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“Ziur nago kapitalismoaren gaitzak ezabatzeko bide bakarra ekonomia sozialista bat 
ezartzea dela, eta, horrekin batera, helburu sozialak dituen hezkuntza-sistema bat”
Albert Einstein

Datua beldurgarria da: Ikasleen % 83,7k 
aitortu du jazarpenarekin lotura izan 
duela inoiz. Eta ikasleen % 45ek onartu 
du noizbait jarrera jazartzaileak izan 

dituenik.

Eta eskuak burura, denok larritzen gaitu bu-
llyingak. Baina bai, benetan? Benetan ardu-
ratzen gaitu eskola-testuinguruan indarkeria 
zabaldua egoteak? Botere-abusua egoteak? 
Biktimek sufritzeak? Benetan kezkatzen gaitu 
gizarte bezala haurrak bortizkerian hezteak? 
Bortizkeria baliatzeak nor izaten ikasteko? 
Benetan arduratzen gaitu sistematikoki biztanle-
riaren kopuru batek jazarpena –gure ikastetxeko 
ikasle batzuek–, botere-abusua eta mende-
kotasuna sufrituko dituela jakiteak? Benetan 
kezkatzen gaitu ikasle bat ondoezik sumatzeak, 
beldurturik, ikastetxera joan nahi ezta ikusteak, 
triste, iraintzen entzuteak, bakartua ikusteak... 
Benetan arduratzen gaitu bullyingak? Bada, 
orduan, zeri begira gaude?

Ikastetxe-testuinguruan bortizkeria erabiltzen 
da, bai lehen eta bai gaur. Gizartea bortizke-
riaren gainean eraikia dago eta eskola ez da 
isolaturiko eremua. Beraz, gizartea lehiakor-
tasunean, konpetentzian, nagusikerian, oro bat 
indarkerian oinarritzen den bitartean, esko-
lak eredu hegemonikoa erreproduzituko du. 
Neurriak, beren beregi hartu ezean. “Honaino!” 
esan ezean. Indarkeria prebenitzeko erein egin 
behar da. Ekin, antolatu, erantzun. Lehenta-
suna eman, baliabideak jarri, formatu, eta zero 
tolerantzia izan. Zero. Honaino! Hartara, agian 
indarkeria gabeko ikastetxe batean hezi diren 
haurrek garatuko duten gizarte-eredua koopera-

zioan oinarrituko da, aliantzan, berdintasunean, 
elkartasunean, eta indarkeriak ez du izango 
kabidarik. Hartara, hurrengo belaunaldiko ikas-
tetxeak indarkeria gabeko eremuak izango dira. 
Eta ez da utopia. Obligazio bat behar luke izan 
hezitzaile guztiontzako. 

Bitartean neurriak hartu behar dira. Gaia mahai 
gainera atera. Irakasleak formatu eta familiak 
sentsibilizatu. Etxean ezin dira seme-alabak 
mendekotasunean eta tratu txarretan hazi, lider 
eta nagusi izateko hezi, gero ikastetxean abe-
gikortasunez jokatzea nahi bada. Eta irakasleek 
ezin dute beste aldera begiratu haur bat gaizki 
ikusten dutenean, inoiz; haur bat indarkeria  
–irainak, biolentzia...– erabiltzen ari denean, 
sekula. Gela osoa logaritmoak ikasi gabe 
geldituko bada ere, programari uko egin behar 
bazaio ere, ezin da botere-abusurik, jazarpenik, 
mendekotasunik, tratu txarrik, irainik onartu 
gelan eta ezta gelatik kanpo ere, jolastorduan, 
jangelan, inon. Gizarte honek ezin du bullyinga 
onartu. Honaino!

KiVa-k erdiz erdi jotzen du: Agueda Laraudo-
goitia ikastolen elkarteko KiVa-arduradunak 
dioen eran, erasotzailea eta biktima, barre egiten 
dutenak eta ezikusia egiten dutenak, irakas-
leak eta familia, eta gizarte osoa ateratzen da 
galtzaile. Ikastetxean irakatsi-ikasteaz harago, 
bizi egiten gara. Emaitzez harago, emozioak, 
enpatia, komunikazioa, kooperazioa… sartu 
behar dira ikastetxean. Buruez gain, gorputzak. 
Ikastetxeak espazio seguru izan behar du ikasle 
guztientzako.

Bene-benetan arduratzen gaitu indarkeriak?

Honaino!
ed

ito
ria

la
GELA OSOA LOGARITMOAK IKASI GABE 
GELDITUKO BADA ERE, PROGRAMARI UKO 
EGIN BEHAR BAZAIO ERE, EZIN DA 
BOTERE-ABUSURIK, JAZARPENIK, 
TRATU TXARRIK, IRAINIK... ONARTU GELAN 
ETA EZTA GELATIK KANPO ERE.



<<<<<<
«,)>/928>%6)2�%0()/3�-892�&%8» 
463437%89�(9�'6-78-2%�96-%68)/
)YWOS�.EYVPEVMX^EO�PIKIKMRX^EPHM�LSRIXER�LI^OYRX^ER�M^ERKS�HMXYIR�NEVHYIVE�
PIVVS�REKYWMEO�EYVOI^XY�^MXYIR�'VMWXMRE�9VMEVXI�,I^OYRX^E�WEMPFYVYEO�PIKIFMPX^E�
VVIOS�,I^OYRX^E�&EX^SVHIER��YVXEVVMPEVIR���ER��.EYVPEVMX^EVIR�EWQSE�,I^OYR�
X^EVIR�)YWOEP�0IKI�FEX�SREVX^IE�HE��IXE��LSVVIXEVEOS��EOSVHMS�FEX�PSVXY�RELM�HY��
7EMPFYVYEVIR�LMX^IXER��«EOSVHMS�LSVVIR�EFMETYRXYEO�M^ER�FILEVOS�HY�IVEKMPI�TSPM�
XMOSIO��WS^MEPIO�IXE�LI^OYRX^EOSIO�IPOEVVIOMR�IKMRHEOS�KSKSIXE�FEXIO»��,SVVIOMR�
FEXIVE��IWER�HY�)YWOEP�%YXSRSQME�)VOMHIKSEVIR�IWOYQIRIR�FEFIWE�,I^OYRX^E�
7EMPEVIR�NEVHYREVIR�«SMREVVM^OS�IPIQIRXY�FEX»�M^ERKS�HIPE�
9VMEVXIVIR�EVEFIVE��<-��PIKIKMRX^EPHMEO�IPOEVVM^OIXE�M^ER�FILEV�HY�«I^EYKEVVM�

REKYWMX^EX»��-PHSIM�HEKSOMIRI^��9VMEVXIO�EMTEXY�^YIR�MVEOEWPIIR�«IKSROSVXEWYRE» 
PSVX^IOS�FILEVVE��IXE��LSVVIKEXMO��YVXIVS�0)4�0ER�)WOEMRX^E�4YFPMOSVEOS�HIMEPHMEO�
IKMRKS�HMXY^XIPE�NEOMREVE^M�^YIR��.EYVPEVMX^EVIR�FIWXI�LIPFYVY�REKYWMIXEOS�FEX�
«TVSMIOXY�IPIERM^XYREO�^EFEPX^IE»�M^ERKS�HE��«IYWOEVEVM�PILIRXEWYRE�IQERI^»��
����MOEWXIX\I�FEMRS�KILMEKSXEVE�LIHEXY�RELM�HY�IVIHY�IPIERM^XYR�LSVM��&IWXI�
XMO��WEMPFYVYE�TS^MO�HEKS�,I^MFIVVM�TPEREVIR�KEVETIREVIOMR��FEMRE�EHMIVE^M�^YIR�
E^OIR�TEYWSE�JEPXE�HYIPE��«3VEMRKSE�SVHI^OEXYOS�HYIR�,I^OYRX^EVIR�)YWOEP�
0IKI�FEX�SREVX^IE»��

Jaurlaritzak 740 plaza eskainiko ditu hezkuntzako zazpi espezialitatetan
.EYVPEVMX^EO�NEOMREVE^M�HY�SXWEMPIER�IKMRKS�HYIPE�,EYV�,I^OYRX^EOS�IXE�0ILIR�
,I^OYRX^EOS�PER�IWOEMRX^E�TYFPMOSOS��0)4�HIMEPHME��^E^TM�IWTI^MEPMXEXIXER��LEYV�
IXE�PILIR�LI^OYRX^EO��MRKIPIWE��KSVTYX^�LI^OYRX^E��QYWMOE��IXE�LI^OYRX^E�
FIVI^MOS�TIHEKSKME�XIVETIYXMOSE�IXE�IRX^YQIRE�IXE�LM^OYRX^E�
����IER�IKMR�^IR�KMWE�LSRIXEOS�E^OIR�PER�IWOEMRX^E�TYFPMOSE��.EYVPEVMX^EO�E^TM�

QEVVEXY�HYIRI^��SVHYER�����TPE^E�IWOEMRM�^MVIR�EVVIR��LEMIO�IWOYVEXY�^MXY^XIRI^�
KEMR�FIWXI�����PEKYRIO�IVI�KEMRHMXY�^YXIR�TVSFE��,SVVIKEXMO��PER�IWOEMRX^E�IKMXIE�
IVEFEOM�HYXI��,SRIPE�FEREXYOS�HMXY^XI�TPE^EO�
,EYV�,I^OYRX^E�����
0ILIR�,I^OYRX^E�����
-RKIPIWE����
+SVTYX^�,I^OYRX^E����
1YWMOE����
,I^OYRX^E�&IVI^ME��4IHEKSKME�8IVETIYXMOSE�����
,I^OYRX^E�&IVI^ME��)RX^YQIRE�IXE�,M^OYRX^E����

Sindikatuek ez dute egoki ikusten LEP hau
)0%�IXE�0%&�WMRHMOEXYIO�IYVIR�MVMX^ME�E^EPHY�HYXI�0)4�LSRM�FYVY^��7MRHMOEXYIO�I^�
HYXI�FIKM�SRI^�MOYWXIR�IWOEMRX^E��«4VIOEVMIXEXIE�FIXMOSX^IOS�WEMSE»�HE�)0%VIR�
X^EOS��+SKSV�WEPEXY�HY�IWOEMRX^EO�LEVX^IR�HYIR�IWTEVVYER�������PEKYR�FILMR�
FILMRIOS�OSRXVEXYEVIOMR�PERIER�EVM�HMVIRIER�����TPE^E�FIWXIVMO�I^�EXIVEX^IE��
0%&IO�LEWMIVEXMO�EHMIVE^M�HY�0)4�LEY�SRHS�IKMR�ELEP�M^EXIOS�IXE�FIVI^MOM�KEMXI�
KMEO�IKSOM�TVIWXEX^IOS�EX^IVEXY�IKMR�FILEV�HIPE��

.)%2�6)2)�
)8<)+%6%-�->%2+3�
(%�)97/%0�
)0/%6+3/3�
0),)2(%/%6-
-TEV�)YWOEP�,IVVMOS�����LIVVMEO�
/SRXWIMPY�OSQYRMXEVMSER�SVHI^OEX^IR�
HMXY^XIR�LEYXIXWMIO�&EMSREOS�EY^E�
TI^E�LEYXEXY�HYXI�LIVVM�IPOEVKSOS�
TVIWMHIRXI�M^EXIOS������FS^IVM�IWOIV��
.IER�6IRI�)X\IKEVEM��&IVREVH�0SYKE�
VS�IXE�.IER�.EGUYIW�(S]LIREVX�^MVIR�
LEYXEKEMEO���&EMSREOS�EY^ETI^EO�
KEVEMTIRE�PSVXY�HY��
9VXEVVMPEVIR��IER�)YWOEP�)POEVKSE�

QEVX\ER�NEVVM�^YXIR�EVVIR��LMPEVIR���E�
EVXI��FS^OIXE�IKYRE�EVXI��I^�HE�PERIER�
M^ER��)YWOEP�)POEVKSEO�LMVY�KYRI�
M^ERIR�HMXY��/SRXWIMPY�OSQYRMXEVMSE��
&EX^SVHI�MVEYROSVVE�IXE�&EX^SVHI�
IVEKMPIE��&EX^SVHI�MVEYROSVVE����
OMHI^�SWEXYE�M^ERIR�HE�IXE�IVEKMPIE����
LEYXIXWM^��

9(%0&-08>%/�
&)6)�.%6(9)6%�
)+3/-89�2%,-�
(9�)66)%0-8%8)�
430-8-/3�&)66-6%
Š9HEPFMPX^E�&EKEFMPX^Eš�KSKSIXE�TVS�
^IWYE�NEVVM�HY�QEVX\ER�IVEOYRHIEO��
ETMVMPIER��YHEP�LEYXIXWMIR�MVMX^MEO�
FMPHYOS�HMXY��QEMEX^IER��LIVVMXEVVI�
REO��IXE�IOEMRIER��IVEKMPIIREO��&MPIVE�
MVIOMEO�IKMRKS�HMXY�LEMRFEX�IWOYEP�
HIXER��IHSRSVO�TEVXI�LEV�HI^EOI�
WEMS�LSVMIXER��IXE�EYOIVE�IKSRKS�HE�
-RXIVRIX�FMHI^�IVI�IOEVTIREO�IKMXIOS��
9^XEMPIER��SRHSVMSIR�X\SWXIRE�SWEXYOS�
HY��IXE�YHE^OIRIER�EYVOI^XYOS�HY��



hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�SXWEMPE���-�  �

HIZPIDE�->%2�(%
-XYVVME��&IVVME�IKYROEVME���)YWOEPIVVME�MVVEXME

)6)19�)>�)97/%0(92)%2�)97/%6%>/3�,)>/928>%����
-/%78)8<)8%6%�>%&%0(9/3�(9�2%*%663%/3�+3&)629%/
-E^OS�EYVVIQEXVMOYPE^MS�OERTEM�
RER�IWXVIMREOS^��2EJEVVSEOS�IVIQY�
I^�IYWOEPHYRIOS�JEQMPMIO�EYOIVE�
M^ER�^YXIR�WIQI�EPEFEO�IYWOEVE^OS�
IVIHY�TYFPMOSER�IWOSPEX^IOS��9VVEXW�
LMWXSVMOSE�M^ER�EVVIR��EHQMRMWXVE^MSEO�
(�IVIHYEVIR�EPHIOS�OERTEMRE�MRJSV�
QEXMFS�IVEKMROSVVMO�IKMR�I^�M^EREO�IXE�
QEXVMOYPE�IWOEIVIR�WEOEFEREX^IEO�
IVEFEX�FEPHMRX^EXY�^YXIR�IYWOEVE^OS�
IVIHYEVIR�LIHEX^IE��IXE�E^OIRMO��
IVIQY�I^�IYWOEPHYRIOS�PEY�LIVVMXER�
WSMPMO�PSVXY�^YXIR�KYX\MIRIOS�MOEWPI�
OSTYVYVE�MVMWXIE��'ETEVVSWSR��0SHSWER��
2SEMRIR�IXE�8EJEPPER�
%YVOM��^EFEPMO�IKSRIR�HE�����������

MOEWXYVXIOS�EYVVIQEXVMOYPE^MS�ITIE�
ŜSXWEMPEVIR���XMO���VE�M^ERIR�HEŜ��
IXE�,I^OYRX^E�(ITEVXEQIRXYEO�QIXSHSPSKME�LSFIXY�RELM�HY��)VVMFIVEOS�KYVEWS�EWOSO�ME^�M^ER�^MXY^XIR�EVE^SEO�OSRTSRX^I�
EPHIVE�
0ILIRMO�IXE�FILMR��IWOEMRX^E�XVMROSXYOS�HY�2EJEVVSEOS�+SFIVRYEO�IVIQY�I^�IYWOEPHYRIER��(�IVIHYE�IWOEMRMOS�HYXIR�

���MOEWXIX\I�TYFPMOSIR�^IVVIRHE�SWEXYXE��(EKSIRIOS�IYWOEVE^OS�PIVVSE�HYXIR�PEY�^IRXVSI^�KEMR��FIWXI�LEQEV�MOEWXIX\IXER�
IWOEMRMOS�HYXI�LEYVVEO�(�IVIHYER�QEXVMOYPEX^IOS�EYOIVE��%PPS��%RX^MR��'EWXINSR��'MRXVYIRMKS��0EVVEKE��0SW�%VGSW��1IRHMKSVVME��
%^OSMIR��>ERKS^E�IXE�8YXIVE�LIVVMIXER��1SHY�LSVVIXER��IWOEIVIR�nWEOEFEREX^IEVM~�EYVVI�IKMR�RELM�HMS�,I^OYRX^E�(ITEVXE�
QIRXYEO�

.%6(92%0(-�.%66%-%�)>%66-/3�(98)�
)66-&)6%/3�)7/30%�%7/3/
,EYVVIO�OPEWIE�SVHYXIKM�NEVVEMEKSER�M^ER�IXE�IKYIVHM�TEVXIER�EXIVEX^IE�HE�
IWOSPE�NEVHYREPHM�NEVVEMXYEVIR�ETYWXYE��)KYIVHMER�YQIEO�NEWS�I^MR�M^ERIR�PM�
XY^OIXIIR�KYVEWS�LSVMIRX^EOS�IVI�FEHY�EPXIVREXMFE��NERXSOMER�FE^OEPX^IR�KIVEXY�
IXE�IWOSPE^�OERTSOS�NEVHYIVEO�IKMR�HMX^EXIPE�LEYVVIO��IWOSPER�FIVXER��SLMOS�
SVHYXIKMEVIR�MVXIIVE�SVHYVE�EVXI�
/SRXVEOS�IXE�EPHIOS�MVMX^MEO�HEY^OE�NEVHYREPHM�NEVVEMEO��FEX^YIR�EFYVY^��MOEWKEM�

KILMIKM�SVHY�KYX\MER�I^EVX^IR�HYIR�FMXEVXIER��FIWXIIR�YWXI^��QEPKYEKSE�HE��
+EY^EO�RSPE�HMVIR��EX^S�EQEMXY�^IR�IWOSPIO�,I^OYRX^E�(ITEVXEQIRXYEVM�EYOIVE�
LSVM�LEVXYOS�^YXIPE�MVEKEVX^IOS�ITIE�IXE��HMVYHMIRI^��EVVEOEWXE�M^ER�HY�����FEX�
MOEWXIX\IO�FEX�IKMR�HYXI��*EQMPMIM�KEPHIOIXEO�IKMR�HM^OMIXI�IVIHYE�I^EVVM�EY�
VVIXMO��IXE�LSVVIR�EVEFIVE�X\IVXEXY�HYXI��&EXI^�IVI��)VVMFIVER�M^ER�HY�FEFIWE�
NEVHYREPHM�NEVVEMEO�



387%-0%6)2���6%�
%68)�(%+3�-6)/-8%�
'%*�)0,9=%6�
7%6-)8%6%�0%2%/�
%96/)>8)/3�)4)%�
9VXIVSOS�PIKI^��'%*IO�IXE�)PLY]EVVIO�
^MIRX^MEVIR�IXE�XIORSPSKMEVIR�EVPSOS�
EVXMOYPYEO��OE^IXEVMX^E�PEREO�IXE�
TVSMIOXYEO�FYPX^EX^IR�HMXYIR�WEVMOIXE�
ERXSPEXY�HYXI��3XWEMPEVIR���VE�EVXI�
HEKS�MVIOMXE�WEVMIXEVE�PEREO�EYVOI^XI�
OS�ITIE�
'%*�)PLY]EV�WEVMIR�LIPFYVY�RE�

KYWME�HE�^MIRX^ME�IXE�XIORSPSKMEVIR�
EVPSOS�KEMIR�IXE�MOIVOIXIR�IYWOE�
VE^OS�KM^EVXIVEX^IE�EMXSVX^IE�IXE�
FYPX^EX^IE��,SVVIRFIWXI^��LSVVIXER�
HEFMPX^ER�MOIVX^EMPIEO��^MIRX^ME�^EPIEO��
OE^IXEVMEO�IXE�WSVX^EMPIEO�ERMQEXY�
RELM�HMXY^XI�WEVMOIXER�TEVXI�LEVX^IVE��
-RJSVQE^MS�KILMEKSVEOS�GEJIPLY]EVWE�
VMEO�IPLY]EV�IYW�LIPFMHIVE�NS�HEMXIOI�

&%73�)7/30%6)2�1)83(303+-%2�
*361%8>)/3�-/%78%63%�)+-2+3�(%�
1%68<38-/�9>8%-0)6%�&-8%68)%2�
/YX\E�)OSKYRIEO�IXE�&SWUYIWGYIPE�O�IPOEVPERIER�ERXSPEXYXE��FEWS�IWOSPEVIR�
QIXSHSPSKMER�JSVQEX^IOS�MOEWXEVSE�IKMRKS�HE�QEVX\SXMO�Y^XEMPIVE�FMXEVXIER�
(SRSWXMEOS�)OSKYRIER�����SVHYOS�TVIWXEOYRX^E�XISVMOSE�IXE�TVEOXMOSE�NEWS�
ELEPOS�HE�FSWX�QSHYPYXER�FEREXYXE��,EYVVEO�REXYVEVIOMR�OSRXEOXYER�RSPE�
LI^M�MOEWM�RELM�HYIR�IHS^IMR�LI^MX^EMPI�IHS�KYVEWSVM�^Y^IRHYE�HEKS�MOEWXEVSE��
1SHYPY^�QSHYPY�SRHSOS�LEYIO�M^ERKS�HMVE�NSVVEXYOS�HMVIR�KEMEO��REXYVE�MOEW�
KIPE�KMWE��NSPEW�PMFVIE�EMVI�^EFEPIER��OSQYRMOE^MSE�IXE�EYXSVMXEXIE��IPIQIRXY�
REXYVEPIOMR�RSPE�MOEWM�MVEOYVX^IR�IXE�MHE^XIR��IXE�RSPE�PERHY�QEXIQEXMOEO�
IPIQIRXY�REXYVEPIOMR��-RJSVQE^MS�KILMEKSVEOS�IHS�M^IRE�IQEXIOS�
[[[�FSWUYIWGYIPE�GSQ�[IFKYRIVE�NS�HEMXIOI�

>>>>>>

47-/31386->-8%8)�46%/8-/%6-�&969>/3�
-<��%7)*34�2%>-3%68)/3�.%6(92%0(-%�
)+-2+3�(%�&-0&32�387%-0%6)2���2
+EYV�TWMOS��0IOY�QEKMOS�FEX����QEKSVMO�KEFIOSE�M^IRFYVYTIER�4WMOSQSXVM�
^MXEXI�4VEOXMOEVM�FYVY^OS�-<��%7)*34IOS�2E^MSEVXIOS�.EVHYREPHME�IKMRKS�
HYXI�SXWEMPEVIR���R�&MPFSOS�+VER�,SXIP�&MPFESR��-RHEPIGMS�4VMIXS���������IXEXMO�
�����IVE�M^ERKS�HE�NEVHYREPHME��IKYIVHMER�EXWIHIREPHMEVIOMR��&IWXI�FEX^YVIR�
EVXIER��-SPERHE�:MZIWIO�Š4WMOSQSXVM^MXEXI�WEMSVEOS���KMPX^Eš�M^IRIOS�LMX^EPHME�
IQERKS�HY��4MPEV�'VIWTS�TSVMIOXY�TVIFIRXMFS�IXE�OSQYRMXEVMS�FEXIR�KEMRIER�
NEVHYRKS�HE��IHSXE�%PZEVS�&I´EVERIO�^EMPXEWYREO�HMXY^XIR�LEYVVIR�KEMRIER�
LMX^�IKMRKS�HY��-RJSVQE^MS�KILMEKSVEOS�IHSXE�M^IRE�IQEXIOS�NSVREHEEWIJST$
KQEMP�GSQ�LIPFMHIVE�MHEX^M�FILEV�HE�

)&%09%>-3�
7-78)1%6-�&969>�
)>8%&%-(%89/3�
(98)�387%-0%6)2�
��%2�+%78)->)2�
,I^OYRX^E�4PEXEJSVQIR�8STEKY�
RIEO�ERXSPEXYXE��Š)FEPYE^MS�WMWXIQE�
I^XEFEMHEVEš�M^IRIOS�KSKSIXE�WEMSE�
IKMRKS�HE�SXWEMPEVIR���ER�+EWXIM^OS�
3MLERIHIVVIR�������IXER�LEVVIVE�
IKMRKS�HE�IXE�SVHY�IVHM^�IFEPYE�
^MSEVIR�KEVVERX^ME^�LMX^�IKMR�SWXIER��
ŠSTIR�WTEGIš�XEPHI�HMREQMOEO�IKMRKS�
HMVE��%PHM�FIVIOS�MX^YPTIR�^IVFMX^YE�
IKSRKS�HE��FEMXE�LEYV�X\SOSE�IVI��



863/32->)/3�;%0(36*�)7/30%�
)>%+98>)/3�&-7-8%6%/3�->)2%�)1%8)/3�
)4)%�387%-0%6)2���)%2�-6)/-/3�(%

8VSOSRM^IR��%VEFE�HEKSIR�+IVSE�IWOSPEOS�TVSMIOXY�TIHEKSKMOSE�I^EKYX^IOS�
IKYR�SWSOS�FMWMXE�ERXSPEXY�HY�,MO�,EWMO�QEVX\SEVIR���IVEOS��+SM^IER��
����IXEXMO������IVE��;EPHSVJ�TIHEKSKMEVIR�MRKYVYOS�E^EPTIR�SVSOSVVE�
IXE�LI^OYRX^E�TVSMIOXYEVIR�KEMRIOS�MRJSVQE^MSE�NEWS�ELEPOS�HE�FIVXEOS�
MVEOEWPIIR�IWOYXMO��%VVEXWEPHIER��FIVVM^�������IXMO������IVE�XEPHIOE�FEREXYXE�
,EYV�,I^OYRX^EOS��0ILIR�,I^OYRX^EOS�IXE�&MKEVVIR�,I^OYRX^EOS�RSRHMO�
RSVEOSIR�FIVVM�IQERKS�HYXI�LI^MX^EMPIIO��LEQEV�YVXI�FEMRS�KILMEKSOS�
MFMPFMHIER�TMPEXYXEOS�IWTIVMIRX^MEXMO��)KYIVHMOS�XEVXIER��IWOSPER�FIVXER�
FE^OEPX^IOS�EYOIVE�M^ERKS�HE��-^IRE�IQEXIOS�ITIE�SXWEMPEVIR���IER�MVIOMOS�
HE��IXE�[[[�LMOLEWM�IYW�[IFKYRIEVIR�FMHI^�IKMR�HEMXIOI��4PE^EO�QYKEXYEO�
M^ERKS�HMVE��
;EPHSVJ�TIHEKSKME�6YHSPJ�7XIMRIV������������TIRXWEPEVM�IXE�LI^MX^EMPIEVIR�

ƙPSWSƙER�SMREVVMX^IR�HE��*MPSWSƙE�LSVVIO��LEYVVEVIR�FM^M�FILEVVEO�EWI�
X^IOS��LEYVVEVIRKER�IXE�LEVIR�KEVETIR�REXYVEPIER�SMREVVMXYXEOS�TIHEKSKME�
TVSTSWEX^IR�HY��)VE�FIVIER��LEYVVEVIR�KEVETIR�FILEVVIXER�PEKYRX^IE�
LIPFYVY�HYIR�LEYWREVOIXE�PERIER�SMREVVMX^IR�HE�
4IHEKSKME�LSVVIXER��MOEWPIE�HE�GYVVMGYPYQEVIR�^MSE��)XE�LEYVVE�LI^XIEVIR�

LIPFYVYE�LEVIR�KSVTYX^�KEVETIRIER�IXE�KEVETIR�TWMOSPSKMOS�IXE�OSKRMXMFSER�
PEKYRX^IE�HE��RSVO�FIVI�EYXSRSQME�PSVX^IOS�FMHIER��)VE�LSVVIXER��LIPHYE�
HIRIER�MRKYVYER�IVE�WSVX^EMPIER�NEVHYXIOS��PMFVIOM�LEYXEX^IOS�IXE�IOMR�
X^EMPI�M^EXIOS��+E^XI�PMFVIEO�LI^M�RELM�HMXY^XI�8VSOSRM^OS�+IVSE�IWOSPER��FEMRE�
FEHEOMXI�PMFVI�M^EXIOS�NEOMRX^E�FILEV�HIPE��.EOMRX^E�IWOYVEX^IOS�FMHI�LSVVIXER��
XIRXY�LERHM^�^EMRX^IR�HYXI�MOEWPI�FEOSMX^EVIR�MOEWOIXE�IVVMXQSE�

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�SXWEMPE���-�  9

HIZPIDE�->%2+3�(%
47-/31386->-8%8)%2�
7)287-&-0->%8>)/3�
-/%78%63%/�
%2830%89�(-89�
09>%63/�����6%/3

,I^MOIXE�TVEOXMOE�TWMOSQSXSVVIER�
JSVQEX^IOS�FM�YVXIOS�LYVVIRKS�
MOEWXEVSE�����OS�YVXEVVMPIXMO�����OS�
EFIRHYVE�IKMRKS�FEHE�IVI��EYVVI^�
LEYVVIR�LI^MOIXEVIR�EVPSER�PERIER�
EVM�HMVIR�TVSJIWMSREPIM�^Y^IRHYXEOS�
PEY�WIRXWMFMPM^E^MS�MOEWXEVS�ERXSPEXY�
HMXY�0Y^EVS�4WMOSQSXVM^MXEXI�)WOSPEO��
SRHSOS�LIPFYVYIOMR��XEPHIER�IXE�
QYKMQIRHYEVIR�FMHI^�SRKM^EXI�
IKSIVE�WIRXWSVMSQSXSVVIXER�TEVXI�
LEVX^IE��IVPE\E^MS�XSRMOSE�IXE�PY^E�
QIRHY�EVMOIXEO�FM^MX^IE�IXE�FEVRI�
VEX^IE��HIRFSVER�IXE�IWTE^MSER�FIWXI�
OMHIIOMR�LEVVIQER�XSRMOSE�PERX^IE��
RSVFIVI�KSVTYX^EVIR�MVYHME�PERX^IE��
IXE�^YXMOEOS�TPERSEVIR�IXE�TPERS�LSVM�
^SRXEPEVIR�EVXIER�HEYHIR�HMJIVIRX^MI^�
NEFIX^IE��
����OS�YVXEVVMPIER�LEWMOS�HIR�����

TVSQS^MSEVM�HEKSOMSR�FM�YVXIOS�
TWMOSQSXVM^MXEXI�JSVQE^MSE�IKMXI�
OS�EWQSE�HYIREO��FIWXI�FEPHMRX^E�
FEX^YVIR�EVXIER��0Y^EVSO�ERXSPEXYXEOS�
WIRXWMFMPM^E^MS�MOEWXEVSVIR�FEX�IKMRE�
M^ER�FILEVOS�HY��
-OEWXEVSEO�SRHSOS�IKYR�IXE�XSOMIXER�

IKMRKS�HMVE��QEMEX^EVIR������IXE��ER�
&MPFSR��QEMEX^EVIR��������IXE���ER�
4EWEMER��IXE�MVEMPEVIR������IXE���IER�
+EWXIM^IR��-^IR�IQEXIE�����ż�OSWXEOS�
HE��-RJSVQE^MS�KILMEKSVEOS�IHSXE�
M^IRE�IQEXIOS�[[[��YRIH�IW�GE�
FIVKEVE�ƈFIVI^OS�MOEWXEVSEO�ƈTWMOS�
QSXVM^MXEXIE�[IFKYRIVE�NS�HEMXIOI��
IHSXE�QFIVVMS^EFEP$FIVKEVE�YRIH�IW 
LIPFMHIVE�MHEX^M�



1EKMWXIVMX^E�MOEWM�SWXIER��EX^IVVMER�1EVME�1SRXIWWSVMVIR�TIHEKSKME�IVIHYER�
JSVQEXY�SWXIER��IYWOEVE^�PER�IKMXIOS�KSKS^��%MYVVM�1SRXIWWSVM�IWOSPE�
MVIOM�HYXI�MOEWXYVXI�LSRIXER�+EWXIM^IR���YVXI�FMXEVXIOS�LEYVVIRX^EOS��
(YIPE�QIRHI�FIXI�MVEYPX^EMPIE�M^ER�^IR�TIHEKSKS�MXEPMEVVEVIR�QIXSHSEO�
EYVVIVEOSME�M^EXIR�NEVVEMX^IR�HY�KEYV�IKYR�QYRHY�SWSER��EWOEXEWYRIER��
IVVIWTIXYER�IXE�QEXIVMEP�IXE�MRKYVYRI�IKSOMXYER�SMREVVMXYVMO��LEYVVE�HIPEOS�
FIVI�LI^OYRX^E�TVSMIOXYEVIR�EVHEX^��,EYVVEVIR�RIYVVMVE�IKMRMOS�IWOSPE�
HE�.YRHM^IOSE��RSR�IWTIVMQIRXE^MSEVIR��IKYRIVSOS�FM^MX^E�IVVIEPEVIR�
IXE�1SRXIWWSVMO�FIVEO�HMWIMREXYVMOS�QEXIVMEP�WIRXWSVMEPEVIR�FMHI^�IXE�
KMHE�FMHI�PEKYR�HYIPEVMO��LEYVVEO�FIVI�FILEVVIR�IXE�IVVMXQSEVIR�EVEFIVE�
MOEWXIR�HYIR�IXE�KEVEX^IR�HIR��



M
agisteritzako ikasketetan ikusi zuten Malen Olal-
dek eta Nagore Pitillasek “haurrarekiko errespe-
tuan eta askatasunean oinarritzen zen pedagogia” 
zela eurak asetzen zituena, eta ez oro har hemen 

hedatua dagoen hezkuntza-eredu tradizionala. Biak Rebeca 
Wilden bidez iritsi ziren Maria Montessoriren pedagogiara, 
Olalde Wilden liburuetatik eta Pitillas Pestalozzitik bertatik. 
Maria Montessoriren hezkuntza-eredutik haurrak zer-nolako 
askatasunean bizi diren egiten zitzaion erakargarri Pitillasi. 
Limiteak argi dituen askatasuna da ordea, Montessoriren 
pedagogia-ereduak oinarrian duen askatasuna, Olaldek 
zehaztu bezala. Autorearentzat askatasuna haurra autodi-
ziplinan eta independentzian formatzeko bitarteko bat da: 
“Lehen haurtzaroko hezkuntzan, askatasuna nortasunaren 
garapenari mesede egiten dion baldintza gisa ulertu behar 
GD��LNXVSXQWX�ÀVLRORJLNRWLN�QROD�SVLNRORJLNRWLN��HWD�HUDJLWHQ�
dio kontzientziaren garapen libreari ere. Hezitzaileak, ondo-
rioz, bizitzaren gurtze sakon batean inspiraturik, haurtzaroko 
bizitzaren nolakotasunari interes humano sakon batetik 
begiratu beharko lioke. Haurtzaroko bizitza ez da abstrakzio 
bat: haur bakoitzaren bizitza da”.

Indian formatu zen Pitillas Montessori-gida izateko, eta 
$(%HWDQ�HJLQ�]XHQ�RQGRUHQ�ODQ��HWD�2ODOGH�/RQGUHVHQ�
formatu zen eta Costa Ricara joan zen ondoren lanera. 
Gasteiza etorri eta Ibone Del Pozo eta Nerea Peralesekin 

—Katalunian formatuak dira biak— Aiurri Montessori 
eskola sortu dute ikasturte honetan Gasteizen, Montessori 
sistemaren bidez euskaraz irakasteko gogoz. Iazko irailean 
ireki zuten Jundizen ikastetxea, 6 urte bitarteko haurrentzat.  
3 urte bitartekoak Haurren Etxean elkartzen dira Del Pozo 
eta Peralesekin —gaur egun 6 daude, baina 15entzako lekua 
dago—, eta 3tik 6ra bitartekoak Haurren Komunitatean 
elkartzen dira, Olalde eta Pitillasekin —12 haur daude eta 
25entzako lekua dago—. 

Lan itzela izan zen maiatzetik irailera eskola prestatzea, eta 
irekitzea, baina biziki motibagarria. Jundizko industriagu-
nean eraikia zegoen eskola atondu, material guztiak auke-
ratu, erosi, prestatu eta asko eurak egin dituzte. Egitasmo 
pedagogikoa antolatu, matrikulazio- eta aurkezpen-lanak 
egin, homologazioa erdiesteko hilabete luzetako prozesu bu-
rokratikoan murgildu... “baina egunero-egunero hona lanera 
etortzea aukera zoragarria da —azaldu du Del Pozok—, 
eta haurrak zeinen gustura etortzen diren ikustea, benetan 
motibagarria”.

Maria Montessorik ikuspuntua aldarazi zuen
Aurrerazaletzat kontsideratua bada ere, mende bete du Ma-
ria Montessoriren pedagogiak. Haatik, azken urteetan loraldi 
bat bizi du: ikastaroak, tailerrak, sare sozialetan blogak 
HWD�DWDULDN����0RQWHVVRULUHQ�ÀORVRÀD�HWD�PDWHULDODN�ERJDQ�
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daude. “Baina izen hori daraman guztia, ez da Montessori 
—azaldu du Olaldek—.”

Montessori-eskolak mundu osoan zabalduak daude gaur 
egun, asko eliteko eskolak dira, baina sorburuan Ma-
ria Montessorik (1870-1950) Erromako aldirietako haur 
pobreekin eta ezinduekin garatu zuen askatasunean eta 
limiteetan, estimulazioan eta errespetuan, eta, bereziki, 
haurrarengan oinarritzen den hezkuntza-sistema aurrera-
zale hau. Montessori Italian Medikuntzan lizentziatu zen 
OHKHQ�HPDNXPHD�L]DQ�]HQ��HWD�ÀORVRÀDWLN��SVLNRORJLDWLN�HWD�
antropologiatik edan zuen pedagogiara iritsi aurretik, hu-
manista handia zen, kristaua eta feminista. 1898an arazoak 
zituzten haurrekin lanean hasi zen, eta han ikusi zuen ume 
haien problema ez zela medikoa, pedagogikoa baizik. Haiei 
laguntzeko behatzen hasi zen, haurren natura ulertu nahian. 
1907an lehen Haurren Etxea ireki zuen Erroman, eta bi urte 
geroago Montessori-gida izateko lehen ikastaroak eman 
zituen, eta mundu mailan hasi ziren eskolak irekitzen. Italian 
bertan zabalkunde handia izan zuen Montessorik idatziriko 
pedagogiak, Benito Mussolinik haurrak entrenatzeko erabili 
baitzuen haren metodoa, eta halatsu Adolf Hitlerrek Ale-
manian, Montessorik berariaz Mussoliniren laguntza ukatu 
zuen arte, eta bi diktadoreek euren herrialdeetako Monte-
ssori-eskola guztiak itxi arte. Montessorik Kataluniara ihes 
egin behar izan zuen, eta ordutik hainbat lekutan, hala nola, 
Herbeheretan, AEBetan, Indian... bizi izan zen. 

Maria Montessorik honela zehaztu zuen bere pedagogiaren 
muina: “Hezkuntza berriaren oinarria haurraren beharrak 

kontuan izan eta, bere bizitza osoki gara dezan, premia 
haiek asetzea da”. Hezkuntza tradizionalaren helburua 
“haurra etorkizun batean bizi behar zuen bizitza sozialerako 
prestatzea” zela zioen Montessorik, “Haurra ez da ez giza-
pertsonalitate, ez gizaki-sozial gisa hartzen, etorkizunean 
nor izatera iritsiko den izaki bat da, eta formatua ez dagoen 
bitartean, pedagogia zaharrarentzat, haurra ez da ezer. Baina 
ez, haurrak nortasun askea du, gizaki guztiek bezala”.  

Askatasuna, limiteak eta errespetua
Askatasunarena da Maria Montessoriren pedagogia-eredua-
ren printzipio nagusietako bat, eta Aiurri ikastetxeko gidak 
erakarrri zituen kontzeptu nagusia ere bai. Baina askatasun 
hori limiteekin bat eginik dator, Olaldek argitu bezala: 
“Haurrak askatasuna behar duen bezalaxe, limiteak behar 
ditu seguru sentitzeko. Eta lehen limitea da nire askatasuna 
bukatzen dela zurea hasten denean. Limite horiek guztiak, 
ordea, errespetuan oinarritzen dira: norbere buruaren erres-
SHWXDQ��JDLQRQW]HNRHNLNR�HUUHVSHWXDQ�ELJDUUHQLN��HWD�LQJX-
runearekiko errespetuan hirugarrenik (materiala zaintzea, 
ingurunea zaintzea...)”. Errespetua baita, izan ere, Monte-
ssoriren metodoaren beste hitz gakoetako bat: batetik aipatu 
EHUUL�GXJXQ�HUUHVSHWX�KLUXNRLW]D��QRUEHUH�EXUXDUHNLNR���
hurkoarekiko eta ingurunearekiko) eta, bestetik, haurrare-
kiko errespetua da pedagogia-eredu hau berezi egiten duen 
gakoetako bat: “Haurren beharrak, interesak eta erritmoak 
errespetatzea da Montessoriren metodoaren muinetako bat 
—Pitillasen hitzetan—. 6 urte bitarteko haur hauek —eta 
nagusiagoek, eta helduok ere— beharrak dituzte, korrika 
egiteko beharra dute, oihu egiteko beharra... ez da kapri-
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W[R�EDW��EHUD]��EHKDU�KRUL�PR]WHQ�EDGLHJX��NRUULND�HJLWHQ�
uzten ez badiegu, edo mugitzeko aukeraren bat ematen ez 
badiegu, ondorioak izango ditu, ez du, adibidez, lan egite-
ko gogorik izango. Haurraren mugimendua errespetatzea, 
interesak errespetatzea, bere heziketa-prozesua errespetatzea 
da. Montessorik idatzia utzi zuen, ‘ez iezadazue niri jarraitu, 
jarrai iezaiozue haurrari’”.

Montessorirentzat haurra ikasketa aktiboaren bidez heltzen 
eta hezten da, pedagogoarentzat haurra izaki aktiboa baita  
a natura. Hartara, hezkuntzaren egitekoa haurrak dakarren 
jarrera hori, gizaki bezala osotasunean eta armonian erreali-
za dadin, gidatzea eta orientatzea da. Haur bakoitzari, bizi-
tzako alor guztietan, bere gaitasunetan garatzen laguntzea da 
Montessoriren hezkuntza-helburua. Gaitasun sozial eta emo-
]LRQDOHUDNR��MDEHNXQW]D�ÀVLNRUDNR�HWD�MDUGXQ�DNDGHPLNR�HWD�
intelektualerako prestaketa kognitiborako bideratuak daude 
beraz, Montessori-eskolako jarduerak. 

Horretarako guztirako, giden laguntza daukate haurrek: Del 
Pozo, Perales, Pitillas eta Olalderena, “gu ez gara irakasleak, 
gidak gara”. Montessori-eskoletan, gida bat eta laguntzaile 
bat egoten da haurrekin, gidak hala eskatzen duen haurrari 
arreta osoa eskaintzen dion bitartean, laguntzaileak gelako 
gainontzeko haurrak artatzen ditu. Aiurrin, ordea, laurak 
dira gida formatuak, eta egunez egun txandatu egiten dute 
gidaren eta laguntzailearen rola. “Gure lana, lehenengo, 
behatzea da —azaldu du Pitillasek—. Eseri eta haurrak be-
hatzen ditugu: nola sartzen diren gelan, zer material aukera-
tzen duten, edo aurretik zenbat kostatzen zaien material bat 
aukeratzea —aukeratzen ikastea bera prozesu bat baita—, 
material batekin zenbat denbora daraman behatzen dugu, 
zer material eskain diezaiokegun haren interesa asetzeko... 
Hezitzaileok bigarren planoan jartzen gaitu Montessoriren 
pedagogiak, erdigunean haurra dago, haurra baita bere 
ikasketa-prozesuaren protagonista”. Honela idatzia utzi zuen 
Montessorik 1909an: “Gure sisteman hezitzaileak, aktiboa 
baino gehiago, pasiboa izan behar du, eta bi osagai dituen 
SD]LHQW]LD�EHKDU�GX��MDNLQ�PLQ�]LHQWLÀNR�KDQGLD�HWD�EHKDWX�
nahi duen fenomenoarekiko errespetu erabatekoa. Haurtza-
roan bere dizdira intelektualarekin agertzen den gizatasuna, 
begirune erabatekoarekin errespetatu behar du gidak”.

Egunik egun, hilabeterik hilabete, kurtsorik kurtso, haurrak 
adinean aurrera doazen neurrian, gidaren parte-hartzea gero 
eta txikiagoa izatea da helburua. “Gidak gero eta pasiboa-
goak izatea da asmoa, eta haurrak gero eta aktiboago euren 
ikasketa-prozesuan” —azaldu du Olaldek.

GAIA: %-966-�1328)7736-�)7/30%
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Behaketaren ondorioz, gida formatuak jakingo du hau-
rrak unean unean zer interes duen eta elikatuko du haren 
hezkuntza- eta garapen-prozesuan aurrera egiten laguntzeko. 
Izan ere, Montessorik zioen haurrek sentiberatasun bereziko 
garaiak igarotzen dituztela, 0-6 bitarteko epean haurrek adi-
men xurgatzailea  dutela zioen, interes eta jakinmin bereziko 
etapak, “haurrek gaitasun eta posibilitate handiak erakusten 
dituzten garaiak dira. Esate baterako, haur bat une batean 
ariketa konkretu batean interesatzen da biziki, adinean au-
rrerago eginaraztea alferrekoa litzatekeen jardueran. Energia 
guztia ariketa zehatz horretan kontzentratzen duenean, 
haurra denbora luzez murgiltzen da jardueran eta zehazta-
sun eta pazientzia ikaragarriz exekutzaten du, helduak ere 
imitatu ezingo lukeen zehaztasunez. Garai sentibera horre-
tan funtzio bat beregana dezake, edo gaitasun batez modu 
perfektuan jabetu daiteke, esate baterako, garai batzuetan 
soilik barneratzen dira hizkuntza baten soinuak, eta jabe dai-
teke hizkuntzaz betiko primeran. Hezkuntzan garai sentibera 
hauek  baliatzen baldin badira, emaitza ikaragarriak lortzen 
dira, inteligentziaren progresio jarraiari eta uniformeari 
loturiko aurreiritziekin zerikusirik ez dutenak”. 

Montessori-gidak, behaketaren bidez garai horiez jabetu eta 
haurren garai bakoitzeko interesa elikatu behar dute apro-
posa den materiala, jarduera edo ekintza proposatuz. Horixe 
da, Aiurriko lau giden arabera, hezkuntza-sistema honen 
erronkarik zailena, “unean-unean haur bakoitza nola dagoen 
behatzea, zer interes duen eta nola elika daiteken aztertzea 
eta proposamen estimulagarri bat egitea” —Del Pozoren 
hitzetan—. Baina, era berean, Montessorik berak, gako ho-
rretan ikusten zuen bere metodoaren arrakastaren oinarria. 

Bere hezkuntza-helburua lortzeko, eta haurrek garai sentibe-
ra bakoitzean duten interesa elikatzeko, printzipio didaktiko 
batzuk ezarri zituen Montessorik: Espazioaren antolaketa, 

ingurune eta material egokitua haurren interesen arabera 
(garapen-aldi bakoitzari loturiko interesa), eta haurraren-
gan zentraturiko didaktika (aktiboa beraz, indibiduala eta 
ikertzailea).

Esperimentaziotik dator jakintza
Aiurriko espazio osoa zaindua da. Ederra da. Goxoa. 
Armoniotsua. Ordenatua. Estimulgarria zinez. Eta natura 
deitzen du. Bost txokotan atonduak daude Haurren Etxea 
HWD�+DXUUHQ�.RPXQLWDWHNR�JHODN��EL]LW]D�SUDNWLNRD��LQJX-
UXQH�VHQWVRULDOD��OHQJRDLD��PDWHPDWLNDN�HWD�DUWHD��+DXUUHQ�
Etxean sartu eta berehala eskailera hori bat dago, eta ispilu 
bat aurrealdean. Haurtxoak bere burua proban jarriko du 
eskaileretan gora eta behera, psikomotrizitate lodia lan-
duz, eta ispiluan jarraituko ditu bere mugimenduak, bere 
burua eta gorputza ezagutuz, gaitasunez eta ezintasunez 
jabetuz. Ondoan, hainbat material ditu bere tamainan, bere 
eskura. Montessorik berak sorturiko piezak dira, puzzleak, 
irudi geometriko eta kolore primarioetako material sentso-
rialak, enkajatzeko piezak, barneratzeko zilindroak... 
SVLNRPRWUL]LWDWH�ÀQD�ODQW]HNR��2QGRNR�JHODQ�³+DXUUHQ�
Komunitatean— antzeko materialak izango dituzte, bai-
na konplexuagoak. Manipulazioaren esperientziak dakar 
jakintza intelektuala. Beste txoko batean eguneroko bi-
zitza praktikoko elementuak dituzte: botoiak lotzeko eta 
DVNDW]HNR�RLKDOGXQ�PDUNRDN��NUHPDLOHUDN����QRUEHUH�EXUXD�
zaintzeko txokoa, eskuak eta arropak garbitzeko txokoak... 
Lengoaia lantzeko materialak daude ondoan, beti ere objek-
tu edo animalia errealetatik abiaturikoak... “Lengoaiarekin 
hasiera-hasieratik hasten gara lantzen, guztiari hitza jartzen 
baitiogu, bai bizitza praktikoko gauzak egiten ari direnean 
edo baita material sentsorialekin lanean ari direnean ere”. 
Euskara eta ingelesa dira ikastetxean erabiltzen dituzten hiz-
kuntzak, gida batek euskaraz egiten die haurrei eta besteak 
ingelesez, bi hizkuntzak barneratzen joan daitezen.
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Hezitzaileen arabera, lanik handiena, une oro haurren 
erreferente eta eredu izatearekin batera, anbienteak ondo 
pentsatzea eta prestatzea da. Halaxe adierazi zuen Monte-
ssorik berak ere: “Hauxe da arazo berria: haur gogotsu eta 
aktiboarentzat egokituriko anbientea prestatzea. (...) Mate-
riala eta ingurunea egokitzean, modu analogoan, estudioa 
ari gara bideratzen, trebezia intelektuala. Gure metodoak 
tradizio zaharrak hautsi ditu: haurra geldi egotera behartzen 
duen bankua kendu du eta irakaslearen plataforma kendu du, 
hezitzaileak ez baitu gehiago ohiko metodoetan beharrezko 
diren leziorik eman behar. Gauza hauek eraldaketa sakonago 
baten azaleko lehen ekintza dira, haurrari bere joera natura-
len arabera libreki ekiten uztean oinarritzen den eraldaketa”. 

Bizitza praktikoari eskainitako alorra eta material sentso-
motrizarekin atonduriko txokoa erabiltzen hasten dira haur 
txikiak lehen-lehenik, eta, ondoren, oinarrizkotik material 
konplexuagoetara, konkretutik abstraktura igarotzen dira, 
haur bakoitza bere erritmora, apurka matematiketara iritsiz. 
“Baina guztia prozesu bat da —adierazi du Olaldek—, 
LNDVNHWD�SUR]HVX�EDW��DGLELGH]��EL]LW]D�SUDNWLNRDUHQ�W[RNRDQ�
edo sentsomotrizean erabiltzen dituzten objektuek 10eko 
oinarria dute, —dorre arrosak 10 aldeko 10 kubo ditu, 
adibidez—, irudi geometrikoak erabiltzen dituzte txikitatik... 
horrela urrats bakoitza hurrengorako prestaketa bat da”. 

Guztiak material errealekin eta naturalekin osaturiko 
txokoak dira, armoniotsuak, eta ikerketa estimulatzen dute-
nak. Begietara ederrak. Eta haurren neurrikoak dira. Espa-
]LRDN��0RQWHVVRULUHQW]DW�KDXUUHQ�EHKDU�HWD�JDLWDVXQ�ÀVLNR�
eta psikologikoak ase behar baititu. Material eta esperientzia 
aukera zabal bezain zaindua eskainiko dituen ingurune ego-
kitua da pedagogiaren beste oinarrietako bat. Montessoriren 
aburuz, “haurrak bere independentzia eskuratzeko eta libre 
izaten ikasteko, haurrarentzat ingurune estimulagarri eta 

natural bat egokitzea da bidea, bere burua eraikitzeko aukera 
izan dezan deskubrimendu pertsonalaren bidez”.

Espazioak eta material gehienak antzekoak dira Aiurrin eta 
munduan zehar barreiatuak dauden ehunka Montessori-es-
koletan, antzekoak baina bereiztasunekin: tokian tokiko kul-
turak, idiosinkrasiak eta ekosistemak bereizten ditu haurrei 
eskaintzen zaizkien materialak: “Txartelak erabiltzen ditugu, 
DGLELGH]��REMHNWXDN�HWD�L]HQDN�HUOD]LRQDW]HNR��DQLPDOLHQ�ND-
suan, esate baterako, hemen bertan aurki ditzaketen intsek-
WXDN�GLWX]WH�W[DUWHOHWDQ��JDUUDLRELGHHQ�W[DUWHOHWDQ��EHUUL]��
Gasteizen ikus ditzaketenak...” eta antzera, artearen txokoan 
aurki ditzaketen instrumentu, ipuin eta materialak ere, 
“Montessoriren beste printzipioetako bat da tokian tokiko 
kulturari garrantzia ematea”. 

Baina txoko batek ez du zentzurik ondokoa gabe, guztiak 
orokortasunean hartzen du zentzua. “Osotasunean egiten 
dugu lan —azaldu du Pitillasek—. Haurrari ere osotasunean 
begiratzen zaio, hori izan zen Montessoriren beste ekarpene-
tako bat”.

Materialak dira eskola honen bereizgarrietako bat. Arreta 
deitzen dute sartu eta berehala. Txukun eta ordenaturik, 
guztiak haurren neurriko apalategietan, eskura. Maria 
Montessorik eta bere kideek urtetan egindako ikerketaren 
emaitza dira, pentsamendu logikoa eta ikerketa estimula-
tzeko tresnak dira, sinpleak baina erakargarriak. Material 
sentsorialak garapenaren etapa honetako haurren beharrei 
erantzuten dio, psikomotrizitatea eta inteligentzia lantze-
ko. Ikusmena, dastamena, entzumena, ukimena, garapen 
termikoa, muskularra... lantzeko aukera ematen duten 
materialak daude, zilindroak enkajatzea, kuboen eta prismen 
dorreak eraikitzea, koloretako listoiekin eskailera eraikitzea, 
ÀJXUD�SROLJRQDOHQ�HWD�HVIHULNRHQ�HQNDMDW]HD��WHODN��EX]WLQD��
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kristalezko pitxerrak... etabar dute eskura. “Kanpoko mun-
dua dago hemen —Pitillasen hitzetan—, mundu erreala”. 
Haurrak aukeratu duen material hori, edo horretarako prest 
ez badago bere interesekoa izan daitekeen aurreko material 
bat, edo errazegia bada konplexuagoa den bat, aurkeztu 
egingo dio gidak, aurkezpen formal baten bidez materia-
laren nolakotasuna azalduko dio haurrari, ondoren, berak 
manipula dezan, proba egin dezan.
 
Lanak, normalki indibidualak izaten dira, baina komunita-
teak garrantzi handia dauka eskolan. Olaldek jarri du elkar-
lanaren adibidea: “Dilistak ontzi batetik bestera pasatzen ari 
den haurrari elikagaia lurrera erortzen bazaio  
—gaur goizean gertatu den bezala—, berehala datoz beste 
lau haur laguntzera”. Banakoa eta komunitatea baititu jomu-
gan Montessoriren hezkuntza-programak, 1914an Nazioar-
teko Montessori-ikastaroan esan zuen bezala: “Biologiari 
dagokionez, guk banakoaren garapen naturalari lagundu 
EHKDU�GLRJX��HWD�LNXVSXQWX�VR]LDODUL�GDJRNLRQH]��EHUUL]��ED-
nakoa preparatu behar dugu ingurunerako. Hezkuntzaren bi 
fase horiek beti elkarrekin lotuak daude, eta bata edo bestea 
aurretik jarriko da, haurraren adinaren arabera”. 

Haur bakoitzak, egunean zehar, bere interesaren arabera 
egiten du lan material batekin edo bestearekin, txoko batean 
edo bestean, Olaldek azaldu duen eran: “Haurrek, berez, 
alor guztiekin dute interesa, izatekotan material batekin 
edo bestearekin ez dute edukiko interesik, eta, hortaz, gure 
lana izango da erakargarriago zaion zerbait aurkeztea, alor 
EDNRLW]D�ODQW]HNR��DGLELGH]��0DWHPDWLNDN�ODQW]HNR�PDWHULDO�

asko baitaude”. Material horiek autozuzenduak dira, eta 
gidak ez dio jarduera “ondo” edo “gaizki” egin duen esango. 
“Guk ahalik eta gutxien erabiltzen dugu “ondo” edo “gaiz-
NLµ��KDXU�EDWL�XUD�SLW[HU�EDWHWLN�EHVWHUD�SDVDW]HDQ�HURUL�HJLQ�
EDOGLQ�ED]DLR��MRDQ�HWD�JDUELWX�HJLQJR�GX��H]�GD�JDL]NL�HJLQ�
duela, baizik eta ikasten ari dela. Ez dugu nahi haurrak gure 
RQHVSHQD�ELODW]HD��EDL]LN�HWD�EDNRLW]DN�EHUH�EXUXDUHNLNR�
RQHVSHQD�HWD�]LXUWDVXQD�GLUD�JDUUDQW]LWVXHQDN��EHUHJDQGLN�
gogoa piztea egindakoa hobetzeko”. 

Norbere gogoa eta interesa ikasketa-prozesuan funtsezko 
estimulagarri dira. Baina baita ondokoak lanean ikustea ere. 
Adin ugari daude bi geletan nahasturik, eta 3 urtekoak 6 
urteko haurra irakurtzen ikustea, adibidez, lanari ekiteko es-
timulu garrantzitsua da haurrentzat, garapen intelektualaren 
pizgarri ez eze, garapen sozial eta emozionalerako akuilu 
da. “Hori oso printzipio aberatsa da —Olalderen aburuz—. 
Bizitza horrelakoa da, ez gaude adinetan bananduak, eta hori 
oso aberasgarria da elkarbizitzarako eta ikasketarako. Han-
diek lagundu egiten diete txikiagoei, eta txikienek imitatu 
egiten dituzte handienak. 3 urteko haur bat 5 urteko haur bat 
letra baten soinuak esaten ikusten duenean, letrak elkarrekin 
jartzen eta irakurtzen ikusten duenean, 3 urteko haur hori 
oraindik lengoaia idatzia eta irakurketa lantzen hasi ez bada 
ere, gutxinaka bere burua prestatzen ari da besteak ikusiz, 
eta interesa pizten zaio. Guztiak 3 urteko haurrak izango ba-
genitu, hori ez zen gertatuko. Gidak gero eta rol pasiboagoa 
hartzen dugun neurrian, beste haurren esku-hartzea handi-
tzen doa, eta adin desberdintasun hori beharrezkoa da. Behin 
berriro, eskolan gertatzen dena errealitatearen isla da”.
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Emozioek leku handia dute Aiurrin, “eguneroko bizitzan, 
berez, lekua dutelako —Pitillasek dioen bezala—. Haurrak 
nola sentitzen diren, baina helduok ere nola sentitzen garen 
azaltzen dugu, gu ere gela honetako parte baikara, eta eurek 
ere euren emozioak sentitzeko eta ulertzeko, triste ote dau-
den edo nekatuta ote dauden azaltzeko, gu ere nola sentitzen 
garen azaldu behar dugu”. Ipuinak dituzte, bereziki, emo-
zioez jarduteko tresna. 

Egun bat Aiurrin: programaziorik gabeko ikasketa
Eguna goizeko bederatzietan hasten da Jundizko ikaste-
txean, nahiz eta haur batzuk lehenago gelditzen diren zain- 
tzan. Haur bakoitzak, egunean zehar, bere interesaren 
arabera aukeratzen du jarduera, materiala, txokoa. Egunak 
ez dauka programarik aurrez diseinaturik. Haurren Etxean 
hamaiketakoa egitera elkartzen dira ordu horretan. Del 
Pozok azaldu duen eran, haur bakoitzak manteltxoa eta ku-
biertoak jartzen ditu, eta elkarrekin jaten dute fruta, jogurta 
edo dagoena. Haurren Komunitatean 10etan zerbitzatzen 
dute jana, fruta, jogurta, humusa ogiarekin... eta haurrek 
eurek zerbitzatzen dute nahi dutena goiz osoan zehar, eta ba-
naka, binaka... jaten dute, baina nahi ez duenak ez du jaten. 
“Hamaiketakoa ere beren burua ezagutzeko garaia da, beste 
modu bat da: noiz daukaten gosea eta noiz ez ikustekoa, zer 
gustatzen zaien eta zer ez...”.

11:30etatik 12:30etara kanpora ateratzen dira Haurren 
Komunitatekoak. Bi belaze dituzte, eskolaren alde banatan, 
Waldorf materialarekin atonduak. Baina lehenago atera nahi 
duenak ere badauka aukera —gehienez bi atera daitezke 
aldiko—. “Ateratzeko beharra daukanari aukera eman behar 
]DLR�³NRQWDWX�GX�3LWLOODVHN³��KHPHQ�EDUUXDQ�H]LQ�GXWH�

korrika egin, edo jauzi edo oihu... baina horretarako premia 
daukan umeari aukera eman behar zaio, gainera, bestela ez 
da gauza izango lanean kontzentratzeko”.

Eta hau guztia, haurren ikasketa-prozesua eta Maria Mon-
tessoriren sistemaren oinarriak, gurasoei komunikatzen diz-
kiete lau gidek. “Gurasoekin dugun komunikazioari garran-
tzia handia ematen diogu —azaldu du Olaldek—. Egunean 
egunean, haur bakoitzari buruz eman dezaketen eta eman 
dezakegun informazioa garrantzitsua da, berandu esnatu 
dela, edo gaizki lo egin duela... informazio horrekin guk uler 
dezakegu haurra nola dagoen gelan... eta alderantziz, guk 
haur baten inguruan gelan sentitu duguna ere komentatzen 
diegu”.  Dena den, onartzen dute hezkuntza-eredu tradizio-
naletik Montessori-eredura “deseraikitze” lan bat egin behar 
dela, baita gurasoen kasuan ere.  “Haurrak, erabakiak eta 
aukerak egiteko ikasten joan behar duenez, gurasoak ere 
animatzen ditugu etxean hala joka dezaten, eskolaren eta 
etxearen artean harreman bat egon dadin. Etxean denbora 
guztian zer egin behar duen esaten badiote haurrari, posible 
da eskolan gero galdua sentitzea... Hezkuntza oso estriktotik 
erabateko libertinajera pasa garenez, garrantzitsua iruditzen 
zaigu, guk hemen askatasun eta limiteen artean, nola egiten 
dugun lan azaltzea”.

Hurrengo erronka homologazioa lortu eta Aiurri Lehen 
Hezkuntzara zabaltzea da. Maria Montessorik, berez, lehen 
haurtzarorako idatzi zuen bere pedagogia, baina bere kideek, 
mundu mailan, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkun-
tzako ikastetxeak pentsatu eta garatu dituzte. “Gure haurren 
ikasketa-prozesuari jarraipena eman nahi diogu –azaldu du 
Del Pozok–.”
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Bullyinga pil-pilean dagoen gaia da. 
Zein da jazarpenaren inguruko errea-
litatea gaur egun Euskal Herrian? 
Hemengo errealitatea mundu mailako 
errealitatearen antzekoa da. Bullyin-
ga egon badago, fenomeno uniber-
tsala delako, mundu guztian gertatzen 
dena, nahiz eta toki batzuetan indar 
handiagoz ematen den beste batzue-
tan baino.

Datuek diote ikasleen % 83,7k jazar-
penarekin lotura duela. Eta ikasleen 
% 45ek onartu du noizbait jarrera 
jazartzaileak izan dituenik. Zergatik 
areagotu da bullyingaren presentzia?
Nik ez daukat daturik bullyinga are-
agotu den edo ez esateko. Gertatzen 
dena da gaur egun jazarpenari arreta 
handiagoa jartzen diogula. Lehen 
bullyinga zerbait normala zen, pasatu 
beharreko afera bat, umeen kon-
tuak… Eta, sarri, zera esan ohi zen: 
“Horrela ikasiko dute euren burua 
defendatzen”. Orain, ordea, kontzien-
tzia zabalagoa dago gaiaren inguruan. 
Denok onartzen dugu per- 
tsona bakoitzak den bezalakoa 
izateko eskubidea duela, horregatik 

inolako kalterik jasan beharrik gabe. 
Ikerketek ere asko lagundu dute 

kontzientzia hori garatzen. Norve-
gian, adibidez, 70eko hamarraldian 
egin zituzten lehen azterketak, eta 
80ko hamarraldian jada lehen planak 
ezarri zituzten abian. Pentsa noizko 
kontua den, nahiz eta gurean azken 
urteetan hartu duen indarra. 

Hori bai, sorburuan, ikerketekin 
hasi zirenean, bullyinga ez zen orain 
bezala ulertzen, beste modu batera 
baizik. Pentsatzen zen, egoera edo 
ekintza baten aurreko erreakzio baten 
ondorioz gertatzen zela. Adibidez, 
uste zen ume bati nahi zuena egiten 
utzi ez ziotelako har zezakeela jarrera 
jazartzailea, edota haur bat besteak 
zirikatzen aritzeagatik izan zitekeela 
jazarria. Baina, ondoren, probatu zen 
bullyinga hori baino askoz gehia-
go zela. Ikerlariak konturatu ziren 
edozein bullying kasuren aurrean 
botere-abusua zegoela, eta taldean 
hartzen diren rol jakin batzuek eragin 
itzela zutela.

Hortaz, bullyinga areagotu egin 
den ez dakit, dakidana da gaur egun 
sentsibilitate handiagoa daukagula 

gai horren inguruan, ikerketek argi 
utzi dutelako zer-nolako kaltea era-
giten dion epe laburrean zein luzean, 
biktimari dudarik gabe, baina baita 
erasotzaileari eta talde osoari ere. 
Bullyinga ez da ona inorentzat.

Aipatu duzu garai batean egoera ba-
tzuen aurreko erreakzio gisa ikusten 
zela bullyinga eta gaur egun botere-
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rol jakin batzuk sartzen diren jokoan. 
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Zein ezaugarri ditu?
Bullyinga gerta dadin errepikatzen 
den eraso bat egon behar du, per-
tsona berberari nahita egiten zaiona. 
Gainera, bullying kasuetan bikti-
mak ez du erasotzailearen aurrean 
bere burua defendatzeko aukerarik 
izaten, ahulagoa bihurtzen delako 
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mailan duen estatusagatik. Hortaz, 
ezaugarri horiek botere-abusu baten 
aurrean jartzen gaituzte. Hala, indar 
handiena duen umeak ahulagoa den 
bat eraso dezake, horrela bere burua 
beste ikasleen aurrean indartu egiten 
duelako, eta bullyingak boterea ema-



ten diolako taldean. Hori gertatzen 
da, bereziki, beste zenbait haurrek 
erasotzaileari jarraitu egiten diotelako 
edota haren jokabidea txalotu egiten 
dutelako. Beste taldetxo bat egon dai-
teke egoera hori jasan ezinik eziku-
siarena egin eta gertatzen ari denari 
bizkarra ematen diona. Hala, eraso
tzaileak, normalki, gelakideen aurrean 
bere burua indartuta eta boteretuta 
sentitzen du. Hortaz, alde batetik, 
aipatu dugun bezala, bullyinga gerta 
dadin, botere-abusua egon behar du 
eta bestetik ikasleek jokatzen dituzten 
rolak.  

Ikasleek gelan hartzen dituzten rolak 
aipatzen dituzunean, zertaz ari zara 
zehazki?
Rola da gelan ikasleak jokatzeko 
duen modua, mugitzeko era. Zer za-
ren zu gelan. Adibidez, batek har de-
zake erasotzailearen rola eta horrekin 
boterea irabazi. Beste bat izan dai-
teke biktima momentu batean, baina 
rol hori har dezake eta gainontzeko 
guztientzako biktima bilakatu, izaera 
hori betikotuz. Izan ere, pertsonok 
talde batean baino gehiagotan gara 
partaide eta guztietan ez dugu berdin 
jokatzen. Bakoitzean izateko era bat 
daukagu eta hori da talde bakoitzean 
jokatzen dugun rola. Hortaz, ikasleek 
gelan rol batzuk hartzen dituzte. Eta 
gerta daiteke, nahiz eta oso arrunta 
ez izan, hemen rol bat izatea —ja-
zartzailearena, esate baterako— eta 
aisialdiko taldean edota kaleko 
lagun-taldean beste bat edukitzea 
—biktimarena, adibidez—. Izan ere, 
bullyingarekin loturiko kontu hauek 
oso korapilatsuak dira.  

Botere-abusu hori nola gerta daite-
ke? Adibiderik baduzu?
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tzea, bultza egitea…— edota ahoz-
koa —irainak, ezizenak erabiltzea, 
isekak—. Horrekin lotuta, badago 
zeharkakoa deitzen diogun jazarpen 
mota ere. Biktimari zuzenean ez zaio 
ezer esaten, baina berari buruz txarto 
hitz egiten da beste talde batzue-
tan, kritikatuz, zurrumurru gaiztoak 
eratuz… Horrek denak, normalki, 
bazterketa soziala ekartzen du. Eta, 
hain zuzen ere, beste bullying mota 
bat bazterketa soziala bera da: “Zuk 

ez duzu gurekin jolastuko, zu hona ez 
etorri, zuk ospa hemendik…”. Jazar-
pen materiala ere hor dago: materiala 
desagertzea, materiala apurtzea… 
Eta, azkenik, ciberbullyinga, Internet 
bidezkoa, hain zuzen. 

KiVa-programak arrakasta handia 
lortu du Finlandian eta baita nazioar-
te osoan ere, bullying kasuak na-
barmen jaistea lortu duelako. Orain 
Euskal Herriko 52 ikastolatan ezarri 
da programa. Zer dela eta erabaki 
duzue programa hau ikastoletara 
ekartzea? Zein arrazoi dago erabaki 
horren atzean?
Ikastoletan aspaldidanik ari gara 
bullyingaren gaia tratatzen. Ahalegin 
handiak egin ditugu jazarpenari aurre 
egiteko, eta kasuren bat gertatzen 
ari zitekeela ikusi dugunean esku 
hartu dugu. Baina, bullying kasu bati 
aurre egitea lortu arren, hurrena beste 
lekuren batean agertu zaigu jazarpena. 
Gainera, ziurtasun gutxirekin jokatu 
dugu askotan, ez dugu jakin oso ondo 
nola landu bullyingaren gaia, ez dugu 
jakin egiten ari ginena zuzena ote zen, 
benetan eraginkorra zen… Irakasleok, 
sarri, duda asko izan ditugu gai honen 
inguruan, eta aldi berean, oso argi izan 
dugu bullyingaren ondorioz zenbat 
sufritzen duen umeak eta familiak. 

Horrekin batera, jabetzen ginen 
zenbat kostatzen zitzaien guraso 
askori euren seme-alabak jazartzaileak 
zirela onartzea. Azken batean, nahiko 
gai gatazkatsua eta mingarria izan 
da guretzat bullyingarena. Horrelako 
kasuetan, gauzak okertzen hasten di-
renean guztiak ateratzen dira galtzen. 
Egoera horren aurrean zerbait egin 
nahi izan dugu eta KiVa-programan 
sartzea erabaki dugu. 

Eta nolakoa ari da izaten KiVa Euskal 
Herrian inplementatzeko prozesua? 
Ikastolen Elkartean bagenuen KiVa-
ren berri. 2006an hasi ziren Finlandian 
programarekin. Hango Hezkuntza eta 
Kultura Ministerioak Turkuko Uni-
bertsitateari eskatu zion bullyingari 
aurre egiteko programa bat garatzeko. 
Hainbat eta hainbat ikerketa egin 
ostean, eta froga sendoekin, Christina 
Salmivalli buru zuen unibertsitateko 
taldeak KiVa garatu zuen. 

Egun batez jakin genuen Turkuko 

“Lehen bullyinga 
zerbait normala zen, 
pasatu beharreko 
afera bat, umeen 
kontuak… Orain, ordea, 
kontzientzia zabalagoa 
dago gaiaren 
inguruan”

“Bullyinga areagotu 
egin den ez dakit, 
dakidana da gaur 
egun sentsibilitate 
handiagoa daukagula 
gaiaren inguruan, 
ikerketek argi utzi 
dutelako zer-nolako 
kaltea eragiten dion 
epe laburrean zein 
luzean, biktimari 
dudarik gabe, baina 
baita erasotzaileari 
eta talde osoari ere. 
Bullyinga ez da ona 
inorentzat”
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Unibertsitateko irakasle batzuk 
Madrilera zihoazela KiVa-programari 
buruz hitz egitera. Orduan hasi ginen 
pentsatzen akaso interesgarria izan 
zitekeela frogatuta zeuden erreminta 
eta bitarteko eraginkor batzuk eskura 
izatea jazarpenari aurre egiteko. Hala, 
kontaktuan ipini ginen Finlandiak Ma-
drilen duen enbaxadarekin, KiVa-ren 
arduradunekin bilera bat egiteko. Gero, 
Bilbon izan genuen bigarren bilera eta 
hortik aurrera kontu hau forma hartzen 
joan zen. Programa martxan jarri ahal 
genuela ikusi genuen eta kontratu bat 
sinatu genuen Turkuko unibertsitateko 
taldearekin. Lehenik, ikastola guztien-
tzako jardunaldi bat antolatu genuen 
Gasteizen, eta Finlandiatik KiVa-ren bi 
arduradun etorri ziren programa azal-
tzera. Han entzundakoarekin, ikastola 
bakoitzak erabaki zuen programan 
parte hartuko zuen edo ez. Guztira 52 
ikastola apuntatu ginen. Gure ikasto-
lako kideoi izugarri gustatu zitzaigun 
programa, ikusi genuelako oso egi-
turatuta zegoela eta oso sistematikoa 
zela, eta gauzak hobeto egiteko modua 
eman ziezagukeela, ez bakarrik jazar-
pen kasu bat gertatzen denean, baizik 
eta baita prebentzioan ere, eta parte 
hartzea erabaki genuen.   
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Gerora, urri hasieran, zazpi irakasle 
Turkuko Unibertsitatera joan ginen 
KiVa-ren inguruan formatzera. Gero, 
hona etorri ginenean, hemengo 52 
ikastolei eman genien formakuntza. 
Lehenik ikastola bakoitzeko KiVa-
taldeko kideak eta tutoreak formatu 
ziren, eta haien bidez, ikastolako 
partaide guztiak. 

Zein helburu lortu nahi dituzue pro-
gramarekin?
Batetik, jazarpena prebenitzea, eta, 
bestetik, kasuren bat gertatzen denean 
modu egituratu eta sistematizatu ba-
tean aurre egitea. 

Bullyingaren prebentziorako zer 
lanketa mota egiten duzue KiVa-ren 
baitan?
Prebentzio-mailan jarduteko KiVa-
programak eskoletan lantzeko ikas-
gaiak eskaintzen dizkigu. Bi unitatek 
osatzen dute programa eta bakoitzean 
10 ikasgai daude. Lehen unitatea 1. 
mailatik hasi eta 3. mailara lantzen 
GXJX��HWD��ELJDUUHQ�XQLWDWHD����PDLODWLN�
6.era. Ia ikasgai guztien lanketatik, 
bukaeran, arau bat ateratzen dugu eta 
arau hori ikasturte amaieran ikasleekin 
sinatzen den kontraturako izango da. 

Izan ere, ikasturte amaieran ikasleekin 
KiVa-kontratua egiten da eta bertan 
zortzi arau inguru jasotzen dira: “Gure 
eskolan jazarpenik ez dugu onartuko”, 
“Biktimari laguntza emango diogu”, 
“Ez dugu utziko inor baztertzen”, eta 
antzekoak jasotzen dira bertan.

Hortaz, ikasturte amaieran egiten 
duzuen KiVa-kontratua elkarbizi-
tzarako marko baten modukoa dela 
esan daiteke? 
Bai, elkarbizitzarako marko baten mo-
dukoa da, baina bullyingean zentratzen 
da erabat. Lantzen ditugu emozioak, 
enpatia, komunikazioa, kooperazioa… 
Baina gero bullyinga jorratzera zuzen- 
tzen dugu lanketa hori guztia. Ho-
rrekin batera, ikasgai horietan ikasle 
bakoitzak gela barruan zein rol joka-
tzen duen ere aztertzen dugu: txalotzen 
duena den, bizkarra ematen duena den, 
erasotzailea den…

Hain zuzen ere, taldearengan edo 
isilik geratzen diren ikasleengan 
jartzen du fokua KiVa-k, eta ez soilik 
biktimarengan edo erasotzailearen-
gan. Azal dezakezu ideia hori?
Batez ere horiengan eragin nahi dugu, 
jazartzailearen ekintzak txalotzen 



dituztenengan eta jokabide horiei 
bizkarra ematen dietenengan. Badirudi 
ikasle horien jarrera aldatzen bada, 
eta erasotzaileari kasurik egiten ez 
badiote, pixkanaka jazartzailea bere 
jarrera aldatzen hasten dela eta erasoak 
egiteari uzten diola. Izan ere, ingu-
rukoek kasurik egiten ez badiote eta 
bere ekintzak txalotzen ez badituzte, 
erasotzaileak ez du lortzen bere hel-
burua betetzea, alegia, ez du erdies-
ten botererik. Baizik eta kontrakoa 
gertatzen zaio: konturatzen da aurrez 
zuen botere hori galtzen ari dela, 
ingurukoek jada ez diotelako jaramo-
nik egiten. Beraz, apurka-apurka bere 
jarrera aldatuz joango da.  

Horrekin batera, gelan, orokorrean 
hainbat emozio lantzen dira: biktimak 
sentitzen duena, erasotzaileak senti-
tzen duena, bizkarra ematen duenak 
sentitzen duena, txalotzen duenak 
sentitzen duena… Nola egin dezakegu 
hori aldatzeko? Zelan egin dezakegu 
biktima triste egon ez dadin? Barre 
egiten duena errudun sentitu ez dadin? 
Horri guztiari aurre egiteko erremintak 
ematen zaizkie haurrei ere.

Hau guztia tutoretzetan lantzen 
duzue?
Bai, Lehen Hezkuntzako tutoretzetan 
lantzen dugu. Hilero bi saio egiten 
ditugu gai hau jorratzeko. Ez da gehia-
gorik. Hori alde batetik. Gero, beste-
tik, irakasgai hauek badituzte online 
jokoak ere. Klasean landutakoarekin 
daude lotuta. Gelan jorratutako hori 
indartzeko balio dute. Hori egin de-
zakete ikastolan bertan edo gurasoekin 
etxean. Joko horietan umeak hainbat 
egoeratan ipintzen dira. Marrazki 
bidez egoera errealak izango lirate-
keenak aurkezten zaizkie. Adibidez, 
haur bati ez diotela uzten besteekin 
jolasten behin eta berriz, eta azkene-
rako bakarrik geratzen dela. Orduan, 
jokoak esaten dizu: “Zu baldin bazara 
pertsonaia hau, zer egingo zenuke 
horrelako kasu baten aurrean?” Eta 
ematen duzun erantzunaren arabera, 
jokoak erantzun egiten dizu eta esaten 
dizu: “Zure erantzuna egokia da, bikti-
mari eman diozu esku”, edo “Pentsatu 
ondo zertan ari zaren, zuk hartu duzun 
jarrerarekin biktimak bakarrik egoten 
jarraitzen baitu”. Eta antzekoak. 

KiVa-ren logotipoa daramaten 

“Bullying kasuetan 
biktimak ez du 
erasotzailearen 
aurrean bere burua 
defendatzeko 
aukerarik izaten, 
ahulagoa bihurtzen 
delako psikologikoki, 
ƙWMOSOM�IHS�KM^EVXI�
mailan duen 
estatusagatik. Hortaz, 
ezaugarri horiek 
botere-abusu baten 
aurrean jartzen 
gaituzte”

“KiVa-programaren 
Finlandiako 
arduradunen 
esanetan, kasuen  
% 78etan desagertu 
egiten da bullyinga;  
% 19tan hobetu; eta  
% 3an igo egiten da”
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txaleko horiak ere egin ditugu. Jolas-
orduko zaintzaileek, jantokikoek, 
autobusekoek, gelaz kanpoko ekin-
tzetakoek… jantziko dituzte. Hala, 
ikasleei gogorarazi nahi diegu, klase 
orduetan egon ez arren, KiVa-ikastola 
batean daudela, eta KiVa-ikastolan 
ez dela inolako jazarpenik onartzen. 
Pasilloetan ere txartelak eta muralak 
jarri ditugu. Horrekin ere, jazarpenik 
gabeko eremu batean daudela gogora-
razi nahi zaie ikasleei, irakasleei nahiz 
gurasoei.

Hori guztia prebentzioari dagokionez, 
baina jazarpen kasuren bat badago, 
nola detektatzen duzue?  
Detekziorako hainbat bide ditugu, 
baina bide horiek betikoak direla 
esango nuke.  Alde batetik, gurasoak 
daude, eskolara etor daitezkeenak 
euren umeari zerbait gertatzen ari zaio-
la esatera. Beste batzuetan, haurrak 
berak esan dezake zuzenean. Gelan 
edo pasilloan ikusten ditugun jarrera 
eta sentipenen bidetik, irakasleok ere 
kontura gaitezke. Edota beste ikasleren 
bat ere izan daiteke guregana datorrena 
jazarpen-kasu baten berri ematera. 

Edozein kasutan, ikasle bat beti baka-
rrik egoten bada, jolas-ordura irteteko 
edo etxera joateko beti azkenerako ge-
ratzen bada, ikastolara etortzen ez bada 
tripako mina edota burukoa duelako, 
beti triste badago… Hor zerbait ari da 
gertatzen. Izan daiteke bullyinga edota 
izan daiteke beste gauzaren bat, baina 
jokabide horien atzean zeozer bada-
go. Eta momentu horretan jada, ume 
horrekin hitz egiten dugu, bai gurasoek 
eta bai irakasleok. 

Eta jazarpena detektatu ondoren, 
zer? Nola esku hartu? Zer protokolo 
jarraitzen du KiVa-k?
Bullying kasuei aurre egiteko KiVa-
taldea dago. Talde horrek jazarpen-
egoerei aurre egiten die modu egitu-
ratu batean. Talde hori ikastolako 3-4 
pertsonek osatzen dute. Normalki, 
zuzendaritzako kide bat egon ohi da, 
ÀQHDQ��]X]HQGDULDN�GXHODNR�D]NHQ�
erantzukizuna legearen aurrean. 
Bestetik, ikastola bakoitzak bere KiVa-
arduraduna du, eta beraz, arduradun 
hori ere KiVa-talde horretan egoten da. 
Edonor izan daiteke KiVa-arduraduna, 
nahiz eta gehienetan orientatzailea 



izaten den, eta gure ikastolan ere  
—Itxaropenan— halaxe da. Eta azke-
nik, hirugarren kidea beste irakasleren 
bat izaten da, gehienetan. Gure kasuan, 
adibidez, boluntarioki aurkeztu zen 
irakasle bat da. 

KiVa-taldeko hiru kide horiek dira 
bullying-kasuari aurre egiten diotenak. 
Horretarako, lehenik biktimarekin hitz 
egiten dute, eta babes osoa eskain-
tzen diote. Gertatu denaren inguruan 
hitz egiten dute eta inprimaki batzuk 
betetzen dituzte, idatziz ere kasua jaso-
tzeko. Gure laguntza osoa duela esaten 
zaio, hemen gaudela nahi eta behar 
duenerako. Gero, zuzenean, erasotzai-
learekin edo erasotzaileekin hitz egiten 
da. Bakoitzarekin hamar minutu, ge-
hiagorik ez. Eta bilera horren helburua 
da jazartzaileak konpromisoa hartzea 
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bere jarrera aldatzeko. 

Erasotzailearekin bilerak egiteko iriz-
pideren bat izaten duzue kontuan?
Bi modu daude elkarrizketa hori egi-
teko: zuzenekoa eta zeharkakoa. Eta 
ikastola bakoitzak aukeratzen du zein 
eratan egin nahi duen bilera. Elkarriz-
keta zuzenekoa denean, zera esaten da: 
“Badakizu honi txistua bota diozu-
la eta gainera dutxetan dagoenean 
hormaren kontra zapaldu duzula, jada 
lau aldiz jarraian… Jarrera hori hemen 
ez da onartzen eta aldatu egin behar 
duzu. Hemendik aurrera zer egingo 
duzu pertsona hau ondo senti dadin?”. 
Zeharkakoan, berriz, ondokoa esango 
genuke: “Zure gelako ume hau oso 
txarto sentitzen da, oso minduta dago 
jasaten ari den erasoengatik, dutxetan 

zegoela bultzatu egin dute, txua bota 
diote… oso gaizki ari da pasatzen. 
Beraz, zuk zer egin dezakezu zure kide 
honen egoera hobetzeko?”. Eta elka-
rrizketaren amaieran konpromiso bat 
hartzen dute erasotzaileek eta idatziz 
sinatzen dute: “Nik neuk ez dut egingo 
gehiago horrelakorik eta norbait ikus-
ten dudanean esango diot ez egiteko”, 
adibidez, edota beste edozein. 

Erasotzaileari ez zaio uzten gaia 
desbideratzen. Batzuetan biktimari 
errua botatzen hasten dira, hark beste 
kasuren batean egindako zerbait go-
goraraziz: “Hau egin dut, baina berak 
ere beste batean…”. Kasu horietan 
ikasleari esaten zaio hori beste gai bat 
dela, baina orain ez direla kontu hartaz 
ari, eta nahi badu auzi horri beste ba-
tean helduko diotela: “Orain hori ez da 
gaia. Beste arazoren bat baduzu, gero 
saiatu gaitezke hori konpontzen, baina 
orain eraso honetaz ari gara hizketan 
eta honi jarri behar diogu konponbi-
dea”. 

Hala, oso epe motzean erasotzaile 
guztiekin hitz egitea lortzen dugu, eta 
bakoitzak bere konpromisoa har-
tzea. Gero, erasotzaile guztiak batera 
elkartzen ditugu eta bakoitzak bere 
konpromisoa ahots goraz irakurtzen du 
besteen aurrean. Eta hurrengo bilera 
adosten dugu erasotzaileekin. Ordu-
rako, biktimarekin ere adostua izaten 
dugu hurrengo bilera, lehenik berare-
kin hitz egiten baitugu beti.

Hala, fasez fase jarraipen bilerak egi-
ten ditugu, ikusi arte benetan aldaketa 
gertatzen ari dela eta jazarpena desa-
gertzeko bidean dela. Noski, horrekin 
batera, batetik, gurasoekin hitz egiten 
dugu, eta haiekin elkarlanean aritzen 
gara. Eta, bestetik, tutoreak, gelan, 
taldearekin lanketa egiten du, bereziki, 
jazarpen-kasuen aurrean txalo egiten 
dutenak edota bizkarra ematen dutenak 
mugiarazteko eta biktimaren alde 
jarrarazteko.

Bide horretatik, KiVa-programaren 
Finlandiako arduradunen esanetan, 
kasuen % 78tan desagertu egiten da 
EXOO\LQJD������DQ�KREHWX��HWD����DQ�
igo egiten da. Azken kasu horretan, 
bullyinga desagertzen ez bada, eta era-
sotzaileak berdin jarraitzen badu, araua 
aplikatzen da eta erasotzailea zigortu 
egiten da. Baina, gure nahia egoera 
horiek saihestea da. Guk ikastolara 



datozen umeak hezi egin nahi ditugu 
eta jarrera desegokiak aldarazi, baina 
ez zigortu. 

Familiek zein toki dute programan? 
Nola ari zarete familiekin lanean?
Oso paper garrantzitsua jokatzen dute 
KiVa-programaren barnean gura-
soek. Esate baterako, gure ikastolako 
kasuan, jada lehen eskutitza bidali 
zaie esanez programa honetan sarturik 
gaudela. Bilerak ere egin ditugu LHko 
guraso guztiekin programa osoa azal-
tzeko: KiVa-taldea nork osatzen duen, 
zein den programaren helburua, unitate 
didaktikoetan zer landuko den… 

Horrez gain, propio gurasoentzat 
egindako gida bat dago online: kiva-
program.net/basque edonork eskura 
dezake euskaraz eta gaztelaniaz. 
Gida horretan, batetik, teoria apur bat 
ematen da bullyingari buruz: bullyin-
ga zer den, bullying mota desberdi-
nak, umeek hartzen dituzten rolak…  
Bestetik, berriz, aholkuak ematen 
zaizkie gurasoei seme-alabekin hitz 
egiteko.  Biktima izanik, erasotzailea 
izanik edo ikuslea izanik, zein mezu 
helarazi behar zaien esaten da eta 
euren egunerokoan nondik nora jo 
behar duten. Eta beste ezeren gai-
netik, familiei ere gure babes osoa 
ematen diegu. Badakite ikastolan 
baliabideak ditugula jazarpen-kasuei 
aurre egiteko eta guregana jo dezake-
tela lasaitasun osoz.

Bullyinga ez da eskolan soilik ger-
tatzen, kalea ere hor dago. Eta gaur 
egun, sare sozialen bitartez, erraz 
gaindi dezake eskolako eremua. 
Eskolatik haragoko eremu hori ere 
hartzen du programak kontuan? Nola 
eragin eremu horretan?
Ciberbullyinga bullying mota bat da. 
Egia da gaur egun bullyinga eskola-
tik harago heltzen dela. Heltzen da 
umearen logelaraino, bere txokorik 
pribatueneraino. Ez beti, baina kasu 
gehienetan ciberbullyinga gertatzen 
denean, ikasgelan ere beste bullying 
motaren bat gertatu ohi da. Orduan, 
Turkuko Unibertsitateko KiVa-progra-
maren arduradun Christina Salmivallik 
dio bullying modu tradizionaletan era-
ginda, ciberbullyinga ere jaitsi egiten 
dela. Eta hori da gu ikastolan egiten ari 
garen lanketa.
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Emaitza onak eman ditu Finlandian, 
baina hango testuinguru kulturala 
eta hemengoa diferenteak dira. Nola 
egokitu duzue Euskal Herrira?
Egokitu dugu, bai. Baina moldaketa 
bereziki azalekoa izan da. Izan ere, 
muina berbera da. Adibidez, itzulpe-
nak egiterakoan gureganatu egin di-
tugu kasuak eta haurrak izotz gaineko 
hockey-an ibili beharrean, esku-pilotan 
jokatzen jarri ditugu. Edota, beste zer-
bait esatearren, KiVa-taldearen osaera 
ere geure errealitatera ekarri dugu. 
Izan ere, han ikastetxeetan erizaina 
dute, udaleko giza-laguntzailea… Bes-
WH�ÀJXUD�EDW]XN�GLWX]WH�.L9D�WDOGHNR�
kide direnak, baina guk beste egoera 
bat dugu eta hori ere moldatu egin 
behar izan dugu. Baina programaren 
funtsa, ikerketa sendoetan dago oina-
rritua eta, han eta hemen berbera da. 

Zein emaitza espero dituzue? Eta 
nola ebaluatuko duzue programa?
Gure esperantza da ditugun jazarpen-
portzentajeak murriztea. Eta ebalua-
zioa? Dagoeneko horretan ari gara. 
Urtarrilean jarri dugu KiVa martxan, 
baina aurreko maiatzean ikasle eta 
irakasle guztiok —18.000 pertsonak 
baino gehiagok— bete behar izan 
genuen online inkesta bat, gure ikaste-
txeetako bullyingaren gaineko ebalua-
zioa egiteko. Turkuko Unibertsitateko 
programaren arduradunek diagnostiko 
bat egin ahal izan zuten hala, progra-
ma martxan jarri aurretik errealitatea 
nolakoa zen ikusteko. Datorren maia-
tzean berriro beste balorazio bat egin-
go digute. Lau urtetan zehar jarraian 
beteko ditugu ikasleek eta irakasleok 
inkesta horiek eta hor ikusiko dugu 
KiVa-rekin zer-nolako eboluzioa izan 
dugun. 

Hortaz, Turkuko Unibertsitateko 
taldea da 52 ikastolako KiVa-progra-
maren ardura daramana?
Bai, haiekin egin dugun kontratuaren 
barruan, hitzartuta dago haiek direla 
programaren arduradunak. Turkun 
irakasle talde bat dago honetan aritzen 
dena. Eta oso gainean daude egiten 
ditugun gauza guztietan. Eta kon-
trolatzeaz gain, laguntza handia ere 
ematen digute. Edozein gauzatarako 
dei diezaiekegu, eta segituan artatzen 
gaituzte. 

“Batez ere, 
jazartzailearen 
ekintzak txalotzen 
dituztenengan edota 
jokabide horiei 
bizkarra ematen 
dietenengan eragin 
nahi dugu. Badirudi 
ikasle horien jarrera 
aldatzen bada, eta 
erasotzaileari kasurik 
egiten ez badiote, 
pixkanaka jazartzailea 
bere jarrera aldatzen 
hasten dela eta 
erasoak egiteari uzten 
diola”

 



ESPERIENTZIAK 
NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEAREN PROIEKTUA

Gure ondarea QR kodean

erabili dituzte informazioa jasotzeko 
eta zabaltzeko, eta, QR kodeen bidez, 
publikoaren esku jarri dute informazio 
hori guztia. Lanketa horren bitar-
tez, aukeratu duten elementu horren 
inguruko garrantziaz jabetzen hasi dira 
ikasleak. Prozesu honetan garrantzi 
berezia hartu du NIEko IKT taldeak, 
izan ere dokumentuak digitalizatzeko 
eta QR kodeetara bihurtzeko ezinbes-
tekoa izan da bere laguntza. Halaber, 
hizkuntzetako irakasleen lana zein 
gizarte arlokoen aholkularitza ere 
aipatu behar da.

Urrats hauek egin dituzte, elementu 
adierazgarriak aukeratu dituztenetik 
QR kode bidez publikoaren esku jarri 
arte: 
�� Proiektua pentsatu eta bideraga-

rritasuna aztertu dute.
�� Proiektua diseinatu dute.
�� Informatika-arduradunen 

mintegian aurkeztu dute euren 
egitasmoa.

�� Zuzendarien mintegian mahaira-
tu dute.

�� Ikastoletako seigarren mailako 
ikasleekin landu dute proiektua. 

�� Hainbat erakunderekin (Via-
nako Printzea Erakundearekin 
eta Iruñeko Artzapezpikutzare-
kin) elkarrizketak izan dituzte, 
proiektuaren egokitasunaz ados 
jartzeko.

�� Vianako Printzea Erakundeak 
proiektuen zabalpenerako duen 
deialdian parte hartu dute, eta 
diru-laguntza lortu behar izan 
dute.

4VSTSWEQIR�LSRIR�\IHIE�
TIVXWSREO�X\MOMXEXMO�LMVMXEV�
EVHYVEXWY�M^ER�HEMXI^IR�
LI^XIE�HE��%VHYVEXWY�
MRKYVYQIREVIOMR��FIKMVYRIXWY�
REXYVEOS�IPIQIRXYIOMR��
FIVIR�LIVVMOS�IVEMOYRX^E�
LMWXSVMOSIOMR��EVOMXIOXYVEVIOMR��
IXE�EVXEXWY��E^OIR�ƙRIER��
FIVIR�SRHEVIEVIOMR��0SV�
HI^EKYR�TIVXWSREO�FIVIR�
SRHEVIEVIR�NEOMXYR�M^EXIE�IXE�
EVHYVEXWY�FMPEOEX^IE�

Irene Lopez Goñi

NUPeko irakaslea 

Proiektu honetan, Nafarroako 
14 ikastolak hartu dute parte, 
492 ikaslek eta 60 irakaslek 
(euskarakoak, ingelesekoak 

eta teknologia berrietakoak) guztira. 
16 udalek parte hartu dute, eta, guzti-
ra, 750 artxibo sortu ditugu. 

Ikasleek euren herrietan edo baila-
retan bospasei elementu adierazgarri 
LGHQWLÀNDWX�GLWX]WH��HOHPHQWX�DUNLWHN�
tonikoak zein ingurumenari dagoz-
kionak. Elementu horien inguruko 
informazioa bilatu eta bildu dute, 
eta zehatz eta garbi deskribatu dute 
aukeratutako elementu hori, hiru 
hizkuntzetan gutxienez (euskaraz, 
gaztelaniaz eta ingelesez, eta, zenbait 
kasutan, frantsesez eta alemanez ere 
bai). Euskarri idatzia eta ahozkoa 



hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�SXWEMPE���-�  ��

�� Hainbat udali eta norbanakori 
baimenak eskatu dizkiete.

�� Proiektua aurrera eraman dute.
�� Zabalpen-lana egin dute.

Proiektua aurrera eramateko 
arrazoiak
Proiektu hau aurrera eramateko, 
garrantzi handia izan du erabili dugun 
IRUPDWXDN��L]DQ�HUH��]DEDONXQGH�
handia lortu dugu, batetik, hainbat 
hizkuntza erabili ditugulako, eta, 
bestetik, bilatu eta bildu den informa-
zio guztia hainbat euskarritan zabaldu 
GXJXODNR��LNXVL]NR�EDOLDELGHHQ�ELGH]��
batetik (idatziz eta argazkien bidez), 
eta entzunezko baliabideen bidez, bes-
tetik. Irisgarritasunaz gain, berritasuna 
nabarmendu behar dugu, QR formatua 
hizkuntza berria baita ikasleentzat. 
Beraz, teknologia berrien alorrean 
ikasteko aukera eman digu egitasmo 
honek.

Eleaniztasunari esker, atzerritar asko-
rengana iristeko modua izan dugu, eta, 
beraz, Nafarroako ondarea zabaltzeko 
aukera eman du proiektuak. Baina, 
atzerritarrentzat ez ezik, interesgarria 
izan da nafarrentzat ere. Izan ere, 16 
herri eta, hortaz, 16 udal egon dira 
tartean, eta interesgarria izan daiteke 
herritar horientzat, bereziki, euren he-
rrietako ondarearen berri QR kodeen 
bidez jasotzea. 

Nafarroaren ondarea izugarri handia 
eta baliotsua da, naturari zein arkitek-
turari begira, eta, lehentxeago aipa-
tutako atzerritarrak eta herritarrak ez 
ezik, haurrak txikitatik ondare honen 

garrantziaz eta zaintzaz lehenbailehen 
jabetzea eta horretan heztea zeinen 
garrantzitsua den erakutsi digu lanean 
aritu garen guztioi. Neska-mutilak hi-
ritartasun arduratsuan hezi nahi badi-
tugu, badugu zer eginik arlo horretan 
ere. Gertuko elementuak aukeratzeko, 
EDOLRWVXHQDN�LGHQWLÀNDW]HNR��LQIRUPD-
zioa biltzeko eta ahoz komunikatzeko 
ardura ematean, ondarearen zaintzaren 
protagonista bihurtu ditugu. Era ho-
rretan, Nafarroako ondarearen jakitun 
eta zaintzaile bihurtu nahi izan ditugu 
haurrak txikitatik, lan honen bidez.
/DQD�H]�GD�DPDLWX��SURLHNWX�KRQHWDQ�

jarraitzeko aukera ikusten dugu, eta 
prozesu hau guztia errepika dezake-
gu gure herrietako ondare guztia QR 
kodean ematen dugun arte!

Hainbat erakunderen partaidetza
,NDVOHDN�KDLQEDW�HUDNXQGH�RÀ]LDOHWDNR�
arduradunekin harremanetan jarri dira, 
proiektu hau aurrera eraman ahal iza-
teko, besteak beste, Vianako Printzea 
Erakundeko Ondasun Zuzendaritzare-
kin (Jesus Ascuncerekin hasieran, eta 
gaur egungo Carlos Martinez zuzenda-
riarekin ondoren). Erakunde horretako 
Kultura Zuzendaritza Orokorreko sor-
men eta zabalkundeko atalarekin ere 
harremanak izan dituzte. Iruñeko Ar-
tzapezpikutzako hainbat pertsonarekin 
ere izan dituzte harremanak, bereziki, 
Carlos Ayerra ekonomo jaunarekin. 
Ikastolak dauden herrietako udal-or-
dezkariekin ere hitz egin beharra izan 
dute, bai eta NIE Nafarroako Ikastolen 
Elkarteko ordezkariekin ere, zuzenda-

ritza eta proiektu-arduradunekin, hain 
zuzen ere.  

Zabalkunderako plana
�� Egin dugun lana Nafarroako 

gizarte osoari aurkeztu diogu: 
1. Nafarroako Ikastolen Elkar-

teko arduradunen eskutik, 
prentsaurrekoa egin dugu 
parte hartu duten erakun-
deekin batera, egindako lana 
azaltzeko.

2. Informazioa emateko, trip-
tikoak zabaldu ditugu QR 
kodeekin. Turismo-bulegoe-
tan eta aukeratutako beste 
hainbat lekutan utziko ditugu 
triptikoak.

�� NIEko hezkuntza-komunitatean:
1. Ikastola bakoitzean triptikoak 

banatuko ditugu.
2. Ikastolen aldizkarietan artiku-

lua argitaratuko dugu.
3. Ikastolen Elkarteko “Ikastola” 

aldizkarian argitaratuko dugu.
4. NIEko sare sozialetan argita-

ratu dugu berria (webgunean, 
Facebooken, Twitterren).

�� Maila profesionalean zabaldu 
dugu berria:
1. Aldizkari espezializatuetan 

argitaratu  dugu (Aula, Hik 
Hasi...)

�� Ikastolan, familietan:
1. Bisita gidatuak antolatuko di-

tugu, eta triptikoak banatuko 
ditugu bisita horietan.

2. Ikastola guztietako QR ko-
deak banatuko ditugu.



ESPERIENTZIAK: GURE ONDAREA QR KODEAN

2016an aukeratutako elementuak - QR kodeen zerrenda
�3LEVVE��IPIQIRXY�KILMEKSVIR�MRJSVQE^MSE�IWOYVEX^IOS�FIKMVEXY�[[[�REJEVVSEOSMOEWXSPEO�RIX�[IFKYRIER

IKASTOLAREN IZENA MONUMENTUAREN IZENA QR KODEA
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PEDAGOGO
SORTZAILEAK
Bernard Aucouturier

Bernard Aucouturier 1934. 
urtean jaio zen, Tours-etik 
(Frantzia) gertu dagoen herri  
batean. Lau anai-arrebetan 

txikiena zen, eta gurasoak irakas-
leak ziren. Freineten pedagogiaren 
jarraitzaileak ziren, eta askatasuna 
ematen zioten eskolara bakarrik edo 
lagunduta joatea erabakitzeko, baita 
tarteka naturara ihesaldi “alternati-
boak” egiteko aukera ere.

Kirolzalea zen Aucouturier, eta, ho-
rren ondorioz, gorputz-hezkuntzako 
ikasketak egin zituen. Han ezagutu 
zuen Jean Le Boulch, gorputz-
hezkuntza tradizionala ezbaian jartze-

ra eraman zuen irakaslea. 
Geroztik, P. Vayer eta A. Lapie-

rreren lanekiko interesa agertu 
zuen. Eta Freud, Doltó, Ajuriagerra, 
Montessori, Dewey, Decroly, Freinet, 
Makarenko, Neill... eta beste hainba-
tenekikoa, ondoren.

1959an, gorputz- eta kirol-hezkun-
tzako irakaslea zen.
$OMHULDQ�HJLQ�]XHQ�VROGDGXW]D��JDUDL�

latza izan zen, eta planteamendu 
humanisten garrantziaz eta anizta-
sunaz jabetzea ekarri zion. 1961ean, 
Lyonen gorputz-hezkuntzako irakasle 
zelarik, haur gorren berreziketan 
lanean ari zen talde batekin lan egin 
zuen. Lan horrek bideratu zuen 
Aucouturierren ondorengo norabide 
profesionala: Toursera joan zen lan 
egitera, eta gorputz-hezkuntzako 
irakasle izendatu zuten, berreziketako 
espezialitatean (1962).

Garai hartan erabaki zuen ekintza-
askatasunean eta haurraren adieraz-
teko ahalbidean —mugimenduaren, 
marrazketa librearen edota pinturaren 
bidez— oinarrituriko pedagogia 
praktikan jartzea.

Ikuspegi horrekin berarekin hasi zen 
heziketa-eremuan lanean. Frantziako 
68ko maiatza dago mugimendu ho-
rren atzealdean. Mugimenduaren eta 
adierazpide sinbolikoen bidez hau-
rraren ekintza eta adierazpen libreak 
erabiltzeko posibilitateak ikertzen ari 
zela, Andre Lapierre ezagutu zuen, 
eta harekin kolaboratu zuen 70eko 
urteetan eta 80ko hamarkadaren 

Alvaro Beñaran

Psikomotrizista 
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hasieran.
Ondoren, beste aro bat heldu zen: 

profesional talde batekin ASEFOP 
sortu zuen, Aucouturier Praktika 
Psikomotorraren Heziketa Eskolen 
Europako elkartea. Elkarte horrek 
biltzen ditu gaur egungo Aucouturier 
Praktika Psikomotorraren barne-
ko Europako hezitzaile gehienak. 
Aucouturierrek 2009an utzi zuen 
elkartea.

Gaur egun, jarduera hezigarriak 
egiten jarraitzen du, Praktika Psiko-
motorraren Nazioarteko Eskolan.

Aucouturier Praktika Psikomotorra, 
oinarri teoriko-praktikoak
Izendapena bera da nabarmendu be-
harreko lehen kontua: “praktika”. Ez 
da, beraz, teoria bat, praktika, peda-
gogia eta planteamendu terapeutiko 
bat baizik. Oinarrizko abiapuntu bat 
du: haurra aseguratze- eta berrasegu-
ratze-baliabide propioen sortzaile eta 
subjektu izateko —bai bere garapen-
prozesuaren erronken aurrean, bai 

prozesuan bertan sor daitezkeen 
zailtasunen aurrean—, haren gaitasun 
autonomoak bete-betean indarrean 
jartzea ahalbidetuko duten formula 
hezigarri eta terapeutikoak bilatu 
behar dira.

Bernard Aucouturierrek, haurre-
kin egindako lanetan, ikusten zuen  
gorputzarenak edo mekanika moto-
rrarenak soilik ez ziren beste faktore 
batzuk zeudela ekintza motorrean. 
Eta ez zuen gustuko helduak zuzen-
dutako ariketen dinamika, mugi-
mendua “irakastera” edo haurren 
mugimendu desegokiak “zuzentzera” 
bideratua zegoena. 

Horrek hainbat alderdi ikertzera 
eraman zuen, eta alderdi horiek izan-
go dira bere praktikaren oinarria eta 
bere marko teoriko eta kontzeptualari 
zentzua emangon diotenak:
�� Ekintza-askatasunaren garran-

tzia.
�� Ekintzaren globaltasuna, per-

tsonaren alderdi guztiak adie-
razten dituena (gorputzezkoak, 

afektiboak eta kognitiboak).
�� Haurrak helduarekin ezartzen 

duen harremanaren kalitatearen 
garrantzia.

�� Ekintza, mugimendua, jolasa, 
hitza eta jarduera sinbolikoak, 
haurraren nortasunaren adieraz-
pide eta eraikuntzaren osagai 
direnez.

�� Gorputzezko erregistroen oina-
rrizko garrantzia helduaren eta 
haurraren arteko harremanean.

�� Haurraren eta helduaren arteko 
harremana bien autonomiaren 
berme handienarekin garatzeko 
segurtasun-eremu bat izatearen 
garrantzia.

�� Haurrak ibilbide bat, proze-
VX�EDW�EL]LW]HD�DKDOELGHW]HD��
gorputzezko sentsazioak —eta 
haiei lotutako afektuak, emo-
zioak eta sentimenduak—, iru-
diak eta adierazpen sinbolikoak 
(hitza, jolas sinbolikoa, ipuinak/
istorioak, irudikapen plastikoak 
eta haurraren unean uneko iza-
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tearen eta egotearen adierazpen 
sinbolikoak ere diren ekintza 
motorrak).

Osagai horietatik abiatuta, metodo-
logia bat eraiki zuen Aucouturierrek, 
“praktika psikomotor hezigarriko 
saioa”, zeinak berariazko garapena 
duen talde txikietako laguntza eta 
banakako terapia-eremuetan ere.

Haurraren ekintza librea onartzeak 
pedagogia “ez-direktibo” baten 
markoa sortzen du, hau da, ez dira 
lantzen motrizitatea “irakastera” edo 
“erabiltzera” bideratutako ariketak 
eta metodologiak, baizik eta markoa 
eta haurraren ekintza inguratzen duen 
guztia lantzen da, haurrak ahalik eta 
mugarik txikienarekin gauza dezan 
bere ekimena. Haurraren bat-bateko 
ekintza eta munduan izateko eta 
egoteko haren jatorrizko modua dira 
abiapuntuak.

Haurraren izatea ezaugarritzen 
duen globaltasunak globaltasun horri 
erantzun nahi dion saio-eredu baten 
HUDLNXQW]D�GDNDU��HVSD]LRHQ�GLVHLQXD��
haurraren eskura jarritako materialen 
hautaketa, denboren antolaketa eta 
proposatu beharreko jarduerak har-
tzen dira kontuan.

Harremanaren garrantzia eta kali-
tatea dira praktika honen funtsezko 
ardatzetako bat, eta berebiziko lekua 
du psikomotrizistaren heziketan, hau 
da, bat-bateko ekintza global horretan 
haurrari garapen eta heltze psikolo-
gikoko prozesua eraikitzen lagun-
duko dion helduaren formakuntzan. 
Psikomotrizitate-saioetako egituran 
garatutako aspektu teoriko eta meto-
dologiaz gain, “Psikomotrizistaren 
formakuntza pertsonala” deiturikoa 
GD��H]�GD�WHUDSLD��H]WD�KD]NXQGH�
pertsonaleko taldea ere, psikomotrizi-
tate-gelan lan egingo duen profesio-
nalak hainbat kontzeptu barneratzea 
helburu duen prozesua da: entzutea, 
enpatia, doitze-gaitasuna, prestasun 
toniko eta afektiboa, haurren bat-ba-
teko ekintzak laguntzeko, onartzeko, 
sostengatzeko eta eusteko jarreren 
garapena. Taldean egindako ibilbide 
pertsonal bat da, zeinean, bizipen-
egoeretatik abiatuta, pertsonak bere 
buruaren kontzientzia hartzea bila-
tzen den, pertsonaren baitako sen-
tsazioen, emozioen eta irudien bidez, 

bere burua eta haurrarena  
—eta harekin dagoenean gertatzen 
den guztia— hobeto ulertzeko balia-
garria gerta dakion.

Psikomotrizitate-saioetan, haurren 
ekintzen bidez profesionalarengan 
pizten diren oihartzun guztiak bide-
UDW]HD�GD�KHOEXUXD��PRGX�KRUUHWDQ��
profesionalak ekintza horien gainean 
egindako proiekzioen kutsadura 
ahalik eta txikiena izango da, eta 
haurren benetako beharretara egoki-
tutako erantzunak sortzeko baliabide 
egokienak garatuko dira.

Aucouturier Praktika Psikomotorra-
ren oinarrizko kontzeptuak
�� Adierazkortasun motorra: 

haurrak munduan izateko eta 
egoteko duen modu pertsonala 
da. Bere gorputz-jarreren bidez, 
mugimenduaren bidez, ekintzen 
bidez, betetzen dituen espazio-
en bidez, jolasean erabiltzen 
dituen materialen bidez eta 
haiek erabiltzeko moduaren 
bidez, denboraren bizipenaren 
bidez, desplazamenduen bidez, 
helduekiko eta bere adinekoe-
kiko harremanaren bidez… 
adierazten du.

�� Larritasun arkaikoak, “gor-
putzaren galerakoak” (lehen 
6-8 hilabeteetan): haurtxoak 
gertakizun afektibo mingarrien 
ondorioz esperimentatzen 
GLWXHQ�EL]LSHQDN�GLUD��EDUQHUDWX�
egiten dira, eta arrastoak uzten 
dituzte gorputzean. Bizitzaren 
lehen garai horretan egitura 
psikiko heldurik ez dagoenez, 
arrastoek “inkontziente korpo-
ralean” irauten dute, eta eragina 
dute etorkizuneko psikismoaren 
eraikuntzan. Desintegrazioare-
kin, zatikatzearekin, erortzeare-
kin, urtzearekin, hedatzearekin 
eta gorputz-mugen galerarekin 
lotutako bizipenak dira. (D. 
Winnicotek jasotako kontzep-
tuak dira). 

�� Banantzeak, abandonuak edo 
“bestearen galerako” larrita-
sunak (lehen 6-8 hilabeteetatik 
30-36 hilabeteetara): bestearen 
presentziari edo haren faltari 
lotutako bizipenak dira, eta 
bere pertsona subjektu bereiz-

PEDAGOGO SORTZAILEAK: BERNARD AUCOUTURIER

“Aucouturierren 
praktika psikomotorra 
ez da teoria bat, baizik 
eta praktika, pedagogia 
eta planteamendu 
terapeutiko bat da. 
Oinarrizko abiapuntu 
bat du: haurra 
aseguratze- eta 
berraseguratze-
baliabide propioen 
sortzaile eta subjektu 
izateko —bai bere 
garapen-prozesuaren 
erronken aurrean, bai 
prozesuan bertan sor 
daitezkeen zailtasunen 
aurrean—, haren 
gaitasun autonomoak 
bete-betean indarrean 
jartzea ahalbidetuko 
duten formula hezigarri 
eta terapeutikoak bilatu 
behar dira”



garri gisa eraikitzeko haurraren 
ahalbideei eragiten diete. 

�� “Kastrazio edo osagabeta-
sunaren” larritasunak (lehen 
30-36 hilabeteen eta 6-7 urteen 
artean): gorputz-unitate berezi-
tuaren oinarrizko eraikuntzatik 
sortutako bizipenak dira, eta 
bat egiten dute Freuden “fase 
HGLSLNRDUHNLQµ��,GHQWLÀND]LR�
sexualaren prozesuekin lotuta 
daude.

�� “Berraseguratze-ekintzak/jola-
sak” heltze-prozesuan bizitako 
larritasunen aurrean: heltze-
prozesuan bizitako larritasunak 
arintzeko edo gainditzeko 
haurrak erabiltzen dituen ba-
liabideak dira. Plazer sentsorial 
eta motorrean oinarritutako 
ekintzak izan daitezke, joko 
sinbolikoak…

�� “Plazerezko afektuak eta dis-
plazerezko afektuak”. “Parteka-
tutako plazera” haurren ekintzei 

eta haien heltze-prozesuari 
zentzua ematen saiatzen den 
eraikuntza teorikoa da. Au-
couturierrek funtsezko garran-
tzia ematen dio “plazerari”, 
haurrak izango dituen bestea-
rekiko harreman-esperientzien 
kantitateak eta kalitateak 
plazerezko edo displazerezko 
sentsazioak bizitzea ahalbi-
detuko diotelako. Sentsazio 
horiek oinarrizko egitura bat 
osatuko dute, gorputzezkoa, 
lehenik, eta psikikoa, ondoren, 
bere buruarekin, bestearekin eta 
inguruarekin harremanak izate-
ko modua baldintzatuko duena. 
Bestearekin “partekatutako 
plazeraren” bizipena da motor 
nagusia nortasun osasuntsu ba-
ten garapena ahalbidetuko duen 
gorputz-unitatearen eta unitate 
psikikoaren eraikuntzan. 

�� “Ekintza-mamuak” edo “Ekin- 
tza-fantasiak” (“mamu” hi-

tzaren ordez “fantasia” hitza 
hobetsi du berriki Aucouturie-
rrek, frantsesez bi hitz erabil-
tzen direlako mamua adierazte-
ko: “fantôme” (gazteluko gure 
mamua) eta “fantasme” edo 
“phantasme” (hauxe da Au-
couturierrek erabiltzen duena 
eta “fantasia, haluzinazioa” 
esan nahi du). Larritasunak 
gainditzeko haurrak garatu 
behar duen gaitasunari buruz 
ari da Aucouturier, eta lehen 
aipatutako berraseguratze-
baliabideak sortzearekin lotuta 
dago. “Ekintza-fantasiak” sin-
bolizazio-gaitasunen hazia dira, 
haietara iristeko eman beharre-
ko urratsa: haurrak bestearekiko 
harremanetan bizitako plazera 
erreproduzitzeko egiten dituen 
ekintzak dira. Beraz, ikusten 
dugunez, kontzeptu hauek 
guztiak elkarren artean loturik 
daude: larritasunak, plazera, 
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gaitasuna. Hau da, haurrari 
neurritsua izaten eta egituratzen 
lagunduko dion erreferentzia 
bat, haren desira eta gaitasunak 
erreprimituak eta mugatuak 
izan gabe. Hau da, psikomotri-
zitate-gelaren oinarrizko legea 
—“ez minik hartu ez minik 
egin”— defendatzen duen erre-
ferentzia bat, haurrak pixka-
naka-pixkanaka sar daitezen 
sinbolikoaren eta errespetuzko 
komunikazioaren munduan.

�� “Kide sinbolikoa” izateko 
gaitasuna, hau da, haurraren 
ekintza/jolasa lagundu, zuzendu 
eta baldintzatu gabe, zentzua 
emanez eta balioan jarriz. 
“Haurrarentzat” egiten duen 
heldu bat, haren espazioa hartu 
ordez, espazio hori ahalbide-
tzen duena.  

&MFPMSKVEƙE
Artikulu hau osatzeko erabilitakoa 
eta gaian sakontzeko gomendaga-
rria:
��$UQDL]��3��HWD�EHVWH�EDW]XN��La 
psicomotricidad en la escuela: una 
práctica preventiva y educativa. 
Ediciones Aljibe. 2. argitaraldia. 
Malaga, 2008.
��$XFRXWXULHU��%��HWD�EHVWH�EDW]XN��
La práctica psicomotriz. Reeduca-
ción y terapia��(GLWRULDO�&LHQWtÀFR�
médica. Bartzelona, 1985.
��$XFRXWXULHU��%���Los fantasmas 
de acción y la práctica psicomotriz. 
Editorial Graô. Bartzelona, 2004.
��$XFRXWXULHU��%���“L´enfant terri-
ble”. ¿Qué hacer con el niño difícil 
en la escuela?. Editorial Graô. 
Bartzelona, 2012.
��$XFRXWXULHU��%��HWD�0HQGHO��*���
¿Por qué los niños y las niñas se 
mueven tanto? Lugar de la acción 
en el desarrollo psicomotor y la ma-
duración psicológica de la infancia. 
Editorial Graô. Bartzelona, 2004.
��5RWD��-���La intervención psico-
motriz: de la práctica al concepto. 
Editorial Octaedro. Bartzelona, 
2015.
��9DQ�1LHXZQHKRYHQ��&��NRRUG��
Aucouturier, B. eta beste batzuk: 
Miedo a nada…Miedo a todo. El 
niño y sus miedos. Editorial Graô. 
Bartzelona, 2004.

berraseguratze-jolasak, ekintza-
fantasiak eta adierazkortasun 
motorra.

Psikomotrizistaren jarrerak
Orain arte ikusi dugunez, besteare-
kiko harremana funtsezkoa da hau-
rren heltze-prozesuan, eta, beraz, bes-
tearen presentziaren kalitatea, hau da, 
haurraren ekintza eta adierazkortasun 
motorra hartzeko, entzuteko, ulertze-
ko eta erantzuteko duen modua.

Horren ondorioz, haurraren gaita-
sunak eta ekintza ez zuzentzeko eta 
ez ordezkatzeko psikomotrizista-
ren gaitasuna funtsezko osagaia da 
Aucouturier Praktika Psikomoto-
UUHDQ��SVLNRPRWUL]LVWDUHQ�HJLQNL]XQD�
da marko bat eraikitzea, haurraren 
ekintza-desirak martxan jarri ahal 
izateko ingurune egoki bat. Hori dela 
eta, jarrera-sistemaz hitz egin beharra 
dago: 
�� Haurraren gaitasunetatik abiatu, 

eta ez jarri arreta zailtasunetan 
edo “falta zaionean”. Hau da, 
NRQÀDQW]D�HWD�VHJXUWDVXQH]NR�
ingurua sortu, haurrarengan 
ekintzarako desira sortu, horren 
ondorioz ekintza bera sor dadin, 
psikomotrizistaren arretazko 
begirada enpatikoa lagun. 
Helduak aitortutako ekintza-
gaitasuna oinarrizko motorra 
izango da haurrak heldutasun 
psikologikoa eta autonomiako 
baliabideak eraiki ditzan.

�� Entzute enpatikorako gaitasuna. 
Hau da, haurraren adierazkor-
tasun motorrak gugan sortzen 
dituen oihartzun toniko eta 
afektiboen aurrean irekita egon, 
haren emozioak, sentsazioak 
eta aldarteak jasoz eta onartuz. 
“Distantzia egoki” batetik egin 
behar da, hots, nahikoa gertu 
egon behar dugu, haurraren bi-
zipenek gu “uki” gaitzaten, bai-
na nahikoa urrun ere bai, haiek 
har ez gaitzaten eta gure oi-
hartzunek umea har ez dezaten. 
Hau da, elkar ulertze enpatiko 
batetik, haurrari berraseguratze-
baliabide autonomoak eraiki-
tzen lagunduko dioten ekintzak 
eta jarrerak ekarriko dizkion 
harremana izan behar dugu.

�� /HJH�VHJXUWDVXQ�ÀJXUD�L]DWHNR�

“Haurraren ekintza 
librea onartzeak 
pedagogia ‘ez-
direktibo’ baten 
markoa sortzen du, 
hau da, ez dira lantzen 
motrizitatea ‘irakastera’ 
edo ‘erabiltzera’ 
bideratutako ariketak 
eta metodologiak, 
baizik eta markoa eta 
haurraren ekintza 
inguratzen duen guztia 
lantzen da, haurrak 
ahalik eta mugarik 
txikienarekin gauza 
dezan bere ekimena. 
Haurraren bat-bateko 
ekintza eta munduan 
izateko eta egoteko 
haren jatorrizko modua 
dira abiapuntuak”





Hezkuntzak helbururik badu, 
etorkizuneko gizarteko kide 
L]DQJR�GLUHQ�KRULHL�ïHWD�
HJXQJRHLï�KH]LNHWD�RVR�EDW�

HPDWHD�GD�KHOEXUX�KRUL��;HGHD�ÀQND� 
tzerakoan erabateko adostasuna na-
barmentzen bada ere, eztabaida sortu 
izan da hezkuntza-komunitatean, hel-
burua gauzatzeko bidearen inguruan.

Urrutira joan gabe, Jose Ignacio 
Wert Espainiako Hezkuntzako minis-
tro ohiaren LOMCE proposamenak 
oinarrizko ikasgaien ordu kopurua 
handitu nahia erakusten du, gorputz-
hezkuntzaren kaltetan. Bada erabaki 
hori begi onez ikusten duenik, eta, 
beraz, ondo iruditzen zaio zenbaiti 
musika, artea, gorputz-hezkuntza 
eta horrelako ikasgaiak gutxitzea. 
Txanponaren beste aldean, gorputz-
hezkuntzaren garrantzia aldezten 
dutenak daude, eta, ordu gehiago 
eskatzeaz gain, irakasleen prestakun-
tzarako eta materialetarako baliabi-
deak handitzea eskatzen dute.

Europarekin alderatuz gero, batez 
beste 53 ordu eskaintzen zaizkio gor-
putz-hezkuntzari Espainiako estatuan, 
eta, Frantzian edo Austrian, 100dik 
gora eskaintzen zaizkio. 1978an, 
Gorputz Hezkuntza “denontzako oi-
narrizko eskubide” zela zehaztu zuen 
UNESCOk, hezkuntzaren oinarrizko 

GALDEIDAZU
ZER-NOLAKO EKARPENA EGITEN DIO 
GORPUTZ-HEZKUNTZAK XXI. MENDEKO 
HEZKUNTZARI?

?
ALEX ALTUNA
GORPUTZ-HEZKUNTZAKO 
IRAKASLEA

elementu bat dela esanez.
Osasunaren Mundu Erakundeak 

astean 3 ordutik 5era bitartean kirola 
egitea aholkatzen die haur eta nera-
beei, eta bi baino ez dituzte egiten 
ikastetxeetan. Larriagoa da kontua, 
KDPDU�KDXUUHWLN�KLUXN�MDUGXHUD�ÀVLNRD�
eskolan baino ez dutela praktikatzen 
jakinda, eta 16 urtetik 18ra bitarte-
ko nerabeen erdiak ez duela batere 
praktikatzen. Oso datu kezkagarriak 
dira, estatuan haurren % 40k gehiegiz-
ko pisua duela jakinda.

Datu horiek guztiek argi erakusten 
dute zeinen ezjakina den gizartea 
RVDVXQDUHQ�HWD�MDUGXHUD�ÀVLNRDUHQ�
garrantziaren inguruan, edota gizar-
tearen utzikeria nabarmentzen dute. 
Egoera horren aurrean, ezin dugu 
ahaztu gorputz-hezkuntzaren egite-
koetako bat, gorputzaren ezagutza eta 
motrizitate-gaitasunak garatzeaz gain, 
ohitura eta jokaera osasuntsuak susta-
tzea dela, bizi-kalitatea hobetzeko.

Pentsa liteke ezinezkoa dela haurren 
EHKDU�ÀVLNR�JX]WLDN�LNDVWRUGXHWDQ�
asetzea, eta hala da. Baina jarduera 
ÀVLNRD�HJLWHUD�EXOW]DW]HNR�EHWHEHKDUUD�
du gorputz-hezkuntzak. Horrela, kiro-
laren garrantziaz eta onurez jabetuta, 
praktika eta ohitura osasuntsuetan 
trebatutako kideak izango ditugu 
gizartean etorkizunean. Jabe gaitezen, 
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beraz, gorputz-hezkuntzako irakas-
leok zer-nolako garrantzia duten gure 
saioetan planteatutako jarduerek.

Osasuna albo batera utzita, haurren 
izaeran murgildu nahiko nuke hurren-
go lerroetan. Haurrak informazioz 
betetzeko egungo joeraren ondorioz, 
haien esentzia suntsitzen ari gara. Al-
varo Bilbao neuropsikologoaren esa-
netan, “haurren adimena osotasunean 
garatzeko bidea ez da ordenagailu 
batera entxufatzea, haien garapen na-
turala errespetatzea baizik”. Haurrek 
irudimena erabili, jolastu eta mugitu 
beharra daukate, behar naturala da, 
eta, gaur egun, hori debekatzen ari 
gatzaizkie.

Azken urteotako joera haurrak es-
kolaz kanpoko jardueretan apuntatzea 
da. Arestian aipatu dugunez, gorputz-
hezkuntzako saioak ez dira nahikoa 
MDUGXHUD�ÀVLNRD�HJLWHNR�GXJXQ�EHKDUUD�
asetzeko, eta eskola-kirola irtenbide 
aproposa izan daiteke gabezia hori 
betetzeko. Betiere, gaitasun motorrak 
lantzeko helburura bideratzen badu-
gu eskola-kirola, eta ez lehiakorta-
sunera. Komeni da xedea ez galtzea 
begi-bistatik, eta kirolariak ez, baizik 
eta pertsonak ari garela prestatzen 
gogoraraztea, kirola helburutzat baino 
bitartekotzat erabilita.

Bada gorputz-hezkuntzak arreta 
galarazten duela esaten duenik ere. 
,NDVWHW[HHWDQ�MDUGXHUD�ÀVLNRDUL�GHQER-
ra eskaintzea denbora galtzea dela dio 
zenbaitek, eta komenigarriago ikusten 
du beste zeregin batzuei ordu gehiago 
eskaintzea. Haurren izaera natural ho-
rren aurkako jokaera da haurrak ordu 
luzez ikasgelan geldirik eserita izatea, 
HWD�LNDVWRUGXDN�DULNHWD�ÀVLNRDUHNLQ�
ez uztartzeak orduen baliagarrita-
suna kaltetzea ekar dezake ikasteko 
garaian. Frogaturik dago jarduera 
ÀVLNRD�HJLQ�HWD�JHUR�KREHWR�DSUREH-
txatzen direla ikasteko orduak, kirolak 
eta eskola-errendimenduak zuzeneko 
transferentziarik ez badute ere.

Beraz, errendimenduaren aferak 
baditu zenbait ñabardura. Baliteke 
hezkuntzaren atzean dauden interes 
ezkutuek ondoren azalduko ditugun 
argudioak erabiltzea ahotan, euren 
nahiak asetzeko asmoz. Baliteke 
heziketa enpresa-mundura bideratu 
nahi duten horiek artearekin, mu-
sikarekin eta gorputz-hezkuntzarekin 

erlazionatutako inteligentziak saihestu 
nahi izatea, pertsona askeak sortu 
beharrean mendeko ikasleak kome-
ni zaizkielako. Era berean, Gorputz 
Hezkuntza irakasgaiak PISA txoste-
nean pisurik ez duenez, hezkuntzaren 
instrumentalizazioan itsututako horiek 
garrantzia kentzea ekar dezake.

Gure gurasoek Eskola Nazionale-
tan jasotzen zituzten saioak ikuskera 
ÀVLRORJLNR�EDWHWLN�ELGHUDW]HQ�]LUHQ��
eta saioak entrenamendu militar be-
zala planteatzen ziren. Hala ere, gaur 
egun, praktika pedagogiko berritzai-
leak proposatzen dira, eta, ikasleen 
DQDWRPLDWLN�KDUDJR��JDUDSHQ�ÀVLNRD��
emozionala, kognitiboa eta soziala 
lantzeko bitartekoak ere bai. Beraz, 
gorputz-hezkuntzak alor horiei onurak 
ekartzeaz gain, esan daiteke irakasgai 
bakarra dela alor horiek guztiak aldi 
berean lantzeko gai dena, eta hezkun-
W]DQ�JDUDSHQ�ÀVLNRD�ODQW]HNR�DXNHUD�
ematen duen bakarra ere bada. Izan 
ere, motrizitatea da gorputz-hezkuntza 
beste irakasgaien alboan berezi egiten 
duen ezaugarri nagusia.

Gorputz-hezkuntzak ekarpen nabar-
menak egiten ditu lau arlo hauetan: 
RQXUD�ÀVLNRHL�GDJRNLHQH]��JRUSXW]D�
kontrolatzen eta ezagutzen laguntzen 
du, eta gaitasun motorrak trebatzen 
eta gorputzaren garapena indartzen. 
$JHULNRHQDN�RQXUD�ÀVLNRDN�EDGLUD�
ere, badaude gehiago: onura sozialei 
dagokienez, harreman afektibo ugari 
sorrarazten dituzten guneak dira esko-
letako patio eta gimnasioak. Ekarpen 
emozionalei begira, beste irakasgaiek 
ez duten testuinguru batean gara-
tzen denez, aukera ugari ematen ditu 
irudimena eta adimen emozionala 
lantzeko. Azkenik, onura kognitiboei 
dagokienez, ezinbestekoa da motri-
zitatea adimen motorra garatzeko, 
eta jakintza, ekintza eta emozioak 
uztartzen ditu.

XXI. mende honetan, gero eta ugaria-
goak dira bizikidetza, balioak, osasuna, 
irudimena eta hausnartzeko gaita-
suna bultzatzearen alde egiten duten 
ahotsak. Baina deigarria da, era berean, 
helburu horri ekarpen gehien egiten 
dizkioten curriculum-arloak baztertze-
ko joera nabarmentzea. Zutabe horietan 
eraikitako hezkuntza izan nahi badugu, 
tokia izan behar du gorputz-hezkuntzak 
XXI. mendeko hezkuntzan.

Gorputz-hezkuntzaren 
egitekoetako bat, 
gorputzaren ezagutza eta 
motrizitate-gaitasunak 
garatzeaz gain, ohitura 
eta jokaera osasuntsuak 
sustatzea da, bizi-kalitatea 
hobetzeko.

Haurrek irudimena erabili, 
jolastu eta mugitu beharra 
daukate, behar naturala 
da, eta, gaur egun, hori 
debekatzen ari gatzaizkie.

Haurren izaera natural 
horren aurkako joera da 
haurrak ordu luzez ikasgelan 
geldirik eserita izatea, 
eta ikastorduak ariketa 
ƙWMOSEVIOMR�I^�Y^XEVX^IEO�
orduen baliagarritasuna 
kaltetzea ekar dezake 
ikasteko garaian. Frogaturik 
HEKS�NEVHYIVE�ƙWMOSE�IKMR�IXE�
gero hobeto aprobetxatzen 
direla ikasteko orduak, kirolak 
eta eskola-errendimenduak 
zuzeneko transferentziarik ez 
badute ere.





ARGITALPENAK

POLIKI-POLIKI
<EFMIV�(IRIY\

TTARTTALO
Txori baten bizitza kontatzen duen 
puzzle-liburua da Poliki-poliki. Bidaia 
luze baten ondoren, txoria zuhaitz 
baten gainean pausatzen da, adiskide 
bat topatzen du, elkarrekin habia bat 
eraikitzen dute eta txorikumeak hazten 
dituzte. Baina txorikume horiek ere 
pixkanaka handitu egiten dira, eta 
euren kaxa hegan hasten dira, gurasoen 
kabia uzten duten arte. 

PIKU AZPIAN
%RXXSR�/E^EFSR���.SOMR�1MX\IPIRE

DENONARTEAN
Pikuak eta horien gozotasuna dira 
kontakizun honetan oinarri, nahiz eta 
ehiztaria giroa garraztera etorriko den. 
Izan ere, pikondoaren pareko dorre-
txeko pareta-zuloan txolarre amak sei 
kume ditu zain, eta janaria eman behar 
die gogotik, haziko badira. Kontaketa 
zortzi ekinalditan dago banatuta, boz 
gora plazer hutsez irakurtzen den testu 
batekin.

NILS HOLGERSSONEN BIDAIA 
MIRESGARRIA
7IPQE�0EKIVPSJ���3PMZMIV�0EX]O

IBAIZABAL
Iratxo bati barre egin ondoren, Nils bi-
hurriari sorginkeria bat gertatu zitzaion 
eta izaki ñimiño bihurtu zen. Txiki-
tasun hark, ordea, abantaila bat eman 
zion: animaliekin komunika zitekeen. 
Hala, Martinen gainean abenturaz eta 
esperientziaz beteriko bidaia zoragarri 
bat egitea erabaki zuen, Suediako lur, 
paisaia eta ohituretan barna.

AZKEN GUTUNA
%RXSRMW�4ETEXLISHSYPSY���-VMW�7EQEVX^M

PAMIELA-KALANDRAKA
Bazterra jaunaren azken laneguna zen 
hura. Azken laneguna, uharte hartako 
postari bakarrarena. Ez zegoen telefo-
norik garai hartan, ezta posta elektro-
nikorik ere, eta berriek, nahitaez, oinez 
iritsi behar zuten… Hitzak postari goxo 
honek eramaten ditu uhartera. Bere 
azken lanegunean, inoiz ahaztuko ez 
duen zerbait gertatuko zaio.

MARTIN
%PEMRI�%KMVVI���1EMXI�+YVVYX\EKE

ELKAR
Martin desberdina da. Gauzak egiteko 
bere modua daukalako, edo gehiago 
kostatzen zaiolako. Baina kontalariak 
badaki Martin ez dela arraroa, normala 
dela eta maitagarria… nahiz eta berezi 
samarra izan. Desberdintasunari, inte-
grazioari eta bazterkeriari buruzko al-
bum honek Espainiako OEPLI erakun-
dearen Lazarillo saria jaso zuen.

ESCOLATIK ESKOLARA
<EFMIV�-XYVFI�IXE�%MXSV�-XYVFI

LEKEITIOKO HERRI ESKOLA 
Lauzpabost urte lanean ibili ondoren, 
Lekeitioko Hezkuntzaren historia kon-
tatzen duen Escolatik Eskolara liburua 
kaleratu du Lekeitioko Herri Eskolak: 
Haurreskolak, Eskolak eta Institutuak. 
Egileen arabera, liburuak aparteko 
aukera ematen du Lekeition mendez 
mende egon den eskola eta irakaskun-
tzari buruz jakiteko.



PROPOSAMENA
HONTZA natur zientzien museoa
Ezagutu, maitatu, babestu

2
014ko azaroan, erronkaz bete-
riko 30 urteko lan gogorraren 
ostean, Hontza Natur Zientzien 
Museoa ireki zuten Mañarian, 

Urkiolako Parke Naturalaren atarian. 
Museoan ikus daitezkeen espezieeta-
tik gehienak Enrike Huerta irakasleak 
bildu ditu, 50 urteko ikerlanean, 
jomugatzat planetako natur aniz-
tasuna erakustea hartuta. Museoko 
arduradunen esanetan, “benetan 
ikusgarriak” dira Botanika, Fungi, 

1YRHY�SWSOS��������IWTI^MI�
FEMRS�KILMEKSOS�SRHEVIE�
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YVXIXER�REXYVEO�M^ER�
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HEMXIOI��IXE�KEYV�IKYRKS�
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FMWMXEO�IWOEMRX^IR�HMXY�
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Geologia eta Zoologiaren atalak, eta 
era guztietako espezieen bildumak 
´KDUULGXUD�HUDJLQ�GLH]DLRNH�HGRQRULµ��
horren erakusgarri dira, adibidez, 
Japoniako karramarro erraldoia 
edota Antartikako albatros herratua. 
“Esperientzia kultural eta didaktiko 
dibertigarria” bizitzeko gune apropo-
sa da, hortaz.

Hontza Museoak badu balio erantsi 
bat ere: Evaristo Bustintza Kiriki-
ño Mañariko idazle ospetsua bizi 
izandako eraikinean dago. Barneal-
dean, berriz, naturak emandako 
altxor txikiak gordetzen ditu, bisita-
riei ingurumenaren balioaren berri 
emateko, “ezagutzen ez dena ezin 
delako maitatu, eta maitatzen ez dena 
ezin delako zaindu”. Hain zuzen ere, 

horixe dute xede nagusi museoko 
arduradunek: natura ezagutaraztea, 
ingurumena maitatzen ikasteko eta 
babestu ahal izateko. 

Museoak erakusketa iraunkorra, 
aldi baterakoa eta funtsa ditu, eta 
dinamikotasuna ematen dio horrek. 
Izan ere, aldi baterako erakusketa al-
datu egiten dute ikasturte bakoitzean, 
eta baita erakusketa iraunkorreko 
hainbat ale ere. Hala, bisitariei pixka-
naka funtsean gordeta dauden espezie 
guztiak erakustea dute helburu.

Adinera egokituta
Gaur egun, 650 ale inguru daude 
erakusketan ikusgai, 17 ataletan 
banatuta, “natur zientzien munduko 
sorta zabala eta adierazgarria”. Ateak 



HONTZA natur zientzien museoa

Webgunea: 

LSRX^EQYWISE�IYW

Informazioa eta bisitak: 
MRJS$LSRX^EQYWISE�IYW

Bestelako kontsultak: 
LSRX^E$LSRX^EQYWISE�IYW

Telefonoa:�����������

Helbidea:�)FEVMWXS�&YWXMR^E�/MVMOM´S 
OEPIE����ś�������1E´EVME��&M^OEME

Udako ordutegia��ETMVMPEVIR��IXMO�
MVEMPEVIR���IVE��EWXIEVXIXMO�SWXMVEPIVE��
�����IXEXMO������IXEVE��PEVYRFEXIXER��
�����IXEXMO������IXEVE�IXE������IXEXMO�
�����IXEVE��MKERHI�IXE�NEMIKYRIXER��
�����IXEXMO������IXEVE�IXE������IXEXMO�
�����IXEVE�

Neguko ordutegia��YVVMEVIR��IXMO�
QEVX\SEVIR���VE��EWXIEVXIXMO�SWXMVEPIVE��
�����IXEXMO������IXEVE��PEVYRFEXIXER��
�����IXEXMO������IXEVE�IXE������IXEXMO�
�����IXEVE��IXE�MKERHI�IXE�NEMIKYRIXER��
�����IXEXMO������IXEVE�IXE������IXEXMO�
�����IXEVE�

Prezioa: ��IYVS�����YVXIXMO�KSVEOSIO�

*�%YVVIXME^�MHE^XIE�IHS�HIMX^IE�OSQIRM�
HE��FMWMXEVMIR�EWQSIOMR�SRHSIR�PSX^IR�
HMVIR�IKYR�IXE�SVHYEO�EHSWXIOS�

*�+ILMIRI^����PEKYRIOS�XEPHIEO�LEV�
X^IR�HMXY^XI�FMWMXEPHMOS��&EMRE�FIWXIPEOS�
XYVMWQS�NEVHYIVEO�IWOEMRX^IR�HM^OMIXI�
HIRFSVE�XEVXI�LSVVIXER�OERTSER�
MX\EVSXIR�KIVEX^IR�HMVIRIM�

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�SXWEMPE���-�  ��

i
zabalik ditu Hontza Museoak edono-
rentzat, baina, bereziki ikasleentzat 
iruditzen zaie egokia arduradunei: 
“Adin bakoitzera egokitutako bisita 
gidatuekin, ikasleei, natur zientzien 
munduan murgiltzen laguntzen 
diegu”. Lehen eta Bigarren Hezkun-
tzako ikasleek, Batxilergokoek eta 
unibertsitatekoek ikasketetarako osa-
garri zaien materiala aurki dezakete. 
Eta, museoko arduradunek gainera-
tzen dutenez, eurentzat funtsezkoa da 
LNDVWHW[HHQ�EDEHVD�HGXNLW]HD��KDOD��
orain arte egindako lan guztiak frui-
tuak eman ahal izango baititu.

Ikasturte honetan, esaterako, aldi 
baterako erakusketan, ekinoderma-
tuak ((FKLQRGHUPDWD�ÀOXPD) ezagut 
daitezke. Besteak beste, itsas izar 
eta triku ugariren zenbait ale daude 
ikusgai. Parekorik gabeko bizidunak 
dira animalien erreinuan. Gaur egun, 
gutxi gorabehera 7.000 espezie bizi 
dira, eta 13.000 desagertu dira da-
goeneko. Hala dio erakusketa horren 
inguruko informazioak: “Bazenekien 
ekinodermatu gehienak igeri egin 
eta herrestan ibil daitezkeela be-
soei esker? Animalia horien izaera, 

ezaugarriak eta bisitari gehienentzat 
ezezagunak diren bitxikeriak ikasiko 
dituzue erakusketa honekin”.

Sareko datutegia doan
Hontza Fundazioa izeneko erakun-
deak kudeatzen du museoa. Herri-
erakundeekin, bestelako erakun-
deekin, munduko museoekin eta 
arlo bereko lankideekin harreman 
formalak sustatzeko sortu zuten 
irabazi-asmorik gabeko fundazioa. 
Enrike Huerta da presidentea. 50 ur-
tetik gora eman ditu ikertzen, landa-
lanean, eta oldez edo moldez museo-
UD�KHOGX�GLUHQ�DOHDN�LGHQWLÀNDW]HQ��
zaintzen eta gordetzen, gizarte osoak 
funts horretaz gozatzeko aukera izan 
dezan. Orain, Joseba Bikandi EHUko 
irakaslearen eta Hontza Museoko 
kolaboratzailearen laguntzarekin, 
datutegi zabal bat ipini dute sarean, 
doan. Datutegi horretan, 13.900 ale 
baino gehiago ageri dira, eta horien 
LQJXUXNR�LQIRUPD]LR�]LHQWLÀNRD�
eskaintzen da. Datutegia hontzamu-
seoa.eus/ikerkuntza gunean kontsulta 
daiteke. 



Ikastola, herri eskola” mani-
festazioko leloa belarrian hazi 
ginen, gure irakasleek soldata 
ziurtaturik ez zeukaten garaian, 

Frantziako hezkuntzak ikastolak 
onartzen ez zituenean, ikastolako 
ikasle izateagatik begi txarrez 
ikusten gintuzten urteetan… Baina 
argi genuen zein zen gure herria, 
bagenekien zazpi probintzia zitue-
la, ohartu ginen euskarak batzen 
gintuela, ikasi genuen Nafarroako 
erresuma izan genuela, gureganatu 
genituen Bilintx, Txirrita, Xalbador 
edo Amuriza, deskubritu genituen 
Kalabaza Tripontzia, Tasio edo 
Akelarre, irri egin genuen Xirrixti 
Mirrixti antzerkiarekin edo Kuku-
biltxoren ikuskizunekin, kantatu 
genituen Imanol Urbietaren kan-
tuak, ezagutu genituen Daniel 
Landart bezalako idazle garaiki-
deak eta Axularren denborakoak, 
bisitatu genituen Bilbo aldeko labe 
garaiak, Gasteizko legebiltzarra, 
Zuberoko mendiak edota Goierriko 
bazterrak, parte hartu genuen Eus-
kal Telebistako saioetan, irakurri 
genituen Euskaldunon Egunkaria-

ren aleak….
+HUUL�HVNROD�]HQ��EDL��LNDVWROD��KH-

rritik egina eta herria egiteko. Hori 
da, funtsean, edozein herrik bere 
eskolari ematen dion helburua, bere 
herritarrak – hiritarrak – sortzea, 
bere herriaren erreferentzia histo-
ULNR��JHRJUDÀNR�HWD�NXOWXUDODN�HPD-
nez. Estatua aspaldi indargabetuta 
daukan Euskal Herrian hori egitea, 
ordea, “politika” egitea omen da. 
Estatuek erabakitzen dute zein izan 
behar diren haurrek jasoko dituzten 
edukiak, baina Frantziaren edo Es-
painiaren erreferentziak zabaltzea 
ez omen da politikoa. Bizkitartean, 
Frantziak eskola publikoa sortu 
zuenean, argi zeukan helburua zela 
haurrei frantsesa irakastea eta Fran-
W]LD�PDLWDUD]WHD��KRWV��KHOEXUXD�]HQ�
frantses hiritarrak sortzea. 

Estatuek dute boterea gaur egun 
ere, eta gaur egungo gazteen erre-
ferentziak horren araberakoak dira: 
gero eta gutxiago dira Lapurdiko 
hiriburua zein den badakitenak, 
Euskal Herriko mapa desagertu da 
testu-liburuetatik, gazteek ez dakite 
deus Euskal Herriaren historiaz, 

HXVNDUD�EDWXD�´DUWLÀ]LDOW]DWµ�KDU�
tzen dute anitzek baina biziki arro-
tzak zaizkie besteen euskalkiak, 
“hemen Espainian” edo “hemen 
Frantzian” erraten dute…

Herri eskola behar du Euskal 
Herriak, ikasketak bukatzen direne-
rako denek jakin dezaten marrazten 
Euskal Herriko mapa, denek ezagut 
ditzaten leku desberdinak eta 
bakoitzaren berezitasunak, euskara 
batua naturaltzat har dezaten eta 
beste euskalkiak ulertzeko gai izan 
daitezen, denek eduki dezaten gure 
historiaren oinarrizko ezagutza… 

Hezkuntza giltzarria da, baina ez 
da zerbait isolatua. Gaur egungo 
hezkuntza sistemak islatzen du gure 
herriaren egoera, administratiboki 
desegituratua eta zatitua, Espainia-
ren eta Frantziaren nagusitasunaren 
eta legearen mende, ipar-orratz 
argirik gabe… Dena hertsiki lotuta 
dago, baina hezkuntzatik hasita ere 
balegoke zer egin, biharko euskal 
herritarrak, euskal hiritarrak sortze-
ko. Horretarako, Monzonek zioen 
gisan, “herri jakintza nahi dugu, eta 
jakintza herriarentzat nahi”.

ATZEKO ATETIK

HERRI ESKOLA
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