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ENTZUMEN URRITASUNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizioa 
Gorreria duen pertsona entzumenaren falta 
edo galeraren ondorioz ahozko hizkuntza 
espontaneoki eskuratu ezin duen pertsona 
da. Hori dela eta hizkuntza ikasteko teknika 
bereziak behar ditu. 
Hezkuntza ekimen bereziak behar dituen 
ikasle talde heterogeneo bat da, entzumen 
motagatik eta mailagatik bakarrik ez, baita  
ere urritasun horrek euren hezkuntza 
prozesuan, harreman sozialetan, eta garapen 
pertsonalean, duen eraginagatik. 
 

MOTAK: 
 
• Entzumenaren galera-mailaren arabera: 
 
Entzumenaren galeraren intentsitatea da 
haur gorren garapenean eragin handiena 
duena, bai hizkuntza mailan, bai ezagutza, 
gizarte eta hezkuntza mailan ere. Hala ere, 
ebaluatzeko orduan, entzumenaren 
galeraren kantitateaz gain, geratzen den 
entzumenaren kalitatea eta funtzionaltasuna 
ere kontutan hartu behar dira. 
 
mota       entzumenaren galera-dB: 
 
ARINA                   20-40 
ERDIKOA               40-65 
LATZA                  70-89      
SAKONA               90 baino gehiago 
 
 

• Entzumenaren galera zein unetan 
gertatzen denaren arabera:  

 
Zenbat eta urte gehiago dituen haurrak 
galera ematen denean, orduan eta 
esperientzia handiagoa izan du 
hizkuntzarekin eta, beraz, bere hizkuntza 

bilakaerak pronostiko hobea du. 
GORRERIA POSTLOKUTIBOA da.  
 
Hitz egiten hasi aurretik gor geratu diren 
haurrek haientzat guztiz berria den 
ahozko hizkuntza ikasi behar dute, 
soinuarekin ia  
esperientziarik izan gabe, GORRERIA    
PRELOKUTIKOA da. 
 
• Entzumen galera entzun aparatoan 

non kokatzen den arabera: 
 
Kanpoko entzumena edo erdikoan kokatzen 
denean arazoa, KONDUZIOZKO 
GALERA ematen da. 
 
SENTSORIALEZKO GALERA, bestea 
baino larriagoa da, hemen barneko 
entzumena eta nerbioak minduta daude. 
 
ENTZUMENAREN GALERA MIXTOA, 
bien konbinaketa izaten da 
 
 

ETIOLOGIA: 
 
Gorreriaren eragileak honako hauek izan 
daitezke: 
 
à Hereditarioak: 
Genetikak markatzen dituena eta 
generazioz generazio pasatzen direnak 
.Ikerketak gero eta aurreragoak arlo 
honetan. 
 
à Haurdunaldian: 

• Emakumeak jasandako 
traumatismo, gaixotasun baten 
(errubeola...) ondorioz. Botika 
ototoxiko bat hartzeak min egin 
dakio umekiari. 

• Amaren eta umearen RHen 
bateraezintasunaren    ondorioz. 

 
à Erditzeko unea: 

• Umea garaiaurreko izatea. 
• Anoxiaz,erditzeko unean oxigeno 

falta izatea. 
• Birrilubina igoera oso altua 

edukitzea. 
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à Bizitzaren zehar eskuratzen direnak: 

• Gaixotasunaren ondorioz:  
meningitis, infekzio gogorrak... 

• Zenbait botikaren ondorioz 
(estreptamicina) 

 
NOIZ eta NOLA SOMATU 

ENTZUMEN URRITASUNA: 
 
0-3 hilabete: 
Ø Soinua egiterakoan umeak ez du 

gorputza biratzen, edo ez du inongo 
erantzunik ematen 

Ø Amaren ahotsak ez du umea lasaitzen 
 
3-6 hilabete: 
Ø Ahots ezagunek ez dute umea lasaitzen. 
Ø Eguneroko soinuei erantzunik ez. 
Ø Ez ditu soinuak errepikatzen 
Ø Soinua nondik datorren  ez du bilatzen 

buruari buelta emanez. 
 
6-9 hilabete: 
Ø Ez ditu silabak errepikatzen 
Ø Ez badu soinuaren iturria ikusten ez du 

erantzuten 
 
9-12 hilabete:  
Ø Galderei erantzunik ez dio ematen 
Ø Ezezkoak ez ditu ulertzen 
Ø Ez dio erantzunik ematen "eman" 

aginduari, eskuaren keinua ikusten ez 
badu. 

 
12-18 hilabete: 
Ø Ez ditu gauza eta pertsona familiarrak 

seinalatzen izendatzen direnean. 
Ø Entzun eta  soinuak egite/imitatzearen 

jolasa ez du ulertzen.  
Ø Gauza ezagunak ez ditu izendatzen 
 
18-24hilabete 
Ø Ahozko ipuinei ez die arretarik jartzen 
Ø Ez du agindu errazak ulertzen 

keinuekin batera ez badoaz 
Ø Kostatzen zaio gorputzaren atalak 

identifikatzea 
Ø Bere izena ez du ezagutzen 
Ø Bi berbatako esaldirik ez du egiten 
 
3 urte 

Ø Esaten dituen berbak ulertezinak dira 
Ø Ez ditu esaldiak errepikatzen 
Ø Ez die erantzuten esaldi errazei 
 
4 urte 
Ø Ez daki kontatzen gertatzen dena 
Ø Elkarrizketa erraza ezin du mantendu 
 
5 urte 
Ø Ez du beste umeekin berbarik egiten. 
Ø Bakarrik  senideek ulertzen diote 
 

EZAUGARRI OROKORRAK: 
Haur gorren ezaugarri aipagarriena zera da: 
soinu pertzepziorik ez edukitzea. Honetatik 
aparte eta, batez ere, hezkuntza erantzuna 
ez bada ume hauekiko egokitzen, ezaugarri 
bereziak izan  ditzakete zenbait arlotan, 
besteak beste: 
 
• Inteligentzia: Haur gorrek eta 

entzumena duten haurrek , Piagetek 
deskribatutako estadio berdinak 
igarotzen dituzte, baina denbora 
desfasea erakusten dute, eta desfase hau 
areagotu egiten da pentsamendu 
hipotetiko-deduktiboan. Ikaskuntza: 
Haur gorrek ahozko eta idatzizko 
komunikazioan dituzten arazoak direla 
eta informaziorako sarbidean mugak 
agertzen dira eta, ondorioz, ikaskuntza 
prozesuak moteldu egiten dira. 
Jokabidearen autoerregulazio eta 
plangintzan hizkuntzak duen eraginaren 
ondorioz, haur gorrek zailtasunak 
dituzte aspektu honi dagokionez. 
Garapen sozio-afektiboa: Ahozko 
komunikazio-zailtasunek (mesuak 
bidali eta jaso) egoera askotan 
frustrazio erreakzio bat eragiten du, eta 
honek epe luzera pertsona gorraren 
nortasuna egitura dezake. 
Hautematen ez dituzten arrisku egoeren 
aurrean euren burua babesteko eta 
erantzunak aurreratzeko zailtasunaren 
ondorioz segurtasun falta ere izan  
dezakete, 
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IRAKASLE ETA GURASOENTZAT 

ORIENTABIDEAK:: 
   
A) KOMUNIKAZIO SISTEMAK:  
 
Ø Elebitasuna: Zeinuen hizkuntza eta 

ahozko hizkuntza ikastea da .Zeinuen 
hizkuntzak berezko estruktura 
sintaktiko eta antolaketa bereziak ditu, 
eta pertsona gorren hizkuntza naturala 
da. Elebitasuna zeinuen hizkuntza eta 
ahozkoa ikastea datzan, lehenengo 
zeinuen hizkuntza abiapuntutzat 
harturik.  

Ø Metodoa “oralak” eta verbotonala: 
Fonetikan oinarrituta eta aparatu berezi 
batzuk erabiliz (SUVAG) zeinu 
akustikoak egokitzen dira pertsona  gor 
bakoitzaren beharretara. Metodo 
hauetan audimenaren pertzepzioa eta 
mintzamena garrantzitsuenak dira, baita 
ezpainen irakurmena. 

Ø Sistema “Bimodala”: Zeinuen 
hizkuntza eta ahozkoa, ezpainen 
irakurmenarekin  batera irakasten da. 
Honela ahozko hizkuntza ikusgarri 
egiten zaie pertsona gorrei (beraz, 
sistema honetan abiapuntua ahozko 
hizkuntza da, eta ez zeinuena) 

Ø “Dactilología”: eskuekin airean 
alfabetoko letrak, banan banan, egitea 
da. 

 
B) ESTRATEGIA 
METODOLOGIKOAK 
 
Komunikazioa nola erraztu 

 
• Onartu positiboki ume edo nerabea, 

nahiz eta bere hizkera, hiztegi edo 
ulermena lar onak ez izan. Ondo egiten 
duena bultzatu.  

• Ez babestu larregi, bere adineko beste 
edozein ume bezala tratatu: afektu eta 
esijentzia.  

• Ez lotsatu  ume gorra zerbait ulertzen 
ez duenean,  baina bai errepikatu ulertu 
arte. 

• Inguruko pertsonei azaldu gorren 
arazoa zein den eta nola komunikatu 
berarekin.  

• Ziurtatu (keinu bat egitea egokia da) 
pertsona gorra adi dagoela hasiko 
zarenean zeozer azaltzen, edo galderen 
aurrean. Eta berbetan hasi baino 
lehenago esan zeri buruz egingo duzun 
berba. 

• Audifonoekin (entzuterako protesia) 
gehiago entzuten du pertsonak. Beraz, 
ez dugu ahotsa zertan altxatu behar. 

 
Ez ahaztu askotan otitisak, alergiak, 

estresak eta abarrek gutxitu dezaketeela 
entzumena.  

Ikastea nola erraztu : 
Ø Esaldi laburrak, ondo eraikita eta 

errazak erabili. 
Ø Aurrez aurretik gelan emango diren 

gaien laburpenak eman kokapena 
errazteko. 

Ø Ikus eremuan laguntzak ematen saiatu, 
honela umeak asoziazio sentsorial 
gehiago egingo baitu. 

Ø Ahal den neurrian arbela erabili 
beharrean. 
gardenak erabili azalpenak emateko. 

Ø Gogoratu ume gorrak hiztegi murriztua 
dutela. Askotan bere adineko umeak 
erabiltzen dituzten berbak ume honek 
ez ditu ezagutzen. 

Ø Ez pentsa, langilea eta azkarra izan 
arren, ume gorrak beti dena ulertuko 
duenik. Berak besteak baino ahalegin 
handiagoa egin behar du. 

Ø Beraz, ez itxaron bere aldetik beti adi 
egoterik, atsedenak derrigorrez behar 
ditu jarraitzeko. 

Ø Ez egin berba eta batera arbelean idatzi 
Saiatu berba egiten argia zure 
aurpegira emanez. 

Ø Ahal den guztietan informazioa bisualki 
aurkeztu behar da, ahoz transmititzen 
den informazioaren euskarri izan dadin, 
baina informazio hori jarraian aurkeztu 
behar da eta ez aldi berean (gardenkiak, 
testu idatziak, bideoak, eskemak...). 
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Ø Ez errepikatu galdera edo azalpen bat 
era berean, aldatu berbak eta azaldu 
beste era batera (grafikoki lagunduta). 

 
C) HEZKUNTZAERANTZUNA:Curr

iculumaren helburuak eta  
edukinak  

 
ü Hizkuntzaren egokitzapenak ikaslearen 

hizkuntza gaitasunaren araberakoak 
izango dira, idatzizko hizkuntzaren 
ulermenari eta adierazpenari dagozkien 
helburuek eta edukinek lehentasuna 
izango dutelarik, Umea gazteagoa den 
bitartean (H.H./L.M.H.) testuinguru 
desberdinetan funtzionalak diren 
adierazpenak eta hiztegia landuko dira 
(jatetxeak, dendak, parkeak, 
garraiobideak, etab.).Hezkuntza 
prozesua aurrera joan ahala, 
(L.M.H./D.B.H...) gaztearen ikasketak 
indartzeko eta ziurtatzeko beharrezkoak 
diren hizkuntza errefortsuak emango 
dira. 

- Arte-Hezkuntzaren arloari dagokionez 
egokitzapen garrantzitsuak egin 
beharko dira musika-adierazpeneko 
edukin-multzoan, erritmoaren eta 
soinu-pertzepzioaren oinarrizko 
aspektuak landuz: adibidez, 
bibraziozko-ukimenezko 
estimulazioaren bitartez. 

- Kontuan hartu behar dira adin bereko 
beste pertsona gorrekiko harreman eta 
komunikazio-premiak. Komunikazio-
kode komunak erabiltzea oso 
garrantzitsua da: beste pertsona 
batekiko identifikazioa garatu ahal 
izateko eta, horren arabera, norberaren 
identitatea eraikitzeko. Ume gorraren 
autoestiman ere  eragin positiboa 
izango du. 

- Testuinguruneko arauak bereganatzeko 
zailtasunak direla eta, beste ikasleek 
naturalki bereganatzen dituzten 
baloreei, arauei eta jarreri buruz lan 
sistematikoa egin beharko da ume 
gorrekin. 
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http://www.cnse.es
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