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Laburpena
•Lan honetan goi-mailako gaitasunak
dituzten 10 urteko 530 umeren
familia-testuinguruak aztertu dira.
•Aparteko gaitasunak zituzten 45
pertsona identifikatu ziren, talentu
sortzailedun 64 pertsona, talentu
sortzailea eta aparteko gaitasunak
zituzten 6 pertsona eta goi-mailako
gaitasunak zituzten beste 15.
•Aparteko gaitasunak dituzten
umeen testuinguruei lotutako
aldagaiak dira amaren kultura-maila,
ikastetxe mota eta adierazpenezko
hezkuntza-estiloa dira.

•Amaren kultura-maila eta amak
etxetik kanpo lanik ez egitea talentu
sortzailea duten umeen
testuinguruetako aldagaik dira, baita
aldi berean aparteko gaitasunak
nahiz talentu sortzailea duten umeen
testuinguruetakoak ere.
•Goi-mailako gaitasunak dituzten
umeen kasuetan agertzen dira
gizartean moldatzeko zailtasunak

Helburuak

•Bizkaiko 8 urteko 500 pertsonako
laginean goi-mailako gaitasun
intelektualak dituzten umeak
identifikatzea.

•Goi-mailako gaitasunak dituzten ume
horien familien ezaugarriak aztertzea.

Tresnak
•RENZULLIREN ESKALA, goi-mailako
gaitasunak dituzten umeak identifikatzeko.
•BADYG, adimen-proba faktoriala.

•TORRANCE, sormen-proba.
•TAMAI, haurren moldaketa-proba.
•PEE, hezkuntza-estiloen proba.
•TCT, familia-gatazkaren eskala.
•MSAT, ezkontideen desdoitze-eskala
•Elkarrizketa: gurasoen estatus ekonomiko eta
kulturalaren datuak.

Emaitzak
Goi-mailako gaitasunak dituzten umeak identifikatzea
1. Adimen-proban puntuazio altuak dituzten pertsonak.
2. Sormen-probetan bakarrik puntuazio altuak dituzten pertsonak.
3. Sormen- nahiz adimen-probetan puntuazio altuak dituzten pertsonak.
4. Adimen-, sormen- eta motibazio-probetan puntuazio altuak dituzten
pertsonak (goi-mailako gaitasunak definitzeko Renzulliren eskala)
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Emaitzak
Goi-mailako gaitasunak dituzten umeen familiak

Ondorioak
•Garrantzitsua da goi-mailako gaitasunak irizpide desberdinen

arabera identifikatzea eta umeen gaitasun bereziak bultzatzea,
adibidez, talentu sortzailea.
•Amaren eta aitaren kultura-maila oso garrantzitsua da umeen goimailako gaitasunak garatzeari dagokionez.

•Adierazpenezko hezkuntza-estiloa, afektua eta exijentzia uztartzen
dituena, goi-mailako gaitasun intelektualen garapenari lotzen zaio
•Deigarria da 3. irizpideko umeek kultura-maila altuko ama izatea
berezko ezaugarri gisa, eta ama horrek etxetik kanpo lanik ez
egitea. Horren azalpena da amak seme-alabekin denbora luze
ematen duenez, estimulazio intelektualerako kalitate altua duten
elkarreraginak ematen dituela.

