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Zertan datza gaitasun handiak 

izatea? 
 

 

  

Boletin honek, Silvana eta Paulinaren 
"La rebelión del talento" blogeko sarrera 
bat erreproduzitzen du. Blog hau 
jarraitzera animatzen zaiguztegu. 
 
Gaitasun orok arriskua darama 
 
 "Izan dezakegun edozein talentu 
azkenean ezagutzera ematen da. Baina 
talentu honen adierazpena blokeatuta 
edo distortsionatuta badago edota 
ahultzen uzten bada, orduan talentu 
horrek gure aurka jokatzen du eta 
sufrimendu bihurtzen da. (Johnson, 
1993, 15.orria) 
What is gifteness? By Linda Kreger 
Silverman, PhD.S 
 
Zertan datza gaitasun handiak izatea?  
 
Egia esan, termino honek jendeari 
deseroso sentitu arazten dio. 
Gogoratzen ditut Boulder, Coloradon, 
izandako jardunaldi batzuk, 1976an, 
"eskolara bueltatzeko gauak" 
izenburupean. Bertan zera eskeini nuen: 
eskolan ikasten zuenetik kanpo zerbait 
ezberdina ikasi nahi zuen ume 
bakoitzarentzat aholkulari bat aurkitzea. 
Kostua oso baxua zen, urtean 5$soilik. 
Ez nuen umerik lortu. Aita batek gelditu 
zidan behin eta bere alabak bere 
mailakoek baino askoz hobeto 
irakurtzen zuela esan zidan eta sotoan 
kimika laborategi bat prestatu zuela, 
baita beste xehetasun batzuk ere, baina 
zihur zegoen ez zela gaitasun handiko 
neskatila bat. 
Harrezkero, jakin nahi dut zein den 
"gaitasun handiko edo talentu aparteko" 
izatearen esanahia jende mota 
ezberdinentzat. Nire ikerketa asko 
gurasoekin egindako lanak izan dira eta 
hauekin konturatu nintzen 
emakumezkoek, hau da, amek, deitzen 
zutela gure zentrora (Gifted 
Development Center) testei buruzko 
Informazio bila eta gizonezkoek, aitek, 
eszeptizismoz egiten ziotela aurre 
ebaluaketari. Nire hitzaldietan, amak 
irribarrez eta baiezka ikusten nituen.  

Aitak berriz, besoak gurutzatuta 
aurpegietan zalantza itxura zutela. Behin 
aita bat gerturatu zitzaidan, aurkezpen 
baten ostean, eta bere semeak Stanfor-
eko unibertsitateko ikasle gisa lortutako 
sari ugariei buruz hitz egin zidan. Baina 
berak ere gauza bera ondorioztatu zuen; 
hara, bere semea ez zela gaitasun 
handiko mutikoa. Beraz, galdetu nion: 
"Zer egin beharko luke zure semeak zure 
begien aurrean talentu apartekoa 
izateko?" "Beno-erantzun zidan-argi 
dago ez dela Einstein". 
      Orduan ikerketa bat aurkitu nuen, 
non ikerlearen ondorioa honako hau zen:  
emakumezko gurasoek beraien semeak 
"gaitasun handidun" gisa "etiketatu" nahi 
zituzten, beraien "behar nartzisistak" 
asetzeko. Ikerketa honen ustekabeko 
aurkikuntza baten arabera, eskolak 
ikasle bati etiketa hau jartzen zionean, 
emakumezko gurasoek konfiantza 
zeukaten eskolarekiko. Gizonezkoek, 
ordea, ukatu egiten zuten eta honek 
gatazkak zekartzan harremanean 
(Cornell, 1984). 
      Orduan "piztu zitzaidan bonbilla". 
Amek eta aitek gaitasun handikoa 
izateari buruz oso kontzeptu ezberdina 
zutela ohartu nintzen. Gehiago 
pentsatzen nuen heinean, argiago 
ikusten nuen orain arteko gai hontako 
gizonezko adituek gizonezko guraso 
askok bezala kontzeptualizatzen zituztela 
gaitasun handiak eta emakumezko 
adituek, emakumezko gurasoek bezela. 
(Silverman, 1986; Silverman & Miller, 
2007). 
Gizonezkoek "gaitasun handiak" 
"emaitza altuekin" berdintzeko joera 
daukate. 
Bere semea ebaluatu ondoren, aita batek 
esan zidan, "5 urte besterik ez ditu, zer 
egin ahal du denbora honetan talentu 
aparta izateko?" Emakumeek, berriz, 
bilakaeran dagoen prozesu bat bezala 
ikusten dituzte talentu aparta eta 
gaitasun handiak. Ama batek ikusten 
badu bere alabak gauzen izenak 11 
hilabeterekin galdetzen dituela, 17 
hilabeterekin liburuak buruz ikasten 
dituela
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ikasten dituela eta bi urte bete baino lehen 
galdera zailak egiten dituela, honek 
antsietatea soraraziko dio. Honelako 
gauzak galdetuko dizkio bere buruari: 
Zelan konponduko da beste haur 
batzuekin? Zer egingo du irakasleak haur 
eskolan irakurtzen badaki? Liburuak 
izkutatu beharko nituzke? Ez dut nahi bere 
alaba prestatzen duen ama zorrotz bat 
izateaz salatua izatea. 
 
Beste haurrak baino azkarrago 
garatzeak, haurrak ahul bihurtzen ditu. 
Eta emakumezko gurasoak ahultasun 
hortaz ohartzen dira. 
Denbora gehiagoz ezin duenean izkutatu, 
"Zer gertatuko da nire semearekin?" 
galdera beldurgarria beraien eztarrietatik 
ateratzen denean, txistua irensten dute eta 
aditu bati deitzen diote bere semearen 
garapenean lagun diezaien. Era berean, 
ahots batek beraien buruan ikaratu egiten 
die: "badakizu zorotzat hartuko zaituztela 
oker bazaude eta guztia zure adimenaren 
emaitza bada?" "Guraso guztiek nahi dute 
beraien seme alabak gaitasun handikoak 
izatea" mitoaren kontra, ebaluaketa bat 
eskatzen duten 10etik, 9k asmatu egiten 
dute. 
 
Arrakasta eta gaitasun handien arteko 
erlazioa ia hasieratik egon da gurekin, 
"gizon bikain"ei buruzko Sir Francis 
Galton's-en (1869) ikerketaz geroztik. Gaur 
egun ere hezitzaileek gizon bikainetan 
bihurtzeko ahalmena duten haurrak 
bilatzen dituzte. Eskolan, haur bikaina, 
emaitza onak eta sari guztiak lortzen 
dituena da. Enfasi guztia produktuan 
ezartzen da, lanetan-kanpoko 
adierazpenetan. Eta haurrek itxaropen 
hauek mantendu behar dituzte beraien 
bizitza guztian zehar, egiten, ekoizten, 
lortzen... 
Horrela, "gaitasun handia", eskolek ikasle 
langile eta emaitza onak lortzen dituztenei 
ezartzen dieten etiketa da. Argi dago ikasle 
hauek direla gure gizarte lehiakorrean 
arrakasta lortzen dutenak. Baina zertan 
datza "gaitasun handia"? 
 
Arrakasta eskolan gaitasun handiarekin 
berdintzen dugunean edota bizitza helduan 
arrakasta izateko ahalmenarekin, haur 
beltzekiko, egoera ekonomiko txarra duten 
haurrekiko edota neskenganako oso 
kontzeptu bidegabea bilakatzen ari gara. 
Historiari begira, lorpen handienak izan 
dituztenak, hein haundi batean, 
gizonezkoak dira, zuriak eta klase ertain 
edo goikoak. (Hollingworth,1926; 
Silverman&Miller, 2007). 
 
Hala eta guztiz ere, gaitasun handiek ez 
dute ulertzen arraza edo koloreetaz, ez eta 
gizonezko edo emakumezkoetaz. 
(Silverman&Miller, 2007) edo maila giza- 
 

 ekonomikoaz (Dickinson, 1970). Nahiz 
eta gaitasun handiko ikasleen 
portzentaia gizarteko goi mailetan 
handiagoa izan daitekeen, gaitasun 
handidunen gehiengoa gizartearen behe 
mailetatik dator (Zigler&Farber, 1985). 
Munduan zehar, gaitasun handiko haur 
"pobre" gehiago dago "aberatsak" baino. 
"Elitista" izatetik urrun, gaitasun handiko 
haurrei zuzendutako programa 
publikoek, desabantaila ekonomikoan 
dauden haur hauei beraien talentuak 
garatzeko aukera bakarra ematen diete. 
Programa hauekin amaitu nahi dutenek 
haur pobreak zigortzen dituzte, zeren 
aberatsek heziketa pribatua izan 
dezakete. Bitartean, maila giza 
ekonomiko ertaina duten familiek 
homeschooling-a aukeratzen dute 
beraien seme alabak ez daitezen egon 
egunero aldez aurretik dakitena 
berrikasten. 
 
Beraz, zer dira gaitasun handiak? 
Emakumezko gurasoak zuzen 
zebiltzaten. Haurtzarotik ikus daitekeen 
aurrerapena bilakaeran. Baina haur 
hauek ez dute berdin aurrera egiten arlo 
guztietan. "Zer gertatzen da hil 
ondoren?" edo "zela dakigu benetakoak 
garela eta ez gaudela norbaiten 
ametsean?" galdetzen duten bitartean, 
oraindik ez dira zapatak lotzeko gai. 
Gero eta IQ altuagoa, gero eta arazo 
gehiago jolasteko lagunak aurkitzeko edo 
eskolako kurrikulumera moldatzeko. 
Beraien puntu indartsu eta ahulen arteko 
ezberdintasuna handiagoa den heinean, 
zailagoa da bat etortzea. 
 
Rita Dickinson (1970), gaitasun handiko 
haurrentzat hezkuntzaren sortzailea 
Coloradon, hontaz informatu zuen: 
Denver-eko eskola publikoetan 
ebaluatutako haurren portzentai altu 
bat beregana heldu zen jarrera 
arazoak zirela eta. Haur hauen 
gurasoen erdiak gutxienez ez zuten bere 
seme alaben talentuari buruz ideiarik ere 
eta gurasoek ikusten ez dutenean 
eskolak ere ez duela egiten ohartu zen. 
Gaitasun handiko haur oharkabeak maila 
sozioekonomiko behekoak izaten dira 
edo kultur maila gutxienekoak. 
 
Ebaluatutako mutiko gehiago dago 
neskatila baino. "Gaitasun handien 
garapenerako zentruan", azken 28 
urteetan ebaluatutako 5.200 umeen 
ehuneko 60-a mutikoak dira eta ehuneko 
40-a neskak. 
 
Eskolan behar bezain beste estimulatzen 
ez diren mutilak, guraso eta hezitzaileen 
arreta deitzen duten jarrera arazoak 
bilakatzen dituzte. Neskak, ordea, 
errezago moldatu eta izkutatzen dira.   

 

Enlaces de 

interés: 

 
La rebelión del talento 

 
http://aacclarebeliondel
talento.com/acerca-de/ 

  
Libros recomendados: 
 
En inglés 
 
Counseling the Gifted 
and Talented (Linda K. 
Silverman) 
 
http://www.amazon.es/Co
unseling-Gifted-Talented-
Kreger-
Silverman/dp/089108227
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Horregatik, oso garrantzitsua da neskak 
goiz identifikatzea, hau gertatu baino 
lehen. 
  
Eta ama zaretenoi, hitz batzuk. Dolar bat 
emango balidate "aitarengandik heredatu 
du" entzun dudan bakoitzeko, aberatsa 
izango nintzateke. Gure gizartea hain 
dago harrakastari begira, emakume asko 
ez direla beraien seme alaben talentua 
beraien buruarekin erlazionatzeko gai. 
"Ama bat besterik ez naiz,  ez dut gaitasun 
handi bati lotutako ezer egin". Izan ere, 
nire hurrengo liburuak "Ez naiz gaitasun 
handikoa, oso lanpetuta nago", 
emakumeengan gaitasun handien esker 
on baxuaz hitz egiten du. 
 
Gaitasun handiko haurrek eta helduek 
mundua era ezberdinean ikusten dute , 
beraien prozesamendu kognitiboa eta 
intentsitate emozionalagatik. Jendeak 
sarritan esaten die "Zergatik egin behar 
duzu dena hain zaila?" "Zergatik hartzen 
duzu dena hainbezte seriotasunez?" 
"Zergatik da guztia hain garrantzitsua 
zuretzat?" Gaitasun handiko pertsonak 
guztiz "gehiegi" dira: sentikorregiak, 
biziegiak, ausartegiak, zintzoegiak, 
ameslariegiak, adoretsuegiak, 
perfekzionistegiak , gehiegi besteentzat. 
Baina bizitza osoa bat etortzen saiatzen 
direnean ere, moldatu gabe sentitzen 
jarraitzen dute, martetarrak, 
ezberdinegiak. Gaitasun handiko haur eta 
helduei egiten diegun mina beraien 
zirkunstantziak kontutan ez hartzen, 
etiketa ezartzen egin diezaiekegun mina 
baino askoz handiagoa da. 
 
Beraien ezberdintasunak onartu eta 
azaltzen dituen etiketa bat gabe, 
beraiek eratuko dute beraien etiketa 
propioa "zoratuta ote nago, ni bakarrik 
sentitzen naiz triste bidegabekeria 
honengatik".  
 
Heldu da gaitasun handiak armairutik 
ateratzeko garaia eta "lorpen" edo 
"arrakasta" hitzengandik banantzeko. 
Bada garaia bere balioa onartzeko eta 
gure eskoletan, familietan eta gizarte 
osoan elikatu eta garatzeko. 
 
Linda Kreger Silverman, PhD, psikologoa 
da eta aurreratuenen garapenerako 
institutua zuzentzen du, Gaitasun Handiko 
Zentruaren barne, Denveren, Coloradon. 
Bere liburua, "Counseling the Gifted and 

Talented" (gaitasun handidun eta 
talentudunei aholku ematen) arlo honetan 
salduenetarikoa eta kontsultatuenetarikoa 
da. Silverman doktorearena da baita ere 
"Upside down brilliance: the visual-spatial 
learner" (bikainari buelta ematen, ikus-
espazial ikaskuntza estiloa). Liburu hau 
klasiko bat bihurtu da gaitasun handien 
hezkuntzan. 
 
 
Artikulu hau lehen aldiz argitaratu zen 
"The Boulder Parent"-en  
 
http://giftedhomeschoolers.org/resources/p
arent-and-professional-
resources/articles/issues-in -gifted-
education/what-is-giftedness. 
 
 Blogaren oharra: ohartarazi nahi dizuegu 
agian gizon/emakume bereiztasuna 
irakurle batzuentzat desegokia izan 
daitekeela. Baina literalki itzuli nahi izan 
dugu. Idazlea punta puntakoa da gaitasun 
handien alorrean eta EEBBetako institutu 
garrantzitsu bat zuzentzen du. 
Izan ere, hau ulertu behar dugu: batzuk 
gaitasun handiak errendimendu 
altuarekin lotzen dituzte eta beste 
batzuk bilakaeran dagoen potentzialtzat 
hartzen dute eta azken hau zabaldu 
behar dugu, hau bait da zuzena. 
 
 
 
 
 


