeherez jabetzea,
horien sentipenezko osagai eta esa-
nahiak ere barne direla, norbera bes-
tea balitz bezala sumatuz, baina bes-
tea balitz bezala sumatze horren
balizko zentzua galdu gabe, horra
enpatia hitzaren bitartez adierazi
nahi izaten dena. Bestela esanda,
ikaslearen samindura edo alaitasu-
na berak bizi dituen moduan bizi
behar dituela hezitzaileak, baina
samindura edo alaitasun horiek
bestearenak direla, eta ez norbera-
renak, bistatik galdu gabe. Ira-
kasleak ikaslearen samindura edo
alaitasun berak bere bezala biziko
balitu benetan, identifikazio kasu
baten aurrean egonen ginateke, eta
ez litzateke enpatiarik egongo.

C. Rogers beraren hitzekin adie-
razita, beste baten pertzepzio munduan
sartzea eta hor norberaren etxean beza-
la sentitzea esan nahi du enpatiak.
Beste horrengan moldatzen diren
sentipen esanahi aldakorrez jabe-
tzea; beldurra, haserrea, nahasmena
edo unean sentitzen duen dena
delakoa norberarena balitz bezala
bizitzea. Bestearen bizitza bizitzea,
alegia, eta bestearen barne mundu
horretan arretaz eta sentiberatasu-
nez ibiltzea, inolako epairik eman
gabe; besteak inkontzienteki bizi
dituen sentipenen esanahia aurki-
tzea, eta berak onartzeko moduan
adieraztea. Haurrari edo ikasleari
beldurgarri ere gerta dakioke, zen-
baitetan bederen, bere barne egoe-
rak sorrarazten dizkion sentipenei

aurre egitea. Hezitzaileak “bereak
balira bezala” sumatzen baditu ere,
beretzat bizipenezko inplikaziorik
gabe aztertu eta landu ditzake,
etaikasleari beldur eta izurik gabe
bizitzen lagundu. Ikaslearen  adie-
razpenetan –hitzezkoetan eta beste-
lakoetan– ikusi ahal izango du
hezitzaileak harreman horretan
asmatzen ari den ala beste modu
batera jokatu behar duen.
Asmatzen doan neurrian, ikaslea-
ren konfiantzazko pertsona izatera
iritsiko da. Laguntza horren eragi-
nez, bere sentipenak lantzeko
moduan izango da garapen gordi-
nean dagoen ikaslea eta, bestela
inkontzientean geratuko liratekeen
sentipenei aurre eginez eta landuz,
bere bizitzako ohiko gertakaritzat
hartuko ditu (C. Rogers, 1976). 

Sentipenen eremu hau hezkuntza
harremanetako aztergai eta langai
bilakatzen da horrela. Hezitzai-
learen esku hartzeak, harreman hezi-
tzaileak bideratuz, bere barne egoe-
raz jabetzeko aukerak irekitzen diz-
kio ikasleari horrela; hau da, pertso-
na barneko adimena garatzen lagun-
duko lioke, Gardnerrek esango
lukeenez. Biermann-Ratjen eta tal-
dekideen (1997) irizpideei jarrai-
tuz, irakaslearen eta ikaslearen arte-
an sortzen diren harremanek izaera
hezitzailea izan dezaten, ziurtatu
beharrekoak honako baldintza
hauek lirateke:

* Elkarrizketetan harreman ger-
takarien ingurunean ikasleari sor-
tzen zaizkion sentipenezko balora-
zioak, desioak, interesak, bere izae-
raz sortzen zaizkion bizipenak, bere
jokaera eta jarrerek besteengan
dituzten eraginak izan beharko
lukete mintzagai.

* Ikaslearen adierazpenetan su-
ma ditzakeen bizipen guztiak ga-
rrantzizkotzat hartu beharko lituz-
ke hezitzaileak eta mintzagai egin,
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inolako epairik adierazi gabe.
* Lehentasuna, hala eta guztiz

ere, harreman gertakarien inguruan
sortzen zaizkion sentipenezko balo-
razioak lantzeari eskaini beharko
litzaioke; izan ere, harreman gerta-
karien bidez moldatzen baitu ikas-
leak bere autoirudia eta honek
modu baikorrean edo ezkorrean
oinarrizko eragina izanen baitu
bere izaera eta nortasunaren gara-
penean.

* Ikaslearen adierazpenetan su-
matzen dituen sentipenezko balora-
zioak, desioak, interesak, bere izaeraz
sortzen zaizkion bizipenak, bere jokae-
ra eta jarrerek besteengan dituzten era-
ginak hitzez formulatzen asmatu
behar du hezitzaileak, inolako gai-
tzespenik edo goraipamenik egin
gabe, bere horretan onartuz.
Hezitzaileak egin ditzakeen hitzez-
ko formulazio horietan asmatzen
den neurrian sumatuko du hezi-
tzailearen aldetik enpatia, edo bes-
tela adierazita, “formulazio horie-
tan agertzen da enpatia”.

Era honetako harreman enpati-
koek bere barne izaera aztertzen
laguntzen diote ikasleari. Badirudi
bere buruarekiko, bere nortasuna-
rekiko enpatiko izaten laguntzen
diotela harreman horiek ikasleari.
Ikasleek dituzten arazoak, askotan
bederen, beren izaeraren eta buru-
tzen dituzten esperientzien artean
desadostasuna edo desoreka sumatzen
eta bizitzen dutenean eta dutelako
sortzen dira. “Norbera”, izan ere,
bere baitan egituratu eta itxitako
irudi bat bezala ulertzen bada, nor-
beraren sentiberatasun ezaugarriak,
norberak besteekin moldatzen di-
tuen harremanak eta harreman
horietan izandako eta bizitako es-
perientzietako balioak lirateke osa-
gai garrantzitsuenetarikoak. Jada
moldatutakoaren “norbera izate”

horren eta besteekiko harremane-
tan sumatzen duen onartze/ez onar-
tzearen artean desadostasuna sor
daitekeen neurrian, onartu ezinez-
ko sentipenak ezkutuan manten-
tzeko joera handia izan dezake
nerabeak. Ezkutuan gordetako
bizipen eta sentipenak aztertzen eta
onartzen laguntzen die irakasleare-
kiko moldatutako harreman enpa-
tikoek, eta bide batez, aurrerantze-
an izanen dituen bizipen eta senti-
pen berriak moldatzen diren unean
aztertuz bere izaeran integratzen.

Irakaslearen hitzezko formula-
zioetan ikaslearekiko adierazten
duen enpatia neurtzeko eskalak ere
moldatu izan dira eta ikerketa
munduan nahikoa erabiliak izan
dira. Hona eskala horietako ezagu-
nenetariko bateko maila batzuk:

1. maila*
2. maila: ikasleak bere bizipene-

tako sentipenezko eduki pertsona-
len inguruan eginiko adierazpenak
ez ditu birformulatzen irakasleak.
Ikasleak kanpoko gertakariei buruz
eginiko adierazpenak ere ez ditu
gogoan hartzen irakasleak. Irakas-
penen bat eta aholkuren bat emate-
ra mugatzen da.

3. maila
4. maila: ikasleak bere bizipene-

tako sentipenezko eduki pertsona-
len inguruan eginiko adierazpenak
ez ditu birformulatzen irakasleak.
Hala eta guztiz ere, ikasleak kanpo-
ko gertakariei buruz eginiko adie-
razpenak komentatu egiten ditu.

5. maila
6. maila: ikasleak bere bizipenen

inguruan eginiko adierazpen bat
edo batzuk, baina ez oinarrizkoe-
nak, hitzez birformulatzen ditu ira-
kasleak. Ez ditu birformulatzen
ikasleak beretzat garrantzizkoen
bezala adierazi dituen bizipen edu-
kiak; ikasleak adibide bezala aipatu

dituen edukiak komentatzera
mugatzen da irakaslea.

7. maila
8. maila: ikasleak bere bizipene-

tako sentipenezko eduki pertsona-
len inguruan egin dituen adieraz-
pen garrantzizkoenen zati bat
baino ez du birformulatzen irakas-
leak.

9. maila
10. maila: ikasleak bere bizipe-

nenetako sentipenezko eduki per-
tsonalen inguruan egin dituen
adierazpen garrantzizkoenak bir-
formulatzen ditu irakasleak; beste
adierazpen garrantzizko batzuk
birformulatu gabe geratu zaizkio,
ordea.

11.  maila
12.  maila: ikasleak bere bizipe-

netako sentipenezko eduki pertso-
nalen inguruan egin dituen adie-
razpen guztiak birformulatu ditu
irakasleak.

(“Ikasleak bere bizipenetako sentipenez-
ko eduki pertsonalen inguruan egiten
dituen adierazpenak birformulatzerakoan
irakaslearengan sumatzen diren ezauga-
rriak neurtzeko eskala”, Tausch / Eppel /
Fittkau eta Minsel, 1969).

* Maila batzuetako ezaugarriak ez dira
hemen jarri, testua ez gehiegi zailtzeko
xedez.

Era berean, ikasleak bere bizipe-
nak aztertzeko erakusten duen
jarrera eta ahalegina neurtzeko ere
eskala bat prestatu zuten autore
berek eta obra berean argitaratu.
Hona eskala horretako mailak:

1. maila: ikasleak ez du bere
buruaz hitz egiten: ez bere jokae-
raz, ezta bere sentipenei buruz ere.

2. maila: ikasleak ez du bere
buruaz hitz egiten: ez bere jokae-
raz, ezta bere sentipenei buruz ere.
Hala eta guztiz ere, berarekin zeri-
kusia duten pertsonak edo gertaka-
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riak aipatzen ditu (bere gurasoak,
bere musika aparatua...).

3. maila: ikasleak kanpoko gerta-
kariak eta baita bere jokabidea ere
aipatzen ditu, baina bere barneko
sentipen berariazkoak aipatu gabe.

4. maila: ikasleak kanpoko gerta-
kariak eta bere jokabidea ere aipa-
tzen ditu, baina bere barneko senti-
pen berariazkoak aipatu gabe.
Suma daiteke, ordea, adierazitakoa
bere sentipenekin lotuta dagoela
edo beretzat garrantzizkoa dela.

5. maila: ikasleak kanpoko gerta-
kariak eta baita bere jokabidea ere
aipatzen ditu, eta horiekin harre-
manetan dauden bere barneko sen-
tipen pertsonalak eta aipatzen ditu.
Hala eta guztiz ere, kanpoko gerta-
kariak eta bere jokabideak dira
mintzagaiaren osagai nagusienak;
bere barneko sentipen pertsonalak
aipatu baino ez ditu egiten zeharbi-
dez.

6. maila: ikasleak kanpoko gerta-
kariak eta baita bere jokabidea ere
aipatzen ditu, eta baita horiekin
lotura duten bere barneko sentipen
pertsonalak ere. Bere bizipen per-
tsonalak dira mintzagaiaren eduki
nagusiena.

7. maila: ikasleak nagusiki bere
barneko bizipen pertsonalak ditu
mintzagai. Hortaz aparte, bere bar-
neko bizipenak argitzen ere saia-
tzen dela suma daiteke: beste gerta-
kari batzuekin harremanak bila-
tzen, sentipen horien jatorriak gal-
detzen…

8. maila: ikaslea bere barneko
bizipen pertsonalak zehaztasunez
adierazten saiatzen da. Bere barne-
ko ezaugarri eta lotura berriak bila-
tzen ahalegintzen da argi eta garbi.

9. maila: ikasleak bere barneko
bizipen pertsonalak zehaztasunez
adierazten ditu. Argi eta garbi
ikusten da bere barnean ezaugarri
eta lotura berriak aurkitzen dituela.

- Baldintzarik gabeko onar-
pena

Ikasleari bere barne bizitza egi-
turatzen lagundu nahi baldin
bazaio, hezitzailearen aldetik bete
beharreko beste oinarrizko baldin-
tza bat zera da, ikaslea den bere
horretan onartu behar duela eta
ikasleak hori sumatu behar duela.
Hezitzaileak, beraz, bere mundu
ikuskera eta bere balio sistema alde
batera utzi beharko ditu ikasleari
laguntza hezigarri hori eskaini nahi
badio. Azken batean, ikaslea berez
da onargarri, ezaugarri batzuk ala
besteak izan, eskolako bere jokabi-
dea era batekoa ala besteko izan:
hezkuntzak zentzurik badu hortxe
du zentzua, ikasleari bere egoeran
lagundu behar baitzaio dituen
ahalmenak garatzen.

Azken batetan ikaslea bere barne
bizitza aztertzera eragin nahi da
esku hartze hezigarriaren bitartez:
bera izan dadila bere barne egitu-
ran ordena jar dezana. Horretarako,
ikasleak bere barne bizitzako senti-
pen pertsonalak adierazten ditue-
nean, bere horretan onartu beharko
dizkio hezitzaileak, horiek baitira
ikaslearenak, eta ez beste batzuk,
eta horiez jabetu beharko baitu
ikasleak menpean hartuz. Horretaz
gainera, hezitzaileak berak sumatu
egin behar du ikaslea, bere sentipen
eta bizipenekin, den bezalakoxea
delako onartzen duela: hori da, izan
ere, hezigaia!

Ikasleak sumatuko balu ez dela
bere horretan onartua, barne azter-
ketari uko eginen lioke. Baldin-
tzapean onartua izateak beste senti-
pen berri ezkor bat biziaraziko
lioke eta: irakaslearentzat ez dela
nahiko balioko. Lehenaz gain, beste
sentipen berri honi ere aurre egin
beharko liokeenez, egoera zaildu
eginen litzaioke, erraztu ordez.
Baldintzarik gabeko onarpenak,

oso bestela, bere benetako barne
sentipenei kementsu aurre egiteko
ateak zabalduko lizkioke ikasleari
bere garapen bidean.

Hezitzailearen aldetiko jarrera
hori hezitzaileak ikasleak adierazi
nahi diona ulertzeko egiten duen
ahaleginean sumatuko du hezi-
gaiak. Kritika bat egiteak, balora-
zio bat egiteak (“ez duzu nahikoa
ahaleginik egiten!”, “nola pentsa
dezakezu hori zure gurasoez!”,
“gauzak ez dituzu ongi adieraz-
ten!”, “erraztasun handiegiz ikas-
ten dituzu ikasi beharrekoak!” eta
antzekoak) ez dio berak behar
duena eskaintzen: ulertu ezinik
dabilen bere barne bizipenen mun-
dua ulertzen lagunduko dion eus-
karria. Adibide modura jarritako
esaldi horien antzekoak askotan
entzunak ditu lehendik ere ikasleak
bere ingurunean; eta horiek zaildu
diote, ia inolako zalantzarik gabe,
bere barne sentipenen mundu
horretaz jabetzea.

Arrisku bat, hala ere, maizegi
gertatzen da, baldintzarik gabeko
onarpena gauzatu nahiaren nahiaz:
ikaslea adierazi nahian dabilen hori
ulertu ezinik dabilen hezitzaileak
ez dio benetako egoera hori suma-
razi nahi hari eta, maitekor eta
adeitsu agertu nahiaren nahiaz,
alderantzizkoa sumatzen du ikasle-
ak. Gogora dezagun atal honen
hasieran adierazitakoa: bestearen
barneko gorabeherez jabetzea eta
norberarenak balira bezala bizitzea,
balizkotasun hori begitik galdu
gabe, dela ikasleari bere adimen
emozionala garatzen laguntzeko
baldintza nagusienetakoa. Ulertu
ezinik dabilen hezitzaileak horixe
sumarazi behar dio ikasleari: horre-
tara datozela egiten dizkion galde-
rak eta hipotesi moduan formula-
tzen dizkion balizko interpretazio-
ak: “zer da, gorrotoa zure gurasoen-
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ganako/irakaslearenganako senti-
tzen duzuna?” / “gorrotoa ez bada,
agian beldurra?” eta antzeko for-
mulazioek ikaslearen esku uzten du
eginiko hipotesia bere errealitateari
dagokiona den ala ez zehaztea, ino-
lako baloraziorik egin gabe eta
hezitzaileak dituen zalantzak zalan-
tza moduan onartuz.

Ditugun balio sistemak bitarte-
ko, besteekiko harremanetan era
bateko edo besteko sentipenak sor-
tzen zaizkigu eta bizitzen ditugu.
Ikaslearekiko harreman hezigarrie-
tan ere gerta daiteke hori: ikaslea-
rengan ezaugarri baikorrak suma-
tzen baditugu, onarpena errazagoa
gerta dakiguke, eta alderantziz
sumatutako ezaugarriak ezkorrak
direnean. Ikaslea inolako baldin-
tzarik gabe onartuko badu, balizko
barne sentipen horien kontrola
ezinbestekoa du hezitzaileak, balio
handiena eta bakarra ikasleari bere
garapen bidean lagungarri izatea
duela tinko biziz. Ikaslea, jakina,
gauzatzen eta moldatzen ari den
pertsona dela onartu beharra du
sakon-sakonetik: ezinean eta kon-
traesanetan dabilen erabat moldatu
gabeko gizakia. Horrela onartutako
ikaslea bakarrik onar daiteke inola-
ko baldintzarik gabe.

Honek guztiak, pertsona heldu
eta orekatu bat eskatzen du hezi-
tzailetzat:

* nortasun egituratu eta oreka-
tua duena,

* neurri handi batean bere barne
bizitzako munduaren jabe eta gida-
ri dena,

* sentipenek gainezka egiten ez
diotena,

* bizipenak kontrolpean ditue-
na,

* bere barne-bizitza erraztasunez
eta erosotasunez aztertzen duena.

- Koherentzia
Hezitzaile askok, hezitzaile ona

dela agertu nahian, ikaslearekiko
agertzen duen baldintzarik gabeko
onarpena ez da egiazkoa izaten, ez
da jatorra izaten. Badaki era horre-
tako onarpena sumarazi behar diola
hezigaiari, eta berarekiko adeitsu
den itxura egiten du. Ikasleak era
honetako zerbait suma dezake
horrelatsuko egoeratan: “Diodana
esanik ere, hezitzaileak beti irribarre-
tsu eta adeitasunez erantzuten dit, eta
nik ezin dut betiereko adeitasun irriba-
rretsu hori eraman! Ez da jatorra!”.
Rogersek harreman hezigarrietan
beharrezkoen eta oinarrizkoen
omen den ezaugarria hauxe dela
dio: irakaslearen koherentzia edo
benetakotasuna. Ikasleak ezaugarri
honen falta sumatzen badu, aipatu-
tako sentipen hori suma dezake
hezitzailearekiko harremanetan, eta
bere barne mundua benetan azter-
tzeari uko egin diezaioke.

“Lehenik eta behin zera pentsatzen
dut, nortasunaren garapena eragingo
bada, hezitzaileak den bezalakoa izan
behar duela, hau da, hezigaiarekiko
harremanetan benetakoa agertu behar
duela, maskararik erabili gabe. Zera
adierazi nahi dugu horrela: hezitzai-
lea harreman horietan uneoro sumatzen
dituen sentipenak kontzienteki bizitze-
ko gai da eta, egokitzat joko balu,
ikasleari adierazi ere adierazteko gai
da... Hau da, bera den bezalakoa ager-
tzen da harreman horietan, ez du itxu-
retara jotzen. Baldintza hau bere oso-
tasunean beteko duenik ez bada ere,
zenbat eta gehiago onartu hezitzaileak
benetan sumatzen duena, zenbat eta
gehiago bere bizipenak bere konplexuta-
sun osoan inolako beldurrik gabe bizi-
tzeko gai izan, orduan eta handiagoa
izanen da bere koherentzia” (Rogers,
1983).

Ezaugarri hau hasierako baldin-
tza bada ere (harremanetan jartze-

rakoan gauzatu beharrekoa), esku
hartze hezigarri guztian zehar ere
bete beharrekoa da: hezitzailea bere
benetako nortasunean agertu behar
zaio ikasleari harreman hezigarrien
prozesu osoan zehar, harreman
horietan elkarri eragingo baitiote.
Benetakotasun ezaugarri hau dina-
mikoa dela ulertu behar da, beraz.

Baldintza hau beteko bada, hezi-
tzaileak pertsona heldua izan behar
du bere etengabeko sentipen eral-
daketen errekan: bere barne bizi-
pen pertsonalak kontzienteki bizi
dituena eta kontzienteki kontrola-
tzen dituena. Bestela adierazita,
sentipenen eraldaketei eta sentipen
berriei inolako beldurrik ez diena,
ba baitaki bere nortasunaren bene-
tako egituraketa onargarrirako
kontrolpean erabiltzeko gai dela.

Harreman hezitzaileetan hezi-
gaiarekiko sentipenak aldatzen
joango zaizkio hezitzaileari eta
berriak sortzen; hala eta guztiz ere,
badaki egoera eraldagarri horiek ez
diotela bere kontrola galdaraziko
eta ikaslea bere osotasunean onar-
tzen jarraitzeko gauza izanen dela,
ikaslea delako beretzat gizakirik
estimagarrienetakoa, hezigai eta
hezigarri delako bere gogozko
eginkizunaren zentzu nagusiena.
Hori horrela delako, harreman
hezigarrietan sumatzen dituen sen-
tipen eraldaketek eta bizipen
berriek ikaslea sakonagotik ezagu-
tzen lagunduko diote eta gero eta
onargarriagoa eginen.

Hau guztia laburbiltzeko, hona
Pfeifferrek hezitzailearen koheren-
tzia baloratzeko moldatu zuen
eskala:

1. Kontraesan garbia sumatzen
da hezitzailearen bizipenen eta
jokabideen artean. Pertsona bezala
ukiezina izaten saiatzen da, eta
ikasleak bere pertsonaz zerbait
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adierazten hasi orduko elkarrizketa
desbideratzen ahalegintzen da.

2. Ez da inolako kontraesanik
sumatzen hezitzailearen bizipenen
eta jokabideen artean; hala eta guz-
tiz ere, hezitzaile rola bete beharra-
ren kezkak moldatzen du bere
jokabidea. Ikasleari onartzen dizkio
bere izaerari buruzko adierazpenak,
baina horien “arazo izatea” ikaslea-
ren kontua dela dio. Bere buruaz
eskaintzen duen informazioa itxura
betetzeko baino ez da.

3. Hezitzaile gaitasunaren oina-
rrizko maila:

Bere nortasunaren ezaugarriei
dagokie hezitzailearen jokabidea.
Ez dago kontraesanik bere bizipe-
nen eta jokabideen artean. Bere
bizipenei buruzko adierazpenak,
ordea, kontu handiz eginikoak dira
eta bakarrik ikasleak hala eskatuta
eta harreman hezigarriek ezinbeste-
an bideratuta egindakoak.

4. Ikasleak eskatu gabe ere, hezi-
tzaileak bere bizipenei dagozkion
informazioak eskaintzen dizkio
harremanetan beharrezkotzat jo-
tzen dituelako, ikaslea bere barne
egoeraz burutzen ari den azterketak
hala eskatzen diolako. Bide horre-
tatik, harreman hezitzaileetan uki-
tzen diren eremuetan argi suma
daiteke hezitzailearen benetako iza-
era, sumatzen dituen sentipenen
berri jakinarazten baitio ikasleari
eta bien arteko harreman hezitzai-
leak hobetzeko erabiltzen baititu.

5. Oso bat-batean jokatzen du
hezitzaileak harremanetan, bere
sentipenak argi eta garbi suma dai-
tezke eta. Harreman hezitzaileetan
ia adiskidetasun ezaugarriak suma
daitezke. 
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Pertsonarteko adimena
garatzeko proposamenak

Axier HUEGUN
EHUko Hezkuntza Zientzien

Fakultateko irakaslea

Gardnerrek adimen
motak deskribatu
zituenean pertso-

narteko adimena modu
honetan azaldu zuen:
besteengan aldarteak
eta aldarte aldaketak
sumatzeko gaitasunean
agertzen da. Haren abu-
ruz, adimen mota honek
besteen intentzioak eta
nahiak irakurtzea ahalbi-
detzen du (Gardner,
1995).
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Gaitasun edo adimen mota
hau funtsezkoa eta esentziala da
pertsonarteko harremanetan
(Casanova, E., 1990). Besteen
desirak jakiteko gaitasuna
enpatia dela esan dezakegu, hau
da, besteek sentitzen dutena
norbera sentitzeko gai izatea.
Rogersen arabera (1986), enpa-
tiaren bidez “bestearen mun-
duan jar gaitezke”, eta horrek
ahalbidetzen digu bestearen
esanahiak eta sentimenduak
ulertzea. Hainbat adituren ara-
bera, Gardnerrek deskribatuta-
ko adimen hau hezkuntzako
esku hartzearen oinarrizko ele-
mentua da; hots, irakaslearen
eta ikaslearen arteko harrema-
naren mamia.

Pertsonarteko adimena uler-
tzeko funtsezko kontzeptua da
enpatiarena; izan ere, pertsonar-
teko adimenaren azken helbu-
rua ahalik eta harreman onarga-
rrienak lortzea baita. Horre-
tarako guztirako, dena den,
kontzeptuaren ideia garbi bat
eduki behar da. Enpatiak, ikus-
pegi psikologikoaz gain, antro-
pologikoa eta etnografikoa ere
izan du: Dilttheyek, Malinows-
kik, Geertzek eta abarrek
(García Amilburu, 2000) beren
ikuskera eman dute. Nolanahi
ere, nire aburuz, Gadamerren
xehetasunak oso interesgarriak
dira kontzeptu horren ideia
pedagogikoagoa egite aldera.
Sarritan kontzeptua idealizatu-
ta edo mitifikatuta agertzen
baitzaigu:

Gadamarren ustez (1977),
ulermenaren egiturak hainbat
ezaugarri ditu:

- Aurreiritzi batzuetan oina-
rrituta dagoen aurreulermenik
gabe, ez dago bestearen ulerme-
nik. Aurreulermen horretan

kokatuta dago ulertzen duena-
ren subjektibotasuna. Aurre-
iritzi horietan, norbanakoaren
egoera partikularrak eta berezi-
tuak sartzen dira, bai eta norbe-
ra kokatuta dagoen tradizio his-
torikoa ere. Hori guztia, espe-
rientzia ororen aldez aurreko
orientazioa da. 

- Gure kontzientzia histori-
koki kokatuta dago, eta histo-
riaren ondorioek baldintzatuta
dago. Beraz, indibiduoak histo-
rian eragiten du, baina, era
berean, ondorio hori ere jaso-
tzen du.

- Bestearen ulermena ulertzen
duenaren lekutik egiten da,
bertan gauzatzen da. Modu
horretan egiten dugu bat beste-
arekin.

Hortaz, ulertzea, enpatia iza-
tea, ez da besteen prozesu men-
talak eta emozionalak hark bizi-
tzen dituen moduan ulertzea
eta sentitzea, hori ezinezkoa
baita. Ezin du izan prozesu
objektibo bat; izan ere, enpatia
eta bestea ulertzea, sakonki
ulertzea, ez baita fenomeno
erreproduzitzailea, produzitzai-
lea baizik (García Amilburu,
2000). Ulertzea interpretatzea
da, eta hori egoera eta baldintza
jakinetan gertatzen da. 

“Testu edo artelan bat ulertzea ez da
testuaren edo artelanaren produkzioa-
ren atzean dagoen jatorrizko intentzioa
berreraikitzea, baizik eta horien eta
gure bizitzaren arteko bitartekaritza
lortzea” (García Amilburu, 2000:
211).

“Artelan” eta “testu” jartzen
duen lekuan jar dezagun “ikas-
lea” eta ongi ulertuko dugu
esan nahi duguna.

Beraz, irakasleak ez du ikaslea
era objektiboan ulertzen, ho-

rrek sakonean pentsatzen eta
sentitzen duena interpretatzen
baizik. Kokapen hau oso inte-
resgarria iruditzen zait, hemen-
dik hainbat proposamen prakti-
ko landu baititzakegu.

Pertsonarteko ha-
rremanen garrantzia

Pertsonarteko harremanak,
esan bezala, funtsezkoak dira
ikaskuntzan eta irakaskuntzan,
eta oinarrizko elementuak dira
hezkuntzaren eremuan. Irakas-
leok gure ikasleekin eta gaine-
rako irakasleekin izaten dugun
elkarrekintzaren bidez, harre-
manaren bidez, azken batean,
gauzatzen baita irakaskuntza-
ikaskuntza prozesua. Topo egite
hori barik, hau da, irakaslearen
funtzioa eta ikaslearen funtzioa
duten bi posizio horien topo
egiterik gabe, nekez gauza dai-
tezke ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuak.

Horrela, indibiduoa edo nor-
banakoa ezin dezakegu uler
gizarteak osatzen duen egitura-
rik gabe; eta alderantziz, egitu-
ra sozialak ez dira existitzen
indibiduorik gabe. Batak beste-
aren beharra du bere iraupene-
rako. Gizakiak, indibiduo ba-
koitzak, bestearen beharra du,
beste indibiduoen premia, ale-
gia. Pertsonok, oro har, ez gara
bizi isolaturik, beste gizabana-
koekin erlazionatu gabe. Oso
bestelakoa da errealitatea. Giza
harremanek egituratzen eta eli-
katzen dute, besteak beste,
neurri handi batean, norbana-
koaren bizitza. Gizakia ez da
unitate soila eta bakartia, eta
sistema handiagoetan parte
hartzen du besteekin erlaziona-
tzen delako.
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Casanovaren (1989:54) hi-
tzek ondo asko agertzen dute
ideia hori:

“Izate soziala den heinean, giza-
kiak besteekin erlazionatzeko premia
sentitzen du bere jaiotzatik bertatik.
Horrek bi gauza eskatzen dizkio: bate-
tik, intraindibiduala izatea, hots, bes-
teari norberaren parte izateko aukera
ematea eta, bestetik, interindibidual
izatea, hots, jasotzea eta elkarrekin
aberastea”.

Pertsonaren izaera soziala
norbanakoaren berezko ezauga-
rria da. Gizakia etengabeko
harreman jarioan dago bere
bizitzaren hasieratik. Besteekin
erlazionatzen da, eta berea
eman eta besteena jasotzen du
etengabe. Modu horretan ehun-
tzen dira gizarte egiturak: fami-
lia, lagun taldeak, kolektibo-
ak... Gizakia eta pertsona bera
produktu soziala da, ezin baita
ulertu gizakiaren indibidualta-
suna eta espezifikotasuna bere
ingurunean dagoena eta bere
ondoan dituen pertsonak ain-
tzat hartu gabe. Aristotelek
berak aipatu zuen hori gizakia-
ri zoon politikon ezaugarria
eman zionean: besteekin batera
eta erlazionaturik bizi den izaki
biziduna, hain zuzen ere.
Gutako bakoitza egoera sozial
bateko elementu gara, zerbait
osoago eta oro hartzaile baten
parte: familia, norberaren herri-
ko dantza taldea, Matema-
tikako lizentziaturako lauga-
rren mailako ikastaldea, lagu-
nartea... Azken finean, beste
gizakiekin harremanetan jar-
tzen den izakia da pertsona.

Begirada azkar eta bat-bateko
batean zaila egiten zaigu irudi-
katzea geure burua besteekin
harremanik izan gabe. Guztiok

honekin, horrekin eta harekin
harremanak izan ohi ditugu:
etxean, lantokian, kalean, esko-
lan, zineman, azokan, liburute-
gian, tabernan, jatetxean, ludo-
tekan, mendi elkartean... Gure
bizitza alboan ditugun pertso-
nekin egiten dugu, eta horiekin
ehuntzen ditugun harremanen
bidez garatzen da. Normalean
hainbat adjektiboz kalifikatzen
ditugu harreman horiek:
“onak”, “txarrak”, “azalekoak”,
“berezia”, “berria”, “hotza”,
“beroa”, “hunkigarria”, “zirra-
ragarria”, “noizbehinkakoa”...
indiferentziaz geratzen ez garen
seinale, alegia. Esan nahi baita,
“Ni jatorra naiz” esaten duda-
nean, beste hauxe esan nahi
dudala benetan: “Ni besteekin
eta besteen begietarako jatorra
naizela uste dut”. Berdin gerta-
tzen da beste esaldi honekin:
“Idoia pertsona zintzoa da”.
Zintzotasunaren ezaugarria
bien artean dagoen erlazioan
oinarritzen da, horri esker uler-
tzen da. Benetan esaldi horren
atzean dagoena hauxe da: “Idoia
nirekiko harremanean eta nire
begietara pertsona zintzoa da”.

Giza harremanak funtsezkoak
dira norberaren garapenean
(Fernández Berrocal, P. eta
Melero Zabal, M.A., 1995).
Besteekin harremanetan jartzen
garenean elkarrekintzan aritzen
garela esan dezakegu, pertsonok
elkarri eraginez eraikitzen bai-
tugu, hein handi batean, gure
bizitza. Bada, testuinguru
horretan guztian pertsonarteko
adimena funtsezkoa da, eta
ikaskuntza-irakaskuntza proze-
suetan are gehiago, pertsonarte-
ko adimenaren garapenaren
bidez irakaslearen eta ikaslearen
arteko harremana erabat positi-

boa bilakatzen delako (Pulpillo
Ruiz, 1984).

Zentzu horretan, eta ikuspegi
honetatik, pertsona bera jartzen
dugu erdian. Hezkuntza eta
heziketaren muina eta nukleoa
pertsona bera da; eta, bide
batez, pertsonon arteko harre-
manak. 

Esate baterako, irakasle batek
matematika, literatura edo
zientzia irakasteko duen forma
edo era zehatza, irakasgai
horiek pertsonifikatzeko modu-
aren isla baino ez dira. Hau da,
literaturako irakasle bat litera-
tura erakusten edo irakasten
duen pertsona bat baino zerbait
gehiago da; askoz gehiago, nire
iritziz. Literaturako irakaslea,
ziur asko, literatura gustatzen
zaion pertsona izango da, litera-
tura gaiak interesatzen zaizkio-
na: literaturako eskolak bere
nortasunaren bahetik transmi-
titzen ditu; hots, irakasle bakoi-
tzak berak irakasten duena esti-
lizatu egiten du, bere estilo pro-
pioa jartzen dio eskola bakoi-
tzari. Norberaren estiloa, gaine-
ra, hitz egiteko eta eskola pres-
tatzeko baino haratago doa.
Sakonagoa den gauza baten
inguruan ari gara. Pertsonari
berari atxikita eta itsatsita doa-
kion ezaugarri multzoez ari gara. 

“Irakaskuntzako eta ikasleekiko
harremaneko zenbait ezaugarri eta
ohitura deskribatzerakoan estilo kon-
tzeptua egokia izan liteke. Estiloa
jokatzeko eta hitz egiteko ohitura edo
idiosinkrasia bat baino zerbait gehia-
go da. Era berean, estiloa ez dugu
nahastu behar irakaskuntza teknika-
rekin edo metodoarekin. Estiloa pertso-
naren kanpoko pertsonifikazioa da.
Zentzu horretan, estiloa edukitzea nor-
bera izatea da, benetan zarena izatea”
(Van Manen, 1998:132).
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Horrela, egoera horietan ira-
kasle bakoitzak bere estilo pro-
pioa agertzen du. Irakaslea bai-
no lehen, pertsona delako.
Horren gainean arituko gara
datozen lerrootan, eta gauzapen
praktiko horretarako funtsez-
koa den pertsonarteko adime-
naren inguruan, hain zuzen ere.
Hau da, besteekin harremanak
ahalik eta era onargarrienean
onbideratzeko moduari buruz ari-
tuko gara.

Horrekin lotuta, ezin ahantz
dezakegu elkarrekintzaren bi-
dez hezkuntza jarduera gauza-
tzen denez, pertsonon arteko
harremanak ordezkaezinak di-
rela, eta gurera ekarriz, pertsona
bera dela bitarteko pedagogiko
garrantzitsuena, bere jardueran
estilizatzen baitu bere eginki-
zuna.

Pertsonarteko adi-
mena

Arestian labur-labur esanda-
ko guztiarengatik, Gardnerrek
garrantzia berezia eman zion
pertsonarteko adimenari. Ho-
rrela, jakin badakigu pertsonon
arteko harremanak ez direla
beti guk nahi bezalakoak iza-
ten, hau da, maiz giza harrema-
nak gatazkatsuak izan ohi dire-
la. Nola bihurtu eta bideratu
harreman horiek modu onargarrian
da gakoa. Hori praktikara nola
eraman? Hortxe dago muina,
eta horretaz hitz egingo dugu
datozen lerrootan. Lehenago,
halere, hainbat ñabardura egi-
tea komenigarria da.

Argi dago pertsonarteko
harremanak funtsezkoak direla
irakaskuntzan, eta bide batez,
pertsonarteko adimena. Kon-
tzeptu hori gehiago garatuz,

esan dezakegu pertsonarteko
adimena gaitasun sozial gisa
irudika dezakegula, eta horiek
modu asertiboan agertu behar
dutela. Asertziorako gaitasuna
da gaitasun sozialaren muina,
beraren bitartez zintzoki egiten
baitugu edo esaten baitugu
benetan pentsatzen duguna,
ondokoaren eskubideak erres-
petatuz.

Ezin ahantz dezakegu mun-
duan eta besteen aurrean norbe-
ra den bezalakoa agertzen dela.
Gure harremanetan garen beza-
lako joerak azalduko ditugu.
Gutako bakoitzak balioak eta
sinesmenak ditu, eta horiek
gure munduan-izan-beharra
baldintzatzen dute. Hau uler-
tzea eta abiapuntutzat eduki-
tzea funtsezkoa da oso. Izan ere,
gure pertsonarteko adimenaren
garapena esperimentazioan oi-
narritu beharko dugu. Ezer
asmatzen ari ez bagara ere, guz-
tiz komenigarria da gogoratzea
praktikak berak eramango gai-
tuela norberaren adimen mota
hau garatzera. Gainera, pertso-
narteko adimena, ikuspegi arra-
zional eta intelektual batetik
baino, emoziozko eta sentimen-
duzko ikuspegitik behatu
beharko litzateke. Esan nahi da,
praktika ez dugula oinarritu
behar hainbeste planteamendu
teorikoetan; aitzitik, norbana-
koaren sentimenduekin, afek-
tuekin eta zirrarekin lotura
duten planteamenduak hartu
behar ditugula aintzat. Ez deza-
gun ahaztu giza harremanak
eta, zer esanik ez, emozioak,
konplexuak direla. Pertsonar-
teko adimenaren garapena ezin
uler dezakegu ikuspegi tekniko
eta mekanizista batetik. Horrek
hainbat ondorio dakartza bere

baitan:
i) asertziozko harremanak eta

pertsonarteko adimenaren gara-
penak ezin ditugula oinarritu
teknika soiletan;

ii) gure barruko indarrek eta
izaerak berak teknikek baino
indar handiagoa dutela;

iii) ikasbidea garatzeko, emo-
zioari eta sentipenei gagozkio-
larik, sentitu eta bizitu egin
behar dela. Beraz, esperimenta-
zioa bide egokia izan daiteke:

“... ohitura emozionalak ezin dira
gauetik goizera aldatu, arreta eta
iraunkortasun handia eskatzen duen
lana da” (Goleman, 2001).

Pertsonarteko adi-
menaren praktika

Testu honetan, uztaileko
topaketetan egin bezala, pertso-
narteko adimena garatzeko au-
kera ematen duten hainbat bide
jorratuko ditugu; ez denak,
ordea. Alde batetik, uztaileko
jardunaldietan bezalaxe, denbo-
ra faktore garrantzitsua eta
mugatzailea delako; eta beste-
tik, gai hau hain zabala izaki,
nahiago izan dugulako apur bat
zedarritzea, ongi ulertze eta
kokatze aldera.

Hori argi utzita, azter deza-
gun, bada, adimen honen prak-
tika.

Pentsamendu automa-
tikoen garrantzia pertso-
narteko harremanetan:

Hasteko, ikus dezagun adibi-
de hau. Berau errealitatetik ate-
rata dago, eta ikusiko dugun
bezala, edozein eskola edo hez-
kuntza testuingurutan gerta
daiteke lasai asko, baita norbe-
raren eguneroko bizitzan ere:
etxean, lagunartean...
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Gela berean bi irakasle zaudete,
edota txango batean, zuek nahi
duzuen moduan. Zu Jugatz zara
eta zure lankidea Jokin; edota
alderantziz, zu Jokin zara eta
laguna Jugatz duzu. Honako egoe-
ra honen aurrean zaude, eta elka-
rrizketa hauxe garatzen da:

Ikasleak inoiz baino zarata eta
iskanbila gehiago sortzen ari dira
gelan. Jokin irakaslea gero eta
haserreago dago, eta orduan bere
lankidearengana zuzentzen da oso
tonu erasokorrean:

- Jugatz, ez al duzu uste ikasle-
ek lasaiago eta geldirik egon behar-
ko luketela? Batez ere zure taldea! 

Bere lankidearen hitz zorrotz eta
mingarri horiek entzun eta gero,
Jugatz haserre bizian jartzen da.
Bere aurpegia gogortu egiten da eta
erantzuten dio:

- Jolasten baino ez dira ari.
Berehala geratuko dira eta eskola-
rekin jarrai genezake. 

Orain Jokin da erabat haserre
dagoena eta, ukabilak estutuz,
hauxe esaten dio Jugatzi:

- Ezin al dituzu lasaitu? 
Jugatzek tonu lasaiagoan eran-

tzuten du bere lankidearen jarrera
ikusi eta gero:

- Bai, nik lasaituko ditut. 

Adibide horretan nahiko
garbi dago pertsonarteko adi-
menaren eta asertziozko giro
baten falta nabari dela; beraz,
abiapuntu interesgarria izan
daiteke gure azterketarako.
Baina zenbat elkarrizketa daude
adibide horretan? Bakarra? Ez
dugu uste. Bi. Bai, bi daude.
Goian aipatutako adibide
horretan bi elkarrizketa daude.

Ikus dezagun:
Ikasleak inoiz baino zarata eta

iskanbila gehiago sortzen ari dira
gelan. Jokin irakaslea gero eta

haserreago dago, eta orduan bere
lankidearengana zuzentzen da oso
tonu erasokorrean:

- Jugatz, ez al duzu uste ikasle-
ek lasaiago eta geldirik egon behar-
ko luketela? (Halere, benetan pen-
tsatzen ari dena honako hau da:
“Jugatz oso permisiboa da
haurrekin”).

Bere lankidearen hitz zorrotz eta
mingarri horiek entzun eta gero,
Jugatz haserre bizian jartzen da.
Bere aurpegia gogortu egiten da eta
erantzuten dio:

- Jolasten baino ez dira ari.
Berehala geratuko dira eta eskola-
rekin jarrai genezake. (Baina bere
benetako pentsamendua hauxe da:
“Berriro ere kexuka ari da!”).

Orain Jokin da erabat haserre
dagoena eta, ukabilak estutuz,
hauxe esaten dio Jugatzi:

- Ezin al dituzu lasaitu?
(Baina bere pentsamendua hau da:
“Beti nire aurka agertzen da
esan eta egiten dudan guztia-
rekin. Nik neuk lasaitu
beharko ditut oraingoan
ere!”).

Jugatzek tonu lasaiagoan eran-
tzuten du bere lankidearen jarrera
ikusi eta gero:

- Bai, nik lasaituko ditut.
(Pentsatzen duena ordea, honako
hau da: “Kontrola galtzen ari
da erabat, eta ikasleak jo
ditzake. Hobe izango da berak
nahi duena egitea”).

Horrelako elkarrizketa para-
leloa –hots, ahozkoa eta ageri-
koa, eta mentala edo ezkutu-
koa– harreman bat trakestu
dezakeen adibide garbi eta ohi-
koa izan daiteke, horrelakoak
maiz gertatzen baitira gure
eguneroko harremanetan. Eta
noski, gure ikasleekin nahiz
ikaskideekin eta lankideekin

eguneroko lanean izaten ditu-
gun harremanetan.

Seguruenera hemen azaldu
duguna muturreko adibidetzat
jo genezake, baina bere baitan
gordetzen dituen ezaugarriak
beste hainbat egoeratan gertatu
ohi dira.

Jugatzen eta Jokinen beneta-
ko trukaketa emozionalaren
azpian beraien pentsamenduak
zeuden, eta, aldi berean, horiek
egoera mental sakonago batek
markatuta zeuden erabat.
Egoera mental hori pentsamendu
automatikoak (Goleman, 2001)
dira. Hau da, erlazionatzen
garen pertsonekiko eta geure
buruarekiko ditugun sinesmen
iheskorrak dira, eta gure jokaera
emozional sakonena islatzen
dute. Horrexegatik diogu,
zirrarak eta emozioak direla
muina, pentsamenduak beraiek
baino gehiago.

Jugatzen pentsamendu sako-
nena horrelako zerbait zen:
“Jokinek bere haserrealdiekin bel-
durtu egiten nau”. Jokinena,
ordea, honelako zerbait izan
daiteke: “Ez dauka inolako esku-
biderik ni horrela tratatzeko!!”.
Modu horretan, Jugatzek erru-
rik gabeko biktima bat balitz
bezala ikusten eta sentitzen du
bere lankidearekin duen harre-
mana. Jokinek zilegi ikusten du
haserretzea, Jugatzen jarrera
bidezkoa ez dela uste baitu.

Behin pentsamenduok auto-
matizatzen direnean, eta ohitu-
ra bihurtzen direnean –bidez-
koa den haserrealdia edo su-
mindura, kasu–, norberaren
jarreraren autobaieztapenaren
funtzioa betetzen dute. Horre-
la, harremanean biktima senti-
tzen denak edo bere burua
gutxietsia ikusten duenak egi-



nahalak egingo ditu bestearen
aurrean bere biktimaren rola

indartzeko, ondokoak bere hau-
tematea indargabetzeko egin

ditzakeen ekintza positibo guz-
tiak alboratuz.
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AGERIKO ELKARRIZKETA

Jon: Jugatz, ez al duzu uste ikasleek lasaiago
eta geldirik egon beharko luketela? Batez ere
zure taldea! 

Jugatz: Jolasten baino ez dira ari. Berehala
geratuko dira, eta

eskolarekin jarrai genezake.

Jon: Ezin al dituzu lasaitu?

Jugatz: Bai, nik lasaituko ditut.

BENETAKO PENTSAMENDUAK
(JOKAERA EMOZIONALA)

“Jugatz oso permisiboa da haurrekin”.

“Berriro ere kexuka ari da!”.

“Beti nire aurka agertzen da esan eta egi-
ten dudan guztiarekin. Nik neuk lasaitu
beharko ditut beste behin ere!”.

“Kontrola galtzen ari da erabat, eta ikasle-
ak jo ditzake. Hobe izango da berak nahi
duena egitea”.

Adibidea: ageriko elkarrizketa eta benetako pentsamenduak edo jokaera emozional sakonena

PENTSAMENDU AUTOMATIKOAK (JOKAERA EMOZIONALAK)

JOKAERA EMOZIONAL SAKONENA ISLATZEN DUTE

AUTOBAIEZTAPEN FUNTZIOA DUTE

HAUTEMATEA/EKINTZA 

OHITURA

Pentsamendu automatikoen edo jokaera emozional sakonen eskema
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Horrelako jokaera emoziona-
lak oso-oso indartsuak dira,
hain zuzen ere, pentsamendu
mozorroa hartzen duten emo-
zioak direlako, eta horiek kon-
trolagaitzagoak dira. Horiek
guztiek sarri askotan harrema-
naren nondik norakoa gidatzen
dute. Izan ere, bestearekiko eta
gurekiko dugun hautemateak
gero eta indar gehiago hartzen
du, gurpil zoro bihurtuz. Gure
lankideak, lagunak edo dena
delakoak egiten duen oro gure
hautematea indartzeko erabili-
ko baitugu, modu automatiko-
an, oharkabean. Horrelakoak
besteekin dugun harremanean
ohitura bihur daitezke eta gure
arteko harremanetan finkatu.
Modu horretan, nik besteareki-
ko dudan hautemateak edo
usteak abian jarriko dudan
ekintza justifikatuko du. Aldi
berean, ekintza horiek norbera-
ren hautemateak indartzeko
balioko dute. Esan nahi baita,
ekintzak eta hautemateak elka-
rri eragiten diotela eta elkar eli-
katzen dutela, eta moztu ezean,
aipatu adibidean bezala, ohitura
bihurtzen dira. Horrela, harre-
man asertibo eta enpatiko bate-
rako bideak guztiz moztuta
geratzen dira.

Esper imentaz io-
rako bideak

Esperimentazio bideen oina-
rria eta abiapuntua norberak
izan behar du. Hots, norberak
bizi eta sentitu behar du zer den
edo zer izan daitekeen pertso-
narteko adimena. Hori senti-
tzen duenean, gorputzean senti-
tzen duenean, orduan ulertuko
du, eta orduantxe egin ditzake
aurrerapenak. Beraz, bidea ez da

oinarritu behar ikaskuntza inte-
lektual eta mentalean, ezta teo-
rikoan ere. Bideak guztiz prak-
tikoa izan behar du, esperimen-
tazioan oinarritua. Guk hemen
hainbat bide proposatuko ditu-
gu, eta horiek guztiak norbera-
ren praktikarekin hobetu eta
molda daitezke. Hori bai, ez
dezagun ahaztu lehen aipatu
duguna: ezin ditugula hauek
guztiak teknika edo formula
magiko bezala hartu, norberak
bere buruarekin esperimenta-
tzeko eta arakatzeko bide bat
baino ez dira eta.

Nork bere burua lasai-
tzea

Hainbat autoreren arabera,
oinarrizko aurrebaldintza da
nork bere burua lasaitzea
(Goleman, 2001). Lasaitasune-
tik abiatu behar dugu. Kontuan
hartu behar dugu, edozein emo-
zio indartsuk ekintzarako bul-
tzada eragiten duela, eta horre-
xegatik, behar-beharrezkoa dela
bultzaden kontrola pertsonarte-
ko adimenaren garapenerako.
Lasaitasun hori gabe, nekez har
dezakegu bestea, gure ondokoa,
pertsona gisa, eta arestian aipa-
tutako pentsamendu automati-
koak arrapaladan abiatuko dira.
Hala eta guztiz ere, nahiko zaila
egiten zaigu esaten ari garen
hori praktikara eramatea: nork
bere burua lasaitzea, alegia, eta
are gehiago aurrez aurreko
harremanetan, non irakaslearen
eta ikasleen arteko harremana
pil-pilean egon daitekeen.
Halere, gaineratu behar dugu
ezinezkoa dela beste kidea kon-
tuan hartzea eta pertsonarteko
adimena garatzea emozioek era-
bat harrapatuta gaudenean, edo

haserrealdi bizian, edota beldu-
rrez jota agertzen garenean.
Hau da, bestea pertsona gisa
hartzen ez badugu, pertsona
horri entzuteko, berarekin hitz
egiteko eta lasai pentsatzeko
gaitasunak erabat moteltzen eta
ahitzen dira; horrexegatik, hain
zuzen ere, lasaitzea ezinbesteko
urratsa da, bestela nekez eman-
go baititugu aurrerapausorik.

Bestea subjektutzat eta per-
tsonatzat hartu behar dugula
diogunean, ikaslea pertsona
gisa hartu behar dugula esan
nahi dugu. Ikaslearen ondoan
egon behar dugu, eta bere bar-
neko mundu horretan sartzeko
ahaleginak egin behar ditugu,
egoera ahalik eta ongien uler-
tzeko (Van Manen, 1998).
Hortaz, lehen-lehenik, geure
burua lasaitu behar dugu, are
gehiago haserrealdi bizian gau-
denean. Horrelako egoeran
gaudenean, gelditu egingo gara
itzulezina den egoerara iritsi
baino lehen, hots, gainezka egi-
ten dugun egoerara iritsi aurre-
tik. Hori kontrolatzea lortuz
gero, bide emankorra izan dai-
teke ondotik etor daitekeena.

Barne elkarrizketaren
bidez desintoxikatzea:

Pertsonarteko adimena gara-
tuta duten pertsonek besteeki-
ko pentsamendu positiboak iza-
ten dituzte, eta besteen ahalme-
netan konfiantza dute. Hortaz,
pertsonarteko adimenaren ga-
beziaren erakusle bat hauxe izan
daiteke: irakasle batek bere
ikasleekiko edo ikasle batzueki-
ko dituen pentsamendu negati-
boak. Horrek, bestearen aldea
edo egia ikustea eragozten du,
hau da, bestearengan ia itxaro-



penik ez badugu, oso zaila da
arestian aipatu dugun enpatia
garatzea, eta, bide batez, jokae-
ra asertiboak agertzea.

Demagun irakasle batek pen-
tsamendu hauxe duela: “Ikasle
horrek ez ditu kontuan hartzen
nire ahaleginak eta bere burua-
rengan baino ez du pentsatzen”.
Horrelako formulazioek samin-
dura eta min gehiago edukitze-
ra daramate (Goleman, 2001).
Aitzitik, beste bide hau egokia-
goa izan daiteke: “Ikasle horrek
egin duena zentzugabea irudi-
tzen zaidan arren, eta nirekiko
jarrera guztiz gaitzesgarria
duen arren, beste zenbaitetan
jarrera egokia agertu du nireki-
ko eta kezkatu egin da”.
Bigarren honekin, pentsamen-
duak berregituratzen ditugu, eta
ez goaz lehenengo adibidean
bezala muturreraino. Lehenen-
goak irteerarik gabeko zikloa
elikatzen du, bigarrenak egoera
erlatibizatu egiten du, bestea,
kasu honetan ikaslea, aintzat
hartzen du pertsona gisa, eta
aldaketarako eta soluziobide
positiborako bidea irekitzen du.
Hau da, bestearengan zerbait
positiboa eta baliozkoa onartze-
ak pertsonarteko adimena gara-
tzeko urratsak egitea ahalbide-
tzen digu.

Entzuten eta hitz egi-
ten jakitea:

Elementu horiek funtsezkoak
dira pertsonarteko adimenaren
garapenean. Hau da, besteari
entzuten ez badiogu, nekez
ulertuko ditugu bere sentimen-
duak, nekez egingo dugu beste-
arekin bat. Eta entzuketaz ari
garelarik, gogo eta gorputz
entzuketaz ari gara, hau da, bai

bere hitzek diotena bai eta gor-
putzak esaten duena ere. Horre-
la, enpatiaren bidez gure ondo-
koarekin sintonizatzeko aukera
dugu (Goleman, 2001); berau
desagertzean, aldiz, geure senti-
menduak hain indartsu ager-
tzen dira, non bestearekin bat
egiteko aukera guztiak eten
egiten diren.

Elkarrizketa batean entzuketa
egokia den edo ez ikusteko, eta
gaitasun hori garatzen joateko,
“islatu” egin dezakegu. Zer da
hori baina? Bada, gure kideak
zerbait esaten duenean edota
zerbait eskatzen digunean, guk
beste hitz batzuekin birformu-
latu egin behar dugu esan
duena, bere pentsamenduak eta
emozioak islatzen saiatuz. Era
horretan, bestearengana erabat
irekitzen gara, eta bihotzarekin
hitz egiten dugula esan dezake-
gu. Hori bai, isla hori kontras-
tatu egingo dugu, egokia den
edo ez jakiteko, eta hala ez
balitz errepikatu egingo genu-
ke isla egokia lortu arte.
Prozesu honekin pertsonarteko
adimenaren muinera heldu nahi
dugu, bestearekin bat egitera,
alegia. Gainera, ondokoak gure
interesaren berri duenean, hots,
berarekin konektatu nahi
dugula, zinez konektatu gaine-
ra, ohartzen denean, bere jarrera
ere ireki egiten da. Norberak
modu egokian islatzen ari dela
sentitzen badu, ulertzen diote-
naren sentsazioa jasoko du. Hau
harremanen funtsezko ezauga-
rria da; eta, horrez gain, halako
harmonia emozionala ere lortu-
ko dugu. Dena dela, honek bai
behar duela entrenamendua,
praktika eta esperimentazioa,
uste baino zailagoa baita.
Halere, lortzen dena guztiz

atsegina izan ohi da.
Geure pertsonarteko adimena

garatzeko beste bide bat XYZ
deritzona da. Demagun gure
ikasle bati zerbait esan nahi
diogula; bada, honela esan die-
zaiokegu: “X esaten duzunean
Y sentiarazten nauzu, eta Z sen-
tiaraztea gustatuko litzaidake”.
Adibidez: “Aurreko egunean
eman zenidan erantzunak eta
nirekiko agertu zenuen jarrerak
erabat baztertuta sentiarazi nin-
duen. Askoz ere gehiago gusta-
tuko litzaidake entzutea nik
emandako azalpena ez zenuela
ulertu eta berriro errepika neza-
la”. Bigarren horrek ohiko
“Begirunerik gabeko pertsona
zara. Berekoi hutsa!”, baino era-
gin hobea edukiko du; izan ere,
era horretan, modu asertiboan
agertzen gara bestearen aurrean
eta enpatiari bidea irekitzen
diogu.

Beste bide batzuk ere aipatu-
ko nituzke, hasiera batean ema-
ten duena baino emaitza hobe-
ak erdiestea ahalbidetzen digu-
tenak, gainera. Horietako bati
Objektuei hitz egitea deituko diogu.
Norberaren estatusa jaisten
denean eta ondokoarekin bat
egitean nola sentitzen garen
jakin nahi dugu modu honetan
(Sánchez, Víctor, 1995). Pertso-
narteko adimenaren kutsu apala
eta gardena esperimentatzeko
bidea ematen digu honek.
Hitzez eta sentimenduz husten
gara bestearengan adimen hau
bete-betean abiarazten dugune-
an; hori guztia ondokoarekin
bat egiteko, hain zuzen ere.

Bada, hauxe da bidea. Ba-
koitzak objektu bat aukeratuko
du: aulkia, bonbilla, mahaia,
betaurrekoak, koadroa, ordena-
gailua, hautsontzia, zutabea…
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eta bere aldamenean jarriko da.
Kanpoan baldin bagaude ingu-
runeko objekturen bat hautatu-
ko dugu: zuhaitza, belarra,
ibaia, ibaiko harriak…

Hori egin ostean, bi minutu-
ko tartea hartuko dugu isilik
egoteko eta hautatutako objek-
tuari so egiteko. Goitik behera
behatuko dugu, eta arima eta
bizitza propioa dutela sinesten
hasiko gara. Are gehiago, en-
tzuteko gaitasuna dutela pen-
tsatuko dugu bete-betean. Eta
objektuari hitz egiten hasiko
gatzaizkio lagun bati hitz egi-
ten egongo bagina bezala: gure
kontuak esango dizkiogu, kei-
nuak egingo ditugu, ukitu
egingo dugu… Gutxienez bost
bat minutuz aritzea komeniga-
rria da.

Ikus dezagun adibide bat.
Demagun ordenagailua aukera-
tzen dugula. Goitik behera be-
giratu ostean, hitz egiten hasi-
ko ginateke:

“Kaixo ordenagailu! Zer moduz?
Nola joan zaizu gaurko eguna, ondo?
Bizitza ederra zurea: hemen geldirik
zaude, ez duzu gu bezala alde batetik
bestera mugitu behar, ez duzu erantzu-
kizunik… primeran! Gainera, edono-
ren eskuek uki zaitzakete. Egunero
hamaika eskuk laztantzen zaituzte,
ondo e? Hori bai, noizean behin biru-
sen bat edo beste sartzen dizute hor
duzun aho horretatik. Baina zuri bost
axola, okerren bat egiten baduzu ez
duzu azalpenik eman behar, eta erabil-
tzaileak ez zaitu gaizki tratatuko,
zure behar larria izango duelako.
Beno, eta gainerakoan zer berri?
Zerbait kontatuko didazu, ezta?”

Objektu batekin egin ostean
bigarren bat ere aukera daiteke.
Objektu bat baino gehiagore-

kin ere egin dezakegu aldi bere-
an. Horrekin guztiarekin espe-
rimentatzen saiatzen garena
hauxe da: bestea, dena delakoa
izanik ere, gure mailan dagoela,
gure kategoria berekoa dela, eta
horixe da pertsonarteko adime-
naren beste ezaugarrietako bat:
besteak berdin hartzen dituela.
Horrexegatik, “ni eta zu berdi-
nak garelako”, enpatia lortzeko
eta asertziozko jarrerak agertze-
ko bidea errazten du. Inguru-
koei egoera emozionalaz ardu-
ratzeak pertsonarteko adimena-
ren zantzuak erakusten ditu.

Beste bide bat, eta oso eman-
korra dena, Emozioen somati-
zazioarena da: irakasle gisa,
ikasleen aldarte egoera arruntak
errepresentatzeak asko lagun
diezaguke pertsonarteko adi-
menaren bitartez egiten dugun
ulermena sentitzeko. Ikasleen
emozioak eta egoera afektiboak
ulertu ahal izateak beraiekin
harreman hezitzaileagoa eduki-
tzea ahalbidetu diezaguke.
Zenbat eta gehiago ulertu ikas-
leen emozioak, hobeto ulertuko
ditugu gelan eta eskolan sortu
ohi diren egoerak. Horretarako
guztirako ikasleak nola senti-
tzen diren ulertu behar dugu.
Ikasleek edukitzen dituzten
emozioekin zer-nolako sentsa-
zioak dituzten esperimentatu
behar dugu. Hau da, ikasleek
beraiek dituzten sentimenduak
bizi behar ditugu. Hori bai,
ahaztu gabe arestian agertu
ditugun Gadamerren hitzak.

Hori guztia lantzeko honako
bide hau urratuko dugu.
Norberak hainbat emozio senti-
tzen dituenean zer-nolako gor-
puzkera hartzen duen errepre-
sentatuko du. Are gehiago,
bene-benetan sentitzen duene-

an egiten duena egingo du. Ez
du egingo ikasleek egingo
luketena, norberak bere larruan
sentitzen duena baizik. Izan ere,
norberaren emozioen bizipene-
tatik abiatuz uler dezakegu
ondokoarena. Esan nahi baita,
norberak euforia inoiz bizi izan
ez badu, nahiko zaila egingo
zaiola ondokoa ulertzea hori
esperimentatzen duenean eta
sentsazioen bidez aditzera ema-
ten duenean. Beraz, aurreko
bideetan bezalaxe, norbera da
abiapuntu.

Horrekin guztiarekin esan
nahi dugu emozioek eta gorpu-
tzak bat egiten dutenean, senti-
menduek adierazpen somatikoa
dutela. Horrexegatik, besteen
emozioak eta sentimenduak
ulertzeko beraiek hartzen di-
tuzten gorpuzkerak aintzat har-
tuko ditugu. Hots, emozioak
ulertzeko bide bat gorputza
bera da (Beinfield eta
Korngold, 1999). Pertsonar-
teko adimena garatzeak bestea-
ren sentimenduak irakurtzen
jakitea esan nahi badu, irakur-
keta hori hitzaren bidez eta gor-
putzaren bidez egin beharko
dugu. Beraz, norberak aukera
ditzala emozioak, eta saia dadi-
la gorpuzkera jakin batetik
abiatuz sentimendua esperi-
mentatzen. Hainbat ikerketak
eta esperientziak bide honen
baliagarritasuna erakutsi dute
(LeDoux, 1999).

Horixe guztia da uztailean
ikusi, landu eta jorratzen saiatu
ginena. Hemendik aurrera ba-
koitzaren esku dago zein bide
hartu; garrantzitsuena ez da
zein bide hartzen den, norberak
hautatu behar duela baizik;
hots, norbera dela horren guz-
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tiaren abiapuntua, hemen azal-
dutakoak proposamenak baino
ez dira. Gutako bakoitzaren
ahaleginik eta praktikarik gabe
ez dugu harremanetarako hain
garrantzitsua den adimen mota
honetan sakonduko. Egin deza-
gun bada, ahalegina.

Horrela bada, erantzun emozional
positiboagoak ematen ohitzen eta entre-
natzen ez baldin bagara, oso zaila
izango zaigu asaldatuta gaudenean
adieraztea“ (Goleman, 2001).
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