
PERTZEPZIOA:

1: ATENTZIOA:

-DEF: Fenomeno sentsorialen aurreko irekidura selektiboa da. Existitzen diren estimulu guztien artean
batzuek bakarrik hunkitzen gaituzte. Harritzen gaituzten estimuluak aukeratu (selekzioa) eta informazio
moduan prozesatzea da beraz, atentzioa.

-Filtro-ereduak, filtro hautakor gisa ulertzen du informazioaren aurreko atentzioa. Atentzioa filtro gisa
hartuta, hainbat faktoreren menpe egongo da:

-Geure interes,  balore,  behar  eta  motibazioen  arabera gauza  batean edo  bestean jarriko  dugu
atentzioa. Estimulu batek zenbat eta gehiago motibatu, orduan eta atentzio handiagoa eskainiko
diogu.

-Estimuluak barrukoak ala kanpokoak izan daitezke eta batzuei eta besteei jartzen zaien atentzioa
ezberdina izango da.

-Estimulu  motaren  arabera,  atentzioa  ezberdina  izango  da:  estimulu  berriei,  ezustekoei,
aldakorrei eta intentsoei eskaintzen zaien atentzioa estimulu ezagun eta errepikatuei eskaintzen
zaiena baino handiagoa da.

2: SENTSAZIOA:

-DEF: Inguruko informazioaren bilketa.

3: PERTZEPZIOA:

-DEF:  Kontzientziara  sartzen  diren  estimulu  sentsorialak  (sentsazioak  -inguruko  informazioa-)
antolatzeko  eta  interpretatzeko  prozesua.  Prozesu  honen  bidez,  informazio  sentsoriala  pertzepzio
adierazgarri bihurtzen da eta modu horretan hautematen eta ezagutzen dugu errealitatea.

-Gaitasun edo trebetasun pertzeptualak ikasi egin behar dira. Adib: Demagun jaiotzez itsua den pertsona
batek, operatu ondoren ikusmena berreskuratu duela. Pixkanaka datu sentsorial berriak jasotzen hasiko
da. Hasiera batean, datu horiek (distantziak, formak, koloreak, ...) interpretatzeko arazoak izango ditu,
hau da, pertzepzioa burutzeko garaian arazoak izango ditu. Hala ere, pixkanaka ikusten duena ulertzen
eta ezagutzen ikasiko du. Horregatik esaten da trebetasun pertzeptualak ikasi egin behar direla.

-Ingurunetik  isolatutako  objektuak  forma,  sakonera,  distantzia,  mugimendua  eta  konstantziaren
(tamaina, argitasuna eta forma ez dira aldatzen, beste ezaugarriak aldatzen diren arren) arabera jasotzen
ditugu.

-Atentzioa prozesu selektibo bat da eta pertzepzioa berriz, borondatezko prozesu bat.

3.1: PERTZEPZIOAREN FASEAK:

3.1.1: FASE SENTSORIALA: Fase honetan ere hainbat azpifase bereizten dira:

-1. fasea: Detekzioa: Inguruneko informazioa jasotzen dugu.



-2. fasea: Transdukzioa: Jasotako informazioa aldatu egiten da, energia modu batetik bestera.

-3.  fasea:  Transmisioa: Intentsitatearen  arabera,  jasotako  informazio  horrek nerbio  kinadak
sortarazten ditu eta bidaltzen ditu.

-4.  fasea:  Informazioaren  prozesaketa: Garunak  jasotako  informazio  sentsorial  hori
prozesatzen du.

�Lehenengo 3 faseak sistema sentsorialak burutzen ditu eta azkena berriz, garunak. Zentzumen
motak:

-Zentzumen kimikoak: dastamena eta usaimena. 

-Zentzumen  hauek  erlazionatuak  daude.  Izan  ere,  usaimenean  arazoak  baldin
badaude, ezin izaten da ondo dastatu. 

-Jaioberriek,  ikusten  ez  dutenez,  usaimenaren  bidez  ezagutzen  dutela  ama;
horregatik esaten da haur jaioberriak amaren bularrean jartzea oso garrantzitsua
dela.

-Animaliek usaimena gizakiek baino garatuagoa dute. Animaliak  estado de celon
daudenean, usain berezi bat  botatzen dute eta horrela,  beste animaliek  badakite
harremanak  izan  nahi  dituela.  Emakumeek  ordea,  obulatzean  ez  dute  usain
berezirik botatzen, baina, badu garrantzia feromona.

-Zentzumen  posturalak:  zentzumen  zinestesikoa  (mugimenduarekin  erlazionaturiko
zentzumenak),  zentzumen  bestibularra (oreka)  eta azaleko  zentzumenak  (presioa,
kontaktua, hotza, beroa, mina).

-Beste zentzumenak: entzumena eta ikusmena. 

-Entzumena oso independentea da garatzeko orduan.

-Nola  ikus  daiteke  geldik  dagoen  objektu  bat,  hura  ikusteko  begiak  etengabe
mugitzen ari baldin badira? Garunak egiten duen konpentsazio mekanismoagatik.

3.1.2: PROZESUZKO FASEA: (Interpretazioa)

-Interpretazioa aldakorra da, hainbat faktoreren menpe baitago:

-Gaitasun konstruktiboa.

-Fisiologia.

-Esperientzia.

-Afektibitate edo sentimenduak. Adib:  Triste bagaude gauzak negatiboki interpretatzen ditugu
eta pozik bagaude berriz, positiboki.

-Motibazioa. Adib: Mutilek atentzio gehiago jartzen dute futbolari buruzko albisteetan, gustatu
egiten zaielako eta motibatu egiten dielako.



-Atentzioa.

-Nortasuna. Adib:  Pertsona hipokondriako batek eta lasaia den beste pertsona batek oso modu
ezberdinetan ikusten dute errealitatea.  Demagun,  biek  tripako mina  dutela;  lasaia  dena ez da
urduri jarriko eta hipokondriakoa berriz, oso bere onetik aterako da eta gaizki pentsatzen hasiko
da.

-Pertzepzioaren  legeak:  Interpretatzerako  garaian,  pertzepzioak  baditu  lege  batzuk  eta  lege  hauek
formaren kualitatea edo nolakutasuna aztertzen dute:

-Figura-fondo erlazioa: Objektu bat pertzibitzeko fondotik bereizi behar da. Adibidez,  power
point  batean fondoa beltza  bada  eta idazteko  garaian  hizki  beltzak  erabiltzen  baditugu,  ezin
izango  dugu idatzitakoa irakurri.  Beraz,  fondoa  edo  hizkiak  (figura)  kolorez aldatu  beharko
ditugu, bereizketa egiteko.

-Konstantzia: Objektuak ezaugarri konstanteekin pertzibitzeko joera dugu.

-Taldekatze legea: Gure inguruko elementuak pertzibitzeko taldetan biltzen ditugu. Taldekatze
hori ezaugarri ezberdinen arabera egin daiteke:

-Antzekotasunez:  kolore  berdina  dutenak,  forma  berdina  dutenak,  testura  berdina
dutenak...

-Hurbiltasunez: adibidez: II   II   II   II 

-Simetriaz.

-Jarraitasunez.

-Itxitasunez:  Guk  ez  dugu  ikusten  dugun  guztia  pertzibitzen.  Egiten  duguna  da,
errealitatearen zati bat ikusi eta ingurukoa imaginazioz osatu.

�Lege  hauek  Gestalt-ek  ezarritako  legeak  dira,  unitate  osoen antolakuntza  zuzentzen  duten
legeak. Gestalt-ek esan zuen osoa ez dela zati guztien batuketaren berdina. Adibidez: Melodia oso bat
ez da melodia hori osatzen duten noten batura, izan ere, melodiaren notak ez baditugu jarraian abesten
ez da melodia osatuko.

3.2: PERTZEPZIOAN ERAGINA DUTEN ALDERDIAK:

3.2.1: INGURUNEA:

-Ingurune bisuala: Anbiguoak diren estimuluak, ilusioak.

-Ingurune soziala: Haloaren eragina. Haloa: Ezaugarri konkretu batetik osoaren irudia ateratzen duen
distortsio kognitiboa. Adibidez: Aktore goapo bat ikusten dugu eta horrek aita ona, pertsona ona, ... dela
pentsarazten digu, nahiz eta gauza batek ez duen zertan bestea ekarrik.

3.2.2: ESPERIENTZIA:



-Kultura: Agurtzeko  modua,  jateko  ohiturak,  ...  Adib:  Kultura  batzuetan,  bazkaria  ona  zegoela
adierazteko korroska egiten da eta beste kultura batzuetan berriz, hori edukazio txarrekoa litzateke.

-Pigmalionen  efektua: Pertsona  batek  nahi  duena  eskuratzea,  lortuko  duenaren  ustea  izateagatik:
“querer es poder”.

-Atentzio selektiboa.


