
❛❛…Nire sekretua oso sinplea da: bihotzarekin ez

bada ez da ongi ikusten, funtsezkoa ez da begiekin

ikustekoa... Zure larrosari eskaini zenion denbora da

hura zuretzat hain garantzitsu bihurtu duena.❛❛
ANTOINE DE SAINT EXUPERY

8 .  u n i t a t e  d i d a k t i k o a

Familietan parte hartzeko espe-
rientziak



88..11..  Familiaren eginkizu-
na haurren hezkuntzan

� Familiaren eta eskolaren arte-
ko harremanen garrantzia

Hasieran, eskolaren eta zegokion gizarte-taldearen eta
ikasleen familien arteko lotura oso estua izan ohi zen.
Gero, helburu desberdinak zituztela eta, harreman hori
hoztu egin zen: familiak gizabidea irakatsi behar zuen
eta haurrek gaitasunak eta trebetasunak ikastea eskola-
ren esku zegoen. Orain, familia eta eskola testuinguru
desberdinak direla baina helburu bera dutela, hau da,
haurraren garapen osoa sustatu behar dutela onartzen
da. Horregatik, funtsezkoa da bi erakundeek elkarrekin
lan egitea. U. Bronfenbrenner-en dioenez (3. unitate di-
daktikoa), haurraren garapeneko oinarrizko testuingu-
ru bakoitzean, hau da, familian eta eskolan, gertatzen
dena bezain garrantzitsua da, bi erakundeon arteko ha-
rremanetan gertatzen dena.

Haur-hezitzailearen eginkizunetako bat, hain zuzen, fa-
miliak seme-alaben hezkuntza-prozesuan inplikaraztea
eta parte hartzera bultzatzea da. Etapa honetan haurrek
ezin izaten dute gertatzen zaiena argi azaldu, eta, horre-
gatik, familiaren arteko konfiantzazko harremana be-
harrezkoagoa da, eskolak familian zer gertatzen den ja-
kiteko eta familiak eskolan gertatzen denaren berri
izateko. Haurra, neurri handi batean, harreman horren
kalitatearen arabera sentituko da babestuta eta gustura
eskolan, eta hori oinarrizkoa da haurraren nortasuna-
ren eta gaitasunen garapena sustatzeko.

Hala ere, harreman egoki hori lortzea ez da erraza, ze-
ren erabateko konfiantza lortzea zaila baita. Maiz, ha-
rreman horretan arazoak eta gatazkak sortu ohi dira,
eta, gurasoen eta hezitzaileen artean elkarrenganako
zalantzak sortu ohi dira.

Eskolan haurra ondo zaintzen ote duten, haurrak
jan duenari buruz egia esaten ote dioten edo haurra
triste edo nekatuta dagoenean arreta eskaintzen ote
dioten jakin nahian, ama asko estu samar egon dai-
tezke. Bestalde, batzuetan, haurrak eskolan pozik
gelditzen direnean, amak bestelako zalantzak izan
ditzakete, eskolara iristen denean hezitzailea besar-
katu egiten duelako eta bera, haurraren bila joaten
denean, besarkatzen ez duelako. Haurra ondo ba-
bestuta dagoela sentitzearekin batera, amaren egin-
kizuna betetzeko gaitasunik ez dutela senti dezake-
te, eta hezitzailearenganako jelosiaren antzeko
zerbait senti dezakete. Horrez gain, zenbait gurasok
maisu-maistrei eta irakasleei leporatzen diete
seme-alaben porrota.

Bestalde, zenbait hezitzailek, maiz, gurasoak errazegi
juzgatzeko joera izan ohi dute. Batzuetan hezitzaile-
ek ez dute kontuan hartzen ez dagoela familia-eredu
bakarra eta haurrak zaintzeko era bakarra. Beste
batzuetan, ez dituzte familiaren baldintzak kontuan
hartzen, eta baldintza horiek, ados ez egon arren,
errespetatu egin behar dituzte, zeren familiaren
pribatutasun-kontua baita.

Askotan gurasoak kritikatu egiten dituzte, haur-
-oihalik ez ekartzeagatik, arropa ez markatzeagatik
edo eskolara berandu iristeagatik, konfiantza-
-marjinarik eman gabe edo arrazoiak egon daitez-
keela pentsatu gabe. Bestalde, gurasoek eskola-
-eremuan parte hartzea edo inplikatzea ez
dagozkien kontuetan sartzea dela uste izaten dute
hezitzaileek.

Laburbilduz, beraz, familiaren eta eskolaren arteko ha-
rremanetan, batzuetan, zailtasunak eta arazoak sor dai-
tezke. Baina, eskolek familiak diren bezala onartzen ba-
dituzte eta eskola-bizitzan parte hartzera bultzatzen
badituzte, eta familiak jarduera horietan inplikatzen
badira, zalantzarik gabe, haurren ikaskuntza errazagoa
izango da eta haurren garapena sustatu egingo da.

� Banaka eta taldean parte
hartzea

Haurren gurasoek bi eratara parte har dezakete esko-
lan: banaka edo taldean. Hau da, gurasoek, aldi berean,
haur jakin baten guraso diren aldetik eta hezkuntza-
-komunitateko kide diren aldetik parte har dezakete.

Banaka parte hartzeari dagokionez, familia erabakigarria
da seme-alaben hezkuntza-prozesua bultzatzeko edo oz-
topatzeko.

Hezkuntza-taldeko kide diren aldetik, gurasoek, ikas-
tetxearen kudeaketarako organo gorena den Eskola
Kontseiluko ordezkariak hautatzeko eskubidea dute.
Eskola Kontseiluan hezkuntza-komunitateko sektore
guztietako ordezkariek parte hartzen dute.

Eskola Kontseiluaren eginkizunetako bat Ikastetxearen
Hezkuntza Proiektua (IHP) onartzea da. IHP-aren bi-
dez, ikastetxearen helburuak eta joera pedagogikoa zein
izango diren erabakitzen parte har dezakete. Eskola
Kontseiluaren bidez, familiek ikastetxea kontrolatzeko
eta kudeatzeko jardueretan parte hartzeko eta zuzenda-
ritza-taldeak egiten duen urteko programazio orokorra
onartzeko eta ebaluatzeko aukera dute.

Familiek, halaber, Gurasoen Elkarteen (GE-en) bidez,
hezkuntzaren kalitatea hobetzen lagun dezakete. Gura-
soen elkarteen helburuak eta eginkizunak geroago azal-
duko ditugu.
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88..22.. Hezitzaileen eta gu-
rasoen elkarlana haur-
-hezkuntzan. Gurasoekin
batera lan egiteko erak

� Familia eta hezitzaileak, hau-
rren harrera-aldian
Familiaren parte-hartzea eta eskolarekin duen harre-
mana bereziki garrantzitsuak dira une jakin batzuetan;
adibidez, haurra ikastetxez aldatzen denean,
ikaskuntza-prozesuan arazoak sortzen direnean edo
ohikoak ez diren gertaerak izaten direnean. Baina fami-
liaren jarduera, batez ere, haurra eskolan hasten denean
da garrantzitsua.

Haur eta haurraren familia bakoitzak bere erara bizi
ohi du banantzea; beraz, ikastetxean haurrak hartzeko
erak ezinbesteko garrantzia izango du, haurraren ego-
kitze-aldiari dagokionez.

Haurra eskolara joan baino lehenago, gurasoekin bilera
edo elkarrizketa antolatu behar da, lehenbiziko egune-
an nola jokatu behar duten azaltzeko. Besteak beste,
haurra eskolan uzten dutenean, haurrari gero bila eto-
rriko zaizkiola esan behar diote eta ez, haurraren des-
kuidua aprobetxatuz, ezkutuan alde egin, zeren, ho-
rrela, haurraren mesfidantza areagotu besterik ez
baitute egingo. Halaber, agur esaten ez luzatzeko azal-

du behar zaie, zeren, luzatuz gero, haurrak banantzea
gauza tragikoa eta penagarria dela sentituko baitu. Gu-
rasoek beti naturaltasunez jokatu behar dute, haurrari
ahalik eta segurtasun handiena emanez.

Lehenbiziko egunetan, haurrak eskolara mailaka sartzea
komeni da, aglomeraziorik egon ez dadin. Fase hone-
tan, garrantzitsua da gurasoek egin behar dituzten go-
mendio guztiak egiteko denbora hartzea; adibidez,
haurraren bila aitona edo amona etorriko dela, medi-
kamenturen bat hartu behar duela edo gauean gaizki lo
egin duela esateko.

Egunean zehar haurraren erritmoa errespetatu egin be-
har da eta haurrari hainbat jarduera edo jolasteko hain-
bat aukera eman behar zaizkio, haurrak berak, une horre-
tan nahi duena erabaki dezan. Txokoetan banatutako
gelaren bidez, egokitze-aldi hori erraztu egiten da.

Haurra hain txikia denetik banantzea ez da erraza, ez
haurrentzat ez eta helduentzat ere; beraz, gurasoek
konfiantza handiagoa izango dute, guraso horiei hau-
rrak eskolara egokitzeko egun horietan parte hartzeko
eta haurrek zer egiten duten, nola egiten duten eta hau-
rrak nork zaintzen dituen ikusteko aukera ematen ba-
zaie. Zenbait eskolatan gurasoei egokitze-aldi horretan
parte har dezaten uzten diete. Gurasoak seme-alabaren
ikasgelan gelditu ohi dira materialen bat prestatzen edo
jostailuren bat konpontzen; horrela, haurrak, atxiki-
mendu-irudi nagusia bistan duela segurtasun handia-
goz esploratuko du eremu berria.
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Gurasoek egokitze-aldian ikasgelan parte hartzen badute, egokitzeko prozesua erraz dezakete.



� Familia eta eskolaren artean
komunikatzeko sistemak
Familiaren eta eskolaren arteko elkarlanaren oinarrizko
maila, elkarri informazioa ematea da. Gurasoek, haurra
eskolara estreinako eramaten dutenean, haurrari bu-
ruzko informazioa eman behar dute, zeren gurasoak
baitira haurra ondoen ezagutzen dutenak; baina, hala-
ber, ezinbestekoa da egunero informazioa trukatzea,
batez ere, haurra oso txikiagoa denean.

Erakunde bien arteko informazioa hainbat eratara bi-
dera daiteke. P. Tschorne, M. Villalta eta M. Torrente-
ren (1) ekarpenak kontuan hartuta, jarraian, eskolaren
eta familien artean komunikatzeko era nagusiak ikusi-
ko ditugu:

Eguneroko sarrera eta irteera

Haurra eskolara eramateko eta haurraren bila joateko
unea ezin hobea da, gurasoak eta hezitzaileak jakinara-
zi behar dituzten gertaerei edo gaiei buruz mintza dai-
tezen. Informazio hori eman ahal izateko giro egokia
sortzea, eta gurasoei ikasgelan sartzen eta ikasgelatik
ateratzen uztea, zeren, haurrak atean utzi behar badi-
tuzte, informazio-trukaketa hasi baino lehen etengo
baita. Eguneroko harreman horiek ez dira beti berdi-
nak izaten, zeren, egoeraren arabera, batzuetan, elkar
agurtzeko baino ez baitira izango eta, beste batzuetan,
auzi sakonagoak tratatuko baitituzte.

Hala ere, ez dugu ahaztu behar, zenbait egoera sarreran
edo irteeran gertatzen badira ere, une egokiagorako
utzi behar ditugula, sakonago hitz egin ahal izateko.
Amaren batek gai zaila planteatzen badu (adibidez, he-
zitzaileren bati buruzko kexa baldin badu), sarrera edo
irteera ez da gai hori tratatzeko unerik onena, eta, beraz,
une egokiagoa bilatu beharko da gaiaz mintzatzeko.

Agenda edo koadernoa

Askotan, gurasoek ezin izaten dute egunero haurra es-
kolara eraman edo haurraren bila joan, eta, gurasoen
ordez, aitona-amonak, zaintzaileak edo auzokoren bat
joan ohi dira. Egoera horietan, komenigarria izan dai-
teke eskolatik etxera eta etxetik eskolara eramango den
agenda edo koadernoa erabiltzea.

Agenda horretan, gurasoek, haurrak eskolan ondo ego-
teko behar dituen gauza garrantzitsu guztiak apunta
ditzakete; adibidez, gaizki lo egin duela edo ez duela
ondo gosaldu. Baina, horrez gain, agendan, gurasoek,
haurrarentzat garrantzitsuak izan diren egoerak idatz
ditzakete. Adibidez: "Asteburu honetan hondartzara
joan gara eta Aitorrek izugarri disfrutatu du uretan bai-
natzen" edota "Atzo txokolatezko pastela egin genuen,
amama Mirenen urtebetetzea ospatzeko". Horrela, he-

zitzaileek asteburuan gertatutakoa haurrarekin kon-
partitzeko aukera izango dute.

Era berean, hezitzaileek eguneroko bizitzari buruzko
alderdiak idatz ditzakete (zenbat lo egin duen, zer jan
duen edo kaka egin duen eta nolakoa egin duen). Hau-
rrak egunean zehar egin dituen jarduerak edo gauza ai-
pagarriak apuntatzeko ere aprobetxa daiteke. Adibidez:
"Gaur, nagusien ikasgelan, horma-irudia egin dugu ko-
lorezko argizagiekin" edo "Arratsaldean jaia antolatu
dugu Aneren bigarren urtebetetzea ospatzeko".

Agenda tresna erabilgarria da, baina, zenbait etapatan
(adibidez, haurrak bi urte betetzen dituenetik aurrera),
nahikoa izaten da eguneroko informazio-trukaketarekin
eta agendarik ez da behar izaten. Denborarekin, agen-
dak haurraren lehenbiziko bizipenak gogoratzeko oroi-
garri bihurtzen dira.
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Data: ________________________________________

Gosaria: ______________________________________

Merienda: ____________________________________

Bazkaria: _____________________________________

Kaka egitea:

Goizean:    � BAI     � EZ

Zenbat aldiz:   ________

Arratsaldean:         � BAI     � EZ

Zenbat aldiz:   ________

Siesta: _______________________________________

Behar diren gauzak: _____________________________

Oharrak: ______________________________________

_____________________________________________

Deialdiak eta gogorarazteko mezuak

Idatziz, gurasoei bileretara, elkarrizketetara edo ekitaldi
jakin batzuetara deitzeko erak dira. Garrantzitsua da
informazioa labur, argi eta erakargarri adieraztea, zeren
testu luze eta astunak idatziz gero, guraso askok ez bai-
tituzte irakurtzen

Deialdia aurrez eman zaie gurasoei (3 egun lehenago,
gutxienez), agertzeko nahikoa denboraz antola daite-
zen. Gogorarazteko mezuak aurreko egunean edo egu-
nean bertan ematen dira. Mezu horretan, ekintzaren
data, ordua eta lekua gogorarazten dira. Deialdia edo
gogorarazteko mezua eskura eman arren, ekintzaren
berri ahoz ere adierazi egin behar da, zeren, horixe bai-
ta gurasoak inplikatzeko eta agertzera animatzeko era-
rik onena.

Agenda-orriaren adibidea.



Banakako txostenak

Haur-hezkuntzak nahitaezkoak ez badira ere, eskola as-
kotan erabili ohi dituzte. Txostenak eraginkorrak izan
daitezen, aldian-aldian egin behar dira, taldean eginda-
koaz aparte, haurrari berari dagozkion eboluzioa eta
aurrerapenak ikusi ahal izateko, zeren adin txiki horie-
tan egunero aldaketak izaten baitira.

Adibide gisa, haurraren hizkuntza-maila izugarri alda
daiteke, 20 hilabete dituenetik eta 24 hilabete dituenera.
Haur horrek bere kabuz lortu duen eboluzioa aztertu
beharrean, taldekide nagusiagoekin konparatzen badu-
gu, beti desabantaila izango du.

Txosten-eredu bateraturik ez badago ere, ikastetxe be-
reko hezitzaile guztiek irizpide eta formatu berberekin
lan egin dezaten komeni da.

Txostenak, idatzizko dokumentuak izanik, egonkorrak
direnez, haurra etiketatzeko arriskua dago. Beraz, ez da
komeni balorazioak egitea, eta, eginez gero, balorazio
negatiborik ez egiten ahalegindu behar dugu. Halaber,
ez da komeni mailak erabiltzea (altua, ertaina, baxua)
eta gaitasunak azpimarratu behar dira, eta ez zailtasu-
nak. Txostenak beti erlatibotzat jo behar dira, hurrengo
txostenean gauza asko aldatu egingo direla jakinda.

Galdera-sortak

Erabilgarriak dira, zeren familia guztien antzeko infor-
mazio estandarizatua biltzeko erabil baititzakegu. Nor-
malean, eskolaratzearen hasieran erabili ohi dira, eta
galdera irekiak edo galdera itxiak eduki ditzakete.

Eskatzen diren datuak neutroak ez direla eta gurasoen
eginkizunak zalantzan jar daitezkeela kontuan hartu
behar da. Adibidez, haurraren bizitzako lehenbiziko hi-
labeteetan haurra zaintzeaz nor arduratu den galdetuz
gero, Joneren gurasoek beren eginkizuna zalantzan jar
dezakete, zeren haurra, inoiz, ahizpa nagusiaren kargu-
ra utzi baitute.

Galdera-sortaren bidez jasotako informazioa jaso on-
doren, ez da komeni ondorioak ateratzea, okerrak izan
baitaitezke. Adibidez, galdera-sortan gurasoek banan-
du berri direla adierazten badute, ezin dugu inola ere
ondorioztatu haurrak arazoren bat duenik.

Behar izan gabe, ezin da familiaren gauza pribatuetan
sartu; beraz, galdera-sortan hezkuntza-lanerako balia-
garria ez den daturik ez dugu eskatu behar. Kontuz ibi-
li behar dugu, eta ez dugu medikuek edo psikologoek
erabili ohi duten eredu estandarizaturik erabili behar.
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Garapen sozioafektiboa
Bai/ Batzuetan / Ez /
Ondo Erdipurdi Interesik ez 

Ikaskideen artean gogokoak aukeratzen hasi da

Besteekin komunikatzen den haurra da.

Hezitzaileekin harreman zabala eta afektuzkoa du.

Taldeko jolasetan eta jardueretan parte hartzea gustatzen zaio.

Jolas eta jardueretan bere txanda izan arte itxaroten badaki.

Taldekideek adierazten dituzten sentimenduak ulertzeko gai da.

Agindutakoa betetzen du eta errespetua du.

Oharrak: ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Txostena egiteko eredua.



Jakin behar ditugun alderdiak, besteak beste, honako
hauek dira:

Datu pertsonalak: izenak, helbideak, telefono-
-zenbakiak eta posta elektronikoko helbideak balia-
garriak dira komunikazioa ezartzeko.

Haurraren eboluzio orokorrari buruzko datuak. Hau-
rra ikastetxean sartu aurretiko datuak dira. Ez di-
tugu gurasoek gogoratu edo zehaztu ezin duten
daturik eskatu.

Hezkuntza-historia: ordura arte nork zaindu duen
eta beste ikastetxe batera joan den.

Haurraren bizitza-ingurunea: norekin bizi den, nore-
kin jolas egiten duen, gaixorik dagoenean nork
zaintzen duen, etab.

Ohiturak: lo egiteko orduak, elikadurari, esfinterrak
kontrolatzeari, eta abarri buruzko datuak. Alderdi
horiek oso garrantzitsuak dira bularreko haurrei
dagokienez.

Jolas-estiloa: zein jostailu-mota nahiago dituen, jo-
las biziak ala lasaiak egiten dituen...

Harreman-estiloa: gainerako senideekin eta ezezagu-
nekin nolako harremanak dituen. Telebista ikusten
duen ala ez, kalean beste haurrekin dituen harrema-
nak nolakoak diren edo nola komunikatzen den.

Informazio ugari eskatzen denez, galdera-sorta guraso-
entzat lan aspergarria eta astuna ez izatea lortu behar
dugu. Gai batzuk, agian, beste era batera trata daitezke
sakonago.

Banakako elkarrizketak

Elkarrizketak ikasle zehatz bati buruz hitz egiteko era-
bili behar dira, eta, beraz, konfidentzialtasuna eta dis-
krezioa mantendu egin behar dira. Garrantzitsua da
gurasoei agertu ahal izateko antola daitezen, elkarrizke-
taren berri aldez aurretik ematea. Elkarrizketaren hel-
burua azaltzen duen idatzizko iragarkia emateaz gain,
ahal izanez gero, ahoz ere esan behar zaie. Elkarrizketa-
ren hasieran, helburuak ezartzea eta gurasoei beste gai
batzuei buruz hitz egiteko aukera ematea komeni da.

Elkarrizketak toki egokian egin behar dira. Tokia des-
berdina izan daiteke elkarrizketaren helburuaren ara-
bera. Haurraren aurrerapenei eta garapenari buruz hitz
egiteko segimenduzko elkarrizketa bada, ikasgela toki
egokia izan daiteke, zeren, han, azalpenak emateaz gain,
haurrak egindako lanak eta jarduerak erakusteko auke-
ra baitaukagu. Baina, gai latzei buruz hitz egiteko elka-
rrizketa bada, hobe da toki lasaiagoan hitz egitea; adibi-
dez, bulegoan.

Edonola ere, elkarrizketa egiteko nahikoa denbora
izan behar dugu eta etenik ez dela egongo ziurtatu
behar dugu.

Hezitzaileek elkarrizketan izan behar duten jarrera:

• Entzuteko jarrera hartu behar dute eta ez dute,
gertatzen den guztia dakien eta gurasoen azalpe-
nik behar ez den aditu gisa jokatu behar.

• Jarrera neutrala izan behar dute: ez dute gurasoen
artean sor daitezkeen eztabaidetan sartu behar
eta bataren edo bestearen alde egin behar, batez
ere, gurasoetako bat bertan ez bada.

• Haurraren ahalik eta irizpiderik positiboena
eman behar dute: arazoak egon arren, haurra be-
netan zaila izan arren, beti daude aipa daitezkeen
alderdi positiboak. Ez dugu ahaztu behar, hau-
rrak oraindik ez duela bere nortasuna osatu, nor-
tasun hori eraikitzen ari dela, eta bere gaitasunen
eta eskaintzen zaizkion aukeren arabera ebolu-
zionatzen duela.

Elkarrizketan apuntatu behar diren oharrak: ga-
rrantzitsua da, elkarrizketan, hezitzaileak oharrak
har ditzan, bukatu ondoren, laburpena egin edo
txostena bete ahal izateko. Horrela, ikaslearen segi-
mendua erraztu egiten da.

Egitea komeni den elkarrizketa-kopuruari dagokionez,
gutxienez 2 egitea gomendatzen da, bata hasierakoa,
haurra eskolan sartzen denean, eta bestea, segimenduz-
koa, ikasturte-bukaeraren inguruan.

Hasierako elkarrizketen funtsezko helburua konfiantzazko
eta elkarlanerako giroa sortzea da, gurasoak eroso senti
daitezen, beldurrak edo zalantzak adierazi ahal izateko.
Haurraren eguneroko bizitzako gaiak zehaztuz gero ha-
sierako elkarrizketa galdera-sortaren bidez jasotako in-
formazioa osatzeko erabil daiteke (adibidez, zenbat or-
duko siesta egiten duen, lo egiteko txupetea erabiltzen
duen edo haurrak lo har dezan gurasoek zer egin ohi
duten).

Halaber, hezitzaileek zein gurasoek eskatuta, behar adi-
na elkarrizketa osagarri egin daitezke. Gurasoek eska-
tutakoak direnean, hezitzaileek, beharrezkoak ez direla
pentsatu arren, elkarrizketak bideratu egin behar dituz-
te, zeren gerta baitaiteke gurasoek, hezitzaileek ezagu-
tzen ez dituzten gaiak azaldu nahi izatea.

Horma-irudiak eta pankartak

Baliabide handi hauek ekintzak iragartzeko erabiltze-
az gain, dekoratzeko ere balio dute. Familientzako
eremu elkarreragileak ere izan daitezke, eurekin bate-
ra lan egiteko.

Pankartak familiei aparteko ekintzak iragartzeko erabi-
li ohi dira eta horma-irudiak collageen bidez edo hain-
bat elementu konbinatuz sormena erabilita iragarkiak
egiteko erabili ohi dira.
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Megafonia eta irrati-mezuak

Komunikatzeko sistema hauek ez dira asko erabili ohi

haur-hezkuntzan, baina oso egokiak izan daitezke le-

hen eta bigarren hezkuntzako ikastetxe handiagoetan.

Ikastetxeek izaten duten megafoniaren bidez, ikastetxe-

an guraso-kopuru handiena dagoenean, hau da, sarre-

retan eta irteeretan, ekintzak gogoraraz daitezke. Herri-

ko irratietan egindako mezuak ekintza bereziak

iragartzeko erabil daitezke; adibidez, ikastetxeko urteu-

rrenen bat ospatzeko edo gizarte-taldearentzako ga-

rrantzitsuak diren ekintzen berri emateko; adibidez,

gurasoen eskolak.

Gurasoen bilerak

Elkarrizketak ez bezala, gurasoen bilerak, normalean, gu-
raso-taldeei haurrei buruzko informazio orokorra emate-
ko erabili ohi dira. Funtsezkoa da bilera antolatzeko arra-
zoia eta lortu nahi diren helburuak ondo argitzea.

Informazioa emateko bilerak antolatzen direnean, ho-

nako alderdi hauek kontuan hartu behar dira:

Bilerak egiteko orduak gurasoentzat egokia izan

behar duela kontuan hartu behar da, hau da, bile-

rak ezin dira ohiko lan-orduetan egin.

Haurrentzat jarduera osagarriak antolatu behar

dira edota, guraso jakin batzuek bileran dauden bi-

tartean haurrak inorekin utzi ezin badituzte, zaint-

zeko zerbitzuren bat ezarri beharko da.

Funtsezkoa da bilera egiteko lekua prestatzea. Aulkiak

zirkuluan jarri behar dira, parte-hartzea errazteko.

Lekua hautatzeko orduan, tokiko akustika eta zenbat

lagun sartzen diren kontuan hartu behar dira.

Jorratuko diren edukiak ere aldez aurretik prestatu

behar dira. Halaber, nork hitz egingo duen, zein or-

denatan hitz egingo duten eta gurasoek noiz parte

har dezaketen jakin behar da. Aldez aurretik ahalik

eta gauza gehien prestatu behar dira, zeren, horrela,

ez baitugu gauza garrantzitsurik ahaztuko eta ez

baitugu gai berari bueltak ematen denbora galduko.

Lortu nahi diren helburuen eta landuko diren gaien

arabera egokiak diren pertsonek parte hartu behar

dute. Beraz, gaia ikasgela bakarreko gurasoei badago-

kie, bilerak orokorrean edo taldeka antola daitezke.

Gurasoen batzar-mota bi daude: batzar orokorrak eta

taldekako bilerak.

Batzar orokorrak. Batzar orokorren helburua, fami-

liei informazioa ematea da, batez ere, zeren pertso-

na askoko bilerak ez baitira egokiak parte hartzeko

Normalean, batzar hauek ikastetxeko irakasleen

taldea aurkezteko antolatzen dira, zeren, familia

batzuek zenbait irakasle ezagutzen badituzte ere, ez

baitute talde osoa ezagutu ohi. Batzar hauek, ikas-

tetxearen proiektua, helburuak, metodologia, etab.

aurkezteko ere egokiak dira. Hitz egiteko era bere-

ziki zaindu behar da, zeren ez baitugu ahaztu behar,

gurasoentzat hezkuntzan erabiltzen terminologia

arrotza izan daitekeela.

Ikastetxeko arauak edo ikastetxearen antola-

kuntza batzar orokorretan jorratzeko gai ego-

kiak dira, zeren hezkuntza-komunitate osoari

baitagozkio.

Batzar orokorrak gurasoei, ikastetxeko arauek bi-

zikidetza hobetzeko eta gaizki-ulertuak saiheste-

ko duten garrantzia azaltzeko aprobetxatu behar

dira. Bilerara joaten diren familia guztiei arauen

kopia ematea komeni da. Gai honetan, argitasuna

eta objektibotasuna handiagoak izaten diren hei-

nean, elkarrenganako harremanak are hobeak

izango dira.

Kontraesanak saihestu egin behar dira; adibidez,

haur eskolan haur bakoitzaren garapena kontuan

hartzen dela esan, eta, gero, ordutegiari dagokion

arau estua ezarri.

Taldekako bilerak. Bilera hauetan, jende gutxiago

biltzen denez, gurasoek parte hartzeko aukera han-

diagoa izan ohi dute. Bilera hauek ez dira, banaka-

koak bezala, informazioa emateko bakarrik, askoz

ere hezigarriagoak dira. Bilera hauen helburua gu-

rasoekin komunikazio arina lortzea, eta familien

eta eskolaren artean laguntzeko eta elkarrekin lan

egiteko giroa sortzea da.

Bilerotan landu ohi diren gaiak haurren eboluzioari

eta lorpenei eta mugimenduen garapenari, garapen

emozionalari, sozialari eta kognitiboari dagozkie.

Horrez gain, haurra ikastetxera, hezitzaileekin eta

ikaskideekin nola moldatzen denari buruz ere hitz

egin ohi da.
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Gurasoei hainbat alderdi azaltzen zaizkie: jolaste-

ak duen garrantzia, haurren adinaren arabera

erabiltzen den hezkuntza-materiala, hezitzaileak

jokabide erasokorrak eragozteko erabiltzen di-

tuen baliabideak, etab. Azken gai hori bereziki in-

teresgarria izaten da gurasoentzat, zeren askok

zalantzak izaten baitituzte seme-alaben jokabide-

en arabera malguagoak edo zorrotzagoak izan be-

har duten erabakitzeko. Beraz, ikastetxean eta fa-

milian ildo berean lan eginez gero, lana askoz ere

eraginkorragoa izango da.

Bilera hauetan, haurraren garapen ebolutiboari bu-

ruzko jarraibide ugari eman diezazkieke, eta jarraibi-

de horiekin batera, etxean nola jokatu, haurrekin

nola jolastu, zein ipuin-mota irakurri, haurrari es-

ploratzen nola lagundu, eta antzeko ideiak azal die-

zazkieke.

Gai asko jorra daitezkeenez, eta gai guztiak garran-

tzitsuak direnez, ikasturtean zehar zenbait bilera egitea

komeni da.

Bilera hauek prestatzen direnean, gurasoek euren kez-

kei buruzko galderak egiteko behar izango duten den-

bora kontuan hartu behar da. Zenbait gurasok, gaia

orokorrean tratatu beharrean, euren seme-alabei bu-

ruzko galdera zehatzak egiteko joera badute, talde oso-

arentzako erantzun orokorra ematen saiatuko gara, eta

euren seme-alabei dagozkien kezka zehatzak, hurrengo

batean egin daitekeen elkarrizketaren bidez konpontze-

ko bidea emango diegu.

Guraso-eskolak

Eskola hauetan, gurasoei haurren garapenaren alderdi

zehatzak lantzeko helburua duten hitzaldi orokorrak

emateaz gain, askoz formalagoak diren prestakuntza-

jarduerak ere egin ohi dira. Prestakuntza-jarduera ho-

riek, monitoreek (prestatuta dauden gurasoak izan ohi

dira) ematen dituzte metodologia aktiboa erabilita.

Guraso-eskola hauek, normalean, guraso-elkarteek an-

tolatu ohi dituzte eta udaleko erakundeen edo erakun-

de pribatuen laguntza izan ohi dute. Batez ere, seme-

alaben hezkuntzari edo garapenaren alderdiei

dagozkien gaiak landu ohi dira.

Haur-hezkuntzako ikastetxe askok laguntza ematen dute

ekimen horietarako; batzuek bilerak egiteko gelak uzten

dituzte, eta beste batzuek, zuzenean inplikatuz, gurasoen

eskolan antolatzen diren jardueretan parte hartzen dute.

Gurasoen elkarteak (GE)

Gurasoen Elkartea funtsezko elkartea da familiak

haurren hezkuntza-lanetan inplika daitezen. Eskolaz

kanpoko jardueretan zein eskolakoetan parte hart-

zen dute, eta hezkuntzaren kalitatea hobetzen la-

guntzen dute. Gurasoen Elkarteen helburu nagusiak

honako hauek dira:

Hezkuntza-komunitateko kide guztiei (gurasoei,

hezitzaileei eta ikasleei) laguntza ematea.

Familia guztiak ikastetxearen kudeaketan edo beste

edozein jardueratan parte hartzeko motibatzea.

Eskola Kontseiluan (ez badago, ikastetxea kudea-

tzeko beste edozein erakundetan) guraso guztien

ordezkari izatea.

Ikastetxearen eta inguruaren arteko elkarlana

bultzatzea.

Gurasoen prestakuntza-jarduerak bideratzea.
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1. Zein alderdi kontuan hartu behar dira gurasoen bilera prestatzeko?

2. Azaldu gurasoek eskolan parte hartzeko dituzten bideak.

3. ¿Zer esan nahi dute GE siglek?

4. Nola jokatu behar du hezitzaileak, guraso bat, seme-alabaren bila joaten denean, eskolan gertatutako zerbaiti
buruz kexatzen bada?

5. Zure ustez, seme-alabak haur-eskolan dituzten zenbait guraso zergatik ez dira bileretara joaten?

6. Lau laguneko taldeetan, haur-eskolan egin daitekeen elkarrizketa bat antzeztu. Zuetako bat hezitzailea izango
da, beste bi lagun gurasoak izango dira eta laugarrenak behatzaile-lanak egingo ditu. Bakoitzak bere papera
prestatzeko 15 minutu erabiliko dira. Antzezpena egin ondoren, elkarrizketari buruzko hausnarketa egingo da.
Hausnarketa horretan oso garrantzitsuak dira behatzailearen ekarpenak.

7. Hiru laguneko taldeetan, gurasoei ikasturte hasieran harrera egiteko jarduera bat prestatu.

8. Binaka, hurrengo urtean seme-alabak estreinako haur-eskolara eramango dituzten gurasoentzako jarraibideak
prestatu. Ikastetxea aukeratzeko kontuan izan behar dituzten irizpideak zein diren ez dakite eta, erabakia hartzeko
lagungarri izango zaielakoan, adituren batek hitzaldia antola dezan eskatu dute.

9. Binaka, haur-eskolara doan haurren baten gurasoekin kontaktuan jarri eta elkarrizketa egin, haur-eskolako
ikastetxearengandik zer espero duten jakiteko.

10. Binaka, teorian azaldutakoa kontuan hartuta, galdera-sorta egin, eskolan hasi berriak diren haurrei buruzko in-
formazioa jasotzeko.

11. 2-3 urtekoen gelako haurren zenbait gurasok ez dute eskolak edo GE-ak antolatutako jardueretan parte hartzen.
Batzuek jarduerei boikota egin nahi dietela dirudi, eta bileretara joaten direnean arazoak eta kexuak baino ez di-
tuzte azaltzen. GE-a eta irakasleak kezkatuta daude eta ez dakite egoera nola konpondu. Nola jokatuko zenuke-
te adibidean planteatzen denaren antzeko kasu batean?

A r i k e t a k
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Gurasoen bilera
Helburuak

—— Gurasoen bilera antzezteko, unitate honetan ikasitako ezagutza teorikoak erabiltzea.

—— Gurasoen bilerarako edukiak egoki prestatzea.

—— Gurasoen eta familien lekuan jartzen ikastea.

—— Egoera zailetan asertzioz jokatzen eta behar denean inprobisatzen jakitea.

Garapena

—— Jarduera rol-jokoa deritzon talde-dinamikako ekintza da. Proposatutako egoera antzeztu behar da, kasu honetan,
gurasoen bilera. Ikasle bakoitzak pertsonaietako bat antzeztuko du.

—— Gurasoen bilera honako ingurune honetan egingo da:

– Hiriko langile-auzoko haur-hezkuntzako ikastetxeko zuzendaritzak, bilerara joateko dei egin die ikasleen gu-
rasoei, ikasturtea nolako izan den azaltzeko eta ikasturte-bukaerako jaia aurkezteko.

—— Pertsonaiak:

– Hezitzaileen taldeko 6 lagun: zuzendari 1, bularreko haurren gelako hezitzaile 1, 1-2 urteko haurren taldeko
2 hezitzaile eta 2-3 urteko haurren taldeko 2 hezitzaile (ahal izanez gero, hezitzaileen taldeko kideren bat mu-
tila izatea komeniko litzateke, bularreko haurren taldekoa bada hobe). Hezitzaileen taldea osatzen duten
ikasleek honako auzi hauek erabaki behar dituzte:

– Bilera antolatzea: gai-ordena.

– Hezitzaileen taldekoen hitz egiteko txanden ordena.

– Gurasoen taldea. Talde horretan honako guraso hauek egongo dira:

• Dibortziatzeko dauden Pedroren gurasoak.

• Ainhoaren ama (guraso bakarra).

• Josebaren aitona-amonak. Joseba etengabe negarrez diharduen haur mizkea da.

• Mirenen ama. Auzoko gizarte-maila altuenetakoa da, hamalau samarra eta antigoalekoa.

• Ahmed-en gurasoak. Ahmed Marokokoa da.

• Lauraren gurasoak. Laura oso argia da eta gurasoek aparteko talentua duela uste dute.

• Gainerako gurasoak ikasleek erabakiko dituzte iritzira.

Guraso taldeko kideak antzeztuko dituzten ikasleek, seme-alaben adina erabakiko dute eta gurasoen
bileran adierazteko kexuak eta azalpenak asmatuko dituzte.

– 3-4 behatzaile: behatu behar dituzten alderdiei buruzko gidoia egingo dute.

Bilerarako prestaketak bukatu ondoren, talde-dinamikako ekintza egingo dute. Behatzaileen rola betetzen
dutenek, behagarriak direla erabaki duten alderdiei buruzko oharrak idatziko dituzte. Ahal izanez gero, jar-
duera bideoz grabatuko da.

Gero, iritziak bateratu egingo dira. Behatzaileek ikusi dutena azalduko dute eta pertsonaia bakoitzak zer sen-
titu duen esango du eta bileraren antzezpenari buruzko iritzia emango du. Bideoz grabatu ahal izan bada,
ikusi eta komentatu egingo da. Azkenik, ikasle bakoitzak atera dituen ondorioak idatziz entregatuko ditu.

Iraupena

—— 4 ordu gutxi gorabehera (ekintzaren garapenaren arabera, ordu gutxiago edo gehiago izan daitezke).

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Lehenbizi, lanean parte hartzea ebaluatuko da (saioen % 50etara huts eginez gero, jarduera ez da gaindituko).
Huts egiteak % 50 baino gutxiago badira ere, ikaslearen notan azaldu egingo dira.



198 8. Unitate didaktikoa Familietan parte hartzeko esperientziak

8.2. jarduera

Ikastetxe batera bisita egitea

Helburuak

—— Hurbileko inguruneko ikastetxeak ezagutzea.

—— Unitatean ikasitako familiaren eta eskolaren harremanei buruzko teoria bisitan ikusitako errealitatearekin
konparatzea.

—— Elkarrizketa informazioa lortzeko teknika gisa erabiltzea.

Garapena

—— Jarduera hiru pertsonako taldetan egingo da. Auzoan edo hirian dauden haur-hezkuntzako ikastetxeen azterketa
txiki bat egingo dute. Ikastetxe guztietatik bat aukeratuko dute bisita egiteko. Bisita adostu ondoren, ikastetxeko ar-
duradunari elkarrizketa egingo diote, ikastetxearen funtzionamenduari eta gurasoen parte-hartzeari buruzko gal-
derak egiteko. Ikastetxearen argazkiak egiteko baimena eskatuko dute eta ikastetxeari eta bertan egiten diren jar-
duerei buruzko informazioa duten liburuxkak eskatuko dituzte.

—— Bisita egin baino lehen, elkarrizketaren gidoia egingo dute, eta, gero, elkarrizketan, dagozkion oharrak apuntatuko
dituzte. Elkarrizketaren gidoia, transkripzioa eta balorazioa entregatuko dituzte. Bukatzeko, talde guztien espe-
rientziak bateratu egingo dituzte eta, denen artean horma-irudia egingo dute bildutako material guztia erabiliz.

Lanaren iraupena

—— Jarduera prestatzeko saio bat erabiliko da. Bisita eskolaz kanpoko orduetan egingo da, eta, talde guztiek bisita egin
ondoren, beste saio bat erabiliko da, horma-irudia egiteko eta iritziak bateratzeko.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Elkarrizketaren gidoia eta transkripzioa baloratuko dira.

—— Halaber, ikastetxea aurkitzen, bisita adosten, eta antzeko jardueretan izan ditzaketen arazoei aurre egiteko eta ara-
zook konpontzeko gaitasuna ere baloratuko da.

—— Horma-irudia egiten dutenean, taldean lan egiteko gaitasuna baloratuko da.
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Egokitze-aldia

Helburuak

—— Ikastetxean zein praktiketarako zentroan ikasitakoari buruzko hausnarketa egitea.

—— Eskolara estreinako joaten diren 6 urtetik beherako haurrekin enpatia sortzeko gaitasuna garatzea.

Garapena

—— Honekin batera doan dokumentua arretaz irakurri ondoren, 3-4 laguneko taldetan, honako gaiei buruzko hausnar-
keta egin:

– Egokitze-aldiaren garrantzia.

– Lehenbiziko eguna eskolan.

– Zein dira, zure ustez, haurrak dituen sentimenduak?

– Praktiketan behatu duzunaren arabera, zein jarduera egiten dituzte haurtzaindegietan ikasturteko lehenbiziko
egunetan?

– Nola bizi ohi dute familiek, euren seme-alabak haurrak hezkuntza instituzionalaren munduan sartzea?

—— Hausnarketa egin ondoren, orri batean ondorioak idatzi eta ozenki irakurri ikasgelako kideei. Denen artean hauta-
tutako pertsona batek arbelean idatziko ditu ondorio guztiak, antzekoak direnak multzoetan bilduz.

Lanaren iraupena

—— Gehienez bi ordu. Behar izanez gero, laburragoa izan daiteke.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Jardueran inplikatzea eta parte hartzea positiboki baloratuko da.

Dokumentua

Maite 4 urteko haurra da, eta, estreinako, eskolara joango
da "neska handiak bezala", amak esaten dionez. Etxean
denak pozik daude, baina haurrak beldur-apur bat du, es-
kolan zer aurkituko duen ez dakielako. Baina badaki, ama
ez dela berarekin egongo eta beste pertsona batzuekin
eta haur gehiagorekin utziko duela.

Eguna iritsi da. Ama haurrari poza transmititzen saiatzen
da, baina Maitek igarri du amak inoiz baino gogorrago
heltzen diola eta musu gehiegi ematen dizkiola: "Ama ere
beldurtuta dago".

Gela erraldoi batean, haur asko daude gurasoei eskutik
tinko heltzen, eta emakume serio bat, mikrofonoz, denen
izenak esaten ari da. Izendatutako haurrek etengabe irri-
barrez ari den beste emakume baten alboan jarri behar
dute: Emakume hori maistra da! "Tira, ama oraindik neure
alboan daukat".

"Denok, maistra irribarretsuaren atzetik, ikasgelara
goaz. Oso polita da! Kolorezko marrazkiz beteta dago
eta mahai eta aulki asko daude. Maistrak bakoitza bere
lekuan jarri gaitu eta ama guztiei agur esan die". Ama
ateratzen ikusi duenean, Maitek betiko uzten duela
pentsatu du.Berriro ikasgelari begiratzen dio eta beldur-
tutako haur-pila batez inguratuta dagoela konturatu da;
batzuk negarrez ari dira aulkian. Emakume irribarretsua

ostikoaz jotzen eta txilioka ari diren haurrei heltzen
saiatzen ari da; batek ihes egin dio eta pasilloan zehar
korrika atera da. Maistrak, dagoeneko, ez du irribarre
egiten, bera ere estututa dago: ez daki korrika atera de-
naren atzetik joan eta beste haurrak bakarrik utzi, edo...
Ihes egin duenaren bila joatea erabaki du. "Guk, elkarri
begiratuta, bakarrik utzi gaituztela baieztatu dugu. Ia
denok negarrez hasi gara eta batzuk gurasoek jarri digu-
ten tranpa horretatik ihes egiten saiatu gara. Baina, po-
liki-poliki harrapatu egin gaituzte eta berriro ikasgelan
sartu gaituzte... Ikasgela, orain, ez zaigu polita iruditzen.
Emakumeak berarekin dibertitu egingo garela esan di-
gun arren, erizain irribarretsuak, esku batekin karame-
lua eman eta bestearekin injekzioa sartzen zigun erizain
hura, ematen du". Bat-batean, bihotza geldiarazi digun
sirena entzun dugu. Zer da hori? Zer gertatuko ote da
orain? Patio handi-handi batera atera gara, maistrarekin
batera. Berehala, lekua zoroen pare korrika ari diren
ume erraldoiez bete da. Alde batera eta bestera dabilen
hanka erraldoi pilo batek bultzatu egiten gaitu, txilioz
eta barrez inguratuta...".

Maitek bere buruari zin egin dio, amak betiko han utzi
ez badu eta bere bila etortzen bada, ez duela nahiko se-
kula ere handia izan".

Iturria: Cuadernos de pedagogía, 266 zk., 1998ko
otsaila. Praxis. Bartzelona. 15-16 orr



Pelikula: La lengua de las mariposas

Fitxa teknikoa

Herrialdea: Espainia

Jatorrizko izenburua: La lengua de las mariposas

Zuzendaria: José Luis Cuerda

1999ko Goya saria, egokitutako gidoirik onenari.

Antzezle nagusiak: Fernando Fernán Gómez, Manuel Lozano.

Iraupena: 95 minutu

Argumentua

—— 1936ko neguaren amaiera da. Galiziako herri txiki batean, Montxo, 8 urteko umea, eskolara doa, luzaroan gaixorik
egon ondoren. Une horretatik aurrera umea ezagutzak eta bizitza zer den ikasten hasten da Roke bere lagunaren eta
maisu bereziaren (Fernando Fernán Gómez) eskutik. Maisuak patataren jatorria, tximeleten mihiak zergatik espi-
rala izan behar duen eta beste hainbat gauza irakasten dizkie ikasleei.

—— 1936ko uztailaren 18an dena apurtu egingo da. Egoera berrian, maisuak emandako balioak eta irizpideak albo ba-
tera utziko dituzte eta maisuaren eta ikaslearen arteko harremana moztu egingo da.

Jarduerak

Binaka egingo dira eta, gero, gelako ikaskide guztiekin iritziak bateratu egingo dira

1. Istorioa zein testuinguru sozial eta historikotan gertatzen da?

2. Azaldu banatzen diren unea eta Montxok eskolara joatea nahi ez izatearen arrazoia

3. Pelikulan, Montxok eskolatik ihes egin ondoren, maisuak umearen bila joatea erabakitzen du eta etxean guraso-
ekin eta umearekin hitz egiten du. Gaur egun zaila da horrelakorik gertatzea. Zure ustez, ona al da irakasleak
umeekin eta familiekin hainbeste inplikatzea? Erantzunean arrazoiak azaldu.

4. Azaldu Montxoren eta maisuaren arteko harremanaren garapena eta garapen horretan  izaten diren aldaketak.

5. Zein da familiaren eragina, umeak, pelikularen amaieran, maisuarenganako duen erreakzioan? 

6. Montxo gaixorik dagoenean, umearen hezkuntzaz familia arduratu zen. Zer deritzozu horri?

7. Zein dira eskolan ikus daitekeen eskolaren eta gaur egungo eskolaren arteko desberdintasunak eta antzekotasunak?

8. Alderdi askotan, Don Gregorio, maisua, bere garairako aurreratuta dagoela dirudi. Zein alderditan ikus
dezakezu hori?
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