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Gero eta ikasle edadetuagoak ari dira euskaltegietara iristen. 2000-2001
ikasturtean 36-45 adin-tarteko ikasleak %25,14 ziren, eta, 45 urtetik
gorakoak ia %10 ziren. Gero eta aukera handiagoak daude hirugarren
adinean ikasteko. Unibertsitateak ere bere ateak ireki dizkie adindunei.
Bakarne González Enkarterriko udal euskaltegiko irakasleak dioskunez,
bere esperientzia lagun, euskara hirugarren adinean ikastea ez da inolaz
ere egiteko antzua. Baina bai hartu behar direla kontuan hainbat ezauga-
rri ikasle horiei irakasterakoan.

Egunkari baten lehen orriko izenburua izan litekeen artikulu honen idazpu-
ruarekin euskaltegietako irakasleon harridura, kezka, eta nahasmena agertu
nahi izan ditut adineko ikasleen ugaritzearen aurrean. Edadetuen kopurua
hainbeste handitzea azaltzeko, “Lurrikara demografikoa” edo “Populazio-
aren orden berria” terminoak gehiegizkoak izan daitezke agian euskalte-
gietan. Hala ere, urtero-urtero izaten dugu zaharren bat gure artean. Eta
errealitate horren lekuko, aurten 79 urteko emakume bat eta 66ko gizon bat
ditudala (50 eta 55 urteko beste birekin batera), ikasle horien ikasteko
moduari buruzko gogoetaren bat egitea interesgarria iruditu zait. 

Gogaikarri irudituko zaio norbaiti “zahar” hitza. Ez nuke inor mindu
nahi; aitzitik, nire idazki honek hainbat eta hainbat tabu eta estereotipo-
ren kontra egiteko balio beharko luke. Eta zinez diot horixe izan dela
artikulu hau idazteko zioa bere alderdi psikopedagogikoaz gainera. 

Lurrikara honek eragindako uhinak izan du jadanik oihartzunik mun-
duan, edadetuen aldeko politikan:

• 1982ko Zahartzeari buruzko Munduko Lehen Biltzarrean, Vienan,
Zahartzeari buruzko Nazioarteko Ekimen-plana erabaki zen. Biltzar
hartan gobernuek eta instituzioek aintzat hartzeko balore kultural eta
lan-ildo nagusiak zehaztu zituzten.

• 1991ean Nazio Batuen Erakundeak gobernuak beren programetan adi-
nako pertsonen aldeko honako printzipioak sartzera sustatzen ditu:
independentzia, parte-hartzea, zaintza, autorrealizazioa, duintasuna.
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• Kofi Annan-ek, Nazio Batuen Erakundearen Idazkari Orokorrak,
1999ko urriaren 1ean Adineko Pertsonen Nazioarteko Urtea hastean
adierazi zuen demografia baino haratago doan iraultza isil batean gau-
dela eta zahartzaroaren aldeko politikak prestatzeko beharra gogora-
razten die nazioei. Era berean, zaharren eskubideak bermatze aldera,
ikerketa eta ekimen gehiago eta gobernuek bete beharreko hitzarmen
eta estrategiak eskatzen dituzte. 

• Aurten, apirilean, Zahartzeari buruzko Munduko Bigarren Biltzarrean,
Madrilen, adin handikoen egoera berriz aztertu eta adinagatiko bazter-
tze-jarrerak aldatzeko beharra azpimarratuko da.

Izan ere, adindunek benetako armada osatzen dute. XXI. mendearen
hasierako joera 65 urtetik gorakoen ugaritze itzela da. Eta 2000 eta 2050
urteen bitartean ehunekoa %10etik %22ra pasako da. Beraz, jaiotze eta
heriotza-tasa altuetatik jaiotze eta heriotza-tasa baxuetara igaroko da
2050 urtean, 0-14 urtekoen kopurua eta 65 urtetik gorakoena elkarren
parean jarriz. Demografi hazkunde horren arrazoi nagusia bizi-itxarope-
naren iraultzan bilatu behar dugu. XX. mendearen erdialdean medikun-
tza-saiakera guztiak heriotze-tasa gutxitze aldera egin dira, bigarren
erdian berriz, bizi-itxaropena luzatzera. Modu horretan, batez besteko
bizi-itxaropena ia 30 urtetan luzatu da.

Aldaketa horrek ondorio ekonomiko, sozial, kultural eta psikologikoak
ekarriko ditu. Hel diezaiogun orain helduen euskalduntzean hori guztia
nola ispila daitekeen ikusteari.

Arraroa badirudi ere, adindunen jokaerak eta zahartze-prozesuak zienti-
fikoki aztertzeko ahalegina berria da: Gerontologia, Hezkuntza Geronto-
logikoa, Geropsikologia Klinikoa (zaharren buruko gaitzak ebaluatu eta
tratatzen dituen diziplina), Gerontologia Sozialeko Masterrak… Espe-
zialitate berri horiek zaharren mundu ahaztu eta estereotipatua argitzea
dute xede. Diziplina horiei esker, azterlan bakan batzuk heltzen ari zaiz-
kigu apurka-apurka hizkuntzen irakaskuntzaren mundura. Eta urri dira,
hala berean, hizkuntzak eta hirugarren adina batera aztertzen dituzten
lanak. 

Konta ahaleko ikerketa horietan gehienetan etorkin edadetuen biga-
rren/atzerriko hizkuntzaren galerak, edo zaharren hizkuntz gaitasunaren
galera, edota elebidunen hizkuntz galerak dira aztergai. Clyne-ren (1977,
1981) eta Bahrick-en (1984) ikerketa enpirikoak aitzindariak dira gai
honetan. 

Ikusten denez, zahartzearekin batera, hizkuntzaren gainbehera ere ziur-
tzat jotzen da. Kasu bakan batzuetan, galera horrek adinarekin zerikusi-
rik ez duela frogatzen da. Alderantziz, hizkuntza mantendu egiten dela
frogatzen dute. Horren adierazle, aipagarria da Nijmegen-go Unibertsita-
teko Letra Fakultateko ikerketa-proiektua, urteetan aurrera egin ahalean
hizkuntz portaerak zenbateraino aldatzen diren edo hizkuntz gaitasuna
galtzen den ikertzekoa (Lintsen, 1989).

Zaharrak
ikerketa

zientifikoetan ere
ahaztuak
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Lan horiek alde batera utzita, zaharren hizkuntz ikaskuntzari dagokio-
nez, gaur egun dakigun guztia, edo, zehazkiago, inferitzen dugun guztia,
25 urtetik beherakoekin egindako ikerketetatik datorkigu, aurrerago azal-
duko dugun bezala. 

Azkenik, interesgarria da oso ikustea nola eragiten duten zahartzaroari
buruzko estereotipoek zaharren gaitasun-komunikatiboari buruzko uste-
etan. Hau da, hizkera egokitzen dugu edadetuen ustezko beharrei eran-
tzuteko (Ryan, Giles, Bartolucci, & Henwood, 1986). Caporael-ek,
Lukaszewski-k, eta Culberston-ek (1983) adibidez, zaharren etxeen zain-
tzaileek umeekin erabiltzen den hizkeraren antzekoa erabiltzen zutela
azaltzen zuten, uste baitzuten agure-atsoek ezin zutela helduen hizkera
normala prozesatu. Gainera, norberaren gaitasun-komunikatiboari
buruzko usteek jokaera komunikatiboan eragiten dute. Uste negatiboek
elkarreragin sozialean eta autoestimuan efektu negatiboa izan dezakete
(Ryan et al., 1986). Geroago argituko dugu uste negatibo horiek kasu
batzuetan oinarri sendoa dutela baina ez guztietan.

Gorago aipatu dugu adindunen hizkuntz gaitasunaren inguruko uste
negatiboa zahartzearen gaineko estereotipo negatiboetan oinarritua
dagoela. Zehaztu ditzagun, bada, zein diren estereotipo horiek:

– Estereotipo fisikoa: 65 urtetik gorakoek gaixotasun fisiko edo menta-
len bat izan ohi dute.

– Estereotipo kognitiboa: zaharrek ezin dute ondo pentsatu eta gehienak
“senilak” dira.

– Emozio-estereotipoa: zaharrak ez dira zoriontsuak, beldur dira, gogo-
gabetu egiten dira, arazo psikologiko asko dute.

– Estereotipo soziala: zaharrak bakarrik edo zaharren etxeetan barnera-
tuta, familiarengandik edo lagunengandik aparte eta pobre bizi dira.

– Hizkuntza-estereotipoa: 1) Zahartzaroan ezin da hizkuntza bat ikasi.
Hizkuntzak txikitan ikasten dira ondoen, nerabezarotik aurrera alferri-
kako lana da. 2) Adin batetik aurrera hizkuntz gaitasunaren galera gel-
diezina da.

H1en estereotipoarekin zerikusia duten ikerketak

Badira hainbat azalpen –hirugarren adinean, H2 ezin ikas daitekeela dioena
edo ikastea oso zaila dela aldarrikatzen duena– hizkuntz estereotipoa
zuritzea xede dutenak: neurologikoa, kognitiboa, input-aren azalpena eta
azalpen afektiboa.

a Azalpen neurologikoa.– Aro kritikoaren hipotesiak dio, gizakioi hiz-
kuntzak ikastea ahalbideratzen digun ezaugarriaren izaerak, edozein
izanda ere, adinarekin batera (subjektua urtetan aurrera egin ahalean)
narriadura sakona jasotzen duela, eta, hizkuntzaren garapenerako adin
kritiko bat dagoela. Adin horretara iritsitakoan, gizakion burmuinaren
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malgutasuna murriztu egiten da. Penfield-ek eta Roberts-ek (1959) eta
Lennenberg-ek (1967) frogatu zuten garuneko bi hemisferioak nera-
bezaroan funtzio berezietan espezializatzen direla. 

Lateralizazio-fenomeno horrek artikulazio-organoak kontrolatzeko,
eta, H2 ahoskatzeko ahalmenean eragin negatiboa du. Horrexegatik,
hipotesi horren arabera, H2 ikasleak jatorrizko hiztunarena bezalako
ahoskera lateralizazioaren aurretik lortuko du, ez geroago, garunaren
zurruntasuna gaindiezinezko traba suertatuko baitzaio. Ez dago eraba-
teko adostasunik adin-muga hori zein den esatekoan. Eta, badira auto-
reak hainbat adin-muga ere bereizten dituztenak: ahoskera lortzeko,
sintaxiaz jabetzeko... Baina, bai esan litekeela gehienek aitortzen dute-
la nerabezarotik aurrera badaudela haurtzaroan ez zeuden oztopoak.

Azalpen neurologiko honen bukaera modura Krashen, Long eta Scar-
cella-ren (1979) ondorioei begiratuko diegu. Autore horiek epe luzeko
zein laborategiko ikerketak aztertu eta gero honako konklusio hauek
–gaur egun oso zabalduak– eskaintzen dizkigute:

1 Helduek garapen sintaktiko eta morfologikoaren lehen estadioetan
azkarrago aurrera egiten dute (aurkeztapen eta denbora baldintza
beretan).

2 Gazteak hizkuntzaz jabetzearen prozesu luzearen ondoren gailen-
tzen dira.

3 Hizkuntzaren jabekuntzaren gaitasun absolutua neurtuz gero eta
epe luzean gazteek bakarrik lortzen dute jatorrizko hiztunen maila-
ra iristea eta 6 urterekin baino beranduago ikasten hasten badira
ahoskera inoiz ez da izango jatorrizkoaren mailakoa.

b Azalpen kognitiboa: Rosansky (1975), Felix (1981) eta Krashen-en
ustez, eta Piaget-en garapen-estadioen teoriaren arabera, helduek eta
umeek desberdin prozesatzen dute hizkuntza. Lehenengoek hizkuntza
jabekuntzarako berezko dispositiboa erabiltzen dute. Bigarrenek,
ostera, operazio formalen estadioko pentsamendu abstraktua. Azalpen
honek ere bere aurkakoak ditu, psikologo eboluzionista batzuek ez
baitute onartzen estadioen teoria, edo ez dute uste gazte guztiak ope-
razio formaleko estadiora heltzen direnik.

c Input-aren azalpena: Hatch-ek (1983) ikasle gazteek input ulergarria-
go errazago eta egokituago, adibidez betea, eta ugariagoa jasotzen
dutelako hipotesia aldezten du. Alegia, input zehatzagoa jasotzen
dute, “hemengoaz eta oraingoaz” diharduena, zeinek sintaxia eraiki-
tzea eta hizkuntza barneratzea baimentzen dien. Hala ere, Scarcella
eta Higa-ren, (1982) arabera helduek gehiago negoziatuko lukete
inputa irakasleekin edo beste hiztunekin eta gainera komunikazio-
-estrategia gehiago lukete inputaz jabetzeko.

d Azalpen afektiboa: Azalpen honen arabera, helduak uzkurrago egon
litezke H2ren aurrean, edo agian beren hizkuntz identitatea erro-
tuago egon daiteke. Hau oztopoa izan liteke bigarren hizkuntzan
sozializatzeko.
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Dena den, Antropologiari buruzko bibliografian, zenbait giza taldetan
jatorrizko hiztunen mailako hizkuntza eskuratzen duten hizkuntz ikasle
heldu batzuk aurki ditzakegu, agian igurikapen kulturalek bultzatuta.

Birpasa hau egin eta gero, momentuz azalpen biologikoa sendoena iza-
nik badirudi hasieran planteatutako hizkuntza estereotipoa nahiko oina-
rritua dagoela.

H2ren estereotipoarekin zerikusia duten ikerketak

Hiru arlo ari dira ikertzen une honetan hizkuntz galerari dagokionez:

• Hizkuntz galera ama hizkuntzan.– Irakurleak susmatuko duenez, iker-
keta-arlo honetan ere ez dago akordiorik. Batzuen ustez, nerabezarotik
geroztik ez dago hizkuntza garapenik ez aldaketarik garunaren antola-
ketan gainerako bizian. Besteen iritziz, berriz, badira aldaketak hiz-
kuntz guneen berrantolaketan, ezkerreko hemisferioaren lateralizazio
gero eta handiagoaren ondorioz. (Brown eta Jaffe, 1975). Iritzi horren
arabera, izendatzeko arazoak 70 urte arte ez lirateke hasiko. Entzume-
na lehenagotik hasiko ginateke galtzen 50 urterekin, gero eta gehiago
(Obler eta Albert, 1986). Entzuteko zailtasun horiek –goi-tonuetan,
batez ere, gizonezkoek ezkerreko belarritik– hizkuntza-testak egitera-
koan bakarrik sumatuko lirateke; hala ere, eguneroko bizirako ondo
moldatzen dira edadetuak. Idatzizko diskurtso landuagoak egiten dira
urteetan gora egin ahala.

Gainera galerak areagotzen dira harreman sozialen faltagatik. Adibi-
dez, zaharren etxeetako adinekoei zaintzaileek hizkera egokitu behar
diete; uste baitute ez dietela ulertzen, hau da, “baby talk” delakoa era-
bili behar dute, hizkera pobretua dagoen seinale.

Aipatu autoreen ustez, alderagarriak dira Alzheimer gaixotasunak jota-
koek jasaten duten galeren hasiera agure-atso osasuntsuen zailtasunen
hasierarekin. Lehenengoak, gauzak izendatzeko arazoak izaten hasten
dira. Honek pentsarazten die hizkuntz galerek bestelako gaixotasun
fisiko edo mental orokorrekin dutela zerikusia eta ez adinarekin.

• Bigarren hizkuntzaren galera jatorrizko hiztunaren hizkuntz ingurune-
tik kanpo.– Aipagarriak dira Bahrich-en (1984) lana eta Clyne-ren
(1977, 1981) ikerketak non Australiako adineko etorkin holandar eta
alemaniarren jatorrizko hizkuntzarako itzulera aztertzen den, esan nahi
baita, ikasitako bigarren hizkuntza apurka-apurka galduz doala jato-
rrizko hizkuntzaren mesedetan. 

• Bigarren hizkuntzaren galera jatorrizko hiztunaren ingurunean.–
Hemen galerarako faktore nagusienak ukipen-falta edo inguruneko
hizkuntzen kopurua dira. Esan behar da galera hauek ez direla zaharren
kasuan bakarrik gertatzen. Helduen kasuan eta euskaltegietan egunero-
ko ogia dugu hori. Formazio-urteen kopuruak galerarekin du lotura
zuzena eta ez hainbeste adinarekin.

Atal hau bukatzeko, eta gaur egungo ikerketa-ildo nagusiak laburbiltzeko
esan dezagun aztergunea dela ea hizkuntz galerak orokorrak edo hizkun-
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tza-gaitasun jakin batzuenak soilik diren. Galera orokorra, hau da, beste
faktore kognitiboekin lotua dela erabakitzen bada, kausa garuneko dis-
funtzio batean egon liteke. Zentzu horretan, Santiago de Compostelako
Unibertsitateko Arturo José Pereiro-ren ikerlanean (1998), 40 eta 91 urte
bitartekoen istorio narratiboen berezitasunak deskribatzen dira adina eta
disfuntzio kognitiboen arteko harremana bilatuz. 

Aztertzen diren dimentsio narratiboak hurrengoak dira: kopurua, konple-
xutasun sintaktikoa, informazio dentsitatea eta kalitatea, kohesioa eta
estiloa. kontuan hartzen diren aspektu kognitiboak dira: prozesamendu
azkartasuna, hautatze-arreta, prozesu inhibitorioak eta memoria operati-
boa. Emaitzek konplexutasun sintaktikoa eta estilo eta adinaren arteko
harreman negatiboa erakusten dute 70 urtetik aurrera narriadura latza
gertatzen dela. 

Memoria operatiboko atazetan adindunen errendimendu-maila eskasa da
gehien bat bertan prozesatzen den informazio-kopuruari eta kalitateari
dagokionez. Prozesatzeko lastertasuna moteltzeak memoria operatiboko
prozesu guztia oztopatzen du. Azpimarratu behar dut ikerketa hori egite-
ko WAIS testa erabili zela, Helduentzako Adimen Eskala. Aurrerago iku-
siko dugu zer-nolako eragina izan duten test-mota hauek zaharren
prozesuak ulertzerakoan.

Ondoren, estereotipo fisikoen atala jorratzean, hizkuntz gaitasun-falta
askok zahartze-prozesu fisikoa abiaburu dutela ikusiko dugu, baita zein
ondorio ekartzen ahal dion hizkuntz ikasle edadetuari ere.

Zerrendatuko ditugu zaharren arazo ohikoenak:

• Adin handikoentzat arazo nagusiena ikuste-zorroztasunarena da, oku-
listak markatutako distantziatik garbiro ikusteko gaitasun gisa definitua.

• Presbiopia, “begi zaharrak” ere deiturikoa, gertutik ikusteko gaitasuna
edo hipermetropia latza. Arazo hau unibertsala da zahartzaroan baina,
ez da bat-batean agertzen, helduaroan baizik.

• Argi gutxi dagoenean ikusteko ezintasuna.

• Kolore jakinak bereizteko ezintasuna (gehienetan urdina eta berdea).

• Begietarantz zuzendutako argi zuzenak eragindako itsutzea.

• Ikuste-eremu estua dute, ikuste-eremuen bazterretako objektuak ikus-
teko zailtasuna.

• Mugitzen diren objektuak ikusteko zailtasunak.

Nerbio optikoaren eta begiko kortexaren neuronak galtzeak azaltzen digu
zergatik edadetuenek prozesatzen duten eta interpretatzen informazioa
astiroago. Beraz, badirudi badagoela ikusmenaren eta kognizioaren arte-
ko lotura estua, eta, narriadura neuronalak bai ikusmenean bai arlo kog-
nitiboan aldaketak dakartzala. Horren ondorioz, ikusmenak garuna bere
osoan nola dagoen ispilatzen du zahartzaroan. 

Estereotipo fisi-
koarekin lotutako

errealitatea eta
fikzioa

1. Ikusmenean
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Hizkuntzaren irakaskuntzari dagokion esku hartzea:

• Kontraste handiko fotokopiak edo testu inpresoak erabiltzea.

• Testua irudiaz laguntzea irakurleari pistak emateko.

• Irakurri beharreko informazioa toki zentralean jartzea bai fotokopietan
bai arbelean ere.

• Argi erregulagarrizko lanparak erabili.

• Fluoreszenteek itsutze-efektua areagotzen dute.

• Letra handiko fotokopiak erabili.

Uste zabala da ikusmen-arazoak entzumenarenak baino larriagoak dire-
la. Dena den, esandakoa ulertzeko eragozpenek arazo emozionalak eta
sozialak sor ditzakete zahartzaroan, entzumen-urritasunak hizkuntza era-
biltzeko traba den heinean. Azkenean, entzuteko ahalmena gutxitzen
denean, munduan parte hartzeko ahalmena ere gutxitzen da. Hona
hemen, adineko pertsonen arazorik usuenak:

• Presbiakusia: goi-tonuak entzuteko zailtasunak.

• Umeen goi-tonuak entzuteko zailtasuna.

• Kontsonanteak galtzeko joera.

• Goi-tonua erabiliz ozenegi egiten diren oharrak entzuteko zailtasuna.

• Inguruko hots eta zaratak gogaitu egiten ditu zaharrak: haizegailua,
trafikoa, jendearen zurrumurruak. Hauek elkarrizketa normal baten
izugarri oztopatzen die entzumena inguruko zarata horiek “ozenagotu”
egiten baitira zaharren kasuan.

Hizkuntzaren irakaskuntzari dagokion esku hartzea:

• Ikus-entzunezko aparailuetan anplifikagailuak erabili.

• Entzungaia entzun aurretik transkripzioa eskaini. 

• Inguruko hots eta zaratak kentzen ahalegindu.

• Poliki eta argiro hitz egin ondo artikulatuz.

• Gai batetik beste batera poliki pasatu.

• Ez-ohiko hitzak garbi ahoskatu.

• Aurpegira begiratu zaharrek ikusizko zantzuak erabili ahal izateko.

• Zaharraren aurpegiko keinuei begiratzea zenbateraino ulertzen duten
egiaztatzeko.

• Zarata gutxiko entzungaiak erabili.

• Soinuaren iturrira hurreratu.

• Zoru moketaduna eta kristal bikoitza leihoetan.

2. Entzumenean

Lurrikara demografikoak helduen euskalduntzea ere astintzen du 57



• Bradilabia, ahots-dardara.

• Modulazioan alterazio foniko eta erritmokoak. 

• Ahoan protesiak erabiltzeagatiko dislaliak.

Arretan gertatzen diren aldaketek ere ahozko-adierazpenean eragina
dute.

• Erantzuteko azkartasunaren moteltzea, seinale bat jaso ostean ekintza
bat azkar eta ondo burutzeko zailtasuna.

• Lan korapilatsuak egiteko zailtasuna.

• Sekuentzia luzeko prozedurak asko kostatzen zaizkie.

• Gihar edo hezur sistemetan gabeziak: osteoporosis eta osteoartritis.

Nerbio-sistema zentralak informazioa azkar prozesatzeko ezintasunaga-
tik gertatzen da. Gihar eta hezurretako arazoek faktore ugarirekin zeriku-
sia dute.

Hizkuntzaren irakaskuntzari dagokion esku hartzea:

• Indukzioz arrazoitzea eskatzen duten atazek normalean buruko min
handiak sortarazten dizkiete. Egin ditzakete baina, luzera ez dut uste
zama kognitibo larri hau errentagarria denik.

• Denbora luzea eman erantzuteko estutu gabe.

• Prozedura errazak aukeratu eta ezinezkoa bada, sekuentzia baten atal
bakanduan oinarritu beraiekin. Alegia, ariketa bat fase desberdinak
badaude, bat, edo bi eskatu bakarrik.

• Ez eskatu idazteko, ariketa ahoz egin badezakete behintzat, eskuetako
artikulazioak minduta izan ditzakete-eta.

• Irakaskuntza-eraikineko geletara sartzeko oztopoak kentzea: es-
kailerak...

• Asko pentsatzea eskatzen duten jokoak ez egin erraz blokeatzen
baitira.

Beraz, konpentsazioaren printzipioa zahartzaroaren gainbehera gaindi-
tzen laguntzeko.

Ez da zaila pertsona adimentsuen ezaugarriak zerrendatzea: jakin-mina
dute, interesa, ikastea gustatzen zaie, berebiziko sena dute, mintzatzen
trebeak dira, jariotasuna dute, ondo artikulatzen dute, ondo arrazoitzen... 

Ezaugarri horiek edadetuen estereotipoarekin ez dira bat etortzen. Tradi-
zionalki, adimena gaztarotik aurrera galtzen den gaitasun magiko gisa
ikusi izan da. Gaur egun, hala ere, badira agure-atso asko estereotipo
horri desafio egiten diotenak. Izan ere, honelako pertsonak erretiroa har-
tutakoan ere heziketa ez-formaleko ikastaroetan gogo biziz ikasten
jarraitzen dute. 

3. Edadetuaren
ahozko-adierazpena,

gerontolalia

4. Errendimendu-
-motorea

Estereotipo
kognitiboei

erronka
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Motibazio desberdinek bultzatuta ikasten dute: beren buruei buruzko
ikuspegiak aldatzea, mundu aldakorrean atzean ez geratzea, denbora
betetzea, bizi osoan gainditu gabeko arloak oraingoan gainditzea edota
betidanik egin nahi izan dutena orain egitea. 

Israelen, esaterako, unibertsitatean zaharrei zuzendutako programa des-
berdinak eskaintzen zaizkie: entzute hutsa eskatzen dutenak, edo forma-
zio-programak gizarte-erakundeetan buru izateko, etab. Honetaz gain,
gaur egun, inoiz ez bezala, Helduen Hezkuntza eta Etengabeko Forma-
zioa lanean zein, lanetik kanpo ezinbesteko eragile bilakatu da etengabe
aldatzen ari diren gizarte garatuetan ondo egokitzeko. 

Nola ulertzen dugu orduan, zenbait zaharren adimen-jarduera ugari?
Erantzuna bizian zehar adimenaren ezaugarrien aldaketan datza. Eta ez
hori bakarrik, adimena izaten ditugun esperientzien arabera handitu dai-
teke. Adimenaren ikuspegi honek hamarkadatan iraun du eta test psiko-
metrikoak irauteko tresna gako bilakatu dira denboraldi honetan.
Lehenago aipatu dugun WAIS testa horien adibide bat besterik ez da. 

Test hori hitzezko azpitest batek eta errendimendu azpitestak osatua
dago. WAIS testa erabiliz zahartze-eredu klasikorekin, lehen helduarotik
aurrera adimen-testen emaitzak gero eta eskasagoak direla dionarekin,
egiten dugu topo behin eta berriro. 

Schaie-k (1988) Seattle-en luzetara egindako azterlana burutu arte itxa-
ron behar izan da edadetuen adimenari buruzko emaitzak iraultzeko.
Azterlan horretan, bost trebetasunek osatutako PMA eskala erabiliz
(hitzen esanahia, espazio-harremanak, indukzioz arrazoitzea, zenbakiak
eta jariotasuna) aurkitu da, batez beste, 40 urte arte irabaziak izaten dire-
la, jarraian 55-60 urte arte nolabaiteko egonkortasuna datorrela, eta, 60
urtetik aurrera, 7 urtetik 7 urtera, galera esanguratsuak gertatzen direla
bost trebetasunetan. Dena den, galera guztiak ez dira bost trebetasunetan
neurri berekoak. Argitu behar dugu trebetasun edo gaitasun desberdinak
bi kategoriatan sailkatzen direla:

1 Kristalizatua edo adimenaren pragmatika deiturikoa: kultura-ezagutza
finkoak, aprendizaiaz eta esperientzien menpe daudenak; hemen
hitzezko trebetasunak sartzen dira.

2 Bigunak edo adimenaren mekanika: arrazoitze azkarra eskatzen dute-
nak, zenbakiak maneiatzea, marraztea, ordenatzea...

Harrigarria izan da baieztatzea gaitasun bigunak neurtzen dituzten testen
emaitzek behera egiten dutela 30 urtetik aurrera. Aitzitik, gaitasun krista-
lizatuak neurtzen dituzten testen emaitzek egonkor diraute 60 urte arte.
Bestalde, pertsona batetik bestera alde handia dago, zein ingurunetan
bizi diren. Badirudi bizian zehar informazio berria eskuratzeko erritmoa
bizkorragoa dela gauzak ahazteko erritmoa baino. Hauxe litzateke duda
barik gaitasun kristalizatuen iraunkortasunaren arrazoia. Baina, biziaren
une batean, erretiroa dela, harreman sozialen gutxitzea dela, osasuna gal-
tzea dela medio, informazio berria hartu barik, daukaguna ahaztu egiten
dugu. 
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Zahartzearen giltza, hortaz, bizian zehar informazio berriaren aldeko
desoreka horretara ahalik eta gehien hurbiltzea litzateke. Horrexegatik,
edozein ikastaro formal edo informal, eta hizkuntz ikastaroa areago,
onura ugari ekar diezaiekete edadetuei, giza harremanak egiteko, ezagu-
tza berriak lortzeko eta burua argi mantentzeko, hitz batean. Pentsa deza-
kegu zahartzaroan mekanika kognitibo okerragoarekin ere, ezagutza
kristalizatu askoren bitartez, helduak edo gazteak bezain ondo bizi dai-
tezkeela gizartean. Zoritxarrez, Schaie-k (1988) gaitasun kristalizatuen
eta zehazkiago hitzezko gaitasunen galera gertuko heriotzaren seinalea
izaten dela ere aurkitu du.

Aurkikuntza hau oso pozgarria bada ere, aipatu testek neurtzen duten
adimen-mota ez dator bat zaharren adimen-mota bereizgarriarekin, hau
da, jakituriarekin. Batzuek, “adimen praktikoa” izenaz bataiatzen dute,
ikuspegi neopiagietianoaren aldetik “pentsamendu posformala”-z hitz
egiten da. Azken batean, denek praktikan edo eguneroko bizitzan erakus-
ten den “ondo moldatzea” dute buruan. Jakinduriarekin lotutako abilezia
horrek honako ezaugarriak ditu:

• Bizitzari buruzko ezagutza aberatsak izatea.

• Prozedurei buruzko ezagutzak dituzte.

• Beren bizi-ingurunearen ezagutza handia dute eta horrek gauzak erlati-
bizatzea ahalbideratzen du.

• Besteekiko sentiberatasun handia erakusten dute, ikuspegiak, baloreak
eta helburuak elkarrekin.

• Ustekabekoa, saihestezina edota itxaroten ez dutenaren aurrean erre-
kurtso asko eta irtenbide-planak dauzkate prest.

Gaur egun, gerontologiaren alorreko ikertzaileek uste dute jakinduria
ikuspegi desberdinak ezagutzeko aukera izatearen ondorioz eskuratzen
dela; hots, beste pertsona batzuekin hausnarketa egitean errealitatearen
eta bizitzaren ezagutza sakonagoa eskuratzen dugu. Labur bilduz, beste-
ekiko elkarreragina ezinbestekoa da zaharrak beren ingurunean ondo
moldatuko badira.

Ez dugu estereotipo kognitiboen atal hau amaitu nahi memoriaren arazoaz
zerbait aipatu gabe. “Arazoa”, beharbada, ez da zaharrek beren memoria-
rekin daukatena, geuk euren hutsegiteak epaitzean sortzen dieguna baizik.
Gazteen hutsegiteak zerbait puntualtzat jotzen ditugun bitartean zaharre-
nak estereotipoari jarraituz egonkortzat edo pertsonaren problematzat
jotzen baititugu. Labur esanda hauxe da zaharren memoriaz dakiguna:

– 75 urtetik aurrera %25 gutxitzen da ez erabiltzeagatik.

– Estimulazio programen ondorioz, gaitasuna hobetu daiteke. Programa
horietan, objektuen loturak, sailkapenak, estrukturazioak, leku-koka-
penak, pertzepzio-ariketak egiten dira.

– Atazaren eskakizun-maila handia bada, memoriak gaizki funtziona-
tzen die.
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– Burmuinean gertatzen diren aldaketa fisiologikoengatik arretaren
aldea ahulduta geratzen da. Horregatik, zailtasun handiak izaten dituz-
te memorizatu beharrekoan funtsezkoena eta ez funtsezkoena elkarren-
gandik bereizteko.

– Informazioa oso azkar aurkezten bazaie edo arin memorizatu behar
badute erraz blokeatzen dira.

– Arreta gehiegi erabiltzera behartzen bazaie, adibidez, bi ataza batera
egiten edo eten bat egiten ataza barruan, gaizki jokatzen dute.

– Ataza ez ohikoetan oso gaizki jokatzen dute.

– Memoria prozedurazkoa edo inplizitua eta semantikoarekin ez dute
inolako arazorik, bai ordea memoria episodikoarekin edo jakinaren
gaineko saiakera eskatzen zaienean.

– Memoria autobiografikoan ere ondo jokatzen dute.

– Burmuina egonean-egonean uzten ez dutenek eta adimen interesen
inguruan mugitzen direnek memoria hobea mantentzen dute.

Hizkuntzaren irakaskuntzari dagokion esku hartzea:

• Epe motzeko oroimenean oinarritzen diren errepika-ariketak ez
erabili.

• Lehiaketek ere ez dute atarramentu onik eskainiko.

• Laguntza mnemoteknikoetan trebatzea batez ere, lotura emozionalak
bultzatuz.

• Memoriari kanpoko laguntzak eskaintzea: zerrendak egitea, oharrak
hartzea... Memorizatzerakoan estimulu idatzia oso lagungarria egiten
zaie.

• Egin beharreko atazetan kontsignak oso garbi ematea, funtsezkoena
adieraziz.

• Atazak banan-banan eskatu.

• Material berrien aurkezpenak abiada motelean egin.

• Ez planteatu “bost minututan buruz ikasi zerrenda eta gero galdetuko
dizuet...” motako ariketetan sartu. Segur aski, nahiko etsigarriak suer-
tatuko zaizkie.

Estereotipoak konstruktu kulturalak dira. Gure kulturan zahartzaroa
modu batean dago ikusita eta Txinan beste batean. Baina zein eredu kul-
tural nagusitzen da kultura honetan. Bi ditugu nagusiki:

1 Zaharkeriaren edo “viejismo” deritzoguna. Eredu sinplista honen ara-
bera, bizitzaren zikloa parametro hauek mugatzen dute: hasieran, une-
rik onenean egotea, eta gero gainbehera. Azpian dagoen ideologia
fisiko-biologista da. Honela, gizakia bere beherakadaren lekuko nagu-

Emozio-
-estereotipoa
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sia bihurtzen da autoestimu ahuleneraino gidatuz. Hala ere, arrazoia
eta afektibitatearen gainbeherak eta gainbehera biologikoak ez dute
zertan erritmo berekoak izan.

2 Gorputz gaztearen paradigma. Gorputz gaztearen ideal estetikoa.

Gainera, zahartze-prozesuak gaixotasun kronikoak, gaitasun fisiologiko-
etan beherakada, autonomia galtzea, familia-galerak, harreman galera,
isolamendua, erretiroa, familiaren sakabanatzea, bakardadea. Ondoriek
kasu honetan estereotipoa berresten dute. Adineko pertsonengan barne-
rakoitasuna areagotzen da eta autoestimua edo norberaren balorazio
negatiboa egiten da, emaitza kasu askotan distimia edo gogoaren depre-
sio kronikoa delarik. Ikuspegi biologikotik, neurotrasmisoreen anoma-
liak eragin dezake depresio hau. 

Hizkuntzaren irakaskuntzari dagokion esku hartzea:

• Irakasle moduan erabili ikasle atzeratuagoekin.

• Beren buruarenganako konfiantza bultzatu helburu lorgarriak plan-
teatuz.

• Antsietate txikiko egoerak bilatu.

• Erroreen zuzenketa zorrotza ekidin.

• Ekoizpen-ariketak baino, ulermen-ariketak lehenetsi beraiekin.

• Bakarka baino beti taldeka lan egin.

• Utziezu beren esperientziak ikaskideekin konpartitzen. Hori oso
adore-emaile izaten da.

• Talde-kohesioa bultzatzeko dinamikak landu.

• Kide-sentimendua areagotzen duten jarrerak bultzatu.

• Zeharkako lerroak sartu hizkuntza eskoletan jarrera ez-baztertzaileak
sustatuz eta honako baloreak landuz:

– Dohaintasuna vs. eraginkortasuna.

– Esperientzia vs. zientzia eta teknika.

Eta bukatzeko, nire ustez balore nagusiena: MEMORIA. Norberaren
erroak gogoratzea nor bere buruarekin fidelak izatea da; historiaren haria
galtzen bada, norberaren identitatea ere galdu egingo da. Belaunaldien
arteko elkarrizketak gure memoria bizirik mantenduko du. Ez dezagun
ahaztu euskara ere hizkuntza zaharra dela. 

Artikuluaren hasieran aurtengo ikasleak aipatzen nituen, aurtengo ere-
duak neuretzako eta bete taldekideentzako, aurtengo pribilegioak. Bada-
tor, bada, ardo urtetsuekin egiten den modura euskara ikasle zaharrak
dastatzeko plazerra: Lali; 79 urte beteko ditu otsailaren 25ean (urte asko-
tarako); Miguel 66 bete berriak, eta neure aita, 73 urte, neure euskara
ikasle kuttuna, neure irakaslea:
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LALI

Askotan pentsatzen dut Lali hizkuntzetarako kasu “dohaindun” horieta-
ko bat dela. 59 urte zituela frantses-gaitasun agiria lortu zuela kontatzean
nire estereotipo guztiak bertan behera utzi behar izan nituen. Lali berto-
koa da baina kanpoan bizi izan da beti. 

Txikitan, ikasteko gogo itzela zuen, baina emakumea izanik ez zegoen
ondo ikusita karrera bat egitea. Atzerriratu behar izan zuten. Espainian
berriz, leku batetik bestera ibiltzen ziren. Herri berrira heldu bezain las-
ter egiten zuen lehena eskola bilatzea izaten zen. Gutxitan joan zen esko-
lara. Jostera bai bidaltzen zuela bere amak. 

Hala ere, inoiz ez zuen lortu bere ametsa: ikastea. Villasanan bizi zela,
egunero-egunero jaisten zen Zallako AEK-ren euskaltegira euskara ikas-
ten. Berandu iristen zen beti baina ordu batengatik sikiera merezi zuen. 

Hasieran asko sufritu zuen, ez zuen ezer ulertzen. Pena handiz gogora-
tzen du, bere senarra zenak behartzen zuela bere zain egoten gero Villa-
sanara igoteko. Handik Balmasedako gau-eskolara pasa zen. Garai
hartan aditz guztiak ikasi zituen eta gaur da eguna baldintza eta ahalera
guztiak goitik behera menperatzen dituena. Oso gramatikazalea da Lali.
Dena konpontzen du gramatikaz. 

Bere alaba bakarra laguntzearren matrikulatu zen euskaltegian. Bere
alaba ZULEI programako irakaslea, bere aitaren heriotza dela eta depre-
sio batetik pasatzen ari da. Nirea, lehen urratsa bada ere, pozik dator.
Lalik 8. urratsa baino gehiago egina dauka. 

Ezin dut ahaztu bera eta 55 urteko alabarekin topo egin nuen lehen egu-
nean. Ikasleak mutu geratu ziren hasieran. Orain maite dituzte biak eta
Lali gaixotzen denean haren falta sumatzen dugu. Itzultzen denean medi-
kuaren agiria ekarri eta falta kentzeko eskatzen dit. Ikasgelako izarra da. 

Arreta erakartzen du behin eta berriz. Etengabe eteten du galdetzeko,
beste ikasleen jarduna zuzentzeko, neure jarduna zuzentzeko hitz zanta-
rrak esaten omen ditut-eta. Eskubide guztiak ditu. Bera da ugazabandrea. 

Behin ikasle-taldea tribu bat zela irudikatu genuen eta indio bakoitzari
izen bat ipini behar zitzaion, berari “amona handia” ipini zioten eta adu-
rra zeriola egon zen aste osoan. Bere ilusiorik handiena laguntzea da.
Bere burua eskaini dio beste ikasle bati etxean klase partikular batzuk
emateko, musu-truk, noski. Kobratzea?, ezta pentsatu ere! Eskuzabala da
oso. Bere buruari asko eskatzen dio. Zorrotza. Ez da nekatzen, oso urdu-
ria da. 

Akats bat zuen: ez zekien entzuten. Eta ez zekiela diot, zeren ondo ikasi
baitu! Ondo eta zuzen hitz egiten du euskaraz. Behin politikari bat etorri
zen Gueñesera zerbait inauguratzen eta euskaraz egin zion. Berak eran-
tzun eta geroztik munduko emakumerik zoriontsuena da. Idaztea kosta-
tzen zaio, eskuko artikulazioak gaizki ditu, eta zerbait interesgarria
apuntatu nahi duenean, alabari “kopia” esaten dio. Asko agintzen du

.1: 1. ikaslea
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Lalik. Ikasgelara sartzen denean adore izugarria ematen dit lana ondo
egiteko eta zergatik ez bizitzeko. Senarra hil berri zaio. Bakarrik bizi da.
Baina hor dago bera bizitarako!

MIGUEL

Ikasturteko lehen eskola-saioan sartu bezain laster esan zidan asko poz-
ten zuela irakaslea emakumea izateak, emakumeok sentikorragoak, mai-
tekorragoak gara-eta. Berak, bost alabaren aita izaki, jakingo ez du bada
sentikortasuna zen den! Beraiekin ere ikasten du euskara. Horri eta iazko
irakaslearen laguntzari esker lortu du hizkuntzaren oinarrizko ezagutzak
bereganatzea. 

Ander iazko irakaslea ondo portatu zen berarekin. Eskola bukatuta, ikas-
gelan geratzen zen Migueli laguntzeko. Oso sentibera eta lotsatia da. Isil-
-isila. Aurten, seguru sentitzen da. Iaz baino gehiago daki eta gauza asko
esaten ausartzen ari da. Izan ere, Lali kenduta bera da euskaraz gehien
hitz egiten duena. Migel ingeniaria da. Helduaroan oso eraginkorra zen
lanean. Arin-arina. Orain erantzuteko azkartasuna galdu du eta horrexek
kezkatzen du. 

Txikitan liburuak irensten zituen. Hitz askoren esanahia zekien. Eta ezin
zituen besteen aurrean hitz horiek erabili, bestela “pedante” deitzen zio-
ten. Orain ahalegin handiak egin behar ditu gogoratzeko. Gaztelaniazko
hitzen erdia ahaztu zaiola dio. Bi anaia hil zaizkio Alzheimerrek jota.
Beldur da. Betidanik ikasi du. Baita jakin ere ikasiz memoria mantentzen
duela. Oso zintzoa da. Ariketak egiten ditu beti, etxean ere berriz errepi-
katzen ditu. Entzungaiak, ordea, izugarri kostatzen zaizkio. Ez du ondo
entzuten, beti kexatzen da zurrumurruengatik eta HABEren entzungaie-
tako trafiko-zarata, hotsak, direla eta, edo fondoko musikatxoak direla
eta. 

Ikasle gazteak estimatzen ditu. Inoiz ez da kikildu haien aurrean. Hasie-
ran beraien aldean gaizki ibiltzen zenean, haiek ordu gehiago zituztelako
usteari egozten zion kausa. Edo huts-hutsetik hasita zegoelako. Baina
inoiz ez zen uzkurtzen. Bere bizitzaren oso eredu esplikatibo baikorra
izan du. Ikaskideak lagun, oso babestuta sentitzen da gelan. Hala ere,
erraz isiltzen da, gelakoen aurrean erraz blokeatzen direnetakoa da. Bere
ilusiorik handiena bilobekin euskaraz hitz egin ahal izatea da. Artzenta-
lesko kultur zinegotzia da. Euskara maite du eta beti maite izan du. Orain
Euskarak ere maite du bera.

AITA

Erretiratu zenean erabaki zuen euskara ikasten hastea. Hasieran JO TA
KE metodoa erabili zuen. Aita oso oso gramatika zalea da. Astero ikasgai
batekoa lantzen zuen bere kabuz eta ostiraletan neuk zuzentzen nizkion
ariketak etxean. Orain BAKARKA erabiltzen du. 5.a egin du baina aha-

.2: 2. ikaslea

.3: 3. ikaslea
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leran pixka bat trabatuta geratu da. Bakarrik ikastea gustatzen zaio. Lite-
ratura entziklopedia guztiak dakizki buruz. Latinez hitz egiten du. Fraide
izateko ikasi zuen, baina badakizue... 

Dena apuntatzen du. Euskal leku-izenak aztertzen ditu, euskal abize-
nak... zuhaitzen izenak neuk baino hobeto dakizki. Euskal pilota partidak
ikusten ditu telebistan. Berak dio dena ulertzen duela, nola, baina! bela-
rri batetik gor dago eta bestetik erdia entzuten badu. 

Benetan, honelako ikasleen aurrean “zaharra”-ren prototipoa eta gizarte-
ak dituen irudiak ere birsailkatu behar ditugu. Azken batean, atera behar
dugun mezua testuinguru partikularraren araberako gizabanako bakoi-
tzaren zahartze-prozesuaren berezitasuna da. Bakarrik horrela, zaharrei
buruzko ikuspegi determinista eta ezkorretik ikuspegi dinamiko batera
igaro ahal izango gara.

Txosten hau idazterakoan jakin dut beste talde bateko ikasle zahar batek
euskara ikasteari utzi diola. Nola ulertu behar dugu? Irakasleon porrota
ote? Ikaslearena? Biona? Nire ustez, irakasleona. Gure esku dago hel-
duen irakaskuntza hobetzea, ikasle-mota edozein dela ere. Adindunen
kasuan, konpentsazioa da gakoa. Ez dirudi hain zaila denik. 

Arazoa, geure erosotasuna da. Aniztasunari egokitzea kostatu egiten
zaigu. Ez dut uste hain motibazio integratzailea duen ikasleak ordainean
esperientzia txar bat jasotzea merezi duenik bakarrik gutxiago delako.
Euskara, hizkuntza gutxitua eta gutxiagotua delako okerrago tratatu
behar dugu, ala? Gehiengoen garaia igarotzen ari da. Gaizki ulertutako
demokraziaren eredua igaro da. Benetan, belaunaldien arteko elkarren
mendetasuna ulertuz lortuko dugu gutxiengoen baztertzea eta, gure
kasuan, batzuek uste baino euskara gehiago ikastea.

Adin handikoen
hizkuntza irakas-

-ikaskuntzaren
inguruko azken

gogoetak

Lurrikara demografikoak helduen euskalduntzea ere astintzen du 65
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