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Sarrera

“JAKINGARRIAK” Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkun-
tza Zientzien Fakultatean kokatua dagoen Dokumentazio Zentruko informa-
zio-tresna da.

Dokumentazio Zentruak, Eskolaren berrikuntza eta eskolaren euskal-
duntze prozesuan, lagungarriak izan daitezkeen materialak eskaini nahi ditu;
horregatik, sortu eta bildu ditugun baliabideak honako irizpide hauen araberako-
ak dira:

• Irakaskuntza funtzionala ahalbidetzen duten
baliabideak.

• Haurren zeregin aktiboa bultzatzen duten
baliabideak.

• Komunikaziorako eta elkarrekintzarako
espazio aproposak sortzen dituzten
baliabideak.

Dokumentazio Zentruak, irakasleen prestakuntzarako hiru baliabidetegi
eskaintzen ditu: 

• Haur hezkuntza (0-7 urte).
• Hizkuntzen didaktika.
• Haur liburua eta Eskolako Biblioteka.

“JAKINGARRIAK” aldizkarian eskaintzen diren materialak jasotzeko
bide ezberdinak daude:

• Kontsulta, gure Zentrua bisitatuz.

• Fotokopiak: artikulu, dokumentu eta
baliabide batzuk eskuratzeko bidea
eskaintzen du.
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PUIGDELLÍVOL, I.
(1998)
La educación especial
en la escuela integra-
da. Una perspectiva
desde la diversidad.
Barcelona: Editorial
Graó

Une honetan gero
eta gehiago dira Hez-
kuntza Bereziaren

inguruan argitaratutako liburuak, baina benetaz-
ko informazio praktikoa eta erabilgarria ematen
dutenak ez dira hainbeste. Hona hemen salbues-
pen eder bat.

Liburuak Aniztasuna eta Hezkuntza Premia
Bereziak hartu ditu aztergaitzat eta, Puigdellívo-
lek egin ohi duen moduan, orain ere ikuspegi era-
bat praktikoa eskaintzen digu.

Aipatu gaiekiko edozein ikastetxetan komen-
tatzen diren egoerak ederki isladatzen dira liburu
honetan; honen bestez, ekintzarako erreflexio eta
erantzun argiak ager daitezke.

Liburua hiru ataletan banatuta dago: Lehena
ikastetxean aniztasunari eman beharreko erantzu-
nean kokatzen da, non azpimarratzekoak diren
profesionalen arteko lan koordinatua eta erabaki
kurrikularren alderdiak.

Bigarren atalean, Esanguratsuak ez diren Hez-
kuntza Premia Berezien inguruan dihardu, beste-
ak beste, apoioko irakaslearen laguntzarekin posi-
ble diren iharduera motak aztertuz.

Hirugarren atalean, H.P.B. Esanguratsuak
dituzten umeen integrazioari ekiten dio, eta egoe-
ra honi tratamendu zehatza emateko beharrezko
irizpide eta baldintzak azaltzen ditu, ikastetxeko
antolaketa zein gelako funtzionamendu mailan.

Laburbilduz esan dezakegu liburu honek jaso-
tzen duela H.P.B.en inguruan gaur egungo oina-
rrizko alderdiak; honen bestez, mundu honetan
aritzen diren profesionalentzat tresna garrantzitsu
bat bihurtu da.
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Liburu berrien albisteak

CASCON, P., MARTIN BERIS-
TAIN, C. (1997)
La alternativa del juego I 
Madrid: Los libros de la Catarata
(2.edición actualizada)

SEMINARIO DE EDUCACIÓN
PARA LA PAZ. ASOCIACIÓN
PRO DERECHOS HUMANOS.
(1995)
La alternativa del juego II 
Madrid: Los libros de la Catarata
(2.edición actualizada)

Berri bibliografikoak

Liburu hauen 1.edizioa,
bakearen hezkuntzan zuta-
be garrantzizkoa izan da

azkenengo 10 urteetan. Edizio
apala, baina milaka zabaldu dena
ikastetxe, aisialdi erakunde eta
GKEen (ONG) artean. 

Orain, lan hauek, eta merezi-
mendu guztiekin, era txukunean
argia ikusi dute.

Liburuek 200 joku inguru
biltzen dituzte, dinamika
hezitzaileak (giza eskubideak,
aniztasuna, bakea,...) lantzeko
proposamenekin, eta eremua
Haur Hezkuntzatik DBHraino
zabaltzen da.

Jolasak gaika sailkatuak
daude (komunikazioa, gataz-
kei irtenbideak, koopera-
zioa,...), joku bakoitza fitxa
baten bidez aurkeztua dagoe-
larik: definizioa, helburuak,
partaideak (kopurua, adi-
na,...), konsignak eta garape-
na. 

Autoreek, hezkuntzan eta
kooperazioan pertsona treba-
tuak, liburu eta joku hauekin
asmo argiak dauzkate baitan:
pentsatzen irakastea, pentsa-
mendu kritikoa suspertzea;
errealitatea, anitza eta bidega-
bea, gardena bihurtzea. Ez
dira asmo makalak.

Irakurleak, ezagunak eta
erabiliak  baldin baditu mate-
rial hauek, orain edizio txuku-
nean dauzka. Aldiz, ezagu-
tzen ez duenarentzat, aukera
ederra interesgarriak eta prak-
tikoak diren material hauei
probetxua aterazeko.

Oso material erabilgarria
edozein liburutegitan izateko.
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71 zkia.
1998eko
maiatza

72 zkia.
1998eko
ekaina

73-74 zkia.
1998eko
uztaila-
abuztua

Aldizkariak
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

31. zkia 1998ko urtarrila / apirila

9. zkia 1998eko iraila

REVISTA INTERUNIVERSITARIA
de

FORMACION
DEL

PROFESORADO

5. zkia 1997ko abendua 

hezkuntzaren oihartzuna
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

246-247. zkia 1998eko uztaila/ abuztua

245. zkia 1998eko ekaina

28. zkia 1998eko maiatza

26. zkia 1998ko martxoa

27. zkia 1998ko apirila
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

50. zkia 1998ko uztaila-abuztua

101. zkia 1998ko martxoa-apirila

102. zkia 1998ko maiatza-ekaina

103. zkia 1998ko uztaila-abuztua
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

125. zkia
1998ko maiatza 226. zkia

1998ko ekaina

2. zkia
1998ko ekaina 1. zkia1998ko maiatza

PERSPEECTIVA 

IDIVERSITAT
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

EDUCATION 
E N FA N T I N E

1000. zkia 1998ko maiatza

1002. zkia 1998ko iraila

1001. zkia 1998ko ekaina

19. zkia 1998eko maiatza
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

16. zkia 1997

R E P È R E S

16. zkia 1998eko apirila
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Berri bibliografikoak: Aldizkariak

82. zkia 1998

81. zkia 1998
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“Evaluación en educación

infantil”

Aula 72, junio 1998 p. 6-27

Nahiz eta ebaluazioa oso lan kon-
plexua izan, irakasle askok ahalegin
handiak egin dituzte ikasleen gara-
pena eta hezkuntza prozesuak azter-
tzeko eta ezagutzeko.
Hona hemen, ebaluazioaren ingu-
ruan, gogoeta eta esperientzia bildu-
ma bat. Zalantzarik gabe, azterketa-
rako eta berrikuntzarako ekarpena.

“Las comunidades de 

aprendizaje”

Aula 72, junio 1998, p.49-59

“Ikaskuntza elkarteen” inguruko
dossier interesgarria. Bertan aurkitu
ditzakegu elkarteen oinarri teoriko-
ak eta Euskal Herrian ematen ari
diren esperientzien berriak.
Freireren “Arazoak edo zailtasunak
aukera bihurtu!” lematzat hartu dute
eskola hauek.

DOMINGUEZ,G.

“Sí, pero Raúl se portó mal”

C u a d e rnos de Pedagogía 270,

junio 1998, 18-23 orr.

Haur Eskolako auraudiaren beharra
eta haurren partaidetzaren aberasta-
suna dira artikulu honen gaiak.
Autoreak eskaintzen digun espe-
rientzia, etsenpluz josita, baliogarria
da.

MORENO, M.

“Manuel Castells. Retos edu-

cativos en la era de la infor-

mación”.

C u a d e rnos de Pedagogía 271,

julio-agosto 1998, 81-85 orr.

“La era de la información: Econo-
mía, sociedad y cultura” obraren
Castells-i egindako elkarrizketa.
Bertan gai oso interesgarriak jorra-
tzen ditu eta gaurkotasun handiko-
ak.

BATZUK

“Conducta prosocial en pre s-

colares”

Infancia y Aprendizaje 82,

1998, p.45-61

Ikerketa honek haur txikien joera
prosoziala eta faktore kognitibo edo
afektibo aurre-esanguratsuak  azter-
tzen ditu. Nabarmentzen diren fak-
tore hauen artean amarekiko harre-
manaren kalitatea eta enpatia daude.

MATA, J.

“El talón de Aquiles”

Infancia 49, mayo-junio 1998,

p. 26-29

Oso artikulu polita eta aberatsa. 
Autorea jakinduriaz, bizitzaren
balioaz eta zoriontasunaz mintza-
tzen da.
Egungo pentsakera nagusiarekin
kontrajarrian dagoen proposamena.

GRIMALT, A.

“La por en el infants”

Infància 102, maig-juny 1998,

32-35 orr.

Beldurra oinarrizko emozioa da,
bizitza osoan lagunduko digun emo-
zio txikia, handia, ikaragarria. 
Autoreak  beldurren bidea marraz-
ten du:  beldur arruntetik, normalak
eta beharrezkoak direnak, beldur
erraldoietara, non galtzen dugun
gure oinarrizko armonia. 
Interesgarria.

Infancia 50, julio-agosto 1998

Kontutan izatekoa da Infanciako ale
berri hau, bertan aurkitu ditzakegu-
lako hiru lan garrantzizkoak.
Lehena, Carla Renaldiren lana, zei-
nek ematen digun, teorian eta prak-
tikan oinarriturik, haur eskolako
ardatz pedogogiko eta kulturalak.
Oso lan aberatsa italiar pedagogoa-
rena.
Bigarrena, egungo Haur Eskolari
buruzko egoeraren gainean  Rosa
Sensateko bi partaide kualifikatuen
laburpena. Hainbat datu erabiltzen
dute eta ikuspegi kritikoa.
Eta azkenik, haurren eskubidei
buruzko Cotsen artikulu interesga-
rria.

¥¥

ÔÔ

ññ
Artikulu aipagarriak
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Afektibitatea  hau

uste izaten zen; helduen mun-
duan sartzeko prestatzen zen,
eta bere heziketa zenbait eza-
gupen eta jakintza lort z e ra
b i d e ratzen zen, ez hainbeste
g a rapen pertsonal eta soziale-
ra. Gaur egun, familiaren egitu-
ra aldatu egin da, gizart e -
asmoak ere bai, eta eskola-
asmoek ere horre t a ra egokitu
behar dute.

Afektu, harreman eta ezagueraz
osatutako gizaki osoaren hezi-
keta hartu behar dugu kontuan,
eta horre t a rako heziketa inte-
g rala planifikatu behar dugu,
gizakiari bere burua ezagutzen
eta enpatizatzen laguntzeko,
b e re burua errespetatzen eta
besteak errespetatzen lagun-
t z e k o, berak nahi eta nola egin
dakiela ikasteko. Honelako hezi-
ketak, holistak, sentimenduare n
eta emozioaren heziketara igor-
tzen gaitu. Alderdi hauek, behar
bezala erabiltzen badira, harre-
man- eta jakitate-mundura
a r rakastaz iristeko aukera
ematen dute.

Honen ildotik, Hezkuntza Siste-
m a ren egungo Erreformak bere
helburuen artean ikasleen gai-
tasun afektiboa garatzeko pre-
mia sartzen du, eta xede hau
e g u n e roko lan planifikatuaz lor-
tzen da, besteak beste, ondo-
rengo gaitasunak gara t z e n
lagun diezaion ikasleari: bulka-
dak kontrolatzekoa, atsegina
a t z e ratzekoa, gogo-aldart e a k
e r regulatzekoa, enpatizatu eta
besteez fidatzekoa, larritasu-
nak ahalmen razionaletan inter-
feritzea eragoztekoa, automo-
tibatzekoa, zailtasunak eta
f r u s t razioak gora b e h e ra ahale-
ginean irautekoa. Eta honela,
asmo hauek curriculum-arlo
bakoitzean ezarritako edukietan
gauzatzen dira.

M o n o g rafiko hau egitera k o a n
g u re asmoa zera izan da, aipa-
turiko helburu horiek ongi gauza-
tzeko eta edukiak ongi pro g ra-
matzeko eginkizun zail horre t a n
hezitzaileei laguntzea. Horre t a-
rako, lau artikulu eskaintzen diz-

izakiak, bere z ,
senez bere gai-
tasunak ahalik
eta gehien
g a ratzeko joera
du. Ja k i n - m i n a

eta mundua esplikatu beharra ,
b e re burua ulertu eta besteak
u l e rtzeko premia funtsezko zer-
bait dira gizakiarentzat. Ba i n a
esan dugun hau egia baldin
bada, orduan huts egiten ari da
zerbait. Aski da gizakiaren zen-
bait port a e ra ikustea kontura-
tzeko ez dagoela beharre z k o
ongizaterik, ezta nahikoa satis-
fakzio pertsonal eta sozial ere.

Hau azaltzeko hainbat ikerketa
egin da oso arlo desberd i n e t a n ,
psikologian, soziologian, pedago-
gian edota justizian adibidez,
eta azken batean zera ondorioz-
tatu dute, hezkuntzak garra n t z i
handia duela izan gaitezkeen
bezain onak ez izateko gizakia-
ren jarrera horretan.

Tradizioz, familia zen haurra
hezitzeko eremua, adinean
a u r re ra egin arte; haurrak ama
izaten zuen erre f e rente heldua,
a rgi eta egonkorra, eta, ikaste-
t xean sartzen zenean oinarrizko
heziketa pert s o n a l a ren jabe zela

Gai monografikoa



kizuegu: “Hiruki erabakigarria: osasuna, afektua eta ezaguera ”
a rtikuluan gizakiaren hiru osagai horien arteko erlazioa plantea-
tzen da, eta emozio-heziketa pro g ramatu beharra, besteak
b e s t e, haurra ren boro n d a t e a ren ezinbesteko gara p e n a
eskatzen duena.

Premia hauek asmo hutsetan gera ez daitezen, “A f e k t i b i-
tatea eta curriculuma” artikuluak zer lotura dagoen
planteatzen du afektibitatea -gizakiaren garapen ore k a-
t u rako bide bezala- lantzearen eta DCBek pro p o s a t z e n
dituzten edukien tipologiaren artean.

Eduki afektiboak pro g ramatzea zein zaila den jabeturik
gaudenez, “Norbera ren irudia... ebaluagarria da?” art i-
kuluak gutxienekoen adierazle batzuk aurkezten ditu,
haur-hezkuntzako etapa bukatzean lortu beharko
l i ratekeenak. Horiek emango dizkigute bera r i a z
landu beharreko eskola-eduki batzuen programa-
zio, kontrol eta ebaluaziorako jarraibideak.

Azkenik, eta atseginak izan nahi duten baina,
ziur aski, teoriko samarrak diren orrialde
hauek irakurri ondoren, Haur Eskola (0-
3) bateko esperientzia baten berri ema-
ten da. Eta artikulu honetan, hainbat
u rtetako esperientzia eta hausnarketan
oinarrituriko asmoak eta pra k t i k a
azaltzen dira.

Ekarpen hauek guztiak disfrutara z i
eta geure lanerako erabilgarri izan-
go direlakoan gaude.
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María Pardo
Basauriko PAT

haur  hezkuntzan 
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BRAZELTON, T.B. eta CRANER, B.G. (1993): L a
relación más temprana: padres, bebés y el drama
del apego inicial. Barcelona: Paidós psicología pro -
funda.

Afektuari buruzko bibliografi zerrendetan aipatuene-
takoa delako hartu dugu liburu hau. Hau irakurtzeko egile-
en interpretazio-bidean jarri behar da, psikoanalisiaren
ikuspegia baitute: gurasoen eta haurraren arteko lehenen-
go harremanak helduen afektuzko lotura eta estiloak sor-
tzeko erabakigarritzat jotzen dira.

DONALD A. BAKAL (1996): Psicología y salud. B i l -
bo: Desclée de Brouwer.

Honen planteamenduek zabaldu egiten dute garapen
afektiboan eragina duten eremuei buruzko ikuspegi tradi-
zionala, eta psikologia eta osasunaren artean ezartzen den
harreman estua hobeto ulertu nahi duenarentzat bakarrik
gomendatzen dugu. Orrialde hauetan emozioen papera eta
adimenaren garrantzia aztertzen dira immunologi sistemen
erreakzioetan. Gizakiek gero eta estres handiagoa duten
garaian, egileak badu kapitulu bat honetaz, kausak eta
ondorioak aztertzen ditu eta hori konpontzeko programa
zabalduenen filosofia. Nolabaiteko konplexutasuna duten
arren, aipatzekoak dira (sa)minari eta umore-asaldura eta
adikzioei buruzko kapituluak ere.

CORKILLE BRIGGS, D. (1977): El niño feliz. Su cla -
ve psicológica. Barcelona: Gedisa

Liburu honetan egileak haurraren autoestimari buruz
hitz egiten digu batik bat. Maitasun testuinguruak haurra-
ren osasun psikologikoan zer nolako garrantzia duen azal-
tzen digu, eta umeak benetan zoriontsu izan daitezen egu-
nero suertatzen diren egoera arruntak nola bideratu erakus-
ten digu.

Aspaldiko liburua izan arren, ez du egunerokotasun
izpi bat ere galdu. Gaia bera eta egileak gaiari ematen dion
trataera zentsudun eta maitagarriagatik, hezitzaile izan
nahi duen guztiarentzat da gomendagarria.

Oso modu arinez dago idatzia, irakurterreza eta atse-
gina. Eskola jarduerako ez ezik, gurasoekin lan egiteko
material ezinhobea topatuko dugu.

FRANCO, T. (1988): Vida afectiva y educación.
Madrid: Narcea.

Egileak oinarrizko osagaietan aztertzen du haurraren
afektibitatea: beharrak, desirak, interesak, motibazioak,
emozioak eta sentimenduak. Irakurterraza da, eta eduki
afektiboak programatzeko lan zailean hezitzaileentzat
lagungarri izan litezkeen gauzak adierazten ditu.

GOLEMAN, D. (1996): Inteligencia emocional. Bar-
celona: Kairós.

Dagoeneko aurkezpen handirik ez du behar Goleman-
en liburuak, best-seller baita, baina beronen garrantzia
azpimarratu nahi dugu, erraz, era atsegin eta ongi argudia-
tuan ulertu nahi dutenentzat zergatik aztertu behar den
sakon tradizionalki adimentzat hartzen duguna eta egune-
roko bizitzak horren zehaztapentzat aurkezten diguna.

M. HAEUSSLER, P.I. eta MILICIC, M.N. (1994):
Confiar en uno mismo: programa de autoestima.
Madrid: CEPE

Liburu honek batetik autokontzeptuaren eta autoesti-
maren garapenak zer esan nahi duen azaltzen du teorikoki;
eta gainera proposamen praktikoak aurkezten ditu kon-
tzeptu horien barneratze-kalitatea definitzen duten jarrerak
baloratzeko. 16 unitate didaktiko proposatzen ditu ekintza
eta orientabide metodologikoekin. Eta bibliografia interes-
garria eskaintzen du.

MARCHARGO SALVADOR, J. (1991): El profesor y
el autoconcepto de sus alumnos. Madrid: Escuela
Española, S.A.

Egileak autokontzeptuak zer esan nahi duen eta honek
errendimendu akademikoarekin duen lotura berrikustea
proposatzen du. Autokontzeptuaren garapenean besteen
eta irakaslearen zeregina aztertzen du, eta hori garatzeko
12 ariketa praktiko proposatzen ditu.

Bibliografia

Gai monografikoa 000000000



MARINA, J.A. (1997): El misterio de la voluntad
perdida. Barcelona: Anagrama.

Liburu sakona, arina eta irakurterraza. Egileak hau-
rraren borondatea landu beharra planteatzen du eta honek
duen eragina bere bizitzaren moldatzaile den pertso-
naren heziketan.

RUDOLPH SCHAFFER, H. (1990):
Decisiones sobre la infancia. Pregun -
tas y respuestas que ofrece la investi -
gación psicológica. Madrid. Aprendi-
zaje Visor.

Egilearen beraren arabera, liburu honek
zubi izan nahi du ikerlanaren eta praktika-
ren artean. Haur hezkuntzako umeekin
izan beharreko jokabide zuzenaz sor-
tzen diren zalantzak bere gain har-
tzen ditu eta, galdera xumeak egi-
nez (adibidez, gizonezkoek ala
emakumezkoek betetzen dute
hobeto guraso-rola?), hauei
erantzuten saiatzen da, egindako
ikerketek eman dituzten emai-
tzetan oinarrituz.

VENTURA LIMOSNER, M.
(1992): Actitudes, valores y nor -
mas en el currículo escolar. Madrid:
Escuela Española.

Egileak heziketa morala familian eta
eskolan berreskuratu beharra planteatzen
du. Heziketa moralak eskola-curriculumean
zer esan nahi duen hobeto ulertu nahi duten
guztientzat gomendaturiko irakurgaia da.
Liburuaren azken zatian Espainiako prentsan
agerturiko iritzi-artikuluak daude, egilearen
ustez, bigarren hezkuntzako curriculumarekin
zerikusia dutenak. Kapitulu bakoitzaren bukae-
ran gaian sakontzeko bibliografia proposatzen da.

AULA DE INNOVACION EDUCATIVA, 71. zk.:
Emozioak eta hezkuntza.

CUADERNOS DE PEDA-
GOGIA, 271. zk.: Adi-

mena eta afektibi-
tatea
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sikologia dinamikoak giza emozioak ulertzen lagundu du, baina interpretazio obsku-
rantistak ere bultzatu ditu eta, ondorioz, hezitzeko ardura zuten helduak nahastarazi
ere egin ditu, batzuetan ezer ez egitera bultzatuz eta beste batzuetan jarduera pedago-

gikoari kutsu psikologiko bizia emanez.

Nire hausnarketa haurraren emozio-mundua errespetatuko duen heziketa-jardunaz
egin nahi nuke, baina hezitzaileei beren arloan egoki esku hartzeko aukera emanez betiere.

Haurrak ikasi egiten badu, horretarako gaitasuna duelako lortu duela esaten dugu, baina porrot
egiten badu, porrot hori arazo pertsonalei edo gizarte-harreman eta gaitasun kognitiboaren inguruko
arazoei egozten diegu, eta zuzen gainera, pentsatuz edo ezin duela ikasi edo ikaskuntzak eskatzen
duen ahalegina ez duela egin nahi. Haur horrek bere buruarekin, besteekin eta gauzekin -hauen
artean ikasgaiarekin- erlazionatzeko era berezia du. Bere nortasunak, munduaren aurrean ager-
tzeko duen moduak jarrera hori islatzen du normalean, baina zer gertatzen zaio
bere barruan?

Batzuetan haurraren izaera, harremanak izateko modua eta
ikasteko era hain eskasak direnez, berehala ohartzen gara zer-
bait gertatzen zaiola, eta profesionalengana jotzen dugu,
gehienetan psikologoengana, orain zer den eta zer egin
dezakeen kontuan harturik, ustez ez dituen teknika edota
azturak hartzen lagun diezaioten. Beste batzuetan ikaste-
ko ezintasuna bakarrik ikusten diogu eta konponbideak,
zuzen edo okerxeagoak, bilatzen ditugu, falta zaion eza-
guera hori eraikitzen laguntzeko (logopedia, laguntzak...),
baina, normalean, ez gaituzte konponbide horiek gogobete-
tzen, zerbait sakonagoa gertatzen zaiola pentsatuz jarraitzen
baitugu, zehazki zer den ez jakin arren. Irakasleek sarri iza-
ten dute intuizio hau eta askotan ustezko hez-
kuntza-razionalizazioak ezkutarazi
edo isilarazi egin du, hauxe baita
gelan eguneroko arazoei kon-
ponbideak ematen laguntzen
diena, baina erabat konpon-
tzera sekula iritsi gabe.
Zergatik da hain zaila kon-
ponbidea?

Esan dudan bezala, esko-
lan zerbaitek huts egiten duenean,
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afektibitate-, gizarte- edo ezaguera-mailako azal-
penak bilatzera jotzen dugu; baina ohar gaitezen
ongi, izan ere, hezkuntza-planteamendu berriek
hiru gaitasun-arlo horiexek indartzeko agintzen
digute. Zer erlazio du horietako bakoitzak ikas-
kuntzarekin? Zer erlazio ezartzen da berorien
artean gero pertsona batek gaitasun horiek nor-
tasun bakar eta banaezinaren bidez adieraz

ditzan?
Hasteko ikus dezagun zer dagoen afektibita-

te-gaitasuna delakoaren atzean. Afektibitatea
“maitatzeko joerari” deritzogu, eta sentimenduek

eta emozioek osatzen dute. Beronen bidez,
gizakia besteekin eta gauzekin -hauen arte-

an ikasgaiak jartzen ditut, ezaguera, ale-
gia- erlazionatzen da. Gauza bat adie-

razten dugu eta beste bat isildu edo
ezkutatzen dugu, bata maite iza-

ten dugu eta bestea ez, hori
gogoko dugu eta bestea ez,

eta hau ikasi nahi izaten
dugu baina beste hori ez;
beraz, afektibitate-gaita-
sunaren bidez, norekin
eta nolako harremanak
izan nahi ditugun, zer

eta nola ikasi nahi
dugun aukeratzen

dugu.

Honi nor-
tasuna deri-

tzogu eta,
horrela,

bero-
rren

oinarrian,
munduaren aurrean
agertzeko dugun
moduaren oinarrian,
afektibitatea koka-
tzen da. Afektibitate-

aren munduan zerbait mugitzen denean, eraginkortasun
intelektuala, jarrerak eta portaera ere mugitzen dira, hauek
guztiek osatzen dutelarik pertsonaren nortasuna.

Bakoitzaren nortasunaren arabera, ikasteko gaitasun
handiagoa edo txikiagoa izaten dugu, horretarako interes
handiago edo txikiagoa, eta ikaskuntzan jarduteko eta ikasi
nahia gauzatzeko baliabide gehiago edo gutxiago, luzarora
gure adimena baldintzatuz. Honela, afektibitatea gure nor-
tasunaren oinarrian badago eta honek mugatzen badu gure
buru-gaitasuna, afektibitateak ezarriko ditu adimenaren
oinarriak.

Baina, zer da adimena? Ez al gara askotan aurkitzen
buruargiak diren ikasleekin eta eskolan porrot egin duten
edo egingo dutenekin?

Ikerlan askok erakutsi du AK-Adimen Kozienteak
eskolako arrakasta edo porrotaren %20 bakarrik ziurtatzen
duela (Goleman). Gainerako %80 beste faktore batzuen
mende dago, gure emozio-adimenari dagozkionak. Hau
honela bada, zer gaitasun du eskolak adimenaren %80
horretan esku hartzeko, dirudienez irakasleen eskumen pro-
fesionaletik kanpo dagoen %80 horretan?

Aurrean dugun umea, gaztetxoa edo heldua izaki osoa
da, afektibitatez eta adimenez osatua, eta bi hauek erlazio-
natu egiten dira, bere buruarekin, besteekin eta gauzekin
harremanak izateko era berezi bat ahalbidetuz, gure izaera
eta ikasteko modu berezia eratuz, alegia.

Honela, gure garuna biologiaz, afektibitatez eta fisikoki
integratzen den informazioz osatzen da. Marina, J.A.k dio-
en bezala: “Hartzen duen informazioa fisikoki integratzen
duen organismo bat gara... eta nortasuna deritzoguna afekti-
bitate, ezaguera eta mugimenduzko eskemez osaturiko sis-
tema dela esan daiteke”.

Honen ildotik, egungo hezkuntza-planteamenduek eta-
pa guztietan eta bakoitzean gizakiaren garapen integrala
bultzatzea ezartzen dute helburutzat; honek ikasleen ahal-
men eta gaitasunak ahalik eta ongien garatzea esan nahi du,

eta curriculumaeta curriculuma
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eskola-curriculumak, oso egoki, hiru arlo hauetan -afektibita-
tearen, gizartearen eta ezagueraren arloetan- jartzen dituela-
rik ahalmen horiek.

Termino hauek hezkuntzan erabili ahal izateko jarre-
razko, prozedurazko eta kontzeptuzko edukiak eskaintzen
dizkigute. Honela:

Afektibitate eta mugitzeko gaitasunaz ari garenean,
gizakiaren jarrerak (jarduteko joerak) mugatzen dituz-
ten izaeraz eta jiteaz ari gara.

Gizarte-harremanetarako gaitasunaz ari garenean,
gure izaera eta jitea moldatzeko eraz ari gara, besteekin
eta gauzekin dugun harremana eta elkartrukea ahalbide-
tuz edota oztopatuz (gizarte- eta adimen-mailako jardue-
rarako prozedura eta estrategiak).

Ezagumen edo gaitasun kognitiboaz ari garenean,
aurreko gaitasun horien bilakaera egoki edo desegokiak,
ikasteko, harremanak izateko eta sozialki partekaturiko
ezaguera geureganatzeko gaitasuna nola bultzatzen edo
eragozten duen ari gara planteatzen.

Hiru motako eduki hauek elkarloturik lantzeak ema-
ten dio gizakiari harmonikoki hazi eta kultura berregite-
ko aukera.

Jarrerazko edukiek -bakoitza den horretatik eta bakoitzak
eraiki duen eta bere izaeran eta jitean agertzen den emozio-
mundutik abiatuz- balore batzuk barneratzeko moldatu eta
gidatu nahi dituzte haurrak, haur bakoitzak garapen atsegina
izan dezan bere ingurunean.

Jarreren oinarria emozioek osatzen dute. Hauek interpre-
tatzen dituzte gertaera esanguratsuak, era batera edo bestera
jokatzera bultzatuz. Gizaki osoari, gorputz eta gogoari, dagoz-
kio: aurpegiera zertzen dute, baita erantzun fisiologikoak edo
sentimendu subjektiboak ere, eta gure jokaera baldintzatzen
dute, gure buru-gaitasuna gehituz edo gutxituz, momentuz,
behintzat. Emozioak kontrola daitezke eta, beraz, hezi ere bai.
Horregatik, ohartuki eta plangintza baten arabera landu behar
da afektibitatea (sentimenaren eta emozioaren adierazpena),
afektuak ezagutzen eta menderatzen irakatsi behar zaie hau-
rrei, batzuk aukeratuz eta beste batzuk berbideratuz, aukera-
keta honek arrakasta intelektuala ziurta diezaien, gero ikaste-
ko askatasuna izateko.

Eta askatasuna diot, hau delako eragilea, nahitaez hauta-
korra, gehien komeni zaiguna aukeratzera eramaten gaituena,
honela, gorputzez eta gogoz, pertsona osasuntsu bihurtuz.
Pertsona askea atseginez ikasten duena da, baina askatasuna
–beregaintasun edo autonomiaren sinonimoa eta haur-hez-
kuntzaren helburua– borondateaz bakarrik lortzen da: gure-
tzat ona dena nahi izateko borondateaz, eta hori lortzearren
borroka egiteko borondateaz.

Honela, borondatearen garapena, Marina, J.A.k dioen
bezala, kontzeptu moralizatzaile izatetik hezkuntza-helburu
nagusi izatera igarotzen da; ahalmen hau, adimenaren osagai
izanik, gure jarduera gidatzeko erabiltzen da, bizitzako egoe-
retatik –besteak beste, ikaskuntzatik– arrakastaz irten ahal
izateko.

Beharrezkoa izanik haur-borondatea garatzea, ezinbeste-
koa da operatibizatzea berorren gain eragiteko. Hau da gure
ikasgeletan dugun erronka eta horretan laguntzen du, berriro
ere, curriculumaren diseinuak.

Haur-hezkuntzako ikasleak bulkadari lehenago jarraitzen
dio arrazoiari baino, zerbait nahi duenean berehala nahi iza-
ten du.

Helduak, zenbait hezkuntz ekintzaren bidez, zera egin
behar du:

- Bulkada hori gerarazi.
- Agerian jarri.
- Berea duela aitortzen eta onartzen lagundu, sekula

ez ukatu.
- Eta honela, geraraziz, berorren gobernua ahalbidetu.

Horrela, kanporatzea komeni den ala ez eta egitekotan
nola egin erabakitzen laguntzen dio. Azken batean, itxaron
eta hausnartu beharrak sortzen duen frustrazioak eragindako
estresa nola jasan irakatsi eta horretarako eredua ematen dio.

Honela, ikasleen emozioak lantzen ari da irakaslea, eta
ikasleei beren emozioak ezagutzen, onartzen eta gobernatzen
irakasten die, beste batzuenak ere aitortu eta onartzen, eta nor-
beraren bulkadak besteen eskakizunetara eta ikaskuntzak
eskatzen duen diziplinara moldatzen irakasten die. Hauxe da
norberaren identitate eta autonomiari buruzko edukien lanke-
ta gidatu behar duen hezkuntza-planteamendua.

Ikusi dugu afektibitatea eta mugimenduaren adierazpena,
jitea eta izaera loturik daudela, lehenengoa gure gorputza
barruko eta kanpoko eskarietara egokitzeko modua izanik.
Mugimenduaren bidez agertzen dugu zer sentitzen eta nahi
dugun, eta lan planifikatuaren bidez kanpotik moldatzen ditu-
gu gure gorputz-adierazkortasuna eragiten duten emozioak.
Horregatik, lan psikomotrizak erabateko garrantzia du adin
hauetan. Honela, jarreren tonuak, orekak, kontrol eta atsegi-
nak, mugimendu-koordinazioak eginkizun garrantzitsua zer-
tzen dute.

Arauek, espazio eta denboren plangintza garbiak emozioa
eta bulkada antolatzen lagunduko dute, haurraren borondate-
aren gain zuzenean lan eginez.

Baina gauzak eta ekintzak ez dira berez onak edo txarrak,
hauei guk ematen diegu esanahia, gugan eta besteengan dituz-
ten ondorioen azterketaren bidez; horregatik, 2. esparruko
edukiak –ingurune sozial eta fisikoa– lantzea ezinbesteko
bihurtzen da gure jarduera ingurunera moldatzeko, geure eta
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besteen premia eta interesak ezagutzeko
eta hauek elkarren artean egokitu eta mol-
datzeko.

Honetan garrantzi berezia du jolasak,
errealitateaz jabetzeko, nork bere burua
ezagutzeko eta norberak egiten duena bes-
teek egiten duenera egokitzeko baliabide
gisa.

Haurrari utzi egin behar zaio maitasu-
na eta gorrotoa adierazten, beldurra, ziur-
tasuna eta ziurtasunik eza, atsegina eta
arrangura, baretasuna eta agresibitatea,
onarpena eta negatibismoa... Batzuetan
helduak, beste batzuetan haurrak, ezin du
onartu sentimendu horietako batzuk aske
adieraztea eta orduan, inoiz baino gehiago,
zera ulertu behar da: jolasa jarduera egoki
eta onuragarria dela, haur-nortasunaren
adierazpen eta baieztapena delako, propo-
samen serioa, norberaren adierazpenerako
eta bakoitzak bere burua eta kanpoko mun-
dua aurkitzeko tresna. Piaget-ek jolasaren
izaera sinboliko eta hezigarria konbinazio
intelektual hutsen oinarrian jartzen du, eta
Wallon-ek adimenaren euskarritzat jotzen
du jolasaren gaitasun sinbolikoa. Horren
bidez, haurrek beren bulkada eta egintzak
neurtu eta inguruneak eskatzen duenera
moldatzen dituzte.

Irakaskuntza-ikaskuntza kooperatiboa-
ren plangintza bidez, jokaerak eta hauen
ondorioak berbalizatuz, esparru horretara-
ko programaturiko hezkuntza-helburuak
lortzea ahalbidetuko da. Esanguraz beteri-
ko lana eginez, ikasteko gogoa eta premia
gauzatuko dituen lana eginez lor daiteke
ezarritako helburua. Haurra geldi geratzen
bada, ez badaki zertarako egin gauza bat
edo bestea, egin behar delako bakarrik egi-
ten badu, esandako guztiak ez du zentzurik.

Haur-hezkuntzako lana, azken batean,
norberaren afektibitatea ezagutu, onartu eta
hezitzera bideratutako lana da, baita beste-
en afektibitatea ezagutu eta onartzera eta bi
aldeena elkarren artean moldatzera ere,
horrela, lan kooperatibo eta solidarioaren
bidez ezaguera partekatua lortu ahal izate-
ko; horretarako, 3. esparruan eskaintzen
zaizkigun hezkuntza-proposamenak erabil
ditzakegu une oroz, geure adierazpenerako
eta mundu sozial eta fisikoa ulertu eta
gobernatzeko erabiltzen ditugun tresna
sozialak, alegia.
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ehenengo adinetan aztura osasuntsuak –gero norta-
sun osasuntsua ahalbidetuko dutenak– hartzearen
garrantzia aitortu da, hori haur-eskolako curriculu-

mean heziketaren helburu bihurtu denean. Asmo hauen lehen
irakurketak adierazten digunez, helburu hori lo egin, jan eta
esfinterrak kontrolatzeko zenbait aztura lortzeari edo/eta zen-
bait errutinaren programazioari lotua dago, eta hori azaletik
bakarrik hartuta eskola-eduki hauen beharrezko programazio-
aren eta inguruko hezkuntza-giroaren atzean dagoen balioa.

ZER DEN  OSASUNA

Medikuntza Hipokratikoaren hasieratik, sendagile
batzuek psikikoaren garrantzia azpimarratu izan dute edozein
fenomeno somatikoren eta hauen adierazpenen gainetik:
lesioa dagoela edo ez dagoela, behin-behineko minak edo kro-
nikoak izan, fisiologikoak edo patologikoak. Horien batasu-
nari “morala” esan zitzaion eta pertsonak duen banakoena da,
bere funtsa, gaur egungo hitzetan, bere nortasun edo identita-
tea.

Gizakiaren ikuspegi unizista hau XVII. mendean ukatu
zuen Descartes-en pentsamendu filosofikoak, honek gorputza
eta gogoa banatzen baitzituen ezaguna den dualismo cartesia-
rrean. Aurrerantzean, osasuna eta eritasuna ulertzeko, berauen
sintomak fisikotzat edo mentaltzat hartu ziren eta erabat bana-
tu ziren bakoitza bere esparru itxian; honela gero eta zailagoa
bihurtu zen giza funtzionamendua bere osotasunean azaltzea.

Medikuntza teknologikoaren garapena eta genetikari
emandako ahalmen erredukzionista eta garrantzitsua gorabe-
hera, profesional asko saiatzen dira osasuna bere interpreta-
zio desberdin eta partzialak bildu eta hauei zentzu globala
emango dien eredu baten arabera azaltzen. Gaur egun esan
daiteke ia eritasun guztiak hartzen direla psikosomatiko edo
organismikotzat, eta genetikak nolabaiteko joera batzuk ema-

ten dituela baina ez duela zehatz erabaki edo mugatzen gure
osasuna. Pertsona jaio, hazi eta ikasten dueneko famili, esko-
la- eta gizarte-giroak kronifikatu, minimizatu edo indartu egi-
ten du berezko joera hori. Honen haritik, Osasunerako Mun-
du Erakundeak (OME, 1964) honela definitzen du osasuna:
“erabateko ongizatea, gorputz-, gogo- eta gizarte-maila-
koa, eta ez bakarrik eritasun edo minik ez izatea” . Defini-
zio honek osasunaren izaera biopsikosoziala aldarrikatzen du,
eta osasuna izatea ez gaixotzea baino zerbait konplexuagoa
dela adierazten du, horretarako joera eman, lastertu edo irau-
narazten dutelarik gogoak, gorputzak eta inguruneak.

Baina hiruki edo triangelu honetan ez dut uste hiru mutu-
rrak loturarik gabe banatuta daudenik. Era askotako erlazioak
dituzte beren artean: psikologikoa biologikoari eta pedagogi-
koari lotua dago. Baina momentuz beharrezkoa den partziali-
zazioaren azalpen-bidea onarturik, gorputzak osasunaren sin-
toma fisikoak adieraziko dituzte, batez ere: eritasun, min edo
ondoeza, eta honen askotariko agerpenak. Zein da beste bi
osagaien –gogoaren eta ingurunearen– eginkizuna bizimodu
osasuntsua lortzeko bidean?

OSASUNA ETA AFEKTUA:
gogoaren papera

Buru edo gogoa da intelektoaren eta emozioaren egonle-
kua; orain arte banaturiko kontzeptu hauek, gaur egun adime-
naren osagaitzat hartzen dira, eta emozioen gobernua agerpen
adimentsu ororen osagaitzat jotzen da, bakoitzak aparteko
funtzionamendua izan arren, elkarrekiko lotura asko baitituz-
te biek; horregatik, sentimenduek eta hauek gidatzeko
moduak eragina dute gure gogoetetan, eta hauek gidatzen gai-
tuzte osasuna bilatu eta osasuntsu irauten. Adimena pentsa-
tzen jakitea da, baina baita horretara jartzeko gogoa edo ado-
rea izatea ere. Funtzionamendu adimentsuak esan nahi du
gure jarduera mentala gidatzea errealitatera egokitu dadin eta
helmuga konstruktibo berriak gauzatzeko.
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Gaur egun badakigu gure garunak jaiotzerakoan 100.000 milioi neurona
dituela, eta hauek, zirkuitu inprimatu gisa, gure aukera genetikoak jasotzen dituz-
tela; baina zenbat konexio eta nola egingo diren, jaioberriak –batez ere 0 eta 4
urte bitartean– hartzen dituen estimuluen eta emoziozko informazioaren arabera
dago. Garunaren funtsezko arloren bat ez bada adin honetan estimulatzen, ezer
ezingo da egin geroago. Hau da, adibidez, sortzetiko begi-lauso edo kataratak
izanik gero ebakuntza egiten zaion haurraren kasua, ez baitu lortuko inoiz izan
ez duen ikusmena, bere garunak ez zituelako egin ikusteko behar diren kone-
xioak. Hain muturrera joan gabe eta hain garrantzitsuak ez diren arloetan,
gabeturiko gunetik hurbil dauden neurona-konexioek ordeztuko dituzte,
neurri batean behintzat, gabezia goiztiar batzuk, geroagoko afektu eta
erlaziozko zenbait estimuluren bidez.

Konexio hauek azkenean gure nortasuna erabakiko dute eta
honek, Bakal, D.A.k (1996) dioenez, “dietak bezala funtzionatzen
du, eta desorekek era guztietako gaitzetarako joera eman dieza-
gukete”. Organismo osasuntsuak egoera desiragarria nahi eta
aukeratzen duelako seinale garbiak ematen ditu, osasun fisikoa-
ren eta buru-osasunaren bilaketaren artean feed-back sinergiko
bat dagoelarik.

Gaur egun, denak berresten du psikologikoaren eta sis-
tema inmunologikoaren arteko lotura, batzuetan gaixota-
sun kronikoak sortzen dituelarik, minbizia edo gaitz
koronarioak, adibidez. Baina emoziozko desorekek beti
ez dituzte gaixotasun-seinale garbiak sortzen. Batzue-
tan, gaixoek sintoma askoren berri ematen dute, bai-
na, emozioen gobernu eskasa erakutsi arren, geldi
geratzen dira maila subjektiboan, are gehiago zail-
duz tratamendua eta sendabidea, batez ere gizar-
tean gutxiago onartua dagoelako emoziozko
gaixoa izatea gaixo fisikoa baino.

Garrantzi txikiagoa ematen zaie sinto-
mei, emozioaren eta osasunaren arteko
desadostasunaren adierazpen subjektibo-
ei, seinaleei baino, hauek desadostasun
beraren adierazpen objektibagarriak
direlarik. Hala ere, gure ikasgeletan
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agertzen dira gero eskolan moldatu ezina eragiten duten gaitz
edo ondoezak: buruko minak, zorabioak, botagura, suminkor-
tasuna, hiperaktibitatea, abulia, negatibismoa, harreman-ara-
zoak, absentismoa... guztiak ere barruko ondoezaren kanpo-
adierazpenak.

Beraz, osasuna norberak lortzen duen emozio-gobernu
egokiaren arabera dago. Horretan ikaskuntzak laguntzen du,
zalantzarik gabe. Ikasgeletan zertu daiteke eta zertu behar da
prebentzio- eta konpentsazio-lana, emozioa aitortu, onartu eta
bideratuko duena; horrela, ikaskuntza gidatuaren bidez, zen-
bait aztura barneratuko da beharrezko ongizatea ahalbidetze-
ko, eta honek pertsona-, harreman- eta ezaguera-mailako arra-
kasta ekarriko du.

AFEKTUA ETA EZAGUERA: 
ingurunearen papera

Egoera desiragarrietan, pertsona osasuntsuak egoera har-
monikoa behar, gura izan eta bilatzeko moduan zertzen da
garapena, horrela arrakastaz molda dadin bere ingurune sozial
eta fisikoan; baina ez da beti horrela gertatzen.

Ikusi dugu kontrol afektiboak osasunean eragiten duela,
baina halaber esan dugu ongizate fisikoa eta mentala lortzera
bideratzen dituela gure gogoetak, eta ongizate honek ezague-
ra eta burutsu bizitzea ahalbidetzen dituela. Burutsu bizitze
horrek pertsona-, afektibitate- eta ezaguera-mailako aurrera-
tze eta garapenean helmuga berriak lortzea ahalbidetzen du.

“Ongi gaudenean” egoera atsegin horri eutsi eta mundura
irten nahi izaten dugu, munduarekin erlazionatu eta ikasteko.
Baina, zer gertatzen da emozioen gobernu eskasak kalte egi-
ten dionean ideien munduari, azken batean, ikasteko gaitasu-
nari? Zer paper du eskolak prozesu konplexu honetan?

Emozioen gobernu eskasak autoestimu txikia eta auto-
kontzeptu pobrea sortzen ditu, eta hauek, portaera osasungai-
tzak eta azkenean porrota. Egoera hauetan, haurrak bere
buruaz duen irudi hori aldatzeko erantzukizuna dute eskolak
eta familiak hainbat eratara, eta lehenengoa eta nagusia arra-
kastaren itxaropena sortzea da. Honela bakarrik lortuko da
porrotak eta irteerarik gabeko frustrazioak sorturiko eskola-
jarrera aldatzea.

Ikasleek denboraren laurdena eskolan ematen dute, eta
askotan eskolan betikotzen da haurraren ezaguerari eta mol-
daera pertsonalari dagokien porrota. Ikaskuntzan porrot egi-
ten duen haurrak, hori hain kezkagarria gertatzen zaionez,
ezin izaten du gainditu, batez ere pertsona heldu edo nagusiek
behin eta berriro porrota espero badute. Fenomeno honi “Pig-
malion Efektua” deitzen zaio eta irakasleen nahiz gurasoen
itxaropenei dagokie. Erraza litzateke esku hartzea gure porta-
eraren bidez maneiatu ahal izango balitz, baina itxaropen
hauek hitz bidez adierazten dira –zer, nola eta noiz esaten
den–, baina baita, eta batez ere, hitzik gabe, aurpegieraren,
gorputz-jarreraren edo ukipenaren bidez.

Pigmalion Efektuaz ikasgelan egindako ikerketek, zen-
bait behaketa eta neurketaren ondorioz, emaitza hauek eman
dituzte. Ikasle baten adimenari buruz gutxi espero duen ira-
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kasleak honelako gauzak egiten ditu bere itxaropen eskasa
berretsiz: 1. Denbora gutxiago egoten da erantzunen zain. 2.
Erantzunak berak eman edo beste bati galdetzen dio. 3. Sari
desegokiak ematen dizkio. 4. Gehiago kritikatzen du porrota-
gatik. 5. Gutxiago goraipatzen du arrakasta duenean. 6. Ez
dio jendaurreko erantzunik ematen horrelako ikasle batek jen-
daurrean esandakoari. 7. Jaramon gutxiago egiten dio eta
elkarrekintza gutxiago du berarekin. 8. Gutxiago galdetzen
dio. 9. Halakoagandik urrutirago esertzen da. 10. Gutxiago-
tan eskatzen dizkio gauzak. 11. Beste era batera hurbiltzen
zaio. 12. Zalantzan ikusten badu, puntuazioa jaisten dio. 13.
Ez ditu hain harreman adiskidetsuak izaten. 14. Laburrago
erantzuten dio eta informazio gutxiagoko erantzunak ematen
dizkio. 15. Erantzuterakoan irribarre, berotasun, ikus-kontak-
tu gutxiagoz egiten du. 16. Azalpen eta argibide gutxiago
ematen dizkio. 17. Irakasbide eskasagoak erabiltzen ditu
horrelakoarekin.

Autoestimu txikiko haur asko ohartzen da itxaropen
horietaz, eta horretaz ohartzen diren beste ikaslagunek beza-
laxe, beraiengandik espero dutena berresten dute, eta sor-
tzen den giroak beharrezko nortasun-agerpena ziurtatzeko
portaera alternatiboak bultzatzen ditu, trataera zaila duten
jarrera disruptiboak sortaraziz, are konpongaitzagoak ezer
egiten ez bada. Afektibitate-giro adeitsuak, bakoitzaren iza-
era berezia onartuz eta azturen eta borondatearen gaineko
onarpen-, exijentzi eta lan-prozesuan emozioa gidatuz,
nortasun adimentsuaren garapena bultzatuko du.

AZKEN ONDORIOAK: OSA-
SUNAREN, 
AFEKTUAREN ETA EZA-
GUERAREN 
ARTEKO ERLAZIOAK

Zerbait beharrezkotzat jotzen da, horren gabeziak
gaixotasuna sortzen badu. Segurtasun, babes, taldekide-
tza, maitasun, begirune, autoestimu, identitate eta autokon-
tzeptuaren oinarrizko premiak ez asetzeak gaitz eta erita-
sunak sortzen ditu, eta hauek bai maila fisikoan, bai
gogo- edo/eta adimen-mailan agertzen dira.
Maila fisikoan ondoez asko izan daiteke, nor-
berak bakarrik sentitzen dituenak (“gaizki sen-
titzen naiz”) edo kanpo-seinaleak dituztenak,
batzuetan diagnostiko eta sendabide zailekoak:
asmak, larruazaleko arazoak, buruko
minak, etab. Edo gaitz errepikariak:
hotzeriak, anginak... eguneroko
bizimodu normalizatua eragozten
dutenak. Beste batzuetan arazo
larriagoak agertzen dira, kronifika-
tu eta ezintasun iraunkorragoak
eragiten dituztenak: neurosiak (nahi-

ko gaitz arrunta) edo psikosiak (muturreko agerpena eta oso
patologikoa).

Afektu-gabeziaren bat dagoenean, beraz, gorputzeko
ondoeza edo adimeneko ondoeza sortzen da. Sarri entzuten
zaie gurasoei edo irakasleei haurrak gaitasuna baduela baina
ez duela nahi. Hau ez da egia. “Ez duela nahi” esan ordez
“ezin duela” esan behar da. Gizakiak, egoera normalean,
berez eta senez, beretzat onena nahi izaten du, eta onena nahi
izate horretan batzuetan “ez jakitea” behar du, baina hau bes-
te gai bat da beste noizbait jorratuko duguna.

Bukatzeko, esango dut sentimenduak direla jitearen (bul-
kadazko erantzunaren) eta nortasunaren (emandako erantzu-
naren) arteko zubia, eta hau askea izateko bere borondatez
maneiatu behar da; hauxe da emoziozko heziketaren zeregi-
na. Emozioen heziketa eskolan landu daiteke eta landu egin

behar da jarrerak, prozedurak, adigai
edo kontzeptuak oinarri hartuta,

nire ustez posible den hezkuntz
proiektu bakarraren –pertso-
naren heziketa integralaren–
barruan antolatuta; heziketa
honek nahitaez eskatzen du
bizi-aztura osasuntsuak zer-
tzea, haur bakoitza ongizate
pertsonala lortzera eraman

dezan, honetan oinarrituko
baita gizarte-ongizatea

ere.
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aurrak bere buruaz duen irudia, bere oreka-maila eta
heldutasun afektiboa ebaluatzen saiatzen garenean
haur-eskolan, ohikoa izaten da honelako adierazleeta-

ra jotzea:
.. bere autonomia edo burujabetasuna bere beharrak bete-

t z e k o .
.. asertibitate-maila (bere iritziak azaldu eta arazo berriei

aurre egiteko ziurtasun-maila).
.. “sufrimendu”-maila porrotaren aurrean edo porrot-sen-

tsazioa gainditzeko erraztasuna.
.. egoera berrietan bere kasa baliatzeko erraztasun han-

diago edo txikiagoa.
.. harreman-gatazkak konpontzeko bere gaitasun-maila

edo baliabideak.

Garbi dago horiek guztiek dutela nolabaiteko lotura eba-
luatu nahi den gaiarekin, hau da, lehenengo hezkuntza-etapan

haurrak bere buruaz lortu behar duen irudi positiboarekin.

Baina garbi dago, halaber, guztiek patroi bera dutela: hel-
duaren ebaluazioan erabiliko genituzkeen adierazleak dira...
baina txikientzat “erraztuta”; hemeretzigarren mendeko uste-
aren ildotik, “haurra... nagusi txiki bat” balitz bezala jokatzen
d a .

Aukera honetaz baliatuz, zenbait erreferente proposatu
nahi dut “norberaren irudia” ebaluatzeko, askok uste dutela-
rik edozer sartzeko zaku bihurtu dela hori.

Zergatik ebaluatu ziurtasun afektiboa?

Adigai hau ikasketa-plan edo curriculum-diseinuan sar-
tzean, legegileak zera nahi izan zuen, eta neurri handi batean
lortu ere lortu zuela uste dut: guztion ustez ikasteko eta ira-

g u t x i e n e k oen adierazlea k
Norberaren ir u d i a . . .
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kasteko gaitasunaren eta bizi-kalitatearen bizkarrezurra den
horri –afektibitatearen garapen eta orekari– curriculumean
bere lekua eta garrantzia ematea.

Honetan bat gatoz guztiok, baita botere legegilea eta bete-
arazlea ere, hots, ongizate afektibo hau beharrezkoa dela hau-
rra hezitzeko egoera egokian, eta, gainera, helburu dela berez
ere. Hortaz, eskola behartuta dago ikasleak helmuga horreta-
rantz eramateko behar diren bitarteko eta baliabideak jartzera.

Maisu-maistra gehienek argi zuten aspalditik, eta esaten
zuten: haurrak (ez haurrak bakarrik!) nolabaiteko oreka behar
du ikasi ahal izateko.

Baina hausnartzen hasi eta gai horren “erantzuleak” bila-
tzerakoan sortzen zen eztabaida. Orduan, askok esaten zuten
“oreka afektiboaren hori gurasoen kontua” zela.

Beste era batera esanda, batzuen iritziz, eskolaren esku-
hartzeak afektibitatearen garapenean honetara mugatu behar
zuen: “oso ongi esatera ongi lan egin edo ongi portatzen dire-
nean”, edo diziplina eskolan ezartzerakoan gogorregiak ez
i z a t e r a .

Gaur egun, ordea, baztertuta dago ikuspegi hori, Bartze-
lonako eukaristi kongresuaren edo “600” autoaren garaikoa
dirudi eta. Are gehiago, legebiltzarkide gehienek aho batez
diote afektibitatearen garapena eskolaren helburu (eta eran-
tzukizun!) ere badela.

Honela, bada, haur-eskolak garapen afektiboa –“haurrak
bere buruaren irudi zuzen eta positiboa eraikitzea”, alegia–
zaindu, bizkortu, erraztu, indartu, sustatu... behar badu, horre-
tarako ebaluazioa ere asmatu eta taxutu behar du nahitaez;
bestela, nola jakingo du zer lortu den, zer falta den, nola
lagundu, etab.?

Hala ere, zer pentsa ematen du txosten batzuetan haurra-
ren egitura afektiboa oraindik ere zein bazterturik dagoen
i k u s t e a k .

Era berean, kontuan izatekoa da batzuetan autonomi mai-
la bakarrik aipatzea, heldutasun afektiboa “self-service”
moduko zerbait balitz bezala. (Barkatu txantxa hau, baina
dirudien baino serioagoa da: arrazoibide honen arabera, orain
autozerbitzu edo saltoki handietan erosteak kontsumo-heldu-
tasun handiagoa adierazten du, janari-denda txikietan saltzai-
learen laguntzaz egiten genuenean edo dugunean baino).

Honekin guztiarekin zera azaldu nahi dut, zergatik irudi-
tzen zaidan beharrezkoa:

1ª ...irudi zuzen eta positiboaren eraketa ebaluatzeko adie-
razleak izatea.

2ª ...adierazle horiek “heziketa-ateak” irekitzea; ez daite-
zela izan ikasturtearen bukaerako “azken puntua”, hezkuntza-
prozesu eta harremana bideratzeko tresna baizik... azken bate-
an, ebaluazio hezigarria izatea.

3ª ...eta, gainera, haur-hezkuntzaren berezitasunetara ego-
kitua izatea; bestela, gerta daiteke “lehen irakaskuntzako
praktika bera ezartzea, baina errazagoa” eta lehengo “esko-
laurreko” ikuspegietara itzultzea.

Zein da ebaluazio-tresna?

Labur esanda, haur-hezkuntzan inork ez du dudarik beha-
keta dela ebaluatzeko oinarrizko tresna eta ia bakarra, eta
aztertzen ari garen kasuan ere bai: ebaluatzeko, beha egon
behar da.

Baina beha egoteak ez du begiratze hutsa esan nahi.
Behatzea kasu honetan ulertzea da. Ebaluatzeko, ulertu egin
behar da haurra.

k haur hezkuntzaren bukaeran
Vincenç Arnaiz

Psikologoa

Menorca

... ebaluagarria da?
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Haurra ulertuz behatzeko erreferentzi eskema batzuk
behar dira, eta hauek haurraren prozesu pertsonalen dinamika
hautematera eramango gaituzte.

Ondoren datorrenak zuentzat bi baldintza hauek betetzea
espero dut: behaketa antolatzea, eta antolaketa horren arabera
“ikusitakoa” ulergarri bihurtzea.
Zer behatu?

Hona hemen jarraibide batzuk gure heziketa-lanean ohi-
koak diren jarduera edo testuinguruetatik abiatuz:

JOLAS SINBOLIKOAN:

Etaparen bukaerarako haurrak balio sinbolikoa eman
behar die hainbat gauzari (luzeak/laburrak,
meheak/lodiak, gogorrak/bigunak, astunak/arinak...) eta
jolasetan erabili.

... heldutasun afektibo eta kognitibo eskasa adierazten
duen ezaugarrietako bat zera da, beti gauza bertsuak erabil-
tzea jolasean, gainerako gauzei adierazgarritasunik ikusiko ez
balie bezala edota iradokitako irudiak erakargarri gertatuko ez
balitzaizkio bezala.

... ez dut hemen errepikatuko deskontestualizazioaren
ezaugarriei buruz sarri esandakoa: lehen urratsa benetako gau-
zak edo berauen kopiak (benetako goilarea edo jostailuzkoa)
erabiltzea izaten da, gero adierazten duten gauzaren ezauga-
rriak gogorarazten dituzten gauzak (makila batek.... pistola
edo orrazia adieraziko du... ); eta azkenean gauzen egitekoa
sinbolikoki aldatzeko gai bihurtzen dira (sardexka pistola
bihurtzen da, edo edalontzia kamioi...)

... eta gorago esandakoa sinboloaren lanketa kognitiboari
badagokio, jolas sinbolikoan esanahien –eta, beraz, bizipe-
nen– malgutasuna eta aberastasuna ere agertzen da. Hortaz,
oreka egokia aberastasun sinbolikoan nabaritzen da, eta abe-
rastasun hau zurruntasun eta beldur afektiboen ezinbesteko
ondorioz beren irudimen-bizitzan eragozpenak dituzten hau-
rren zurruntasun eta obsesioen aurkakoa izaten da.

Gauzen esanahi sinbolikoa aldatu egiten da egoera

eta testuinguruen arabera

... lehengo arrazoibideari jarraituz, aberastasun eta oreka
afektiboak esanahien aniztasuna handia ekartzen du.

... guztiok dakigu, geure esperientziaz, zenbat eta “zorion-
tasun” handiagoa, orduan eta aberastasun eta arintasun han-
diagoa izaten dela ideiak asmatzeko, baita gaitasun handiagoa
egoera eta momentuetara egokitzeko ere.

... “ulertua” edo “entzuna” ez sentitzeak egiten duguna
behin eta berriro egitea ekartzen du, errepikapenaren bidez
ulertuak izatea lortu nahi balitz bezala. 

... komunikazio-mezuen aberastasun eta aniztasunik
ezak bizipen-eragozpenak adierazten ditu.

Hainbat rol bereganatzen eta zertzen ditu jolas

s i n b o l i k o a n

… Lehen aipaturiko aberastasun, malgutasun eta anizta-
sun hori jolas sinbolikoetan haurrek hartzen dituzten roletan
ere behatu liteke, baita jolasen edukian eta esanahian ere.

… Nahiz eta egia izan haur bakoitzak dituela bere zale-
tasunak, interes jakin batzuetarako joera berezia emango dio-
tenak, talde-bizitzako harremanek eta gainerakoen interes eta
afektuekiko irekitasunak bere kasa aurkituko ez lituzkeen
motibazioak emango dizkiote batzuetan, eta horrela hasieran
beretzat interesgarri ez diren rolak eta egitekoak ikertu eta
bereganatuko ditu.

… Aitzitik, besteekiko urrun eta uzkur bizi diren haurrek
nekez sentitzen dute gogorik beren intereseko diren testuin-
guru eta esanahietatik kanpo ezer ikertzeko.

… Bestalde, sentimendu blokeatzaileren batean “harra-
patuta” dauden haurrek ez dute ez gogorik ez gaitasunik iza-
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ten beste sentimendu batzuk berenganatzeko, ikertzeko... ezta
atsegingarritzat hartzeko ere.

… Denok ditugu buruan haur batzuk gauza berberekin eta
jolas berberetan ikasturte osoa emango luketenak, behin eta
berriro sekuentzia berberak zertzen... eta, hain zuzen ere, ez
dira haur hauek izaten egitura afektibo onenekoak, ezta gaine-
rakoekin harreman aberats eta atseginena lortzen dutenak ere.

Egoera edo proposamenen arabera, aurkako rolak (eraso-
tzailea eta erasotua, menperatzailea eta menperatua, aita eta
semea...) bereganatzen ditu.

… eta honela barne-aberastasun eta ziurtasunaren adieraz-
penik gorenera iritsiko ginateke, norberarenganako sentimen-
duen argitasunak eraginda.

… sarritan, sinbolikoki bereganaturiko rolen bidez, hau-
rrek beren buruari eta gainerakoei esaten diete gizarte-egitu-
ran zein leku hartu nahi duten edo zein dagokien, beren ustez.

… rol paradoxikoetan kokatzeko gaitasunak (batean abe-
re-hezitzailea, hurrengoan hezia... batean jazarlea, hurrengoan
jazarria... batean ama, hurrengoan alaba...) gizarte-egituran
duen paperari aurre egiteko lasaitasuna erakusten digu, eta
horrela badakigu ez duela beldurrik edo arriskurik sentitzen
ezer galdu edo nahasteko, nahiz eta oso aurkako roletan sartu.

… hori bere gizarte-eremua oso garbi daukanean egin
dezake, eta hain garbi daukanez “utzi” ere egin dezake, ez bai-
tu ez berreskuratzeko beldurrik.

Erregistro sinbolikoan komunikazioa dauka jolaski-

d e e k i n .

… bere sentimenduak argi izateak haur-hezkuntzaren
bukaeran fikzioa eta errealitatea garbi bereizi eta bizitzeko
ahalbidetu behar du.

… sarritan gatazkak sor daitezke adierazpen sinbolikoei
errealitatearen zentzua emateagatik (haur bat maistrari kexa-
tzen zaio bere lagunak “otsoak jan egingo duela” esan diola-
ko, edota beste batek egintza sinbolikoa errealitatearekin
nahastu eta bere “semeari” benetan errieta egiten dio, honek,
jolasaz aspertuta egonik, “ezetz” esan edo “erosketak egitera
ez diola lagunduko” esan diolako).

… garbi dago, adin hauetan, heldutasun eta argitasun afek-
tiboak haurra pixkanaka gai bihurtu behar duela gertatzen dena-
ren zentzu sinbolikoa argi izan dezan, horretaz garbi jabetuz.

… azken batean, justifikazio objektiborik gabe sorturiko
sentimenduek haurra ez “zurgatzeko” gaitasuna behatu behar
dugu. Errealitatearen eta irudimenaren arteko mugak bereizi

ezinik haurra egoera batzuetan harrapatuta geratzen denean,
bera gainditzen duten beldur edo gurarietan aurkitu behar da
horren sustraia, ez duelarik behar hainbat kontrol horien gain.

G O R P U T Z - A D I E R A Z K O R T A S U N A

Argi eta garbi adierazten du atsegin duena edo ez

duena eta, eskatzen zaionean, gai da bere buruari

e u s t e k o .

… Hezkuntzak itxuraz paradoxikoa den bidea proposatzen
du. Alde batetik, haurrak bere gurari eta beharrez, bere poz eta
frustrazioez jabetzea nahi dugu... hori dena adieraztea nahi
dugu... eta gero bere buruari eustea nahi dugu... ez dadila bere
gurari eta desiren menpe bizi, gai izan dadila deszentratzeko
eta beste batzuen pertzepziora irekitzeko.

… Nahiz eta paradoxikoa iruditu, hori heziketa-prozesu
burutsu eta beharrezkoa da.

… Zer nahi duen edo zeren beldur den garbi adierazteak
esan nahi du badakiela ez zaiona ezer txarrik gertatuko gaine-
rakoek, batez ere irakasleak, jakiteagatik berak zer pentsatzen
edo sentitzen duen. Esan nahi du ez dela lotsatuta edo beldur
sentitzen bere sentimenduen aurrean.

… Baina egia da, halaber, itxaroteko gaitasuna, sentitzen
edo pentsatzen duena ezinbestean berehala adierazi beharrik
ez izatea lortu behar duela... pixkanaka bere buruari eusteko
gai izan behar duela bere sentimenduak eusteko modukoak
d i r e n e a n .

… Komunera joateko une egokiaren zain egotea ona da,
eta hori bezain ona da haurrak, premia larria duenean, argi eta
garbi esan eta berehala joatea.

Emozio biziko egoerak sentitzen dituenean, gorputz

osoarekin adierazten ditu

… Guztiok ditugu buruan haur inhibitu edo kikilduak;
hauen sentimenduak intuitzeko begiradaren sakonean arakatu
behar izaten da, horien gorputzak adierazkortasuna erabat gal-
du duela ematen baitu.

… Emozioen bizitasunak bere paraleloa adierazpenen
bizitasunean izan behar du.

… Horrek osagai hormonal eta neurologikoan du bere
azalpena, hauxe izanik emozio-bizitzaren oinarri biologikoa
(emozioak gorputzez sentitzea).

… Haurrak bere emozio-bizitza egoki aurkitu badu, ez
dute izutuko bere emoziorik sakonenekin baterako aldaketa eta
pertzepzioek, eta, beraz, ez du kikiltzen edo “ezkutatzen” saia-
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tu beharko.

… Sentimendu biziak agertzen diren une eta egoeretan,
sentimendu horiek gorputz osoaren adierazkortasunean agertu
behar dute argi eta garbi.

Ziurtasuna adierazten du mugitzeko gaitasunetan

(oreka, desoreka, igo, jaitsi, erori...). Mugimendu

arin eta harmonikoak ditu.

… Bere nortasunaren lehenengo kontzientzia bere gaita-
sunetan oinarrituta eraiki behar du, bai errealitate bezala har-
tuta (dagoeneko zertarako den gauza) baita ahaltasun bezala
hartuta ere (zertarako izan daitekeen gauza).

… Era autonomoan norberaren buruaz eraikitzen den lehe-
nengo erreferentea mugimendu-arloko lehenengo lorpenek
ematen diote. Gaitasunak lortzea: ibiltzea, igotzea, igeri egi-
tea, bizikletaz ibiltzea... norberaren nortasunean oinarrizko
urratsak dira, eta gizakiaren zera arkaikoenean erroturiko erre-
ferentziak. (Ez da harritzekoa kirol-trebetasunak gizartean
buruzagitza eta identifikaziorako erreferenteak izatea).

… Honelako ekintzetan haurrak agertzen duen kon-
tzientzi, ziurtasun, atsegin... maila adierazle garrantzi-
tsua da bere buruaz duen ziurtasun-sentimenduaren
sendotasuna ulertzeko, baita “benetako” eragozpenei
aurre egiteko duen gaitasunaz berak duen irudia uler-
tzeko ere.

… Talde-bizitzak eskaintzen digun atsegin
handietako bat mugitzeko gaitasun eta trebe-
tasunak besteekin bizi eta partekatzea da
(imitaziotik lehiaketaraino). Ekintza hauen
inguruan beti izaten da poz eta alaitasuna...
partaideek ziurtasuna eta atsegina senti-
tzen badituzte.

… Haurrak ziurtasunik ez
badu sentitzen ekintza horietan,
ez du parte hartuko zenbait
komunikazio-ekintza eta
egoeratan, adin hauetan
hasi eta gero heltzaroa
arte jarraitzen duten
e k i n t z a t a n .

E z a g u t z e n
ditu mugitzeko
bere gaitasuna-
ren mugak

M u g i t z e k o

t r e b e t a s u-

nak areago-

tzea bilatzen du. Lasaitasunez bizi ditu arrisku-ego-

erak, segurtasun-neurriak hartu edo beharrezko

laguntza eskatuz.

… Norberaren gaitasunak ezagutzea eta atseginez hartze-
ak norberaren mugak ezagutzea ere eskatzen du: bai behar adi-
na trebetasun duela eta arriskurik gabe gehiago “arriskatu”
dezakeela jakiteko, baita, bere mugak gainditzen baditu,
“ezbeharren” bat izango duela jakiteko ere.

… Bizitzako lehenengo urteetan gorputzaren mugapenez
ohartzea “irudi zuzenaren” dinamikan sartzea da, eta honek
mugitzeko mugapenak ezagutu eta behar hainbat baloratzea
ere esan nahi du.

… Haurrak, uzten bazaio, bere buruarekiko elkarrizketa
zintzoan eraikiko du kontzientzia zuzen hori. Haurrari erortze-
ko edo jendaurrean  barregarri geratzeko gehiegizko mehatxua
sentiarazten bazaio edo, bere ustez, eman dezakeenaren gaine-
tik eskatzen bazaio, berehala hasiko da honelako ekintzetan
uzkurtu eta atzera egiten, eta gainera bere buruaz sentimendu
pobretua izango du. Egoera bata nahiz bestea irakasleak garbi
behatzeko moduan azalduko dira, zer gertatzen ari den uler-

tzeko “arrastoak” utziz.

… Eta bere zailtasun eta beldurrak lasai
bizi baditu, horien lotsarik izan gabe, ez
du arazorik izango laguntza eskatzeko,
behar duenean. Bestela, nahiago izango du

bere asmoei uko egitea laguntza eskatuz
barregarri geratzea baino.

… Horrek guztiak egitura
afektiboa eratuko du, eta
heziketan nolabaiteko haus-
narketarik zertzen ez bada,
azkenean “kronifikatu”
egingo da eta garapen

“osasuntsua” hipotekatuko du.

Atseginez bizi du sen-

titze-mugitzezko jar-

duera, bai berak

bakarrik bai bes-

t e e k i n

… Eta-
pa honetan

haurrak ama-
rekiko harre-

man eta begira-
tuen atsegina eta

esanahia aurkitzen
hasi behar du, gero
g a i n e r a k o e k i k o
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harreman eta begiratuen atsegina aurkitzeko. Adibidez, kulun-
katua izatearen atseginetik lagunekin kulunkatzeko atseginera
igaro behar du, eta gauza bera gainerako gorputz-harremane-
tan; kontua da gero eta gaituago egotea bere harreman-bizitza
gero eta anitzago, dibertsoago eta autonomoagoa izan dadin,
hasieran amarekin zituen harreman haien aldean.

… Konturatzen da gainerakoekiko harremanak ez direla
liskar edo gatazka-bide, emozio-aukerak baizik. Espazio-urri-
tasunaren ondorioz batzuetan gorputz-hurbiltasunak atsegina
sortzen duela konturatzen da... eta honela pixkanaka bere emo-
zio-premiei zentzua eta erantzunak aurkitzen dizkie talde-bizi-
tzako harremanetan.

… Eta hasieran gatazkatsu izan litezkeen egoerak barre
egiteko, emozionatzeko eta abarretarako aukera bihur ditzake.

… Testuinguru hauetan, ikusten da batzuek benetako
oztopo eta arazoak sentitzen dituztela elkar ukitu edo pilatze-
an, ezeroso edota ikaratuta sentitzen direla taldean kulunka-
tzea eskatzen duten jolasetan...

… Eskola-bizitzan berez sortzen diren egoera horien beha-
ketak arrastoak ematen dizkigu adierazle afektiboak hauteman
eta ulertzeko.

“Erresonantzia toniko-emozionala” adierazten du.

Gainerakoen sentimenduekiko sentibera agertzen

d a .

… Komunikaziora irekita egoteak esan nahi du besteen
sentimenduek ere haurrari eragiten diotela.

… Ondorengo etapetan, besteek sentitzen eta pentsatzen
dutena behar hainbat urruntasunez bizitzeko heldutasuna lor-
tuko du haurrak. Orain “bestea” aurkitzen ari da bete-betean
eta, beraz, normala da besteen sentimenduek berarengan era-
gina izatea. Honek esan nahi du gainditu duela lehenengo eta-
pa bat, non berak sentitzen duenaren ispilu baino ez baitira iza-
ten gainerakoak.

… Sentikortasun hau besteek beren emozioak bizi-bizi
adierazten dituzten momentuak bizitzeko haurrak duen gogo-
an agertzen da, eta emozio horiek iraunkor samarrak direnean
haurrak horietan murgildu eta “kutsatzeko” duen gaitasunean.

… Aitzitik, honen aurkakoa da lagunen bati gertaturikoa-
ren aurrean (ezbehar txikiren bat, ezusteko pozen bat...) haur
bat axolagabe eta urruti geratzea.

KOKATZEKO ERA

Kokatu eta ekintza bera, espazio eta denbora ego-

kian, bilakarazten du.

Egoki kokatzen da denborazko mugapenen aurrean

eta arin egiten ditu ekintzen arteko trantsizioak

… Etapa honetan heldutasun egokia lortzen duten haurrak
gai izaten dira pixkanaka beren ekintza era koherentean zer-
tzeko denboran eta espazioan.

… Pixkanaka gai izaten dira egiten dutenaren aurrean
espazialki kokatzeko, norberaren irudia garbi izateak bestee-
kiko ere kokatzen jakitea eskatzen baitu. (Adibidez, zenbait
gauza baztertxo batean egitea hobe dela ohartzea, erdian egi-
teak dakartzan arazoengatik; edota emandako denboraldi baten
bukaeran ez duela zentzurik proiektu bat hasteak, igaro den
denbora guztia beharko litzatekeenean horretarako).

… Batek zer nahi duen jakiteak, unerik desegokienetan
planteatuz galduta ez ibiltzea ere esan nahi du, eta bestela pen-
tsa nolakoak izaten diren gauzak beti unerik eta lekurik dese-
gokienetan eskatzen dituzten haur horiek... edota zentzuzko
epean bukatzera ukatzen direnak edo beren eginkizunak luza-
tzen dituzten horiek (jatea edo janztea, adibidez), bakoitzaren
desberdintasunen arabera normala litzatekeen baino gehiago.

Askotariko harremanak ezartzen ditu helduekin eta

haurrekin: kontrastezkoak, aurkakoak, lankidetzaz-

koak, partekatzekoak...

Proposamenak eta debekuak onartzen ditu

…  Harremanak aberatsak eta konplexuak direnez, hau-
rren jarrerek ere horrelakoak izan behar dute. Ez du zentzurik
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haur bat beti aurka egotea edo beti ados, beti lankidetzan edo
beti kritikan.

… Etaparen bukaeran zentzuzkoa da haurrak aurka egitea
nahiz lankidetzarako gaitasuna izatea, gauzak partekatu eta
elkarrekin banatzeko gai izatea... betiere testuinguruaren, bizi
den dinamikaren eta abarren arabera.

…  Horrek hausnarketarako eta jarrera hauen zentzu
sozial eta morala aurkitzeko gai egiten ditu. Horrela lasaitasu-
nez bizi ahal izango dituzte kritika eta laudorioak.

…  Jolasaz hitz egiterakoan aipatu badut haurrak gai izan
behar zuela zenbait rol bereganatzeko erregistro sinbolikoan,
orain diot harremanetan gai izan behar duela hainbat jarrera
h a r t z e k o .

… Heldutasun edo gaitasun afek-
tibo honetatik sortuko da gero
sozialki onuragarri den zen-
bait jarrera -elkartasuna, kriti-
ka...- hartzeko aukera.

…  Arlo honetan helduta-
sunik ez eta arazoak daudene-
an, beti aurkakotasun biziaz
edozein talde-proiektu sun-
tsitzen duten horieta-
koak sor-
t z e n

dira, edo oso esanekoak direlako beti buruzagiek agindutako-
aren mende geratzen direnak.

Egoki erantzuten die besteen zirikada eta erasoei

…  Sarritan gertatzen da besteek beren espazioa galdu eta
sinbolikoki edo benetan, zuzentasunez edo bidegabeki, guri
erasotzea, eta bere premia eta atseginez ongi jabeturiko hau-
rrak intuizioz badaki norberaren eskubideak eta iritziak defen-
datu egin behar direla.

…  Eta lehenengo urteetan mehatxu guztiei kolpeka edo
haginka eginez, garrasika edo negarrez erantzutea normala
baldin bada, hezkuntza-prozesuan haurrak baliabide sinboli-
koago eta egituratuagoak aurkitu behar ditu:

…  “suertatzen” diren kolpeetatik eraginkortasunez
babesteaz gain, txikitxoenen probokazioei jarrera uler-

korrez erantzuten edota beharrezko denean norbera-
ren burua errespetarazten ikasi behar du.

…  erabiltzen ari den gauza “lapurtu” ez
diezaioten bizkor eta neurrian erantzuteaz gain,
erasotzailea askoz indartsuagoa denean lagun-
tza eskatzen jakin behar du.

…  jasan duen irainagatik bere amorrua eta
samina adierazteko gai izateaz gain, ezbehar txi-

kien aurrean lur jota ez geratzen ikasi behar du.

Malgutasun eta eraginkortasunez erabiltzen

ditu eskaintzen zaizkion espazioak.

Jakin-minez eta lasaitasunez aztertzen ditu

egoera berriak.

…  Bidezko arrazoirik gabe ez zaio murriztu behar bizi-
e s p a z i o a .

…  Pentsa haur batzuk beti inguru murriztu edo babestue-
tan ibiltzen direla, ez direla inoiz espazio irekietan jolastera
ausartzen, ez dituztela material jakin batzuk erabili nahi iza-
ten (sekula ez dute txirrista, pilota... erabiltzen), horrek arris-
ku edo gatazka ekar dezakeelako.

…  Edota egoera berri baten aurrean (jolastokiaren ingu-
ruan dabilen hondeamakina, instalazioren bat egitera etorrita-
ko langileak...) haur batzuek ihes egiten dute, ezagutzen ez
dutenaren beldur direlako.

Ez du ez interes ez errefusapen neurrigaberik era-

kusten material, leku, denbora, lagun, pertsona

nagusi eta abarrekiko.

…  Gainerakoengana irekita egoteak ez du esan nahi sen-
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tikortasun desberdinik ez dagoenik... eta harremanetatik enpa-
tiak eta errefusapenak sortzen dira.

…  Enpatia nahiz errefusapen biziek ohartarazten gaituzte
horiek dauzkana beldur dela zerbait edukitzeko edo galtzeko.

…  Ordenamendua ez da sortzen, batez ere, aniztasuna
beharrezkoa zergatik den azaltzen eta erakusten duen arrazoi-
bide moraletik. 

…  —abardurak onartzeko gaitasuna bizipenetako ziurta-
sunetik sortzen da, besteez jabetu beharrik gabe maitatua dela
j a k i t e t i k .

G O R P U T Z - H A R R E M A N A K

Bai lagunekiko eta bai helduekiko zenbait gorputz-

ukitze onartzen du

…  Harreman eta sentimenduen lehenengo eta azkeneko
lekua gorputza da. Beti ikusten den gauza da harreman haue-
tara edo hauetako batzuetara ukatzen dena gorputz-harrema-
nen alderdi batzuetara ukatzen dela.

…  Ukapen batzuk arrazoi moral edo kulturalengatik sor-
tzen dira eta honela hartu behar dira kontuan.

…  Beste batzuk garbi dago lehen adin hauetan zerturiko
emozio-eraketen ondorio direla, eta oraindik erraza gerta dai-
teke aldaketak sartzea heziketaren koherentzia eta aberastasu-
naren bila. Adibidez, berez eta bat-batean norbait laztantzea
edo laztandua izatea, gorputzaren bidez kontsolatu edo kon-
tsolatua izateko gaitasuna.

…  Batzuetan, egin nahi dutena egiteko ohitura edo moral-
kodeei “ihes egin” behar eta jolas jakin batzuk asmatzen dituz-
te (“aita-ametara” jolastu, “sendagiletara” jolastu...)

Beldur edo/eta (sa)minezko egoeretan jarrera lasaiak eta
bere burua behar bezala babesteko jarrerak hartzen ditu.

…  Ezbeharrak edo (sa)mina sortzen duten beste
egoera batzuk agertzea normala da bai eskolan eta bai
bizitzan oro har, eta horrela onartu behar du haurrak,
berorien aurrean izu-ikaratu gabe.

…  Eta hori bai ezbehar fisiko txikien kasuan (ero-
rikoak, ebakiak, kolpeak...), edota txakur edo beste
animaliaren bat hurbil duenean.

…  Beldurra eta (sa)mina berezko zerbait izateak ez du
esan nahi haurrak etapa honetan nolabaiteko oreka eta
kontrola lortu behar ez dituenik.

…  Zer du bere barruan ikaragarri beldurtia den haurrak?

Bere gorputz-jarrerak lasaiak dira eta egoerara egokituak

…  Gogo-aldartea oro har gorputz-jarreran adierazten da.
Beraz, gorputz-jarrera eta gogo-jarrera sinonimo bihurtzen
d i r a .

… Horregatik, gorputz-jarrerari behatuz argi eta garbi
ondoriozta dezakegu barruan zer bizitzen ari den.

… Ongizate afektiboa beti islatzen da gero jarrera lasai
eta barean.

… Baina heldutasunak ez du lasaitasuna esan nahi, oreka
ez da pasibotasun eta gelditasunaren sinonimoa. Oreka afekti-
boak badu zerikusirik gorputzaren jarrera premia eta testuin-
guruetara egokitzearekin.

… Kezkagarria da, itxuraz geldi eta lasai egon arren,
eskuak edota oinak etengabe mugitzen edo
aurpegian keinu behartuak egiten
dituen haurraren portaera.
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0-3ko eskolak zeregin zabala baldin badu haurraren hezi-
ketan, arlo bat dugu nabarmenki azalarazten zaiguna garape-
nari buruz hitz egiten hasterakoan: haurraren mundu afek-
tiboa edo emozionala.

Haurra bere bizitzako lehen hilabeteetan helduarekin ia
bat egina azaltzen zaigu. Helduaren beharra ezinbestekoa iza-
nik, piskanaka joango da bere ibilbide pertsonala egiten era-
bateko askatasun emozionala lortu arte.

Ibilbide honek, noski, mailak ditu. Ez da berdin 0-1 urte-
ko haur baten egoera eta 2-3ko batena, hori begi bistan dago,
bainan zertan ezberdintzen dira? Nolakoa behar du gure
eskuhartzeak? Zer eskaini beharko dio eskolak haur ttiki
horri? Modu batera edo bestera hiru galdera hauen inguruan
mugituko naiz azalpen honetan.

1) IRAKASLEAREN BEHARRA

Hasteko esan behar dugu adin hauetako haur guztiek ira-

kaslearen presentziaren beharra dutela. Ongi egoteko, irakas-
learekin atxikitu behar du haurrak. Irakaslea erreferentzi pun-
tu bihurtuko da, gida izango da, baina batez ere, segurtasun
iturri. Haurrak segurtasuna bizitzen duen heinean, erraz abia-
tuko da gero bere kabuzko esperientziak egitera, menpekota-
sunik gabeko esperientziak egitera.

IRAKASLEAREN PRESENTZIA

0-1

1-2 

2-3

H a u r r a r e
0-3 esko l e
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Ttikiak direnean helduarekiko erabateko menpekota-
suna dute, mepekotasun fisikoa, baieta, horri lotuta, men-
pekotasun emozionala. Amarik gabe, aitarik gabe eta ira-
kaslerik  gabe ez dira ezer, beraien behar osoa dute, dene-
rako, eta beraiek bakarrik emango digute seguratasuna.

Heldusiago direnak, desplazatzen hasten direnean -eta
honi esker- bere lehen esperientzi autonomoak egiten hasiko
dira eta distantzia espaziala jartzearekin batera beren distan-
tzi emozionala eraikitzen hasiko dira, baina irakaslea begi bis-

tatik galdu gabe inoiz. Segurtasunaren beharra nagusi orain-
dik ere.

Hemendik aurrera beste egoera berri bat sortuko zaio hau-
rrari: bere burua deskubritzen hasiko da, irakaslerik gabe
mogitzen badakiela konturatuko da, bere kabuz gauzak egin
ahal dituela, gero eta helduaren beharra gutxiago duela, bes-
teengandik ezberdina dela eta gero eta esparru zabalagoan
joango da bere aurkikuntza pertsonalak egiten, bere nortasu-
na eraikitzen, finkatzen. Haurraren autonomi hastapenetan
gaude.

SEGURTASUNA 
Atxikimendu irudia

MENPEKOTASUNA AUTONOMIA

BARNE MUNDUA MUNDU SOZIALA,
BERAGANDIK KANPO DAGOEN MUNDUA

Izaskun Madariaga Iragorri
Oiartzungo Udal Eskolaurreko Irakaslea

ren afektibitatea
o l e t a n
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Ttikien kontuekin gabiltzanean, afektibitate munduak tin-
datzen du haurraren existentzia guztia. Bere garapenean eten-
gabeko egoerak antzemango dira, batzuek bere barne mun-
duari zuzenduak eta besteak berriz harreman sozialeko espa-
rruan azalaratuko direnak. Horregatik eskolako zereginean
afektibitatearen atalak zehar lerro baten modura funtziona-
tzen du, egunero eta egunean zehar eten gabe eskuhartzea
suertatuko zaigulako, gainontzeko edukiak aitzakia edo
lagungarri izango ditugularik haurra bere osotasunean gara-
tzen joateko. Bestalde, haurra zenbat eta ttikigoa izan, orduan
eta garrantzi haundiago hartzen du mundu emozionalaren
maneiuak, orduan eta errespetu haundiagorekin ibili beharko

dugu. Eduki mota gutxi izan arren, Eduki horiek oso trinkoak
suertatzen dira.

Irakaslearen eginkizuna izango da  haurraren beharrak,
barne pultsioak, nahiak, beldurrak, gatazkak, kezkak.... inter-
pretatu, jaso, forma ematen lagundu eta piskanaka haurraren-
tzat ulergarriak eta "irensgarriak" izango diren eskaerak egi-
ten joatea. Irakaslearen eskakizuna haurraren hazte estruktu-
raren menpe egongo den zerbait da. Hasieran "soka motzetik"
heltzen baditugu haurrak, piskanaka eta haurra sendotzen
doan bezela, soka askatzen joango gara, haurraren autoesti-
mazioa indartuz.

NORTASUN ERAKETA PROZESUAN

MENPEKOTASUNA        AUTONOMIA

AUTOIRUDIA-AUTOESTIMAZIOA

➪

2) EDUKIAK

0-1 URTEKO TALDEA

EZAUGARRIAK ZER LANDU IRAKASLEA

BIZITZARA ESNATZEA. 

SEGURTASUNA. BARNE 

MUNDUA, EMOZIOAK.

• Segurtasuna bizitzeko garaia.

• Irakaslearekin atxikituko da.

• Garapena irakasleari lotuta
dago.

• Ezezagunekin beldurtu egingo
da.

• Irakaslearen presentzia
eskatuko du.

• Emozioak bat-batekoak izango
dira.

• Berehalako erantzuna beharko
du.

• Egokitzapen prozesu
mailakatua.

• Giro lasaia gelan.

• Talde ttikiak.

• Haurraren beharrez arduratuko
den Irakasle erreferente bat.

• Erritmo biologikoak.

• Erantzun pertsonala emateko
aukera.

• Erantzun puntuala emateko
aukera.

• Erritmo indibiduala
errespetatzeko antolaketa.

• Irakaslea.

• Haurraren lasaitasun edo
urduritasuna bere baitan dago.

• Arrotzen aurrean babesa eman.

• Beste haurrengandik babestu.

• Gorputz harreman estua: beso-
etan hartu haurrak, besoetan
elikatu, jolastu, abestu, goxatu.

• Elikatzeko eta lo egiteko
garaiei garrantzi berezia
eskaini. Lasaitasuna ziurtatu,
dedikazio osoa eman.

• Bakarka egoteko aukerak
eskaini, jolasteko garaian,
aldatzeko garaian, elikatzeko
garaian, etab.

Gai monografikoa 000000000
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EZAUGARRIAK ZER LANDU IRAKASLEA

NORTASUN ERAKETA 

PROZESUA. SEGURTASUNA 

FINKATZEA. AUTONOMI 

HASTAPENAK. TALDEA. 

Besteengandik ezberdina dela
konturatzea, bere bizitza propioa
duela konturatzea, bere burua eza-
gutzeko nahia. 

• Irakaslearekin atxikitzeko
premia du.

• Autonomiaren hastapenak.
Helduarengandik hurruntzen
hasten da. Erabakiak hartzen
eta praktikatzen hasten da:
Zerekin jostatu, non....

• "Gaiztoa" izaten hasten da,
konfliktoak sortzen, debekatu
beharra.... Lehenengo ezetzak
jasotzen hasiko da.

• NIRIA... Egozentrismoa, beste-
aren lekuan jartzeko zailtasuna

• EZ... Aurka jartzea

• NI, NI BAKARRIK...
AUTOAFIRMAZIOA. Autono-
mia, gatazka emozionala
- Frustrazioa
- Amorrazioa
- Agresibitatea

• Autoirudia. Gorputz
gaitasunak,  trebetasunak
lantzen ditu.

• Berria bada,
- Amarekiko banatzea.
- Egokitzapen mailakatua.
- Taldeko sarrera zaintzea. 
- Esperientzi baikorrak

ahalbideratzea.
- Beste haurrengandik

babestea.
- Irakaslearen laguntza

ziurtatzea.

• Talde ttikia.
• Giro lasaia

• Irakaslearen finkotasuna.
• Irakaslearen presentzia gelan.
• Erritmo indibiduala

errespetatzeko antolaketa.
• Espazio eta objetu pertsonalak

gelan.

• Esperientzi autonomoak
egiteko aukera. Jardueretan
erabakiak hartzeko aukera.

• Kolaborazio jarduerak.
• Desplazamendua.

• Autonomiari lotutako gorputz
kontrola eta trebetasun
motrizak. 

• Errealitatearen mugak, lehen
arauak.

• Deszentraziora eramango duen
talde esperientziak.

• Frustrazioa bere mailan
bizitzea. Kasketak...

• Autoirudiari lotutako gorputz
ezagupena:

-Gorputz esperimentazioa.
Jolas sensorio-motorra.
Mogimendu haundiak.
Gorputz atalak.

• Haurra den bezela onartzea.

• Atentzio indibiduala.

• Irakaslearen presentzia
ziurtatu, beharrak jaso,
segurtasuna eskaini... Atxikitze
emozionala ahalbideratzea.

• Pertsona arrotzetik babestea

• Haurraren iniziatiba
errespetatzea, baloratzea.

• Beharretan ez huts egin eta
autonomia emozionalean
aurreratzen lagunduko dion
bultzada eman.

• Laguntza eman aurretik
itxarotea.

• Lorpenak goraipatzea.

• Errealitatera egokitzeko
lagungarri izango den
autoritate figura.

• Haurarren esperientziak egiten
utzi. Errealitatean kokatzen
laguntzea.

• Adierazpenak onartzea.
Agresibitatearen aurrean
kulpabilizaziorik ez.

• Frustrazioak jasotzea. Haurra
eustea.

• Autoestima babestea.

• Mezu baikorrak. Gaitasunak
eta lorpenak goraipatzea.

• Gorputz harremanak. Pailaka-
tu,Besoetan hartu, eskua eman,
lurrean eseri...

1-2 URTEKO TALDEA
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2-3 URTEKO TALDEA

N O RTASUNAREN AUTOAFIR-

MAZIOA. AUTONOMIA. TA L-

DEA.

• Irakaslea segurtasun iturri.
Atxikitze emozionala.

• Beste haurrek erakartzen dute.

• Autoafirmazioari lotutako
gatazka emozionalak.

• Autonomoa izan nahi du.

• Autonomiari lotutako krisial-
diak. Erregresio portaerak.

• Talde bizitzako ohiturak,
mugak, arauak...

• Talde bizitza. Talde jolasa.

• Espak edo zeloak

• Berria bada,
- Amarekiko separazioa.
- Egokitzapen mailakatua.
- Taldeko sarrera zaintzea. 
- Esperientzi baikorrak

ahalbideratzea.
- Beste haurrengandik

babestea.
- Irakaslearen laguntza

zihurtatzea.

• Frustrazioak, kasketak.

• Autonomia eguneroko
beharrizanetan.

• Gorputz trebetasunak.

• Esfinterren kontrola.

• Frustrazioak bizi, bideratzea.

• Emozioen kontrol sinbolikoa.
Jolasa, berbalizazioa.

• Harreman estrategiak.

• Talde bizitza baikorra.

• Elkarlan, partekatze jarrerak.

• Talde jolasa

• Erabateko disponibilitatea.

• Babesa ematea.

• Taldean sartzen laguntzea.

• Segurtasun irudi.

• Autonomi portaeren balorazioa.

• Adierazpenak jasotzea.
Haurraren egoera eutsi eta
irteten laguntzea.

• Ziur jokatzea.

• Lagundu aurretik itxarotea.
Bakarrik egitera bultzatzea.
Erakustea.

• Prozesoaren inplikazio pertso-
nala. Bakarkako atentzioa.

• Autonomia emozionalean
aurreratzeko laguntza.

• Adierazpenak jasotzea.
Gorputz babesa eta hitzaren
bitartez, gainditzen laguntzea.

• Agresibitatearen aurrean kulpa-
bilizaziorik ez. Bideak erakutsi.
Bestearen egoeraz kontzientzia
hararaztea.

• Gatazketan ere esperientzi
autonomoak bultzatzea.

• Helduarekiko esklusibitatea.
Espak edo zeloak.

• Lehen talde harremanak. Bestea
deskubritzen du.
- Esperientzi eza
- Egozentrismoa
- Inpultsibitatea

• Ispilua. Irakaslearen besoak.

• Talde esperientzi onak

• Talde sentimendua. Talde jola-
sak.

• Harreman estrategiak: gauzak
txandaka egin, konpartitu...

• Istiluak, irtenbide autonomo edo
lagunduak.

• Bakarkako eta taldeko gorputz
jolasak. Behatzak, hankak, burua...
eta gorputza orokorrean hartuta.

• Behar pertsonalak zaintzea,
taldekoenak ahaztu gabe.

• Talde bizitzan zuzenki
inplikatzea.

• Istiluetan euskarri edota konpen-
tsatzaile papera  betetzea.

• Irtenbideak erakustea.

EZAUGARRIAK ZER LANDU IRAKASLEA
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3) ESKOLAREN ANTOLAKETA

Adin hauetako eskola-antolaketak ezaugarri propioak
ditu. Oro har giro segurua eta goxoa prestatu beharko dugu,
haurrak babestuak eta ongi hartuak senti daitezen. Zentsu
honetan haurraren behar fisikoei ezinbesteko arreta eskaini
beharko dio eskolak: elikatzea, higiene ekintzak, atsedena
hartzea, etab. eskolaren eta irakaslearen eginkizun bihurtuko
dira. Haurrari bere osotasunean erantzun behar diogu.

Eskolak erantzunkizun indibiduala eta puntuala ziurta-
tu beharra dauka ratio egoki batekin. Haur bakoitzarengana -
eta haur bakoitzak behar duen momentuan- iritsi ahal izatea
ezinbestekoa da, batez ere gerorako uzten ez dakiten edo ezin
duten adinekoekin. Gaur egungo legeak baimentzen duen
ratioa ezarrita, nekez bete ahal izango dugu helburu hau, ira-
kasle bakoitzarentzat haur gehiegi baitira.

Malgutasuna arlo guztietan aplikatu beharra izango
dugu. Ordutegiaren banaketan, edukietan, etab. Haur ttikiek
bat-bateko emozio eta egoera aldaketa asko izaten dituzte,
berehala jaso beharreakoak. Lasaialdi moduak bermatu behar
dira, bai espazioari begira (kalera irtenda, eskola barruan
espazioak aldatuta, etab.) eta baita ekintzei begira ere. Bestal-
de bat-batekotasuna ezinbesteko izango zaigu. Aldez aurretik
ildo nagusiak besterik ezin izango ditugu antolatu, zehaztasu-
nak eguneroko eta momenturako utziz.

Gelako giroa asko landu beharko dugun zerbait da. Giro
lasaia behar du haur ttiki batek eta lasaitasuna, maila haundi
batean, taldearen tamainak emango digu. Haur asko elkartzen
baditugu lasaitasun aukera gutxi izango dugu.

Eskolaren tamaina izango da bestea. Haurra etxean nor-
bait da eta eskolan ere  -nahiz eta beste modu batean izan- nor-
bait izaten jarraitu behar du. Kolektibitatean hezitzeak norba-
nakoari arreta berezia eskaintzea eskatzen du. Familia giroko
inguru batean mogitu ahal izatea ahalbideratu behar dugu:
haurra bere izenez ezagutu ahal izatea, bere familia erreferen-
tziaz ezagutu ahal izatea, eskolako espazio guztian mogitu

ahal izan eta menderatzea, eskolakide guztiak ezagutzea eta
beraien arteko harreman afektiboak ahalbideratzea.

Eskola eta etxearen arteko lotura. Asko landu arren,
haurrarentzat inoiz ez da gehiegi izango. Gurasoak etxeko
lasaitasun berdinarekin mogitzen badira eskolan, gelaraino
sartu, irakaslearekin hitz egin, haurrarekin bere gelan jolastu,
beste haurrekin jolastu, beste gurasoekin elkartu, etab.  hau-
rrek etxeko luzapen gisara biziko dute eskola. Bestalde ziur-
tatu behar zaie etxearekiko lotura afektiboak. Zentsu honetan
haurraren  poltsa izango da garrantzitsuena, egunero joan-eto-
rrian ibiltzen dena, amak edo aitak beretzako prestatua, esko-
la bizitzako mezulari izango dena. Ez da kasualitatea poltsa-
ren txokoa izatea haurraren babes lekua, frustrazio baten
aurrean edota indarberritu behar duenean berriro taldera itzul-
tzeko. Horregatik garrantzizkoa da -haundien taldean, sinbo-
lizazio gaitasuna dutenekin behintzat- pasiloan ordez gela
barruan kokatzea bakoitzaren esekitokiak. 

Garrantzizkoa izango da baita ere, gurasoek egindako
beste hainbat gauza edukitzea gelan: burukia, ipuia, argazki
bilduma edo beste antzeko edozer. 

Arestian esandakoak ahalbideratuko digu, bestalde, hau-
rrarentzat esparru bereiztuak kokatzea gelan, modu honetan
bere nortasunaren presentzia areagotzea lortuz.

Bukatzeko taldekatze erak aipatu beharko ditugu. Hau-
rrak adinaren baitan, garapenaren baitan, modu homogeneo-
an edo nahastuta elkartzeko, era guztietako arrazoiak badau-
de, batzuek aldeko eta besteak aurkako izango direnak. Guz-
tiak ongi aztertu beharko ditugu erabakiak hartu aurretik. Oro-
korrean lortu behar duguna da haurra ongi sentitzea gelan,
agresioetatik babestea, bere hazte prozesuan zanpatua ez ego-
tea, alderantziz baizik; eta, nola ez, ikasketarako lagungarri
izatea. Haurrak gauza guztien gainetik zoriontsua izan behar
du. Eskolan, etxean bezala, bere garapen osoa lortu behar du
eta adin hauetan garapena ziurtatzeak, ezinbestez, oreka emo-
zionala eta afektibitatea babestea eskatzen du.

Ezaugarri oso bereziak ditu edukien lanketak gure
zikloan. Haur ttikiekin eduki gutxi izango ditugu zuzenean
lantzekoak, gehienak oso periferikoak suertatuko bait zaiz-
kigu: antolaketari dagozkionak izango dira, irakaslearen
jarrerari dagozkionak, eskolako giroari... haurrek handik eta

hemendik landare baten modura xurgatuko dituztenak. Oro-
korreak, haur hezkuntzako eguki asko irakaslearentzat izan
direla esaten dugu eta hemen dugu adibiderik nabarmene-
na. Mailakatuz, hauek izanfo lirateke hontutan hartu beha-
rrekoak:

• Autoirudia.

• Gorputzaren ezagutza.

• Rolen identifikazioa.

• Identifikazio sexuala.

• Beldurrak

• Atentzio pertsonala

• Gaitasun eta trebetasun
kontzientzia.

• Jolas sinbolikoa

• Gorputzaren aurkikuntza maila
guztietan. Medikuen jolasak...

• Jolas sinbolikoa. 

• Fantasmatika mundua

• Haurra baloratu. Bere burua
aproban jartzeko oinarrizko
beharra babestu.

• Autoestima babestea

• Denbora ematea.

• Ekintzak onartzea.

• Gorputz harremanak.

• Misteriozko eta egoera emozio-
nalak azaltzen dituzten ipuiak
kontatzea.
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E S K O R I ATZAKO HUMANITAT E-
AK ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN
FA K U LTATEKO HAUR LIBURU
MINTEGIA.

Haur eta gazte literatura

1989-1997. 

“Irakur Gida Haur eta Gazte Literatura 1989-
1997” talde baten lan jarraituaren eta liburu askoren
irakurketaren emaitza eta bilketa da.

Azkenengo urte hauetan plazaratutako liburu
gomendagarri eta oso gomendagarri guztiekin Irakur
Gida hau osatu dute egileek.

Hiru liburu multzo zerrendatu ditugu honetara-
ko:

Gaur egungo kontakizunak, narrazioak, albumak.
Poemak, kantak, igarkizunak, esaera zaharrak.
Betiko ipuinak, alegiak, kontakizun klasikoak.

Gidan agertzen den adina orientagarria besterik
ez da, bilakaera-erritmoak, haurren zaletasunak, etab.
sailkaezinak baitira. Haurrek liburuen aukeraketa
librea egitea oinarrizkoa da, funtsezkoa, irakurketa-
ren grina piztu dadin.

Informazio gehiago nahi izanez gero:

Tel. 943 71 41 57
Faxa: 943 71 30 42
E-mail: liburutegia@huhezi.edu.

Baliabideak
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