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DBH Trokonizeko Waldorf eskolan
Jokoak eta animazioak programatzen
Hezitzaileak eta emozioak
‘Ongi-etorri ikastolara’ proiektua
Nola motibatu ikasleak
Tribuaren berbak
Angel Oiarbide
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E
torriko dira dekretuak, etorriko dira 
protokoloak, testak, eskalak, itemak, 
etorriko dira legeak, azterketak, errebali-
dak, etorriko dira politikariak, agintariak, 

teknikariak... eta hobetuko al dute hezkuntzaren 
kalitatea? Saihestuko al dute eskola-porrota? 
Bermatuko al dute umeen ongizatea? Eta 
bereziki, hobetuko al dute zailtasunetan dauden 
eskola-umeen ongizatea? Ez. Sinpleki, ez. 

Egiteko manerak dira: Hezkuntzaren kalitatea 
kontrolaren, azterketen, errebaliden, presioen 
bidez hobetuko dela diote Madrilgo politika-
riek. LOMCEk ezarritako probak erabat zentra-
lizatuta egongo direla jakin dugu azaro hasie-
ran, Madrilek markatuko du zein ikasgairen 
azterketak egin behar diren Hegoaldeko gure 
eskoletan eta zein diren ebaluazio-irizpideak. 
Edukiei dagokienez, Batxilergoko errebalidaren 
% 80 Madrilek ezarritako ebaluazio-irizpideen 
araberakoa izango da, eta DBHko errebalidan, 
ostera, % 70. Eta berriro diogu, halako legeek, 
akaso, hobetuko dute hezkuntzaren kalitatea? 

Egiteko manerak dira: Formazioari garrantzia 
ematea, lan-astearen ondoren zapatu batean 
zazpi orduko formazioa jasotzea da hezkun-
tzaren kalitatea bermatzeko beste manera bat. 
Madrilen errebaliden % 80 kontrolatuko zutela 
egosten ari ziren bitartean, arreta goiztiarraren 
inguruan hik hasi-k antolatutako jardunaldietan 
formatzen ari ziren 600dik gora hezitzaile eta 
hezitzaile-gai. Horra irakasleen ardura, profe-
sionaltasuna, erantzunkizuna.

Formazioak, irakasleen prestakuntzak ber-
matuko du hezkuntza-kalitatea. Bereziki 
zailtasunetan dauden umeen ongizatea eta 

hezkuntza-kalitatea. Etorri eta joango baitira 
legeak, dekretuak eta protokoloak. Baina geldi-
tuko dira haurrak, familiak, premiak, galderak, 
zailtasunak... eta geldituko dira irakasleak, eta 
geldituko prestakuntza, profesionaltasuna, es-
karmentua. Hezkuntza-kalitatean inbertitu behar 
bada, utikan errebalida, protokolo, test, eskala, 
item eta Madrilek idatzitako legeak. Hezkuntza-
kalitatea bermatzeko irakasleen formazioan 
inbertitu behar da, hemen eta orain. 

Bi hizlariek, Euskal Herrian arreta goiztiarrean 
urtetan egin duten lanagatik prestigio handiko 
bi espezialistak aitortu zuten hik hasi-ren jar-
dunaldietan hezitzaileen lanaren kalitatea dela 
arreta goiztiarraren prebentzio eragingarriena: 
“Arreta Goiztiarraren ikuspegitik, kalitatezko 
hezkuntzak sinets ezinezko onura dakarkio 
haurren osasun mentalari eta garapenari”, 
adierazi zuen Xabier Tapia psikologo klinikoak. 
Antzeko iritzia azaldu zuen Alvaro Beñaran 
psikomotrizistak: “Hezitzaile izatea erantzun-
kizun handi-handia da, ez da objektu batzuekin 
aritzeko teknika bat, ez; hau pertsonekin egiten 
den lan bat da. Batzuetan zailtasunak dituzten 
pertsonekin, sufrimendu handian dauden per-
tsonekin, eta guk, hezitzaile bezala, ezin dugu 
edozein modutan lan egin: guk egiten dugunak 
ondorio positiboak edo agian ondorio latzak 
izango ditu, hau ez da metodologia kontua, hau 
ez da protokolo kontua, hau pertsonen arteko 
gauza bat da. Hezitzaileak tresna bat behar du 
metodologia, protokolo eta dekretuen gainetik: 
Formazioa”.

Egiteko manerak eta manerak daude. Hezkun-
tza kontu serioegia da Madrilgo politikarien 
esku uzteko. 

Formazioa, hezkuntza-
kalitatearen berme
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FORMAZIOAK, IRAKASLEEN 
PRESTAKUNTZAK BERMATUKO DU 
HEZKUNTZA-KALITATEA. BEREZIKI 
ZAILTASUNETAN DAUDEN UMEEN 
ONGIZATEA ETA HEZKUNTZA KALITATEA.
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A 
rreta goiztiarra modan dago. Hala uste du Xabier 
Tapia psikologo terapeutak. Modan, eskolek amu 
erakargarri gisa erabiltzen dutelako: “Edozein 
haur, jenio bat izateko gai da eta gurasoen eta 

hezitzaileon erantzunkizuna da hala suerta dadin, horreta-
rako eskaintzen ditugu estimulazio goiztiarreko klaseak”. 
Eta modan, baita ere, hitzetik hortzera dabilelako Euskal 
Autonomia Erkidegoan argitaratu den Arreta Goiztiarreko 
Esku-hartze integralari buruzko dekretua eta indarrean 
sartu delako Hezkuntza Sailak prestatutako Haurraren 
Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: arreta goiztiarra 
hezkuntzaren baitan. Psikologo kliniko eta Altxa kabi-
neteko kideak ikuspegi kritikotik begiratu die dekretuari 
eta protokoloari, eta onurak nola arriskuak nabarmendu 
zituen hik hasi-k gaiari eskaini zien jardunaldietan Arre-

ta Goiztiarra: argi-ilunak hitzaldian, azaroaren 4an eta 
5ean Bilbon eta Donostian, hurrenez hurren. Dekretu eta 
protokoloen gainetik hezitzaileen profesionaltasuna ezarri 
zuen zailtasunetan dauden haurrei laguntzeko berme gisa. 
“Tresnei edo eskalei protagonismoa eman beharrean, 
profesionalei  ematearen aldekoa naiz, gurasoez gain, 
hezitzaileak direlako ume bakoitza ondoen ezagutzen 
dutenak. Profesionalak dira, sentiberak, formazioa dute eta 
eskarmentua. Bere lanean konpetenteak beraz. Nor beraz, 
berauek baino konpetenteago arazoak detektatzeko, “bahe-
keta” baino behaketa lana egiteko”.

Hasteko, historia pixka bat

Historiari erreparatuz hasi zuen bere hitzaldia Tapiak. Arreta 
goiztiarraren aurrekariak estimulazio goiztiarrean topa dit-
zakegu. Estimulazio goiztiarraren hastapenak Estatu Batue-
tan topatu behar dira –hizlariak azaldu zuenez–, 60-70eko 
hamarkaden bueltan, “adimen urriko haurren eta arazo 
biologikodunen tratamendu gisa erabiltzen hasi zirenean”. 
Estatu mailan, aldiz, 1980. hamarkadaren inguruan kokatu 
izan da praktika honen hasiera. Gaztelaniazko “estimulación 
precoz” kontzeptuaren ostean, “estimulación temprana”rena 
etorri zen, lehenengoak eduki zezakeen presio kutsua baz-
tertzearren. “Izan ere “precoz” hitzak, umearen bilakaeraren 
prozesu normala, komeni baino gehiago azkartzera bidera 
zezakeela eta, “estimulación temprana” kontzeptua erabil-
tzen hasi zen gehiegikeriaren zantzua eta zentzua kentze 
aldera”. Aldaketak aldaketa, Tapiaren aburuz, sinonimoak 
bailiran erabiltzen dira gaur egun ere bi kontzeptu horiek. 
Gerora etorri zen “Arreta Goiztiarra” (edo atención tem-
prana) kontzeptua, 2000.ean argitaratutako Liburu Zuria-

rekin batera, lehen aipatutako bi kontzeptuei zuzendutako 
kritika zorrotzak zuzentze aldera.

Termino berriarekin, “Har-eman” kontzeptuak hartu zuen 
protagonismoa aldebakarreko “estimulazioaren” ordez. 
Bigarrenik, gurasoak eta familia, lanaren jomuga eta pro-
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tagonista zuzenak bihurtu zituen, eta hirugarrenik, haurraren 
globaltasuna “ozen” aldarrikatu zuen. 

Dokumentu hura, aurrerapauso erabakigarria izan bazen 
ere, Tapiaren arabera nahasketa ez da nahi beste argitu eta 
gaur egun, Arreta Goiztiarrean alde handia dago batzuen 
eta besteen ikuspegien eta jardueren artean. Nahaste honen 
aurrean, profesional bakoitzak bere buruari “apaltasuna, 
zuhurtzia eta etika profesionala” eskatu beharko lizkioke, 
psikologoaren ustez. “Arreta Goiztiarraren arloan haur txi-
kien sufrimenduarekin dihardugunez, zenbat eta txikiagoak 
izan haurrak eta larriagoak arazoak, orduan eta zorrotzagoa 
beharko luke gure etika profesionalak”. 

Dekretua

Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko Esku 
Hartze Dekretua begi onez ikusten du Tapiak gaur egun 
gaiaren inguruan dagoen anabasa argitzera baldin badator. 
Nahasmendu horren aurrean argitasun apur bat jartzen 
hasteko arreta goiztiarraren eremua ulertzeko bi plano pro-
posatu zituen Tapiak: eremuaren ulerkera zabala batetik, eta 
ulerkera mugatua, bestetik. Dekretuak eremuaren ulerkera 

zabala erabiltzen duenean osasunaren, hezkuntzaren eta 
gizarte zerbitzuen arloetan Arreta Goiztiarraren eremuan 
egiten diren esku-hartzeak ditu kontuan. Ulerkera zabalak 
baditu alde onak adituarentzat; hauek nabarmendu zituen: 
batetik, haurtzaro goiztiarrari ematen zaion garrantzia; biga-
rrenik, arloek eremu honetan duten ekarpenaren aitorpena; 

hirugarrenik hiru arloen arteko koordinatze saiakera, eta, 
azkenik goi mailako eta berariazko formazioaren beharraren 
aitorpena eta zehaztapena. 

Baina ulerkera zabal horrek baditu bere mugak eta erago-
zpenak: “Lehenik, eta behin eremuaren zabaltasuna, kont-
zeptuaren esanahiaren zehaztasuna bera galarazi lezakeena. 
Bigarrenik, Haur Hezkuntzako profesionalengan izan ditzaken 
ondorioak. Zer egiten ari dira bada Arreta Goiztiarraren 
izenean? edo, zer ez? edo zer egin beharko lukete?”. Galdera 
hauen inguruan, hezkuntzako hainbat profesionali entzunda, 
bere formazioan hutsune edo gabeziaren bat legokeenaren 
sentsazioa sumatzen du hizlariak: “Arreta Goiztiarrean ez 
gaude prestatuta”, edo, “eremu ‘berri’ honetan ez daukagu 
nahikoa formaziorik”. “Ez dut uste –azaldu zuen Tapiak- Haur 
Hezkuntzako profesionalek Dekretuaren aurretik egiten zute-
naren eta Dekretu ostean egiten dutenaren artean alde handirik 
dagoenik. Eta dekretuak dion bezala, lehen arreta goiztiarra 
lantzen bazuten, orain ere bai; lehen gauza baziren, orain ere 
bai. Orduan, nondik nora prestakuntza gabeziaren sentsazioa? 
nondik nora hainbaten artean, arlo berri honi dagokionean 
behintzat, sortu den gaitasun faltaren ustea?”. Psikologo tera-
peutaren iritzia garbia da: “Haur Hezkuntzako profesionalek 
ez dute inolako gabeziarik arlo honi dagokionean”. 
Arreta Goiztiarraren eremuaren ulerkera zabala baztertzeak 
eta mugatua bakarrik onartzeak gauzak asko argituko 
lituzke, Tapiaren arabera. Era horretan, Arreta Goiztiarraren 
eremua osatzen duten erakunde eta profesional bakarrak, 
dekretuak berak aipatzen dituenak lirateke: Arreta Goiztia-
rreko Balorazio Taldeak (AGBT)  eta  Esku-hartze Taldeak 
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(AGET). Bada eremu zabalean aipatzen diren beste arloak 
“ezinbesteko laguntzaile” izango lirateke. “Hala planteatuta 
uler daiteke, hezkuntzako profesionalek ez dutela zertan 
Arreta Goiztiarrean gaitasunik izan, ez zertan konpetenteak 
izan. Ez dira ez konpetenteak ez inkonpetenteak. Ez da 
bere lana eta kitto. Hezkuntzako profesionalek hezkuntza 
dute bere lan eremu eta ardura eta ez besterik. Gutxi al da? 
Arreta Goiztiarreko profesionalen eta hezkuntzakoen lan 
eremuak, zereginak eta identitateak ondo berezita gero, 
bere arteko lankidetzaz mintza gaitezke, parez pare, kidez 
kide, eta ez, batzuk Arreta Goiztiarrean jakitun-adituak, 
eta besteak ezjakin gisa; denak jakitun, baina bakoitza bere 
arloan.”

Eremu horien arteko borondatezko lankidetza zehazten ha-
sita, osasun arlotik mailegatutako prebentzio lana –lehen 

mailakoa eta bigarren mailakoa– aipatu zituen hizlariak. 
Prebentzio primarioa arazoak eta nahasmenduak ekiditean 
datza, hau da sortu aurretik neurriak hartzean. “Arreta Goiz-
tiarraren ikuspegitik hezkuntzak prebentzioaren lehen maila 
honetan eskaini dezakeen laguntzarik preziatuena, haur 
txikientzako kalitatezko hezkuntza litzateke, kalitateak no-
lakoa izan behar duen, bere ardura dela jakinik. Garbi gera 
bedi: hezkuntzaren helburua ez da prebentzioa egitea, 

haurrak ondo heztea baino. Kalitatezko hezkuntza bera 
baita prebentzio, eta ez nolanahikoa!”. Psikologoaren arabe-
ra, Arreta Goiztiarraren ikuspegitik, kalitatezko hezkuntzak 
“sinets ezinezko onura” dakarkio haurren osasun mentalari 
eta garapenari. “Arreta Goiztiarraren ikuspegitik beraz, 
hezkuntza-sistemak prebentzio primarioan eskaini dezakeen 
lankidetzarik bikainena, kalitatezko profesionalekin egin 
dezakeen kalitatezko lana da”.

Bigarren mailako prebentzioa arazoak ahalik eta azkarren 
detektatzean datza, eta Haur Hezkuntza arazoen behatoki 
pribilegiatu bat den neurrian, Tapiarentzat bere ekarpena 
guztiz erabakigarria izan daiteke. “Arreta Goiztiarraren eta 
eskolaren arteko lankidetza zehazte aldera kontzeptu nagusi 
bat aipatuko nuke prebentzio sekundarioaren ikuspegitik: 
arazoen eta zailtasunen zeinu goiztiarrak”. 

Zeinu horien detekzio goiztiarrari buruz honako gogoetak 
plazaratu zituen: 1) Profesionalon, zuon sentiberatasuna 
eta eskarmentua dira zeinu horiei erreparatzeko tresnarik 
azkarrenak, zorrotzenak eta eraginkorrenak. 2) Umearen 
ondoezari erreparatu behar zaio lehenik, bi adierazpide 
nagusi dituen bere sufrimendu psikikoari: gorputza eta 
harremanak. Diagnostikoak etorriko dira baina diagnos-
tikoak bezain garrantzitsua edo agian garrantzitsuagoa, haur 

ahulen detekzioa lehenbailehen egitea da, gehien kezkatzen 
gaituzten ume horiena hain zuzen ere. 3) Detekzioak ez du 
profezia esan nahi. “Ume honek lanak emango dizkizu, ha-
lakoa aterako zaizu...” “esan nizun nik...”. 4) Zuhurtzia han-
dienaren beharraren adibiderik nabarmenenetakoa autismoa 
da. 5) Behin eta berriro: detekzioa zenbat eta goiztiarragoa, 
orduan eta handiagoak behar dute izan sentiberatasuna, 
etika, zuhurtzia eta formazioa. 

Tapiaren arabera badira, duten larritasunagatik, hiru na-
hasmendu, lehenbaileheneko detekzioa eskatzen dutenak: 
Garapenaren Nahaste Orokortuak, depresioa goiztiarrak  eta 
portaera arazo goiztiarrak.

Haurren garapenaren jarraipenerako protokoloa

Dekretuaz gainera Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak prestatu-
tako Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloaz 
hitz egin zuen Tapiak, bigarren mailako prebentzioan bete-
betean kokatzen dena. Protokoloaren hainbat gauza aipaga-
rriren artean honako hauek azpimarratu zituen: 1. eskolaren 
barruan detekzio goiztiarrari ematen dion garrantzia; 2. 
detekzioa gauzatzeko proposatzen duen metodologiaren ze-
KD]WDVXQD�����DUD]RDN�LGHQWLÀNDW]HD]�JDLQ�SURSRVDW]HQ�GXHQ�
esku-hartze edo interbentzio plana. Eta honako zortzi puntu 
hauei buruzko gogoeta kritikoak luzatu zituen: 1. kontzep-
tuak; 2. nori aplikatu baheketa?; 3. erabilitako tresna; 4. 
baheketaren hainbat arrisku; 5. protokoloa haurren ikuspe-
gitik; 6. protokoloa profesionalen ikuspegitik; 7. protokoloa 
gurasoen ikuspegitik; 8. esku-hartzea.
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1- Protokoloan agertzen diren kontzeptuei dagokienez, 
(neurogarapena, nahasmenduaren arrisku-egoerak, esku-
hartzea, detekzioa, patologia, prebentzioa, baheketa, hau-
tematea, screening, osasun arloa, sintoma, “osasuntsuak”, 
gaixotasuna). Tapiarentzat ez da egokia hezkuntzako pro-
tokoloak osasun arlotik hartutako kontzeptuok bere horretan 
trasladatzea eta prebentzio-eredua aplikatzea, “hezkuntza 
eta giza harreman eremuek beste eredu bat eskatzen dute. 
Batetik, oso eremu ezberdinak direlako.  Eta bestetik, 
osasun eremuan bertan ere, eztabaida eta iritzi oso ezberdi-
nak daudelako gai honi buruz”. Hasiera-hasieratik aipatzen 
dira protokoloan kontzepturik funtsezkoenak osasun arlotik 
mailegatutakoak:“Baheketa, hautemate edo screening”. 
“Bahetu” eta “hauteman”, sinonimotzat erabiltzen ditu 
protokoloak, baina hezkuntza-arloan, psikologoaren iritziz, 
ezin dira bahetzea eta hautematea baliokide edo sinonimo 
gisa erabili. 

2- Protokoloaren arabera, baheketa 2, 3, 4 eta 5 urteko ume 
guztiei aplaikatu behar zaie, eta adinaz aparte, ume guzti-
guztiak hautematea ez da egokia Tapiarentzat. 

3- Baheketan erabilitako tresnen inguruan hainbat zalantza 
ditu Tapiak, batetik, baheketek bi talde egiteak -“frogak 
gainditu dituztenak eta frogak gainditu ez dituztenak”- 
arriskuak dakartzalako. Eta bestetik, bi talde horiek egiteko 
SURWRNRORDN�HVNDLQW]HQ�GLWXHQ�´WUHVQD�]LHQWLÀNR�REMHNWL-
boak” zalantzan jartzen ditu. “Protokoloak erabiltzen dituen 
WUHVQD�HVSH]LÀNRDN�´HVNDODNµ�GLUD��RQJL�HWD�]HKDW]�GHVNUL-
EDWXWDNRDN��EDLQD�EHUH�VHQWVLELOLWDWHD]��ÀGDJDUULWDVXQD]�
eta baliotasunaz, hau da, bere ezaugarri psikometrikoei 
buruz, aipamenik ez”. Protokoloak behin baino gehiagotan 
aipatzen du eta goraipatzen objektibotasunaren balioa, eta 
Tapiak, balio bezala oso eztabaidagarria jotzen du obje-
ktibotasuna, “nago item askok zalantzak sor ditzakeela 
ebaluatzailearengan, paradoxikoki, gainditu nahi lukeen 
subjektibitateari bidea zabalduz”.

4-Protokoloa azterturik, baheketaren arrisku posible hauek 
ikusten ditu psikologoak:  
�� Kalte psikologikoa sasi positiboetan, alferrikako larrita-

suna sortuaz. 
�� Sasi lasaitasuna sasi negatiboetan, behar liratekeen 

neurriak atzeratuaz.
�� Diagnostiko eta geroko esku-hartze prozesuaren iatro-

genia. 
�� Hautemandako kasuen diskriminazioa edo estigmatiza-

zioa. 
�� Umeen eta gurasoen zailtasunak, programaren hel-

buruak eta nondik norakoak ulertzeko orduan.
�� Pronostiko argirik gabeko arazoen gehiegizko trata-

mendua. 

Protokoloa haurren, gurasoen eta irakasleen ikuspegi-

tik begiraturik, beste hainbat gogoeta kritiko egin zituen 
Tapiak: Haurren ikuspegitik begiraturik, 2 urterekin da-
goeneko bi talde egitea bera –“itemak eskuratzen dituztenak 
eta eskuratzen ez dituztenak”– arriskutsua da adituarent-
zat. “Gainditzen ez duten haurrek talde berezi bat osatuaz 
gainera “tratu” berezi bat jasoko dute berehala, eta, gainera, 
gainditzen ez dutenen artean ez da inolako bereizketarik 
egiten: larrienen eta ez larrienen artean adibidez: den denei 
aplikatzen zaie berehalako esku-hartzea, detekzio espezi-
ÀNRDUHQ�ELJDUUHQ�IDVHUD�SDVD�ELWDUWHDQ��8QH�KDX�RUGHD��RVR�
delikatua da, oso”.

Haurren ikuspegitik, protokoloak beste arrisku bati zabalt-
zen dio atea: sasi positiboei. “Arazoak benetan dituztenekin 
aipatutako arriskuak handiak badira zer esanik ez sasi posi-
tiboei buruz, hau da, arazorik izan ez eta arazodunen artean 
sailkatutakoei buruz!  Esan gabe doa, halako egoeratan, 
eta bai aurrekoetan ere noski, haurrengan eta gurasoengan 
sortzen den larritasuna, angustia eta sufrimendu psikikoa, 
handiak direla, eragin handikoak baina objektibatzen oso 
zailak!!  Hala ere, sasi positiboen egoerak, nire ustetan, 
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ondorio larriak dakartza beti”. 

Laburbilduaz, umeengan eman litezken arriskuak honako 
hauek izan daitezke Xabier Tapiaren arabera: “Zuzene-
ko ondorioak: bere gurasoek eta profesionalek hainbeste 
baloratzen dituzten frogetan “huts egiteak” umeengan sor 
ditzaken sentipen isilak eta ia-ia klandestinoak: frustrazioa, 
sarritan erruduntasuna, lotsa, tristura eta batez ere nartzisis-
moaren zauria, auto-estimuarena!!” Zeharkako kalteak ere 
aipatu zituen: “kalterik handiena, gurasoen mina, aurpegi 
asko duena: frustrazioa, dezepzioa, angustia, tristura, zau-
ria, lotsa, haserrea, etsipena eta agian hortik aurrera bai gu-
rasoengan eta bai erakundearen baitan txertatuko den irudia: 
haur “atzeratu” samarrarena, ezin duenarena, ahul samarra, 
gizagaixoa edo alferra dena, espabilatu beharko duena... ur-
tetarako irudia! Bada, ordea, zehar kalte larriagorik: batetik, 
gurasoak dezepzionatu dituztelakoan, errudun sentitzeare-
na, eta bestetik, are eta larriagoa, haurrek, gurasoen eta 
profesionalen baitan txertatzen den irudi “txar” horrekin bat 

egitearena��LGHQWLÀNDW]HDUHQD��HWD�RVR�HSH�OX]HUD�JDLQHUD��
bai behintzat gurasoen eta profesionalen begirada aldatzen 
ez den bitartean. Hau izan daiteke Pigmalion efektuaren 
ondoriorik larriena eta eraginkorrena: umeek bere egiten 
dutela helduek beraiei buruz duten irudi kaskarra, “atzera-
tu” edo “gaizto” edo “alfer” irudia, eta irudi kaskar horren 
arabera jokatzen hasiko direla, irudia baieztatuaz”.

Protokoloa gurasoen ikuspegitik aztertzean, gurasoekiko 
anbiguotasun kutsua nabari dio protokoloari: “gurasoen 
baimenik ez dela behar dio alde batetik, baina bestetik fami-
liaren lankidetza aldarrikatzen du behin eta berriro”. Ororen 
gainetik gurasoen “alferrikako larritasuna” ekidin behar dela 
nabarmentzen du Tapiak, baita larritasun horrek haurrengan 
dituen ondorioengatik ere: “Helduon hitz, irudi, mamu eta 
iragarpenok, bere barne-muin sakon eta intimoenetan egiten 
dituzte bere haurrek, are eta azkarrago eta sakonago zenbat 
eta maiteagoak izan helduak eta ilunagoak eta ezkorragoak 
mamuak eta beldurrak. Pigmalionen eragina biderkatu egin 
daiteke: guraso batzuk kuboen pilaketan entrenatzen dituzte 
bere seme-alabak etxean”.

Irakasleen kasuan, gurasoekin ikusten zuen anbiguotasuna 
areagotuta ikusten du Tapiak, “protokoloak esaten duenaga-
tik baino, esaten ez duenagatik edo, esan gabe, adierazten 
GXHQDJDWLNµ��´3URWRNRORDUHQ�´ÀORVRÀDµ�RURNRUUDN��irakas-

leen gaitasuna eta zeregina, bigarren mailan ipintzen 

duenaren itxura hartzen diot, prebentzioari dagokionean: 
protokoloaren arabera, baheketaren protagonismo nagusia 
tresnak dauka, eskalek, eta ez irakasleen behaketa luzeak 

eta eskarmentuak. Baheketa behaketaren gainetik. Irakas-
leak, eskalak betetzeko tresna lirateke, tresnaren tresna. 
Itxuraz, egun batzuetako une labur eta zehatz batzuk, eskala 
pasatzeari emandakoak, irakasleen urte osoko edo biko eta 
agian hiruko behaketak baino erabakigarriagoak bihurtzen 
dira. Irakasle batek, eman ditzake 5 ordu gutxienez egunero 
haur batekin, astetan, hilabetetan eta agian urtetan, eta hala 
ere, eskala pasatzen erabilitako denbora erabakigarriagoa 
bihurtzen da baheketa orduan, irakaslearen behaketa luzea 
baino. Eskalen balizko objektibotasuna, irakasleen ustezko 
subjektibotasunaren gainetik”. 

Protokoloak objektibotasunaren eta subjektibotasunaren 
arteko “sasi-dikotomia” bat eta “hierarkia” proposatzen 
dituela uste du psikologoak. Objektibotasuna subjektibo-
tasunaren gainetik ezarri dela ikusten du, subjektibotasuna 
txartzat hartzen eta obejktibotasuna ontzat. Haatik, hizla-
riaren irudiko, irakasleen balizko subjektibotasunaren eta 
frogen balizko objektibotasunaren artean ez dago inolako 
dikotomiarik, “elkarren osagarri dira”; eta hierarkiarik ego-
tekotan, “irakasleen eskarmentuaren, profesionaltasunaren 
eta behaketa luze, zehatz eta aberatsen aldekoa” izan behar 
litzateke, Tapiarentzat. “Ez dago irakasleen eta gurasoen 
behaketaren aberastasuna berdinduko duen frogarik, nahiz 
eta azken hauen ekarpena batzuetan guztiz beharrezkoa eta 
ezinbestekoa izan, baina osagarri gisa”.

Esku-hartzea, unerik delikatuena

GAIA: %66)8%�+3->8-%66%



Tapiarentzat, zailtasnak dauden kasuetan, esku-hartzeko 
unea da prozesu osoaren unerik delikatuena, eta aztergai 
dugun protokoloak hasiera-hasieratik esku-hartzearen ga-
rrantzia azpimarratzen badu ere, gaiaren inguruko argibi-
deak faltan sumatzen ditu. “Kontraste handiegia dago bi 
fase hauen azalpenetan: baheketa fasea zehaztasunez beteta 
batetik, eta esku-hartzeari buruz hain informazio urria eta 
eskasa bestetik: Nork erabakitzen du lehen esku-hartzea? 
Eta gerokoa? Noren ardura da esku-hartzea? Nork burutu 
behar du? Noiz hasi? Zenbat denbora? Egunero? Noiz arte? 
Gela barruan? Aparte? Zertan datza esku-hartzea? Zer landu 
behar da? Nola edo nolako metodologiarekin? 

Berehalako esku-hartzeari eragozpenak ikusten dizkio Ta-
piak, “lana egiteko era konkretu batera eraman dezakeelako, 
estimulaziora hain zuzen ere, hainbestetan goraipatutako 
haurraren globaltasuna arriskuan jar dezakeena”. Halaber, 
oso eztabaidagarria deritzo esku-hartzea noiz jarri behar den 
martxan, protokoloak ematen dion erantzunari: ezarritako 
irizpidea bete bezain laster, hurrengo faseari itxoin gabe. 
Item solte batzuk ez betetzea ez dut uste esku-hartze zirkui-
tuan sartzeko nahikoa motibo denik, aipatu ditugun arrisku 
nabarmenak kontuan hartuta.

Proposamenak

Kritikak egin ostean, protokoloari hainbat proposamen egin 
zizkion zailtasunetan dauden haurrak eta horien familiak 
artatzen urte askoan lanean diharduen psikologoak. Amuko 

arrantza egingarria da Tapiarentzat. “Arazoak eta zail-
tasunak lehenbailehen detektatzeko edo hautemateko ez 

dago zertan ume guzti guztien baheketarik egin, ez eta 

eskalarik pasa; tresna horiek hain zehatzak eta objekti-
boak ez direlako, batetik eta bestetik, arriskuak onurak 
baino handiagoak izan daitezkeenez, detekzioa beste 
modu batera egin daitekeelako: ez dago zertan arrasteko 
arrantzarik egin”. “Nazioarteko prebalentzia datuek, zera 
diote: umeen %15-20k dituztela nahasmenduak. 15 umeko 
gela batean, 3 umek batez beste. Ez dago ez zaintzaile 
ez hezitzailerik, 15 umeren artean benetan arazoak izan 
ditzaketen 3 ume horiek gogoan ez dituenik, erreparatu 
ez dituenik”. Tresnei edo eskalei protagonismoa eman 
beharrean, profesionalei  ematearen aldekoa da psikologoa, 
“gurasoez gain, hezitzaileak direlako ume bakoitza ondoen 
ezagutzen dutenak. Formazioa eta eskarmentuaren pode-
rioz, oso azkar atzematen dituzte “ondo” ez dauden umeak, 
sarritan hasiera-hasierako egokitzapen prozesuan bertan! 
Eta detekzio fase honetan hori da funtsezkoena: “ondo” ez 
daudenak, ondoezik daudenak atzematea, hau da, sufritzen 
ari diren eta besteak sufriarazten dituzten umeak.  Eta ia 
inoiz ez dute hutsik egiten profesionalek. Ez naiz diag-
nostikoaz ari, bere ardura ez delako, baina diagnostikoa 
bera baino garrantzitsuagoa da, sentibera eta konpetentea 
den norbait, ume bat ondoezik dagoela jabetzea. Honatx, 
amuko arrantza!”.

Umearen esku-hartzea auzolanean egitea proposatzen du 
Tapiak, pluri-disziplinarki. “Baina benetako auzolanak, 
muga eta mugarri argiak exijitzen ditu, bakoitza berean: 
hezkuntzakoak hezkuntzan, zaintzaileak zaintzan, arreta 
goiztiarrekoak arreta goiztiarrean eta gurasoak guraso-
tasunean; esku-hartzaile bakoitza berean baina elkarren 
errespetuzko eta parekidetasunezko lankidetzan.  Koordi-
nazioaren beharra hemendik dator.” Ikuspegi horretatik, adi-
tuen eta tresnen ustezko gehiagotasunak ez dauka inolako 
funtsik. Adituak eta tresnak, egon badaude baina bizitzaren 
mesedetan egon behar dute, eta bizi, bizi, umeak etxeetan 
eta haurtzaindegi edo eskoletan bizi dira. Protagonista 
nagusiak, umeak, gurasoak eta zentroetako zaintzaileak 

eta hezitzaileak dira. Jomuga ez da umea bere soiltasunean: 
arreta goiztiarra beraren ardatza ez da umea; jomuga, umeek 
familiarekin, hezitzaileekin eta beste umeekin duten harre-
mana da”.

Hona beraz, Tapiaren iritziz, arreta goiztiarraren eta 
hezkuntzaren arteko harreman mota: “elkarren ezinbesteko 
osagarri, eta hala izanik, ezinbestekoa izango da auzolana, 
lankidetza, ezinbestekoa koordinazioa”.

GAIA: 
%66)8%�+3->8-%66%
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Nolakoa da DBHko ikasle baten eguna 
Waldorf eskolan? Zein berezitasun 
nagusi ditu?
Gure berezitasun nagusia da pe-
riodoka lan egiten dugula, Lehen 
Hezkuntzan bezala DBHn ere. Hor-
taz, hiru edo lau astean gai bera lant-
zen aritzen gara goizero, lehen ordue-
tan. Adibidez, ni momentu honetan, 
DBHko 2. mailakoekin geometria 
lantzen ari naiz, irudi geometrikoen 
azalera eta perimetroen kalkulua eta 
antzeko kontuak. Periodo hau buka-
tutakoan ikasle horiek eduki dezakete 
KLVWRULDNR�SHULRGRD��HGR�ÀVLNDNRD��
kimikakoa… eta horrela betetzen 
dugu ikasturte osoa.

Baina, egunero, klasea hasteko 
ikaslea jaso egiten dugu eta ba-
nakako harrera egiten diogu. Gure 
hartu-emana oso estua da eta ikasle 
bakoitzari ongi-etorria egiten zaio. 
Eta, jarraian, beti erritmoa lantzeko 
jarduera bat eginaz hasten gara, eta 
gorputzaren mugimenduarekin lotuta 
dauden hainbat ariketa egiten ditugu: 
pilotarekin jardueraren bat, oreka lan-
du, erritmo ariketak musikaz lagun-
duta… ariketa horiek gela barruan 

edota kanpoan egiten ditugu. Atal 
horrek gutxi gora-behera ordu erdi 
irauten du. Eta erritmoaren atal hori 
bukatzeko beti abestiren bat kantat-
zen dugu edo txirula jotzen dugu… 
Eta ondoren, astero, ikasle batek 
berari dagokion olerkia errezitatzen 
du. Astelehenean jaio den ikasleak 
astelehenean, asteartean jaio denak 
asteartean… Ikasle bakoitzak bere 
olerkia dauka, irakasleak oparitu 
diona. Hala, gelakide guztien aurrera 
irteten dira eta euren olerkia errezi-
tatzen dute. 

Gero, periodoka lantzen dugun 
klase printzipalaren ondoren, atse-
dena dute ikasleek eta horren ostean 
guk “ikasgai erritmiko” deritzegunak 
ematen dira: musika, talla, ingelesa, 
eskulanak, gorputz hezkuntza, euska-
ra, etika…

Periodoka antolatzen dituzuen gai 
nagusi edo tronkal horiek nola lant-
zen dituzue? Metodologia zehatzen 
bat erabiltzen duzue?
Gai printzipal batzuk ditugu, ikas-
turtean zehar jarraian eta modu 
sakonean jorratzen ditugunak, eta 

horri deitzen diogu guk periodoka lan 
egitea. Gai printzipal hori jorratzeko 
klasea beti aurreko egunean egin-
dakoa gogoratuz hasten dugu. Gero, 
eduki berria sartzen dugu, modu 
esperimentalean. 

Gaurko adibidea jarriko dizut. Gure 
helburua zen zirkunferentzien peri-
metroaren eta azaleraren formulak 
ondorioztatzea. Baina guk ez diegu 
LNDVOHHL�D]DOHUDUHQ��ƗU2) eta perime-
WURDUHQ���ƗU��IRUPXOD�HPDWHQ��EDL]LN�
eta euren egitekoa da hori ikertzea.  

Adibidez, ondorio horretara iristeko 
zer egin dugu gaur? Bada, ikasleek 
etxetik hainbat objektu borobil ekarri 
dituzte: tapak, bizikletaren gurpila, 
uztaiak... Lehenik objektu horien 
perimetroak eta diametroak neurtu 
ditugu, eta ondoren, perimetroa zati 
diametroa egiten hasi gara, eta ikusi 
dugu objektu batzuen kasuan 3,2 
ematen zuela, beste batzuenean 3, 1 
edo 3,09… Hortik ondorio bat atera 
dugu: edozein zirkunferentziatan pe-
rimetroaren eta diametroaren arteko 
]DWLNHWDQ�Ɨ�]HQEDNLD�H[LVWLW]HQ�GHOD��
eta nahiz eta zirkunferentzia handia 
izan, nahiz txikia izan beti proportzio 



bera betetzen dela. Ni eskolara joan 
nintzenean zera esan zidaten: “Bada-
JR�]HQEDNL�EDW�¶Ɨ·�GHLW]HQ�GHQD�HWD�
3,1416 balio duena”. Beno, ba, guk 
ikusi dugu zenbaki hori existitzen 
dela prozesu logiko baten bitartez.  
Hortik gero ondorioztatu dugu zein 
den zirkunferentzia baten perime-
troaren formula: diametroa bider 
Ɨ�HGR��ƗU��GLDPHWURDN�EL�UDGLR�
dituelako). Eta horrela jakin dugu 
perimetroa zer den. 

Gero Arkimedesek egin zuena egin 
dugu. Arkimedesek zirkunferentzia 
bat zeukan eta haren azalera kalku-
latzeko, zirkunferentzia hura hainbat 
zatitan egin zuen eta lauki zuzenaren 
forma eman zion. Berak ez zekien 
zirkunferentziaren azalera kalkulat-
zen, baina lauki zuzenarena bai (alde 
bat bider bestea). Horrela konturatu 
zen zirkunferentzia baten azalera 
perimetroaren erdia bider erradioa 
]HOD��(WD�SHULPHWURDUHQ�RUGH]��ƗU�
ezartzen badugu, segituan ohartuko 
JDUD�]LUNXQIHUHQW]LDUHQ�D]DOHUD�ƗU2 
famoso hori dela.

Formulak eman beharrean, modu 
praktikoan, ikasleek eurek ondorioz-
ta ditzaten saiatzen zarete hortaz.
Gure helburua hori da. Ikasleei 
esaten badiezu zeintzuk diren for-
mulak, lehenik ikasleek sinetsi egin 
behar dizute hori horrela dela, baina 
ulertu gabe zergatik. Gainera, gero, 
berehala ahaztu egingo zaie. Aldiz, 
horrelako lana eginda, alegia, behetik 
gorako prozesua eginda, eurei ikert-
zen uzten badiegu, ikasten dutena ez 
dute sekula ahaztuko. Izan ere, eurak 
lehengo matematikoen azalean ipint-
zen dira eta lehengo matematikoak 
heldu ziren bidetik heltzen dira gauza 
berberak ondorioztatzera.

Beraz, hor hiru aspektu lantzen 
ditugu: hasieran borondatea, ariketa 
praktikoak egiten ditugulako suer-
tatuko dena oraindik ezagutu gabe; 
gero sentimentua, “Hau zer izango 
da? Zer esan nahiko du?”; eta azke-
nik pentsamendua, ateratzen ditugun 
ondorioen bidez gauzak nola diren 
ulertu dugunean.

Testulibururik edo bestelako bitarte-
korik erabiltzen duzue?
Ikasleek eurek sortzen dituzte euren 

testuliburuak. Periodo bakoitzeko 
euren koadernoa egiten dute, ahalik 
eta edertasun handienarekin. Koader-
noa txukun eta artez osatzeari garran-
tzia handia ematen diogu guk: kolore, 
errekorte, irudi… asko erabiltzen 
ditugu. Hala, kreatibitatea bultzat-
zen saiatzen gara. Batetik, ikasleen 
kreatibitatea: “Nola pasatuko dut 
gelan landutako hau guztia koader-
nora? Koloreak erabiliko ditut? Nola 
pegatuko dut?…”. Eta, bestetik, 
irakasleon kreatibitatea: ez dauka-
gulako testulibururik jarraitzeko, 
eta beraz egun batetik bestera gauza 
asko prestatu behar ditugulako. Guk 
badakigu zertara heldu behar diren 
ikasleak, eta gure egitekoa da helburu 
horretara ahalik eta modu egokienean 
iristea. 

Eta zein abantaila dakar, tetuli-
bururik erabili gabe, norberak bere 
koadernoa sortzeak? 
Gure ikasleak izango dira zelabaitera 
etorkizunean mundu hau zuzenduko 
dutenak. Eta ez dakigu zeintzuk 
izango diren etorkizuneko erronkak. 
Beraz, gaitasun berriak landu behar 
dituzte gure ikasleek. Zentzu horre-
tan, sormena lantzea garrantzitsua 
iruditzen zaigu eta uste dugu tes-
tuliburuak, era batera edo bestera, 
mugatu egiten gaituela: “Hau da da-
goena eta ez dago besterik”. Gainera, 
testuliburuetan, azkenean, badakigu 
zer egiten dugun: azpimarratu egiten 
dugu inportanteena iruditzen zaiguna, 
baina ez dugu idazten, eta guretzat 
oso inportantea da idaztea, ederta-
VXQH]��OXPDUHNLQ��RUWRJUDÀD�DNDWVLN�
gabe…  

Gai printzipalak peridoka jorratzen 
dituzuela. diozu. Lanketa hori egin 
ahal izateko irakasleok nola antolat-
zen zarete?
Lehen Hezkuntzan tutore bakarra 
izaten dute 1. mailatik 6. mailara 
arte. Baina DBHn jada ez da horre-
la. Baizik eta bi tutore gaude maila 
guztietarako. Ni zientzia arloko 
tutorea naiz eta Raimundo humanita-
teen arlokoa. Hortaz, esan dezakegu 
DBH1etik 4ra bi tutore dituztela. 
Hala ere, ingeleserako beste irakasle 
EDW�GDJR��KH]LNHWD�ÀVLNRUDNR�EHVWH�
bat, tallarako, musikarako… Aurten 

“Ikasleei esaten 

badiezu zeintzuk diren 

formulak, lehenik 

ikasleek sinetsi egin 

behar dizute hori 

horrela dela, baina 

ulertu gabe zergatik. 

Gainera, gero berehala 

ahaztu egingo zaie. 

Aldiz, behetik gorako 

prozesua eginda, 

alegia, eurei ikertzen 

uzten badiegu, ikasten 

dutena ez dute sekula 

ahaztuko”

“Periodoka lan 

egiteak esan nahi du 

indarrak zerbaitetan 

zentratzea. Eta 

indarrak zerbaitetan 

zentratzen baditut, 

azkenean lortuko dut 

ulertzea, eta gainera, 

askoz ere sakontasun 

handiagoarekin 

barneratuko ditut 

gauzak” 

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�EFIRHYE���-�  ��



DBH 1 eta 2 elkarrekin daude, 16 
ikasle ditugulako orotara; eta baita 
DBH 3 eta 4 ere, zortzi ikaslerekin. 
Hala, goizeko lehen ordu horietan ni 
egoten naiz talde batekin eta Rai-
mundo bestearekin. Ikasleen pertsona 
erreferentzialak gu biok gara.

Zergatik egiten duzue lan periodoka? 
Arrazoiren bat dago?
Lan egiteko modu hau nahita na-
hiezkoa da gaiak modu esperimen-
talean jorratu nahi baditugu. 50 
minutuko klase bat baldin badauka-
gu, 50 minututan egin dezakeguna da 
formulak eman eta 1., 2., eta 3. arike-
tak egiteko eskatu. Hurrengo egu-
nean berriz ere formulak gogoratu eta 
beste ariketa batzuk egin. Baina, guk 
modu esperimentalean egiten dugu 
lan. Horrek ikasleei gaian sartzea eta 
inplikatzea eskatzen die. Orduka egi-
teak ez liguke utziko gai bat sakonta-
sunez lantzen. Gainera, gerta daiteke 
hasieran ikasle batek gauzak nola 
diren ez ulertzea, baina egunero-egu-
nero gai berean murgilduz, azkenean 
guztiak sartzen dira gaian eta denek 
amaitzen dute landutakoa ondo ulert-
zen. Zergatik? Murgilduta daudelako 
gai batean, murgilduta buru-belarri! 
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Gainera, gero etxera joaten dira, 
han ere geometriaren kontu honekin 
atzera eta aurrera ibiltzen dira eta 
ideia berriak ekartzen dituzte gelara. 
Hortaz, gelan landutakoa kanpoan 
ikusten dutenarekin lotzen dute, eta 
hala, indarrak eta ahalegina biderkatu 
egiten dira. 

Niri benetan oso zaila egiten zait 
ulertzea umeekin nola egin daitekeen 
lan 50 minutu ingelesa emanaz, 50 
minutu matematika, 50 minutu eus-
kara… Kasu horretan zer gertatzen 
da? Batzuek ez dakitela zer koaderno 
atera behar duten ere. Sartu orduko 
bukatu da klasea eta beste bat dator 
guztiz desberdina. Hortaz, egun bate-
tik bestera ahaztuta daukate aurreko 
egunekoa. Eta, noski, neska-mutil 
batzuei izugarri kostatzen zaie gauza 
batean zentratzea, baina ez diegu 
horretarako aukerarik ere ematen. 

Edozein kasutan, periodoka lan egi-
tearen kontuan hau ere dagoeneko ez 
da hain berria. Unibertsitate askotan 
hasi dira horrela lanean. 

Nik uste dut periodoko lan egiteak 
esan nahi duela indarrak zerbaitetan 
zentratzea. Eta indarrak zerbaitetan 
zentratzen baditut, azkenean lortuko 
dut ulertzea, eta gainera,  askoz ere 

sakontasun handiagoarekin barnera-
tuko ditut gauzak. Gainera, uste dut 
lan egiteko era hau edozein umerent-
zat dela ona. Gaur ulertzen ez duenak 
akaso datorren astean ulertuko due-
lako, eta denek gauzak beste sakonta-
sun batekin barneratuko dituztelako. 
Eta logika batekin egingo dituztelako 
gauzak, ez dute egingo egiteagatik. 

Jendaurrean hitz egiteko gaitasuna 
ere asko lantzen duzue. 
Hori txikitatik lantzen dute hemengo 
haurrek. Alde batetik, bakoitzak tokat-
zen zaion asteko egunean bere olerkia 
errezitatzen du beste ikasle guztien 
aurrean; eta bestetik, hiru hilabetean 
behin jai bat egiten dugu gurasoekin, 
irakasleekin, aiton-amonekin, lagune-
kin… eta ikasleek, beti, jendaurrean 
zerbait egiten dute: antzerkia, txo-
txongiloak, poema bat errezitatu… 
Eskenatokira igo eta denen aurrean 
jardun behar izaten dute. Jendaurrean 
hitz egiten ere ikasi egiten da eta 
iruditzen zait eskolan, sarri, arlo hori 
lantzea ahaztu egiten zaigula.

Ikasleak nola ebaluatzen dituzue 
DBHn? Azterketak badauzkazue?
Goizero gogoratzen dugu aurreko 
egunekoan egindakoa, eta hor ikasleek 



nola parte hartzen duten ikusita, eba-
luaziorako lehen heldulekua daukagu. 
Eurek badakite galdetu behar diegula, 
ekarri behar dugula aurreko egunean 
egindakoa gelara. Bestalde, periodo 
bakoitzeko ontzen duten koadernoa 
bera ere hor daukagu. Koadernoa 
nola eginda dagoen… zuzentasunez, 
txukuntasunez, edertasunez… hori 
guztia ere kontuan hartzen dugu. Eta, 
amaitzeko, probak ere egiten ditugu. 
Normalki, periodo bat amaitzen dugu-
nean egiten dugu proba. Baina gerta 
daiteke periodo batek probarik ez edu-
kitzea, ez delako beharrezkoa. Agian 
gogoratzearekin, koadernoarekin eta 
egunero eurekin daukagun harrema-
narekin nahikoa delako ebaluazioa 
egin ahal izateko. Esan bezala, periodo 
amaiera batzuetan probak egiten 
ditugun arren, ez daukagu hiruhileko 
amaieran-edo egiten diren azterketa-
aldi horietakorik. 

Familiek eskolan parte hartzen dute? 
Gurasoekin zer harreman mota 
daukazue? 
Horretan ere LHko antzera jokatzen 
dugu. Bigarren Hezkuntzan bi tutore 
gaudenez, bi periodo lantzen ditugu-
nean gurasoekin bilera egiten dugu.  
Alegia, Raimundok ikasle-talde bat 
pasatu denean bere periodoarekin eta 
nik neurearekin, ikasleen gurasoekin 
elkartzen gara ikusteko gauzak nola 
joan diren eta kontatzeko ondoren eto-
rriko diren periodoak zeri buruzkoak 
izango diren. Hortaz, 6-8 astean behin 
elkartzen gara haiekin. Gure helburua 
da gurasoek jakitea zer landu dugun, 
hurrena zer datorren eta nola ikusi di-
tugun ikasleak. Guretzat inportantea da 
gurasoek gure lan egiteko modua ja-
rraitzea. Ikasle batzuek DBHn ez dute 
behar laguntzarik eta oso autonomoak 
dira, baina beste batzuek oraindik la-
guntza behar dute. Hortaz, inportantea 
da gurasoekin egotea, zelabaitera gure 
lan egiteko modua eta eurek kontatzen 
digutena ildo beretik joan daitezen. 

HHn eta LHn naturarekin kontaktuan 
egoteari garrantzia handia ematen 
diozue. Berdin jarraitzen duzue DBHn 
ere?
Eskola hau zein ingurunetan dagoen 
begiratzea besterik ez dago naturari 
garrantzia ematen diogula ikuste-
ko. Edozein kasutan, HHn eta LHn 
naturarekin harremana estuagoa da. 
Gure ikasleak jada bizitzako beste 

“Garrantzitsuena ez 

da zuk irakasle bezala 

esaten duzuna, baizik 

eta zu zarena. Eta zuk 

esaten baduzu gauza 

bat, eurek begiratu 

egingo dute ea hori 

koherentea den zure 

bizitzarekin”

“Silicon Valley-ko 

guru denek Wldorf 

eskoletara bidaltzen 

dituzte euren seme-

alabak. Bitxia irudi 

dakiguke, baina 

horrek badauka 

izateko arrazoi 

bat: ez dituztela 

ordenagailuak hartzen 

14-15 urte izan arte. Eta 

horrek ez du esan nahi 

guk ordenagailurik ez 

dugunik erabiltzen, 

baina asko zaintzen 

dugu noiz eta nola”

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�EFIRHYE���-�  ��

momentu batean daude. Izan ere, 
Waldorf pedagogian, zelabaitera, 
adinari egokitutako pedagogia jarrait-
zen dugu. Haurrak 0-7 urte bitartean 
bizi behar duena da mundua ona dela. 
Hortaz, aro horretan “familia” moduko 
zerbait behar du bere inguruan. Haur 
Hezkuntzan daudenak, azken batean, 
familian bezala daude: ogia egiten 
dute, mermeladak prestatu… 7tik 
14ra bitartean edertasuna lantzen dugu 
asko. Izan ere, aldi horretan mundua 
ederra dela bizi behar du ikasleak. Ho-
rrexegatik, asko jorratzen dugu artea, 
musika, pintura, buztina… Eta jada 
14tik aurrera, —hemen16ra arteko 
ikasleak ditugu— landu behar dutena 
da mundua egiazkoa dela. Hortaz, 
naturarekin harremana inportantea da, 
edertasuna ere bai, baina nerabezaroan 
dagoen ikasleak beste ezeren gainetik 
jakin nahi duena da ea parean daukan 
heldua egiazkoa den edo ez. Adin 
horretan ikasleak denbora guztian 
irakasleei pultsoa botatzen bezala ari 
dira. Garrantzitsuena ez da zuk irakas-
le bezala esaten duzuna, baizik eta zu 
zarena. Eta zuk esaten baduzu gauza 
bat, eurek begiratu egingo dute ea hori 
koherentea den zure bizitzarekin. 

Denbora guztian daude ikusten au-
rrean daukatena egiazkoa den edo ez. 
Horregatik, adibidez, etikako klasean 
SHUWVRQD�EHUH]LHQ�ELRJUDÀDN�ODQW]HQ�
ditugu: Malala, Nelson Mandela… 
eta ikasleak txundituta geratzen dira: 
“Nola da posible pertsona honek hau 
egitea? Ni kapaz izango nintzateke hau 
egiteko? Jo, baina zelako gaitasunak 
dituen…”. Hortaz, DBHn nolabait ari 
dira ziurtatzen bizitza egiazkoa dela. 

‘Teknofobo’ fama apur bat badu 
Waldorf eskolak. Hori hala da? Nola 
kudeatzen duzue teknologiaren era-
bilera nola kudeatzen duzue?
Erantzun aurretik gauza bat kontatu 
nahi dizut: Silicon Valley-ko guru 
denek, Microsoft, Google eta horie-
takoek, euren seme-alabak Waldorf 
eskoletara eramaten dituzte. Bitxia 
irudi dakiguke, baina horrek badauka 
izateko arrazoi bat: haur horiek ez di-
tuzte ordenagailuak hartzen 14-15 urte 
izan arte. Eta horrek ez du esan nahi 
ordenagailurik ez dugunik erabiltzen, 
baina asko zaintzen dugu noiz eta nola. 
Gure ikasleek ere informatikako asig-
natura daukate, baina DBH 3an hasten 
dira horrekin. 

Eskola batzuetan LHn hasten dira 



tabletak erabiltzen, baina gero zen-
baitek ez dute eskuz idazten ikasten. 
Eta guretzat hori oso inportantea da. 
Izan ere, guk uste dugu eskuz idazte 
horrek, eskulanak egiteak bezala, eta 
beste hainbat gauza egiteak bezala, 
pertsonaren pentsatzeko gaitasuna-
rekin lotura daukala. Askotan esaten 
GD�SVLNRPRWUL]LWDWH�ÀQ�KRUUHN�ORWXUD�
duela guk pentsatzeko jarraitzen dugun 
KDULDUHNLQ��(WD�H]�EDGDXNDJX�ÀQWD-
sun hori gure eskuetan, gure lanean, 
pentsatzeko orduan ere zailtasunak 
izango ditugu. 

Guretzat inportantea da ikasleek 
RQGR�LGD]WHQ�LNDVWHD��JUDÀD�SROLWDUH-
NLQ��W[XNXQ��RUWRJUDÀD�DNDWVLN�JDEH«�
Beraz, uste dugu DBHko 3. mailara 
arte ez dutela ordenagailurik ezerta-
rako behar. Adin horrekin, ordenaga-
iluen historia eta hainbat programa 
erabiltzen ikasten hasten dira. Hemen-
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dik irteten direnean erabiliko duten 
erreminta bat izango da ordenagailua. 
Baina, zer gertatzen da? Bada orain 
ikasten dutenak hemendik 20 urtera 
izango dugun errealitatearekin ez duela 
zerikusirik edukiko. Eta, beraz, pres-
tatua egon behar dute erronka berriei 
aurre egiteko. Baina guk argi dugu 
nahiz eta HHn tabletarekin hasi, gerora 
ez dutela besteek baino erraztasun 
handiagoa edukiko. Zeren erreminta 
teknologiko hauek gero eta intuitiboak 
dira eta gero eta errazago daude presta-
tuta edozeinek erabil ditzan. Umea 
ondo garatu bada eta oinarri ona badu, 
baliabideak izango ditu teknologia 
horiek ere erabiltzeko. 

Artea asko jorratzen den arloa da 
Waldorf eskolan. Zergatik ematen 
diozue horrenbesterainoko garran-
tzia? Zer ematen die ikasleei eremu 

artistiko hori lantzeak?
Bai, handia. Batzuetan uste dugu 
gizakia burua bakarrik dela eta ume 
buru-handi batzuk ari gara egiten, 
baina gizakiok badaukagu beste zati 
bat ere arnasketarekin lotua dagoena: 
sentimenduen arloaz ari naiz. Eta 
hirugarrenik, badaukagu eskuekin eta 
hankekin loturiko beste eremu bat ere, 
borondatearena, hain zuzen. Hortaz, 
pentsatzeaz, sentitzeaz eta egiteaz ari 
gara hitz egiten. Zer gertatzen da? 
Gure klasea antolatzeko moduak hori 
guztia hartzen duela barne. Sentimen-
duak, burua eta ekintza lantzen ditugu, 
badakigulako burua bakarrik landuz 
gero, desoreka gertatzen dela. Horre-
gatik ematen diogu garrantzia handia 
arteari, zelabait orekatu egiten duelako 
pentsatzearen eta egitearen arteko 
dinamika. 

Iruditzen zait askotan sentimenduen 
arloa kanpoan uzten dugula. Burua 
lantzen dugu, egitea ere bai. Baina 
artearen bidez orekatu daitekeen 
sentimenduen arlo hori ez. Batzuetan 
beste leku batean arnasarik hartu ezin 
izan duten umeak etortzen zaizkigu. 
Lehenengo egunetan agian espresatu 
ezinik ibiltzen dira, sentimenduak 
adierazteko arazoekin. Baina denbora 
emanez gero, segituan konturatzen 
zara nola hasten diren arnasa hartzen. 
Eta etxekoek esaten dizute: “Arnasa 
hartzen hasi da”. Ez badago arnasa 
hartzeko lekurik, oso zaila da ikaske-
tetan aurrera egitea. Nik arnasa guk 
eskolan lantzen dugun guztiarekin 
lotzen du: artearekin, plastikarekin, 
musikarekin…

Arlo espirituala ere sentimenduen 
eremu horretan sartzen duzue?
Gauza bat argitu nahiko nuke: askok 
uste dutenaren kontrara guk ez dauka-
gu inolako konfesio erlijiosorik. Hona 
edozein ikasle etor daiteke. Waldorf 
eskolak mundu osoan daude, izan 
daiteke arabe bat, afrikar bat, ame-
rikar bat… Waldorf eskolara doana. 
Baina egia da guk gizakia osotasun 
batean ikusten dugula. Hortaz, guretzat 
traszendentzia bat badauka gizakiak. 
Eta zelabait gizakia bere orokortasun 
horretan landu nahi dugu, ez bakarrik 
aspektu batean. Eskolan mitologia 
desberdinak lantzen ditugu eta histo-
riaren bitartez erlijiorik nagusienak: 
budismoa, animismoa, islama, kristau 
erlijioak...





ESPERIENTZIAK 
SCRATCH PROGRAMAZIO-LENGOAIA

T
ecnalian, robotika gaietan 
lan egiten duen Rakel Pa-
checo gurasoak egindako 
proposamen baten harira 

hasi dira Donostiako Ibai Ikasto-
lan programazioa lantzen. Lehenik 
Tecnaliara bisita egitera gonbidatu 
zituen hainbat ikasle eta irakasle, eta 
ondoren, irakasleei programazioaren 
inguruan formazio-saio bat egitea 
proposatu zien. Maider Aginagalde 
eta Amaia Cantera Ibai Ikastolako 

hartuta, LH-ko 5. eta 6. mailako ikas-
leekin, Scratch programaren bidez, 
bideo-jokoak, animazioak, istorio-
ak… programatzen hastea erabaki 
zuten joan den ikasturtean eta horre-
tan dihardute harrezkero. Irakasleek 
diote esperientzia oso asebetegarria 
ari dela izaten.

Scratch informatika-aplikazio 
bat da, nagusiki haurrei zuzendua, 
interface�JUDÀNR�VLQSOH�EDWHQ�ELWDU-
tez ordenagailuen programazioaren 

irakasleek adierazi bezala, abiapun-
tua argia izan zen: “Ordenagailuak 
asko erabiltzen dira bai eskolan bai 
etxean, baina normalean jada sortuta 
eta erabat eraikita dauden programe-
kin aritzen gara —word, power point, 
jokoak…—. Ba al dakigu, ordea, 
erabiltzen ditugun programa horien 
tripak nolakoak diren? Nola sortu 
diren programa horiek?”. Galdera 
horiei erantzun nahian, Pachecorekin 
egindako formazioa heldulekutzat 

(SRSWXMEOS�-FEM�-OEWXSPER��
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kontzeptuak ulertzeko eta probak 
egiteko aukera ematen duena. 
Informatika-aplikazio horren bidez 
haurrek programatu egin dezakete, 
aplikazio berriak sortu eta jokoak as-
matu. Edozein ordenagailutan modu 
librean instalatu daiteke Scratch-a, 
eta ondoko helbidean dago eskuraga-
rri, baita euskaraz ere: http://scratch.
mit.edu. Gune horretan beste batzuek 
egindako lanak ikus daitezke, eta 
baita norbere sorkuntzak besteekin 
partekatu ere.

Ikasleentzat ez ezik, irakasleentzat 
ere erronka izugarria izan da progra-
matzen ikastea. “Scratch programa 
umeentzat dago pentsatua, baina 
guk ere ikasi egin behar izan dugu. 
Ez geneukan inolako esperientziarik 
programazioaren kontu honetan. 
Ikasleekin hasi aurretik irakasleon 
artean probak egiten genituen, zer 
moduz moldatzen ote ginen ikuste-
ko. Baina, gero, ikasle eta irakasle, 
guztiok batera joan gara bidea egiten, 
eta elkarrekin ikasten”, dio Agina-
galdek. Laguntza gisa, Informática 
creativa izeneko gidaliburua erabili 
dute, Harvard Graduate School of 
Education-ek argitaratua. 

3ƙQEXMOEXMO�TVSKVEQE^MSVE
Astean behin egiten duten infor-
matika orduan lantzen dute Scratch 
SURJUDPD��RÀPDWLNDNR�EHVWH�KDLQEDW�
arlorekin batera (word, power point, 
PRYLH�PDNHU«���/HKHQ�RÀPDWLNDNR�
gaiak bakarrik jorratzen zituzten in-
formatikako orduan eta sekulako al-
daketa antzeman dutela aitortzen dute 
irakasleek: “Hasieran nahiko gidatuta 
egin ditugu Scratch-eko eskolak, bai-
na behin oinarrizko urratsak ikasita 
ikasleei euren kasa aurrera egiten 
utzi diegu, eta sekulako interesa 
erakutsi dute. Eurek sortzen dituzte-
lako jokoak, animazioak… Oinarri-
zko urrats batzuk jakinda, segituan 
izugarrizko emaitzak ikusten dira eta 
horrek ikasleak motibatu egiten ditu”, 
argitzen du Canterak.

Azkean batean, Scratch programa-
ren oinarri-oinarrian, katu bat dago 
eta helburua da katu horri, mugi 
dadin, aginduak ematea. Adibidez, 
aplikazioa programatu egiten da 
teklatuko “x” tekla zapaltzean katuak 
salto egin dezan edo aurrera joan da-

din, edo abestu dezan, etab. Jarduera 
sinpleak eginez hasi ziren Ibai Ikasto-
lako 5. eta 6. mailako ikasleak, baina 
apurka, gero eta ekintza konplexua-
goak egitera igaro dira: “Hasieran, 
katua dantzan jarri genuen, soinuak 
eta musika sartu genituen, eskena-
tokiak aldatu genituen, pertsonaia 
berriak eraiki… Eta piskanaka 
pertsonaiak gehitzen eta haien arteko 
elkarrizketak sortzen joan ginen eta 
animazio txikiak egitera iritsi ginen. 
Gero, jokoak programatzen ere ikasi 
genuen. Labirinto bat egin genuen 
hasteko, eta gero, pilota-jolas bat”. 

Bakoitza bere erritmo eta mailan
Hortik aurrera, baina, ikasle bakoit-
zak bere kasa edo taldeka jarduteko 
aukera izan du. Batzuk programa-
zioa gustatu eta etxean ere aritu dira 
asmakuntza berriak egiten, eta oso 
maila konplexuetara iritsi dira. Hala 
kontatzen du Canterak: “Nire gelako 
ikasle batentzat sekulako aurkikuntza 
izan zen programa hau. Etxean asko 
aritzen zen eta egun batean etorri zit-
zaidan esanaz Windows XP sistema 
operatiboaren antzeko zerbait asmatu 
zuela. Zur eta lur geratu nintzen. Ni 
ez nintzen gai hori nola egin zuen 
ulertzeko”. Baina, gertakari hori bera 
ere oso aberasgarria iruditzen zaie 
irakasleei, ikasleek ikusten baitute 
irakasleak ez direla haiek baino ge-
hiago eta zenbait gauzatan gutxiago 
dakitela: “Programazioaren kontu 
honetan gu euren mailan gaudela 
ikusi dute. Batzuetan guk lagundu 
diegu eurei eta beste hainbatetan 

eurak izan dira guri aurre hartu eta 
egin dituzten ikerkuntzen berri eman 
digutenak: ‘Begira zer lortu dugun!’ 
esanaz etorri zaizkigu, sekulako poz-
tasunarekin, eta hori guretzat ere oso 
asebetegarria da”. 

Aginagaldek eta Canterak argi dute 
abantaila on hori baduela Scratch 
programak: bakoitzari bere erritmoan 
eta mailan jardutea ahalbidetzen dio. 
“Hasieran, gehienek guk emandako 
aginduak jarraitzen dituzte, baina 
gero, apurka, askatasuna ematen 
GLHJX�HWD�HXUDN�HUH�NRQÀDQW]D�KDUW-
zen joaten dira, probak eginez, eta 
zenbait kasutan, eskolatik kanpo ere 
honetan jardunaz”. Ikasleek sekulako 
aurrerapena egin dutela nabaritu dute 
irakasleek, eta are garrantzitsuagoa 
dena: oso gustura jardun dutela pro-
gramazioa lantzen. 

Beste gauza bat ere ikasi dute 
Scratch programaren bidez: kopiat-
zea oso garrantzitsua dela. “Ikaleei 
beti erakusten diegu ez dela kopiatu 
behar, baina hemen juxtu kontrakoa 
gertatzen da; ahal den guztia kopiat-
zea komeni da, egina dagoen horreta-
tik abiatzeko eta hori oinarri harturik 
beste zeozer sortzeko”. 

Informatikako eskoletan Scratch 
programa lantzen hasi direnetik, 
ikasleak askoz ere motibatuago eta 
aktiboago ikusten dituzte Aginagal-
dek eta Canterak. Izan ere, ikasleak 
eurak dira programatzen dutenak, zer 
egin nahi duten erabakitzen dutenak, 
helburuak markatu eta hori lortzeko 
bidea diseinatzen dutenak... eta ikert-
zeak, asmatzeak, sortzeak… askoz 
ere ekintzaileago egin ditu. 
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bezala; bukatzen ez den espiral baten 
antzekoa da zaintza-lan hori. Hezi-
tzaileek eta halako lanbideek horren 
berea duten lan emozionala guztiz 
deskribagaitza da, neurgaitza, konta-
tzeko zaila, ikusgaitza, eta topiko eta 
karikatura merkez betea”. 

Testuinguru horretan, sekulako 
paradoxa gertatzen da hezitzaileen 
lanaren inguruan, Tapiaren aburuz: 
batetik, haur txikiekin lan egiten 
duten profesionalen inplikazio 
emozionala goraipatu egiten da 
—“andereño hau zeinen jatorra den, 
zeinen goxoa, zeinen ongi tratatzen 
dituen umeak…”—; baina, bestetik,  
ez da aintzat hartzen horrek dakarren 
gainkarga, eta lilura moduko bat 
sortzen du —“zeinen polita hezitzai-
leen lana, ezta?, ondo pasatuko duzue 
egun guztia umeekin…”—.

Hezitzaileen lana, ikusgaitz
Zer daki gizarteak haur txikiekin 
egiten den lanari buruz? Argi dio 
Tapiak: “Ezertxo ere ez. Eta hezkun-
tzako profesional askok, are gu-
txiago. Goi-mailakoek ez daukate 
ideiarik ere zer den haur txikiekin 
lan egitea”. Et a ezezagutza horren 
aurrean topiko ugari eraikitzen direla 
gaineratu du; “zeinen polita!, ondo 
pasako duzue..., zuek bai meritua…” 
eta antzeko laudorio eta lausenguak 
egiten direla dio, paternalismotik. 
Bestalde, haur txikiekin aritzen diren 
profesionalen ahotsik ez dela en-
tzuten adierazi du, eta ez dagoela ia 
ikerketarik lan horri buruz.

,I^MX^EMPIIR�PEREO�FEVVYXMO�^IV�
RSPEOS�MRTPMOE^MSE�IWOEX^IR�
HYIR�IXE�MRTPMOE^MS�LSVVIO�^IV�
SRHSVMS�M^ER�HMX^EOIIR�E^XIVXY�
HY�<EFMIV�8ETME�TWMOSPSKS�
OPMRMOSEO�������EHMR�XEVXIOS�
LEYVVIOMR�EVMX^IR�HMVIR�
TVSJIWMSREPIRX^EX�,MO�,EWMO�
ERXSPEX^IR�HYIR�FM�YVXIOS�
TVIWXEOYRX^EOS�WEVVIVE�
LMX^EPHMER��Š,I^MX^EMPIEO�IXE�
IQS^MSEO��4VSJIWMSREPIR�
MRTPMOE^MSEš�M^IRIOS�WEMSER��
LI^MX^EMPIIR�FM^MTIREO�
YPIVX^IOS�IXE�LYQERM^EX^IOS�
FMHIER�NEVX^IE�M^ER�HY�\IHI��
Š,I^MX^EMPISR�WIRXMTIREO�
LYQERM^EXY�IKMR�FILEV�HMXYKY��
+YVI�FYVYEVM�FEMQIRE�IQER�
FILEV�HMSKY�FM^M�HMXYKYR�
LEMRFEX�IQS^MS�EHMIVE^XIOSš��
&EX^YIXER�PSXWEKEVVMEO�
FEHMVYHMXI�IVI��IQS^MSIM�
HYMRXEWYRE�IQER�FILEV�^EMIPE�
HMS��I^�HMVIPEOS�EOEXW��IXE�
WIOYPEOS�FEPMEFMHIEO�IVI�M^ER�
HEMXI^OIIPEOS�LI^MX^EMPIIRX^EX��
%OEWS��HYXIR�FMXEVXIOSVMO�
MRHEVXWYIRE�EHMIVE^XIR�HYXI���

E
moziorik ez badago, ezin 
da lanik egin. Are gutxiago, 
hiru urtez azpiko umeez ari 
bagara”, horixe esanez abiatu 

zuen Tapiak “0-3 prestakuntzako” 
ikasturte berria. Izan ere, haren 
esanetan, azaleratu egin behar da 
haur-eskoletako hezitzaileen lanean 
emozioek hartzen duten garrantzia, 
emozio horien zentzua, zergatia, sor-
burua… ezagutzeko; baina inondik 
inora ere ez emozio horien gaineko 
balorazioak nahiz juzguak egiteko 
edota sentipen horiek izatea ondo edo 
gaizki dagoen esateko. “Ez gara epai-
leak. Gauzak zergatik sortzen diren 
edo zer zentzu duten aztertu behar 
dugu. Gogoeta bat baino ez da”. 

Lan egiteko modu desberdinak dau-
de hezitzaileen artean, profesionalen 
artean, eskoletan… Baina, Tapiak 
dioenez, bada profesional guztiek 
aho batez onartzen duten erreali-
tate bat, aintzat hartzen ez dena: 
haur txikiekin lan egiteak dakarren 
gainkarga mental, emozional eta 
etikoa. “Hainbat zaintza- eta hezike-
ta-lanetan, norbera baino ahulago 
den norbaiten beharrei erantzuteak 
gainkarga mental, emozional eta 
etiko handia dakar. Neurririk gabeko 
eginbeharren espiral batean murgila-
razten du hezitzailea, eta neurria har-
tzen ikasten dute profesionalek, nola 
edo hala ”. Psikologoaren hitzetan, 
haurraren eta helduaren arteko harre-
man horrek eta zaindu behar horrek 
ez dauka amaierarik: “Haurrek gero 
eta gehiago eskatzen dute, zaharrek 
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Beraz, psikologoaren irudiko, hezi-
tzaileen lanak identitate lausoa du, 
ezin uztartu diren bi eskakizun egiten 
baitzaizkio: alde batetik, gurasoen-
tzako zerbitzua da, gurasoen etxeko 
eta laneko eginkizunak umea zain-
tzearekin bateragarri izan daitezen; 
bestetik, berriz, haurren zaintzarako 
edo heziketarako gunea da; hots, ez 
da gordeleku bat, eta baditu beste 
balio batzuk. Kontua da, ordea, bi  
helburu horiek bateragarriak ote di-
ren. Hala dio Tapiak: “Nik ez daukat 
horren garbi. Askotan, haurtzain-
degiaren defentsa egiten da emaku-
mearen izenean, baina inork ez ditu 
aipatzen umearen eskubideak”. 

Hori horrela, bada oztopo bat haur-
eskoletan haur zein hezitzaileentzat : 
erritmoaren eta denboraren presioa. 
“Goizetan gurasoak datoz eta esaten 
dizute: ‘tira, hartu umea lanera joan 
behar dut eta’. Gero, umeak entre-
gatzerakoan ere berdin: ‘txukun, 
garbi… ez dezatela aita-amek ezer 
desberdina ikusi…’. Siesta, jateko 
ordua, bigarren txanda… Urtebete-
ko eta bi urteko umeei izugarrizko 
presioa egiten zaiela iruditzen zait. 
Eta ez dut uste hori umearen izenean 
egiten denik. Zergatik presio hori 
umeari? Zer irizpide pedagogikoren 
arabera? ‘Ume, azkar jan behar duzu, 

baina ez zuretzat ona delako, baizik 
eta beste aukeratik ez daukazulako’. 
Beraz, zergatik jokatzen dugu horrela 
hezitzaileok? Gure izatasunak eska- 
tzen digulako, edo gurasoak haserre-
tu ez daitezen?. Eta, horren ondorioz, 
akatsa dena balio bihurtzen dugu: 
‘zure umeak ez du ondo jaten; azka-
rrago jan beharko luke; obeditu egin 
beharko luke…’, eta tranpan erortzen 
gara”.

Horren aurrean, etikoki garbi 
jokatzeko premia azpimarratzen du 
Tapiak, nahiz eta umeek ulertu ez. 
Hau da, uste du argi bereizi behar 
dela zer egiten den hezitzailearen, 
eskolaren, familiaren edota erakun-
deen ezintasunagatik, nahiz eta jakin 
egiten den hori umearentzat kaltega-
rria dela —“Ume, jasan egin beharko 
duzu, baina ez zuretzat ona delako, 
gure ezintasunagatik baizik”—, eta 
zer egiten den umearen onagatik. 

‘Zaintza’ kontzeptuaren 
balio-gutxitzea
Zaintzeak oso esanahi sakona du 
euskaraz, Tapiaren esanetan; umeari 
kontu egiteaz ari da psikologoa, eta 
kontzeptu horren barruan sartzen 
GLWX�]DLQW]D�ÀVLNRD�QDKL]�SVLNLNRD��
“Zentzu horretan, esango nuke haur-
tzaindegiak haurrak zaintzeko lekuak 

direla”. Izan ere, hezitzaileen egu-
neroko lanean, alde batetik, umeen 
]DLQW]D�ÀVLNRD�GDJR��JRUSXW]�KDUUH-
mana eskatzen duena helduaren eta 
haurraren artean; horren barruan sar-
tuko litzateke haurrari jaten ematea, 
garbitzea, lo eginaraztea, janztea… 
Lan hori, Tapiaren hitzetan, agerikoa 
da, baina hutsala: “Goi-mailetako 
irakasleei aitortzen zaie matematika 
LUDNDVWHQ�GXWHOD��KL]NXQW]DN��ÀVLND«�
irakasten dituztela, baina haur txikie-
kin aritzen direnek zer egiten dute? 
Ipurdiak garbitu, jaten eman…, eta 
badirudi hori ez dela beste munduko 
H]HUµ��=DLQW]D�ÀVLNRDUHQ�W[DQSRQDUHQ�
beste aldean, berriz, zaintza psikikoa 
legoke; horrek inplikazio afektibo 
handia eskatzen du, baina, psikolo-
goak azaldu duenez, “zaintza mota 
hori ikusi ere ez da egiten; badirudi 
hezitzaileak berezkoa duela hori. 
Hezitzaileen lana arrunt bihurtzea, 
ezereztea ekarri du horrek”.

Gauzak horrela, oso zaila da hezi-
W]DLOHHQ�ODQD�QRODNRD�GHQ�GHÀQLW]HD�
eta profesional horiek zer egiten 
duten azaltzea, Tapiaren iritziz: 
“Esan dezakezu, ‘umeari jaten ema-
ten diogu; gero, garbitu egiten dugu, 
eta jolasean ibiltzen gara…’”; eta 
edonork esango dizu: ‘Eta?’. Benetan 
da zaila hezitzaileon lana deskriba-



tzea. Izan ere, eginaren eta jakinaren 
eraginpean baino gehiago, izanaren 
eraginpean dago. Hau da, haur txi-
kiekiko lanean, garrantzia handiagoa 
dauka norberaren izaerak, egiten 
denak baino”. Horregatik, gurasoei 
kontuak ematerakoan askotan hezi-
tzaileak emozioak azaltzen saiatzen 
direla dio Tapiak; ondo pasatu dutela, 
edota haurra oso pozik ibili dela 
adierazten ahalegintzen dira… Baina, 
dioenez, oso gaitza da eguneko jardu-
na deskribatzea, “beti egongo delako 
gehiago nabarmentzen den zerbait: 
umeak aurpegian atzamarkada bat 
duela, umea negarrez hasi dela, ez 
duela jan…”. Esaldi argigarri batekin 
laburbiltzen du psikologoak errea-
litatea: “Dagizuna dagizula, txarto 
egongo da”. 

Gainera, hezitzaileen lana erabat 
lotu ohi da “emakumetasunarekin”, 
Tapiaren hitzetan. Haur txikiekin lan 
egiteak ez luke gaitasun profesional 
handirik eskatuko; nahikoa litzateke 
emakumeek berezkoak lituzketen 
balio eta dohainekin. Hau da, etxean 
amek egiten duten lana andereñoek 
egingo lukete haurtzaindegian. 
Eta ama izateko ez denez titulazio 
handiegirik behar, haurtzaindegiko 
andereño izateko ere ez. Horren guz-
tiaren atzean, paradoxa hauxe legoke: 
gehiegizko balioespen teoriko eta 
topikoa, batetik; eta, bestetik, gizar-
teak, guraso askok eta goi-mailatako 
irakasle zenbaitek ez aitortzea egiten 
dutena.

Umeen emozioei ez ezik, gurasoenei 
ere aurre egin behar
Haur-eskoletako profesionalek emo-
zioz betetako umeak dituzte langai. 
Hor daude umeen larritasunak ere, 
eta, Tapiak aipatzen duenez, umeen 
larritasunak ez dira edonolako larri-
tasunak; larritasun primitiboak dira, 
arkaikoak, sakonekoak, bortitzak… 
“Umeek ez daukate beren emozio-
ak doitzeko gaitasunik, eta beren 
gordintasunean azaltzen dira”. Mina, 
tristura, beldurra, amorrua, oldarkor-
tasuna... Umeek era askotako sufri-
mendua erakusten dute haur-eskolan. 
Eta psikologoak dio hezitzaileek 
gaizki bizi dutela umeen sufrimendua 
askotan. “Emozio horiek ondo har 
ditzakegu lasai bagaude, denbora 

badaukagu, gu ondo harrapatzen 
bagaituzte… Baina, bestela, errepre-
sioa eskatzen dute zenbait portaerak, 
nahiz eta hori ez izan umearentzat 
ona”.

Umeen emozioekin ez ezik, gura-
soen emozioekin ere lan egin behar 
izate dute hezitzaileek, eta, Tapiaren 
arabera, era guztietako gurasoak dau-
de, hezitzaileak eta haurrak bezalaxe: 
edozertarako prest direnak; dena 
desegoki iruditzen zaienak; kritikoak 
eta kexatiak; axolagabeak eta ardura-
gabeak; lotsatiak eta ihesean bezala 
dabiltzanak... 

Testuinguru horretan, zaila izan ohi 
da egiten den lanaren frogak azaltzea 
kanpora begira: “Goragoko mailetan, 
koadernoak daude, eskulanak dau-
de… Badaude objektibagarriak diren 
elementuak; baina, haur-eskoletan, 
ez. Beraz, zailtasun bat badaukagu 
hor, gure lan onaren frogak azaltzeko 
orduan”. 

Bestetik, Tapiak dio oso nekeza 
izaten dela haur-eskoletako profesio-
nalentzat “gurasoen mehatxu-kutsuko 
presentzia” burutik kentzea. Nahiz 
eta gurasoak joan, arratsaldean itzuli 
arte beti presente daudela dio: “Hau-
rrak atzamarkada bat baldin badauka, 
zerbait esan beharko diot, edo botaka 
egin badu, edo jan ez badu…”. Gu-
UDVRHQ�SUHVHQW]LD�KRUL�ÀVLNRD�EDLQR�
gehiago mentala dela gaineratu du, 
eta, batzuetan, presio-bide handia 
dela. Horren atzean, kontrolaren 
ideologia bat egon daitekeela uste du, 
eta testuinguru horren ondorioa dela 
hezitzaileen aintzatespen edo aitortza 
txikia: “Umeekin plazerik gabe eza-
rritako harreman bat ez da sortzailea, 
eta, lanean gozatuko bada, bi bal-
dintza behar dira: batetik, barne-irudi 
ona; eta, bigarrenik, besteek gure 
lana aintzat hartzea. Eta, baldintza 
horiek izan ezean, ondoeza, mina eta 
kaltea sortzen dira”.

Ikaskuntzak gero eta goizago
Tapiak ohartarazi du lanbidearen 
defentsarako ideologia bat sortu 
ohi dela min eta ondoez horren 
aurrean, eta, horrekin lotuta, 
zaintzatik hezkuntzarako jauzia, 
berak horrenbeste kritikatzen 
duena. Arrisku bat ikusten du hor: 
“Gure bakardadetik, ikusgaizta-
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sunetik ihes egiteko, behagarriak 
diren objektuak bilatzen saiatzea 
eta pedagogizatzen hastea, besteek 
bezala egin nahi horretan: marraz-
kiak, abestiak, jokoak…”. Gero 
eta azkarrago hasita, ikasketaren 
aldeko lerratze defentsibo bat egiten 
dela ikusten du, “gurasoen aurrean 
askozaz ere objektibagarriagoa baita 
marrazki bat erakustea, ‘gaur zeinen 
ondo pasa dugun’ esatea baino”. 
Hortaz, ikaskuntzak gero eta goiza-
go sartzeko joera ari da gailentzen, 
“aitorpen bila edo…”. Psikologoak 
dioenez, ordea, zaila da objektiba-
tzea hezitzaileen lanean, umearekiko 
harremana delako euren lana, eta ez 
harreman horretatik sortzen diren 
produktuak.

Idealaren eta errealitatearen arteko 
talka luke aurrez esandako guztiak 
ondorio. Tapiak dio profesionalta-
sunaren ideala emozioak eta barne-
zirrarak isilik gordetzeko gaitasuna 
litzatekeela, emozioen kontrol-gaita-
suna, oreka emozionala… Eta, azken 
batean, hezitzailea orojakina eta 
ahalguztiduna izatea. “Kontuz, baina, 
idealekin. Denetik dago errealitatean; 
gaziak eta gozoak; pozak eta ondoe-
zak. Ekidin ezinak guztiak”. Minbe-
ratasuna, sufrimendua, ezintasuna, 
lotsa, beldurra, etsipena, amorrua, ha-
serrea, gorrotoa, depresioa, negarra… 
eta, batez ere, emozioek gainezka 
egiteko beldurra. “Sekulako kontras-
tea dago egin nahiko litzatekeenaren, 
egiten denaren eta egiten dela esaten 
denaren artean. Eta ondoeza dakar 
desfase horrek, ondoez intimo eta 
sekretua”.

Emozio eta sentipen horiek guz-
tiak humanizatu beharra dagoela 
aldarrikatzen du Tapiak, duintasun 
osoa eman behar zaiela. Emozioek 
gainezka egitea ere gizatiarra delako, 
eta aukera bakarra, zenbait baldintza-
tan. “Kontua da, ordea, bileretan ez 
dela hitz egiten emozioekin lotutako 
gai horiez; baina, nire ustez, faktore 
eraginkorrenetakoa da hezitzaileen 
lanbidean. Helburua da sentiberata-
sun hori guztia txarrerako beharrean 
onerako erabiltzea”.   

Lanbidearen ideologia, defentsan 
oinarritua
Aipatutako minaren aurrean, defen-
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tsa-mekanismoak bilatu ohi dituzte 
0-3 urteko umeekin lanean aritzen 
diren profesionalek. Horien artean, 
ondoko hauek zerrendatu ditu Tapiak:
1. Kexa kolektibo etengabeak, 

lanari eutsi ezinaren adierazgarri: 
gurasoez, agintariez, lankideez…

2. Umeen hainbat emozioren uka-
zio “argudiatua”: negar egiten 
duen haurrari kasurik ez egitea, 
haurrei ez begiratzea, banatzeak 
sortutako larritasunaren garran-
tzia gutxiestea, etab.

3. Hiperaktibismoa: joko eta 
jarduera ugari egitea, haurraren 
jolasaren kaltetan.

4. Lan “teknikoa” edota “trebatzai-
lea” modu agerikoagoan egitea: 
marrazkiak, ohituren lanketa, 
abestiak, autonomiaren tre-
bakuntza, eskulanak, ordutegiak 
ikastea… Alegia, lan presentea-
goa, objektibagarriagoa, “onar-
garriagoa”.

5. Berdintasuna: haur guztiak ber-
din tratatzeko aldarria.

6. Pagaburuak asmatzea: haurren 
bat (“bihurria”, “egoskorra”, 
“gaiztoa”, “betikoa”, “hau ez 
da aldatuko!”, “beti berdin!”...), 
gurasoren bat, lankideren bat 
(berriena, bigunena, ahulena, 
ezberdina…), agintariren bat… 
“Taldea edo norbera zenbat eta 
ahulago, orduan eta handiagoa 
pagaburuaren beharra”.

7. Erakunde-mailako defentsak: 
haur-taldeen antolakuntza, 
zurruntasuna, ordutegiak, 
helburu eta agindu pedago-
gikoegiak…

Psikologoaren hitzetan, ez dute ba-
tere laguntzen “sasidefentsa” horiek 
hezitzaileen eguneroko lanean, ez 
euren osasunean, ezta euren bizitzan 
ere, eta “ez dira kritikagarri; aitzitik, 
ulertu egin behar da zer dagoen ho-
rren guztiaren atzean ”. Zalantza egi-
ten du lanak eragindako sintomak ote 
diren, ala gehiago den mututasunaren 
eragina: “Akaso, lanak areagotu 
egingo ditu sintoma horiek, baina, 
bizipen horiek adierazteko lekuren 
bat balego, gutxitu egingo lirateke 
beharbada. Izan ere, sintoma horiek 
duindu egingo lirateke; ulertu egingo 
lirateke; erruduntasunak gutxituko 
lirateke…”. Hala, 0-3 urte bitarte-

ko haurrekin aritzen direnek euren 
emozioez hitz egiteko leku bat izatea 
litzateke ideala psikologoaren ustez, 
kanpoko ikuskapen batekin, betiere. 
“Esaten ari naizen hau luxutzat har 
liteke, baina, nire ustez, beharrezkoa 
da guztiz”. Gogoetarako espazio 
bat prestatu beharko litzatekeela 
dio, pentsagaitza pentsatzen saia-
tzeko, esangaitza esateko, onargaitza 
onartzeko eta ulergaitza ulertzen 
saiatzeko. 

Egoera horren aurrean, zer egin?
Hainbat estrategia planteatzen ditu 
Tapiak:
1. Nork bere burua babestu: bizitza 

profesionala eta pribatua ondo 
bereizi; bizitza pribatua babestu; 
juzgu moralik ez egin; “egin 
behar tasunik” ez, “ahal tasuna” 
bai; erruduntasun-sentipenak ez 
hauspotu; norberaren gutxies-
penak eta lotsa-sentipenak ez 
hauspotu. Azken batean, kontua 
ez litzateke emozionalki inplika-
tu behar den ala ez hausnartzea, 
ezinbesteko inplikazio emozio-
nalarekin zer egin gogoeta egitea 
baizik.

2. Errealitatetik abiatu: emozioak 
badirela onartu, behatu, aipatu, 
plazaratu, izendatu, idatzi… 
Hori guztia, nork bere golkorako 
nahiz besteekin batera; idealis-
moak baztertu; eta lotsarik ez 
hauspotu.

3. Inplikazio emozionala lanerako 
tresna preziatu bihur dadin saia-
tu, hurbiltasuna eta urruntasuna 
kudeatuz haurrarekin, gurasoe-
kin, beste profesionalekin eta 
erakundeekin. “Zentzu horretan, 
komenigarria da haurra eta hau-
rraren onura bereizten jakitea. 
Hau da, profesionalaren egitekoa 
da haurraren desiren eta haurra-
ren onerako den horren artean 
bereizketa egitea”.

4. Gogoeta egin: taldean, ikuskapen 
bidez… eta hezitzailea, haurra 
eta teoria (helburuak, prestakun-
tza, eztabaidak…) bereiziz beti.

5. Helburuak eta praktikak egoki-
tzen saiatu: idealen mentalitatea 
baztertu.

6. Lobby bat antolatu: profesionale-
na, langileena, erakundearena…

“Arrisku bat badaukagu: 

gure bakardadetik, 

ikusgaiztasunetik ihes 

egiteko, behagarriak 

diren objektuak 

bilatzen saiatzea eta 

pedagogizatzen hastea; 

alegia, besteek bezala 

egin nahi horretan, 

marrazkiak, abestiak, 

jokoak... erabiltzea, 

jolasaren kaltean”.

“Kontua da ez dela 

hitz egiten emozioekin 

lotuta gai horiez; baina 

nire ustez, faktore 

eraginkorrenetakoa 

da hezitzaileen 

lanbidea. Helburua 

da sentiberatasun 

hori guztia txarrerako 

beharrean onerako 

erabiltzea”.



EKARPENAK 2
‘ONGI ETORRI IKASTOLARA’ PROIEKTUA
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Donostiako bost ikastetxe-
tan, “Ongi etorri ikastolara” 
egitasmoa jarri dute abian 
ikasturte honetan. Proeiktu 

hau, Donostiako udaletxeko Kultura 
Aniztasun Bulegoko “eskola komu-
nitateko kultura arteko elkarbizitza-
rako” programaren barruan txerta-
tuta dago. Eta Eusko Jaurlaritzaren 
laguntza ere jasotzen du. Xedea, 
eskola-komunitatetik abiatuta  beste 
herrialde batzuetatik datozen fami-
lien inklusioan laguntzea da. Hala, 
hainbat jarduera ari dira garatzen 
Egiako Aitor ikastolan eta Mª Reina 
eskolan, Intxaurrondo Hegoa ikas-
tolan eta Intxaurrondo ikastolan, eta 
Gros auzoko Zuhaizti ikastetxean; 
besteak beste, kultura arteko ikus-
pegia lantzeko, gurasoak, ikasleak 
nahiz irakasleak sentsibilizatzeko 
kanpaina; harrera-protokoloa disei-
natzea; eskoletan kultura arteko iker-
keta aurrera eramatea; kanpotik da-
tozen familiei laguntzeko eta haiekin 
elkarlanean aritzeko programa; edota 
eskola-komunitatearen nahiz auzota-
rren inplikazioa lantzeko jarduerak. 
2016-2017 ikasturtea bukatu ondo-
ren, bost ikastetxeetako esperientziak 
bateratuko dituzte, eta jardunbide 
egokien liburu bat osatuko dute. Es-
kolan kultura-artekotasuna landuko 
duen foro bat antolatzeko asmoa ere 
badute, beste eskola batzuk ere anima 
daitezen ildo berean lan egitera.

Beste herrialde batzuetatik Do-
nostiara iristen diren gehienak 

seme-alabak dituzten familiak dira. 
Familia horientzat, eskola izan ohi da 
harrera-leku nagusia kasu gehienetan. 
Kanpotik etorritako familia askok D 
ereduan matrikulatzen dituzte hau-
rrak, aukera horrek euren seme-ala-
ben etorkizunean —lan-arloari nahiz 
bizitza sozialari dagokionez— eduki 
dezakeen garrantziaz jabetuta.

Hala ere, euren haurrentzat D 
eredua aukeratzen duten familietako 
helduek ez dute beren seme-alabek 
adinako aukerarik izaten euskal 
kulturan eta hizkuntzan barneratze-
ko. Izan ere, oraindik ez dago beste 
herrialde batzuetatik datozen ikasleen 
eta haien familien inklusioa batera 
lantzen duen programarik. 

Ingurune pribilegiatua da eskola, 
aniztasuna lantzeko. Batetik, ikasleak 
zein gurasoak parez pare erlaziona 
daitezkeelako. Bestetik, hiru be-
launaldiren artean lanketa egiteko 
aukera ematen duelako. Eta, azkenik, 
auzoan zein hirian sorrarazten duen 
sarearengatik. Horregatik da horren 
garrantzitsua eskolan era horretako 
prozesuak abian jartzea, era berean, 
eremu horretatik kanpo ere eragin 
dezaten. 

Beraz, “Ongi etorri ikastolara” 
egitasmoaren xedea beste herrialde 
batzuetatik datozen familien inklu-
sioan laguntzea da, betiere, berdin-
tasunezko bizikidetza oinarri har-
tuta. Era berean, euskara eta euskal 
kultura ere babestu nahi dira proiektu 
honen bidez. Horretarako gakoa 
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hauxe da: kanpotik datozen familia 
horiei ikusaraztea euskara eta euskal 
kultura eurentzat hobeto bizitzeko 
aukera bat direla, eta ez gainditu 
beharreko beste oztopo bat. Horreta-
rako, bai kultura hartzaileak eta bai 
gurera datorren kulturak sendo egon 
behar dute, batak bestearengandik 
ikasteko, norberak berea galdu gabe. 
Eta, esan bezala, hori guztia lantzeko 
eremu pribilegiatua da eskola.

Zer da kultura arteko hezkuntza?
Hala dio Eusko Jaurlaritzaren Harre-
ra Planak: “Ikastetxeek, gizartearen 
ispilu direnez, hainbat jatorri eta 
kulturatako ikasleak jasotzen dituzte. 
Beraz, nahitaezkoa da hezkuntzan 
kultura arteko ikuspuntua lantzea, 
eta errespetuzko, tolerantziazko eta 
elkartasunezko balioak sustatzea. 
Kultura arteko ikuspegiak, gainera, 
kultura guztietara (norberarenera ere 
bai, jakina) hurbilketa kritiko bat 
egiteko nahia pizten duen hezkuntza-
eredu bat sustatu behar du; beste kul-
tura eta bizimodu batzuk ezagutzeko 
eta haiekin harremanetan jartzeko 
gogoa piztu behar du, inork ez dezan 
pentsa berea besteenaren gainetik 
dagoenik. Kultura arteko hezkuntzak 
kontaktuan dauden talde guztiak 
biltzen ditu, ez kanpotik datozenak 
soilik. Elkar hobeto ezagutzea eta 
hobeto ulertzea izango dira kultu-
ra arteko hezkuntzaren oinarriak. 
Horren bidez, elkarbizitzarako arauak 
praktikan jarriko dituen erreferentzia-

ingurunea sortzea lortuko dugu; des-
berdintasunak errespetatuko dituen 
ingurune bat, hain zuzen”. 

Euskaratik, harremanak hobetuz
Hala dio Eusko Jaurlaritzaren Harre-
ra Proiektu hau eskolan kultura-aniz-
tasuna lantzeko eta kanpotik datozen 
familiak euskal kulturan barneratzeko 
pentsatua dago (bai Haur Hezkun-
tzan, bai eta Lehen Hezkuntzan ere), 
kultura arteko eredu pedagogiko-
tik abiatua, eta eskola-komunitate 
osoaren inplikazioaren bidez: zuzen-
daritza, irakasleak, lantalde teknikoa, 
gurasoak, aitona-amonak, ikasleak 
eta auzoko sare sozial eta eragileak. 

“Ongi etorri ikastolara” proiek-
tuak laguntza eman nahi die hainbat 
jatorritako familiei, bai ikastolan 
matrikulatzen direnei eta bai beste 
herrialde batzuetatik edo estatuko 
beste autonomia-erkidego batzuetatik 
datozenei. Horretarako, funtsezkoa 
da ikasturte bakoitzean beste he-
rrialde batzuetatik eskolara iristen 
diren familia berrien parte-hartzeari 
buruzko gogoeta egitea, eta auzoan 
harremanak hobetzera eramango 
dituen harrera-plana abian jartzea. 
Aldi berean, euskararekiko eta euskal 
kulturarekiko interesa piztu nahi dira.

Horretarako, bai irakasleek eta bai 
ikasleek hainbat kultura ezagutu 
beharko dituzte, eta haien gaineko 
errespetua landu beharko dute. Lan 
pedagogikoaren bitartez, balioa 
emango zaie ikastolako kultura guz-

tiei, eta desberdinen arteko errespe-
tua jorratuko da, desberdintasunak 
onartuz eta desberdintasun horiei 
balioa emanaz.

“Ongi etorri ikastolara” proiek-
tuaren barneko jarduera garrantzi-
tsuenetariko bat familia euskaldunen 
parte-hartzea da. Familia horiek 
laguntza emango diete beste herrialde 
batzuetatik edo estatuko beste lu-
rralde batzuetatik eskolara etorritako 
familiekin harremanetan jarriko dira, 
Familia Laguntza programaren bidez.

Harremanak sustatuz, 
parte-hartzea helburu
Hiru puntutan laburbiltzen dira “Ongi 
etorri ikastolara” egitasmoaren hel-
buruak:

1. Ikastolan izena eman duten eta 
jatorria beste lurralde edo autonomia-
erkidego batzuetan duten familiei 
laguntza ematea.
�� Eskolako, auzoko eta hiriko 

baliabideei buruzko informa-
zioa ematea. 

�� Auzoko eta eskolako parte-
hartzea sustatzea.

�� Familia euskaldunekin egin-
go den harremanaren bidez, 
bai eskolako eta bai auzoko 
harreman-sareak zabaltzea.

2. Kultura arteko eredu pedagogiko 
baten bitartez, ikastolan kulturen eza-
gutza lantzea eta balioa ematea.
�� Kultura-aniztasunaren eta kultura 
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leak, teknikariak, auzoko eragileak 
eta gizarte-lana egiten duten elkar-
teak inplikarazi nahi ditu.

Familia Laguntza programaren bi-
dez, zuzenean beste herrialde batzue-
tatik datozen familiengan eragitea da 
xedea, eta, aldi berean, Donostiako 
familia euskaldun boluntarioak ere 
zeharka mugiaraztea, bai eta horiek 
kultura-aniztasuna ikusteko duten 
modua aldatzea ere. 

Bestalde, irakasleengan, ikasleen-
gan eta hezkuntza-taldean ere eragin-
go da zuzenean, eskola osatzen duten 
kulturen sendotze-lana egingo baita 
geletan; besteak beste, sentsibiliza-
zio-lana, harrera-protokoloa, kultura 
arteko egutegien osaketa…

Finean, eskolako familia guztiekin 
egingo da lan, ikasturtean zehar gara-
tuko diren jarduera puntualen bidez: 
kultura arteko topaketak, munduko 
jaiak, zenbait gai kultura-ikuspuntu 
desberdinetatik eztabaidatuko dituz-
ten taldeak… Horrek, aldi berean, 
auzoan izango du eragina. Izan ere, 
kultura-artekotasuna lantzeko egingo 
diren jardueretan, presente egongo da 
auzoa. 

Informazioa, prestakuntza eta 
jarduerak
“Ongi etorri ikastolara” egitasmoaren 
barruan, hainbat jarduera daude 
zerrendatuta: 

1. Guraso, irakasle eta talde peda-
gogikoarekin sentsibilizazio-lana 
gauzatzea.
�� Eskolako familiei, irakasleei eta 

talde pedagogikoari proiektuaren 
aurkezpena egiten zaie.

2. Familiei laguntza ematea.
�� Eskolara egokitutako harrera-

protokolo bat eratzea eta abian 
jartzea.

�� Guraso guztiei Familia Laguntza 
programa aurkeztea. Familia eus-
kaldunak nahiz beste herrialde 
batzuetatik datozenak programa 
honetan parte hartzera bultza-
tzea.

�� Familia Laguntza programa 
abian jartzea.

Familia Laguntza programan parte 
hartzen duten euskal familien egin-

kizun nagusia da eskolako nondik 
norakoen berri ematea etorri berri 
diren familiei —edota eskolan den-
bora badaramate ere laguntza behar 
dutenei—, eta auzoko eta hiriko 
baliabideak ere jakinaraztea. Era 
berean, Euskal Herriko kulturaren eta 
euskararen ezagutzaren bultzatzaile 
izatea dagokie familia horiei, eta 
auzoan duten sare soziala hobetzen 
saiatzea, inklusio-prozesu osoan 
zubi-lana eginez.

Familia euskaldun boluntarioek lau 
norabidetan egiten dute lan:
�� Ikastolan, informazioa ematea 

eta inklusio-lana egitea: ikasto-
lako funtzionamenduaren berri 
ematea horretarako premia duten 
familiei, oharren itzulpena egi-
tea, ikastolatik iristen den infor-
mazioa nabarmentzea, bileretan 
itzulpena egitea, eta ikastolan 
parte hartzera motibatzea. 

�� Auzoari buruzko informazioa 
ematea, eta inklusio lana egitea: 
auzoko baliabideak azaltzea bes-
te herrialde batzuetatik etorritako 
familiei, hala nola, kultura-etxea, 
haur-txokoa, haurren gunea, bizi-
lagunen elkartea, musika-eskola, 
kiroldegia, igerilekua...

�� Auzoan harremanak zabaltzen 
laguntzea: hainbat espaziotan 
elkartuz, besteak beste plazetan, 
parkeetan, kultura-etxean...

�� Euskal kulturari buruzko infor-
mazioa ematea, eta inklusio-lana 
egitea: euskal kulturari buruzko 
informazioa ematea, hitzaldiak, 
San Telmoko programa...

�� Hizkuntzarekiko atxikimendua 
sustatuko duten familia euskal-
dunekiko harremanak bultzatzea, 
eta euskara ikasteko ikastaroei 
buruzko informazioa ematea.

3.  Gelako esku-hartzea.
�� Sentsibilizazio-lana aurrera era-

mateko bilerak talde teknikoare-
kin eta irakasleekin.  

�� Kultura-artekotasuna landuko 
duen ikerketa soziodemogra-
ÀNRD�

�� Munduko festen topaketa. Mun-
duko festen egutegiaren osaketa.

�� Beste herrialde batzuetako 
familiekin elkarlanean, munduko 
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“Ingurune pribilegiatua 

da eskola, aniztasuna 

lantzeko. Batetik, 

ikasleak zein gurasoak 

parez pare erlaziona 

daitezkeelako. Bestetik, 

hiru belaunaldiren 

artean lanketa egiteko 

aukera ematen duelako. 

Eta, azkenik, auzoan 

zein hirian sorrarazten 

duen sarearengatik”.

arteko egitasmo pedagogikoare-
kin lan egitearen inguruko sen-
tsibilizazio-lana aurrera eramatea 
hezkuntza-komunitatean.

�� Norabide askotako lanaren bidez, 
geletan parte hartzea. Irakasleen, 
ikasleen eta familien artean, 
kultura-aniztasunarekin zerikusia 
duten gaien inguruan gogoeta 
egiteko baliagarri izango diren 
bideak sortuz.

3. Beste lurralde edo erkidego ba-
tzuetatik ikastolara datozen familien 
artean euskara eta euskal kultura 
sustatzea.
�� Familia Laguntza programa 

abian jartzea, familia euskaldu-
nen eta beste herrialde batzueta-
tik datozenen artean.

��  Euskara sustatzea helburu duten 
kultura arteko jarduerak aurrera 
eramatea.

�� Hirian nahiz auzoan euskara 
ikasteko erraztasunak eskainiko 
dizkieten baliabideetara gertu-
ratzeko, sare sozialen sorrera 
bultzatzea.

Hezkuntza komunitate osoaren 
inplikazioa
Proiektuaren helburua hezkuntza-
komunitate guztiaren parte-hartzean 
eragitea da; hau da, gurasoak, irakas-



ipuinen topaketa geletan.

4. Euskararen sustapena, beste 
herrialde batzuetatik etorri diren 
familien artean.
�� Familia Laguntza programa 

abian jartzea. 
�� Euskara ikasteko ikastaroen eta 

jardueren berri ematea, eta eus-
kara ikastera motibatzea.

�� Ikastolako bileretan eta ekitaldie-
tan euskararen erabilera zaintzea.

�� Hirian izaten diren euskarazko 
jarduerei buruzko informazioa 
eskura jartzea.

�� Euskarazko ikastaroei eta 
hizkuntzarekin erlazioa eduki 
dezaketen baliabideei buruzko 
informazioa ematea.

�� Euskaraz dagoen materiala ema-
tea (hiztegi txikiak, diptikoak...).

�� Familia euskaldunek motibazio-
lana egitea egunerokoan, beste 
herrialde batzuetatik etorritakoe-
kin, hizkuntza eta euskal kultura 
ezagutarazteko.

�� Ikastolako eta auzoko ekitaldie-
tan, hala nola bileretan, euskaraz 
zabaltzen diren oharretan, Par-
ketarrak programan… itzulpen-
lanak egitea.  Horrek euskararen 
erabilera ez oztopatzea ahalbide-
tuko du, eta euskaraz ez dakiten 
familia horiek informazioa uler-
tzea, eta familia horiek hainbat 
jardueratan euskara entzutea.

Espero diren emaitzak
�� Hezkuntza-komunitatea kultura-

aniztasunaren gainean kontzien-
tziatzea.

�� Auzoko eragile, elkarte eta 
biztanleria kultura-aniztasunaren 
alde lan egitearen inguruan kon-
tzientziatzea, bizikidetza susta-
tzeko oinarri modura.

�� Geletan kultura-artekotasuna-
rekin zerikusia duten edukiak 
sartzen hastea.

�� Bai eskolan eta bai auzoan 
parte-hartzeari eta kulturei balioa 
emanez, beste herrialde batzue-
tatik datozen familiak auzoaren 
barnean hartzea, horrek, era be-
rean, euskal kultura ezagutzeko 
pausoa ematen lagun diezaien.

�� Auzoan sare bat eratzea euskara-
zko jarduerak antolatzen dituzten 
eragileekin, jarduera horietan 
kultura-artekotasuna aintzat har 
dadin.

�� Beste herrialde batzuetako fami-
liak euskarara eta euskal kultura-
ra gerturatzea. Kulturaren parte 
direla sentiaraztea, hizkuntza 
ikasteko eta erabiltzeko motiba-
zioa senti dezaten.

Orain arteko balorazioa
Bi urte badira “Ongi etorri ikastola-
ra” proiektua Aitor ikastolan abian 
jarri zenetik. Gainerako lau eskoletan 
—Intxaurrondo ikastolan, Intxaurron-

do Hegoa ikastolan, Zuhaizti eskolan 
eta Mª Reina eskolan— berriz, 5 hila-
bete daramatza martxan, eta emaitzak 
oso onak ari dira izaten.

Intxaurrondo ikastolan, “familia 
laguntza” programaren barruan 16 
familia ari dira elkarlanean. Zuhaizti 
eskolan, programa honetan parte har-
tuko duten 26 familien aurkezpenak 
aurrera eramaten ari dira. Intxau-
rrondo Hegoan, ikastolako harrera 
jarraibideak osatzeko lenean dihar-
dute eta Mª Reina eskolan, harrera 
jarraibideak osatzeko eta gurasoen 
sentsibilizazio lana egiten ari dira.  

Aitor ikastolan, “familia laguntza” 
programaren barruan 34 familia ari 
dira elkarlanean. Beraien artean kul-
tura arteko zubiak osatzen ari diren 
familiak dira, 17 familia kanpotik 
etorritakoak eta beste 17ak euskaldun 
familiak. 

Jatorri desberdinetako familien 
iritziz, bai eskolan eta bai auzoan 
harremanak zabaldu dituzte, eta esko-
lan duten parte hartzea haundiagoa 
da. Beraien jatorrizko kulturei balioa 
emateak, bai gelatan bai gelatik kan-
po aurrera eramaten diren jarduera 
desberdinen bidez, euskal kulturare-
kiko eta euskararekiko interesa ere 
haunditzea ekarri du. Eta ikasturte 
honetan familia hauetako guraso asko 
euskara ikasten hasi dira eta auzoko 
eta ikastolako ekintza desberdinetan 
parte hartu dute.
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G auza asko egin ditzakegu 
ikasleak motibatzeko, baina, 
nire ustez, egin dezakegun 
lehendabiziko gauza haurrei 

eta gazteei entzutea da. Eta, entzu-
tea diogunean, komunikazio-kanal 
askotatik entzuteaz ari gara; hau da, 
ikasleek ahoz esaten dutenari ez ezik, 
esaten ez dutenari ere arreta jartzeaz, 
edota keinuen, tonuaren, ahoskera-
ren… bidez adierazten dutenari ere 
erreparatzeaz.

Gainera, epaiketak ekiditea dakar 
horrek guztiak. Guk, gure egune-
rokoan, gauza asko ditugu egiteko 
gure irakasle-lanean, eta haur askori 
jarri behar izaten diogu arreta. Horren 
ondorioz, haurrak sailkatu egiten 
ditugu askotan, epaiketa horren bidez. 
Hortaz, entzute-prozesu horren ba-
rruan, oso garrantzitsua da, nire ustez, 
haur batek duen jarreraren eta haren 
izaeraren artean desberdintzea. Esan 
nahi dut haur bat ez dela mugitua, edo 
ez dela alferra… Haur bat gehiago 
mugituko da egun batzuetan, edota 
hainbat gairekiko interes falta izan 
dezake; baina, akaso, izugarri intere-
satuko zaizkio beste zenbait gai. Eta, 
entzutea esaten dugunean, haurraren 
interesgune horietan arreta jartzeaz 
ere ari gara: epaiketa saihestuz, ikasle 

GALDEIDAZU

ZER EGIN DEZAKEGU IRAKASLEOK 
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horrek zertan daukan interesa az-
tertzeaz.  Kontuan izan behar dugu 
pertsona guztiok jarrera desberdina 
daukagula gai guztien aurrean.

Egoki entzunda eta epaiketa saihes-
tuz, motibazioaren inguruko oinarriz-
ko koadroa hartuko dugu oinarritzat. 
Pertsona guztiok desberdinak garela 
eta une bakoitzean desberdin gaudela 
jabetuta, lau multzo hauetako batean 
kokatuko da gutako bakoitza gai edo 
egoera baten aurrean, bai eta haur edo 
nerabe bakoitza ere: “Nahi du, baina 
ez daki”, “nahi du eta badaki”, “ez 
du nahi eta ez daki”, eta “ez du nahi, 
nahiz eta badakien”. Funtzionatzeko 
lau modu horietan arreta jarrita eta 
haur bat une zehatz batean funtziona-
tzeko zer modurekin ari den kontzien-
te izanik, hainbat estrategia erabil 
ditzakegu, haur horren motibazioan 
eragiteko. 

Adibidez, haur batek egoera baten 
aurrean edo une jakin batean “ez dut 
nahi” jarrera baldin badauka, oso tres-
na baliagarria izan daiteke haur horri 
ardurak ematea, eta berak ere ahal 
duela sentiaraztea; haur hori ahal-
duntzea, alegia. Ikusarazi behar diogu 
baliagarria dela berak egin dezakeena 
edo ekar dezakeena ere. 

Aldiz, haurra “ez dakit” jarrerare-
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kin badago, garrantzitsua da haur 
horri erakustea eta tresnak ematea. 
Gerta liteke haur horren adin bereko 
beste kide gehienek gai zehatz horren 
inguruan jakitea; baina, ez dakien 
haur bakarra badago, irakatsi egin 
behar diogu, horretarako baliabideak 
eskainiz. 

Era berean, garrantzi handikoa da 
dagoeneko egiten duen hori indartzea 
ere. Izan ere, berak indargune duen 
hori beste arlo batzuetara transferi-
tu ahal izango du. Esate baterako, 
gerta liteke haur batek matematikan 
arretarik ez jartzea, baina playmobi-
lak edo legoa asko gustatzea. Bada, 
kasu horretan, legoa erabil dezakegu 
zenbakiak lantzeko edota matema-
tikako beste edozein arlo jorratzeko. 
Izan daitezke geldirik egotea kosta-
tzen zaien haurrak ere; bada, mugitze-
ko grina hori beste zenbait eremutan 
motibazioa lantzeko erabil genezake. 
Betiere, aipatu ditugun funtzionatze-
ko lau modu horiek kontuan izanik 
eta haurra motibatzeko estrategiak 
landuz. 

Prozesu horretan guztian zehar, oso 
garrantzitsua da, nire ustez, helburuak 
ikasleekin eurekin adostea. Eta ze-
regin horretan erabiltzeko oso tresna 
baliagarriak dira galdera irekiak. Guk 
haurrei galdera itxiak egiten badizkie-
gu, “bai” edo “ez” izango dira eran-
tzunak beti. Eta, gainera, guk lortu 
nahi dugun helburu horri begira egin-
go dizkiegu galderak. Aldiz, galdera 
irekiak egiten badizkiegu, ikasleen 
esku uzten dugu erantzuna, ardura. 
Agian, denbora gehiago eskatuko du 
galdera irekiak egiteak, baina hobeak 
izango dira emaitzak, eta baliagarria-
goak, haurraren motibazioan eragi-
teko. Izan ere, haurrekin helburuak 
adosteko eta helburu horiek lortzera 
begira konpromisoak hartzeko balio 
dute galdera irekiek. Adibidez, haur 
bat ingelesarekin motibatuta senti 
dadin nahi badu irakasleak, lehenik, 
zehazki zer lortu nahi dugun identi-
ÀNDWX�EHKDUNR�GXJX��HWD��KRUUHWDUDNR��
adostasun txikiak bilatu beharko 
ditugu haurrarekin. 

Hori guztia, alde batetik, meha-
txuaren bidez, zigorraren bidez edo 
sariaren bidez egin dezakegu. Edota, 
bestetik, barne-indarra landuz egin 
dezakegu. Eta orain arte planteatu 

ditugun tresna horiek guztiak barne-
indarra sustatzeari begira egin dira. 
Azken batean, hortik etorriko da 
arrakasta. Izan ere, haur edo gazte 
horren barne-indarra pizten badugu, 
barne-indar hori bere bizitzako beste 
arlo guztietan erabiltzeko moduan 
izango da. 

Amaitzeko, ezinbestekoa da, nire 
ustez, irakasleok lasaitasuna trans-
mititzea. Hori guztia lasaitasunez 
egiten badugu eta epaiketak saihesten 
baditugu, haurrak berarekin gaudela 
sentituko du. Nire ustez, oso garran-
tzitsua da, irakasle garen neurrian, 
gure ikasleen zale amorratuak izatea. 
Alegia, irabazi edo galdu, gauzak era 
batera edo bestera egin, gure babesa 
dutela sentitzea. Gure jarrerak ezin du 
honelakoa izan: “ondo egiten badu-
zu bai, eta bestela ez”. Baldintzarik 
gabeko babesa eduki behar dute gure 
ikasleek. Ezinbestekoa da hori euren 
motibazioan eragiteko. Zera erakutsi 
behar diogu: “Ni naiz zure bidelagu-
na”. Eta horrek esan nahi du den ho-
rretan lagun egingo diogula ikasleari. 

Hau guztia ikasle batekin banaka 
edota taldean aplika daiteke. Haur 
bat, segur aski, ez da beti desmoti-
batuta egongo, ez eta motibatuta ere. 
Entzutearen garrantziaz ari gare-
nean, argi esan behar dugu entzute 
hori banakakoa nahiz taldekoa izan 
daitekeela. Horretarako, interesgarria 
da irakasleak antena guztiak aktiba-
tuta izatea, baina talde guztia une oro 
motibatua edukitzea zaila izango dela 
jakinda. Adibidez, irakasle bat talde 
baten aurrean badago eta motibaziorik 
JDEH�GDXGHQ�EL�LNDVOH�LGHQWLÀNDWX�ED-
ditu, bi horiei zerbaiten ardura eman 
diezaieke une horretan. Edota pare bat 
ikasle despistatuta ikusten baditu egi-
ten ari direna ez zaielako interesatzen, 
lekua egin diezaioke haiek gustura 
egiten dutenari. Hori guztia indar-
tzeko, ikasleen ekarpenak, galderak, 
zalantzak… erabil daitezke. 

Askotan, hauxe esaten dugu: 
“Irakasleok ezin gara egon haur 
bakoitzari begira”. Eta, irakaslea talde 
handi baten aurrean badago, hamahiru 
ikasle bideratuta baditu eta hiru ez, 
arreta hiru horiengan jarri beharko du, 
egiaz. Arazoa sor daiteke, ordea, hiru 
hilabetean arreta hiru horiengan soilik 
jarriz gero. Denborarekin, besteak ere 

desmotibatu egin daitezkeelako. Eta, 
aurrez aipatu bezala, garrantzitsua 
da haurrei etiketak ez jartzea. Izan 
ere, ikasleek etiketa horiek erabiltzen 
dituzte euren artean ere, eta indartu 
egiten dituzte, gainera. Haur hau alfe-
rra bada, haur hori mugitua bada, eta 
haur hura bihurria, bizitzako arlo guz-
tietan izango du etiketa horren zama. 
Azken batean, pertsona bat motibatuta 
sentitzeko entzun egiten zaiola sentitu 
behar du; aintzakotzat hartzen dutela 
sentitu behar du, eta hark egiten due-
nak balio duela ikusi behar du.

Haurra motibatzeko, 

garrantzi handikoa da 

dagoeneko egiten duen hori 

indartzea. Izan ere, berak 

indargune duen hori beste 

arlo batzuetara transferitu 

ahal izango du. Esate 

baterako, gerta liteke haur 

batek matemakitan arretarik 

ez jartzea, baina playmobilak 

edo legoa asko gustatzea. 

Bada, kasu horretan, legoa 

erabil dezakegu zenbakiak 

lantzeko edota matematikako 

beste edozein arlo jorratzeko. 

Nire ustez, oso garrantzitsua 

da, irakasle garen neurrian, 

gure ikasleen zale 

amorratuak izatea. Alegia, 

irabazi edo galdu, gauzak era 

batera edo bestera egin, gure 

babesa dutela sentitzea. Gure 

jarrerak ezin du honelakoa 

izan: “ondo egiten baduzu bai, 

eta bestela ez”. Baldintzarik 

gabeko babesa eduki 

behar dute gure ikasleek. 

Ezinbestekoa da hori euren 

motibazioan eragiteko.





ARGITALPENAK

ELHUYAR ATLAS GEOGRAFIKOA 
ETA POLITIKOA
)PLY]EV�^MIRX^ME

ELHUYAR
DBHko ikasleentzat pentsaturiko atlasa 
da. Euskal Herriko zein munduko 
PDSD�JHRJUDÀ�NR�HWD�SROLWLNRHNLQ��HWD�
azalpen, datu eta taula erabilgarriekin 
dago osatuta. Toponimoekin jolastu eta 
ikasteko 3 joko biltzen ditu, baita inpri-
matu eta lanerako erabiltzeko moduko 
mapa mutuak ere. Webgunerako sarrera 
kodea liburuan bertan dago. 

ZERUA GRIS DAGO
0MIFERE�+S´M���-WEEO�1EVXMRI^��

PAMIELA
Album honetan adiskidetasun baten 
sorrera kontatzen da, generoak eragin-
dako aurreiritzien kontrako aldarri gisa. 
Laguntasunaren aldeko proposamen 
sotila da. Liburuak zeru grisaren azpiko 
zelai zurian aurki daitekeen bizitzari 
gorazarre egiten dio. Neguko hozta-
sunean lagun bat izateak ekar lezakeen 
konplizitate koloretsua erakusten du.

ASTONAUTA
)RI�/ERXEO

ENE KANTAK
16 kanta eta bideo biltzen dituen CD 
eta DVDa da, 2-10 urte bitarteko 
haurrentzat sortua. Nereak eta Enekok 
espaziora bidaia egiten dute eta handik 
Lurrean izugarrizko kutsadura dagoela 
ikusten dute, baina baita espazioan ber-
tan ere. Asto baten mezua jasotzen dute 
espaziotik, zaborrak biltzeko laguntza 
eske. Hala, ilargira joaten dira.

ODOLAREN MINTZOA
<EPFEHSV

ELKAR
Fernando Aire “Xalbador” hil zela eta 
liburu mitiko hau lehenengoz argitaratu 
zela 40 urte betetzen direnean, berriz 
plazaratu da, gaurkotua (liburua + 
CDa) eta Amets Arzallusen hitzaurreaz 
hornitua. Ipar Euskal Herriko euskalta-
sunaren lekuko aparta ez ezik, behar-
bada garai guztietako bertso idatzien 
gailurra litzateke liburu hau. 

NESKAK ETA MUTILAK
%MRKIVY�1E]SV���7YWERE�1SRXIEKYHS�(YVS

LITERA LIBROS
Munduan neska eta mutil asko dau-
de. Milioika. Eta ez daude bi berdin. 
Badira ile luzea daramatenak, eta baita 
motza daramatenak ere. Belarritakoak 
daramatzatenak, eta ez daramatzatenak. 
Neska bakoitza neska da, bere erara. 
Mutil bakoitza mutila da, bere erara. 
Eta bai ederra norbera den bezalakoa 
izan ahal izatea!

JAUREGIKO SEKRETUA
1EVMFIP�%MIVX^E���%MX^MFIV�%PSRWS 

IBAIZABAL 
Zergatik egin behar izaten da beti 
nagusiei sudur puntan jartzen zaiena? 
Liburuko protagonistaren amak eraba-
kitzen du oporrak Otxanten igaroko di-
tuztela aiton-amonak zaintzen. Aspertu 
egingo dela uste du protagonistak, 
jauregikoak euren ume bereziarekin 
joango direla jakiten duen arte. 10 urte-
tik aurrerakoentzako liburua da.



A
spalditxo ohartu ziren Tri-
buaren berbak-en sortzaileak 
saioa eskoletan erabiltzen ari 
zirela; alegia, hainbat irakas-

lek telebistako programak jartzen 
zizkietela ikasleei. EITBren eta 
Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Funda-
zioaren babesarekin, ikus-entzunezko 
material hori material didaktiko 
bihurtu dute orain. Konpetentzietan 
oinarritutako materiala da, talde-lana 
eta erronka komunikatiboak ardatz 

PROPOSAMENA
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Eskolan, soziolinguistika langai

dituena. Aholkularitza didaktikoa 
Josune Zabala soziolinguistak eman 
du eta Iñaki Zapirainek koordinatu 
du proiektua. Material birtuala da 
Tribuaren berbak-ena, eta Interneten 
eskuragai dago, ondoko helbidean: 
www.eimakatalogoa.eus/20962/tri-
buarenberbak.

Nola erabili material hau?
Ikasleek beren errealitate soziolin-
guistikoaren gaineko gogoeta egiteko 
eta praktikan murgiltzeko aukera 
ematen du Tribuaren berbak mate-
rial didaktikoak. Baina horrez gain, 
eleaniztasunaren ikuspegitik euskara-
ren aldeko jarrera aktiboa sustatzeko 
ere bide bat eskaintzen du. Eduki 
soziolinguistikoak lantzeko tresna 
sekuentzia didaktikoa denez, hel-
buru komunikatiboak proposatzen 
dira azken bururako, eta hori guztia 

gauzatzeko egitura kooperatiboak 
baliatzen dira. Hala, webgunean 
zehazten denez, ikasleak taldean 
ikasiko du bera inguratzen duen 
errealitate soziolinguistikoa inter-
pretatzen, bere ikuspegia osatzen, 
eta euskararen eta eleaniztasunaren 
aldeko jarreretara nor bere moduan 
iristen; baita hori guztia komunika-
tzen ere. 

Hala, hiru ardatz nagusiren bueltan 
lan egingo da material honen bi-
tartez: 1. Eduki soziolinguistikoak: 
soziolinguistika arloko ezagutza eta 
praktikak; 2. Helburu komunika-
tiboak: gaitasun komunikatiboak 
(ahozkoak eta idatziak); 3. Talde 
kooperatiboak: talde-lanean aritzeko 
trebetasunak. “Sekuentzia didaktiko 
guztietan proposatzen dira bi bide: 
alde batetik, eduki soziolinguistiko 
jakin bat lantzea (hizkuntzaren 
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erabilera oro har, erregistroen arteko 
ezberdintasunak, aisialdian eus-
kararen erabilera…), eta, bestetik, 
lanketaren emaitza gisa xede komu-
nikatibo bat gauzatzea (jendaurreko 
aurkezpena, hiztegi eleanitza, gaiari 
buruzko debatea…). Bide horietan 
aurrera egiteko talde kooperatiboe-
tako teknika hainbat balia ditzaten 
proposatzen zaie ikasleei”. Hiru 
ardatzak langai direnez, ebaluazio-
gai ere izango dira. Lan-koaderno 
guztietan ezarri dira hiru ardatzei 
lotutako ebaluazio-irizpideak pro-
zesuaren garapena zer-nolakoa izan 
den neurtzeko banaka, talde txiki 
edo handian.

Orotara hamar sekuentzia didaktiko 
garatu dira, oinarri gisa Tribua-
ren berbak programatik ateratako 
bideo-atalak hartuta. Bideo horiek 
programaren zati aukeratuak dira, 
baina hala nahi dutenek saioa osorik 
ikusteko aukera ere badute.

Materialetarako aukeratutako hel-
buruak eta gaiak, ikasleekin eurekin 
lotura dutenak dira. Ikasleek beti 
izango dute daturen bat edo iritziren 
bat emateko aukera. Material bakoi-
tzaren lanketa erraztuko duten adibi-
de, eduki eta ariketekin ere hornituko 
da. Sortzaileen esanetan, material 
honek gaiarekiko interesa eta pasioa 
piztu nahi du ikasleengan, telebista 
ikusleen artean piztu eta sortu nahi 
izan duen —eta duen— bezala. 

Programako bideo-atalez gain, 

bestelako material osagarriak ere 
erabiliko dira gaiaren gaineko hipote-
siak eraikitzeko, informazioa bildu 
eta antolatzeko, datuak deskribatu eta 
interpretatzeko, iritziak erkatzeko, 
ezagutza berria eraiki ahal izateko, 
etab. 

Nola dago antolatuta?
Webguneko hiru gunetan aurki 
daiteke material hau erabiltzeko 
beharrezko guztia: sekuentziak, lan-
koadernoak eta irakaslearentzako 
gida didaktikoak. 

Sekuentziak atalean klik eginda, 
material hau osatzen duten 10 se-
kuentzia didaktikoak aurkitzen dira. 
Landu nahi dena aukeratu eta jardue-
retara joanda, lanean hasteko moduan 
izango da erabiltzailea.

Bestalde, sekuentzia bakoitzaren 
osagarri gisa, ikasleentzako lan-
koadernoak daude lan-koadernoak 
atalean. Landu nahi den sekuentziari 
dagokiona deskargatu behar da. Ikas-
leek Google Drive aplikazioa erabil-
tzen badute, dokumentuaren kopia 
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gorde, saretik lan egiteko.

Azkenik, gida didaktikoak atalean, 
irakasleentzako gidak daude. Sekuen-
tzia bakoitzak bere gida dauka eta 
horiek ere saretik deskargatzeko mo-
duan daude. Gida horietan jarduerak 
gauzatzeko azalpenak aurki daitezke, 
baita irakaslearentzako informazio 
osagarria ere. 



J
olas garaia da, sei urte ditut 
eta ikasgelara hurbildu naiz 
arnasestuka, amak hamaike-
takorako prestatu didan 

mokaduaz akordatu naizelako bat-
batean. Irakaslea atean da eta alboan 
dagoen bankuan eseri naiz, oinak 
zintzilik, txorizo pamplona bokata 
irensten. Gainontzeko ikaskidee-
kin lanpetuta ibili naiz ordura arte, 
zuhaitz artean sortua dugun txabola 
atontzen aritu baikara, eta hamaike-
takoa bukatu aurretik, hainbat dira 
nekatuta inguratu diren ikaskideak 
ere. 

Irakasleak galdetu digu: “nekatu 
al zarete jada?” eta gehienek baietz. 
“Deituko ditugu gainontzekoak 
orduan?”, eta aste horretan misio ho-
rretarako izendatutako arduradunek 
eskola inguru guztiak gurutzatuko 
dituzte “gelaraaa!!!” oihukatzen 
duten artean.

Batxilergora iritsi arte txirrinaren 
soinu desatsegina ezagutu ez duen 

belaunaldikoa naiz ni; Hernaniko 
Langile Ikastolan jolas garaiak 
geuk hasi eta bukatzen genituen irla 
pedagogiko horretakoa hain zuzen 
ere. Pupitre indibidualari beldurra 
geniona, talde-lanean hazi egiten 
ginela bagenekielako. Testu liburuak 
oso berandurarte zer ziren ere ez 
zekiten horietakoa, guk lan-tratoak 
egiten genituelako, ikasleen artean 
lehendabizi, irakasleekin ondoren.

Oroitzen dut, lurrean esertzen gine-
la, borobilean, bakoitzak etxetik eka-
rritako kuxinetan. Baina oroitzen dut 
behin, ikaskide batek kontzientzia 
hartu zuela eta beraz gela osoaren 
aurrean adierazi, irakaslea aulki 
batean esertzen zela. Irakasleari esan 
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tian, eta hark galdetu zigun ea zer 
iruditzen zitzaigun hori, zergatik ote 
zen. Han ikasi genuen hierarkiaren 
esanahia lehendabizikoz, eta handik 
aurrera, nahi zuenak aulkia hartu 
ahal izan zuen eserleku. Parez pare 

sentitzeko-edo.
Astero (gehiagotan ez bazen), 

tarte bat eskaintzen genion taldeari. 
Honek harekin izandako haserrea-
ri, bestea mindu izanari, borrokatu 
izanari. Eta hor ikasi nuen, kolpeek 
adina min egin zezaketela hitzek, 
defendatzea zilegi zela, baina batik-
bat, denok genuela taldean gertatzen 
zen ororen ardura.

Gaur egun hala ere, atzera begira 
jarrita, nahiko utopikoa zait jasotako 
hezkuntza molde hori, ez dakit ez 
ote dugun guk geuk ere oroitzapen 
bakoitza azukretu egungo hezkun-
tza sistemaren gabezien aurka; ez 
dakit ez ote dugun gure eskola-
bizipen perfektuekin alternatibarik 
badagoela frogatu nahi, baina egia 
dena da, eskola garaiek gordetzen 
dituzten ohiko traumak ukatu gabe, 
itzuli egingo nintzatekeela tarteka 
hara, txabola hartara, txorizo bokata 
eskuan, gelara itzultzeko gogoa sartu 
arte.

ATZEKO ATETIK

GELARA!
ANGEL OIARBIDE   GURE ESKU DAGO
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