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Kapitulu honetan, hezkuntza bereziaren historiari eta hastapen haietako gorabeherei
begiratu labur bat ematen zaie. Alde batetik, urritasuna duten pertsonen heziketaren
hasiera nolakoa izan zen eta gaurko ikusmoldeak azaldu eta, bestetik, ikusmen
urrituekin egiten den eskuhartze psikopedagogikoa aztertuko da. Halaber, arreta
goiztiarrean eta eskola garaian ikusmen urriko haurrei eta haien familiei sortzen
zaizkien beharren erantzunak nondik norakoa izan behar duen azaltzen da.
Hasteko, hezkuntza bereziaren hasieran izan zen aldaketa zehazten da; lehendabizi
urritasunaren posizio innatistak eta deterministak lehentasuna izan zuen, geroago
hezkuntza berezia sortu zen, ezgaitasuna zuten pertsonen heziketa espezializatuaren
onarpena ekarri zuen eta azkenik, aztertuko dira izaera demokratikoa duten herrialde
guztietan izan den aldaketa eta horren ondorioz, helburu integratzaile eta
normalizatzaileekin hezkuntzapolitikaren inguruan beretu duten filosofia eta proposatu
dituzten legeordenamenduak. Integrazioa eta hezkuntza bereziaren arteko eztabaida
amaiezinak, azkenean, proposamen erradikalagoen formulazioari eman dio bidea,
hezkuntza eta eskola inklusiboaren aldeko mugimenduei, alegia. Gizarteak
ezgaitasuna
duen
pertsona
maila
berean
onar
dezan,
interesgunea
gizabanakoarengandik aldendu eta hark beharrezkoak dituen inguruko aldaketetara
bideratu behar du.
Ikusmenurritasuna duten umeekin lan egiten duen edonork oso garbi izan behar du
garapen ebolutiboaren trataerak eta hezkuntza interbentzioak ikusmendunekin
erabiltzen den bera izan behar dutela; ikusmen eza izango da desberdintasun
garrantzitsu bakarra, eta horrek dakartzan curriculumsarbiderako baliabide
desberdinak (bestelako atzerapenik ezean, noski). Ikusmenik ezean, ikusmen
urrituaren garapen eta ikasprozesuan beste zentzumenek parte aktiboa izango dute;
horixe da diferentzia nabarmenena. Bestela, haur horientzako curriculuma
ikusmendunen bera izango da. Zalantzarik gabe, populazio horrekin lan egiten duten
eskolek eta profesionalek hartzen duten jarrera funtsezkoa izango da itsutasuna edo
ikusmenurritasuna duen haurra hezteko garaian.
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3.1 HEZKUNTZA BEREZIA
3.1.1 HEZKUNTZA BEREZIAREN AURREKARI HISTORIKOAK
Antzinaro klasikoan akatsen bat zuten gizakiek bizitzeko eskubiderik ere ez zuten eta,
Erromako Tarpeia arrokatik edo Taijeto menditik behera botatzen zituzten. Trataera
horren arrazoia zen gizarteari ez ziotela inongo onurarik ekartzen. Filosofiak,
medikuntzak, literaturak edo historiak, urritasunen inguruko arrazoiak eta
desberdintasunak finkatu nahi izan dituzte (Ortiz, 1995). Dirudienez, Talmuden,
diagnostiko bereizgarriaz gain, aniztasunari eman beharreko erantzuna ere aurki
daiteke: “ez itzazue gorra eta mutua parekatu ergelen kategorian edo moralki
arduragabeak
diren
gizakiekin,
heziz
gero,
adimentsuak
izatera
hel
baitaitezke” (Perelló, 1978, 51 or.).
Erdi Aroan, eznormaltzat hartuak ziren, ahaztuak, alde batera utziak ziren eta
beldurra ere ematen zuten. Anormaltasunaren eta akatsaren kontzeptua modu
berezian eratzen hasten da, sozialki gizaki horiek baztertuak dira, beldurra sortzen dute
eta botere zibil eta erlijiosoek ere jazarri zieten, ero, heretiko, sorgin, delitugile, gaizkile
edo prostituitutako gizaki zirelakoan.
Historian zehar askotan ikusten da arraroak, ezohikoak, gutxitan gertatzen denak
atentzioa ematen duela. Delvalek (1994) garapenari buruzko bere lanean, espresuki
gizaki berezien inguruko lanak aipatzen ditu eta haur normalen garapenari buruzko
lanak berantiarrak direla esaten duen bezala, kasu ezohikoen behaketak nahiko
goiztiarrak direla onartzen du.
1728an, William Cheselden kirurgialari ingelesak (16881752) kataratak kendu
ondoren ikusmena berreskuratu zuen mutiko baten bizipenak azaldu zituen:
“Ikusmena berreskuratzeak ezagutzak nola lortzen diren eta objektuen ezagutza nola
gertatzen den ulertzen laguntzen du; horren ondorioz, innatisten eta enpiristen artean
izaten ziren eztabaida filosofikoak argitu ziren. Cheseldenek dio bere pazienteak ezin
zituela objektuen tamaina eta formak bereizi, eta polikipoliki jabetuz joan behar izan
zuela; aldi berean hainbeste gauza ikasten zituen, ezen ikasitako gehiena ahaztu
egiten omen zitzaion. Antzeko kasua Wadropek aipatu zuen 1813an, baina
gizabanakoa itsua izateaz gain, gorra ere ba omen zen” (Delval, 1994, 4142. or.).
Baina garapenaren psikologiarako kasurik ospetsu eta interesgarriena Victor de
Aveyron deituriko haur basatiarena izan zen. Frantziako baso batean 1799an
aurkitutako haur hori Parisera eraman zuten; garai hartan zegoen psikiatra
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ospetsuenetako batek pentsatu zuen haurra ergela zelako abandonatu zutela
gurasoek. Hala ere, Itardek (17741838) azpimarratu zuen Locken edo Condillacen
ideiei jarraiki, ideien eraketan esperientziak duen garrantzia, haurraren egoera
harreman sozialen gabeziak eragindakoa zela uste baizuen. Itardek pentsatzen zuen
haurra hezten bazuen, mugak gaindituko zituela, gizaki normal bihurtu eta gizarteratua
izango zela. Itardek egin zituen behaketa baliotsuetan dago interesa, arazoak zituzten
haurren hezkuntzarekin erlazionatutako autoreentzat (Seguinentzat edo Maria
Montesorirentzat, esaterako) oinarri izan direnak.

3.1.2 HEZKUNTZA BEREZIAREN HASTAPENAK
Hezkuntza berezia XIX. mendean hasi zela esan ohi da. Une historiko horretan,
adimenurrituei benetako tratamendu medikupedagogikoa emango zaie. Mendearen
bigarren erdialdean, pertsona urrituen baldintzak hobetzen hasi ziren, bereziki Seguin
en lanagatik, zeinek konfiantza osoa erakutsi baitzuen ergelak hez zitezkeela esatean.
Berak sortu zituen eskoletan, adimen ahula zutenei aplikatzen zitzaien metodo
fisiologikoa oinarri hartuta. Horrenbestez, Europan eta Ameriketan adimenurrituen
heziketari hasiera eman zitzaion.
“1866an Seguinek argitaraturiko Ergelkeria eta haren tratamendu fisiologikoa liburuan
pentsamendumailaren eta zentzumenen jardueraren arteko erlazioa azaldu zuen, eta
bertan pertzepzioaren, imitazioaren, koordinazioaren, oroimenaren eta orokortzearen
ikaskuntzarako programak aurkeztu zituen. Haurraren behaketan oinarrituta,
diagnostikorako eta tratamendurako metodoak egin zituen, jolasaren eta inguruko
elkarrekintza aktiboaren balioa azpimarratuz” (Ortiz, 1995, 4344. or.).
Aipatu dugun lan horretan, gaur egun garapenaren psikologiarekin eta hezkuntzaren
psikologiarekin oso erlazionaturik dauden alderdiak aztertzen dira. Garapenean
garrantzi handia duten alderdiekiko kezka nabaria da, hala nola, zentzumenen
jarduerarekikoa eta pentsamendumailarekikoa, eta ikaskuntzan garrantzia duten
alderdiak ere aztertu beharko lirateke: pertzepzioa, imitazioa, oroimena, orokortzea, eta
abar. Autoreak behaketa erabiltzen du ikerketa metodo gisa, eta espresuki aipatzen
ditu, jolasarekiko eta inguruarekiko elkarrekintza aktiboaren balioa, garapenaren eta
hezkuntzaren psikologian oinarrizkoak diren alderdiak, alegia.
Bestalde, garai hartan hasi ziren itsuak hezkuntzaarreta jasotzen. Valentin Hauy
(17451822) izan omen zen itsuentzako lehenengo eskolaren sortzailea. Parisen
1784an ateak zabaldu zituen Institution des Jeunes Aveugles itsu gazteentzako
erakundeak. Atsekabetuta itsuek bufoilanak egiten eta Frantziako hiriburuan limosna
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eske ematen zuten ikuskariarekin, Hauyk duintasunez aurrera ateratzeko bidea
erakutsiko ziela erabaki zuen. Hauyren eskolan erakusten ziren gaiak honako hauek
ziren: idazketa eta irakurketa (erliebez inprimatutako testuekin), musika eta hainbat
ogibide.
Hauyren ikasleen aurrerapenek inpresio handia eragin zuten Frantzian eta Europako
beste herrialdeetan eta, XIX. mendearen hasieran eskolak ireki ziren Europako beste
zenbait herrialdetan; eskola haiek barnetegiak ziren. Australian, 1810ean, Wilhelen
Kleinek itsuen heziketa eskola arruntetan sustatzeko kanpaina hasi zuen. 1842an,
Austria Behereko gobernuak dekretu bat kaleratu zuen, ume itsuak, beren beharren
arabera, etxean edo komunitateko eskolan heziak izateko beharra onartzen zuena.
Eskola europarren eraginpean, Samuel Gridley Howek Watertownen (Massachussetts)
Itsuentzako Perkins Eskola sortu zuen, itsu barneratuentzako instituzio zahar eta
ezagunenetakoa (Bledsoe, 1993). Anne Sullivanek eta Hellen Kellerrek ere, AEBko
irakasleikasle bikote ospetsuak, Perkins eskolan pasa zituzten urte batzuk.
XIX. mendearen erdialdean, Seguinen eredu europarrean oinarrituta, AEBn zenbait
mediku, hezitzaile eta psikologok hezkuntza bereziaren aukera bati ekin zioten.
Zentzumenen trebakuntza, eskolako materialak aldatzea, eskuekin egindako
ikaskuntza, jolasa eta bizitza naturan egitea izan ziren, besteak beste, hezkuntza
programa “normal”ek zuten alternatiba.
XX. mendearen hasieran, psikologiaren eta hezkuntza bereziaren arteko harremanak
gertaera aipagarri izan ziren. Harreman hori honako faktore hauek bultzatu zuten:
adimenaren ebaluazioak, adimenmailak onartzeak eta, BinetSimonen eskala erabiliz,
argitara eman zen adimenatzerapenaren sailkapenak, hortik sortu baitziren idiozia,
ergelkeria eta adimenahultasuna. Binet, 1898an, haurrak ikuspuntu psikologiko eta
pedagogikotik aztertzen hasi zen. Hastapenetan, Binetek test bat egiteko enkargua
jaso zuen; test horren helburua heziak izan zitezkeen eta izan ez zitezkeen haurrak
bereiztea zen. Stanfordek BinetSimonen testen berrikusketa eta hurrengo
egokitzapenak egin zituen, eta, horri esker, haurraren garapena eta psikologia zehatz
aztertu dira, objetiboki eta zientifikoki, psikologiaren eta psikiatriaren printzipioen
arabera; laburtuz pedagogia berriaren aurrerapen askoren sorrera izan da (Ortiz,
1995).
Zalantzarik gabe, besteak beste, eskolapsikologiaren sorrera esplikatuko lukeen
oinarrizko arrazoiaren aurrean gaude. Horrela, hezkuntzasistemak heziketaprograma
bereziak edo alternatiboak behar dituzten ikasleak identifikatzeko eta sailkatzeko duen
beharrari erantzuna eman zitzaion. Ildo horretatik, XX. mendearen hasieran Frantzian
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Binetek, Ingalaterran Burtek edo AEBn Gesellek egindako lan aitzindariak ditugu
funtziodiagnostiko horren garapenaren adibide paradigmatikoak.

3.1.3 HEZKUNTZA BEREZIA XX. MENDEAREN LEHEN ERDIALDEAN
XX. mendea hezkuntza bereziaren benetako Argien Mendea izan zen. Eskola
publikoek eskolatze normalean zailtasunak zituzten haurrak onartzen ez zituzten
garaian, instituzio espezializatuak sortu ziren urritasun mota guztientarako eta arreta
medikopsikopedagogikoa eskaini zitzaien.
XX. mendearen lehenengo erdialdean urritasun, minusbaliotasun edo handicap
kontzeptuek innatismoa eta denboraren egonkortasuna adierazten zuten. Urritasuna,
funtsean, arrazoi organikoetatik zetorren, garapenaren hasieran gertatzen zen, eta
gero, eskuarki, ez zuen aldaketarik izaten. Bide horri jarraituz, lan asko egin ziren, eta
detekta zitezkeen nahastekategoriak sailkatzen saiatu ziren (ikusi 3. taula). Ikuspegi
horren oinarrian, garapenaren ikusmolde determinista zegoen: hezkuntzaren bidez
interbentziorako eta aldatzeko aukera gutxi zegoela pentsatzen zen.
3 taula. Minusbaliotasunarekin lotutako kategoriak (Marchesi, 1999, 2223 or.)
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moderatua)

Moldatugabea Moldatugabea
Hezkuntza
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bereziak

Asaldatua

Urritu fisikoa

Urritu fisikoa

Urritu fisikoa

Hizketaren
akatsa

Hizketa
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Hizketa
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Delikatua

Delikatua

Delikatua
Diabetikoa

Delikatua
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Ikuspegi horren ondorioak bi izan ziren. Alde batetik, nahastea ondo diagnostikatzeko
beharra atzeman zen, eta, bestetik, pentsatu zen atzerapenen edo gutxitasunen bat
zuten ikasleek hezkuntzaarreta jaso behar zutela eta ikastetxe berezietan eskolatuak
izan behar zutela. Horrela, heziketa bereziko eskolak sortu ziren, ikasle mota
horrentzako alternatiba hoberena zelakoan. Eskola horietan, eskaintzen zen
irakaskuntza desberdina zen, eskola arruntekin alderatuz; irakasleak espezializatuak
ziren eta baliabide bereziak zituzten (Marchesi, 1999).
1940ko eta 1950eko hamarkadetan, aldaketa sakonak gertatzen hasi ziren dira bi gai
hauetan: ezgaitasunaren jaiotzeko sorreran eta nahastearen sendaezintasunean.
Ezgaitasunaren arloan posizio anbientalistak eta konduktistak indar gehiago hartzen
hasi ziren, garai hartan Psikologian indarra zuten teoriak, alegia. Urritasuna estimulazio
desegokiaren edo ikaskuntzaprozesu okerren ondorio izan zitekeela pentsatzen hasi
ziren. Bitartean, eta modu paraleloan, hezkuntza bereziko eskolak zabaltzen jarraitu
zuten.
Hezkuntza bereziak atzerapen moderatua zutenei ateak ireki zizkien, eta ikerlariak
ohiko fokatzeak berraztertzen hasi ziren, XX. mendearen erdialdean urritasuna zuten
pertsonen inguruan gertatuko zen aldaketa sozialen prozesuari aurrea hartzeko asmoz.
Berritasun horiek guztiek, hobekuntzak ekarri zituzten giza baliabide eta baliabide
materialen berezitasunagatik eta espezializazioagatik.
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“Hezkuntza bereziak helburu bikoitza zuen: nortasunaren eraketa eta integrazio
soziala”. Hau da, emozioen oreka eta egokitze soziala lehenengo lekuan
zeuden eta heziketa bigarren mailan zegoen. Horrela, hezkuntza berezian gai
nagusiak hauek dira: familiaarazoak, autonomiarako, komunikaziorako,
sozializaziorako, lanerako heziketa, eta, komunitate barruan, lanerako eta
gizarterako integrazioa eta autonomia pertsonala lortzen lagunduko duen
guztia” (Ortiz, 1995, 50. or.).

Beraz, adimen urrituak, gorrak, itsuak, atzeratuak, autistak... hezkuntza bereziko
ikastetxeetan hezten dira, baina, era berean, bide horretatik joan nahi ez duten
erakundeak agertzen hasten dira, zeren eta, zalantzarik gabe, arretaeredu hori
krisialdian sartu zen hezkuntzasistemak onartzen ez zituen ikasleak bere baitan hartu
behar izan zituenean.
Estatu mailan, Espainiako Itsuen Erakundeak (ONCEk) bere gain hartu zituen itsuen
eta ikusmen urrikoen heziketa eta prestakuntza. Espainiako estatuak, 1938ko
abenduaren 13an onartutako sorrerako dekretuaren eta haren aplikaziorako 1939ko
urriaren 28ko haren aplikaziorako araudiaren bidez, ONCEri agindu zion itsuentzako
maila guztietatko hezkuntza berezia batzeko, hobetzeko eta bideratzeko lana. 1949ko
249. eta 1976ko 548. zirkularrek haur, gazte eta heldu itsuak hainbat etapa eta
mailatan jaso eta sailkatu zituzten, ONCEk berak sailkatutako ikastetxeetan (Madrilen,
Sevillan, Alacanten, Pontevedran, Bartzelonan eta probintzietako ordezkaritzetan).
Bestalde, haurrek herritik kanpo zergatik ikasi behar zuten galdetzen hasi ziren
gurasoak eta irakasleek beren lana zalantzan jarri zuten, heziketa mota horrekin ez
baitzen lortu hasierako helburua: integrazio soziala (Ortiz, 1995). Ondorio horiek eta
haur arazodunak nahastea normalizaziorako planteamenduen kontrakoak izan ziren;
hezkuntzaprozedura eraginkorren garapena zaildu zen eta hasierako planteamendu
terapeutikoak gutxitu ziren. Ikasleak eredu sozial eta kultural orokorretatik urruntzea
eta baztertzea izan zen ikastetxe berezien ezaugarririk nabarmenena, eta ondorioa
normalizazioaren aldeko mugimenduaren sorrera izan zen (Verdugo, 2002).
Eskandinaviako herrialdeetan, Nirjek eta BankMikkelenk eta beste teorialari batzuek
Normalizazioaren Printzipioa aldarrikatu zuten. Horren arabera, pertsona guztiek dute
ahalik eta bizitza normalizatuena izateko eta komunitateko zerbitzu komunak
erabiltzeko eskubidea (Ortiz, 1995).
Hamarkada horretan, arlo sozial askotatik bultzatutako mugimendu garrantzitsu bat
agertu zen eta aldaketa sakonak gertatu ziren hezkuntza bereziaren eremuan.
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Aldaketa horiek eragin zituzten faktore garrantzitsuenak, Marchesiren arabera (1999),
hauexek izan ziren:
1.

Garapennahasteen eta urritasunaren ikuspegi berria.

– Ordura arte, defizita jaiotzetikoa zela azpimarratu zen, iraunkorra, eta urritasun
bera zuten haurrak ikastetxe berezietan biltzea zen jokabide nagusia. Baina
ikuspegi horrek beste bati eman zion bidea: ordutik aurrera ez da urritasuna
ikaslearen barruko egoera gisa aztertzen; inguruko faktoreekin eta, bereziki,
eskolak ematen duen erantzunarekin erlazionatzen da. Hezkuntzasistemak,
beraz, urritasuna duten ikasleen garapenean eta ikaskuntzan lagundu dezake.
2. Banakako ezaugarrien eta ikasprozesuen ikuspegi berria.
– Garapenaren eta ikaskuntzaren teoria berriak interaktiboagoak dira eta alde
batera uzten dituzte aurreko ereduak, garapenak ikaskuntzan duen eragin
determinatzailea azpimarratzen baitzuten. Bi alderdi nabarmentzen dira:
batetik, ikastunaren jarduna aktiboa izango da, eta, bestetik, garrantzi handia
izango du irakasleek ikasleen hasierako ezagutza maila kontuan hartzeak, eta
ezagutza horiek osatzen eta berrantolatzen laguntzeak. Ikuspegi horretatik,
irakaskuntzaprozesua indibidualtasun handiagoko esperientzia bateratua da;
ez da pentsatu behar ikasgela berean dauden ikasleek, nahiz eta adin eta
urritasun bera izan, ikaskuntzaprozesuari modu berean aurre egingo diotenik.
3.

Ebaluazio psikometrikoaren berrikustea.

– Froga psikometrikoak ikasleen gaitasuna zein den jakiteko metodorik hoberena
delako ustea erabat aldatu da. Bi ondorio atertzen dira: 1. Frogen emaitzen
arabera ezin dira ikasleak sailkatu modu iraunkorrean eta 2. Ikasleek ikasteko
duten aukera azpimarratu eta eskolek aldaketa positibo horiek eragiteko duten
ahalmena nabarmentzen da. Ebaluaziosistema berriak irekitzen dira, ikasleen
ikaskuntzako gaitasunen azterketan oinarriturik.
4. Irakasle trebe gehiagoren presentzia.
– Herrialde askotan, berrikuntzek irakasleen prestakuntzasistemak aldatzea eta
prestakuntza areagotzea dute helburu. Eskola normalen eta hezkuntza
bereziko eskolen arteko bereizketa aztertzen eta ikaskuntzan arazoak dituzten
ikasleekin egiten ari diren esperientzia berriak zabaltzen hasi dira.
5. Derrigorrezko heziketaren zabalkuntza.
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– Ikasle guztien eskolatzeak agerian uzten ditu haien arteko desberdintasunak.
Derrigorrezko bigarren hezkuntzak eskolaren funtzioak berriz planteatzea
eskatzen du: muinbakarra hots, integratzailea eta ezsegregatzailea izan
behar du.
6. Eskola uztea.
– Jakin badakigu, ikasle askok derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu baino
lehen eskola uzten dutela edo oinarrizko ikasketak ez dituztela arrakastaz
bukatzen. “Eskola porrota” kontzeptuaren arrazoiak ez dira oso zehatzak,
baina, dirudienez, faktore sozial, kultural eta heziketakoekin du zerikusia.
Kontzeptuak berak normaltasunaren, porrotaren eta urritasunaren arteko
mugak birplanteatzen ditu, eta horren ondorioz, baita eskola arruntera eta
hezkuntza bereziko eskolara joaten diren ikasleen artekoenak ere.
7.

Hezkuntza bereziko eskolen balioespena.

– Eskola berezien emaitza eskasak direlaeta haien funtzioa berraztertu behar
izan da eta akats larririk ez duten ikasleak beste modu batera eskolatu
daitezkeela pentsatzen hasi dira adituak.
8. Integraziorako itxaropen baikorrak.
– Integrazioa praktikan jartzen hasi dira zenbait herrialdetan eta eskaintzen dituen
aukeren balioespenak itxaropena pizten du.
9.

Zerbitzu sozialen ikuspegian normalizaziojoera izatea.

– Planteamendu integratzaile eta normalizatzaileak zerbitzu sozialetara zabaltzen
dira. Herritar guztiek daukate zerbitzuak jasotzeko eskubide bera eta ezin dira
onartu gutxi batzuk gehiengotik desberdintzen dituzten sistema paraleloak.
10. Berdintasunaren aldeko mugimendu sozialak.
– Gutxiengoen eskubideak aldarrikatzea eta haiek gizartean integratzeko
sentsibilitatea zabaltzen hasten da herrialde guztietan. Jarreraaldaketa hori
lortzen da, beren eskubideak aldarrikatzen dituzten guraso eta zenbait
elkarteren presioaz gain, gizarte mugimendu zabalagoek ere, (hau da,
arrazakeria, kultura edo hizkuntzarekin erlazionatutako gutxiengoek),
eskubide zibilak aldarrikatzen dituztelako.
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Faktore horiek, gertatzen ari zen aldaketaren adierazle, hezkuntzaikuspuntutik
ezgaitasuna beste modu batez ulertzen lagundu dute. Herrialde demokratiko guztietan
filosofia berria onartzen da, eta hezkuntzapolitikari buruzko legeordenamenduek
izaera integratzailea duten txosten teknikoak dituzte aurretik landuak.

3.1.4 HEZIKETA PREMIA BEREZIAK
"Heziketapremia bereziak" kontzeptuak ez zuen, hala ere, hezkuntza berezian
indarrean zeuden eskemak aldatzeko bezainbesteko indarra izan (Marchesi, 1999).
Ingalaterran, 1978an, Mary Warnock buru zela, aditu talde batek dokumentu bat
aurkeztu zuen, ordura arte zeuden planteamenduak erabat aldatzen zituena.
Dokumentu horretan, haur guztiek beren herriko eskola arruntera joateko zuten
eskubidea azaltzen zen, eta, era berean, “urritu” esaten zitzaien pertsonen identitatea
zalantzan jartzen hasi ziren. Berez, gizaki horiek urritasuna duten pertsonak eta
haurrak dira, urritasunak ezgaitasuna eragiten die, baina behin urritasunari irtenbidea
ematen zaionean, ez dute zertan ezindu gisa agertu; hezkuntzapremia bereziak
dituzten pertsonak izango dira, arreta berezia eskatuko dutenak, alegia (Ortiz, 1995).
Warnock txostenak onartzen du zailtasunak dituzten haurrak kategoria finkoetan
taldekatzeak ez diela ez haurrei, ez gurasoei, ez irakasleei onik egiten, lau
arrazoirengatik, batez ere:
1. Haur askok ezgaitasun bat baino gehiago izaten dute.
2. Kategoriek jaso beharreko hezkuntza mota nahasten dute, kategoria
berdineko haurrek antzeko hezkuntzapremiak dituztela uste baitute.
3. Finkatutako kategorietan ez dauden haurrek ezin dituzte beharrezko
baliabideak jaso.
4. Kategoriek modu negatiboan sailkatzen dituzte haurrak (Marchesi, 1999).
Estatuan, hezkuntza bereziarekin erlazionatutako erakundeak azaltzen hasten dira.
Haize berritzaileak hainbat legetan agertzen hasi ziren, eta haietan hezkuntzaren
inguruko aldaketa bermatzen zen. 1975ean Hezkuntza Bereziko Errege Patronatua
sortu ondoren, 1978an Hezkuntza Bereziko Nazio Institutua sortu zen, hezkuntza
bereziarekin zerikusia zuen guztia ezerezteko prozesua bideratzeko, koordinatzeko eta
planifikatzeko, sistema orokorraren azpisistema bihur zedin. Urte hartan bertan, Gizarte
Zerbitzuen Nazio Institutua jarri zen abian. Institutu horrek ezinduen promozioa,
integrazio soziala eta laneratzea lortzeko laguntzaplanak lantzen zituen. Erakundea
Gizarte Gaietarako Ministerioaren mendean zegoen, eta, era berean, Urrituen
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Prebentziorako eta Arretarako Errege Patronatua sortu zen. Kontzeptualki aurrerapen
garbia izan zen eta normalizazioaren filosofia legeetan azaltzen hasi zen, bereziki,
1982ko apirilaren 7an onartu zen Ezinduen Integrazio Sozialerako Legean. Lege
horretan, normalizaziorako honako printzipio hauek aipatzen dira: zerbitzuak, eskola
integrazioa eta arreta multiprofesionala (Ortiz, 1995).
4 taula. Hezkuntza bereziaren eta heziketa behar berezien arteko desberdintasunak
(Ortiz, 1995)
Hezkuntza berezia

Heziketabehar bereziak

– Hitz murriztailea, konnotazio peioratiboz
betea.

– Eskola integraziorako hitz zabalago eta
orokorragoa.

– "Etiketa" diagnostiko gisa erabiltzen da.

– Ikasleriaren behin betiko edo behin behineko
hezkuntzapremiak jasotzen ditu.

– Ikasle
normaltzat
hartzen
ikasleetatik urruntzen da.

diren

– Zalantzarako, arbitrariotasunerako eta
errakuntzarako bidea ematen du.
– Garapen
eta/edo
ikaskuntza
zailtasunen etiologia erabat pertsonala
dela uste du.
– Izaera marjinala eta banatzailea duten
hezkuntza ondorioak ditu.
– Curriculum
berezietako
aipamen
inplizituak antzematen dira eta, horren
ondorioz, eskola berezietakoak.
– BGPei (PDI) buruzko aipamenak egiten
ditu. Curriculumdiseinu berezietatik
sortuak dira horiek.

– Heziketabehar
bereziak
ikaslearen
hezkuntzapremiak
aipatzen
ditu,
eta
horregatik, hezkuntza berezi hitza hartzen
dute bere barnean.
– Hitz horren ezaugarri nagusia kontzeptualki
duen erlatibotasuna da.
– Ikaskuntza edo/eta garapenzailtasunen
sorreran arrazoi pertsonalak, eskolakoak edo
sozialak onartzen ditu.
– Hezkuntzaondorioek izaera positiboa dute.
– Curriculum arruntaz eta ikasle guztientzat
berdin den hezkuntzasistema bati buruz ari
da.
– Diseinu
Curricular
Arruntetik
datozen
curriculumegokitzapenak
eta
banakako
curriculumaren egokitzapenak sustatzen ditu.

Aldaketa sozialek, hainbat arlotan egindako ikerketek eta zenbait kolektiboren
eskakizunek lege berriak bultzatu dituzte azken urte hauetan, eta lege horiek, era
berean, markatu dituzte jarreraaldaketa jarraituaren bideak aniztasunarekiko
arretaren, ikaskuntzaarazoen eta eskolaerrendimenduaren aldera, betiere, ezgaituak
errespetatuz eta berdintasun giroan tratatuz.
Estatuan hezkuntzapremia bereziko ikasleen integrazioari eta arretari buruzko
azkeneko dokumentua 1985eko martxoaren 6ko Hezkuntza bereziko Ordenazio Errege
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Dekretua izan da. Dokumentu horretan (gerora eta gaur egun arte, eskolaintegrazioko
gaiaren inguruan egin den legediaren abiapuntu izan den dokumentua) txikitxikitatik
hasita behar bereziak dituzten ikasleei ikastetxe arruntean eskaini behar zaizkion
laguntza eta egokitzapenak aipatzen dira. Horrez gain, Eskola Integraziorako Proiektua
abiarazten laguntzeko, 1986ko apirilaren 11n, Errege Dekretuz, Hezkuntza Berezirako
Baliabidetegien Ikastetxe Nazionala sortzen da, Hezkuntza eta Zientzien Ministerioaren
ardurapean. Ikastetxe horrek indarrean zegoen legeditik sortutako hezkuntza
orientabideen garapena, kontrastea eta zabalkundea bermatzen zuen.
1990eko hamarkadan, Hezkuntza Sistemaren Erreforma Proiektua onartu zen eta
berari buruzko Liburu Zuria argitaratu zen (MEC, 1989b). Baina 1990eko irailaren 13an
onartutako Hezkuntza Sistemaren Ordenazio Orokorreko Lege Organikoa (HSOOL)
onartzea izan zen, azkenik, eskolaintegrazio eta normalizaziorako filosofian benetan
lagunduko duena. Lege horrek ekarri zuen hezkuntza bereziko ikastetxeak HSOOL
legeak ezartzen dituen helburuetara eta hezkuntzaetapa berrietara egokitzea eta
hezkuntzasistemaren kalitatea hobetzeko helburu orokorraren barruan txertatzea.
Aniztasunarekiko arretarekin zerikusia duten legeprozesuaren goia, hala ere,
apirilaren 28ko, 696/1995 Errege Dekretuak jo zuen, hezkuntzapremia bereziko
ikasleen hezkuntzaren ordenamendua bideratzen baitzuen. Dekretu horrek 3.
artikuluan honela dio: “hezkuntzapremia bereziak dituzten haurren hezkuntzaarreta
eskainiko da, arreta horren beharra dagoela antzeman bezain laster, edozein adinetan,
edo ezgaitasuna agertzeko arriskua dagoela igarri bezain laster”. Eta honela gehitzen
du: “hezkuntzaadministrazioak identifikatu beharko ditu hezkuntzaprozesuan zehar
beharrezkoak izango diren laguntzak eta bitartekoak. Proposamen horiek ebaluazio
psikopedagogikoan oinarrituko dira...”.
Legedien ildotik, 2002ko abenduaren 23an Hezkuntzaren Kalitateari buruzko 10/2002
Lege Organikoa onartu zen. Lege horrek arrazoiak agertzean zera zioen: “Hezkuntza
sistemak konfigurazio malgua izan behar du, gizakien desberdintasunetara egokitu
behar du, pertsona bakoitzaren gaitasun, behar, interes eta heldutasunerritmoetara,
denontzako kalitatezko emaitzak lortzeari uko egin gabe, hain zuzen”.
Lege horrek, I tituluko VII. kapituluan, hezkuntzapremia zehatzen izendapenean,
garrantzi berezia ematen zien ikasle atzerritarrei, intelektualki gaindohatu diren ikasleei
eta behar bereziko ikasleei eta “hezkuntzaadministrazioei marko orokor bat ezartzen
die, kasu guztietan, ikasle horiek dituzten egoeretarako eta beharretarako hezkuntza
erantzun egokia bermatuko duena”.
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Legearen 40. artikuluak kalitateko hezkuntzarako aukeraberdintasunerako
printzipioak ezartzen zituen. Laugarren atalean, berriz, hezkuntzapremia bereziak
dituzten ikasleen gaia jorratzen zen 44. (eremua), 45. (beharren balioespena), 46.
(eskolatzea), 47. (ikastetxeetako baliabideak) eta 48. (laneko eta gizarteko integrazioa)
artikuluetan.
Azkenik, legedien bidea amaitzeko, 2006an, maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntza Lege
Organikoa onartu zen. Lege horren II. tituluaren izenburua hauxe da: “Ekitatea
Hezkuntzan”. Titulu horretako lehenengo kapituluak hezkuntzalaguntza espezifikoa
behar duten ikasleak aipatzen ditu. 71. artikuluan printzipioak aipatzen dira, eta 72.ean,
baliabideak. Gero 3 sekzioak aipatzen dira:


Lehenengo sekzioa: hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleak. Atal horrek
3 artikulu hartzen ditu: 73. artikulua: arloa. Artikulu horretan hezkuntzabehar
bereziak dituen ikaslea zein den zehazten da. 74. artikulua (eskolatzea).
Artikulu horren arabera, hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen
eskolatzeak normalizaziorako eta eskolan hartzeko printzipioetan oinarritu
behar du, bereizkeria baztertu eta berdintasuna areagotuko baitu. Era berean,
premia bereziak ahalik eta lehen identifikatu, ebaluatu eta erantzuna eman
behar zaie, besteak beste. 75. artikuluan gizarterako eta lanerako integrazioa
nola egin behar den aipatzen da.





Bigarren sekzioa: adimengaitasun handiko ikasleak. Atal horretan 2 artikulu
daude, 76. artikuluan (arloa), ikasle horien beharren identifikazioa, ebaluazioa
eta interbentzioa aipatzen dira. 77. artikuluan, berriz, eskolatzeari buruzko
gomendioak ematen dira.
Hirugarren sekzioa: hezkuntzasistema espainiarrean berandu integratu diren
ikasleak. Bertan bi artikulu agertzen dira. 78. artikuluaren arabera
(eskolatzea), Administrazio publikoak kanpotik etorritako ikasleen integrazioa
bermatu beharra du. 79. artikuluak, azkenik, berariazko programak aipatzen
ditu: kanpotik etorritako ikasleak hizkuntzahutsune larriak baditu edota
gaitasun eta ezagutza murritzak erakusten baditu, Administrazioari dagokio
berariazko programak eskaintzea, etorkinen integrazioa errazteko eta
bermatzeko.

Lege eta dekretu askoren bidez babestu nahi izan dira behar bereziak dituzten
ikasleen eskubide eta beharrak, hala ere, zailtasunak hor daude eta horiek gainditzen
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jarraitu beharra dago, gaur egun oraindik gure gizartean aurreiritzi askorekin topo
egiten baitugu.

3.1.5 HEZIKETAPREMIA BEREZIEN KONTZEPTUAREN ONDOREN
Hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen integrazioak zuen helburuetako bat zen
hezkuntza berezia antolatzeko moduan aldaketak egitea, batez ere, ezgaitasun bati
lotuak zeuden hezkuntzaeskakizunetan. Arrazoi horregatik, ikasle mota hori ikastetxe
berezietatik ikastetxe arruntetara bideratzen da. Baina jarduera horrek mugak jartzen
dizkio hezkuntzaintegrazioari, banakako hezkuntzaerantzuna behar duen ikasle
multzo handi bati ez baitio erantzunik ematen (Marchesi, 1999).
Beraz, integrazioaren eta hezkuntza bereziaren arteko eztabaida bukaezinak
proposamen erradikalagoak aurkezteko bidea eman du, hezkuntza eta eskola
inklusiboaren mugimenduaren inguruan biltzen direnak. Ordutik aurrera, hezkuntza,
lan eta gizartemailako inklusioa lortzea izango da helburua.
Orain arte indar guztiak bereziki integratu eta entrenatu behar zen gizakiarekin
erabiltzen ziren; orain, berriz, indar horiek inguruan egin beharreko aldaketetara
bideratzen dira (fisikoak eta gizakien eta erakundeen jokaerari dagozkionak), inguru
integratu batek ezgaitasuna duen pertsona berdintzat har dezan. Modu horretan,
denontzako eskolaren eta lan integratuaren kontzeptuen ondoan, geroago, aniztasun,
kulturaniztun eta antzeko kontzeptuak agertzen dira, eta, horrenbestez, gizaki guztiei
irekitako etorkizunerako hainbat eskola eta gizarteeredu planteatzen dira (Verdugo,
2002).
Eskola inklusiboen mugimendu horrek aldaketa sakona bultzatu nahi du
ikastetxeetan, diskriminaziorik gabe ikasle guztiak onartzeko eta haien aukeretara
egokitutako hezkuntzaerantzuna eskaintzeko. Baina hain egiteko zabala ezin du
hezkuntzasistemak bakarrik bere gain hartu, aitzitik, gizarte osoak herritar guztien
integrazioan lagunduko duten bideak bilatzen lagundu beharko du. Ikuspuntu
horretatik, eskola inklusiboak, beste ekarpen bat lirateke, berdintasun handiagoa
lortzeko eta joera baztertzaileak ekidin nahi dituen gizartea lortzeko egin daitezkeen
ekimenen artetik (Marchesi, 1999).
Hala eta guztiz ere, inklusioranzko bideak jarreraaldaketa motelarekin topo egiten
du. Ildo horretatik, O’Hanlonek dio (1995, Torresek aipatua, 1999, 116. or.) eskola
inklusiboaren aldeko mugimenduak nazioarteko mugimenduei begiratu beharko dietela
emaitza onak lortzeko, helburu hori lortzeak hezkuntzakomunitateko kide guztiak,
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hezkuntzapolitika guztiak eta irakasleen prestakuntzaprozesuak inplikatzen baititu.
Pentsamenduildo horretatik, UNESCOk Salamancan antolatutako Hezkuntzapremia
berezietarako munduko biltzarrean (1994) eskola inklusiborantz jotzeko orientabideak
jaso ziren ondorioetan, hala nola “eskola inklusiboak dira jarrera diskriminatzaileak
saihesteko bitartekorik eraginkorrenak, harrera komunitateak sortuz, gizarte inklusiboa
eraikiz eta guztiontzako hezkuntza lortuz; horrez gain, heziketa eraginkorra eskaintzen
dio gehiengoari”.
Curriculumaren ikuspegitik inklusioari buruzko ikusmolde berriak ikasleen zailtasunen
arazoa eskolako esperientzian parte hartzearekin lotzen du, lau uste hauetan oinarrituz
(Arnáiz, 1997, 102.or.):



“Edozein ikaslek arazoak izan ditzake eskolan.
Hezkuntzamailako zailtasunak irakaslearen jarduna hobetzeko bidea iradoki
dezake, kontuan hartzen baitu zailtasunak ez datozela ikaslearengandik soilik;
antolakuntzaneurrien, hartutako erabakien, erabilitako baliabideen eta
sortutako giroaren ondorio ere izan daitezkeela onartzen du.





Aldaketa horiek ikasteko baldintza hobeak eskaintzen dizkiete ikasle guztiei.
Curriculumaren ikuspegitik, helburu nagusia hau da: ikaskuntza
irakaskuntzaren baldintzak hobetzea.
Irakasleek laguntza jaso behar lukete beren jarduteko modua aldatu nahi
dutenean. Horrek irakasleen erantzukizun partekatua eta ezhierarkikoa
eskatzen du, irakasle arrunta izan edo beharren erantzunetan espezializatua
izan”.

Uste horiek, arestian aipatutako printzipioetan oinarrituta, eskolaeredu zehatza eraiki
nahi dute eta horietara jo behar litzateke aurrera egiteko, honako alderdi hauek
abiaburu hartuta: curriculum muinbakarra, bakarra eta askotarikoa, eta irakasleen
birprofesionaltasuna;
elkarrekintzan
eta
heterogeneotasunean
oinarritutako
antolakuntzaegitura berria; lan solidarioan eta kooperatiboan oinarritutako
irakaskuntzaestilo berria, eta, azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa,
familiaren eta komunitatearen partehartzea kulturen arteko heziketaprozesuan
laguntzeko (López Melero, 1997).
Ikusi dugun bezala, irakasleak prozesuko faktore garrantzitsu bat izan dira, azken
batean, “irakasle on”ek irakaskuntzaarrakasta lortzeko aukera gehiago dituzte eta.
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1993an OCDEk 10 herrialdetan egindako lanaren arabera, gerora Hopkinsek eta
Sternek 1996an argitaratua, sei dira irakasle onaren ezaugarri nagusiak:
1. Konpromisoa: ikasle guztiei laguntzeko borondatea.
2. Nahitasuna: ikasleei maitasuna adieraztea.
3. Erakusten ari garen ikasgaia ezagutzea: ikaskuntza erraza egiteko gaitasuna.
4. Hainbat irakaskuntzaeredu erabiltzen
konpontzeko gaitasuna eta malgutasuna.

jakitea:

ustekabeko

egoerak

5. Gogoeta: praktikari buruz hausnarketa egiteko gaitasuna.
6. Taldelana: lankideen arteko ekimenak trukatzea.
Hortaz, aldezten ari garen aldaketa ezin da gertatu estrategia argirik gabe, hasierako
prestakuntzarik gabe eta lankideen arteko elkartasunik gabe: “Irakasle onak errazago
azaltzen dira irakaslearen ahalegina saritzeko baldintza egokiak eta elkarren artean
laguntzeko giroa duten eskoletan” (Marchesi, 1999, 70. or.). Gizakiaren ezgaitasun
egoerak gutxitzeko, inguruan eta gizartean egokitzapenak egin beharko dira, gaur
egungo printzipio, kontzeptu eta eredu zehatzak kontuan hartzen dituzten ikuspegi
zientifikoetan oinarrituta.
Aldaketa eta proposamen berrien bidez, ezgaituen berdintasunera iristeko
itxaropenarekin amets egiten badugu ere, gizartean praktika mota asko ikus daitezke,
aspaldian gainditutako paradigmei erantzuten dietenak, zenbait arlotan edo sektoretan
oraindik nagusi baitira. Leku askotan, zailtasun handiak daude hezkuntzainklusioa
orokortzeko eta praktikan jartzeko, enplegu lagundua edo enplegu lehiakorra
bultzatzeko programak garatzeko. Laguntza duten biziesperientziak gutxi dira, eta
umeek duten arreta falta handia da, batez ere ezgaitasun anitz, buruko atzerapen
sakona edo osasunarazo larriak dituztenentzat.

3.2 LEHEN

HAURTZAROAN
EGIN
INTERBENTZIOA: ARRETA GOIZTIARRA

BEHARREKO

Lerro hauetan ikusmenarazoak dituzten haurtxoen interbentzio psikologiko eta
pedagogikoaren berri eman nahi da. Ikusmenurritasun larria duen haur bat edo haur
itsu bat jaiotzea, ustekabe handia izaten da eta oso proba gogorra familia guztientzat.
Gurasoek frustrazio handia senti dezakete, haien itxaropenak betetzen ez dituen
haurtxo bat izan dutelako.
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Egoera berri horrek gurasoei sortzen dien estutasunak emozionalki indarrik gabe
uzten ditu haurraren heziketari aurre egiteko. Alde batetik, ez gaude ohituak gure
inguruan pertsona itsuak edukitzen, eta bestetik, gurasoek ez dakite ume horiei nola
lagundu. Horregatik, gaur egun gurasoek ahalik eta laguntza psikologiko handiena jaso
behar dute egoera berri horri aurre egiteko eta haur itsuaren edo ikusmenurritasun
larria duen haurraren aukerak zein diren jakiteko. Euskadin, hezkuntzazerbitzuak
(Itsuen Baliabidetegia) eta, Gipuzkoan, Gipuzkoako Haur Itsuen Guraso Elkartea (AGI
EGI) arduratzen dira gure probintziako familiei laguntza emateaz.
Ikusmenurritasuna duten haurren heziketamaila asko aldatu da azken urte hauetan.
Lehen, gurasoen eta profesionalen jarrera laguntzea eta gehiegizko babesa ematea
zen eta ez zen haurraren ahalmenen garapena bultzatzen. Zalantzarik gabe, haurrak
bere bizitzako lehen urteetan laguntza behar du, batez ere, psikologikoki, pedagogikoki
eta sozialki hezten ari denean. Baina haurrak bere ahalmenak garatzen ez baditu, bere
burua baliabiderik gabe ikusiko du eta autoestimu urria izango du, ikusmendunen
mundua eskuraezina dela pentsatuko du, eta horren ondorioz, bere munduan itxiko da,
besteen laguntzaren zain.
Trantsiziogaraiak ere alegia, gurasoek egoera onartu ala ez zalantzan daudenean
garrantzi handia izango du ikusmen urriko edo itsuaren haurraren heziketan. Beraz, ez
da haurraren heziketa baztertu behar, hasierahasieratik ilusio eta gogo guztia eduki
behar da, pertsona orekatua, bere buruarengan konfiantza duena eta, gehienbat,
autonomoa lortzeko.
Kontuan hartu behar da ikusmengaixotasunak asko direla, mota eta etiologia
zehatza eta larritasuna aintzat hartuz gero, ez baita berdina erabat itsu izatea edo
pixka bat ikustea. Egoera bakoitzak eskatzen duen hezkuntzaerantzuna desberdina
izaten da. Horrela, itsuek, hezkuntza garapena entzumenaren eta ukimenaren bidez
egingo dute, nagusiki, eta ikusmen urrikoek, berriz, ikusmenhondarrak erabili ahal
izango dituzte eta zenbait kasutan tinta irakurri ahal izango dute. Defizita agertzen den
uneak eta haren garapenak eragina izango dute haurraren garapen osoan, eta
interbentzio psikopedagogiko desberdinak eskatuko dituzte.
Atal honetan, arreta goiztiarraren gaia sakonago lantzeko asmoz, honako alderdi
hauek aztertuko dira: arreta goiztiarraren kontzeptua eta haren garapena, haurtxo
itsuen garapenaren ebaluazioa, arreta goiztiarrean interbentziorako dauden programak
eta metodoak, eta prozesu horretan gurasoek duten eginkizuna. Azkenik, ikusmen
urritasun larria duten haurren ezaugarriak aztertuko dira eta haien ikusmena hobetzeko
iradokizun batzuk ematen saiatuko gara.
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3.2.1 ARRETA GOIZTIARRAREN KONTZEPTUA ETA GARAPENA
Arreta goiztiarra honela definitzen da: haurrak bere ahalmenak ahalik eta gehien
garatzeko behar dituen esperientziak eskaintzeko asmoz egiten diren ekintzen
multzoa. (Candel, 1993).
Arreta goiztiarreko lehenengo programak arrisku handiko haurrentzat izan ziren,
gizartetalde marjinatuentzat eta arrisku biologiko handikoentzat, hala nola, haur
goiztiarrentzat, pisu urrikoentzat edo bestelako urritasunen bat (garunparalisia, Down
sindromea, itsutasuna...) zutenentzat.
Gaur egun, haurrak babesteko politika orokorraren barruan (6. irudia), urritasunik
izateko arrisku sozial handia duen edozein haur lehen mailako prebentzioprogrametan
sartzeko joera dago. Bigarren mailako prebentzioa izango da, urritasuna agertzeko
arrisku handia dagoenean edo defizita dagoenean.

Defizita dagoenean

Arrisku sozial handia

Arrisku biologiko handia

Haurrak babesteko politika

Arreta goiztiarra

(lehen mailako prebentzioa)

(bigarren mailako prebentzioa)

Urritasuna
ekiditea

6. irudia. Arreta goiztiarraren ardura eremuak (Martín, 1999, 135. or.)
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Gaur egun, arreta goiztiarreko programek, haurrarekin berarekin lan egiteaz gain,
beste alderdi batzuk ere lantzen dituzte, esate baterako, familiaren oreka, familiari
ematen zaion laguntza soziala, etxeko giro fisikoaren diseinua, haurraren osasunarekin
zerikusia duten alderdiak, eta abar. Beraz, egiten diren jarduerak haurrari, haren
familiari eta haren komunitateari zuzenduak daude. Ikuspegi horrek haurra modu
globalean hartzen du, aintzat hartzen ditu izan ditzakeen zailtasunak eta ahalmenak
eta, kontuan izaten ditu, betiere, inguruarekin elkarrekintzan dagoela. Horren ondorioz,
hezkuntzaarlotik aztertuta, diziplina asko hartzen dituen ikuspegi baten aurrean gaude;
gurasoen lana azpimarratzen du, orientabideak nahiz laguntza emateko garaian,
eskolak haurraren integrazioan duen ardura ahaztu gabe.

3.2.2 HAUR ITSUEN GARAPENAREN EBALUAZIOA
Ebaluazioa da interbentzio psikopedagogikoaren abiapuntua. Hezkuntzaren arloan
egiten den edozein ebaluaziok bi helburu garbi izan behar ditu:
1. Datuak eskaini behar ditu haurrarekin eta haren familiarekin interbentzio
hobea egin ahal izateko, norbanakoaren programazioaren garapena gidatu
ahal izateko.
2. Gure lanaren eraginkortasuna zein den jakiteko balio behar du eta, hala,
emaitzen arabera, egin beharreko aldaketak egingo dira (Martín, 1999).

3.2.2.1 Hasierako detekzioa, balioespena eta diagnostikoa
Haurraren garapenprozesua hura jaio bezain laster hasten dela ez du inork ukatzen,
eta horregatik, defiziten bat dagoenean, zenbat eta lehenago hasi hezkuntza
prozesua, orduan eta emaitza hobeak lor ditzakegu haur horren normalizazio
prozesuan.
Hori horrela izanik, urritasunaren detekzioak garrantzi berezia du hasierako
hilabeteetan. Euskadin, honako hau izaten da erabiltzen den prozedura: haurrak
jaiotakoan ospitalean ikusmenarazoren bat duela antzematen badute, Itsuen
Baliabidetegiarekin jartzen dira harremanetan. Eman eta lortu beharreko baimen
guztiak eskuratuta, prozesua hasten da. Horretarako hainbat txosten lortu behar dira:
1. Oftalmologoaren txostena: etiologiari eta ikusmenzolitasunari eta  eremuari
buruzko datuak zehaztuko ditu.
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2. Txosten neurologikoa: burmuinaren heldutasunezko garapenaz emango digu
informazioa, lesiorik dagoen adieraziz.

Arreta goiztiarraren eremuan, ebaluazioa zailagoa da haurraren adin txikiarengatik,
eta zailtasuna areagotu egiten da defiziten bat edo bestelako alterazioren bat agertzen
bada.
Ebaluazio guztietan beharrezkoa da haurraren garapenaren alderdiak banaka
aztertzea, eta ezinbestekoa da honako hauek aztertuz hastea: historia klinikoa,
behaketa sistematikoa, gurasoekiko eta hezitzaileekiko elkarrizketa... Proba horiek
lagunduko dute hasierako azterketan ebaluatzaileak atzemango ez dituen datuak
jasotzen.
Bestalde, oso garrantzitsua izango da haurrak bizi behar duen testuingurua ere
ezagutzea, adibidez, familiaren funtzionamendua, jasotzen dituen laguntzak, etxean
egiten duen bizimodua, etxeak dituen baldintzak, haurrari estimulaziorako ematen
zaizkion aukerak, etab.
Horrela, banakako plana egin ahal izango da, haurraren neurrirako helburuak eta
jarduerak zehaztuko dira, garapen harmonikoa eta erabatekoa lortuz haurraren eremu
naturalean, eta testuinguru soziofamiliarreko elkarrekintzak indartuz.
Alderdi horiez gain, garapen psikologikoarekin zerikusia duten beste alderdi batzuk
ere aztertuko dira. Ebaluaziometodo estandarizatuen artean "eskalak" daude. Itsuei
eta ikusmenurritu larriei egokitutako eskalen artean honako hauek daude (5. taula):
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5. taula. Haur itsu eta ikusmenurrituen ebaluaziorako eskalak arreta goiztiarrean
(Martín, 1999)
Eskala

Urteak

Leohardten eskala (1992)

02 urteko umeentzat

Arloak
–

–
–
–

Jarreramotrizitatea
(jarrera,
lekualdaketak
autonomia)
Komunikazioa (elkarrekintza, komunikazioa
hizkuntzaren jabekuntza)
Ukimena (hasierakoa, objektuak ukitu)
Garapen kognitiboa
Ohiturak

–

eta
eta

Ikusmenurritasuna duten
haurren adimena neurtzeko
Williamsen eskala (1956)

3,5 urtetik aurrera
Fidagarriagoa:
716 urte

–
–

Adimen orokorra
Ahozkoa da

Carolina curriculuma
(Jhonson, Jens, Attermeier
eta Harker,1991; TEA, 1994)

Hezkuntzapremia
bereziak dituzten 02
urteko haurrak

–
–
–
–

Kognizioa
Komunikazioa
Gizarteegokitzapena
Motrizitate xehea eta larria

ReynellZinkinen garapen
eskala (1989)

05 urte

–

Egokitze soziala (inguruko pertsonen aurrean haurrak
duen erreakzioa eta autolaguntza)
Inguruko azterketa (gelan orientatzea, espazio irekiak)
Ulermen sentsoriomotorra (objektuak aurkitzea,
ezagutzea, objektuen egonkortasuna, objektuen
erlazioa eta sailkapena).
Ahozkoaren ulermena (aurkitzea, ezagutzea, soinuak,
hitzak edo argibideak ulertzea).
Hizketa adierazkorraegitura (ahozko adierazpenen
egitura).
Hizketa adierazkorrahiztegia eta edukia (objektuen
erabilgarritasuna deskribatzea, gertaerak kontatzea).

–
–
–
–
–

Oregon proiektua (Brown,
Simmons eta Methvin, 1978)

06 urte

–
–
–
–
–
–

Komunikazioa
Hizkuntza
Gaitasun kognitiboa
Motrizitate xehea eta larria
Zainketa pertsonala
Sozializazioa

Heldutasun sozialeko eskala
(Maxfield eta Buchholz,
1957)

06 urte

–
–
–
–

Hizkuntza eta komunikazioa
Motorra
Eguneroko bizitzarako trebetasunak
Sozializazioa

Haurrentzako gaitasun eta
psikomotrizitate eskalak
(McCarthy, 1970)

Ikusmenhondar onak
behar dira
2,58,5 urte

–
–
–
–
–

Ahozkoa
Pertzepzioa eta manipulazioa
Numerikoa
Oroimena
Psikomotrizitatea

Gaitasun psikolinguistikoen
Illinois testa (Kirkm
McCarthy eta Kirk, 1989)

2,510 urte

–
–
–

Komunikabidea
Prozesu kognitiboak
Antolaketamailak

HOME eskala (Home
Observation for
Measurement of the
Environmenr, Caldwell eta
Bradley, 1984)

03

–

Etxean jasotako laguntza sozial,
afektiboaren kantitatea eta kalitatea

36
610

kognitibo

eta

Ikusmenurritasunaren hezkuntzaalderdiak

107

Haur txikientzat oso ebaluazio baliagarria da jolasaren behaketa sistematikoaren
bidez lortzen dena. Jarduera horren izaera ludikoa dela eta, haurraren partehartzea
lortzen da, eta haurra oso txikia bada edo psikopatologiaren bat badu, haren benetako
garapenahalmenera iristeko bidea ematen du. Alde horretatik, Loweren eta Costello
ren jolas sinbolikozko probak (1976) haurraren adinarekin erlazionatutako puntuazio
zuzena lortzeko balio du (16 urte). Era berean, haurraren jokaerari buruzko behaketa
kualitatiboak egiteko balio du.

3.2.3 ARRETA GOIZTIARREKO INTERBENTZIOPROGRAMAK
Lehenengo eta behin, esan beharra dago interbentzioprograma bat ezin dela orokorra
izan; ume bakoitza berezia da, eta haurtxo bakoitzak egoera eta behar batzuk izango
ditu arlo askotan: afektiboan, emoziozkoan, komunikatiboan, sozialean (gurasoekiko
edo anaiarrebekiko harremanean...), ikusmenekoan, motorrean, kognitiboan eta beste
zentzumenen aurkikuntzan.
Ikusmenurritasuna duten haurrekin lan egiteko estimulazioprogramak arreta
goiztiarreko beste programetatik abiatzen dira, eta edukiak eta jarduerak egokitzen
dituzte, bereziki haurraren atzerapenari dagozkion arloetan.
Ebaluazioaren ondorioz, haurrak izan ditzakeen beharrak zehaztu eta interbentzio
programaren oinarriak plantea daitezke. Gaur egun, arreta goiztiarreko programak bi
motatakoak dira:
1) Familiaren eta inguruaren arteko lankidetza handitzekoak.
2) Gurasoen eta haurren arteko elkarrekintzarako prozesuak lehenesten
dituztenak. Hori dela eta, haurra aintzat hartzeaz gain, familia egoera kontuan
hartzen duten programak egin behar dira, zeren eta, zenbaitetan, gurasoak
hezkuntzaprozesuan inplikatu baino lehen, beste behar batzuk konpondu
behar izaten baitira (Martin, 1999).

Arreta goiztiarreko programa egitean planteatu beharreko helburuak honako hauek
dira:
1. Haurraren aurrerapenak ahalik eta gehien indartzea, garapenaren arlo
guztietan independentzia lortzeko.
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2. Haurra familiaren baitan edukitzea, gurasoei eta familia osoari laguntza
emanez.
3. Esku hartzeko estrategia funtzionalak planteatu, formula artifizialak ekidinez
(Candel, 1993).
Prozesuan parte hartzen duten aldagaien konplexutasuna dela eta, oso zaila da
arreta goiztiarreko programa guztiz egokia lortzea. Horren ordez, gidak aurki ditzakegu,
helburuak eta jarduerak jasotzen dituztenak eta haurrak arlo guztietan egindako
lorpenei modu sekuentzialean jarraitzea ahalbidetzen dutenak. Hona hemen arlo
horiek: pertzeptibokognitiboa, motor larria, manipulatiboa, soziokomunikatiboa eta
autonomiaohiturak.
Eskuhartze goiztiarreko programak garatu baino lehen ezinbestekoa da honako
hauek ezagutzea:
1. Zentzumenbideek (usaimenak, ukimenak eta entzumenak), behar bezala
estimulatzen badira, ikusmen eza konpentsa dezakete.
2. Diagnostiko oftalmologikoa, etiologiaren ezagutza eta gaixotasunaren
garapena. Pronostiko zabal eta zehatzak interbentzioa erraztu eta hobetuko
du.
3. Ikusmenhondarrik balego, oso garrantzitsua da goiz estimulatzea, ikusmena
ez baita jaiotzez eta modu automatikoz garatzen, erabiliz baizik. Horren
bitartez, garunari informazioa eskaini eta heldutasunik gabeko ikusmen
sistemari garatzen laguntzen diogu.

Programa horiek, eskuarki, eredu hauek dituzte:


Etxean eskainitako zerbitzua.



Ikastetxe berezian eskainitako zerbitzua.



Bi zerbitzuen konbinazioa, lehenengo hilabeteetan etxean nagusiki,
ikastetxean egiten diren saioen maiztasuna progresiboki handituz, eta, aldi
berean, etxean jarraitzeko orientabideak eskainiz.
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Haur itsuen kasuan, arreta goiztiarreko zerbitzuak ikastetxe espezializatuetan
eskaintzeko joera dago. Programak etxean egiteko zenbait jarraibide ematen dira, eta
komenigarria izan daiteke, batez ere hasieran, umearen etxera joatea gurasoek beren
zalantzak adierazi eta ikaskuntzak finka ditzaten. Gurasoei beharrezkoak diren
aholkuak eman behar zaizkie, semealabak modu egokian hez ditzaten. Hortaz, zer
helburu izan behar ditu gurasoek semealaba itsuarekin egin beharreko interbentzioak?
(Herranz eta Rodriguez, 1989):


Beren burua aurkitzea eta objektuetatik eta beste pertsonengandik bereiztea
eta objektuak manipulatzeko eta pertsonekin erlazionatzeko gai izatea.



Bere independentziaren eta autonomiaren oinarriak jartzea.



Haurrarengan hor kanpoan dagoenaren aldeko grina eta bilaketa sustatzea.



Beste zentzumenen erabilera egokia bultzatzea, girotik datorren ahalik eta
informazio gehien jasotzeko.



Harremanetarako eredu egokien agerpena estimulatzea.



Haurrak bere buruari buruzko esperientzia positiboa lortzea, eta estimu eta
balio propioak eskuratzea, bere nahiak, sentimenduak eta ideiak adierazteko
gaitasuna izango duen pertsona izateko.

Metodologiari dagokionez, desberdindu beharra dago une batean helburu bat edota
arlo zehatza lortzea eta horretara iristeko egin beharreko jarduerak. Gurasoek
haurrarekin dituzten eguneroko ohituretara eta elkarrekintzazko jolasetara egokituta
egon behar dute jarduerek. Beharrezkoa da haurrak dituen ezaugarriak eta beharrak
kontuan hartzea eta haren ingurura egokitzea (Martin, 1999).
Haurrak bizi duen giroa, berriz, bere aberastasun eta aldakortasunagatik nabarmendu
behar da, ez dio kalterik egin behar eta ordenatua izan behar du. Haurtxoa eskaintzen
zaizkion objektuak eta egoerak esploratzera animatu behar da, haren garapen
kognitiboa eta soziokomunikatiboa areagotu daitezen.
Haurraren ahalmenak ahalik eta gehien garatzen saiatzeaz gain, komenigarria da era
askotako arazoak konpontzen lagunduko dioten estrategiak erakustea, inguratzen
duen espazioak eskuragarria izan behar du, eta hori guztia, gurasoek haurrari
eskainiko dioten segurtasun giroarekin osatuko da.
Beraz, haurrak 03 urte dituela, interbentzioa guraso eta hezitzaileen artean egin
beharreko lana izango da, eta gurasoei zenbait jarraibide emango zaizkie etxean lan

110

Ikusmenurritasunaren hezkuntzaalderdiak

egin dezaten. Irakasle espezializatuak zenbait fitxa emango dizkie semealabarekin
egiteko. Garrantzitsua da irakasleak jarduerak egiten dituenean gurasoak aurrean
egotea nola egiten diren behatuz eta ikasiz.
6. taula. Irakasleen eta gurasoen funtzioak Haur Hezkuntzako lehenengo zikloan
(Checa, 2000)
Irakaslea

Gurasoak

FUNTZIOAK

EGINBEHARRAK

FUNTZIOAK

EGINBEHARRAK

Ebaluazioen
emaitzen
baieztapena

Haurraren
behaketa

Lankidetza

Espazioa eta
denborak erraztea

Banakako lan
programa egitea

Programa eta
materialen
hautaketa

Informazioa

Bileretara joatea

Lanprograma
aurrera eramatea

– Gurasoei
aholkularitza
orokorra
eskaintzea
– Gurasoei lanak
(fitxak) ematea
– Gurasoei
adibideak eta
ereduak ematea
– Haurrarekin lan
zehatzak egitea

Lanprograma
egitea

Irakasleak
programatutako
lanak egitea

Programaren
jarraipena egitea
eta hura adostea

Taldearen
aholkularitza

3.3.3.1Interbentzio arloak
Haurra itsua edo ikusmenurritua denean interbentzioprograman arlo orokor batzuk
lantzen dira eta beste batzuk zehatzagoak izango dira, betiere, ikusmenmailari
egokituak.
Haur itsuengan, batez ere, orientazioa, mugikortasuna eta irakurtzeko eta idazteko
Brailleko aurrebaldintzak landu behar dira, eta ikusmen urrituekin, ikusmena
estimulatu eta orientazioa eta mugikortasuna landu behar dira. Pixka bat gehiago
zehaztuz, hauexek dira Oregon proiektuaren arabera landu beharreko arlo orokorrak:
1) Hizkuntzaarloa
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2) Arlo pertzeptibokognitiboa
3) Arlo soziala
4) Autonomia edo eguneroko bizitzarako trebetasunak (EBT)
5) Arlo motorra
6) Ikusmenestimulazioko arloa

Arlo bakoitzean lortu beharreko helburuak eta egin beharreko jarduerak zehazten
dira. Hizkuntzaarloan, adibidez, oso garrantzitsua da haurra ez iristea hurrengo
aldietara buruko irudikapenik ez duen hizkuntzarekin; horregatik, oso garrantzitsua
izango da hizkuntzaaurreko adierazpenak lantzea, erabateko ulermena eta
hizkuntzaren bitartez nahi duen guztia adieraztea lortu arte.
Hizkuntza mimiko adierazkor eta ulerkorrak ere landu behar dira. Haurra itsua
denean, bereziki landu behar diren arloak dira, espresio falta eta berbalismoa
(ezagutzen ez dituen hitzei buruz hitz egitea) ekiditeko. Hori dela eta, adierazkorrak
izatea garrantzitsua izango da, bere hizkuntzako hitzak modu egokian erakutsi behar
zaizkio, eta esanahia ulertzen duela ziurtatu behar da.
Arlo pertzeptibokognitiboan, aldiz, jarduerak manipulaziora eta ikerkuntzara
bideratuak daude, haurrak inguruko munduaren ezagutza hobea izan dezan.
Ikusmenezko, entzumenenezko eta ukimenezko estimulazioek bizitzaren hasierako
hilabeteetan oso garrantzitsuak diren ikaskuntzaprozesuak jartzen dituzte abian,
etorkizunean oso baliagarriak izango direnak.
Haurra itsua denean, haurraren sentipenen egoera blokeatu egiten da, eta berak
bakarrik ezingo du pertzepzioa, irudikapena, sinbolizazioa eta kontzeptualizazioa lortu.
Arlo soziala haurraren izaera soziala garatzen saiatzen da, jolasen eta lagun eta
familiakoen arteko erlazioen bidez sustatuz. Ez dugu ahaztu behar haurraren
sentimenduen adierazpena indartu eta, bide batez, bizikidetasunaren arau sozialak
ezagutarazi beharko dizkiogula, gaur egun bizi ditugun egoera nahasiak, eskola
garaian edozein haurri erakutsi beharko litzaiokeen curriculuma, alegia.
Arlo motorra, azkenik, gorputzaren kontrola lortzera, denboraespazio erlazioak
ulertzera, mugimenduaren jarreraren garapen orekatua eta eskuetako trebetasun
xehearen garapena eskuratzera bideratua dago.
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Bi motrizitate mota bereizten dira: motrizitate larria eta motrizitate xehea. Larriak
dituen helburuak honako hauek dira: gorputzaren kontrola, giharren tonua ezartzea,
orekazentzua garatzea, espaziodenbora erlazioak ulertzea. Horiek guztiak eskuratuz
gero, haurrak lortuko du normaltasunez batetik bestera ibiltzea. Xeheak, aldiz,
eskuetako trebetasunak lortzea du helburu, ukitzeko, ezagutzeko, haztatzeko…, eta
haur itsuaren garapen normalerako oso garrantzitsuak izango dira.
Arlo horrekin erlazionaturik, eguneroko bizitzarako behar diren trebetasunekin
zerikusia duen autonomia dugu; alegia, haurrak eguneroko bizitzan behar dituen
autonomia eta independentzia lortu nahi dira, adin bakoitzean egokia dena eskatuz.
Arlo bakoitzean azpiarloak planteatzen dira: elikadura, janzkera eta norberaren
garbitasuna.
Baina gure haurrak ikusmenurritasun larria badu, arlo orokorrei beste arlo zehatz
batzuk gehitu behar zaizkie: 1. Orientazioa eta mugikortasuna (O&M), 2. Ikusmenaren
estimulazioa eta, 3. Irakurtzeko eta idazteko Braille metodoa.
1. Orientazioari eta mugikortasunari dagokienez, honako aurrebaldintza hauek landu
behar dira programa formala egin baino lehen: aurrebaldintza pertzeptiboak,
kognitiboak eta motorrak.
7 taula. Orientazioari eta mugikortasunari dagozkien aurrebaldintzak.
Ikusmenhondarrak erabiltzea
Entzumenaren estimulazioa
Ukimenaren estimulazioa (objektuak esploratu eta ezagutu)
Usaimenaren estimulazioa
Pertzepzio kinestesikoaren garapena: oreka, birak eta giharren oroimena

Aurrebaldintza pertzeptiboak

Gorputzari, espaziodenborari eta ingurumenari buruzko kontzeptuen garapena
Ahozko ulermena eta adierazpena
Arazoak konpontzeko gaitasuna
Ikasitakoa orokortzeko gaitasuna
Erabakiak hartzeko gaitasuna
Aurrebaldintza kognitiboak

113

Ikusmenurritasunaren hezkuntzaalderdiak

Trebetasun motor larriak

Jarreraren kontrola
Ibileraren kontrola
Erritmoa
Koordinazioa
Estereotipien kontrola
(halakorik balego)

Trebetasun motor xeheak
Trebetasun manipulatiboak
Lantzen diren bestelako teknikak

Ateak irekitzea
Eskailerak igotzea eta
jaistea
Norberaren babeserako
teknikak
'Trailing' edo lerratze
teknikak

Aurrebaldintza motorrak
2. Ikusmenaren estimulazioa izango da, ikusmenhondarrik balego, landu beharreko
beste arlo bat. Ikusmena garatu egiten da, zenbat eta gehiago landu, orduan eta
ikusmen hobea lor dezakegu. Ikusmena estimulatzeko programa egiteko, batetik,
txosten oftalmologikoa behar dugu, haurrak duen ikusmeneremuaren eta
zolitasunaren inguruko datuak ezagutzeko, eta bestetik, ikusmena eta ukimena
estimulatzeko ariketak egin beharko ditu.

Estimulazioprogramek, batez ere, arlo hauek lantzen dituzte:



Forma, kolore, antzekotasun eta desberdintasunak bereiztea.
Irudihondoak bereiztea: objektuaren posizioa espazioan, objektu batek
besteekin duen erlazioa.

Oro har, estimulatzeko programak oinarrizko printzipio hauek izan behar ditu kontuan:


Tratamenduak banakakoa eta pertsonalizatua izan behar du. Jarduerek
haurraren garapenmailara egokituta egon behar dute.
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Maila errazenetik konplexura joan behar du. Etapa bakoitzean zailtasun
bakarra aukeratu behar da.
Tratamendu multisentsoriala egiten da. Haurra etengabe estimulatu behar da,
ingurua esploratzeko, bilatzeko eta ezagutzeko, beste zentzumenak ahalik eta
gehien erabiliz.
Haurrak egiten dituen aurrerapenak behin eta berriro indartu behar dira, ahal
den guztietan porrotsentimena ekidinez.

3. Irakurtzeko eta idazteko aurrebaldintzak. Eskuarki, irakurtzen hasteko beharrezkoa
da honako faktore hauen heldutasuna:


Espaziodenbora antolatzea



Gorputzeskemaren barneratzea



Goiko gorputz adarren independentzia



Trebetasun manipulatiboa



Bi eskuen koordinazioa



Independentzia digitala



Ukimensentiberatasunaren garapena



Adinari egokitutako hiztegia



Ahoskera zuzena (fonemak bereiztea)



Ahozkoaren ulermena



Ikaskuntzarekiko motibazioa



Manipulaziomaila orokorra.

Haurra itsua denean, honako jarduerak hauek egin daitezke irakurtzen eta idazten
hasteko aurrebaldintzak lantzeko:


Braille gimnastika
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Braille banaketarekin egindako fitxak eta ariketak



Dozena erdi arrautzako ontzien eta sei partetan zatitutako kaxen erabiltzea



Aurreidazketarako erregeletan egindako jarduerak



Aurreirakurketarako paperean egindako jarduerak



Perkins makinarekin egindako jarduerak
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Badira bestelako programak batzuk, bereziki ikusmenaren estimulazioa eta
orientazioa eta mugikortasuna lantzen dituztenak. Erabilienak honako hauek dira
(Checa, 2000, 149.or.):
1. Oregon proiektua (Brown, Simmons eta Methvin, 1978)
2. ONCEren Diseinu Curricularra (ONCE, 1993)
3. Itsuentzako arreta goiztiarrerako gida (Bardisa, Eguren, Fresnillo eta Muro, 1983)
4. Arreta goiztiarreko gida (Rafalowski, 1988)
5. Ikusmen eraginkorrerako programa (Barraga, Collins eta Hollis, 1983)
6. VAPCAP (Blanksby, 1993).
1. Oregon metodoa. 06 urteko haur itsuekin eta ikusmenurritasuna duten
haurrekin erabil daiteke. Oregon estatuan (EEBB) garatu zen eta
hezitzaileentzat eta gurasoentzat pentsatutako metodoa da. "Portage Gida"n
oinarrituta dago, eta hainbat arlotan dago banatuta: motrizitate larria,
motrizitate xehea, arlo kognitiboa, sozializazioa, autolaguntza eta hizkuntza.
Arlo bakoitzak urtez urteko helburuak eta jarduerak ditu.
2. ONCEren diseinu curricularra. Aurreko gida osatzen du, helburu batzuk
gehituz eta beste batzuk berrantolatuz (adibidez, hizkuntza arloan zeuden
gorputz eskemako alderdi batzuk motrizitate lodira pasatzen ditu). Talde
zehatzetarako gida da, ez baitira jarduerak agertzen Oregon metodoan bezala.
3. Itsuentzako arreta goiztiarrerako gida. Garapenaren arlo guztiak hartzen ditu:
psikomotorra,
pertzeptibokognitiboa,
komunikazioa
eta
hizkuntza,
afektibitatearen garapena, jolasa eta eguneroko bizitzarako trebetasunak.
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4. Arreta goiztiarra. Programa arreta goiztiarreko liburuxkez osatua dago, eta non
honako arlo hauek garatzen ditu: autonomia, komunikazioa, mugimendua eta
jolasak.
5. Ikusmen eraginkorrerako programa. Programa hor ikusmen urriko 06 urteko
haurrei zuzendua dago, eta helburua da umeek dauzkaten ikusmenarrastoak
ahalik eta gehien erabiltzen ikastea.
6. VAPCAP (ingelesez “Ikusmen Estimulazioa eta Programazioa eta Gaitasuna,
Arreta eta Prozesatzea” esan nahi du). Ikusmena ebaluatzeko zein
estimulatzeko balio duen tresna da. Helburu eta jarduera jarraituak ditu,
haurraren ikusmenaren funtzionamendua kontuan hartuz. Hitz egin aurreko
maila duten haurrekin eta urritasun bat baino gehiago dituztenekin lan egiteko
balio du.
Ebaluazioprozesuak
aztertzen ditu.

(VAP)

ebaluazio

oftalmologikoa

eta

optometrikoa

Interbentzioprozesuak (CAP), berriz, oinarri teoriko eta praktikoak eskaintzen
ditu, maisuak haurraren beharretara egokitutako programa gara dezan.

3.2.4 GURASOEN PAPERA
Ume bat jaiotzen denean, gurasoek gutxien espero dutena da haur horrek zailtasun
edo urritasunen bat edukitzea. Kasu gehienetan, egoerak sortutako emoziokrisialdia
dela eta, haurrarenganako interes falta sor daiteke, eta gurasoek haurra berea ez balitz
bezala senti dezakete. Guraso horiek kanpoko laguntza (psikologikoa) jaso behar dute
eta "haur idealaren galeragatiko dolu"aren ondoren, krisialdi pertsonal horretatik
ateratzea lortzen dute.
Cantavellaren arabera (1988), haur itsuen gurasoek egokitzeprozesuan pasatu
behar dituzten garapenaldiak hiru dira:
1. aldia:
egokitzekrisialdia. Aldi horretan gurasoek emoziozko shocka
jasaten dute eta diagnostikoa erabat edo partzialki ukatzen dute. Une
horretatik aurrera, mediku batetik bestera ibiliko dira, diagnostikoa zuzena
dela ziurtatu arte.
2. aldia:
egokitzedinamika. Aldi horretan gurasoek egoera onartzen dute,
baina asko dira sortzen diren sentimenduak: erruak, depresioak, ukazioak,
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gaitzondoak edo frustrazioak. Horiek utzikeria edo haurraren tratu
aldakorra ekar dezakete edo, bestela, gehiegizko babeserako joera, eta
horrek guztiak haurraren garapen ebolutiboa eten dezake. Prozesu
horrek, gurasoen artean arazo handiak, beste semealabengan nahasteak
eta bestelako nahasteak eragin ditzake.
3. aldia:
egokitzeko moduak. Egokitzea hiru modutara egin daiteke eta
modu bakoitzean bi jarrera atzematen dira:
– Baikorra: jarrera modu batek defizitaren eta mugen onarpen errealista
egiten du eta beste batek, berriz, egokitzapen erlatiboa (heldutasunik
gabekoa).
– Ezkorra: jarrera modu batek, defizita modu errealistan ez onartzea dakar
eta beste batek, emoziozko krisialdiak behin eta berriz gertatzea.
– Deuseztua: kasu batzuetan, azkenean gurasoak banandu edo dibortziatu
egiten dira eta besteetan, buruko gaixotasunen bat gertatzen da.
Ezgaitasunen bat duen semealabarik jaiotzeak sortzen duen familiaegoera oso zaila
eta konplexua da; arrazoi horregatik, egoera eta semealaba hori onartu ahal izateko,
gurasoek laguntza jaso behar dute ahalik eta azkarren. Maiz, gurasoek une horretan
depresioegoera pasatzen dute eta eskuarki, egoera errealismoz onarturik bukatzen
da.
Hain zailak diren une horietan, beharrezkoa da gurasoak modu objektiboz
informatzea, itxaropen faltsurik sortu gabe. Egoerak sortzen duen egonezinaren eta
esperientzia ezaren ondorioz, arazo berdina duten gurasoak bildu egiten dira eta
gurasoelkarteak sortzen dituzte. Talde horietan jasotzen duten emoziolaguntza balio
handikoa da. Talde horietan, semealaben garapen eta etorkizunaren aurrean gurasoei
sortzen zaizkien zalantzak eta beldurrak azaltzen dira. Hala ere, talde horietan parte
hartzeko, aldez aurretik, "dolua" landu beharra dago, bakardade eta hausnarketa
uneak bizi behar dira, terapeuta baten laguntzarekin.
Ildo horretatik, Euskadiko Itsuentzako Baliabidetegiaz gain (ikasle itsuak edo ikusmen
urriko ikasleak eskolatuak dituzten ikastetxeei laguntza ematen dien erakunde
publikoa, autonomiaerkidegoko hiru hiriburuetan egoitza duena), Gipuzkoan Ikusmen
Urriko Umeen Guraso Elkartea dago (AGIEGI), 1980an sortutakoa. Elkarte hori
ikusmen urriko umeen integrazioa babesten aitzindari izan zen probintzia horretan.
Gaur egun, kezka bera duten elkarteen mugimendua da: familien zaintza psikosoziala.
Haien helburuak hauek dira:
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1. Familiako kide guztien bizitza kalitatea zaintzea, maila sozial eta pertsonaleko
egoera desegokiei aurrea hartuz.
2. Familiako semealaben gizarteratze osoa lortzea, erabateko autonomiaren
garapena bilatuz.
3. Lankidetzazko jarrerekin eskolako integrazioprozesuan parte hartzea,
gurasoek eta irakasleek eginkizun bakarra dutela kontuan hartuz: haur horien
prestakuntza eta heziketa.

Oftalmologo baten laguntza, gizartelaguntzailearen arreta, begirale boluntarioek
antolaturiko aisialdirako programa eta familien arteko laguntzarako espazioa
eskaintzen dizkie elkarteak gurasoei.
Atal guztiak garrantzitsuak diren arren, azkena nabarmentzea interesgarria da,
elkarteak eskaintzen duen familien arteko laguntza, alegia. Egun, inork ez du zalantzan
jartzen arazoak dituzten familiei lagundu egin behar zaiela, are gehiago familian
ezgaituren bat baldin badago, zeren eta kasu batzuetan egoerak bizikidetasuna
desegin baitezake.
Beraz, ez da umearekin bakarrik lan egin behar, urrutirago joan behar da. Haurtxoak
arreta goiztiarreko programa egin arren, ez da ahaztu behar gurasoekin, bereziki, lan
egin behar dela. Hezkuntza goiztiarren ondorioek haurra erabat gizarteratzen
lagunduko dute, baina, era berean, arazo baten errealitatera egokitutako gurasoen
integrazioa ere bilatu beharko dute.
Ildo horretatik, arreta goiztiarreko protagonista nagusia familia dela esan dezakegu.
Interbentzioaren bidez, familiak jasan duen shock emozionala arindu nahi da, eta, aldi
berean erakutsi nahi zaie harremanetan sortzen den desorekari aurre egiten eta haur
itsuak bidal ditzakeen keinuak eta adierazpenak interpretatzen. Keinu horiek ulertzea
oso garrantzitsua da lehenengo harremanak edo lotura afektiboak ondo sendotu
daitezen. Haurraren eta gurasoen arteko atxikimenduaren garapena hasierahasieratik
landu behar da, eta horretarako gurasoek behar adinako oreka psikologikoa eduki
behar dute.
Gurasoek jakin beharra dute komunikazioa ez dela begien bidez egingo, baizik eta
belarriaren bidez, eta haurrak haiek hitz egiten dutenean burua beste aldera jiratzen
badu, hori arretaseinalea dela; hobeto entzutearren egiten duen mugimendua da, ez
mespretxuzko mugimendua, askotan guraso askok interpretatu duten moduan.
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Irribarrea ere gutxiagotan agertuko da, eta agertzen denean indartu beharra dago;
bestela desagertzeko arriskua dugu, haurrak ez baitu ikusten besteok gustura
gaudenean irribarre egiten dugula.
Bestalde, haurraren eskutxoak oso garrantzitsuak izango dira espresiobiderako,
aurpegian espresio gutxi izango baitu. Helduen eskuek ere garrantzi handia izango
dute, jolasak eta laztanak egiteko (ukimena eta zentzumen kinestesikoa lantzen dira)
eta kanpoan dauden gauzak ezagutzeko (objektuak eman ukitzeko, esploratzeko,
ezaugarriak ezagutzeko...).

3.2.5 UME ITSUEN ARRETA GOIZTIARRA 0 URTETIK 6 URTERA BITARTEAN
Arreta goiztiarreko programa diseinatzeko eta aurrera eramateko Martínezek (2005)
hiru aldi aipatzen ditu: arreta goiztiarra lehenengo sei hilabeteetan, arreta goiztiarra sei
hilabetetatik hiru urte bitartean eta arreta goiztiarra hiru urtetik sei urtera.

3.2.5.1Arreta goiztiarra lehenengo sei hilabeteetan
Haurrak dituen jokaera guztiak estimulatuko dira: xurgatzea, heltzea, entzumena,
erreflexu motrizak. Azter ditzagun, bada, bananbanan:

Xurgatzea
Haurrek xurgatzea elikatzeko erabiltzeaz gain, objektuak eta bere gorputza
esploratzeko ere erabiltzen dute. Ikusmen urriko haurrekin honako jarduera hauek
landu behar lirateke:
 Atzamarrak eta eta eskuak xurgatzea.
 Gurasoen eskuak eta aurpegia miazkatzea.
 Maindireak, ohazalak, txintxirrinak dituzten mantak, panpinak (sehaskan izan
ditzakeen gauza guztiak, betiere mina egiten ez dutenak)
Jarduera horien helburua da haurrak sailkapen arruntak egiten hastea: xurgatzeko
gauza atseginak (eskuak, titiburua, aurpegia) eta desatseginak (manta, panpina); jana
ematen duten gauzak (titiburua, tetina) eta abar.
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Heltzea
Ikusmenestimulaziorik ez egoteak heltzearen garapena normala eragozten du, eta
maiz ukitzeko gorrotoa ere atzeman daiteke. Ikusmenak gauzei heltzeko garaian
erreferentziak ematen dizkigu, eta ikusmen eza jarduera hauen bidez osa daiteke:
 Aita edo ama hurbilduko da, eta haurrari eskutik helduko dio.
 Haurra besoetan duela, bere aurpegia, ilea eta ahoa ukiaraziko dizkio.
Atzamarrak mugituko ditu eta haurrari bere atzamarrak mugitzen utziko dio.
 Haurrak objektuak ikusten ez dituenez, ez du haiek ukitzeko gogorik sentitzen;
ondoan jartzen saiatu behar dugu, ustekabean uki ditzan.
 Gogortasun desberdineko materialak azaletik ukiaraziko dizkio, haurrak har
ditzan: mukizapiak, lokarriak, maindirepuntak...
 Askotariko ezaugarriak dituzten objektuak, hezeak, lehorrak eta ehundura
desberdineko gauzak emango dizkio haurrari, ukitu, heldu, askatu ditzan.
Objektu gogor eta borobilenetatik hastea komeni izaten da eta polikipoliki
leunetara pasatu.
 Haurra bere kabuz heltzea lortu behar da; adibidez, panpina bat emango zaio
xurgatzeko, eta ondoren panpina eskuekin hartuko du.
 Hasieran objektuak errefusatu eta bota egiten dituzte, soinuarengatik non
dagoen jakiteko, baina, jarrera hori ez bada desagertzen, estereotipia bihur
daiteke, eta hori ekiditea ez da oso erraza izaten, baina honako arau hauek
har daitezke kontuan:
– Objektua bota duela kontuan hartu gabe, berriz eman.
– Objektua bota behar duela ikusten dugunean, eskutik hartu poliki bota ez
dezan.
– Objektua botatzen duenean, esanahia bilatu: jolas bat asmatu, ipuina...
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Entzumena
Entzumeneko lehenengo erreakzioak ahotsaren bitartez egiten dira. Horregatik honako
aholku hauek hartu behar dira kontuan:
 Ahal den guztietan, haurrarekin hitz egin, inkontzienteki guraso guztiek egiten
duten bezala: berarengana hurbiltzean hitz egin, edo negar egiten duenean,
eta baratzen asmatu.
 Ahoarekin egindako soinuak eta geroko bokalizazioak hitzen eta ukitu fisikoen
bidez indartu.
 Hainbat posiziotatik hitz egin (sehaskaren bi aldetatik) buruarekin soinua
bilatzeko mugimenduak egin ditzan (bigarren hilabetetik aurrera).
 Horrelako jarduerak egitean, komenigarria da amak umea ukitzea, alde
batetik, ondo bilatu duela jakiteko eta, bestetik, ahotsa eta bere presentziaren
ezagutza bideratzeko.
 Txintxirrinak esku eta oinen ondoan jarriz, errepikaturiko eta nahita egindako
erreakzioak indartu eta soinua duen objektua bilatzen lagunduko diogu.

Erreflexu motrizak
Beharrezkoa da haurraren gorputzak ingurua ondo ezagutzea. Itsuak ez du sehaska
ikusten, eta horregatik komeni da eremu horren jabe izatea. Honela lortuko da:
 jarrera aldatuz
 sehaska haurrak egiten dituen aldaketak sentitzeko moduan jarriz
 haurrak estalkia kentzen duenean hotza eta beroa sentitzen utziz
 aurpegian jartzen diogun mukizapia edo maindirea kentzen jolastuz

3.3.5.2

Arreta goiztiarra sei hilabetetik hiru urtera

Garai horretan, haurraren garapenean garrantzitsuak izango diren alderdiak indartu
beharko dira, honako hauek, hain zuzen ere: objektuen ezagutza, mugimenduen
murrizketa eta espazioko erlazioen ezagutza, giharren garapena, jarrera desegokiak
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ekiditea, bere buruaren ezagutza eta psikomotizitategaitasunak, objektuen
egonkortasuna, orokortzea, eguneroko bizitzarako trebetasunak, jana eta edana, eta
garbiketa eta janztea.

Objektuen ezagutza
Hezkuntzaestimulazioa ikusmen ezak uzten duen hutsunea betetzen saiatzen da,
entzumenaren bidez, besteak beste. Lau hilabetetik aurrera objektuak emango zaizkio
ezagutzen ikas dezan. Egunero erabiltzen diren eta arriskutsuak ez diren objektuak
izaten dira: koilara, esponjak, plastikozko edalontziak, panpinak, puxikak...
Polikipoliki gurasoek gogortasun, tamaina, pisu desberdineko objektuak emango
dizkiote, haurrak xurgatu, mugitu, lurrera bota edo nahi duena egiteko.

Mugimenduen murrizketa eta espazioko erlazioen ezagutza
Haurrak ez badira asko mugitzen, komeni da guk haiek tokiz mugitzea, alfonbran
esertzea, lau hankatan mugitzen laguntzea...
Haurra lau hankatan ibiltzen hasten denean komeni da gehien erabiltzen den gelan
egotea. Hasieran "parketxo”an egongo da eta gero lurrean jarritako mantatxo batean
eseriko dugu. Haurrak berehala ikasiko du gelako altzariak ezagutzen eta bertan
kokatzen erreferentziak erabiliz. Gurasoek lagundu diezaiokete honako hauek kontuan
hartuz:
 Altzariak ez direla mugitu behar (erreferentziak mantentzeko).
 Puska daitezkeen objektuak kendu behar dira, baina altzariak ezer gabe uztea
ere ez da komeni. Tamainagatik arriskutsuak izan daitezkeenak kendu eta
polikipoliki, haurrari dagoen arriskua esanez, arriskutsuagoak izan daitezkeen
objektuak gehituz joan gaitezke.
 Haurrari bere esploraziobidean jarraitu, eta jarrera hori indartu.
 Soinuerreferentzia finkoak eduki behar dira: erlojua, irratia, telebista, musika
ekipoa, eta abar.
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Ez da komeni haurra normalean dagoen tokitik mugitzea, bere espazio erreferentziak
galduko baititu. Bestalde, haurrak espazioak ezagutu arren, ez da berez oinez hasiko.
Ibiltzean eskuak esploratzeko libre edukiko ditu, baina lurreko laguntzapuntuak ere
galduko ditu.

Giharren garapena
Hipotonia ekiditeko giharren garapena landu behar da, jarduera normalak eginez,
haurrari laguntza eta konfiantza emanez, baina gehiegizko babesa ematera iritsi gabe.

Jarrera desegokiak ekiditea
Jarrera desegokiak ekiditeko mota honetako jarduerak landuko dira:
 Bizkarra eta lepoa indartzeko ariketak.
 Jarreraren ahozko zuzenketa.
Norberaren ezagutza eta gaitasun psikomotrizak
Behin baino gehiagotan aipatu dugu sortzetiko itsuek atzerapen motorra izaten dutela.
Haurrak inguruan dauden estimuluak ez ditu ikusten eta bere kabuz ez du burua
altxatuko zerbait ikusteko, edo ez da lau hankatan jarriko zerbaiten bila joateko, ikusle
batek egingo lukeen moduan. Jarduera horiek edota beste jarrera batzuk ez direnez
berez sortuko, bultzatu egingo ditugu.
Ibiltzen hasteko erabili ohi diren tresnak (takataka, eta abar) ez dira oso egokiak
izaten, haurrari ez baitiote uzten espazioa ondo ezagutzen. Polikipoliki logela eta
etxea ezagutzeak hankak ondo kontrolatzen erakusten dio, eta kontrol hori handitu
egin daiteke mugimenduzko zenbait jolas, joanetorri azkarrak, jarreraaldaketak (salto
egitea, makurtzea eta altxatzea adibidez), eta abar eginez.
Eskuko motrizitatea ere landuz joango gara, haurrari ukimena estimulatuko dioten
objektu txikiak eskainiz; horrenbestez, bere trebetasun psikomotorra garatuz joango
da, eta zehaztasun handiagoz ukitzen ikasiko du.
Haur itsua zenbat eta gehiago estimulatu, orduan eta estereotipia gutxiago izatea
lortuko dugu. Estereotipiak haurra aspertzen denean eta estimulu falta duenean
azaltzen dira, eta aspergarritasun hori ekiditeko, haurra bere burua estimulatzen
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hasten da, begiak eskuarekin estutuz, ahoa eta belarria ukituz edota balantza eginez.
Estereotipiak ekiditeko, beraz, komeni da:
 Haurrari ahalik eta estimulu gehien eskaintzea, batez ere estereotipiak egiten
hasten dela ikusten badugu.
 Estereotipiei esanahi bat bilatzen saiatu eta horren aurrean erantzun bat
eman, adibidez, haurrak balantza egiten duenean, abesti bat abesten
duenean, jolasen bat egiten duenean…
 Ahozko zuzenketak.

Objektuaren egonkortasuna
Haurtxo ikusleek 18 hilabetera arte ez dute, oro har, objektuaren egonkortasuna
ikasten. Haur itsuengan atzerapena gertatzen da eta aldaketa nabarmena da:
ikusmenik ezean entzumena erabiliko dute ikaskuntza hau egiteko. Hau da, nozio hau
ikasten ari diren bitartean, ama entzuten badute, hor dagoen seinale izango da, baina
ez badute entzuten negarrez hasiko dira bakarrik utzi dituztela uste dutelako; nahiz eta
gurasoak gelan egon; haientzat ez daude entzuten dituzten arte. Objektuaren
egonkortasunaren nozioa ulertzen dutenean, badakite akaso ama ez dutela entzuten,
baina hor nonbait dagoela (sukaldean, egongelan...). Nozio horren lorpenean aurrera
egiteko mota honetako jarduerak egin daitezke:
 Soinua egiten duten objektuak erabili, musikatresnak, elkar jotzen dutenak...
 Haurra erori zaiona bila dezan estimulatu behar dugu.

Orokortzeko zailtasuna
Haurrari antzeko egoera asko eskaini beharko zaizkio, erantzun bera eman dezan.

Eguneroko bizitzarako trebetasunak
Haurrak egunero independentziarako bidean lagunduko dioten zenbait jarduera egin
behar ditu, eta horiek egiten familian ikasten da (koilara erabiltzen, arropa jartzen, eta
abar.) Haur ikusmendunek, oro har, jertsea janzten dietenean, prozedura
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esperimentatu eta ikusi egiten dute. Itsuek, aldiz, esperimentatu besterik ez dute
egiten, eta zaila da beren kabuz ikastea. Horregatik, denbora eta jarduera asko egin
beharko dira ikasprozesu hori egiteko.

Jana eta edana
Haurrak bosgarren hilabetetik aurrera (edo lehenago) xurgatzeaz gain, jateko beste
ohitura batzuk hartzen ikasi behar du eta koilaraz jaten erakutsiko diogu horretarako
gai dela ikusten dugunean. Horretarako koilara eskuan jarri eta plateretik ahora
eramaten lagunduko diogu, berak ikasi arte.
Aurrerago, haurra jaki solidoak jaten hasiko da eta murtxikatzen ikasiko du. Urte edo
urte eta erdirekin haurrak bakarrik jaten ikasi beharko luke, baina, ahal bada, elikagaiak
tresnarik gabe hartuz, eskuak erabiliz. Hala ere, lehenengo koilaraz jaten erakutsiko
diogu, eta gero sardexkarekin. Komeni da aldez aurretik gurasoek pusketak egitea, eta
platerean eta mahaian jakia (ogia) non duen bilatzen laguntzea.

Garbitzea eta janztea
Hasieran arlo horretan ere, gurasoek ahal duten laguntza guztia eskaini beharko diote
haurrari, baina haurra astiroastiro bere jantzi batzuk ezagutzen hasiko da, eta nola
erabiltzen diren eta nola janzten diren jakin nahiko du.
Era berean, komuna erabili behar dela erakutsi beharko zaio, hesteetako
mugimenduak pixontzian edo komunean eserita egotearekin lotzen ikas dezan.

3.2.5.3Hiru eta sei urte bitarteko arreta goiztiarra
Orain arte, haurrak hiru urterekin hasten ziren eskolan, nahiz eta haurtzaindegietan
edo bi urteko geletan egoteko aukera ere bazegoen. Lehenago edo geroago hasita
ere, haurraren kontrola eta ondo egokitzeko ahaleginak eskolak eta familiak egin behar
dituzte. Bien arteko ardura izango da. Bestalde, haurraren tutoreak irakasle ibiltariaren
aholkua eta laguntza izango ditu, gelan eta eskolan haurraren erabateko normalizazioa
bermatuz.
Garai horretan haurrak zenbait zailtasun izango ditu eta laguntza bereziak eskaini
beharko zaizkio, besteak beste, honako arlo hauetan: irudikapenezko jokaeretan,
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jokaera sinbolikoetan, hizkuntzan, objektuen ezagutzan, espazio erlazioen ezagutzan,
psikomotrizitatean, eguneroko bizitzarako trebetasunetan.
Bi urtetik hiru urtera bitartean, garrantzi handia dute jokaera sinbolikoarekin zerikusia
duten jarduerek, hala nola, imitazioak, buruko irudiak, jolas sinbolikoak, marrazkiak eta
hizkuntzak. Haur itsuak, eskuarki, hizkuntza besterik ez du garatzen. Beraz, aurreko
aldian ere lantzen has daitezke ondoren aipatuko diren zenbait jarduera eta arlo.
Ikusmen ezak ez dio haurrari uzten jarrerak edo besteek egiten dituzten keinuak
imitatzen, eta, horren ondorioz, ezin ditu besteek bezala bere burua eta ekintzak
garatu. Keinuak ezin baditu imitatu, hiru jarrera gerta daitezke:
 Bere buruari baino ez erreparatzea, pasibotasuna, ikusleengan izaten ez diren
jarrerak eta urteen buruan areagotu daitezkeenak.
 Estereotipiaren bitartez bere burua estimulatzea; besteek egiten dituzten
jarduerak ikasten ez dituenez, aurrekoak errepikatzera joko du.
 Imitazioa irudikapenaren bitartez ordezkatuko du; hala, ingurua antzematen ez
duenean, berea sortzen saiatuko da.

Ikusmen bidezko imitazioaren gabeziak jolasaren garapenean ere atzerapenak
ekarriko ditu; irratiko edo txapelketetako hizlariak edo irakasleen ahotsak imitatzeko
joera izango du, jolas modura.

Jarduera sinbolikoak
Imitazioa eta bestelako jokaeren garapena estimulatzeko modurik hoberena haurraren
interesetik gertu dagoen jokaera erabiltzea izango da: jolasa, alegia.
Jolasak bi alderdi interesgarri ditu: haurraren gaitasun psikomotorrak eta irudikatzeko
gaitasuna garatzea. Jolasaren elementuak erabiliz, haurra egoera berriak asmatzeko
gai izatea bilatzen da eta erraztasunez jokatzea, errealitatea imitatuz. Gorputz
imitaziorako jolasak eraikuntzajolasekin tartekatu daitezke, hainbat material erabiliz,
objektuak, egoerak eta errealitateko espazioak irudikatzeko.
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Hizkuntza
Hizkuntzaren ikasprozesua nahiko normala izaten da, ez da atzerapen handirik izaten
eta komenigarria izaten da ikasten dituen hitz guztien esanahia ondo dakiela
bermatzea; bestela, hitz asko erabil ditzake esanahia ezagutu gabe.

Objektuen ezagutza
Hizkuntza zein ukimena ondo garatzeko objektuen ezagutza areagotzea komeni da,
haiei buruz ahalik eta datu gehien jakin ditzan: nolakoak diren, zertarako balio duten,
izan ditzaketen aldaerak... Objektuekin egin daitezkeen jarduerak honelakoak izan
daitezke:
 Objektuen arteko ezaugarriak aurkitu eta identifikatu (forma, tamaina, lodiera,
luzera, ehundura...).
 Objektuekin eragiketak egin: antzekotasunen arabera sailkatu (forma, tamaina,
elementu komunak...) edo ezaugarri egonkorren arabera (altuenak, lodienak,
handienak...).
 Beste elementuen ezaugarrien arabera objektuak aldatu: material batzuk
puskatzen edo eraldatzen direla (papera, plastilina...) eta beste batzuk ezin
direla aldatu ikasi. Urak zenbait objektutan eragiten dituen aldaketak ezagutu:
gailetak, esponja...
 Bata bestearen barruan sartu eta horren ondorioz bere itxura aldatzen duten
objektuak erabili: objektuak sartu eta ateratzeko ariketak egin, piezak ahokatu,
desegin, berregin…
 Mugimenduarekin erraz aldatzen diren formak erabili (borobilak) edo, bestela,
angeluak dituztenak, eta horiekin mugimendua zailagoa dela ikasi.
 Oso handiak izateagatik eskuekin osoosorik nolakoak diren igartzen zailak
diren objektuak erabiltzen saiatu. Izan ere, halakoak pertzepzioasoziazioen
bidez ikasi beharko ditu.
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Espazioko erlazioen ezagutza
Adin horietan haurrak ondo ezagutuko ditu bere etxeko eta eskolako gela gehienak.
Haurrak ezagutza hori espazio irekietan hasi beharko du, autonomia pixka bat eman
beharko diogu, edota ume ikusmendunekin lagunduta joan daiteke. Espazio
erreferentzia oinarrizkoenak landu beharko dira: barruankanpoan, gorabehera,
aurreanatzean, eskuinezker. Horretarako ohiko hurrenkera erabiliko da: lehendabizi
bere burua erreferentziatzat hartuta, gero objektuak, eta azkenik hizkuntza erabiliz.
Ikasitako espazioen kontzeptuak ondo gogoratzeko komenigarria da ikasitako bideak
errepikatzea, puntu batera iristeko aurrez pasatu behar diren tokiak gogoratzea, ariketa
itzulgarriak egitea, eta abar.

Psikomotrizitatea
Haur itsuari ikusleekin jolasten erakustea oso ona izaten da, parkeetan eta
antzekoetan egiten dituzten jolasen bidez, bere gaitasun fisikoak zeintzuk diren ikas
baitezake; gorputzatalen kontrola eta aldi bereko mugimenduak ere erraztuko dizkio.
Eskoletan egiten diren psikomotrizitateko lanak ere oso komenigarriak izango dira
haur itsuentzat. Aipatzekoak dira honako hauek:
 Koordinazio dinamiko orokorra lantzeko ariketak. Gorputzatal guztiak modu
egoki, orokor eta globalean landu: salto koordinatuak, ibiltzeko eta laster
egiteko beso eta hanken mugimendua, hanka puntatan, lau hankatan ibili, eta
abar.
 Motrizitate xeheko ariketak. Eskuak eta atzamarrak kontrolatzea lortu nahi da,
eskolako zenbait lanetarako ezinbestekoa baita: erliebean dagoen lerro bat
punteatzea, azalera leunak eta lakarrak atzamarrekin ukitzea, harian sartzea,
eta abar.
 Jolas fisikoa. Biribilean edo pilotan jolastu, lasterketak, erritmo jolasak egin ...
Eguneroko bizitzarako trebetasunak
Haurrak egunero jardueretan ahalik eta independentziarik handiena lortzea izango da
helburua.
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 Jana. Koilara eta sardea trebetasunez erabiltzen eta jana platerean bilatzen
ikasten duenean, edalontzia betetzen, erretilutik zerbitzatzen eta ogia
aiztoarekin mozten erakutsiko diogu, gero fruituak zuritzen eta azkenik,
sardexkarekin batera erabiltzen.
 Norberaren garbiketa. Komuna eta komuneko papera egoki erabiltzen
erakutsiko zaio haurrari; eskuak garbitzen, xaboia erabiltzen, eskuoihala
bilatzen, musua garbitu eta lehortzen, orrazten... Polikipoliki, komunean
bakarrik utziko dugu, eta behar duen guztia prestatzen erakutsiko zaio.
 Jantzia. Lehendabizi arropa eranzten erakutsiko diogu (galtzerdiak eta zapatak
eranzten, alkandoren eta galtzen botoiak askatzen, jertseak kentzen...) eta
gero arropa ezagutzen ikastea komeni da. Eranzten dituen arropak bere
lekuan uzten erakutsi behar diogu (garbigailuan, armairuan, apalean...),
hurrengoan non dituen gogora dezan. Arropa eranzten ondo ikasi duenean,
janzten erakutsiko diogu.
Etxeko lanetan laguntzea ere ona da, bere anaiarrebek egiten duten moduan;
objektu delikatuak erabiltzen eta etxeko zein tokitan dauden ere jakin beharko
luke.

3.2.6 IKUSMEN URRIKO HAURREN ARRETA GOIZTIARRA
Gaur egun, erabat itsuak diren haurren kopurua txikia da; normalagoa da ikusmen
sistema larriki hondatua izatea. Ikusmentrebetasunen kalte larriek eragiten dituzten
anomaliak bizitzaren lehenengo urteetan gertatzen badira, edo jaiotzezkoak edo
herentziazkoak badira, defizitak prozesu pertzeptibobisuala erabat edo partzialki
inhibitzen du. Erretinaren garapenari eta funtzioari, bide optikoari edota ikusmenarlo
kortikalari eragiten diete. Beraz, haurrak bere ikusmenesperientziak mugatuak ditu,
ikusmenaren bidez ezin duelako informaziorik jaso edo aukerarik ez duelako ikusmen
normala duten pertsonekin berak jasotzen dituen inpresioak alderatzeko (Bueno,
1991). Ikusmenurritasunaren mota asko daude, eta honako aipu hau horren
adierazgarri garbia izan daiteke:
"Ikusmenurritasuna duen haur baten garapenprofilean arazo hauek ager daitezke:
egokitzeprozesuaren atzerapena edo gurasoen begiradak duen finkotasun eza,
gertuko objektuekiko konbergentzia falta edo argitasunari hipersentiberatasuna
handiegia izatea. Ikusmen binokularra hondatuta izateak ikuspen estereoskopikoa
zailtzen du, eta sakontasunaren pertzepzioa eragozten. Ikusmenzolitasuna gutxitzeak
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ez du xehetasunak ikusten uzten, eskuekin ikuskatzen edota objektuei antzematen. Bat
egiteko edo egokitzeko zailtasunak kalte egiten dio, eskutik objektura edo objektutik
eskura edo beste objektura batera begirada aldatzeko aukerari. Hondatutako egiturek
koloreen ikusmena honda dezakete edo begien mugimenduarekin objektuei jarraitu
ahal izatea eragotz dezakete, batez ere ikuseremuan oso azkar mugitzen
badira" (Bueno, Espejo eta Toro, 1995, 32.or.).
Ikusmendefizitaren ondorioei modu askotan antzeman dakizkieke, esate baterako,
formen bereizketan, eskubegien koordinazioan, eta objektuak eskuratzeko eta haiei
heltzeko prozesuan. Nabariak izaten dira objektu txikiekiko motibazio falta, heldutasun
motorraren atzerapena, berdintasunen eta desberdintasunen behaketarako, irudiak
begiratzeko edo zirriborroak egiteko sumatzen diren atzerapenak edo interes eza.
Begien mugimenduen bidez objektuei jarraitzeko ere zailtasunak dituzte, eta maiz
arazoak izaten dituzte irudihondoak bereizteko, perspektiba lortzeko eta formak
irudikatzeko. Era berean, erlazio bisoespazialaren garapenean moteltasuna nabari da,
eta zehaztasunak argi eta garbi atzemateko zailtasunak izaten dituzte.
Horiek guztiak kontuan izanik, ikusmen urria duen haurrari eskainiko zaion arreta
haur itsuari eskainiko zaionaren antzekoa izango da, baina ikusmenhondarrak
estimulatuta. Ikusmenaren trebetasun funtzional guztiak lortzeko, honako alderdi hauek
azpimarratu behar dira (Martin, 1999):
 motibazioa, gurasoen sentimendu eta jarrera psikologikoekin oso erlazionatua
dagoena,
 gaitasun kognitiboa, pertzepzio mailarekin oso lotua egongo dena,
 eta, azkenik, "ikusteko" eskaintzen zaizkion aukerak.
Ikusmen urria duten haurren heziketaz arduratzen diren pertsonek oso kontuan
izan behar dituzte neurri baten ikaskuntzak oztopa ditzaketen ezaugarri batzuk
(Leonhardt, 1992):
 Ikusmen urria duten haurrek mundua desitxuraturik ikusten dute,
errealitatearen itxuraldatze sistematikoak jasaten dituzte, eta, horren ondorioz,
ingurua gaizki interpretatzen dute.
 Haien pertzepzioa analitikoa da, sekuentziala; beraz, motelago ikasten dute.
 Garapen motorrean ere atzerapenak izaten dira, eta horrek esan nahi du
objektuak ezagutzeko eta manipulatzeko denbora gehiago behar duela.
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 Estimuluak zehaztasunik gabe jasotzeak arretaarazoak sor ditzake.
 Haurrak bere buruaz duen irudiari kalte egin dakioke.
 Gurasoentzat, beharbada, ez da espero zuten haurra.
 Ikusmenerantzunen arabera jarrera anbibalenteak ager daitezke.
 Haurrak heltzen diren neurrian, zenbait gauzaz ez direla konturatzen ohartzen
dira.
 Jokaeran eta besteekiko harremanetan aldaketak egon daitezke.
 Ikusmenzailtasunak beste haurrekiko erlazioa eragotz dezake, ez dituelako
ondo ikusten eta, horren ondorioz, ezin dielako jarraitu.
 Askotan, hautematen dituen itzalak eta hotsak beldurgarriak izaten dira
haurrarentzat, batez ere ez badaki zerk egiten dituen.

Ez da ahaztu behar haur horiek ikusteko egin behar duten ahalegina oso handia dela,
eta begiekin kontzentrazio handiko lana egin behar dutenean asko nekatzen direla.
Ikusmen urria duten haurrek arretaarazoak badituzte, estimulu batetik bestera ia
begiratu gabe pasa daitezke, eta, batzuetan, hiperaktibotasunnahasteak ere ager
daitezke (Arnáiz eta Martínez, 1998). Arreta falta ikusmeninformazio zuzena ez
edukitzetik etor daiteke, baina arazo hori konpon daiteke haurrak osatu gabeko
informazioa zein den eta zein egoeratan agertzen den kontrolatuz.
Beraz, hezkuntzaarloan ikusmenzailtasunak dituzten haurrekin lan egiten duten
profesionalek jakin behar dute ikusmenpatologia guztiak ez direla berdinak eta
gaixotasunaren arabera, asko alda daitekeela ume batetik bestera ikusteko modua.
Ikusmenzailtasun guztiak ez dira betaurrekoekin konpontzen; esate baterako,
ikuseremuko zailtasunak. Ikuseremuarekin erlazionatutako defizitetan, objektuak
distantzia luzean ikus daitezke, baina ez distantzia laburrean, ez baitira haien eremuan
sartzen. Hortaz, irakasleek garbi izan behar dute, patologiaren arabera, hezkuntza
erantzun desberdina eman beharko dela.
Zailtasun horiek ingurukoek ulertzen badituzte, ez dute arazorik zertan sortu, baina
hau hala ez denean, ikusmen murritza duen ikaslea desegokiak diren jokaeren
hartzaile izan daiteke eta horrek bere jokaeran, jarreran eta baita nortasunean ere
ondorioak izan dezake.
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Ikusmen urria duen haurraren ikusmena hobetzeko iradokizunak
Ikusmen urria duen haurraren arreta goiztiarreko programaren barruan, kontuan hartu
behar da mundua ezagutzeko duten zailtasuna. Horregatik, haur horien inguruak
motibagarria izan behar du "ikusteko", kolorez betea, kolore bizikoa (zilarrak, horiak,
laranjak, zuriak eta beltzak), Leonhardtek (1992) iradokitzen duen moduan. Gurasoei
etxeko giroa umeen beharretara egokitzeko esan diezaiekegu, sormenari eta
irudikapenari lekua utziz.
"Estimulazioaren helburu nagusia, hasieran behintzat, haurrak jasotzen dituen
ikusmenestimulazioei esanahia ematea da, ikusmenprozesua osa dadin, eta prozesu
hori ahalik eta gehien bultzatzeko.
Haurrari begiratzeko poza aurkitzen lagundu behar diogu, bere ikusmina indartzen,
bere begiekin, eskuekin, gorputzarekin esperimentatzeko gogoa areagotzen, bere
inguruak, ikusmenak, adimenak eta nortasunak eskaintzen dizkion aukeretatik abiatuta.
Horregatik, ariketa edozein izanda ere, jolas gisa aurkeztuko zaio haurrari; egoerak
atsegina eta motibagarria izan behar du eta ikusmenhondarraren funtzionaltasuna
hobetzeko prozesuan haurrak partehartzaile aktiboa izan behar du” (Leonhardt, 1992,
153. or.).
Laburbilduz, haurtxo itsu eta ikusmen urrikoentzat arreta goiztiarra beharrezkoa da,
haien gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko. Maila kognitiboan eta hezkuntza mailan
eman beharreko hazkuntza gerta dadin, arreta programak antolatu behar dira, eta
gurasoen atxikimenduerlazioek egokiak izan behar dute. Horrela haurraren garapen
afektiboak, sozialak eta kognitiboak oinarri sendoak izango ditu.

3.3 IKASLE ITSUEN ETA IKUSMEN URRIKOEN ESKOLATZEA
Ikusmenurritasun larria duten ikasleei eskaintzen zaizkien hezkuntza zerbitzuek
aurrerapen handia izan dute azken hamarkada hauetan. Teknologiamaila nahiz arlo
horretako profesionalen espezializazioa egokia da,eta horrek asko erraztu du ikasle
mota horren eskolatzea eta ikaskuntzairakaskuntza prozesua.
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3.3.1 INTEGRAZIOPROZESUA EUSKAL HERRIAN
Azken hamarkadetan hezkuntzan eta bereziki hezkuntza bereziaren eremuan, gertatu
den aldaketa garrantzitsuenetako bat izan da behar bereziak zituzten haurrak
hezkuntzasisteman integratzea. Suedian sortu zen mugimendu hori; gero Norvegiara
eta Italiara zabaldu zen, eta geroago, Estatu Batuetara eta handik mendebaldeko
herrialdeetara.
Mugimendua gurasoelkarteetatik sortu zen, hezkuntzako zenbait profesionalen eta
gizartearen laguntza ere jaso zuten. Gaur egun, integrazioaren onuraz asko
eztabaidatzen den arren, hezkuntzapremia (bereziak) dituzten haurrak eskola
"normal”etara joaten dira, eta beste haurren eskubide berak dituzte.
Espainiako estatuan ezgaituen integrazioa Estatu espainiarrean apirilaren 7ko
ezinduen gizarteintegraziorako 13/1982 Legearen bidez (LISMI) arautu zen, 1978ko
Espainiako Konstituzioaren 4. artikuluaren arabera. Lege horretako 23. 1 artikuluak
zioen minusbaliotasun bat duen edonork hezkuntza orokorreko sistema arruntean
integratzeko eskubidea duela, behar izanez gero, aurreikusten diren laguntza eta
baliabideak jasoaz. Artikulu horren bigarren atalean,hezkuntza berezia aldi baterako
eta behin betiko eskainiko da, integrazioa ikastetxe arruntetan ezinezkoa den
kasuetan.
Geroago, legea zenbait dekretu eta aginduren bidez garatuz joan da. Euskadin,
ekainaren 3ko 118/1998 Dekretuak, hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen
hizkuntzaerantzuna gidatzen du "eskola muinbakarra eta integratzailearen eremuaren
barruan", eta indarrean egon behar duten printzipio orokorrak arautzen ditu:
"hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleei erantzun egokia emango zaie, euskal
hezkuntzasistema ez unibertsitarioaren maila, etapa, ziklo eta gradu guztietan
aniztasuna eta normalizazioa eskainiz. Dekretu horrek hezkuntzasisteman hasieratik
gerta daitezkeen ezberdintasunak orekatu nahi ditu eta ikasle horien eskolatzea diru
publikoaren bitartez ordaintzeko agintzen du, "behar zehatzerako eskatzen dituzten
baldintza egokietan eta etxetik gertuen dagoen inguru ez murriztailean".
Era berean, aipatzen da ikastetxe arrunta dela testuinguru normalizatzaile eta
integratzaileena, eta gela eta ikastetxe espezifikoak hezkuntzapremia bereziei aurre
egiteko beharbeharrezkoak diren kasuetan besterik ez dira aurreikusten.
Azken agindua 1998ko uztailaren 30ean argitaratu zen. Hezkuntzapremia bereziak
dituzten ikasleen eskolatzea arautzen da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sare
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publikoko eskoletan, hezkuntzasistemako etapa guztietan, arreta egokirako behar
diren baliabide ekonomikoak eskaintzen dira.
Ikusmenurrituak heldu autonomo bihurtzea nahi badugu, inguru normalizatzailea
eskaini beharra dago, haien desberdintasuna errespetatuko duena, garapen kultural,
sozial eta emozional egokia bideratuz. Integrazioaren helburu hori lortzeko, heziketak
haurraren bizitzako lehenengo unetik hasi behar du, gurasoek semealabarekin erlazio
positiboak hasteko eta edukitzeko ahal izateko behar duten laguntza eskainiz (Guinea
eta Codina, 1986).
Integrazioari buruzko eztabaida asko aldatzen da abiapuntutzat hartzen dugun
iturriaren arabera. Gobernuek emaitzak puztera jotzen dute, eta, horren arabera,
guraso, irakasle eta ikasle ezgaituek pozik onartzen dute politika hori, baina
gobernukoak ez diren azterketak eszeptikoagoak dira eta erantzun negatiboagoak
erakusten dituzte (Pelechano, García eta Hernández, 1994).
Egia esanda, zenbat eta prestakuntza eta kontzientzia handiagoa izan ikusmen
urrituaren ikasgelako irakasletutoreak, orduan eta integrazio hobea eta emaitza
hobeak izango dira eskolatze prozesuan. Ikusmen urriko ikasleak, hasiera batean
behintzat, ez du aldaketarik behar curriculumean, baina bai curriculumsarbiderako
aldaketak. Hezitzaileak urritasunaren inguruko informazioa badu, desberdintasuna
hobeto balioesteko eta errespetatzeko moduan egongo da, eta hezkuntzaerantzuna
eta interbentzio pedagogiko hobea eskaintzeko aukera izango du.
Denok hezteko dugun eskubidetik abiatuta, eskolaintegrazioa familiak bere
borondatez eta askatasunez egiten duen aukera dela gogoratu behar dugu. Gurasoek
haurraren hezkuntzapremiei hobeto erantzuten dien eskola edo ikastetxea aukeratuko
dute.
Haur itsu eta anbliopeak eskolan integratzeko gaur egun ditugun baliabidetegiak –
horiek irailaren 25eko 318/1984 Dekretuak sortu zituen eta garatu, berriz, 1984ko
urriaren 10eko Aginduak, IBTen funtzionamendua baimentzen zuenak– Hezkuntza
Sistemaren Antolamendurako Lege Orokorraren, Euskal Eskola Publikoari buruzko
Legearen eta Hezkuntzaren Kalitateari buruzko Lege Orokorraren aurrekoak dira. Beraz,
horien egitura ez dator guztiz bat gaur egungo euskal hezkuntzasistemaren
antolaketarekin. Hori dela eta, 2005eko martxoaren 10ean Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian (EHAA) argitaratu zen 40/2005 Dekretua. Dekretu horrek ikusmen urritasuna
duten ikasleak hezkuntzan integratzeko baliabidetegiak sortu zituen. Dokumentu horretako
3. artikuluak arautzen du baliabidetegi horiek nori emango dioten laguntza eta
aholkularitza:
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3. artikulua.– Honako hauei eskainiko dizkiete hezkuntzalaguntza eta aholkularitza
ikusteko urritasuna duten ikasleak hezkuntzan barne hartzeko baliabidetegiek:
a) Ikusteko urritasuna duten ikasleak eskolatzen dituzten eta unibertsitatekoak ez
diren Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei.
b) Ikastetxeetan itsu diren edo ikusmenurritasuna duten ikasleei arreta
zuzenean eskaintzen dieten hezkuntzako profesionalei eta gisa horretako
ikasleak hezteko prozesuan esku hartzen duten hezkuntzakomunitateko
eragileei.
c) Itsu diren edo ikusteko urritasuna duten Euskal Autonomia Erkidegoko
ikasleei, unibertsitatekoa ez den irakaskuntzako hezkuntzaetapa edo maila
guztietan eskolatutakoei, ikastetxe publikoetan nahiz itunpekoetan
eskolatutakoak izan. Helduen Hezkuntzako eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako
ikasleei ere eskainiko zaie arreta.
d) Itsu izatetik edo ikusteko urritasuna izatetik eratorritako hezkuntzapremia
bereziak dituzten ikasleen familiei, dagozkien tutoreekin eta, hala badagokio,
dagokien Berritzeguneko hezkuntzapremia berezietako aholkulariekin batera.

4. eta 5. artikuluan, berriz, baliabidetegien helburua eta funtzioak zehazten dira:
4. artikulua.– Hauxe izango da ikusteko urritasuna duten ikasleak hezkuntzan barne
hartzeko baliabidetegien helburu nagusia: ikusteko urritasuna duten ikasleak
hezkuntzan barne hartzea lortzea, eskolaren esparruan nahiz gizartean. Hezkuntza
komunitateko eragile guztiei eman beharko diete aholku eta horiekin guztiekin esku
hartu beharko dute. Gainera, ikaslearen hezkuntzaingurunean eragin beharko dute,
horiek benetan barne hartzeko. Horrezaz gain, ikaslearen ikasteko eta irakasteko
prozesua erraztu behar dute eta behar duten berariazko laguntza eskaini. Xede izango
ditu, halaber, irakasleei eta ikastetxeetako bestelako profesionalei aholku ematea,
familiei orientabidea eskaintzea eta beren prestakuntza hobetzeko eguneratzeko
ekintzetan parte hartzea.
5. artikulua.– Honako hauek izango dira, aldiz, ikusteko urritasuna duten ikasleak
hezkuntzan barne hartzeko baliabidetegien funtzioak:
1.–Aholkularitza ematea hezkuntzako profesionalei eta hezkuntzakomunitateari.
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a) Gisa horretako ikasleak eskolatzen dituzten ikastetxeekin batera egitea lan,
eta aholkularitza eta babesa eskaintzea itsutasunarekin eta ikusteko
urritasunarekin zerikusia duten berariazko alderdien inguruan.
b) Gisa horretako ikasleak eskolatuko dituzten ikastetxeetako hezkuntza
komunitateari laguntza pedagogikoa eskaintzea ikaslea ikastetxean
sartzeko uneari begira. Ikaslearen ezaugarrien berri emango zaie, baita
arreta eskaintzeko taldeak emango dien laguntzaren eta horretarako
baliabideen berri ere.
c) Berritzeguneetako hezkuntzapremia berezietako aholkulariekin batera
jardutea ikaslearen balioespen psikopedagogikoa egiteko garaian eta
ikasleak dituen hezkuntzapremia bereziak eta horiei erantzuteko egoki
diren estrategiak zehazteko unean.
d) Jardueraplanak prestatzeko eta horien jarraipena egiteko zereginetan
laguntzea, baita egoki irizten diren curriculumaren egokitzapenak edo
curriculumera sartzeko egokitzapenak prestatzeko zereginetan ere.
Horrezaz gain, horiek garatzeko beharrezkoa den berariazko materiala
ahalbidetzea.
e) Ikastetxeari garaiz ematea erabiliko diren eta grabatuta edo Braille
sistemara transkribatuta dauden irakasmaterial eta liburuei, ikasliburuei
nahiz irakurketakoei, buruzko informazioa.
f) Berritzeguneekin batera lan egitea eskolako testuinguruan gisa horretako
ikasleekin diharduten irakasleak prestatzeko komenigarri izan daitezkeen
prestakuntzaekintzak diseinatzeko eta gauzatzeko garaian.
g) Ikasleei heldubizitzara iragateko orientabide egokia eskaintzea,
Berritzeguneetako
hezkuntzapremia
berezietako
aholkulariarekin
lankidetzan.
h) Berritzeguneetako hezkuntzapremia berezietako aholkulariekin eta
ikastetxeekin batera lan egitea ikasleei norbanakoaren, eskolaren,
familiaren eta bokazioaren inguruko orientabidea emateko garaian, betiere
ikusteko urritasunak berez dakartzan berezitasunei dagokienez. Arreta
berezia egingo zaie ikaslearen beraren bilakaeran nahiz familian sor
litezkeen une erabakigarriei.
2.–Itsu diren edo ikusteko urritasuna duten ikasleei laguntzea.
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a) Ikaslearekin lan egitea bere burua onar dezan eta itsutasunera edo/eta
ikusteko urritasunera egokitzeko prozesuan laguntzea, baita nork bere
buruaren kontzeptu egokia osatzen laguntzea ere.
b) Eskolatutako ikasle itsuari edo ikusmenurritasuna duenari behar
babesa eskaintzea, zuzenean nahiz zeharka, berariaz eta adituen
esku hartuz itsutasunarekin edo ikusmenurritasunarekin zerikusia
esparruetan eta ikusmenurritasuna delaeta egokitzeko eskatzen
esparruetan.

duen
bidez
duten
duten

c) Ikasleari eremu psikosozialean laguntzea, bai berdinen arteko harremanen
ikuspegitik, bai mota bereko urritasuna dutenekiko harremanen ikuspegitik.
Ikastetxeek antolatutako hainbat jardueramotatan parte hartu ahal izateko
bideak ezartzen laguntzea, beren gizartetrebetasunak hobetzeko eta beren
integrazioa errazteko helburuarekin.
d) Ikasleak eskoletarako behar duen materiala egokitzea eta, hala badagokio,
ikastetxeko irakasleei aholkuak ematea egokitzapen horiek egiteko moduari
buruz.
e) Ikaslearen ikastokia egokituko dela bermatzeko estrategiak finkatzea.
Horretarako, bere eskolako zereginak egitea ahalbidetuko dion material
bibliografiko eta espezifikoaz hornitzea, okupazioterapeutekin lankidetzan.
f) Ikasleei bideratutako gizartetrebetasunen programak diseinatzea eta
prestatzea, irakasleek erabil ditzaten.
3.–Laguntza eta aholkularitza eskaintzea itsutasunetik edo ikusteko urritasunetik
eratorritako hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen familiei.
a) Familiekin komunikatzeko plana finkatzea tutoreekin
horretarako, mezuak homogeneizatzeko irizpideak ezartzea.

batera

eta,

b) Familiei edo, adindun nagusi badira, ikasleei beren prestakuntzaibilbideari
eta arrakastaz ikasteko behar dituzten estrategiei buruzko aholkularitza
emateko saioak egitea.
c) Familiekin batera ezartzea ikaslearen hezkuntzaprozesuan jarduteko eta
laguntzeko irizpide komunak.

Dekretu horren 16. artikuluaren arabera, halaber, ikusmenurritasuna duten ikasleak
hezkuntzan integratzeko baliabidetegiko langileak ibiltariak izango dira eta bertan
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zuzendaria eta ikusmenurritasuna duten ikasleei laguntza espezializatua emateko
teknikariak arituko dira.
Gaur egun, honako langile hauek daude ikusmenurritasuna duten ikasleak
hezkuntzan integratzeko baliabidetegietan:
 Gipuzkoa: zuzendaria eta ikusmenurritasuna
espezializatua emateko 13 teknikari.

duten

ikasleei

laguntza

 Bizkaia: zuzendaria eta ikusmenurritasuna
espezializatua emateko 19 teknikari.

duten

ikasleei

laguntza

 Araba: zuzendaria eta ikusmenurritasuna
espezializatua emateko 10 teknikari.

duten

ikasleei

laguntza

Ikasleak honako irizpide hauen arabera banatzen dira irakasleen artean:
1. Ikaslearen etapa. Ikasleak honako etapa hauen arabera banatzen dira:
 arreta goiztiarra (06 urte)
 lehen hezkuntza (612 urte)
 bigarren hezkuntza (12 urtetik aurrera).
2. Eskolatik IBra dagoen distantzia (irakasleak lurraldeko herrietara mugitzen
dira).
3. Ikusmenpatologiak dakartzan beharrak.
4. Irakasle batek dituen ikasleen artean itsu bat egotea gutxienez eta gehienez.

Ikasle bakoitzarekin astean, gehienez, 4 ordu egoten dira irakasleak eta lansaioak,
gehienez, bi ordukoak izan daitezke. Ikasleek jasotzen dituzten laguntzaorduak
gutxituz joaten dira, hobera egiten duten neurrian edo behar dituzten baliabideak ahalik
eta hobekien erabiltzen dituzten neurrian.
IBrako sarbidea Berritzeguneetatik egiten da. Ikastetxeak eskaera egiten dio
Berritzeguneari gurasoei baimena eskatu ondoren. Berritzeguneak protokoloa osatzen
du, eta datuak jasotzen ditu. Gero, ikusmenari buruzko txostena eskatzen zaio
oftalmologoari, ikasleak duen ikusmenpatologiaren ziurtagiria presta dezan.
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Ikaslearen eskaera IBra iristen denean, balioetsi egiten da, eta horren arabera,
familiari eta tutoreari helaraziko zaien diagnostikoa prestatzen da. Une horretatik
aurrera, irakasle ibiltariak ikasle horren eskolatze egokia bermatuko duten baliabideak
eskaintzeaz (giza baliabideak eta teknikoak) arduratzen dira.
Ikusmenurritasuna duen ikaslea eskolan sartzen denean, hauek izango dira aurki
ditzakeen profesionalak:


Irakasle tutorea: komenigarria litzateke irakasle guztiek ezagutzea ikusmen
urritasunak sortzen dituen hezkuntzapremia bereziak. Hauek dira tutorearen
funtzioak: gelako funtzionamendua programatzea, ikaslearen ikasprozesua
gainbegiratzea eta hezkuntzaprozesua ebaluatzea.
Beharrezkoak badira, curriculumaren egokitzapenak egiteko ardura izango du,
eta ikaslearen arreta pertsonalizatua lortzeko beharrezkoak diren giza
baliabideak, baliabide materialak eta teknikoak eskatuko ditu. Horretaz gain,
familiarekiko harremanez arduratuko da. Harremana ahalik eta hurbilena eta
emankorrena izan dadin, beste zenbait profesionalek bere laguntza eskain
dezakete, horiek guztiak hezkuntzapremia bereziak dituen haurraren
onurarako izango baitira.
Aldianaldian, prozesuan parte hartzen duten beste profesionalekin
elkarlanean arituko da, ikaslearen aurrerapen egokia ziurtatzeko.





Laguntzairakaslea edo pedagogia terapeutikoko irakaslea: eskuarki ikasle
horiek ez dute irakasle mota horren premia izaten, baina horrela izango balitz,
erabaki zuzenena hartzeko, prozesuan parte hartzen duten profesionalen
koordinazioa eskatuko litzateke; hots, tutorearena, laguntzazerbitzuarena eta
eskolako zuzendaritzarena. Dena den, laguntzairakasleak, irakasle
tutorerekin, aholkulariarekin eta diziplina anitzeko taldearekin batera lan
egingo du, ikaslearen ebaluazio curricularra egiteko garaian, banakako
curriculumaren egokitzapenak egitekoan eta familiekin bilerak izatean.
Irakasle ibiltaria (IBko irakasle propioa): arlo horretan espezializatutako
irakasleak dira. Ikasleak behar dituen material tekniko eta didaktikoak
eskaintzeaz gain, tutorearekin lankidetzan jardungo du egin beharreko lan
jakinetan. 1998ko uztailaren 30eko aginduko 50. artikuluan esaten da irakasle
ibiltariak premia bereziak dituzten ikasleak eskolatzen laguntzen duela, eta,
besteak beste, ikusmen urriko ikasleen eskolaintegrazioan lagunduko duten
irakasleak aipatzen dira.
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Talde multiprofesionalak: laguntzairakaslearekin batera, irakasle tutoreari
beharrezkoak diren arlo guztietan aholkuak emango dizkiote. 1998ko
uztailaren 30eko aginduko 46. artikuluan, hau esaten da: talde horiek
dimentsio bikoitzean lan egiten dute, orokorra eta espezializatua, eta irakasle
aholkulari edo orientatzailearen bidez parte hartuko dute eskoletan,
curriculumaren egokitzapenak egiteko eta garatzeko garaian, besteak beste.

Ikusmen urriko haurra integratzea lortu nahi bada, ikusmenurritasuna duen umea
eskolatu baino lehen, zenbait arlo hartu behar dira kontuan. Lehenengo eta behin,
integrazioa erraztuko duen gaitasun intelektual eta sozial nahiko izan beharko du
haurrak. Bigarren, familiarekiko lankidetzak une horretan garrantzi ikaragarria du.
Hirugarren, eskolak eta irakasleek umea beste ikasleen moduan hartzeko prestatuak
eta kontzientziatuak egon behar dute, eta ahalik eta profesionaltasunik handiena
erakutsi. Ikusmenurritasuna duten umeetan espezializaturiko irakasleek informazioa
eman beharko dute, ikasle horien ezaugarriei eta eskainiko zaien laguntza eta
orientazioari buruz.
Ikusmen urriko ikasleentzako curriculumak helburu jakin batzuk edukiko ditu eta, behar
izanez gero, beharrezkoak diren egokitzapen espezifikoetan zehaztuko dira.
Arreta handiena baliabideei egin beharko zaie. Ikusmenzailtasun larrien kasuan,
haurrak Braille sisteman irakurri eta idatzi behar badu, transkripzioak egin beharko dira,
eta ikusmen urriko umeen kasuan, berriz, beharrezkoa den material egokitua jarri
beharko da ikaslearen esku, curriculumari arazorik gabe jarraitu ahal izateko.
Itsuak edo ikusmenurritasun larria duten ikasleek teknikari espezialisten laguntza
beharko dute garapeneko zenbait arlotan, esate baterako, birgaitzerako teknikariarena
(BT), orientazio eta mugikortasun espezialistarena, material tifloteknikoetako
teknikariarena, Braille adituarena, eta abarrena.

3.3.2 HEZKUNTZA ERANTZUNA: CURRICULUM ARRUNTA
Beraz, orain arte esandakoaren arabera, argi gelditu beharko luke, behar bereziak
dituzten ikasleez ari garenean, behar berezia duten ikasleak deskribatzen ari garela eta
ez dugula haien ezgaitasuna azpimarratzen; horregatik, hezkuntzasistemak behar
horiei erantzuteko neurriak jarri behar dituela ulertzen da.
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Ildo horretatik, Gimeno Sacristánek (1993) honela justifikatzen du curriculum arrunta
derrigorrezko eskolan:
















Curriculum arruntak kulturaaniztasunari aurre egiten dio, eta pluraltasuna eta
banakako edo taldeko desberdintasun guztiak errespetatzen ditu.
Curriculuma ez da ikasle batek jasotzen duen curriculum osoa. Curriculum
arrunta partekatutako oinarri kulturala da, eta hori dela eta, ez ditu
desberdintasunak homogeneizatzen.
Curriculum arrunta aukeraberdintasuna lortzen laguntzeko baliabidea da,
guztion onurarako izan daitezkeen ezagutzen, gaitasunen eta balioen multzoa
dela esan daiteke, eta, horren ondorioz, ondasun kulturalen parte den
eskaintza da, gizakion berdintasunerako eta lankidetzarako bideak sortzen
dituena.
Curriculum arrunta hezkuntza orokorraren oinarria da, eta, horrezaz gain, osoa
edo globala ere izan behar du. Ezaugarri horrek hiru oinarri ditu: aukeren
berdintasunerako printzipioa; hezkuntzak gizakiaren garapen osoa lortzen
duela, eta eskolatzeak gizakion gizarteratzean duen eginkizuna.
Curriculum arruntak eskola bakarra aldarrikatzen du, denontzakoa,
bakoitzaren egoera kontuan hartu gabe. Muinbakartasunak ikaslea ahalik eta
denbora gehien eduki nahi du curriculum arruntaren barruan, berdintasuna
areagotzeko eta ikasleak bereizten ez dituen erantzun bat emateko.
Curriculum arrunta ez da edukiak zentralizatzeko bidea. Oreka lortuko da
curriculum arruntak ematen dituen aginduak oso zehatzak ez badira eta
protagonistei parte hartzeko bidea ematen badie.
Eduki komunak ez dira gai orokor zehaztugabeak. Zehaztasun eza ez da
akatsa, irakasleen, ikastetxeen eta ikasleen autonomia eta adostasuna
lortzeko modua baizik.
Agindutako curriculum arrunta irakaskuntzasistema homologatuari eska
dakiokeen gutxieneko kalitatearen erreferentea da. Curriculum arruntaren
gutxieneko agindua ez da nahitaezkotzat hartu behar, aitzitik, bi eginkizun
hauetarako balio beharko du: 1) irakasjarduenean baldintzak jartzeko
gutxieneko hori bete dadin eta 2) irakasleei erabakietan eta
profesionaltasunean laguntzeko.
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Analisi horren ondorioz, ikusmenezgaitasunak eta beste ezgaitasun batzuk dituzten
ikasleentzako eskolaeskaintzak curriculum arrunta izan behar du, derrigorrezko
eskolaldian bakoitzaren eta guztien beharretara egokituz (Brennan, 1988, Hergaty,
Hodgson eta CluniesRoss, 1988; López Melero, 1993).
Horregatik, garrantzitsua da ikastetxeak hezkuntzaproiektua izatea, hezkuntza
komunitateak onartua, kontzeptualki, metodologikoki eta antolakuntzari dagokionez
aniztasuna aintzat hartuko duena, giza talde guztiei atxikitako faktorea balitz bezala
(Liburu Zuria, 1989).
Hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleen heziketa, ikusmenurritasuna edo beste
ezgaitasun batzuk dituzten ikasleena, pasatu da irakasle espezializatuen eginkizuna
izatetik guztion interesekoa izatera.
Aurreko guztia kontuan izanda, ondoren, ikusmenurritasunari curriculum arruntean
erantzuna emateko garaian, honako arlo hauek hartu behar dira kontuan:
1. Ikusmenurritasuna duten ikasleentzako
normalizazio oinarri hartuta bideratuko da.

arreta

eskolaintegrazioa

eta

2. Eskolak muinbakartasunaren eta aniztasunaren aldeko aukera garbia egin
behar du, banakako gaitasunetara egokituz, desberdintasuna balioetsiz,
onartuz eta aitortuz.
3. Curriculumak irekia eta malgua izan behar du eta ikaslearen gaitasunetatik
abiatu, hezkuntzaerantzun pertsonalizatua emateko.
4. Ikusmenurritasuna duten pertsonen heziketak material zehatz egokiak
eskatzen ditu, espezialistek eginak. Hezkuntzasistemak baliabide materialak
eta giza baliabideak eduki behar ditu, ikasle horien arduradunak ondo
prestatuak egongo direla eta aholkularitza izango dutela ziurtatuz.
5. Sarbiderako egokitzapenek muga arkitektonikoen ezereztea dakarte. Ikasle
mota horientzat seinale egokiak lagungarri izango dira haien autonomiarako.
6. Irakasleek kualifikatuak, motibatuak eta kontzienteak izan behar dute.
Administrazio publikoak zein ONCEk ikusmen urriko pertsonen integrazioan
inplikatutako irakasleentzako ikastaroak antolatzen dituzte.
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7. Gizarte guztiari dagokio ikusmen urriko pertsonen heziketa eta, hori lortzeko,
administrazio publikoak nahiz erakunde pribatuek elkarrekin lan egin beharko
dute.
8. Lehen hezkuntzaren hasieran, batez ere lehenengo zikloan, ikusmen
urritasuna duen ikasleari arreta berezia egin behar zaio.
9. Ikusmenurritasunerako laguntzairakasleek irakasle taldearekin batera lan
egin beharko dute ikasle horien ebaluazioan, tresna egokiak eskaintzeko
(Martínez Liébana, 2000).

Hala ere, ez da ahaztu behar zaila izango dela curriculum arruntean oinarrituta
hezkuntzaerantzuna ematea eta planteamendu konplexukoa izango dela, baina,
García Pastorek (1993) dioen moduan, aurre egin beharko zaio, hausnarketaren eta
eztabaidaren laguntzaz beti.
Bestalde, ikusmenurritasunerako hezkuntzaerantzunaren kasuan eta autonomien
eremuan, hezkuntza administrazioak ikusmenurritasunaren arretarako irizpide
komunak ezarri beharko lituzke, horrek materialak eta esperientziak trukatzea
ahalbideratuko bailuke, nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoan materialak euskaraz
egin behar izateak ez duen truke hori errazten.

3.3.3 CURRICULUMA NORBANAKOARI EGOKITZEA
Orain arte esan den moduan, ikusmenurritasuna duen ikaslearen curriculumak
derrigorrezko hezkuntzako curriculum arrunta izan behar du oinarrian. Ikusmen
urritasuna duten ikasleen kasuan, goiz atzemateak garrantzi handia du, bereziki,
ikusmenhondarrak dituzten ikasleen kasuan, eta, era berean, ezinbestekoa izango da
ikasleak eta haren inguruak dituzten beharrak balioestea.
Horrek guztiak agerian uzten du balioespen psikopedagogikoa materia curricularrean
oinarrizko
erreferentea
dela
erabakiak
hartzeko
garaian.
Balioespen
psikopedagogikoak curriculum arrunta hartzen du abiapuntutzat, beharrezkoak diren
egokitzapenak eginez. Horregatik, hezkuntzapremia identifikatzea beharrezkoa izango
da eskolako curriculumeko hezkuntza jarduerak, baliabide materialak eta giza
baliabideak zehazteko (Liburu Zuria, 1989).
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Hala, curriculumaren egokitzapenaren helburua izango da, hezkuntza eskaintza
arrunta ikasle bakoitzaren gaitasunetara moldatzea.
Curriculumaren egokitzapenetan dauden mailak hainbat modutan sailkatu dira:
 curriculum orokorra
 curriculum orokorra apur bat moldatua
 curriculum orokorra nabarmen moldatua
 curriculum berezia, gehikuntza batzuk egina
 curriculum berezia

Eskolan curriculumaren egokitzapenak egiteko garaian, eragina izan dezaketen
oinarrizko elementuak hauek dira:
 Irakasle talde koordinatu eta kohesionatu batek egindako eta ebaluatutako
hezkuntzaproiekturik dagoen ala ez, hezkuntzapremia bereziak dituzten
ikasleentzako arreta jasotzen duena.
 Horizontalki eta bertikalki koordinatutako ikastetxeantolaketa dagoen, lortu
nahi diren asmoei dagokienez malgua izango dena.
 Hezkuntzamailak modu gradualean aurreikusiko dituen curriculum esplizitua
badagoen ala ez. Benetako gutxieneko komunak ezarriko dituen curriculuma
izan behar du, norberaren gaitasunen arabera, gutxieneko horiek baino
urrutiago joateko eragozpenik jarriko ez duena. Curriculum horrek garapeneko
arlo guztiak lehenetsi behar ditu, ez bakarrik kognitiboak edo intelektualak.
 Ikastetxeko sarbiderako eta mugikortasunerako baldintza fisikoak, eta
curriculumbeharrei erantzuteko egokiak diren eskolaeremuak eta ordutegiak.
 Giza baliabideak eta baliabide materialak, batez ere curriculuma osatzeko.
 Irakasleen
prestakuntza,
hezkuntzapraktika
hausnarketaren garrantzia azpimarratzen duena.

bateratuaren

gaineko
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Zehaztasun curricularreko maila bakoitzak curriculumegokitzapeneko maila bat
dakar, ikasle bakoitzaren hezkuntzapremietara iritsi arte. Curriculumaren
egokitzapenak zehaztasun curricularreko mailetan koka daitezke:
 Lehenengo maila: curriculuma.
 Bigarren maila: ikastetxearen curriculumproiektua.
 Hirugarren maila: gelako programazioa.
 Laugarren maila: curriculuma norbanakoari egokitzea.

Maila horiek kontuan izanda, ikasle guztien lehenengo egokitzapena ikastetxe mailan
egin daiteke, ikasle horien beharrei nola erantzungo dien erabakitzen baitu. Gelako
programazioen mailari dagokionez, taldearen ezaugarrietara egokituta egon behar du.
Azkenik, curriculuma ikasle bakoitzari egokitu behar zaio, premia bereziak dituzten
ikasleei zuzenduta baitago.
Honako elementu hauek izan behar ditu banakako curriculumegokitzapenak (Ortega,
1989):
 Balioespen psikopedagogikoaren txostena
 Proposamen curricularrak; (ikasleari zer, nola eta noiz erakutsi).
 Promoziorako irizpideak, egindako ahaleginak ebaluatzeko eta
murriztaileak izango ez diren inguruetara pasatzeko balioko dutenak.

hain

Banakako curriculumegokitzapena (NCE), ikusmenurritasuna duten ikasleei
dagokienez, irakasle taldeak hartu beharko luke bere gain: tutoreak, laguntza
irakasleak, eta ikaslearen ikasprozesuan parte hartzen duten espezialista guztiek;
Itsuen Baliabidetegiko espezialista talde bat ere egongo litzateke (ikus hurrengo taula).
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8. taula. Curriculumsarbidea erraztuko duten faktoreak.

CURRICULUMSARBIDEA ERRAZTUKO DUTEN FAKTOREAK
Subjektuak

Testuingurua

Curriculum
espezifikoa

Alderdi
antolatzaileak

Alderdi
teknikoak

Alderdi
metodologikoak

Laguntzen
azpiegitura

Ikusmen
estimulua.

Ikastetxearen
aukeraketa
eta ikasleen
taldekatzea

Irakurtzeko,
idazteko eta
kalkulurako
material eta
tresnak

Eremu bakoitzean
ardura orokorrak

Familia

Estimulazio
multisentso
riala

Irakurketa/
Idazketa

Eskola
eremuaren
antolaketa
Ikaslearen
kokapena

Elementu
materialak

Oinarrizko ikas./irakas.
elementuak

Elementu perts.
(zerbitz.hornid.)

Tutorea
Apunteak

Material
zehatz eta
moldatua

Ikastetxeko
orientatzaileak

Ikasliburuak
Material

O&M

Zerbitzuen koordinazioa

Curriculum egokitzapenak:
Curriculumsarbiderako elementuak
Curriculum propioaren elementuak
Curriculuma apur
bat moldatua

Curriculuma nabarmen
moldatua

Egokitutako
curriculum berezia

Iturria: Ikusmenurrituentzako eta itsuentzako zerbitzuei buruzko estatuko biltzarra (1994).
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Curriculumaren egokitzapena curriculum idatzi gisa aurkezten da; ikasle bakoitzari
egokitzen zaio eta hainbat jakintzaadarretan abiarazten da, aldez aurretik ikaslearen
gaitasunak identifikatuz edo balioetsiz, helmugak eta helburuak ezarriz. Horiek guztiak
egiteaz gain, beharrezkoak diren zerbitzu bereziak mugatu behar dira, eskolatze modu
egokiena bideratu eta ikaslearen ebaluaziorako, jarraipenerako eta kontrolerako
prozedurak jarri (Jurado, 1998).

3.3.3.1Curriculumsarbiderako egokitzapenak
Ikasle itsuek eta ikusmenurritasun larriak dituzten ikasleek curriculuma betetzeko egin
beharreko egokitzapenez ari gara. 9. taulan ikus daitekeen moduan, egokitzapen
horiek bi motatakoak dira:

9 taula. Ikasle itsu eta ikusmen urrikoentzako NCE motak (Vallés, 1999)
Curriculum zehatzaren
sarbiderako CNE

Sarbiderako CNE

Curriculumaren oinarrizko
elementuak

Orientazioa eta
mugikortasuna (O&M)

Antolaketakoak eta
espazialak

Helburuen, edukien eta
ebaluaziorako irizpideen
egokitzapena

Eguneroko bizitzarako
trebetasunak

Baliabide teknikoak

Ez dira esanguratsuak

Ikusmenaren
estimulazioa

1. Antolaketa eta espazioarloko egokitzapenak:
a) elementuen antolaketa finkoa
b) materiala erabiltzeko espazio nahikoa
c) ikasleak ibili behar duen eremua ezagutzea
d) pasabidea eragozten duten trabak kentzea
e) gelan beharren arabera esertzea

Esanguratsuak
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f) hezkuntzalaguntzarako espazioak kontuan hartzea, bai gela barruan bai
gelatik kanpo
2. Baliabide teknikoz hornitzea. Baliabide horiek ikaslearen ikusmen arazoaren
arabera aldatuko dira. Ikaslea itsua bada, baliabideak ukimenezkoak,
entzumenezkoak eta bitarikoak izango dira, baina ikasleak ikusmenhondarrak
baditu, laguntzak optikoak, tifloteknikoak eta antzekoak izango dira.

3.3.3.2

Oinarrizko curriculumdiseinuaren elementuen egokitzapenak

Helburuearako, edukietarako, metodologiarako eta ebaluaziorako irizpideei egiten
zaizkien egokitzapenak dira. Honako galdera hauei erantzuten diete: noiz erakutsi eta
ebaluatu?, zer erakutsi eta ebaluatu? eta nola erakutsi eta ebaluatu?
“Noiz erakutsi eta ebaluatu?” egokitzapenak curriculumaren tenporalizazioarekin
erlazionatuta daude, eta ikaslearen beharrei egokitu behar zaie, ikaskuntzaprozesuan
dituen ezaugarriak kontuan hartuz.
Oro har, irakasteko moduen ondorioz (nola erakutsi), ikusmen urriko ikasleak talde
zehatzetan biltzen dira; tintan edo arbelean erabilitako baliabide grafikoak
berbalizatzen dira; sinonimoak erabiliz hitzak argitzen dira, ikasleari laguntzen ez
dioten lanak (koloretako lanak...) baztertzen dira. Nola ebaluatu jakiteko, formatuak
hartu behar dira kontuan (ahozko prozedurak, Braille’n Speak erabili eta gero tintan
transkribatu...), denbora (azterketak egiteko denbora gehiago) eta erantzunen
balioespena (ikusmenedukiei garrantzi gutxiago eskaintzea...).
Edukiak ere, adibidez, I. multzokoak (gorputza: irudia eta pertzepzioa) zabaldu egin
behar dira Lehen Hezkuntzan. Ikusmen urriko ikaslearen orientazioa eta
mugikortasuna hobetu behar badira, arlo propiozeptiboak, gorputzeskemako
kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak, eta abar. landu beharko dira.
Helburuetan ikusmenurritasunekin erlazionatutakoei emango zaie lehentasuna, eta
ikasle itsuaren garapenerako garrantzitsuak ez direnak kendu.

3.3.3.3

Arlo funtzionalak berariazko curriculumean

Autonomia pertsonaleko trebetasunei lotutako eduki eta trebetasunak jasotzen ditu
curriculum mota horrek, trebetasun horiek garatzeko beharrezkoak diren baldintza
motorrak (kontrol motor larria eta xehea) eta baldintza kognitiboak (gorputzeko,
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espazioko, azalerako, tamainako eta ingurugiroko kontzeptuak). Curriculum zehatzak
honako hauek biltzen ditu:
1. Autonomia pertsonalerako trebetasunak: orientazioa eta mugikortasuna
(kokapena, soinuen bereizketa eta identifikazioa; espazioari eta denborari
buruzko oinarrizko kontzeptuak, barnealdeko mugikortasuna, trailinga,
kanpoaldeko mugikortasuna, erreferentziapuntuen eta zentzumengakoen
erabilera, trebetasun motor larriak, trebakuntza multisentsoriala, jarreren
zuzenketa…) eta eguneroko bizitzarako trebetasunak (janzteko, garbitzeko,
jateko ohiturak…).
2. Ikusmenaren estimulazioa (ikusmenmugimenduaren koordinazioa lantzen
duten estimulatzeko programak, irudihondoen bereizketa, formaren
iraunkortasuna, espazioan kokapena, espazioerlazioak...).

3.3.4

IKUSMENEZGAITASUNEN
PSIKOPEDAGOGIKOA

BAT

DUEN

IKASLEAREN

EBALUAZIO

Ebaluazio psikopedagogikoa egiteko unean, kontuan hartu beharreko arloak, laburturik,
honako hauek dira:
1. Egungo eta aurreko egoera pertsonala. Atal horrek datu hauek biltzen ditu:
– Medikuaren, oftalmologoaren, garapenaren historia eta eskolakoa.
– Zentzumenen ebaluazioa: ikusmenarena, ukimenarena, entzumenarena.
– Gaitasun orokor eta bereizgarriak eta psikomotrizitatea. Atal honetan
bereziki azpimarratzen dira gaitasun zehatzak edo Braille ikasteko aldez
aurreko baldintzak, O&Mko teknikak eta baliabide tifloteknikoak.
– Ikasteko modua: pertsonak ikasteko lanak nola egiten dituen jakin nahi da;
lana egiten jakin aurreko unea ere sartzen da, hau da, lana nola aztertu eta
konpontzen duen.
– Gaitasun curricularra: helburu orokorren lorpena ebaluatzen da, ebaluazio
irizpideetan oinarriturik.
– Nortasuna.
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2. Eskolako testuingurua. Datu hauek ezinbestekoak dira ikasprozesua ulertzeko:
– Giza baliabideak (zenbat diren, nolakoak diren laguntzak eta zerbitzuak,
bakoitzaren zeregina zehaztu eta mugatu, profesionalen jarrerak,
metodologia eta didaktika).
– Baliabide materialak (materialen hautaketa eta erabilera).
– Ikastetxeko antolakuntzaren alderdiak (espazioen eta denboren erabilera,
ikasleen taldekatzea, arauak eta ikastetxean leku batetik bestera ibiltzeko
erraztasunak).
– Eskolako integrazioa (ikaskideen jarrerak, interesatuaren jarrera, eskolaz
kanpoko jardueretan parte hartzea).

3. Familia arloa. Atal honetan honako hauek ezagutzea komeni da:
– Familiaosaera, rolak eta erlazioak.
– Hezkuntzaren inguruko jarrerak (haurraren eta familiaren arteko erlazioak,
eskolako lanetarako laguntza, espazioen eta materialen erabilgarritasuna,
erabilitako sari eta zigorrak, arauak, prestakuntzabeharra).
– Ikusmenurritasunari buruzko jarrerak, balioak eta itxaropenak (familiak
ikusmenurritasunari buruz duen ezagutza, onarpena, familiaren balio
eskala, haurrak eskolarako eta lanerako izan ditzakeen aukerei buruzko
itxaropenak, gehiegizko babesa edo autonomia, familiaren tratamendu
beharra).
– Integrazio soziala (ikusmenurrituak zenbat lagun dituen eta nolakoak;
aisialdian zer egiten duen eta zer nahi lukeen egin baina ezin duen; talde
sozialetan parte hartzea).
– Partehartzea eta lankidetza (eskolan, hezkuntzatalde laguntzailean...).
– Inguru sozioekonomikoa (auzoko jarduerak eta zerbitzuak, laguntza
osagarrien edo laguntza ekonomikoaren beharra) (Martínez Liébana, 2000).
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Taula honetan (10. taula) ebaluaziorako arlo nagusiak ikus daitezke labur,
interbentzioa gertatzen den hezkuntzamailak kontuan hartuta:
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10 taula. Itsuak edo ikusmen urrikoak diren pertsonen hezkuntzamailak eta
ebaluazio arlo nagusiak (Checa, 1999)
MAILA

ARLOAK

Haur
Hezkuntza 1
(arreta
goiztiarra)

– Ikusmenaren funtzionamendua
– Gurasoaren eta haurraren arteko erlazio afektiboa
(atxikimendua)
– Gurasoen egoera emozionala
– Familiari dagozkion espazioen ezaugarriak (estimulagarriak al
dira?)
– Inguruko elementuekiko komunikazioa. Larritasunseinaleak

Haur
Hezkuntza 2

– Ikusmenaren funtzionamendua

(eskolaurrea)

– Ukimenaren pertzepzioa
– Gorputzeskema eta espazioantolaketa
– Arreta
– Idazten eta irakurtzen ikasteko oinarrizko kontzeptuak eta aldez
aurreko baldintzak
– Jolas sinbolikoa eta irudikatzeko gaitasuna
– Hizkuntza
– Autonomia pertsonala eta norberaren laguntzarako ohiturak
– Jokaera soziala
– Familiaerlazioa

Lehen
Hezkuntza

– Ikusmenaren funtzionamendua
– Gaitasun orokorrak: arreta, oroimena
– Teknika instrumentalak: irakurmena, idazmena, kalkulua

Bigarren
Hezkuntza

– Autonomia pertsonala
– Egokitzapen pertsonala: autoestimua
– Jokaeraarazoak
– Giza trebetasunak
– Familiaerlazioa
– Lan intelektualerako ohitura eta teknikak
– Hezkuntzarako eta lanerako interesak

Helduen

– Ikusmenaren funtzionamendua
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Hezkuntza
– Ukimenaren bereizketa
– Gaitasunak: adimen orokorra eta oroimena
– Teknika instrumentalak: irakurmena eta idazmena
– Hezkuntzacurriculuma
– Autonomia pertsonala: orientazio eta mugikortasuna eta
eguneroko bizitzarako trebetasunak
– Egokitzapen pertsonala: autoestimua
– Giza trebetasunak
– Hezkuntzarako eta lanerako interesak
Askotariko
urritasunak

– Pertzepziosistema: ikusmena, entzumena, ukimena
– Psikomotrizitatea
– Gaitasun kognitiboak
– Komunikazioa eta hizkuntza
– Autonomia pertsonala
– Jokaera soziala eta emoziozkoa

3.3.4.1.

Premien identifikazioa eta ebaluazioa

Aurreko ataleko ildo beretik jarraituz, curriculumaren egokitzapena egingo duen taldea
zein izango den erabaki ondoren, ikaslearen hasierako egoera nolakoa den jakin
beharko dugu hasierako ebaluazioren bidez, eta horrek curriculumaren
egokitzapenaren helburuak zehazten lagunduko du. Helburu horiek bat etorriko dira
ikusmenurritu bakoitzak dituen hezkuntza helburuekin, curriculuma osatzen duten
arloen barruan. Ebaluazio horietatik abiatuz, haurraren beharren identifikazioprozesua
hasten da.

3.3.4.1.1.

Beste zentzumenetatik sortzen diren beharrak

Zentzumen garapenetik sortzen diren hezkuntzapremiak ezagutzeko, ikaslearen
egoera ezagutu eta ebaluatu beharko da, honako zentzumen hauei dagokienez:
ikusmenari, ukimenari edo gaitasun haptikoari, usaimenari eta dastamenari
dagokionez.
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a) Ikusmenaren ebaluazioa
Ikusmenaren funtzionamenduaren balioespenak honako fase hauek izan behar
lituzke:
 Ikusmen urria egon daitekeela adieraz dezaketen jokaerak eta sintomak
aztertzea, balioespenprotokolo baten bidez. Ikusmen urrituengan
mugikortasunarekin erlazionatutako jokaerazerrenda bat da: gertuko
eginkizunetan egiten dituen keinuak, erortzen zaizkion edo bistatik galtzen
dituen objektuen bilaketa, ikusmen eginkizunari buruzko jarrera, irakurtzeko
eta idazteko lanetan duen jarrera, koloreen bereizketa, argirik gogokoena eta
beste zenbait eginkizunekin erlazionatutako jarrerak.
 Inguruko baldintzen, lehentasunen, testuinguruen eta lanen aurrean dituen
gaitasunak eta jokaerak hautematea. Adituek inguruko baldintzen eta
hezkuntzaarloko alderdi pertsonalen behaketarako zerrenda egitea
proposatzen dute (instalazioei, espazioei, baliabide eta eskolako
antolamenduari
dagozkien
inguruko
baldintzak,
autonomiarekin
erlazionatutako baldintza pertsonalak, ikusmenaren funtzionamendumaila,
sozializazioa eta tresna lagungarrien erabilera).
 Ikusteko jarreraren ebaluazioa. Galdera sorta baten bidez balioetsiko da.
 Ikusmenpertzepzioko alderdien balioespena, non informazio hori biltzea
izango baita helburua:
1. Koloreen, formen, tamainen, kokapenen eta besteren antzekotasunen eta
desberdintasunen pertzepzioa.
2. Bi edo hiru dimentsioko ereduak imitatzeko gaitasuna.
3. Zatiaosotasuna erlazionatzeko gaitasuna.
4. Ikusmenmugimenduaren koordinazioa.
5. Irudihondoa.
6. Espazioerlazioak.
7. Ikusmenoroimena (Bueno, Espejo, Rodríguez eta Toro, 1999).

Ikusmenpertzepzioa ebaluatzeko frogarik erabilienak honako hauek dira:
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1. N. Barragaren “Ikusmeneraginkortasunaren eskala” (1989).
2. Lezineren “Ikusmenekoeskala” (BLV).
3. Ikusmeneraginkortasunaren garapenerako ebaluazioa eta programazioa,
VAPCAP (Blanksby, 1993).
4. M. Frostigen “Ikusmen pertzepziorako garapentesta” (1978).
5. Carolina curriculuma (JohnsonMartin eta beste batzuk).
6. “Balioespendiagnostikorako prozedura” (PVD), “Ikusmen eraginkortasunaren
eskala”tik aterea.
7. Chapmanen eta Tobinen “Mira y Piensa” kontrolzerrenda (1986), “Ikusmen
pertzepzioaren entrenamendurako proiektu”tik aterea.

b) Ukimenaren edo gaitasun haptikoaren ebaluazioa
Atal honetan interes gehien sortzen duena objektuen identifikazio eta ezagutza
prozesua da. Ukimenetik abiatuz ezagutzen ditu ikusmenurritasuna duen haurrak
objektuen ezaugarriak: tamaina, pisua, gogortasuna, leuntasuna, tenperatura, eta
abar. Ukimena hainbat modutan erabiltzen da, eta informaziobilketa modu
sekuentzial eta zatikatuan egiten da. Hori dela eta, ikusmenurritasuna duen
pertsona zailtasunez eta motelago iristen da objektuen ezagutza globala izatera.
Egoera horrek eragin zuzena du espazioerlazioak ulertzeko garaian; horiek
garrantzitsuak dira, esate baterako, orientaziorako eta mugikortasunerako.
Illinois curriculumean (Cronin, 1974), sistema haptikoaren edo ukimen sistemaren
ebaluazioa egiten da gizabanakoari zenbait objektu eskainiz. Ikasleak, objektuak
bananbanan aztertu ondoren, ebaluatzaileak objektuari buruz egiten dizkion hainbat
galderari erantzun behar die: objektuaren izena, zatien identifikazioa, izaera,
tamaina, luzera eta zabalera, pisua, ukia, lodiera, tenperatura; zatiak elkarrekin
erlazionatzeko eta integratzeko gaitasuna erakutsi beharko du eta, azkenik,
objektuaren izena esan beharko du berriro.
Nolanahi ere, ebaluazio mota horrek ez du arazo askorik ematen, ebaluaziotresna
egokiekin egiten bada.

c) Usaimenaren eta dastamenaren ebaluazioa
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Aurreko atalean bezala, usaimenaren eta dastamenaren ebaluazioak ez du zertan
zailtasunik izan, eta erreza izango da. Batez ere komeni zaigu jakitea haurrak zer
puntutaraino identifikatzen eta bereizten dituen zaporeak eta usainak, zeren eta
informazio hori beste zentzumenek ematen diotenarekin elkartzen badu,
esperientzia pertzeptibo hobea lortuko du, eta horrela, ikaskuntza orokorra askoz
ere osoagoa izango da.
Usaimena eta dastamena oso erraz asetzen dira, eta horien ebaluazioa egiteko,
proba gutxi egin behar dira edo hainbat denbora tartetan. Eskuarki, proba sorta
txikiak egiten dira, eguneroko usainak eta zaporeak erabiliz (Pastor, 2000).
Illinois curriculumean, usaimenaren ebaluazioa hainbat usainiturri erabiliz egiten da.
Lehendabizi, usaina identifikatzeko eskatzen zaio ikasleari, geroago, usainaren
intentsitatea (sendoa, ahula) aipatzeko, toki batekin lotzeko (zehaztu), usainaren
distantzia identifikatzeko (urruti, gertu), usaina kokatzeko edo bilatzeko eta azkenik,
bereizteko (ustela, freskoa, gozoa, garratza, eta abar.).
Dastamenaren ebaluazioa antzera egiten da. Ikasleari hainbat zapore iturri
eskaintzen zaizkio eta zaporea identifikatzeko eskatzen zaio, haren ezaugarriak
(gozoa, garratza, gazia, mingotsa...), forma (sendoa, urtsua...), ukia (zehaztu) eta
azkenik,tenperatura (beroa, hotza, epela...).

3.3.4.1.2

Orientazioan eta mugikortasunean sortzen diren beharrak

Arestian aipatu da zein garrantzitsua den ikusmenurritasuna duen haurraren
autonomia indartzea. Gurasoek, haurra babesteko ahaleginean, maiz ahazten dute
ahalik eta independentziarik handiena eskaini behar diotela haurrari, joanetorriak
modu autonomoan egitea lor dezan.
Orientazioko eta mugikortasuneko trebetasunek haur itsu eta ikusmen urrikoen
heldutasunprozesua errazten dute. Haurrak ingurua ezagutzen badu, joanetorriak
egiteko motibazioa handiagoa izango da. Horrezaz gain, orientaziorako eta
mugikortasunerako trebetasun horiek bestelako ondorio positiboak ere izango dituzte:
espazioari buruzko kontzeptuak indartzen dituzte haurrarengan (mugikortasun onerako
ezinbestekoak), haurrak bere buruaz duen irudia hobetuko dute eta bere garapen
psikomotorrean lagunduko diote.
Behar horien ebaluazioak honako hauek hartzen ditu:
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 Zentzumenak, entzumena, ukimena, usaimena, dastamena eta zentzumen
zinestesikoa.
 Oreka, giharren memoria eta birak egiteko gaitasuna.
 Kontzeptu sorta.
 Espazioorientazioa.
 Erreferentzia eta informaziopuntuak.
 Orientazioarazoak aztertzeko eta konpontzeko estrategiak.
3.3.4.1.3

Arlo intelektual eta curricularretik sortutako beharrak

Ikusmen ezak haur itsuen eta ikusmenurrituen ikasprozesua baldintzatzen du, batez
ere formari dagokionez. Haur ikusmendunak ikusmena erabiliz ikasten ditu jokaera
gehienak (onak eta txarrak). Espazio bat nola dagoen antolatua jakiteko, nahikoa
izaten da “begiratu bat” ematea. Ikusmenaren bidez jokaera ugari ikasten ditugu txiki
txikitatik. Askotan, keinuengatik haurrei gurasoen antza hartzen diegu, fisikoki
antzekotasunik izan gabe.
Haur itsuek ezin dituzte adierazi txikitatik imitazioz ikasten diren zenbait keinu, ezta
emoziozkoak ere (pozik daudenean irribarre egitea; kalte egiten dietenean, begiratu
txarra egitea, edo aldartea adierazten duten beste zenbait keinu). Luzea litzateke
haurrak imitazioz ikasten duen jokaera zerrenda eta haur itsuak ikusmen ezagatik
ikasi ezin dituenak aipatzea (jolasak, garbiketarako ohiturak, ordena...).
Ildo horretatik, garrantzi handia du hizkuntzaren eta ukimenaren bidez eskaintzen den
informazioak. Ikusiko bagenu haur itsu batek aurpegiko adierazpenik ez duela, ahalik
eta baliabide gehien erabiliko genituzke (ukimena eta hizkuntza, batez ere),
adierazpeneko hutsune hori zuzentzeko. Ez da ahaztu behar haur itsu eta ikusmen
urritu gehienen ezagutza ematen zaien informaziotik datorrela; hots, haientzat
hizkuntza da ikaskuntzarako tresnarik oinarrizkoena.
Haur itsuaren pertzepzioa beste zentzumenen bidez egiten da, entzumenaren eta
ukimenaren bidez, batik bat. Lehen ere esan den moduan, ukimenaren bidez egiten
den pertzepzioa analitikoa da. Haur itsuak, inguratzen duen espazioa ezagutzeko,
modu analitikoz jokatu behar du; esate baterako, gela batean zenbat elementu dauden
jakiteko bananbanan ukitu beharko ditu guztiak, eta polikipoliki bere buruan modu
globalean integratu. Beraz, haurrak ingurua kontrolatzeko eta mugimenduetan
ziurtasuna eta autonomia izateko, inguruko elementu guztiak sintetizatu beharko ditu.
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Jakin badakigu, itsutasunak berak ez duela intelektualki atzerapenik sortzen, betiere,
haurrak nahiko estimulatuak, informatuak eta ondo zainduak badaude. Ikusmen ezak
edo ikusmenzailtasunak sortzen dituen berezitasunak kontuan hartu beharko ditu
curriculumak. Bestela, ikasle horiek curriculum arruntari jarrai diezaiokete, betiere,
behar diren egokitzapenak eginez eta ikaslearen lehentasunak zehaztuz, haren
hezkuntzabeharretan oinarrituta. Batzuk helburu eta eduki orokorrak izango dira eta
beste batzuk, berriz, bereziak direlaeta, gai horretan adituak diren teknikariek egingo
dituzte (orientazioa eta mugikortasuna, tifloteknologia, eta abar.).

3.3.4.1.4

Arlo psikoafektibotik sortutako beharrak

Oro har, gizakiok beldur berezia diogu itsutasunari (Conant eta Budoff, 1982). 1988an
egindako azterlan batean, helduen % 42k esan zuen itsutasuna zela beldurrik
handiena ematen zien ezgaitasuna. Azterlan berean, beldur handiena sortzen zuten
gaixotasunetatik itsutasuna laugarren lekuan zegoen, hiesaren, minbiziaren eta
alzheimerraren ondoren (Augusto eta McCraw, 1990). Askotan, ikusmena galtzen duen
pertsona depresiboegoera gogor batean gertatzen da, ez ikusteak, “ez izatea”, “ez
existitzea” baitakar.
Ikusmenik ez izateak estutasun handia sortzen du arlo askotan (eskolan, lanean,
lagunartean…), eta estutasun horrek pertsona horien bizitza asko baldintzatu dezake.
Alde horretatik, oinarrizkoa izango da ingurutik jasotzen duten laguntza (familia, eskola,
gizartea). Familiaren egoera ona bada, urritasuna onartzeko eta laguntza emateko
prest baldin badago, horrek guztiak eragin positiboa izango du haurrarengan eta bere
arazoei eta sentimenduei aurre egiten lagunduko diote, besteak ezagutzen eta
onartzen.
Autoestimua da haur itsu eta ikusmenurrituengan kaltetuen dagoen arlo
psikologikoa. Gurasoen jarrera oinarrizkoa izango da. Gurasoek familiagiro ona
sortzen badute, txikitatik ingurua ezagutzen uzten badiote, modu egokian estimulatzen
badute, trebetasunak indartzen badizkiote eta mugei modu errealean aurre egiten
erakusten badiote, modu positiboagoan garatuko du haurrak autoestimua.
Eskolak ere eragin garrantzitsua izan dezake alde horretatik. Egindako lanen eta
aurrerapenen indartze positiboak bere buruarengan eta bere gaitasunetan konfiantza
handiagoa izaten lagunduko dio haurrari. Gurasoen eta ikasleen itxaropenek zuzenak
izan beharko dute. Ikasle horiek beste ikasleen jarraitzen duten antzeko curriculuma
izango dute, biktimismoan erori gabe. Nolanahi ere, ez dizkiogu aginduko berak egin
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ezin dituen ekintzak, baina bitartekoak jarri beharko dira bere eginkizunak modu
eraginkor eta autonomoan egin ditzan.
Ikusmen urriko haurrek, batzuetan, erantzun eta erreakzio nahasgarriak izaten
dituzte. Haiek ez dira ez itsu ez ikusmendun sentitzen. Horrezaz gain, ikusmen
gaixotasunaren arabera, haien ikusmena alda daiteke eta gertaera horrek
ziurgabetasun handia sortzen die. Jakin badakite gaur nola ikusten duten, baina ez
nola ikusiko duten hilabete barru. Gehienetan gaixotasun ebolutiboak,
endekapenezkoak edo batbateko ikusmengalerak izaten dira, eta horrek zalantza
egoeran edukitzen ditu beti.
Bestalde, besteek geure buruaren aldera erakusten dituzten jokaeren bidez eraikitzen
dugu denok gure irudia. Errespetua digutela sentitzen badugu, errespetatuak sentituko
gara, baina, inork kontuan ez gaituela hartzen sentitzen badugu, horrek kalte egingo
dio autoirudiari. Ikusmen urrituei autoirudi onik ez dagoela antzeman al dakieke?
Badirudi, autoirudi onik ez dagoenean, ikusmenurrituek ez dituztela onartzen eskolan
ongi aritzeko beharrezkoak diren egokitzapen teknikoak. Ez dute desberdinak izan
nahi, beldur dira barre egingo dieten eta horren ondorioz, taldean ez ote dituzten
onartuko.
Horregatik, haur horien autoestimua hobetzen saiatu behar dugu. Hainbat modu
daude: 1) heldutasun pertsonalerako programak, erabakiak hartzea eta sozializazioa; 2)
laguntzarik handiena behar dutenak adituengana bideratzea; 3) ikasleek beren ikusmen
urritasuna edo itsutasuna onartzen ez duten kasuetan esku hartzea; 4) ikusmen
urritasuna dela medio, arazo psikologikoak sortzen direnean beharrezkoak diren
interbentzioak egitea; 5) egokitzapen bereziak eta beharrezko laguntzak onartzen ez
dituzten ikasleekin lansaioak egitea, beren urritasuna onar dezaten eta egoera guztietan
laguntzak erabiltzen has daitezen; 6) beste ikasleekin kontzientziaziolanak egitea, haiek
uler dezaten ikusmenurritasuna zer den eta laguntza optikoak, makila edo material
berezia erabili behar direla (Bueno, Espejo, Rodríguez eta Toro, 1999).
Atal hau bukatzeko, 11. taulan laburtuta ikus daitezke ikusmenurritasuna duen
ikaslearengan ager daitezkeen jokaerak eta horietatik sortzen diren hezkuntza
premiak.
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11 taula. Jokaera bereizgarriak eta ikasle itsu eta ikusmen urrikoen hezkuntzapremiak (Checa, 1999)
Hizkuntzaarloa
Jokaera bereziak
– berbalismoak
– ekolaliak
– aditzondoen erabilera okerra
– "ni" kontzeptua ez bereiztea

Hezkuntzapremiak
– objektuak erabiltzeko aukerak gehitu
– orientazioa eta mugikortasuna
– estimulazio sentsomotorraren, entzumenaren
eta sistema motorraren koordinazioa.

Arloa kognitibointelektuala
Jokaera bereziak
– ingurua gutxi esploratzea
– kontzeptuen irudikapen motela
– garapen kognitibo motelagoa

Hezkuntzapremiak
– inguruko informazioa jaso beste zentzumenak
erabiliz: ukimena, entzumena...
– entzumenezko kodearen eta kode haptikoaren
bidez lan egitea
– norberaren ikasteko erritmora egokitzea

Garapen psikomotorraren arloa
Jokaera bereizgarriak
– itsukeriak eta estereotipia motorrak

Hezkuntzapremiak
– gorputzjarrera egoki eta sozialki onartuen
ezarpena

–
–
–
–
–

oinez ibiltzeko atzerapena
"esku itsuak"
lokomozioatzerapena
orientazioarazoak
batetik bestera joateko zailtasunak eta
lokomoziozailtasunak

–
–
–
–

entzumenaren estimulazioa
eskuen sentiberatasun xehearen garapena
estimulazio psikomotorra
espazioan kokatzeko entzumenezko eta
ukimenezko erreferenteak
– espazioan mugitzeko beste zentzumenen
erabilera
– makilaren erabilera
– beste pertsona baten besotik gidatutako joan
etorriak

Nortasuna eta gaitasun soziala
Jokaera bereizgarriak
– imitaziozko ikaskuntzarik eza edo oso gutxitu
garatua
– ahozkoak ez diren trebetasun sozialen
urritasuna: irribarrea, jarrera, keinuak...
– Sozialki egokiak ez diren jokaerak: eskuen
mugimendua, atzemarrekin kolpe txikiak
ematea, buruaren balantza (goritsutasuna)

Hezkuntzapremiak
– ukimenentzumen ereduak izatea
– gurasoen eta semealaben arteko harremanak
eta heziketa ona
– gida fisikoa erabiliz ikastea eta trebetasun
sozialen teknikak lantzea
– jokaera estereotipatuak aldatzea
(gutxitu/ezereztu)

Ikusmenaren garapena
Jokaera bereizgarriak
– ikusmenpatologiaren arabera alda daitezke
(ikusmenzolitasunean eta eremuan kaltetua
izatea, ikusmenmugimenduen gutxitzea,
fotofobiak, kolorearen aldaketa, eta abar.)

Hezkuntzapremiak
– laguntza optiko egokituen erabilera

Eskolako ikaskuntza
Jokaera bereizgarriak
– informazioa motelago ikastea
– tratamendu oftalmologikoengatik eskolak
galtzea (ebakuntza kirurgikoengatik)

Hezkuntzapremiak
– helburuak ikasketaprozesuko erritmora
egokitzea
– Hezkuntzaprozesuan behar diren laguntza
zerbitzuak eskaintzea
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Ebaluazioprozesua

Orain arte aipatu diren eginkizunez gain, ebaluazioak, ikasleen ikasprozesua
aztertzeaz gain, berrikusiko ditu gelan irakasleak egiten duen lanaren elementu guztiak
eta oro har ikastetxean egiten den lana. Ebaluazioan hiru prozesu atzematen dira:
1. Ikasleen ikaskuntzaprozesua. Horren bidez irakasleei informazioa ematen
zaie ikaskuntzairakaskuntza prozesua bideratzeko eta berreraikitzeko eta
helburuak zer puntutaraino lortu diren aztertzeko.
2. Irakaskuntzaprozesua; Horren helburua da aztertzea ikasleen motibaziomaila
eta irakaslearen interbentzioa, irakasleen praktika, irakasle taldea, familiak eta
noizbehinka hezkuntzaeginkizunetan parte hartzen duten pertsonak eta
espazioak eta baliabideak.
3. Curriculumproiektua. Hartutako erabakien asmoak zeintzuk diren aztertzen
du, helburuak eta edukiak testuingurura eta ikasleen ezaugarrietara egokitzen
ote diren jakiteko, eta, orobat, aztertzen ditu helburuen eta edukien sekuentzia
eta antolaketa, printzipio metodologikoen ezarpena, aniztasunerako arretaren
aurreikuspenak, ebaluazioirizpideak eta estrategiak, eta abar. (Arnaiz eta
Martínez, 1998).

Ebaluazioprozesua ikaslearen hezkuntzaibilbideko hainbat unetan egin behar da,
baina, eskuarki, kasu bat detektatzean egingo da, zikloz edo ikastetxez aldatzen
denean edo arazo berriak agertzen direnean. Laburtuz, ebaluazioak honako pauso
hauek hartuko ditu kontuan:
 Kasua detektatzea, oro har hainbat bidetatik iritsiko dena.
 Eskaera zehaztea (arrazoiak argi eta garbi ager daitezela).
 Aurreko informazio guztia biltzea (askotariko txostenak: medikoak, sozialak,
oftalmologikoak, hezkuntzakoak...)
 Eskaera egitea bultzatu duten arrazoiak kontuan izanda, ebaluatu beharreko
arlo eta tresnen aukera.
 Inplikatutako eragile guztiei buruzko informazioa: familiari eta irakasleei
buruzkoa.
 Gizabanakoaren informazioa, froga psikometrikoak edo jokaerak ebaluatzeko
behar diren tresnak erabiliz.
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 Ebaluazioaren laburpena: datuen analisia eta interpretazioa, alde onak eta
txarrak aipatura, datu horietatik abiatuz ikaslearen egoeraren hipotesia egiteko
(hezkuntzakoa, soziala, familiarra, pertsonala...).
 Diziplinarteko orientaziointerbentzioa abiapuntu gisa hartuta, zenbait erabaki
hartuko dira: interbentzioa; eskolatzeproposamena; banakako, eskolako,
familiako eta lagunarteko interbentzioaren mailak; interbentzioproposamen
zehatzak; curriculuma norbanakoari egokitzea (CNE), eta abar.
 Ebaluazioaren, emaitzen, orientazioen eta proposamenen, eta abarren bidez
lortutako datuekin txostena egin.
 Jarraipenaren ebaluazioa, prozesua
proposamenak aztertuz (Checa, 1999).

balioetsiz

eta

interbentziorako

12 taula. Ebaluazioprozesuaren pausoak (Checa, 1999)
OROKORRAK
1.
2.
3.
4.
5.

Kasua detektatu
Eskaera zehaztu
Aurreko informazioa bildu
Arloak eta tresnak aukeratu
Inplikaturiko eragileei buruzko informazioa
bildu
6. Ikasleari buruzko informazioa jaso

7. Ebaluazioaren laburpena: datuen analisia
eta interpretazioa
8. Hainbat diziplinaren arteko orientazio eta
interbentzioa
9. Txostena
10.
Jarraipena

PERTSONALAK
– Kasuaren inguruan dauden txostenak
eskatu eta aztertu

– Gurasoekin eta ikaslearekin lehenengo
elkarrizketa izan
– Ikastetxera joan: irakasleekin
elkarrizketatu, orientabideak eman.
Ingurua ebaluatu
– Ikaslearekin beste ebaluaziosaio bat egin
(beharrezkoa bada)
– Etxera bisita egin (beharrezkoa bada):
ingurua ebaluatu, gurasoei orientabideak
eman.
– Artxiborako txosten orokor zabal bat
idatzi; datuak interpretatu
– Jarraipendata apuntatu

3.3.4.3Ebaluaziorako teknikak
Ebaluazioteknika erabilienak honako hauek dira oro har:
 Elkarrizketa. Horren bidez lortuko dira:
1. Kontsulta egiteko arrazoiei buruzko datu orokorrak, ikusmen
gaixotasunaren inguruko datuak, kausak, hartutako tratamenduak, ikusmen
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galeraren ondorioak, haurraren autonomiaren inguruko datuak (orientazioa
eta mugikortasuna eta eguneroko bizitzarako trebetasunak), trebetasun
sozialak, gurasoek pertsona itsuentzat dauden ikastetxeen eta laguntzen
berri ba ote duten baieztatu...
2. Beste iturri batzuetatik jasotako informazioa (familia, irakaslea...).
 Behaketa eta kalifikaziorako eskalak. Behaketa da gaur egun informazioa
lortzeko gehien erabiltzen den modua. Haurraren jokaerari behatzen zaio, bai
bakarrik bai taldean dagoenean. Horretarako, jokaerazerrendak edo
kalifikazioeskalak erabili dira (Pelechano, Peñate eta De Miguel, 1995).
 Kanpokoek egindako behaketa. Tutorearekin egon ez arren ikaskuntza
irakaskuntza prozesuan parte hartzen duten pertsonek egina (Arnaiz eta
Martinez, 1998).
 Testak, galdeketa eta inbentarioak. Adibidez, garapeneneskalak, adimen
gaitasuneko eskalak, ikasteko gaitasunaren eta errendimenduaren ebaluazioa,
orientaziorako eta mugikortasunerako trebetasunak (O&M), nortasunaren
inguruko galdeketa eta inbentarioak, eta abar. (Pelechano, Peñate eta De
Miguel, 1995).
 Gelako egunerokoa. Taldeari behatzeko tresna gisa, helduaren jarreren datu
bilketa (irakaskuntza) eta umeena (ikaskuntza).
 Irakaslearen egunerokoa. Irakasleak ikaslearen banakako datuak jasotzen
ditu.
 Hizketaldia. Haurrak entzutzeko eta haiekin hitz egiteko banakako zein taldeko
saioak.
 Ikusentzunezko teknikak. Audioren, bideoaren edo argazkien bidez oso
informazio baliotsua jaso daiteke.
 Ikasleen ekoizpenen balioespena. Ikasleen lanak, erabilitako estrategiak,
zailtasunmaila eta abar balioesten dira.
 Autoebaluazio esanguratsua. Bileren eta taldean egindako saioen bidez egiten
da, haurrek egin beharreko proiektua ezagutzen eta ulertzen dutenean.
 Txostenak. Erabilitako tekniken datu garrantzitsuenak jasotzen dituzte (Arnaiz
eta Martinez, 1998).
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3.3.5

ALDAKETA METODOLOGIKOAK

Orrialde hauetan zehar, askotan aipatu da ezinbestekoa izango dela ikusmen
urritasuna duen haurraren ikasprozesuan zenbait aldaketa metodologiko egitea.
Aldaketa metodologiko horiek, batez ere, bi motatakoak izango dira:
1. Zehaztugabeko aldaketak. Gela osoari ezartzen zaizkion aldaketak dira.
Ikusmen urriko haurraren integrazioa eta inklusioa errazten dute, baina ez
diote bakarrik berari eragingo, gela osoari baizik (hizkuntza argi eta zehatza
erabiltzea, ikusten den informazio guztia ahoz esatea, egiten diren keinuei
ahozko zehaztapenen bidez
laguntzea, kontzeptu berriak erakustean
elementu zehatzetatik abiatzea, abstrakziora iristeko eta berbalismoak
ekiditeko…).
2. Aldaketa zehatzak. Testuen irakurketa eta idazketa errazteko beharrezkoak
diren aldaketak dira; Braille sistema eta material tifloteknikoak, (ikusmenezko,
ukimenezko, entzumenezko egokitzapenak), besteak beste.

3.3.6 BALIABIDE MATERIALAK
Baliabide materialak ikusmenurritasunaren arabera alda daitezke. Horregatik, alde
batetik, ikusmen urriko pertsonei dagozkien baliabide eta materialak daude , eta,
bestetik, pertsona itsuek erabiltzen dituztenak.
Ikusmenik gabekoek
aipatzekoak dira:




erabiltzen

dituzten

baliabideen

artean,

honako

Ahozko sintetizadoreak. Oro har, gailu horiek ordenagailuko pantailak
irakurtzen dituzte.
Braille lerroak. PC batera
konektatuta itsuari ordenagailuko
pantailan dagoen informazioa
irakurtzen laguntzen dio, teklatuan
agertzen zaion braille zelula
lerroaren bidez.1

Ondoren agertuko diren irudi guztiak Itsu Espainarren Erakunde Nazionaleko web orritik aterata daude:
http://cidat.once.es
1

hauek
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7 irudia. Braille lerroa.
Braille hiztuna edo Braille´n Speak.
Zazpi tekla dituen tresna mugikor
bat da, informazioa prozesatzeko
balio du, gordetakoa ahozko
sintetizadorearen bidez edo
"tintan"/braillez inprimatu daiteke
(erabilitako inprimagailuaren
arabera); era berean, PC batekin
konekta daiteke.
8 irudia. Braille hiztuna 2000.
BrailleNprint. Perkins makinari
lotzen zaio eta ohiko inprimagailu
batekin konektatuz gero, Braillen
idatzitako testua tintara pasatzen
du.
9 irudia. BrailleNprint.



Optacón. Tresna eramangarria da;
tintan idatzitako testua irakurtzen
laguntzen du, eta ikur bakoitza
bibrazio bihurtzen du ukimenak
hautemateko moduan.

10 irudia. Optacón escanerra.



Ikurren ezagutza optikoa (IHOOCR). Paperean idatzitako testuan agertzen
diren ikurrak ezagutzen ditu eta ordenagailura pasatzen ditu.

Liburu hiztuna. Pertsona itsuei
egokitutako magnetofoi
grabatzaileerreproduzitzailea
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da. Lau pistatan eta bi abiaduratan grabatzeko aukera ematen du, eta horrela
zintaren iraupena luza daiteke.
11 irudia. Liburu hiztuna.


Eskuz idazteko erabiltzen den
materiala: lerroarteko horia, Braille
ikasten hasteko lerroartekoa,
brailleko aurreidazketarako arbela,
lerroak, puntzoia eta DYMO Braille
markatzailea.

12 irudia. DYMO Braille markatzailea


Makinaz idazteko materiala.
Erabiliena Perkins makina da.
Merkatuan beste modelo batzuk
dauden arren, ez dira erabiltzaileen
gustukoak izan, ez baitute behar
adinako zehaztasunik puntuan.

13 irudia. Perkins makina.


Kalkulurako materiala, kutxa aritmetikoa, kubaritmoa, abakoa, kubakoa eta
oinarrizko eragiketak eta eragiketa zientifikoak irakurtzeko kalkulagailuak.

14 irudia. Kutxa aritmetikoa eta
kalkulagailu hiztuna.
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Ikusmen urriko ikasleek, berriz, bestelako baliabideak behar dituzte beren
ikasprozesuan. Erabilienak hauek dira:
a) Laguntza ezoptikoak
– Materialera hurbiltzea, objektua gerturatzea.
– Argia. Argi ona izateak ikusmena hobetzen du, nahiz eta, zenbait kasutan,
argiak itsutu egin dezakeen edo kontrastearen galera sortu, eta kasu
horietan argitasun handiegia ekidin beharko da.
– Kontrastea. Bi objekturen arteko argitasunalde. Kontraste ona lortzeko
modu bat zera izan daiteke: iragazki horia erabiltzea tinta beltzez idatzitako
testu batean. Tiposkopio ere erabiltzen da: kartoi mehe beltz batean
testuko lerro baten tamaina duen irekigunea (irakurleari ez galtzen
laguntzen diona). Errotuladore beltzek, arkatz bigunek eta koaderno
lerrodun bereziek ere kontrastea hobetzen dute.
– Atrila. Irakurlea gehiegi ez makurtzeko erabiltzen den tresna.
– Makrotipoa. Idatzitako testuaren tamaina handitzen duena. Ordenagailuko
informazioa handitzen duten programak ere badaude. Erabilienak:
Zoomtext Xtra edo Magic.
– Grafia mota. Ikusmen urriko ikasleari eskaintzen zaion letrak argia izan
beharko du, ez du altuera baino zabalagoa izan behar; espazio handirik
gabekoa izan behar du; paperak ez du oso xehea izan behar eta ez da
komeni maiuskulak asko erabiltzea (Bueno, Espejo, Rodriguez eta Toro,
1999).

b) Laguntza optikoak
Betaurrekoez eta lentillez gain, beste laguntza hauek ere erabiltzen dira:
– Lupak. Ukimen urriko pertsonari bilaketalan motzak eta gertukoak egiten
laguntzen diote.
– Teleskopioak. Lente konbergenteen eta dibergenteen konbinazioa. Bi
motatakoak daude: monokularrak eta binokularrak. Galileo teleskopioa

Ikusmenurritasunaren hezkuntzaalderdiak

168

zolitasun gutxi duten pertsonei zuzendua dago, hau da, betaurrekoekin edo
lupekin lortzen den zuzenketa baino handiagoa behar dutenenei.
– Mikroskopioak. Testua handitzen du gehiegi hurbildu gabe, baina irakurleak
burua edo papera mugitu behar du irakurtzeko. Begitik gertu eramaten dira.
– Telemikroskopioak. Gertuko ikusmenera egokituak daude hurbiltzeko lente
baten bidez, eta mikroskopioekin baino urrutiago lan egiten uzten dute.
– Telelupak edo ikusmenlupak. Monitore bateko pantailan irudia handitzen
du.

15 irudia. Telebistalupa.

– Irratilupa. Minikamera batez eta handitzen duen lente batez osatua dago,
eta, antena baten bidez, ohiko telebistaren hartzaileari seinalea bidaltzen
dio.
– Iragazkiak edo xurgapeniragazkiak. Ikusmenzehaztasuna hobetzen dute;
argiak eragindako itsutasuna gutxitzen dute; argialdaketetara egokitzen
lagundu eta kontrastea gehitzen dute, baina zolitasuna gutxitu, eta
kolorearen pertzepzioa aldatzen dute.
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ARLO
CURRICULAR
BEREZIAK:
BRAILLEAREN,
IKUSMEN
URRIAREN
ETA
AUTONOMIA
PERTSONALERAKO
TREBEZIEN
ENTRENAMENDUA (O&M ETA EBT)

3.3.7.1

Braille sistema

Itsuak irakurtzen eta idazten ikasten: Braille sistema
Braille sistema pertsona itsuek idazten eta irakurtzen ikasteko asmatutako sistema da,
eta erliebean egindako sei puntuen konbinazioan oinarritzen da. Sei puntu horiek
osatutako ikurrari "sistemaren ikur unibertsala edo kutxatxo osoa" deritzo. 2,5
milimetroko oinarria duen angeluzuzen baten forma du eta 5 milimetroko altuera.
Sistema erraza da eta irakurtzen eta idazten ikasteko erabiltzen diren elementuak
tintaz idazten dugun irakurleon berberak dira. Braillea irakurtzeko haurrak erabili
beharko dituen zentzumenbideak, batez ere, entzumena eta ukimena izango dira.
Ukimenak hitzak letraz letra identifikatzera behartzen du haurra, eta, horren ondorioz,
irakurketaprozesua, oro har, motelagoa izaten da.
Braille sistemaren erabilera haurrak duen ikusmenurritasunaren araberakoa izango
da. Ikusmenhondarrak dituzten haurrekin irakurtzeko sistema egokiena zein den
erabaki beharko da. Horretaz gain, irakurketaidazketa prozesuan dauden beste alderdi
batzuk ere kontuan hartu beharko dira, hala nola ikasteko motibazioa, ukitzeko
zolitasuna eta eraginkortasuna, hizkuntzamaila, haurrak ikasketaprozesua hastean
duen adina, familian dagoen giro kulturala eta haiengandik jasotzen duen laguntza,
minusbaliotasuna agerturiko unea eta, azkenik, erabiltzen den metodologia eta
ikaskuntza egiteko/lortzeko modua.

Braille sistemaren irakaskuntza
Braille sistema tintaz erabiltzen den kode alfabetikoarekin alderatzen badugu, berehala
antzemango diegu bien artean dauden desberdintasunei. Braillearen ikaskuntza
prozesuan honako arlo hauek hartu beharko ditugu kontuan (Corbacho, Oliva,
Rodríguez, 1994):
 Brailleren irakurketa letraz letra egiten da.
 Brailleren ikaskuntzaprozesuan arlo hauek hartuko ditugu kontuan:
– norberaren gogoa
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– besteen laguntza
– haurra ikasten hasten den adina
– ukimenaren garapenaren neurria
–

nola egiten diren ikaskuntzak

Bi eskuak modu koordinatuan erabiltzea eta gorputzajarrera egokiak izatea
lagungarri da Braillea irakurtzeko teknika egokia lortzeko. Braille sistema irakurtzen
ikasteko garaian, bi fase bereizten dira:
1. Atzamar bakarreko irakurketa. Hatz erakusleak erabiltzen dira irakurtzeko.
Lerro bakoitzean bi erakusleek ematen diote hasiera irakurketari. Lerroaren
bukaerara iristean atzera egiten dute, baina, erdialdean daudenean, hurrengo
lerrora jaisten dira, hasieraraino jotzen dute, eta lerro hori irakurtzeari ekiten
diote.
2. Bi eskuekin egindako irakurketa. Eskuen mugimendua bikoitza da, esku
bakoitzak lerroaren erdia irakurtzen du. Lehenengo lerroa bi hatz erakusleak
batuta irakurtzen hasten da, eta, erdialdera iristean, eskuineko eskuak lerroa
irakurtzen bukatzen du; beste eskua, bitartean, hurrengo lerrora jaisten da, eta
horren hasieran kokatzen da. Irakurketa mota horretan bi hatzak dira
irakurleak (Kusajima, 1974; Mousty eta Bertelson, 1985; Bertelson, Mousty eta
D´Alimonte, 1985).
Irakurketaidazketa prozesuan beharrezkoak diren gutxieneko ahalmenak honela
laburtu daitezke:
 ohitura eta trebetasun motorrak, maila egokian
 ukimen eta ikusmensentiberatasuna
 koordinazio motorraren maila egokiak (begieskuak, bi eskuak, eta abar.)
 eskuhatzen motrizitate xehea (segmentazioa, zehaztasuna, etab.)
 hatzen presio eta heltzeahalmen egokiak
 berehalako memoria nahikoa
 albokotasun argia eta zehatza
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 espazioren eta denboraren egituraketa
 Ahozkotasunaren garapen nahikoa


motibazioa

Azkenik, Braille sistema ikasten hasi baino lehen, prozesua arrakastatsua izango
bada, ezinbestekoa da azpimarratu beharreko arloak berriz aipatzea:
a) Oinarrizko espaziokontzeptuak. Brailleko grafema bakoitzak puntu banaketa
jakin bat du espazio zehatz batean. Kontzeptu nagusiak espazioan kokagune
zehatza du: goian, behean, ezkerrean, eskuinean, erdian, halakoren aurretik,
halakoren atzetik...
b) Espazioerlazioen lorpena: gorputzatalen artean; gorputzaren eta kanpoan
dauden objektuen artean; objektuen beren artean...
c) Kantitatenozioak: ...baino gehiago, ....baino gutxiago, betea, hutsa, asko,
gutxi...
d) Hainbat eratako eraldaketak. Hauek dira nagusiak: formen eta tamainen
antzekotasun/desberdintasunak, ukia eta zimurrak, pisua, lodiera,
tenperatura...
e) Segidako eta segidarik gabeko lerroei jarraitzeko koordinazio motorreko
oinarrizko ariketak, norabide guztietan; puntuak paperean bereiztea, egitura
zehatz batean puntuak kokatzea, eta abar.
f) Objektuak ahokatzeko eta muntatzeko trebetasunak.
g) Eskuetan denetariko objektuak presionatzeko eta heltzeko oinarrizko teknikak.
h) Zulatzeko oinarrizko trebetasunak (MartínBlas, 2000).
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16 irudia. Puntusortzailea.

Idazketa, aldiz, irakurketa baino azkarragoa izaten da, oro har. Idazketa bi modutan
egin daiteke, eskuz edo makinaz. Braillea eskuz idazteko, lerroa edo lerroartekoa,
puntzoia eta papera behar dira. Makina, berriz, 6 teklako idazmakina baten antzekoa
da, eta zuriunebarra, atzera egiteko tekla eta lerroz aldatzeko beste tekla bat ditu.
Erabiliena PerkinsBrailler makina da.
Gaur egun, adin batez geroztik, Braille´n Speak edo Braille hiztuna erabiltzen da,
Braille teklatua duen tresna txikia, ahots sintetikoduna eta hainbat funtzio egiten
dituena: artxiboak sortzen ditu, serieportu batekin ordenagailura konekta daiteke, eta
640 Kbko memoria du. 12 orduz erabiltzeko autonomia du. Tresneriak, horiez gain,
baditu diskounitate bat eta irakurtzeko programa bat (PC MASTER). Horren bidez
ordenagailuko pantailara sar daiteke.
Ikusmenurrituaren irakurketaidazketa
Ez da erraza haur jakin batentzat irakurtzeko eta idazteko sistema egokiena zein den
erabakitzea. Kontuan hartu behar da, une bakoitzean ikasleak dituen beharrez gain,
etorkizunean zer ikusmen izango duen. Hala ere, gaur egun, ikusmenhondarrak
daudenean, hondar horiek tintan irakurtzeko erabil ditzan trebatzen da umea. Haur
horiek izaten dituzten arazo larrienak hauek dira: bereiztearazoak, sinboloen ezagutza
eta begieskuen koordinazioa.
Haien ikusmenetik abiatuta trebatuko da, ikasleen ikusmena, alde batetik,
beharrezkoak eta egokiak diren ariketak landuz eta, bestetik, ikusmenhondarrak ahalik
eta gehien optimizatuko dituen materiala erabiliz. Horiek guztiak direla eta, Haur
Hezkuntzan prestakuntza egokia izatea ezinbestekoa izango da, irakurtzen eta idazten
hasi aurreko ariketak garai horretan ahal den neurrian bilduz.
Nolanahi ere, ezin da ahaztu entrenamenduak ez duela ikusmenzolitasuna
hobetuko; ikusmenhondarren erabilera hobetzen lagunduko dio haurrari, eta begiak
edo burua hobeto mugitzen ikasiko du (Barraga, 1975).
Azkenik, gogoratu behar da hainbat baliabideren bidez (optiko izan edo ez izan)
hobetzen dela ikusmen urriko pertsonen ikusmenaren eraginkortasuna (baliabideen
atalean aipatuak). Ahalegin horretarako hainbat estrategia, teknika, tresna eta bide
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izango ditugu, hala nola, objektua begietara hurbiltzea, eta irudia handitzea baliabide
optiko edo elektronikoen bitartez.

3.3.7.2Ikusmen urrikoentzako interbentzioprogramak
Ikusmen urriko pertsonentzako interbentzioprograma bat egin aurretik, pertsonak
dituen ikusmenhondarren erabilgarritasuna ebaluatu behar da eta, hala, hondar horiek
duten funtzionaltasungradua balioetsi. Gerta daiteke ikusmen urriagoa duen pertsona
batek hondar horiek hobeto erabiltzea eta ikusmenfuntzionamendu hobezina lortzea,
eta, ikusmen gradu handiagoa duen beste batek, berriz, itsua balitz bezala jokatzea.
Bestalde, jakin badakigu, erabiliaren erabiliaz hobetzen dela ikusmena.

“Ikusmenpertzepzioa fenomeno psikologikoa da, eta ezinbesteko baldintza da
ikusmeninformazioa jasotzeko gai den zentzumenaparatua edukitzea, baina hori ez
da nahikoa... Gizabanakoa entrenatzea posible da, jasotzen duen informazio optikoa
probetxuzkoa izan dadin” (Rosa, 1993, 46 or.).

Ikusmena estimulatzeko programen helburua ikusmena, urria izanda ere, hobetzea
da, edo eguneroko eginkizunetan ikusmenhondarrak ahalik eta gehien erabiltzea.
Ikusmena eraginkortasunez erabiltzeak zerikusia du, pertsona bakoitzak ikusmen
eginkizun zehatzak egitean lor dezakeen ikusmenmailarekin eta horretarako duen
erraztasunarekin, erosotasunarekin eta eman duen denborarekin. Zehaztasun
handiagoz honela defini daiteke: pertsonak duen ikusmena zer neurritan erabiltzen
duten. Ikusmena estimulatzeko programak sistema pertzeptiboa egituratzeko beharra
duten pertsona guztiei zuzenduta daude (Vicente, 2000).
Pertsonaren ikusmengaitasuna ebaluatu ondoren, hori oinarritzat hartuta adinaren
arabera, bi motatako programak egin daitezke: 1. ikusmen estimulazioa (0 urtetik 7
urtera bitarteko haurrentzat edo nahaste pertzeptiboak dituzten helduentzat); 2.
ikusmena birgaitzea (7 urtetik aurrera).
1. Ikusmena estimulatzeko programak. Hauek dira gaur egun erabilienak:
– Ikusmenaren eraginkortasuna garatzeko programak (Barraga, 1980).
– Mira y Piensa programa (Chapman eta Tobin, 19741977). Programa hori 5
urtetik 7 urtera bitarteko haurrentzat da egokia.
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– Irudiak eta formak. Ikusmenpertzepzioa garatzeko programa (M. Frostig,
1973).
– Ivey proiektua (Increasing visual efficiency) (Look at me proiektuaren
sortzaileak: Smith eta Cote, 1982).
– Argikutxaren metodoa (Light Box: Activity Guide S. Frere, Kentuky, 1987).
Hiru heldutasunmaila ditu:
1. maila: 0 urtetik 4 urtera bitarteko haurrak
2. maila: 3 urtetik 5 urtera bitarteko haurrak
3. maila: 4 urtetik 6 urtera bitarteko haurrak
– Lilly&Gogo (Jaritz, Hyvärinen eta Shaden, Finlandia, 1993). 10. hilabetetik
aurrera erabil daiteke.
–

“VapCap” (Ikusmenaren ebaluazioa eta programazioa. Gaitasuna, arreta
eta prozesatzea. Blansksby, Australia, 19921994). 0 urtetik 3 urtera
bitarteko interbentzioprograma.

2. Ikusmena birgaitzeko programak. Arazo pertzeptiborik ez dagoenean eta
ikusmentrebetasunak
ondo
garatuak
daudenean,
ikusmenaren
funtzionamendu zuzena eragozten duten ikusmenpatologiak ager daitezke,
bai ikusmenzolitasuna bai ikusmen eremua gutxituz. Behin pertsonen
beharrak eta helburuak aztertuta, zenbait laguntzatresna erabiliz entrena
daitezke ikusmenhondarrak (tresna optiko, ezoptiko eta elektronikoak izan
daitezke), eta horien bidez pertsonak beste modu batean egin ez litzakeen
ikusmen eginkizunak egin ditzake (Vicente, 2000).

Birgaitzeprozesua 7.8. urtetik aurrera has daiteke, adin horretan garapen
pertzeptiboa bukatua baitago. Une horretatik aurrera, laguntzatresna optikoak, ez
optikoak (biak esplikatu dira baliabide materialen atalean) eta elektronikoak lantzen has
gaitezke (telebistazirkuitu itxiak).
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3.3.7.3Orientazioa eta mugikortasuna
trebetasunak (EBT)

(O&M)

eta

eguneroko

bizitzarako

Orientazioa eta mugikortasuna (O&M)
Ikusmenurritasuna duten ikasleen curriculumak duen helbururik garrantzitsuenetako
bat da bizitza independentea eta autonomoa lortzea, integrazio eta normalizazio
prozesuan oinarrizkoak diren bi atal nagusi.
Williams, Hoff, Millaway eta Cassidy (1982), OMNI (Orientation and mobility for
needed independence. A prerequisite orientation and mobility skill development
curriculum) proiektuaren egileek honela definitzen dituzte orientazioa eta
mugikortasuna: pertsona itsuei eta ikusmen urrikoei alde batetik bestera autonomiaz
ibiltzen erakusten dien diziplina. Diziplina horrek pertsona arriskurik gabe gaitzen du,
eraginkortasunez eta nahierara mugitzeko. Orientazioa, ingurua ulertzeko behar den
garapenprozesua da, eta ikusmen urrikoek espazioerlazioak eta kontzeptuak garatuz
hobetzen dute inguru horrekin duten erlazioa. Mugikortasuna, aldiz, pertsona bere
inguruan gaitasunez, erraztasunez, eraginkortasunez eta ziurtasunez mugitzeko
ahalmenarekin erlazionatzen dute.
Hillek eta Ponderek (1976), gisa berean, orientazioaren zenbait definizio eskaintzen
dituzte:
 Ikusmenurrituak bere kokapena ezagutzeko eta berak inguruko objektu
esanguratsuekin duen erlazioa jakiteko beste zentzumenak erabiltzea.
 Inguruari buruzko informazioa biltzea eta antolatzea, eta horiek ikusmen
urrituarekin duten erlazioa.
 Alde batetik bestera mugitzeko antzea edo praktika.
 Ezagunak diren datuak
mugimendua errazteko.

ebaluatzea,

mugikortasun

eraginkorra

edo

Hirugarren adierari dagokionez, hala ere, orientazioa modu nahasian definitzen dute,
batetik bestera mugitzeko antzeak edo praktikak, mugikortasunaren kontzeptuarekin
erlazio handiagoa izango balu bezala. Mugikortasuna, aldiz, hauxe da: mugitzeko
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gaitasuna, xedea eta ahalmena edo, bigarren adieran, inguru propioan mugitzeko
gaitasuna.
Dena den, bi kontzeptuek ondo mugatua dute esanahia. Orientazioa erlazionatuta
dago pertsona beti non dagoen jakiteko beharrezkoak diren alderdi kognitiboekin eta
espazialekin eta zentzumenekin, eta mugikortasuna, berriz, pertsonak bakarrik
mugitzeko duen trebetasun motorrarekin du zerikusia.

17 irudia. Makila zurruna.

Birgaitzeteknikariak (BT) O&M programaz arduratzen dira. Haien ikuspegitik,
orientazioa prozesu kognitibo bat da, zentzumenen informazioa erabiliz norberak
espazioan duen kokapena ezagutzen eta gaurkotzen laguntzen duena. Beraz, prozesu
pertzeptibo eta kognitiboak eskatzen ditu: pertzepzioa, analisia, aukeratzea,
planifikatzea eta betetzea. Mugikortasuna, hauxe da: alde batetik bestera ziurtasunez,
autonomiaz eta eraginkortasunez mugitzeko gaitasuna. Mugikortasun onak trebetasun
motorrak eta zentzumenetakoak, zinestesikoak eta kontzeptuzkoak eskatzen ditu.

18 irudia. Makila tolestagarria.
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Ondorio gisa esan daiteke, orientazioa eta mugikortasuna elkarren mendeko
prozesuak direla, zeren eta pertsona mugitzeko gauza bada baina ez badago
orientaturik, bere mugimenduak ez du xederik izango. Era berean, pertsona bat
orientatuta badago, baina ez bada bere kasa mugitzeko gai, ezin izango da nahi duen
tokira joan (Pastor, 2000).
Talde espezializatuek orientazio eta mugikortasunprogramak landu beharko dituzte,
haurtzarotik hasita. Orientazioa oso txikitatik landu beharko da mugikortasun ona lortu
nahi bada. Alde horretatik, garrantzitsua da haurraren garapenmaila kontuan izatea,
eta teknikariek plantea ditzaketen helburuek umearen garapenmailarekin lotura
zuzena izan beharko dute.
O&M programa egin baino lehen, birgaitzeteknikariak (BT) kontuan hartu behar ditu
inguruaren ezaugarri fisikoak, programa jasoko duen erabiltzailearen familiaren
ezaugarriak eta haurraren egoera fisikoa (entzumena, oreka, ukimena...); Halaber,
beste patologiarik ere badagoen eta egoera psikologikoa balioesten ditu. Guztia
egokiro balioesteko, komenigarria da hasierako ebaluazioa egitea, eta horretatik
abiatuta haurraren egoera argitzea eta programa egiteko baldintzak betetzen dituen
aztertzea. Programa behar bezala egiteko aldez aurreko baldintzaren bat lantzea
beharrezkoa balitz, teknikariak landuko luke ikaskuntzarako baldintza egokiak lortu
arte. Beharrezkoa da teknikariak ikaskuntzaplan egokia egitea, eta aldez aurretik
honako alderdi hauek balioestea:
 lekualdatzemarra
 trabak ekiditea
 altueraaldaerak/koskak
 bidegurutzeak
 argitasunera egokitzea
 erreferentziapuntuen identifikazioa
 gaueko lekualdatzeak
 orientaziorako trebetasunak
 trafikoaren arabera egokitzea
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 eraikuntzen ezaugarrien pertzepzioa
 pertsonen mugimenduak (Bueno, Espejo, Rodríguez eta Toro, 1999).

O&M programa batean beharrezkoak diren aldez aurreko baldintza gehienak jasota
daude haurraren curriculumean. Txikitxikitatik soinuen eta formen identifikazioa edo
kokapena lantzen dira hainbat jolas eta jarduera eginez. Nolanahi ere, O&M programek
banakakoak eta malguak izan behar dute, ikasleak prestakuntzaprozesuan parte har
dezan inplikazioa eta motibazioa bilatuz.
Halaber, ez da ahaztu behar ikasle itsuek edo ikusmenurrituek jasoko duten
interbentzioa desberdina izango dela. Ikasle itsuak lekualdatzeko ziurrenik makilaren
beharra izango du; ikusmenurrituak, berriz, ez. Zaila izango da etorkizuneko
lekualdaketetan ikusmenurrituek zer laguntza beharko duten jakitea eta ezin izango da
inolaz ere orokortu.
Eguneroko bizitzarako trebetasunak (EBT)
O&M trebetasunekin batera, pertsona itsuak edo ikusmenurrituak lortu beharko du
autonomia egokia izateko beharrezkoak izango diren eginkizunak egitea.
O&M programa egiteko ardura duen teknikariak itsuei eta ikusmen urrikoei erakutsiko
die beren kabuz garbitzen eta janzten, etxeko lanak egiten, besteekin harremanetan
jartzen, erabilera arrunta eta erabilera berezia duten tresnak erabiltzen eta mahaian
egoten eta aritzen.
Oso garrantzitsua da ikasle itsuak edo ikusmenurrituak bere adinerako egokiak diren
eginkizunetan parte hartzea, nola eskolan hala etxean. Hala ere, zenbaitetan, pertsona
horien inguruan daudenek gehiegizko babesa emateko joera izaten dute. Hala,
eguneroko eginkizunak egiteko gaitasuna gutxitzen da eta, horren ondorioz, haurraren
ongizate pertsonala eta autokontzeptuaren garapena eragozten dira.
Ikasle itsuek eta ikusmen urrikoek landuko duten eguneroko bizitzarako trebetasun
programa, populazio orokorrak landuko duen bera izango da, baina ikusmengalera
osoaren edo zatikakoaren ondorioz sortzen diren hezkuntzapremiak ere landu
beharko dira (dirua ezagutzea, telefonoaren eta egokitutako materialen erabilera, eta
abar.).
Eguneroko bizitzarako trebetasunak hainbat unetan garatu behar dira. Ikaskuntzak
jarraitua izan behar du, eta gradualki planifikatua egon, batetik, garapeneko arau
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estandarrak erreferentzia gisa hartuta eta, bestetik, izaera sozialeko eskakizunak
(Cantalejo, 2000).

