
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA 

HERIOTZAREN TRATAERA ESKOLAN 

(HERIOAZ MINTZO) 

Idoia Sara 

2012ko otsaila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 



 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 1 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

AURKIBIDEA: 

 

  1.- LABURPENA........................................................................................................................ 2 

  2.- ESKAINTZA......................................................................................................................... 3 

  3.- SARRERA/GAIAREN JUSTIFIKAZIOA 

   3.1.- Nola sortu den proiektua...................................................................................... 4 

   3.2.- Proiektuaren atalak................................................................................................. 5 

   

  4.- MARKO TEORIKOA: 

   4.1.- Heriotzaren tabua eta heriotzaren pedagogia.................................................... 7 

   4.2.- Ipuina hezkuntza baliabidea............................................................................... 12 

   4.3.- Hezkuntza koherentziarako oinarriak............................................................... 15 

   

  5.- METODOLOGIA.............................................................................................................. 22 

   

  6.- GURE EKARPENA: 

   6.1.- Haurren usteak..................................................................................................... 26 

   6.2.- Irakasleen usteak.................................................................................................. 32 

   6.3.- Maleta ibiltaria...................................................................................................... 38 

   

  7.- LEGEAK LAGUN............................................................................................................. 44 

   

  8.- ONDORIOAK.................................................................................................................... 47 

   

  9.- ERANSKINAK: 

   9.1.- Heriotzari buruzko elkarrizketa gidatzeko orientabide zenbait.................... 52 

   9.2.- Irakasleentzako heriotzaren gaiari buruzko galdetegia................................... 53 

   9.3.- Betiko ipuinaren fitxa teknikoa eta irudiak........................................................ 54 

   9.4.- Gelan egindako jarduera baten adibidea: emozioen irudikapena................. 59 

   9.5.- Orientabide metodologikoak eta ebaluaziorako orientabideak..................... 62 

   9.6.- Maleta ibiltaria osatzeko proposatzen ditugun liburuen zehaztapena…..... 69 

   9.7.- Bost urteko haurrekin heriotzari buruz hizketan (bideoa)………………. 76 

 

  10.- BIBLIOGRAFIA............................................................................................................... 77



 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 2 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

1.- LABURPENA: 

 

 Ikasketa-proiektu honetan 'heriotzaren gaia hezkuntzan' aztertzen da. Helburua 

delarik, hezkuntza oso eta integratzaile baten alde, hausnarketa bultzatzea eskolan. Hots, ikuspegi 

eraikitzaile eta sistemikoari jarraiki, heriotzaren pedagogia sustatzea, haren aurrean jarrera aldaketa 

sustatzen den neurrian, gainera, edozein galera 'aukera' bilakatzeko bidea ere zabaltzen baita.  

 

 Sarrera gisa, heriotzaren inguruko zenbait pentsalari eta adituren iritzi eta aburuak azaltzen dira, 

orokorrak zein hezkuntzari lotutakoak. Hezkuntzarenean murgilduz, heriotzaren gaiaren egoeraz 

jarduten da: ideien aldetikako ekarpenak, praktikan egiten ari diren urratsak, zabaltzen ari diren bideak. 

Arlo horretan, ipuinaren hezkuntza-balio eta egokitasuna azpimarratzen da.  

  

 Gure herrian dagoen egoerari helduz, inguru zehatz batean -Iruñaldeko ikastetxe batean- kanpo-

lan xumea ere garatu da. eta ikasleekin zein irakasleekin erabilitako galdetegia aurkezten da, baita 

jasotako erantzunen inguruan (interesak, kezkak...) egiten diren gogoetak azaltzen ere.   

 

 Proposamen eta ondorioetan, batetik, ipuin hautatuez osaturiko 'maleta ibiltaria' deitu duguna 

dago: eskola mailan denen esku erabilgarri diren ipuinen bitartez irakurketa dialogiakoak egin 

daitezkeelako, hausnarketa bultzatuz eta oinarrizko zenbait jokamolde orokor ezagutuz; bestetik, 

irakasleen, eta oro har hezkuntza sistemaren, gaiari dagokion formazio beharra nabarmentzen da.  

 

 Azkenik, gaiari dagokion bibliografia ematen da. Azken finean, heriotzaren gaia hezkuntzan 

txertatzea era oso eta integratzailean, bizitza oso eta osasuntsuago baten aldeko urrats nagusia delakoan. 
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2.- ESKAINTZA: 

 

 

 Karrera amaierako proiektu hau egiten lagundu didaten guztiei, momentu latzetan bidelagun 

izan ditudan horiei, esker onez. 

 

 

 Herio soraio betorkit 

 berak aukera duenean, 

 baina ailetorkidan berant, 

 baikor nagoenean.     

     Joxemiel Bidador (“Hutseaniko hazkurria”, Pamiela, 2010) 

 

 

 

 Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, 

pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el 

tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede 

parecernos una eternidad, y otra, en cambio, pasa en un instante; depende de lo que hagamos durante esa hora. Porque el 

tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón. 

 

      Michael Ende (“Momo”, Alfaguara, 1986.) 
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3.- SARRERA/GAIAREN JUSTIFIKAZIOA: 

 

3.1.- Nola sortu den proiektua: 

 

 Proiektua bizipen pertsonal batetik abiatu da. Psikopedagogiako praktikak egiten ari nintzela, 

2010eko otsailaren bukaeran, bikotekidearen bat bateko heriotza bizi genuen etxean, supituki eta 

ustekabean.  

 

 Eskolan zein etxean unean uneko egoerari ahal izan genuen bezala aurre egin genion, 

inprobisazioan eta, neurri handi batean, baliabiderik gabe. Orduan, konturatu ginen aurrekariek zuten 

garrantzia: elkarrizketarako giro aproposa, komunikazio bideak, harremanak, heriotzari buruzko 

aurretiazko hausnarketak, heriotzaren inguruko informazioa… Ohartu ginen zer sentitzen den eta zer 

behar sortzen diren galera handi eta esanguratsu baten aurrean, eta, halaber, zer hutsune dagoen. 

 

 Horrengatik, aurkezten dugun proiektuak eskolan heriotzaren gaiaren inguruko hausnarketa 

bultzatzea du helburu, ikuspegi eraikitzaile eta sistemikoari jarraiki, harreman dialogikoan, 

heriotza/bizitzaren pedagogia sortzen laguntzeko asmoarekin. Izan ere, heriotzaren inguruko barne 

hausnarketa pertsonala zein hausnarketa kolektiboa bultzatu nahi genituzke; batetik, gure izanari 

buruzko kontzientzia areagotzeko, eta, bestetik, galeraren aurrean baliabide pertsonalak garatzeko. 

Heriotzaren aurrean jarrera aldaketa sustatu nahi genuke, tabua “hautsi”, heriotza bizitzaren atal 

banaezina dela ulertuz, ostertz berria zabaldu hezkuntzan.  

 

 Eta heriotzaren pedagogia bultzatu nahi genuke, ekintza zehatzetan bainoago esku-hartze 

orokorraren barruan. Horretarako, ipuinez osaturiko maleta ibiltaria eskuragarri jarri nahi dugu, 

erabilgarri, ipuina hezkuntza-baliabide ezin egokiagoa baita heriotzaren gaiari heldu ahal izateko. 

  

 Era berean, heriotzaren inguruan haurrek dituzten iritzi eta usteak ezagutu nahi ditugu, eta, 

ezagutza hori abiapuntutzat hartuz, beraien interesetan oinarrituz, ondorengo urratsak diseinatu. Ildo 

beretik, halako egitasmo oldoztu eta gauzatzerakoan, irakasleek dituzten iritzi, kezka edota usteak 

ezagutzea ere ezinbestekoa da. Beraz, irakasleriari ere galdeketa egingo diogu, dituzten formazio, jarrera 

eta kezkak ezagutzeko. 
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3.2.- Proiektuaren atalak: 

 

 Lehenik eta behin, gaiaren egoera aztertuko dugu marko teorikoaren bitartez. Marko teorikoari 

garrantzi handia eman diogu, gai sakona izaki, berau hezkuntza/eskola ikuspegian egoki kokatzea eta 

txertatzea ezinago garrantzizkoa delako. Marko teorikoak hainbat azpiatal ditu.  

 

 Heriotzaren tabua eta heriotzaren pedagogia epigrafepean, gure helburuekin bat egiten duten 

autore ezberdinen ideiak plazaratu nahi izan ditugu. Azpiatal honen bitartez, teorikoki defendatu egiten 

dugu heriotzaren pedagogia sustatzearen beharra, oraindik ere gaiarekiko gizarte-zati zabalen tabuak 

indarrean baitaude.  

 

 Bigarren azpiatalean ipuinaren garrantzia azpimarratzen dugu hezkuntza-baliabide gisa; gure 

esku-hartzeak, bere sakontasunean, xumea nahi duelako izan, edonorentzat eskuragarri. Ipuinak, 

eskoletan, baditu jada erabilera anitzak. Gure asmoa ez da ezer berririk asmatzea, baizik-eta ditugun 

baliabideak balioetsi eta probestea. Proiektuarekin baliabide bibliografikoak eskaintzen ditugu, 

norberak, bere beharretara egokituta, aukeraketa egin ahal izan dezan. Jadanik sarritan egin ohi den 

horretatik abiatuz, eta hausnarketaren ondorioz, gure praktika hobetzea da helburua. Azkenik, 

hausnarketa bultzatzeko, hainbat orientabide ematen ditugu ipuinen inguruan. 

 

 Marko teorikoaren hirugarren azpiatalean hezkuntza-koherentziarako oinarriak aipatzen ditugu, 

heriotzaren gaia garatzeak hezkuntzaren ikuspegi berezia dakarrelako berarekin. Nolabait, esan 

dezakegu testuinguruaz ari garela. Oparia biltzen duen paperaz, flokaz eta abarrez. Eskolan heriotzari 

buruz hitz egin nahi bada, naturaltasunez, mitifikaziorik gabe eta modu irekian, zalantzarik gabe 

irakaslea eta ikaslearen zereginaz, material eta espazioen garrantziaz, haurren eta familien partaidetzaz 

aritu beharra dugu… Osagai hauek guztiak baitira esku-hartzearen koherentzia bermatuko dutenak eta 

gaiari behar duen sakontasuna emango diotenak.  

 

 Jarraian metodologia atala dator. Bertan, eredu sistemikoari jarraiki, inguru ezberdinen arteko 

erlazioen garrantzia azpimarratzen dugu, eta irakasle zein ikasleen iritzi eta usteak dokumentatzeko 

jarraitutako pausuak eta arrazoiak azaltzen ditugu. 

 

 Ondoren, Gure ekarpena atalean, heriotza gaiari buruz ikasleek zein irakasleek dituzten iritzi eta 

usteak plazaratzen ditugu; edozein esku-hartze diseinatzeko garaian ezinbestekoak direla iruditzen 

zaizkigulako. Ikasleen usteak jakiteko ipuin baten irakurketa kolektiboa eta ondoren sorturiko 
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elkarrizketa erabiltzen ditugu; dena bideoz dokumentatua. Irakasleen usteak ezagutzeko, berriz, 

galdetegi bat erabiltzen dugu. Azkenik, aipatutako maleta ibiltaria osatzeko proposamen bibliografikoa 

egiten dugu. 

 

 Hurrengo atala Legeak lagun deiturikoa da. Atal honetan, indarrean dauden hezkuntza legeak 

aztertuta, eskoletan heriotzaren trataera bermatzen duten atalak aukeratzen ditugu. Bi asmoekin, batetik, 

gure lanari nolabaiteko babes legala emateko, bestetik, gaiaren muntaz jabetzeko. Atal honetan agerian 

geratzen dira aukeratutako gaiaren garrantzia eta egokitasuna.  

 

 Seigarren puntuan, ateratako ondorioak aipatzen dira. Dena den, komenigarria litzateke abiarazi 

baino egiten ez dugun ekimen honek jarraipena izatea, oso garrantzitsuak diren hainbat arlo sakondu 

gabe geratu baitira; hala nola, dolu prozesuak lantzeko orientabideak, irakasle zein gurasoentzako 

formazio saioak eta familien partaidetza sustatzeko bideen jorraketa... Guztiarekin ere, gure ustez 

ondorio interesgarriak atera dira, ikasleen eta irakasleen iritzi-usteen inguruan, baliabide bibliografikoen 

inguruan, eta abar. 

 

 Eranskinen atalean lehenik eta behin ikasleen eta irakasleen iritziak eta usteak dokumentatzeko 

erabilitako ereduak azaltzen dira, beste egoeratan ere erabilgarri izan daitezen. Jarraian ikasleekin 

elkarrizketa bultzatzeko erabili dugun irakugaiaren fitxa teknikoa eta irudiak azaltzen dira. Ondoren, 

argazkien bitartez, gela batean egindako jarduera baten adibidea dago. Jarraian, haur hezkuntzako 

Euskal Autonomi Erkidegoko 12/2009 dekretuan arautzen diren orientabide metodologikoak eta 

ebaluaziorako orientabideak agertzen dira edozein esku-hartze pedagogikoko printzipio 

metodologikoak direlako, gure marko teorikoan aipatutakoari jarraipena emanez. Atal honen bukaeran, 

maleta ibiltaria osatzen duten ipuinen zehaztapenak eta laburpenak azaltzen dira; baita, haurren 

testigantzak dokumentatzen dituen bideo laburra ere. 

 

 Azkenik, karrera amaierako proiektu hau garatu ahal izateko erabili dugun bibliografia azaltzen 

da, heriotzaren pedagogia bultzatzeko dokumentazio/informazio iturri gisa ere erabil daitekeena. 
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4.- MARKO TEORIKOA 

 

4.1.- Heriotzaren tabua eta heriotzaren pedagogia: 

 

 Gaur egungo gizartean heriotza tabu bilakatu dela esan dezakegu. Hala ere, gauza jakina da 

heriotzarik gabe ez dagoela bizitzarik. Heriotza edozein momentutan, edozein adinetan, ustekabean 

edota gaixotasun baten ondorioz, gerta daitekeela. Egunerokotasunean, ordea, oso zaila eta mingarria 

zaigu gertuko pertsona baten heriotza onartzea, baita, askotan, ulertzea ere. Lotura sendo eta 

garrantzitsu baten hausturak sufrimendu handia ekarri ohi du eta gizakiaren izana eta existentzia beraren 

oinarriak kolokan jartzen ditu. Honek eragin handia izaten du oinarrizko erlazioetan, familiarretan, 

sozialetan edota eskolarretan. (Ripoll, J., 2005) 

 

 Orobat jakina da bestearen heriotzak mina eragiten digun bitartean, norberarenak beldurra 

eragiten digula, eta beldur hori unibertsala dela. Kultura eta erlijioek errito, azalpen eta, finean, 

ukazio/onarpen modu ezberdinak garatu dituzte. Pello Lizarralde (2008) idazleak honela zioen: “Lagun 

hurkoaren heriotzak asaldatzea ekartzen digu, gure heriotza begien aurrean jartzen digulako”. 

 

 Filosofia, funtsean, ezagutzaren jakinduria da. Sokratesek, Platonek edo Senekak jada, adibidez, 

"bizitzen jakitea, heriotzarekin elkarbizitzen ikastea da" zioten. Hain zuzen, jakinduria horrek bizitza 

gizatiarrago egiten du, eta hala izanik, nola ezkutatu edota ezabatu heriotzari buruzko gogoeta 

hezkuntzan? (A. de la Herrán, I. González, Mª J. Navarro, S. Bravo, Mª V. Freire, 2000). Nahiz eta, 

André Comte-Sponville (2008) filosofoari jarrai,  poesia ere beharrezkoa dela erants dezakegun 

(“Nagusiak bagina, aski lekiguke filosofia. Baina poesiaren beharra daukagu, haurrak garelako; egia handiegi edota 

mikatzegi delako guretzat; bizitza zailegia delako; beldurra indartsuegi delako, gaua beltzegi, luzeegi…”). Ez gezurra 

edota fantasia, bai, ordea, (libertimendua dela dakigun arren) poesia. 

 

 Horiek hola, zera diote aipatutako adituek: "Gure ustez, beraz, txertatzen ez bada eskoletan heriotzaren 

gaia osagai arrunt gisa, ez gara irakasten ari osoki bizitzen". Horrengatik, ezinbestekotzat jotzen dute 

ezagutzaren humanizazioarekin batera gizaki ororen gai unibertsalenei erantzutea hezkuntzan. Zinezko 

jakinduriaren ezaugarriak direlako, hain zuzen.  

 

 Hain zuzen, “la certidumbre personal de la muerte nos humaniza, es decir nos convierte en 

verdaderos humanos, en mortales… No es mortal quien muere sino quien está seguro de que va a 
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morir… y en eso precisamente consiste la vida.” (Savater, F. 1999). Iñigo Marzabal-ek (2007) ere hala 

dio:  

 “La muerte sigue siendo un misterio. Poco o nada sabemos de ella, excepto que, algún día, 

también llamará a nuestra puerta. Porque pese a la certeza de que todos moriremos, la muerte siempre 

se conjuga en tercera persona, siempre es otro quien abandona esta vida. De ahí que sea tan difícil 

hablar sobre ella”.  

 

 Heriotza, beraz, gertakari guztiz pertsonala, ordezka ezina eta berdintzailea da; era berean, 

biziari lotua, txanpon bereko bi aurpegiak izaki. “Lo mismo que al nacer traemos al mundo lo que 

nunca antes había sido, al morir nos llevamos lo que nunca volverá a ser” (Savater, F. 1999). Rafael 

Hernández-ek (2000) ere honela dio: “La muerte acompaña al hombre desde el despertar de su 

conciencia como un enigma indescifrable. Ningún otro ser siente esta incertidumbre con tanta 

intensidad, ningún otro ser participa de esta fuente de esperanza y desesperanza.” 

 

 Patricia Acinas eta Rodolfo Ramos (2009) psikologoek ere aipatzen dute heriotza XXI. 

mendeko tabu handia dela, gai honen inguruan ez baita naturaltasunez hitz egiten, ezjakintasunagatik 

edota sortzen duen beldurragatik.  

 

 Hala ere badira tabuaren ideiarekin guztiz bat ez datozenak; esaterako, José Rafael Hernández 

Arias (2000) filosofoak dio inoiz baino gehiago hitz egiten dela heriotzari buruz, adibidez, eutanasia 

edota heriotz prozesuei buruz:  

 

 “Hoy, la muerte ha dejado de ser un misterio para convertirse en un problema: ya no se reflexiona 

sobre la esencia de la muerte... Hoy la muerte violenta se ha convertido en un espectáculo visual para 

los ratos de ocio. Tal vez sea necesario, como ejercicio compensatorio, volver a pensar la esencia de la 

muerte.” 

 

 Edozein modutan, garbi dagoena da gizakiarentzat heriotzak erabateko garrantzia duela; 

baitezpadako osagaia, beraz, gizateriaren izaeran… eta hezkuntzan. Hortik hausnarketaren eta 

hezkuntzan txertatzearen beharra. Eta hori da proiektu honen ardatz-helburua: eskolan hausnarketa 

honi ekitea, batetik, gure izanaren (existentzia/bizitza) kontzientzia osatzen laguntzeko, eta, bestetik, 

heriotzaren, eta orokorrean galeraren, aurrean baliabide pertsonalak garatzeko. Heriotzaren aurrean 

jarrera aldaketa eskolan sustatzen lagundu nahi baitugu, bizi osatuagoaren aldeko bidea delako.   
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 Hilkortasun kontzientziarekin bizitzen ikasteak laguntzen du heriotza edota edozein galera 

esanguratsuaren aurrean prestatuago egoten, baliabideak garatuz, Jorge Ducay (2003) psikiatra 

argentinarrak dioen bezala; bizitza galera txiki eta handiz osatuta baitago, guztiak beharrezkoak 

osasuntsu hazi eta hezi ahal izateko. Hain zuzen, hilkortasun kontzientziak maitasun kontzeptuaren 

esanahia zabaltzen du eta sentimenduak adierazten laguntzen digu, “gaurkotzen ditugu”; giza 

konpromisoari eta korrespontsabilitateari zentzua ematen die, gizatasuna bultzatuz; gauzen (“lo 

material”) balioa erlatibizatzen du eta ditugun gauzak baloratzen eta zaintzen laguntzen digu. Aipatu 

dugun bezala, beraz, hilkortasun kontzientziak “humanizatzen” gaitu eta bizitzaren zentzuaren inguruko 

oinarrizko auziak planteatzen ditu. 

 

 Hain zuzen, zentzu honetan bultzatu nahi genuke heriotzaren pedagogia, tabu eta mitifikaziorik 

gabe. Agustín de la Herrán eta Mar Cortinaren iritzi berekoak gara esaten dutenean gure eskoletan 

educación para la muerte eduki orokorra aintzat hartzen ez dugun bitartean, modu normalizatuan eta 

egunerokotasunean, ez dugula erabat bizitzen irakatsiko, ez baikara osotasunean (plenitudean) biziko. 

“Creemos que si desde las aulas, las familias, los medios de comunicación, las políticas educativas, etc. 

no se incluye la Educación para la Muerte como un contenido global, ordinario y normalizado, no se estará 

enseñando a vivir completamente”. Azken batean, heriotzaren pedagogiaren bitartez errealitatera 

egokitzen ikasten da, norberak eta gizakiak oro har dituen mugak onartzen lagunduko duelako. 

Heriotzaren pedagogiaren bitartez  norberaren beldurrak gainditzeko aukera dago eta barne hazkundea 

gauzatzen da (Herrán eta Cortina, 2007).  

 

 De la Herranek, beste batean, honela dio: “La muerte es otro tabú. Pero no es ajena al niño, no 

es ajena a nadie. Desde los 3 años de edad se abre un periodo óptimo para poder incluirla en el 

currículo y tratarla educativamente, tanto en su vertiente „previa‟ como „posterior‟ a una eventual 

vivencia trágica. La escuela sí ha de saber qué hacer y cómo intervenir didácticamente en tales 

situaciones, tanto desde la perspectiva de la planificación como de la comunicación educativa”. 

 

 Heriotzaren pedagogiaren beharra aldarrikatzen duten autoreak bat datoz esaten dutenean 

beharrezkoa dela, etengabe aldatzen ari den gizartearen aurrean, ikasleen zentzu kritikoa, zalantza eta 

etengabeko itaunketa sustatzea, dogmetatik ihesiz eta hausnarketan oinarrituz, norberak bere ikasketa 

egitea; hots, pedagogia integrala, non, hezkuntza humanizatuagoaren alde, heriotza biziaren zikloaren 

parte bezala agertzen den.  
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 Rodolfo Ramos, “las estrellas fugaces no conceden deseos” eskoletarako prebentzio, ebaluazio 

eta esku-hartze programaren koordinatzaileak esaten duenarekin bat gatoz: prebentzioa da eskoletan 

dugun lehendabiziko tresna, edozein dolu prozesuk bilakaera egokia izan dezan; kanpoko laguntza 

espezializatua beharko lukeen dolu traumatikoa ekiditeko, hain zuzen. Heriotzaren pedagogiaren 

beharraz ere hitz egiten du. Gertuko balizko galerari (ikasle, guraso, ahaide, irakasle, lagunen bat…), 

hezkuntza komunitateak egokiro aurre egin diezaiokela, normaltasunez, ezagupenetan oinarrituz eta 

baliabideekin. Mèlich-ek (2003) honela dio: “La experiencia de la muerte es algo que pertenece desde el 

principio a la naturaleza humana. Tan pronto como nacemos empezamos a morir. Niños y niñas no 

suelen tardar demasiado tiempo en darse cuenta de ello. Por esta razón pretender ocultarles este 

fenómeno supone ponerles de espaldas a sí mismos, a su más íntimo ser”. 

 

 Haurrek bizirik dagoen guztia noizbait hilko dela txiki-txikitandik antzematen dute eta aurre-

ezagutza hauek eskolak aintzat hartu beharko lituzke hezkuntza integratzaile baten barruan.  

 

 Patxi Izagirre psikologoak (2003) dioen bezala, itzulezintasunaren kontzientzia erabat garatua ez 

izan arren, “bi/hiru urtetik aurrera haurra joko sinbolikoa erabiltzen hasten da eta horren bitartez 

heriotzaren itxura ere egiten du. Joko bat gehiago bezala hartzen du, eta noski, oraindik ez daki egoera 

itzulezina dela. Hau da, hildakoak behin eta berriz berpiztu ditzake joko sinbolikoan. Haurrak magia eta 

fantasia erabiltzen ditu eta horiekin galerari aurre egiteko errekurtsoak ere sortzen ditu. Aberastasun 

izugarriz, helduaroko atxikimendu ezak onartzeko atxikimendu seguruaren oinarriak ezartzen ari dira. 

 

 Haurtzaroan helduaroan ez bezalako komunikazio kodeak erabiltzen dira ideiak adierazteko, 

abstrakzio gaitasuna artean garatu gabe egoten baita. Haurren ikasketaren oinarria behaketa eta 

imitazioa dira. Gure gain dago, beraz, haurrek heriotzari buruz eduki dezaketen ideia. Gure beldurrak 

beraiengan proiektatzen baditugu, baliabide propioak sortzeko aukera kentzen diegu”.  

 

 Era berean, William Kroenek (2002) dio, heriotzari buruz edota heriotzak bere baitan dakarren 

minari buruz hitz egiten dugunean oinarrizko zutabeak jartzen ari garela pertsona emozionalki 

osasuntsu hezteko; besteak beste, norberak dituen beldurrak adierazteko aukera dagoenean emozioen 

lanketan aurrerapauso handia ematen delako.  

 

 Gure ustez, helduak, lehenik eta behin, barne hausnarketari ekin beharko lioke, haurrekin hain 

beharrezkoa den lasaitasunez hitz egin ahal izateko. Aipatu bezala, heriotzarena sakontasun handiko 

gaia da, eta haren inguruan ditugun zalantza eta beldurrentzat erantzunik ez izan arren, baitezpadakoa 
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da beste edozein arlo bezala tratatzea, zintzotasunez eta naturaltasunez. Jakina da pertsonok galdera 

guztientzako erantzunik ez dugula, eta hori da, hain zuzen ere, haurrei helaraziko diegun lehendabiziko 

mezua; bide bakarra ondoren norberak erantzun propioa bila dezan.  

 

 Bestalde, gaur egungo gizartearen ezaugarriak kontuan harturik, gizarte urbano, kontsumista eta 

teknifikatuan, alegia, geroz eta zailagoa da heriotza ulertzea, besteak beste, “betiko gaztetasunaren ideia” 

sustatzen delako. Luzaro bizitzearen ideia etengabe zabaltzen da -bizi iraupena azken urteotan handitu 

egin da- eta medikuntzaren garapenarekin gaixotasun askori aurre egitea lortu da. Ongizatearen 

gizartean heriotza edo herioa ekar dezakeen guztia (gaixotasuna, zahartzaroa, urteengatiko narriadura) 

ezkutuan mantentzen dugu eta, lehen esan bezala, tabu bilakatzen, agian sexuarena baino handiagoa. 

Era berean, duela bizpahiru belaunaldietan ez bezala, gaur egun heriotza prozesuak, oro har, 

ospitaleetan igarotzen dira, etxetik urrun. Honek guztiak heriotzaren urruntzea dakar, haren aurreko 

giza jokabidearen eredu falta. Gure gizarteak „higienizazio‟ prozesua bultzatu duela esan dezakegu eta 

hil zorian dagoena ospitalean geratzen da, besteak beste, haurren begi bistatik at, eta gehienetan, lehen 

aipatu bezala, ospitalean bertan hiltzen da. Egoera honetan zaila da heriotza biziaren eta naturaren parte 

dela ulertzea. 

 

 Honenbestez, Josu Cabodevillak eta bestek (2008) esaten duten modura, helduok pentsatu ohi 

dugu, oker pentsatu ere, haurrak babeste aldera, emozionalki ahulak direlako, heriotzak erakar dezakeen 

sufrimendutik aldendu behar ditugula. Baina babestu beharrean babesik gabe uzten ditugu, gertakari eta 

errealitateaz jabetu gabe ezin dituztelako beharrezkoak diren baliabideak garatu; dolu edota galera 

egoerei behar bezala aurre egiteko eredurik gabe uzten ditugu-eta. Arestian aipatu bezala, ez dugu 

ahaztu behar haurrak lehentxeago edo beranduago topo egingo duela heriotzarekin (aiton-amonen 

heriotza, gurasoena, maskota batena...), eta heriotzari buruzko usteak eta hipotesiak txiki-txikitandik 

dituela. Beraz, heriotzak edo gaixotasunak erakar dezakeen saminaz naturaltasunez eta zintzotasunez 

hitz egiterakoan, etorkizunerako zutabeak jartzen ari gara, haurrari tresna baliagarriak ematen 

dizkiogulako edozein dolu egoeratan estrategia pertsonalak garatu ahal izan ditzan. Aldi berean, 

haurrarenganako konfiantza azaltzen dugu, aintzakotzat hartzen dugula eta sinisten diogula. Zentzu 

horretan, helduon jarrera erabakigarria izan daiteke. 
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4.2.- Ipuina hezkuntza baliabidea: 

 

 Ipuina, narrazioak, literatura oro har, hezkuntza baliabide ezin hobea iruditzen zaigu heriotza 

eztabaidagai bilakatzeko eta bultzatzeko. Ipuinek indar komunikatibo zuzen eta handia dute, eta taldeko 

informazioa zabaltzeko eta hausnarketarako aukera anitz eskaintzen dute. Ipuinen bidez emozionalki 

korapilatsuak diren egoerei heldu diezaiekegu, eremu etikoa mugatzen lagunduko digun imaginario 

kolektiboa garatuz, bidenabar. 

 

Literaturak gizakia hobeto ulertzen laguntzen digu, alderdi emozionalean batez ere. Errealitatea 

bere birtualtasunarekin erakusten digu; baita ikusten laguntzen ere errealitatearen aniztasuna. 

Sinplifikatzeko eta eskematikoki jarduteko ohiko joera iraultzen du, orobat gauzen alderdi azkar eta 

pragmatikoa…  Literaturak giza ereduen eta gizatasun formen aniztasuna erakusten digu, garaian garai 

eta tokian toki gizon eta emakume izateko modu ezberdinak, alegia. 

 

Literatura askotan hurbildu da eritasunera eta hiltzeko eretara istorio intimistak kontatzeko. 

Bertan, nolabait ahul eta hilkor sentitzen diren gizon-emakume guztien istorioa kontatzen da lehenengo 

pertsonan, eta fikzioaren bitartez errealitatean ezinezkoa den heriotzaren esperientzia bizitzeko aukera 

dago. Heriotzaren kasuan ezin da aurretiazko bizipenik izan, bestearekiko enpatian soilik lortu baitaiteke 

hurbilpena. Literaturaren bitartez, ordea, argiki transmititu ditzakegu herioak edota gaixotasunak 

erakartzen dituen sufrimendu, atsekabe, bakardade, tristura, angustia, babes falta… sentimendu 

negatiboak.  

 

Herioak dakarren bizi proiektuaren haustura erraz uler dezakete haurrek, eta fikziozko egoeran 

pertsonaien sentimenduekin bat egitea errazagoa da, benetako gertakari batean baino. Beraz, 

haurtzaroan, ipuina errealitatera hurbiltzeko aparteko baliabidea dugu, azken urteetan ezkutatua eta 

baztertua izan den heriotzaren gaiaz aritzeko.  

 

Narrazioek badute, inplizituki, jakintza emozionala, sinbolikoa eta metaforikoa, eta aldi berean 

zehatzak eta konkretuak dira. Gehienetan kontatzen diren istorioak lengoaiaz harago emozio eta 

sentimendu iturri dira. Batzutan, sor ditzaketen emozioak norberezko esperientziatzat har daitezke. 

Bestearen mina eta sufrimendua ulertu ahal izateko, edo pertsonek herioa, gaixotasuna edo 

zahartasunaren aurrean duten jarrera ulertu ahal izateko, ez baita aski ezagupen teorikoa. Ipuinek 

ematen dute enpatia garatzeko aukera, baina emozionalki oso konprometituak diren gaiak izaki, 

“urruntasunez” bizitzeko aukera ere eskaintzen dute. 
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Azken batean ipuinak laguntzen du sentsibilitatea, behatzeko gaitasuna, ideien arteko asoziazioa, 

hausnarketa eta pentsamolde berriak garatzen; baita sentimenduen identifikazioan eta kanporatzean ere. 

Gisa berean, literaturak lagundu dezake gaixotasun, dolua edota heriotzaren aurrean gizartearen 

sentsibilizazioa sustatzen, eta batez ere, berau normalizatze aldera, orain arte ikusezina izan den Heriotza 

ikusgai egiten. 

 

Izan ere, Iñigo Marzabal-ek (2007) dioen bezala, Heriotzaren gaia “…es un terreno propicio 

para poder hablar de razones y de emociones, de problemas morales y de dilemas existenciales, de 

deseos colmados y de proyectos inconclusos… La experiencia narrativa puede constituir una 

enriquecedora experiencia moral, pues en ella se encarnan aspiraciones humanas generales y específicos 

proyectos de vida”. 

  

 Liburuen ilustrazioek elkarrizketarako aukera paregabea eskaintzen dute. 

 

 Bestalde, Bruno Bettelheim-ek (1977), Psicoanális de los cuentos de hadas obran, maisuki aztertutako 

ipuin klasikoak ere oso erabilgarriak dira heriotzaren gaiaz aritzeko. “Los cuentos de hadas trasmiten a 

los niños, de diversas maneras: que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte 

intrínseca de la existencia humana; pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones 

inesperadas y a menduo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose, al fin, victorioso. 

  

 Las historias modernas que se escriben para los niños evitan, generalmente, estos problemas 

existenciales, aunque sean cruciales para todos nosotros. El niño necesita más que nadie que se le den 

sugerencias, en forma simbólica, de como debe tratar con dichas historias y avanzar sin peligro hacia la 

madurez. Las historias “seguras” no mencionan ni la muerte ni el envejecimiento, límites de nuestra 

existencia, ni el deseo de la vida eterna. Mientras que, por el contrario, los cuentos de hadas enfrentan 

debidamente al niño con los conflictos humanos básicos. Por ejemplo, muchas historias de hadas 
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empiezan con la muerte de la madre o del padre; en estos cuentos, la muerte del progenitor crea los más 

angustiosos problemas, tal como ocurre (o se teme que ocurra) en la vida real.”  
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4.3.- Hezkuntza koherentziarako oinarriak: 

 

 Heriotzari buruz hitz egin aurretik edo, hobe esanik, heriotza gaia era integratzailean lantzen 

hasi aurretik, hezkuntzaren inguruko giroa aztertu beharko genuke, eta oinarrizko baldintzak 

zehaztu.  

 

 Guk eskola inklusiboaren alde egiten dugu apustu, gure ustez, haurra bere osotasunean eta 

banakotasunean aintzat hartzen duen eredu bakarra delako.  Haurra ahalmen handirekin jaiotzen da, 

bakoitzak bere berezitasunak dituela, eta eskolak ahalmen hauek ahalik eta gehien garatzen lagundu 

behar du. 

 

 Haur-hezkuntzako ikasleen beharrak aintzat harturik (akzioan oinarritutako ikaskuntza, maila 

berekoekin interakzioa eta globaltasuna, besteak beste), garbi ikusten dugu eskola eredu tradizionaletik, 

eredu selektibotik, aldendu behar dugula ahalik eta gehien, ikasle guztientzako aukerak bermatu nahi 

baditugu, aukera-berdintasunaren oinarrizko ideiari jarraituz.  

 

 Hortaz, Hoyuelos-ek (2009) aldarrikatzen duenarekin bat gatoz, eskola garaikide eta irekia behar 

dugu. Eskola garaikidea, pertsonen arteko harremanetarako eta, beraz, komunikaziorako gune eta une 

berezia bezala ulertuta; ikasle guztientzako denbora eta espazio nahikoa eta egokia bermatuz, dituzten 

potentzialitateak gara ditzaten. 

 

 Eskola irekia, barne mugimendua ahalbideratzen duena eta geletako eta mailetako mugak 

gainditzen lagunduko duena. Zentzu horretan, nabarmena da eskola eta gelako giroa bertan dauden 

pertsona guztien elkarbizitzarako eta komunikaziorako mesedetan berdiseinatzeko beharra; harreman 

emankor eta osasuntsuak ahalbideratzeko espazioak eta giroak berrantolatzeko, alegia. 

 

 Espazioak aukera eman behar digu, kolektibitatearen barruan, indibidualtasunaren berezitasuna 

agerian uzteko. Pertsona guztiek badute pribatutasunaren eskubidea, baita, taldearen erritmo 

orokorraren barruan, jardutearen etena egiteko eskubidea ere. Espazioak eta materialak malgua behar 

dute izan, helduek zein haurrek beraien beharretara eraldatzeko aukera izan dezaten, erabilera anitza 

baimenduz eta, azken finean, era askotariko erlazioak ahalbideratuz. Denboraren kudeaketari 

dagokionez, proposatzen den estruktura, esperientzia eta jakintzaren globaltasuna aintzat hartzen duena 

da, non badagoen ibilbide ezberdinak hartzeko aukera. (Hoyuelos 2009). 
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 Martínez Hernández-ek (2002) egindako ikerketan honako hau esaten du: 

 “Puede afirmarse que difícilmente en la actualidad se considere el proceso de aprendizaje como 

una acción pasiva de recepción y la enseñanza como una simple transmisión de información. Por lo 

contrario, hoy día es común hablar del aprendizaje activo, del aprender haciendo, de la construcción del 

saber, del docente mediador y/o facilitador, de la importancia de la interacción entre iguales. Aspectos 

que remiten a una concepción de la enseñanza y el aprendizaje como procesos".  

 

 Beste behin ere ikas/irakas prozesuaren eragile aktiboak baloratzeko beharra aldarrikatzen da, 

ikasleak batik bat, baita beren interakzioa irakasleekin ere, maila berekoekin eta instrukzio-materialekin.  

 

 Lan berean, egileak ikaste-prozesuaren izaera ere nabarmentzen du, “ikasi nahi izatea”, “jakitea” 

eta “ikasi ahal izatea”-ren batura dela; eta horri lotuta, ikas/irakas praktikaren inguruko hausnarketa 

bultzatzea ezinbestekoa dela. Zentzu honetan, iruditzen zaigu, edozein hausnarketa abiatu aurretik 

indarrean dauden psikologiaren azkeneko teoriek diotena aintzat hartu behar dugula. 

 

 Sozio-konstruktibismoak, esaterako, Vigotskiren ideietan oinarrituta eta Solé-k (1993) aipatuta, 

aurre-ezagupenetatik abiatutako ezagupen berrien ikaskuntza eraikuntza prozesu pertsonaltzat hartzen 

du, baina murgilduta dagoen egoerarekin guztiz lotuta. Zentzu honetan, giza-interakzioak berebiziko 

garrantzia dauka, azken batean, ikastea esperientzia soziala delako, hizkuntza bitartekari paregabea izaki, 

bai ikasle eta irakaslearen artekoan, baita ikasleen artekoan ere.  

 

 Pere Marquès-ek dioen bezala (1999:7):  

 “Aprender significa aprender con otros, recoger también sus puntos de vista. La socialización se 

va realizando con otros (iguales o expertos)... Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

situado, que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los participantes 

negocian los significados, recogen estos planteamientos. El aula debe ser un campo de interacción de 

ideas, representaciones y valores”.  

 

Haurra potentzialitate eta gaitasunez jantzia ikusten dugu, teoria eta hipotesiren sortzaile. 

Haurra baloreetan eta ahalmenetan anitza den pertsona aintzat hartzen duen pedagogiak goimailan 

oinarritzen den hezkuntza-eredua behar du. Haurra gaitasunez beteriko pertsonatzat hartzen duena, 

berezko ahalmenen jabe pentsatzeko, irudikatzeko, aurkikuntzak egiteko, okertzeko zein sortzeko 

akatsetatik abiatuz. Nabarmena da, beraz, haurraren irudia errespetatzearen beharra. Haur bakoitzak 

berezko jokabideak ditu, jaiotzen denetik inguruko pertsonekiko atxikimendua eta afektua, ingurua 
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esploratzeko jakin-mina eta seguritate eta ongizate beharrak asetzeko jokabideak azaltzen ditu. Beraz, 

heztea haurren potentzialitatea azalaratzea eta garatzea litzateke. 

 

Haur-hezkuntzako ikasleak globaltasunean aritzen dira eta munduaren hautemateko eta 

ulertzeko modua ere globala dute. Beraz, edozein egitasmo diseinatzerakoan globaltasunaren printzipioa 

kontuan hartu beharko dugu. Horren barruan, afektibitatea eta emozioek garrantzi handia dute. Haur 

bakoitza ezberdina eta anitza baita, berezko ezaugarri eta ahalmenekin, eta horien arabera jardungo du. 

Arestian aipatu bezala, ikasle eta beraien familien aniztasunari erantzuteko modurik eraginkorrena 

eskola inklusiboaren eredua garatzea dela uste dugu. Aniztasuna naturala eta aberasgarria dela ulertuta. 

Haurra kultura baten partaidea da eta ezin dugu kultura horretatik at ulertu. 

 

Bestalde, haurrek erabakitzeko beharra dute. Ikasleen autonomia erabakietan hasten da, beraiek 

dira beren ikas prozesuaren jabe eta jardute aktiboan, elkarrekintzan eta interakzioan garatzen dutenak 

beren proiektua (pertsonala zein taldekoa), harreman dialogikoan. Haurrak, beraz, badu aukera auto-

erregulatzeko, eta aniztasunari bidea irekitzen zaio aukera guztiak posibleak direlako. Ikaskuntza edo 

hezkuntza eraikitze prozesu pertsonala da, ingurua eta ingurukoekin interakzioan garatzen den 

prozesua, alegia, testuinguru zehatz batean. 

 

Finean, hezkuntza integrala behar dugu, hau da, haurtzaroaren ahalmenen garapena bultzatzen 

eta ahalbideratzen duena, eta ikasteko gogoa, jarrera ikertzailea, deskubritzeko jakin-mina zein 

haurraren sormena biltzen dituena, hausnarketan eta etengabeko itaunketan oinarrituta.  

 

 Baina honek guztiak irakasle mota bat eskatzen du. Zein izango da, beraz, irakaslearen 

zeregina eskola inklusibo batean? 

 

 Batetik, hezkuntza-egoera aberatsak proposatzea; material eta baliabide didaktiko anitzak eta 

erabilera askotarikoak eskainiz (lengoaia guztiak kontuan hartuta), espazio erakargarria antolatuz eta 

inguruko estetika zainduz, lanerako eta ikasketarako egokiak; besteak beste, ikasle guztien ongizatea 

helburuan. 

  

 Bestetik, irakasle behatzailea izatea, zorrotza, prozesu osoa dokumentatuko duena; neurri batean 

ikerlaria ere bai baita, haurren jardute eta prozesuen ikerlaria, alegia. Hortaz, irakaslea une bakoitzean 

haurraren ondoan egongo den profesional irekia da, begirunezkoa eta eraman handikoa.  
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Eskolak, orainak eta etorkizun hurbilak eskatzen dituzten erronka berriei aurre egin ahal izateko, 

begirada-aldaketa behar du; irakasleok, ohiko eginkizun tradizionalak gainditu-eta, betebehar handia 

dugu haurren hezkuntza eta hazkunde prozesuen laguntzaile bihurtzeko, erabateko errespetuan 

oinarrituta, eta haur bakoitzaren historia familiarra aintzat hartuko duen esku-hartzean. 

 

Irakasleak elkarrizketarako egoera anitzak antolatu beharko ditu, denon parte hartzea 

bermatzeko eta, harreman dialogikoa bideratuz, mota desberdineko galderak eta prozedurak zuzendu 

beharko ditu une bakoitzean. Baina harreman dialogikoan erabateko eragina duen faktorea irakaslearen 

jarrera da. Horizontaltasunean ezinbestekoa baita irakasleok ikasleen aurrean dugun jarrera hurbila, 

irekia, zabala izatea; hots, ikasleengan konfiantza adierazten duena, positiboa, aurreiritzi gutxikoa, 

umoretsua, sentsibilitatez hornitua, paternalismorik gabea, errespetuzkoa...  

 

Harreman dialogikoa, beraz, bermatu beharreko oinarrizko baldintza da, irakaste-ikaste prozesu 

parte-hartzailea sustatuko badugu. Haurrekin egiten den solasaldi edo mahai-inguruaren bitartez, 

edozein gairen inguruan hausnartzeko aukera dago (diskurtsoa egituratu behar da besteek uler dezaten, 

gertakarien hurrenkera errespetatuko da, sortu daitezkeen zalantzei irtenbideak proposatuko zaizkie...). 

Azken batean, norberaren jardute edo pentsamenduaren gainean hausnartzerakoan metakognizioa 

lantzen ari gara. 

 

Baina honek guztiak ere gune-testuinguru apropos baten beharra dauka. Zein da, beraz, 

espazioaren garrantzia? Lehen aipatu bezala haurrak, gai den pertsona den neurrian, proposamenetan 

ere inguru aberatsa behar du. 

 

 Gelak txokoetan edo tailerretan antolatuta badaude, badago aukera talde txikietan aritzeko, 

gertutasuna ziurtatzeko eta jarduerak haurren oinarrizko beharretara egokitzeko. Hezkuntza-estrategia 

honen bitartez ikasleen parte-hartze aktiboa sustatu nahi da, haien auto-ikaskuntza bultzatuz. 

  

 Haurrak, txokoetan aritzen direnean, talde txikietan banatuta daude, talde bakoitza aldi bereko 

eginkizun ezberdinean aritzen delarik. Haurrek erabakitzen dute nora eta norekin joaten diren eta, 

hortaz, zer egin nahi duten. Horrengatik, beren jarduna antolatu ahal izateko, programatu gabeko 

denbora ere behar dute haurrek. 

 

 Espazioaren banaketa hau probestuz, liburutegi txokoan heriotza eta sentimenduei buruzko 

liburuak egon daitezke, maleta ibiltarirako proposatuko ditugun tituluak, adibidez. Era berean, 
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irakurketa eta idazketa txokoa oso egokia izan daiteke heriotzari buruzko jarduerak burutzeko, hala 

nola, liburuen aipamenak egiteko, lagunei mezuak idazteko, beldurren liburuxkak edota zerrendak 

egiteko... (ikus 4. eranskina) 

 

 Baina gune horietan dagoen materiala behar bezala aukeratzeak badu haurraren garapenean 

eragina. Zentzu honetan, zein da materiala eta jolasaren garrantzia? 

 

 Haur-hezkuntzan jolasa, plazer iturria baino harago, berezko beharra da (bizi-beharra). Jolasa da 

haurrak duen lehendabiziko tresna bere burua eta ingurua ezagutzeko, edozein hezkuntza prozesuren 

bitartekari egokia eta garapen integralerako tresna. Objektuen manipulazioa eta jardute askea da, 

pentsamendu konkretutik abstraktura igarotzeko lehendabiziko pausua. Haurraren adin horietan, 

ekintzak dira pentsamendua erakarriko dutenak, eta berauen gainean eraikiko dira errepresentazio 

mentalak. Manipulazioa eta jolasaren bitartez haurrek beren teoria eta hipotesiak sortzen dituzte, 

ikaskuntza eraikitzen. Jolas askearen bitartez haurrek beraien interes eta ahalmenen arabera jarduteko 

aukera dute, eta bertan ematen diren ikaskuntzak esanguratsuak eta funtzionalak dira.  

  

 Bestalde, haurrek, jolastean eta ikaskideekiko elkarrekintzan, berezkoa duten jakin-mina 

garatzeko aukera dute. Era berean, beren jarduna erregulatzeko aukera eta, errealitatearekiko loturak eta 

estrapolazioak eginez, errealitatea bera ulertzen saiatzeko. 

 

 Materialen aukeraketak berebiziko garrantzia dauka hausnarketaren aukerak zabaltzeko, iritzi 

kritikoa bultzatzeko, itaunketa sustatzeko, sorkuntza garatzeko, ikusmirak zabaltzeko, 

kulturartekotasuna bermatzeko, ideien arteko osagarritasuna aurkitzeko... Hortaz, aukeratuko ditugun 

materialak anitzak eta aukera askotarikoak izango dira. Material hauek estimulagarriak, erakargarriak, 

motibagarriak, probokatzaileak... izango dira; beren baitan proposamen ugari ezkutatzen dutenak.  

  

 Eta azkenik, honetan guztian, zein da familiaren partaidetza? 

Eredu sistemikoari jarraiki, ez zaigu ahaztu behar familia dela hezkuntza eragile inportanteena 

eta kulturaren ideologia eta baloreak transmititzeko lehendabiziko sistema. Haurraren lehenengo 

urteetan, familia da garapen eta hezkuntzarako testuinguru garrantzitsuena; nahiz eskolatzearekin 

ikastetxea ere testuinguru garrantzitsua bilakatzen den.  

 

Familiaren egoera sozio-ekonomikoa, kulturala, baloreen egituraketa, sinismen-eredu eta 

egitura… ongi ezagutu behar dira, begirunean oinarritutako edozein balorazio edota esku-hartze 
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proposatu aurretik. Informazio honetaz jabetzeko, familiarekin harremanak izateko bideak hasieratik 

bermatu behar dira. Baina familiak eskolako partaide senti daitezen, haien partaidetzarako guneak eta 

denborak finkatu behar dira, are gehiago heriotza/bizitzaren pedagogia sustatu nahi dugun honetan, 

familiaren parte hartzea ezinbestekoa baita. Zentzu honetan, familiak zein irakasleak, nork bere ikuspegi 

pertsonala izanik, errespetu eta begirunean oinarritutako harremanetan sakontzea da bidea, helburua 

haurren garapen eta hezkuntza integrala eragitea baita. 

 

Gure ustez, betiere haurraren mesedea gogoan, eskola eta familiaren arteko harremanak elkar 

eraginean oinarritu behar dira, ahalik eta koherentzia handienean. Azken finean, haur bakoitza bakana 

delako, berdin dio zein testuingurutan. Hortaz, haurraren garapenean positiboki eragin izan ahal 

izateko, familiaren eta eskolaren arteko zubiak eraikitzea ezinbestekoa da. 

 

Eskolako ateak zabaldu behar dira, eta bertan egiten dena gardentasun osoz erakutsi; 

komunikazioaren oinarrian elkar ezagutza ezinbestekoa baita. Era formalago batean, guraso-elkartearen 

edota gelako ordezkaritzaren iritziak oso baliagarriak dira, gurasoentzako informazio saioak prestatzeko 

eta inkestak egiteko, adibidez. Baina, gure ustez, eskola barruan familiak elkartzeko gune bat izatea 

eraginkorragoa izan daiteke, bertan era ezberdineko harreman eta konpromisoak hartzeko aukera izan 

daitekeelako, horizontaltasunean. Familiak horrela, haurrak eskolan dauden bitartean, bertan egoteko 

aukera dute, eta haientzako ariketak eta tailerrak antola daitezke. Gune hau, elkarlanean diseinatuta 

izaki, familiek azaldutako kezka eta interesguneen arabera eraldatuz eta egokituz joan daiteke. Bestalde, 

gurasoek eskolan egoteko aukera dutela jakiteak konfiantza eta segurtasuna ematen die haurrei; eta, 

inplizituki, eskolak haurra bere osotasunean onartzen duela ondorioztatzen da, beste behin, eskola 

inklusiboaren bidetik.  

 

Gure esku-hartzea ondoko eskola ereduaren barruan kokatzea gustatuko litzaiguke: “un espacio 

generoso, abierto a todo el que apacienta a su alrededor, audaz por su vocación de salir puertas afuera 

sin excluir a nadie en su mirada, en su búsqueda, por la oscuridad de su piel, por su forma de pensar, 

por las arrugas de sus años, por la apatía de su conformismo o por la lucha perdida de su impotencia... 

en definitiva, por ninguna razón, y con independencia de su filiación particular al centro.” Carles 

Parellada-ren (2007) Entramados liburuaren hitzaurrean, El Martinet eskolari buruz. 
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Akzioak eta elkarrekintzak pentsamendua erakartzen dute. 

 

   

“Otsoa sartzeko kaiola egiten ari gara. Hemendik ezin izango du atera...”  (Peru eta Otsoa ipuina entzun eta gero). 

Otsoaren itsiaren akzioarekin batera sinbolikoki gainontzeko beldurrak ere isteko aukera izango du 

haurrak.



 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 22 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

5.- METODOLOGIA: 

 

 Eredu sistemikoari jarraituz, esan dezakegu eskola interakzio arauen bitartez auto-erregulatzen 

den sistema irekia dela, beste batzuekin harremanetan, etengabeko eraldaketan dagoen sistema, alegia. 

Era beran, eskola azpi-sistemez osatutako sistema osoa da. Zentzu honetan, eskola barneko zein 

kanpoko harremanak sendotu nahi izatekotan, baitezpadakoa da azpi-sistema hauek kontuan hartzea, 

ikasleak, irakasleak eta familiak, besteak beste (ahaztu gabe haiek ere, gisa berean, berezko sistemak 

osatzen dutela beraien azpi-sistemekin). Ikuspegi ekologikoaren arabera (Bronfenbrenner, 1987), giza-

garapena ulertzeko, pertsonaren testuinguru guztiak kontutan izan eta aztertu behar dira, eta eragile eta 

indartzaile diren neurrian, testuinguru ezberdinen arteko erlazioen garrantzia azpimarratu behar da. 

 

 Ikuspegi sistemikoak jorratzen dituen bi teoria garrantzitsu aintzat hartuko ditugu, beraz, gure 

esku-hartzearen eredua gauzatzeko garaian, hau da, sistemen teoria orokorra eta komunikazioaren 

teoria. 

 

 Eredu sistemikoak bere oinarri teorikoak gizarte-gertaeren paradigma totalizatzaile eta 

orokortzailearenak aintzakotzat hartzen ditu. Elementu banakakoetatik abiatuz orokortasunera jotzen 

du, erlazio zirkularraren ikuspegian oinarritzen delarik. Hau da, egoera denek kausa zirkular bat dutenez, 

edozein gertakizunen azalpena zirkulua osotasun bat bezala hartuz ematen da (Artetxe, 2009). 

 

 Bestalde kontuan hartuko ditugu Watzlawick-ek aipatzen dituen komunikazioaren bost axioma 

ikuskatzaile (in Komunikazioaren teoria, Artetxe, 2009): 

 

 1. Ez da posible ez komunikatzea. Gutxienez, komunikatzeko nahirik ez dagoela komunikatzen 

da. 

 2. Komunikazioak bi aspektu ditu: bat edukiena, datuak transmititzen dituena, eta bestea 

erlazioarekin zerikusia duena, mezu mota eta komunikatzaileen arteko erlazioa transmititzen duena. 

 3. Erlazioaren izaera mugatua da, hain zuzen, komunikazio-ekintzen sekuentzia antolatzen den 

eragatik. 

 4. Gizakiak hizketa bidezko (ahozkoa edo digitala ere deitua) eta hizketaz kanpoko (ez ahozkoa 

edo analogikoa) jardunaren bitartez komunikatzen dira. Hizketaz kanpoko komunikazioa gorputz-

jarrerak, doinuak, begiradak, aritzaileen arteko distantziak eta halakoek osatzen dute. 

 5. Komunikazio-truke guztiak simetrikoak edo osagarriak dira, gakoa da berdintasunean edo 

ezberdintasunean oinarritzea. Lehenengo kasuan, komunikatzaileek elkarrekiko portaera berdintzeko 
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joera dute, eta horregatik deitzen zaio simetrikoa beraien elkarreraginari. Bigarren kasuan, 

komunikatzaile baten portaerak bestearena osatzen du, gestalt mota berri bat eratuz.  

 

 Beraz, gaiaren egoera aztertzeko hiru lirateke behatu beharreko esparruak: ikasleria, irakasleria 

eta familiak. Baina Karrera Amaierako proiektu honek dituen epe eta mugak direla-eta, soilik ikasleria 

eta irakasleriaren iritziak aztertuko ditugu, etorkizunerako azter-bideak irekita utziz. 

 

 Hortaz, gure azterketarekin honako galderei erantzun nahi diegu: 

 .- Zer dakite haurrek heriotzari buruz? 

 .- Zergatik ez da eskolan heriotzari buruz hitz egiten? 

 .- Zeintzuk dira irakasleek duten formazioa?  

 .- Zein da irakasleen iritzia heriotzaren gaia ikastetxeetan lantzeari buruz? 

 

 Eta aztertzeke beste bi galdera hauek geratuko lirateke: 

 .- Zein dira familien kezkak gai honen inguruan? 

 .- Zein da familien iritzia heriotzaren gaia ikastetxeetan lantzeari buruz? 

 

Era berean, haurren ideiak jaso eta dokumentatzen hasteko hainbat bilera burutuko ditugu. 

Bilera hauen helburua da proiektuaren marko teorikoaz, irakaslearen zereginaz, espazio eta materialen 

garrantziaz eta testuen (ipuinaren) egokitasunaz, luze eta zabal mintzatzeko eta zehaztasunak egiteko 

erabiltzea. 

(Egindako hausnarketak marko teorikoan bildu ditugu.) 

 

5.1.- Ikasleria: 

 

 Ikasleriari dagokion arloa garatzeko, lehenik eta behin, haurrek heriotzari buruz dituzten iritzi, 

uste eta hipotesiak ezagutu nahi ditugu, ondorengo balizko esku-hartzea haien beharretara eta kezketara 

egokitu ahal izateko. Era berean, testigantzak jasotze hutsarekin, haurrak eta beren iritziak aintzat 

hartzen ditugu, baliotsu egiten eta dituzten potentzialitateak aitortzen. Hausnarketa kolektiboa 

bultzatzen dugun heinean, haien auto-ikaskuntzan ere eragiten ari gara-eta. 

 

Lagina: 

 Datu bilketa Iruñeko Sanduzelai ikastetxe publikoan burutu dugu, haur hezkuntzako hirugarren 

mailako gela batean. Astearte batean, begiralea ipuina kontatzen ohi den orduan eta tokian kokatu da, 
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eta ipuin “berezi bat” irakurri du. Lehendabizi, tutoreak jardueraren aurkezpena egin du. Irakurketa 

burutu eta gero ikertzaileak, ipuinaren edukia aitzaki hartuta, heriotzari buruzko hausnarketa kolektiboa 

bultzatu du, elkarrizketa gidatuz. Elkarrizketa gidatzeko Brenifier-en ¿Qué es la vida? (1. gehigarria) 

liburua orientabidetzat hartu dugu. Ikasleen adierazpenak jasotzeko bideo kamara erabiliko dugu. 

Azkenik, haurren hitzak transkribatu ditugu. 

  

 Gelan 24 haur daude, 10 neska eta 14 mutil. Irakasleak ipuina irakurtzen du egunero, 

atsedenaldiaren ondoko saioan (+ 11.40-12.30). Talde osoa izaten da bertan, baita, behaketa egiteko 

momentuan, tutorea eta praktiketako ikaslea ere. Astelehenetan aukeratzen dituzte asteko irakurgaiak, 

nahiz eta aldaketak egon daitezkeen. Talde naturala aukeratzeak bidea ematen digu, behar izanez gero, 

ikasle-talde bera egun ezberdinetan behatzeko, ikasleen eguneroko jarduna oztopatu gabe. Era berean, 

baztertzen da taldean aldagaiak izan dezakeen eragina. 

  

 Bideoaren bitartez haurren adierazpenak zehaztasun handiz eta objektibotasunez jaso ditugu. 

Bideoak, irudia eta soinua batzen dituenez, saioaren ikuspegi orokorra eskaintzen digu eta oso teknika 

baliotsua zaigu datuen interpretaziorako. 

  

 Azkenik, bideo labur bat editatu dugu, ondoko balizko informazio/formazio saioetan erabili 

ahal izateko. 

 

5.2.- Irakasleria: 

 

 Irakasleriaren ikuspuntua funtsezkoa da eskolan aldaketa gerta dadin, irakasleriaren inplikazioa 

eta parte-hartzea ezinbestekoak baitira. Garapen profesionalaren barruan etengabeko formazioa behar 

beharrezkoa dela uste dugu, betiere praktikan hautematen diren hutsuneak kontuan hartuz.  

 

 Irakasleen usteak eta iritziak jakiteko galdetegi labur bat prestatu dugu. Galdetegia hezkuntza 

munduan dabiltzan bederatzi profesionaleri egin diegu. Lagina egiterakoan gure inguruan dauden 

profesionalez baliatu gara. Adina eta irakas-maila aldagaiek izan dezaketen eragina ez dugu kontrolatu; 

emaitzak, beraz, erlatibizatu behar dira. Sexua aldagaia, aldiz, bai; guztiak emakumezkoak baitira. 

 

Galdetegiak sarreratxo bat eta sei galdera-ireki dauzka. Galdetegia egiteko Poch eta Herreroren 

(2003) testuetan oinarritu gara. (ikus 2. eranskina)   
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5.3.- Familiak: 

 

 Aipatu bezala, familien iritzia alde batera utzi arren lan honetan, edozein esku-hartze orokorrean 

duen eraginaz oharturik, egoki deritzogu argibide batzuk aipatzeari. 

 

 Familia, sozialki gehien baloratuta dagoen instituzioetako bat dela esan daiteke, baina, sinesmen 

erlijioso, atxikitako kultura, eta halako beste aldagai direla-eta, “zuretzat familia bat zer den” galdetuz 

gero, konturatuko gara denok ez dugula familiaren inguruko definizio, eredu eta funtzioari buruz gauza 

bera ulertzen. Beraz, lehenik eta behin, familiaren kontzeptuaren inguruko definizioaren adostasuna 

bilatzea ezinbestekoa izango litzateke.  

 

 Gurea egiten dugu “familia” zehazten duen definizio hau, teorietan baino, gure proiektu 

honetan garrantzi handia duen literatura arloan kokatua dagoelako, A Fortiori Argitaletxeak familiaren 

alde egiten duen ahalegina hain zuzen ere: “Munduan dugun tokia” mamitzen duen gunea da familia. 

Familia baita beti itzuli nahi izaten dugun eta itzuli ahal izaten dugun gunea, besoak zabalik hartzen 

gaituztelako, familiakideok elkar maitatzen dugun eta maitasun hori elkarri adierazten diogun aterpea 

delako, familian aniztasuna balore positiboa delako, balore horrek aberastu egiten baikaitu... 

Familiakideok elkarri diogun maitasuna da benetako familia bat gauzatzen duena, eta ez da hain 

inportantea familiakideen kopurua, sexua, arraza, osatzen dugun bikote mota edo familiako seme-alabak 

biologikoak edo adoptatuak izatea. 

 

 Norbanakoarentzat familia garapen-testuinguru pribilegiatua da. Bertan egiten dituen ikasketak 

afektuzko sarean gauzatzen dira, osagai emozionala eta afektiboa baitira pertsonen ikasketa eta garapena 

bultzatzeko gakoak (Artetxe, 2009). Ezinbestekoa zaigu ere, beraz, familia eta eskolaren arteko 

komunikazioa ahalik eta argien eta jarraituen izatea. 
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6.- GURE EKARPENA: 

 

 Gure ekarpena hiru esparrutan gauzatzen da: haurren eta irakasleen usteak biltzen dituzten 

dokumentuetan, eta baliabide didaktiko gisa sortutako maleta ibiltarian. 

 

6.1.- Haurren usteak: 

 

 Hasieratik argitu dugun bezala, guk uste dugu eskolak pertsona bere osotasunean hezten 

lagundu behar duela eta ez bakarrik edukiak transmititzeko. Haurrak, eta gizakiak oro har, biziaren 

zentzua bilatzeko era guztietako esperientziak behar ditu, zoriontasuna eta plazera erakarriko 

dizkiotenak, baina baita mina eta porrota erakarriko dizkiotenak ere; azken batean, sufrimendu 

bizipenak baztertu ezinak dira, eta jaiotzen garen momentutik era batera edo bestera esperimentatzen 

ditugu. 

 

 Ondotik datozen testigantzek heriotzaren gaia dute xede, ikasleei irakurritako ipuinak gaiaren 

ingurukoak direlako, eta irakasleak berak hala bideratu duelako; baina ziur gaude beste motako galeraz 

galdetuz gero ere ekarpen interesgarriak azalduko liratekeela. Dena dela, gai hau beste momenturako 

utziko dugu. 

 

 Oro har, haurrek heriotzari buruzko informazio anitza dutela ondoriozta dezakegu, nahiz ez 

beti koherentzian oinarriturik. Uste izatekoa zenez, heriotzaren balizko zergatia sinesmen erlijiosoekin, 

ohitura eta erritoekin… nahasten dute. 

 

Bost urteko haurren hitzak: 

 

 Ondoren azaltzen diren testigantzak, Sanduzelai ikastetxe publikoan, haur hezkuntzako 3. 

mailako gela batean jasotakoak dira. (Grabaketa 7. eranskinean ikus daiteke) 

 

 Betiko izeneko ipuina entzun eta gero elkarrizketari ekin diogu.  

 

 Lehenik eta behin ipuinaren azkeneko ilustrazioari erreparatu diote, hau da, konturatzen dira 

protagonistak ipuinaren hasieran erabiltzen duen txanoa bukaeran habi bihurturik azaltzen dela. 

Berehala bilatzen diote azalpena:  
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 - Este sombrero, es este… como ya se había muerto… Para recordarle. 

 - Y abajo le llevaban florecitas... 

 - Sombrero bat ez da nido bat. 

 - Sí pero como ya se había muerto… pues, tenían que usarlo para algo. 

 - Sí, para recordarle. 

 

 Hitz hauekin, batetik, hildakoak gogoratzeko beharra aipatzen dute eta bestetik, praktikotasunari 

begira “bere” gauzak probesteko aukera ere azaltzen dute, “hildakoak ez baitu behar izango”. Kasu 

honetan, naturaltasun osoz, haurrak bizitzaren ziklo naturalaz ohartzen dira, zeharka adierazten badute 

ere. Azeriak “bere zeregina” bete du bizitza honetan, orain “bere gauzak” (utzitako aztarna alegia) beste 

zereginetan erabili behar dira. 

  

 Ondoren, ipuinaren bukaeran izar bat dagoela konturatzen dira. Irudi hau hildakoarekin lotzen 

dute segituan eta sinismen erlijiosoen aipamenak egiten hasten dira: 

 

 - Aquí está el que se ha muerto, en la estrella. 

 - Bai, ze denak bihurtzen dira izar. 

 - Hildako guztiak bihurtzen dira izar? 

 - Bai. 

 - Denak ez. 

 - Sí, hasta como mi abuela. 

 - Los buenos van para arriba y los malos van para abajo. 

- Zergatik begira, nola hain zen gaiztoa egiten tortilla eta gauza horiek, pues, jarri dute behean eta gero nola 

beste batzuetan ona, pues, zegoen piska bat gorpua behean eta gero joan da gora. 

 - Joan da gora izar bilakaturik? 

 - Bai. 

 - ¡Pero si el infierno está abajo, no arriba! 

 - Begira, dio infernua, zer da infernua? 

 - Donde van los malos. 

 - Gaiztoak? Eta gaiztakeri bat egiten dugunean hara goaz? Edo bakarrik hilda bagaude? 

 - De muerto. 

 - Se va el espíritu a vivir ahí si eres malo pero si eres bueno el espíritu se va a vivir arriba. 

 - Hara! Begira zer dioen. 

 - Zergatik dago demonio bat. 
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 - Non daude demonioak? 

 - Behean, eskondituta. 

 - Eta gero zementeriora. 

 

 Elkarrizketa zati honetan kristautasunaren eragina nabarmentzen da, haurrek adineko 

fantasiekin txertatzen dutena. Izpirituaz galdetuta ez dute erantzunik ematen eta deabruaren irudia 

marrazki bizidunetan agertzen ohi den estereotipoarekin lotzen dute gehienbat. 

 

 Jarraian, tradiziozko erritoak aipatu dituzte eta zabalduenetako bat hildakoak hilerrian 

lurperatzearena dela agerian uzten dute. 

 

 - Begira, begira zer dioen. Hil eta gero zementeriora joaten direla. 

 - Bai… bai…  

 - Nire tia dago hilda eta dago zementerioan, Noaingo zementerioan. 

 - Hor egin dute lurperatu? Azeria bezala? 

 - Bai, hor lurperatu. 

 

 Elkarrizketa, beste gai batzukin tartekatuta, zertxobait luzatzen da eta irakasleak beste galdera 

bat egiten die, berriro gaiari heltzeko eta hausnarketarekin jarraitzeko. 

  

- Nik badut beste galdera bat: eta, zuen ustez, zergatik hiltzen da jendea? 

- Porque está vieja. 

- Zahartzen delako? 

- Porque no se puede vivir todo el año. 

- Ezin delako betirako bizi? 

- Ez. 

- Eta bakarrik zaharrak direnak hiltzen dira? 

- Bai. 

- Eta los que matan… pistolarekin. 

- Eta istripu bat daukatenak kotxearekin. 

- Eta ere salto… salto oso altua. 

- Beraz, edozein adinekoak… 

- Pues una prima mía se murió de bebé. 

- ¿Qué le pasó? 
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- Pues que tenía una enfermedad. 

- Y una prima mía que iba a nacer, que tenían que traer, también se murió en la tripa. 

 

 Ikusten denez, elkarrizketaren zati honetan hiltzearen zergatiaz eta adinaz aritzen dira. 

Hasierako hitzetan, sozialki ere oso zabalduta dagoen ideia islatzen dute, hau da, pertsonak zaharrak 

direnean hiltzen direla eta heriotza zahartzaroarekin lotzen dute bakarrik. Baieztapen hau haien 

bizipenekin lotuta egon daiteke, adin honetako haur gehienek ez baitute gertutik heriotzaren bizipenik 

izan eta izatekotan aiton-amonena izan da. Era berean, erakusten du haurrek urrun ikusten dutela 

heriotza, eta seguraski besteengan irudikatua (está vieja, los que matan, istripu bat daukatenak...), gehienbat 

aditzaren hirugarren pertsona erabiltzen baitute. Aipatzekoa da, irakasleak berak ere galdera egiterakoan 

hirugarren pertsona erabili duela, agian erantzunak baldintzatuz.  

 

 Oso interesgarria da ikustea nola elkarrizketak aurrera egiten duen heinean erantzunak ere 

aberatsagoak diren. Momentu batean biziaren hasiera eta bukaera lotzen dituzte; esate baterako, haur 

batek jaio aurretik hil den lehengusinaren adibidea aipatzen duenean; edozein adinean hil gaitezkeela 

agerian utziz. 

 

 Heriotzaren zergatiei buruz hitz egiterakoan azalpen ugari ematen dituzte: gaixotasuna, beste 

batek eraginda, istripu baten ondorioz, salto egiten (bere buruaz beste?)...   

  

 Baina bereziki hitz hauek azpimarratuko ditugu: “Porque no se puede vivir todo el año”. Gure ustez, 

esaldi honek oso ongi laburbiltzen baitu irakurketa honek zuen helburuetako bat, hau da, 

hilkortasunaren kontzientzia garatzea. Bestalde, honek adierazten du haurrek, edozein sinismenen 

gainetik, logika propioa dutela eta naturaltasunez adierazten dituztela haien usteak. 

  

 Azkenik, elkarrizketaren bukaeran, baieztapen borobila egiten dute: “Denok hil behar gara”. Dena 

dela, nahiz eta noizbait denok hilko garela jakin, duten adina kontuan harturik urrun dagoen zerbait 

bezala ikusten dute. 

 

 - Azkenean, azkenean, zer? 

 - Hiltzen garela. Hiltzen garela denok. 

 - Denok hil behar gara. 

 - Noizbait denok hilko gara. 

 - Bai. 
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 - Eta zu. 

 - Eta ni. 

 - Eta Isabel, eta nire ama, eta Aritz, eta ni, eta nire amona… 

 

 Aipatzekoa da bost urteko haurrek ez dutela heriotzaren kontzeptua erabat ulertzen, hau da, ez 

dute ulertzen heriotza atzeraezina, iraunkorra eta betiko dela. Gehienbat aldi baterako “desagerpena” 

bezala ikusten dute baina noizbait itzuliko dela pentsatuz. Adin honetan, pertsonak edo gauzek 

besteengan eragina eta boterea izan dezaketela pentsaten dute eta beraz heriotza jokabide ez egoki 

baten ondorioa dela pentsa dezakete eta noizbait hil den norbaiten heriotza desiratu badute errudun 

senti daitezke. Era berean, 5 urteko haurrek izaten dituzte ipuinen pertsonaiekin erlazionatutako 

beldurrak eta fantasiarekin lotuta amets gaiztoak ugariak izaten dira; oso ohikoak dira otsoak, sorginak, 

ogroak eta mamuekin lotutako beldurrak. Dena dela umeen arabera eta izandako bizipenen arabera 

ezberdintasun handiak egon daitezke heriotzari buruzko kontzeptu helduaren garapenean. 

 

Beste elkarrizketa interesgarri bat: 

 

 Betiko ipuina gelako liburutegian geratu denez haurrek aukera dute nahi dutenean hartzeko eta 

begiratzeko. Talde txikian zirela zazpi bat lagun, ondoko elkarrizketa sortu zen: 

 

 -Jun: Nora joan zen azeria? 

 -Nekane: Basora 

 -Hodei: Etxera. 

 -Irakaslea: Bai? Denak ados? 

 -Andoni: Ez. Hil zen. 

 -Irakaslea: Orduan, non zegoen? 

 -Ekaitz: Zementerioan. Egin zuten zementerio bat. 

 -Ander: Eta gero lagunak etxera. Zeuden triste eta horregatik negar egiten zuten. 

 -Irakaslea: Eta zergatik uste duzue egin ziotela zementerio bat? 

 -Ekaitz: Eske han hiltzen dira pertsonak. 

 -Iñaki: Hiltzen direnean eramaten dute. 

 -Yun: Eta, eta… Egiten dute misa. 

 -June: Kubo batean sartzen dute. 

 -Ekaitz: Kubo batean ez. Especie de cama batean handi-hadia hor jartzen dira pertsonak. 

 -June: Egun batean joan nintzen… ze Iker eta Urkoren abuela zegoen hilda eta kubo batean eraman zuten. 
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 -Ekaitz: Kuboa eeez..! Kaja bat da handi-handia, de madera… da kaja bat. 

 -June: Erre du azala eta gero arena enterratu dute, mendian. Iker eta Urkoren abuela hil zen eta eraman 

zuten kubo batean, erre zutelako eta gero joan nintzen autobusara eta gero arena hori bota zuten mendian. Eta jarri 

nuen lore bat. 

 -Iraitz: Ni ya joan naiz zementeriora. Hil da amona. Zegoen nire amona bat eta eraman ditugu loreak.  

 -Irakaslea: Eta zergatik uste duzue jartzen direla loreak… 

 -Ekaitz: Eske maite ditugu… 

 -June: Maite ditugu asko bai… 

 -Irakaslea: Maitasuna adierazteko modua? 

 -June: Bai edo bestela estatua bat. 

 -Ekaitz: Plaza de torosen dago estatua bat… 

 -June: Eta jartzeko nor dago hilda… Idatzi. 

  

 Elkarrizketa honetan ere kristau ohituren eragina azaldu da, mezarena alegia, baina neska bakar 

batek aipatu du eta kurioski inork ez dio jarraipenik ematen. Batez ere hil ondorengo bi erritoetan 

zentratzen dira, hilerrian lurperatzearen ohituran eta erretzearenean. Haur bakoitzak bere bizipena 

defendatzen du, aukera bakarra balitz bezala, bestearena kontuan hartu gabe. Bi kasuetan maitasuna 

adierazteko loreen eskaintza aipatu dute eta baita hildakoa gogoratzeko beharra, bai eskultura baten 

bitartez bai bere izena idatziz. 

 

 Haur batek, bestalde, hildakoaren lagunek negar egitearen zergatia tristura dela aipatzen du. 

Aukera polita zegoen tristuraren sentimenduari buruz hitz egiteko, baina elkarrizketa beste bide batetik 

joan da. 

 

Aipamen txiki bat: 

 

 Azkenik, irakasle lagun batek bere haur hezkuntzako gelan entzundako pasartea ekarri nahi 

dugu, haurrek azaltzen ohi duten naturaltasuna eta freskotasunaren adierazle bikaina dela iruditzen 

zaigulako: 

 

- Cuando te mueres, te vas al cielo con Jesús. 

- Eso es una bola... Tú mira al cielo y verás que no hay muertos. Cuando te mueres te entierran. 

- Sí, pero después vas al cielo. 

- No, cuando te entierran lo único que pasa es que te se comen los gusanos. 
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6.2.- Irakasleen usteak: 

  

 Heriotzaren gaia eskolan tratatzearen inguruan irakasleen iritzia jakiteko hezkuntzaren arloko 9 

profesionaleri galdetegi txiki bat pasa genien. Deigarria iruditu zaigu, gure inguru hurbileko pertsona 

heldu eta heziak izan arren, batzuei asko kostatu zaiela galdetegia betetzea. Baten batek ez zela eroso 

sentitzen aipatu zigun eta bi pertsonek ez zuten idatziz eman, “barrukoak mugitzen zitzaizkielako” eta 

beraien iritzia ahoz adierazi ziguten. Honenbestez, jakina den zerbait ondoriozta dezakegu gaiari buruz 

hitz egitea ez dagoela batere normalizatua, hezkuntzaren arloko profesionalak izan arren. Gauzak 

horrela, ez da erronka txikia izango heriotzaren pedagogiari ekitea… Horregatik begitantzen zaigu 

formazioa dela bidea. 

 

 Ondoren galdetegietan plazaratutako ideia nagusiak laburbilduko ditugu. (Iritzien pribatutasuna 

mantentze aldera irakasleen izenak asmatutakoak dira) 

 

 .- Heriotzari buruz hitz egitea inportantea da, ez bakarrik heriotz gertakari bat izan ondoren baizik eta modu 

prebentiboan hezkuntza oso eta integratzaile baten alde. 

  

Galdetegia erantzun duten guztiak bat datoz esatean heriotzaren gaia ezinbestean landu 

beharreko gaia dela, haurren kezketako bat delako. Izarok honela dio: “Ikasgeletan heriotza sarritan 

ateratzen den gaia da, beraz, nahi eta nahiez, hari buruz hitz egitea beharrezkoa ikusten dut. Gure 

txakurrak hiltzen dira,  etxe ondoko agureak hiltzen dira, maite ditugun pertsonak hiltzen dira, eta baita 

gure ikasleen amamak, osabak, lagunak, irakasleak... Nola utziko dugu ikasgelatik kanpo gure eta euren 

bizitzaren atal garrantzitsu hau?” 

 

Josunek ere honela deskribatzen du bere gelako baten kezka: “Iaz eskola txiki batean egon 

nintzen lanean. Haur hezkuntzako batzuekin batera 1. mailako 3 ikasle nituen. Kanpaldira joan aurretik, 

1. mailako ikasle baten amak komentatu zidan bere semeak heriotzari zion beldurra. Gaua iristen 

zenean negarrez hasten omen zen, ez zuela hil nahi erranez. Lo egiten baldin bazuen, agian ez zela 

gehiago esnatuko, denak hil behar garela, batzuk gazteak ere hiltzen direla eta ez zuela hil nahi,… 

Horrela hilabete bat zeramala, eta kanpaldira ez zuela joan nahi agian hilko zelako. Azkenean kanpaldira 

joatea erabaki zuen, gelan hitzegiten genuen oso ongi pasako genuela denak elkarrekin...” 

 

Bide beretik Edurnek heriotzari buruz hitz egitearen garrantziaz dio: “Iruditzen zait heriotzaz 

hitz egitea garrantzitsua dela, baina ez bakarrik ondoko bat hiltzen zaigunean edo hilzorian dagoenean. 
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Edozein une da egokia heriotzaz hitz egiteko, zoritxarrez, heriotza edozein momentutan gerta 

litekeelako. Bestalde, ez da familian bakarrik landu beharreko gai bat, heriotza ez delako familian 

bakarrik gertatzen. Eskola ere esparru egokia da heriotza aipatzeko, haur txikiei ere bai, nahiz eta oso 

zabaldua egon “haurtzaroa heriotzaren berri jakitean amaitzen dela”. 

 

Anek argiki adierazten du: “Eskolan landu beharreko gaia dela uste dut, haur hezkuntzatik 

hasita, era naturalean, bizitzaren beste gertaera asko bezala. Umeei txikitatik bizitzaren alde orok eskaini 

beharko genizkieke, beraiek  errekurtsoak garatu ahal izateko.  Azken batean modu batean ala bestean 

guztiei ukitzen gaituen gaia delako eta mingarria izateagatik ahalik eta hoberen prestatuta egoteak 

lagunduko du gainditzen edo behintzat egoera berrira piskanaka egokitzen. Beraz, gertatu ala ez gertatu 

landu beharreko gaia dela iruditzen zait.” 

 

Nerea haratago doa eta familia eta irakaslea “alerta” egotearen beharra ere gaineratzen du: “nire 

ustez ikasleekin heriotzari buruz naturaltasunez hitz egitea inportantea da bizitzaren atal bat delako. 

Baina bakarrik heriotza gertatzen denean ez, jaiotza bezala bizitzaren atal bat delako. Edozein egoera 

aprobetxatu dezakegu. Gainera, haurrek haien bizipenak eskolara ekartzen dituzte, “aitatxi hil egin zait”, 

e.a. Une hauetan adierazten eta hitz egiten utzi behar diegu, gaia forzatu gabe. Helduok “alerta” egon 

behar gara, gure eskuan ditugun estrategiak eskeintzeko laguntzeko “dueloa” modu osasungarrian eraiki 

ahal izateko, sentimenduak adierazteko modu ezberdinen bidez ahalbidetzen . Esparru familiarrean ere 

tratatzeko gaia da. Haur Hezkuntzan haurren interesa eta kuriositatea “heriotzaren inguruan” oso 

nabaria da, hori dela eta, familiei gai honen inguruan zenbait gauza aipatzea guraso bileretan e.a.  

komenigarria da, “gezurretan ez ibiltzeko” “haurrei galdetzen dutenean normaltasunez erantzuteko” e.a.  

 

 .- Eskoletan, oro har, heriotza gertakari baten aurrean baliabide eskasekin aurkitzen dira irakasleak eta 

honek intseguritatea sortzen die. 

  

Nereak bizipen adierazgarri hau aipatu du: “Behin, eskola batean jantokian eta liburuzaina 

lanean nenbilenean 11-12 urteko neskato baten anaiak bere buruaz beste egin zuen, lehiotik behera 

botata. Astelehenean edo asteartean bertan neskatila bueltatu zen gelara. Jantokia eta gero ni 

liburutegian nengoen bitartean bere lagun batzuk etorri ziren “indignatuta”. “zuk uste duzu, esaten 

zidaten, normala dela matematikako (irakaslearen izena) klasea eman duela beti bezala eta ez diola ezer 

esan (neskaren izena-i), como si no pasara nada?” Irakasle honen jokamoldeak harritu ninduen (helduen 

astokerieta, komunikatzeko gaitasun falta, humanitate eza,  enpatia falta, formakuntza eza…). Irakasle 



 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 34 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

horrek neskatoa laguntzeko galdu zuen aukera bueltaezina dela uste dut. Benetan “patetiko” iruditu 

zitzaidan eskolak hartu zuen papera: ezer gertatuko ez balitz bezala…” 

 

 Testigantza hau gogorra bezain adierazgarria dela iruditzen zaigu eta askotan ematen diren 

egoeren islada. Halakoetan, irakaslearen mugak agerian geratzen dira eta ikasleak konturatuta haien 

arteko komunikazioa eten eta konfidantza galdu egiten da, edo galtzeko arrisku handian dago behintzat. 

 

 26 urteko irakasle gazteak ere gelako neskato baten aitaren bat bateko heriotza bizi izan zuen eta 

egoerari aurre egiteko zailtasuna honela azaldu du: “Iaz nire ikasle baten aita lan istripu batean hil egin 

zen. Hasiera batean oso urduri jarri nintzen, ez nintzen inoiz halako egoera batean egon eta ez nekien 

nola jokatu behar nuen. Ideiak banituen baina ez nekien egokiak ote ziren. Orientatzaileak azalpenen 

bat eman zidan, talde dinamika batzuk egiteko esan zidan eta, gutxi gora behera, zer esan ahokatu zidan. 

Egun horretan ez zen ikaslea etorri eta gainontzeko ikasleekin hitz egiteko aukera izan nuen. Hurrengo 

egunean haurra etorri zen eta gertatu zitzaiona kontatu zuen sartu bezain laister. Uste baino errazagoa 

egin zitzaidan, neskaren jarrerari esker. Amarekin hitz egitea oso zaila egin zitzidan nik bakarrik aita 

ezagutzen nuelako.  Ez dut inoin gai honen iguruko ikastaroan parte hartu baina beharrezkoa dela 

ikusten dut. 

 

 .- Beste arloetan ez bezala heriotzaren gaian eta bere trataeran irakasleek esparru pertsonalean bizitakoak 

eragin handia dauka; eta norberak izandako dolu prozesuak edo hurbiletik bizitako heriotzak balditza dezake bere 

esku-hartzea. Beraz, ezinbestekoa da norberak bere galeren inguruko elaborazioa egitea ikasgelan landu aurretik. 

  

Anek honela azaldu du bere esperientzia: “Lau urtetan tutore nengoela, gelako ama bat, bat-

batean hil zen. Duela zazpi urte izan zen. Bapatekoak txundituta utzi ninduen, gainera duela aste bete 

elkarrizketan egonak ginen. Tanatoriora joan nintzen aitari musu ematera eta jarraian  ikaslearekin 

lanean buru belarri jarri nintzen. Ikasleari maitasuna, arreta momentu  asko eskaintzen saiatu nintzen; 

beti entzute aktiboan. Taldean zein bere ondoan beti prest nengoen entzuteko, bere galderak erantzuten 

saiatuz edota taldeari errebotatuz guztion artean esperientziak elkar trukatzeko.” 

 

Nekanek ere esperientzia oso gogorra bizi izan zuen gelan: txakur batek bost urteko gelakidea 

hil egin zuen. “Nire irakasle lanean, behin baino gehiagotan, heriotza gertakarien aurrean egon naiz. 

Aiton-amonak izan dira ugarienak, behin aita bat istripuz hil zen, baina niretzat ikaragarriena eta 

markatu ninduena gelako mutil baten heriotza izan zen. Aurre egin behar izan nien momentu latz haiei, 

egia esanez, baliabide gutxirekin eta segurtasun falta sentitu nuen. Laguntza eskatu behar izan nuen. 
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Hain zaila eta gogorra suertatu zitzaidan eta hain hunkitua nengoen non espezialista bati deitu nion gau 

hartan aholku eske. Lagungarria gertatu zitzaidan berarekin egin nuen hausnarketa eta hurrengo goizean 

haurrekin batera emozioak kanporatzeko garaiak, atsedena eta lasaitzeko garaiekin tartekatuz lagunaren 

heriotzari aurre egin genion.” 

 

Izarok honela azpimarratzen du norberak bere galeren kudeaketa egitearen beharra: “heriotzak 

sentimendu ugari eragiten ditu, eta pentsatzen dut irakasleak eta irakasle taldeak aldez aurretik hauen 

inguruan hausnartu beharko duela, gelan sor daitezkeen egoerak neurri batean aurreikusteko eta edozein 

gertaerari edo galerari trataera egokiena eman ahal izateko. Tabu guztiekin gertatu den bezala, heriotzari 

lehenengo guk, irakasleok, aurre egin behar diogu,  eta "izena" jartzen hasi beharko diegu urteetan 

aipatu ez diren hainbat beldur, kontzeptu eta sentimenduei.” 

 

 .- Gehienetan formazioaren beharra ikusten dute baina batez ere behar hau azpimarratzen dute heriotz bizipen 

hurbila izan dutenek. 

 

 Askok ez dute inoiz formaziorik jaso heriotzaren inguruan, osasun zentroetan doluari buruz 

banatzen dituzte esku-orriak besterik ez dituzte ezagutzen. Gutxi batzuk, aldiz, Iruñeko Irakasleentzako 

Laguntza Zentroak antolaturiko 10-12 orduko ikastaroan parte hartu dute baina formazioa gehienbat 

dolu prozesuan oinarritzen da heriotzaren padagogia azaletik aipatuz. Baten bat dolu prozesuak 

bideratzeko Senda Fundazioak antolaturiko mintzaldietan egon da eta batek behin Hik Hasi aldizkariak 

antolaturiko udako topaketetan parte hartu zuen, hain zuzen ere heriotzaren gaia tratatzearen beharra 

gehien azpimarratzen eta garatzen ari dena. 

 

 Helenak formazioaren beharra modu honetan aldarrikatzen du: “Heriotzaren gaia sortzen 

denean ez gara eroso sentitzen formazio falta dugulako. Ez dakigu nola landu, nola komunikatu, zer 

egin eta haurren sufrimendua ekidetearren heriotz prozesuetatik urrun mantentzen ditugu. Baina 

haurrak konturatzen dira. Badakite heriotza esistitzen dela, bizi dutelako edo telebistan ikusi dutelako... 

Askotan aipatzen duten gaia da... Heriotzaren gaia eskolan landu beharra dago baina modu egokian 

egiteko eskolan eta familian formazioa ezinbestekoa dela uste dut, hitzaldiak edo ikastaroen bitartez, 

inprobisaziotik aldenduz.” 

 

Izarok haratago joan da eta formazioaren beharra kulturartekotasunarekin ere lotzen du: “Uste 

dut edozein irakasleren formazioan kontuan hartu beharreko gaia dela. Gainera, gaur egun kultura eta 

sinesmen ezberdinetako ikasleak ditugu ikasgeletan, eta badakigu testuinguru kultural bakoitzean 
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heriotzaren ikuspegi eta trataera bat garatu dela. Ikasle ijito batek, familia aurrerakoi baten ikasleak, 

familia mexikar batenak, edo familia katolikokoak, heriotzaren oso ikuspegi ezberdinak ekar ditzakete 

gure gelara. Kulturarteko hezkuntzan sinesten badugu, hauei guztiei lekua utzi beharko diegu, eta 

aniztasun honi probetxu atera. Niri behintzat, heriotza-gertakari baten aurrean lagungarria suertatu 

zitzaidan kultura ezberdinek dituzten ikuspegi eta ohiturak ezagutzea eta haiei buruz hitz egitea. 

 

 .- Heriotzaren pedagogia sustatzeko modu bat ikastetxeko hezkuntza proiektuan txertatzea izan daitekeela 

aipatu da; baina irakasle askok bide hau ez dute sobera argi ikusten, oraindik ere gai normalizatua ez delakoz. 

 

Nereak uste du heriotzaren gai ez dagoela hezkuntza proeiktuetan bilduta “eskola gizartearen 

islada delako.” Berak uste du gizartean bezala eskolan ere gai tabu dela eta ez dagoela inongo 

erreferentziarik ezta protokolorik ere. “Zerbait gertatzen denean egoerak “ustekabean” harrapatzen 

gaitu, eta batzutan egoerari ez diogu modu osasungarrian eusten” dio. 

 

Ainhoak uste du heriotzaren gaia baino beste gai batzuk lehesten direla eta horrexegatik ez 

dagoela bilduta eskoletako hezkuntza poriektuetan: “Orain arte ezagutu dudanari kasu eginez, heriotza 

ez da hezkuntza proiektuetan inon ere ageri. Zergatik? Beste gai batzuei garrantzia ematen zaielako 

(ezagutzak, eduki kontzeptualak…), gai konplexua izanik nondik heldu ez jakiteagatik…” 

 

 .- Heriotzaren gaia eskoletan landuz gero oztopo baino askoz ere onura gehiago ekarriko lukeela uste dute 

denek aho batez. 

 

Onuren artean, batek baino gehiagok aipatu du, heriotzaren gaia eskoletan landuz gero 

etorkizuneko egoera mingarri bati aurre egiteko baliabideak garatzen direla eta normaltasunari begira 

tabua apurtzeko aukera bat dela. “Heriotza ulertzeak bizitza ulertzen laguntzen du. Beraz, onuragarria 

da heriotzari buruz hitz egitea, deserosoa izanagatik.” 

 

 Edurnek honela dio: “Iruditzen zait zailena adierazten dela nora joaten diren hiltzen diren 

horiek. Nola azaldu haur bati ondoan izan duen hori ez dagoela. Azaltzeko nekeza den beste kontu bat 

da doluarena: izan ere, dolua ezinbestean igaro beharreko aro bat da, baina zenbaitek ez dute aipatu ere 

egin nahi lehenago igaroko delakoan, eta lortzen dutena guztiz kontrakoa da: sufrimendua luzatzea 

alegia.” 
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Anek dio heriotzaz hitz egiteko aukera izateak heriotza prozesu naturala bezala bizitzeko aukera 

ere badagoela, beldurra kenduz. Era berean dolu prozesuaz informazioa izanda, errekurtsoak garatu 

ahal izango dira egoerari aurre egiteko eta bizitza gehiago baloratzeko aukera badago. Oztopo bezala 

aldiz, familien erreakzioa egon daiteke, eskolan azaltzen diren iritziak eta etxekoen sinismenak bat 

egiten ez dutenean. Etxean “hitz egiteko” ohiturarik ez badago eta haurrak galdezka hasten badira, 

familia eta eskolaren arteko lehia egon daiteke. 

 

 Oskiak ere oztopo baino onura gehiago ekarriko lukeela uste du: “Nik uste dut onuragarria 

izango litzatekeela gaia eskolan lantzea. Horrela ikasleak, naiz eta sufritu, naturaltasun gehiagoz hartuko 

zuten heriotza eta agian heriotza modu ezberdinez ulertzen dela ere ikas dezakete. Hala ere, nik uste 

dut, gaiari buruz hitz egiteko guk irakasleok ongi prestatuak egon behar dugula, bestela arazoren bat 

sortu dezakegu nahi gabe. 
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6.3.- Maleta ibiltaria: 

  

 Maleta ibiltari honekin ikasle, irakasle zein gurasoei baliabide bibliografiko monografikoa  

eskaini nahi diegu; sentimendu eta heriotzari buruzko liburu sortaz osatutako liburutegi txikia, alegia; 

edozein momentuan, etxean zein eskolan erabiltzeko eskuragarri izateko.  

 

 Maleta osatzeko, haur-literaturaren analisi txiki bat egin eta gero, heriotza-galerak edota hauek 

sor ditzaketen sentimenduak azaltzen dituzten ipuinak hautatu ditugu. Haurren adina kontuan harturik, 

esanguratsuenak, irakurketa ondorengo elkarrizketa eta hausnarketa bultzatzeko egokienak izan 

daitezkeenak … Horiekin maleta ibiltaria sortu dugu. Ipuin-aukeraketan testu eta irudiaren kalitatea eta 

estetika kontuan hartu ditugu. Batetik, istorioak helarazten dituen mezuak, baloreak eta heriotzaren 

ikuspegia, agerikoak zein zeharkakoak, aniztasuna aitzakotzat hartzen dutenak hobetsiz, eta, bestetik, 

irudi estereotipatuak ekidite aldera, testuaren osagarritasunerako ñabardurak baloratuz.  

  

 Hobetsi da ipuinen testuak zein irudiak kalitatezkoak izatea, estereotipoak ekiditen dituztenak. 

Ahal den neurrian, jatorrizko hizkuntzan irakurriko dira, autoreen produkzioa eta ñabardurak ahalik eta 

gehien probestu aldera. Itzulpenak badira, ordea, itzultzailearen prestigioa aintzat hartuko dugu. Era 

berean, irudien estetikari erreparatuko diogu, eta, testuaren osagarri diren heinean, zer sentiarazten 

diguten aztertuko dugu, askotan testuak esaten ez duena irudiek iradokitzen baitute. 

 

Helburuak:  

.- Heriotza gaiaren garrantziaz ohartzea eta barne-hausnarketa bultzatzea haur hezkuntzan. 

.- Heriotza gaiaren hezkuntza barneko normalizaziorantz, haurrek dituzten sentipen, iritzi eta 

usteak ezagutzea. 

.- Lagungarri izan daitekeen bibliografi txikia ezagutzea. 

.- Dolu prozesuan haurrentzako baliotsuak izan daitezkeen oinarrizko jokamolde orokor batzuk 

ezagutzea, heriotzaren aurrean jarrera aldaketa sustatzeko eta bidea zabaltzeko heriotza (galera oro har) 

aukera bilaka dadin. 

 

Maleta ibiltaria osatzeko proposatzen ditugun liburuak: 

 

 Gure maleta ibiltaria osatzeko 34 titulu aukeratu ditugu, 20 euskaraz eta 14 gaztelaniaz. Nahiz 

eta liburu gehienek heriotzaren gaia duten ardatz, badira sentimenduen inguruan aritzen direnak, era 



 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 39 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

orokorrago batean; aipatu bezala, heriotzaz baino harago, hezkuntza integral baten alde, emozioak 

ezinbestean landu behar baitira eskolan. 

 

 Sara, nor zara?, adibidez, autismoari buruzko liburu ederra dugu eta egoera honek anaiarengan 

sortzen dituen sentimenduak islatzen ditu. Kasu honetan, “haur ezberdin” baten ahaideak senti 

dezakeena agertu nahi dugu, enpatia garatzeko asmoz, autismoaren fenomenoa normalizatze aldera.  

 

 Un puñado de besos edo Muxurik nahi? liburuek, sentimenduak adieraztearen garrantzia agerian 

uzten dute. Bi ipuin hauekin gizakiok besteen afektuaren adierazpenen beharra dugula azpimarratu nahi 

dugu. Ildo beretik Yo seimpre te querré liburua dugu. Bertan, mutiko batek bere maskotarekin, Elfi 

txakurrarekin, duen laguntasuna kontatzen du 1. pertsonan. Elfi hiltzen denean mutikoa lasai geratzen 

da bizi artean momentuoro bere maitasuna adierazten ziolako txakurrari. Kasu honetan, agerian 

geratzen da ere besteei egunerokotasunean gure sentimenduak adieraztearen garrantzia, zoriontasuna, 

neurri handi batean hortan datzalakoan.  

 

 Vegetal cómo sientes eta Pozik liburuak haur txikiei sentimenduei buruz hitz egiteko oso egokiak 

direla uste dugu. Barazkien argazkiak eta arrain baten marrazkien bitartez sentimenduen adierazpen 

ezberdinak identifikatzeko eta beroriei buruz mintzatzeko aukera paregabea eskaintzen digute. 

 

 Bizitzaren zikloaz aritzeko 3 liburu aukeratu ditugu: La semillita haur txikiei zuzenduta, El otoño 

de Freddy la hoja, gaztetxoagoentzako aproposa eta Como todo lo que nace liburua. Lehedabiziko bietan 

landareak agertzen zaizkigu protagonista, hazi bat eta hosto bat hain zuzen ere. Gure ustez, bisualki, 

oso elementu egokiak bizitzaren zikloa eta bilakaera adierazteko. Como todo lo que nace liburua, aldiz, 

urrutixeago doa eta bizitzaren bukaeran ezinbestean heriotza datorrela ageriagoan uzten du. Liburuaren 

jatorrizko izenburua Et puis aprés on sera mort izanik, gaztelaniazko itzulpenak atentzioa deitu digu, ez 

baitugu oso ongi ulertzen aldaketaren zergatia, akaso izenburuaren inpaktoa leuntzeko edo... 

 

 Mattinen beldur-kutxa eta Kezkamuxelak liburuetan haur batek bere beldurrei aurre egiteko bi 

proposamen ezberdin azaltzen zaizkigu. Bi irakurketa hauen helburuetako bat beldurra sentimenduaren 

sozializaioa da, denok zerbaiti beldurra diogula agerian uzteko, alegia, behin beldurra daukagula onartu 

ondoren, aurre egin diezaiokegula ikusteko eta, aldiz, onartu ezean ezin aurre egin gelditzen garela. 

 

 Amama eta aitita ipuin ilustratuarekin hain zabaldua dagoen betiko gaztetasunaren ideiarekin 

hautsi nahi dugu. Istorio erromantikoa dugu dudarik gabe, helduok haurrak baino gehiago hunkitzen 
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dituena, agian, helduak metaforaz beteriko istorioarekin gehiago identifikatzen direlako. Zahartzea 

bizitzaren legea dela agerian geratzen da eta edertasuna urteekin ez dela higatzen azpimarratzen du, 

edertasunaren kontzeptua zabalduz. 

 

 No te vayas liburua azpimarratu nahiko genuke, kontakizuna xumea bezain ederra delako. Ipuin 

honen bitartez galera aukera bilakatzeko ideia argiki azaltzen da. Ilustrazioak eta testua uztartuz osatzen 

da kontakizuna. Liburuak oso argi azaltzen du batzuetan gauza batzuk joaten utzi behar ditugula beste 

batzuk, agian ederragoak, hartu ahal izateko; azken batean, krisi baten ondorioz baitator hazkundea eta 

heldutasuna. Haur txikiekin irakurtzeko edota beraiek bakarrik ikusteko oso ipuin egokia. 

 

 Gainontzeko tituluak heriotzaren gaiarekin lotuta daude erabat baina modu ezberdinetan.  

 Zaintxo, Aitona joan egin da, Aitonaren txalupan, Amona bizikletan, Itsasargia, Osito y su abuelo eta 

¿Dónde está el abuelo? liburuetan aiton-amonen heriotzak azaltzen dira, bakoitzak bere berezitasunekin. 

Esan dezakegu, aiton-amonen heriotza kontatzea agian errezena izan daitekeela, gu baino zaharragoak 

direnen heriotza noizbait ikusiko dugula nahiko barneratutako ideia delako eta “logikaren” barruan 

sartzen delako; hau da, ez dugu heriotzaren estereotipoarekin apurtzen. Istorio hauek hurbilak dira eta 

ilustrazio politak dituzte. Haur txikiei kontatzeko Osito y su abuelo da egokiena, gainontzekoak aldiz, 6-7 

urtetik gora irakurtzeko aproposagoak; betiere, haurren nolakotasuna aitzat hartuta. Irakurketa hauek, 

heriotzaz hitz egiteko baliogarriak izateaz gain dolu prozesuak igaroatzeko ere aproposak izan daitezke.  

 

 Ildo beretik, Qué viene después el mil liburua goraipatu nahiko genuke. Neskato eta pertsona 

edadetu baten arteko laguntasunaz aritzen da eta Otto lagunaren heriotzaren ondorengo Lisa 

neskatoaren mina sentsibilitate handiarekin islatzen dute. Zinez, oso liburu gomendagarria, besteak 

beste, pertsona bat bestearen gogoan dagoen bitartean “bizirik” jarraitzen duela iradokitzen baita, 

itxaropenari bidea irekiz. Ilustrazioak ere ederrak ditu. 

 

 Betiko liburuak ere lagun edadetu baten heriotza kontatzen du, baina pertsonak beharrean 

animaliak dira protagonistak. Haur txikientzat oso istorio hurbila eta ulergarria da, bukaera ederrarekin. 

 

 Mi miel, mi dulzura liburuak aipamen berezia behar duela iruditzen zaigu. Ipar Afrikako 

kontakizun bat da, bihotzeraino zuzen-zuzenean ailegatzen den horietarikoa. Jadiya Espainian bizi da 

baina bere amona Marokon dago. Noizbehinka amona bisitatzera doa eta Marokon dena da ezberdin: 

usainak, koloreak... Jadiya bi munduen artean bizi da. Egun batean, amona hil egingo da eta prestatzen 

zizkion janariak ezin izango ditu berriro dastatuko, amonak egindako kaftana, arabieraz erakutsitako 
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kantak eta kontatutako istorioak, aldiz, betiko izango ditu gogoan. Oso liburu poetikoa da, ilustrazio 

finez eta arabieraz idatzitako testuez hornituta. Norberak irakurtzeko bainoago entzuteko liburua dela 

iruditzen zaigu, kontakizunean oso giro magikoa sortzen delako. 

 

 Ez da erraza, katagorri, Ama!, Hamabi galdera pianoari eta Elurrezko pilotak liburuak, amaren 

heriotzaz hitz egiten dute. Lehendabizikoa haur txikiei zuzenduta dago eta ama galdu berri duen 

urtxintxaren sufrimendua eta atsekabea islatzen dira, baita aitaren semea kontsolatzeko ahalegina ere. 

Bigarrena gaztetxoei zuzenduta dago eta Beatriz neskatoaren bizipena kontatzen du. Beatrizek zortzi 

urte ditu eta Alex anaiari amak minbiziaren aurka eginikoa kontatuko dio. Gaurkotasun handiko istorioa 

dela iruditzen zaigu. Hirugarrena ere gaztetxoei zuzendutako nobela hunkigarria da. Minari aurre 

egiteko hamalau urteko neska batek pianoari eginiko galderak azaltzen dira hurrenez hurren, barne 

monologoan. Heriotzaren inguruko hausnarketa da Juan Kruz Igerabidek eskaintzen diguna, prosa 

poetikoan. Azkenik, Elurrezko pilotak liburuan amaren heriotzaz gain haurra protagonistarena eta 

aitonarena ere azaltzen dira, Olentzeroren istorioa bailitz. Gure ustez nahiko kontakizun korapilatsua 

eta nahasmenerako bidea irekitzen duena. 

 

 Adio, adio! eta El libro triste liburuek onartzeko zailenak izan daitezkeen semeen heriotzak agerian 

uzten dituzte. Lehendabizikoak, aita batek istripuan hil zaion bere semeari buruz hitz egiten du. 

Bigarrena ildo beretik doa, eta ezin adierazgarriagoa den izenburupean semea galdu duen aitaren mina 

azaltzen du. 6-8 urtetik gora irakurtzeko diren bi liburu hauetan, mina ezin berdinduz, tristuraren 

sentimenduarekin bizitzen ikasteko aukera agertzen zaigu. Istorio gogorrak bezain errealak, sentsibilitate 

handiz eta oso modu egokian kontatuak. 

 

 Amonak Alzhei... zer? eta Mila magnolia lore liburek gaixotasunaren drama agerian uzten dute. 

Lehendabizikoan, amonaren buruan, bigarrenean aldiz, neska protagonistaren gorputzean. Gaur egun 

Alzheimer duten pertsonak geroz eta ugariago direnez, liburuaren bitartez, gaixotasuna, neurri batean, 

normalizatu egiten dela uste dugu. Mila magnolia lore liburuak, ordea, ospitalean gaixorik dagoen haur 

baten egoera deskribatzen du eta poemen bidez une ilun horretako galderei nola erantzuten dien 

azaltzen du. Lehioaz bestaldean, bidaiatzeko txalupak diruditen lorez beteriko magnolia dago eta 

heriotza hitza aipatu gabe, beste norabait joateko gogoa iradokitzen du. 

 

 Otto liburua Itxaro Bordak eginiko itzulpen bikaina dugu. Ilaunezko hartz baten 

autobiografiaren bitartez munduko bigarren gerratearen holokaustoaren drama biziko dugu: lagunen 
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aldentzea, jazarpena, gurasoen heriotza, herbestea... Gaztetxoei historiarekiko jakinmina pizteko oso 

liburu aproposa.  

 

 Te echo de menos liburuan bi egoera tartekatzen dira, bi galera, eta bietan sentimendu bera: 

bestearen falta. Protagonistaren laguna, Carla, bere gurasoekin beste norabait bizitzera joan da;  amona 

hil zenetik aitonak ere faltan botatzen du. Carla bisitatzera joan daiteke, amona, aldiz, ezin izango dute 

berriz ikusi. Liburua oso gomendagarria iruditzen zaigu txikitandik bizitza galera txiki eta handiz beterik 

dagoela ikusteko aukera paregabea eskaintzen digulako. 

 

 Azkenik, Oscar Brenifier filosofoaren ¿Qué es la vida? lana aipatuko genuke. Ipuina bainoago 

hausnarketa bultzatzeko galdera sortak dira. Galderen ondoan balizko erantzunak azaltzen dira, oso 

modu irekian, norberak itaunketarekin jarraitzeko eta eztabaida bultzatzeko bidea zabalduz. Ildo bereko 

beste liburu interesgarriak ere badaude, esaterako ¿Qué son los sentimientos?, ¿Qué es el bien y el mal?, Ni sí ni 

no... un libro para entender los grandes contrarios del pensamiento... Eskoletan, irakurketa dialogikoak egiteko oso 

egokiak diratekeenak.  
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 Brami, E. eta Schamp, T (2000) Como todo lo que nace. Madril: Kókinos 

 Brenifier, O. (2006) ¿Qué es la vida? Bartzelona: Edebé 

 Browne, A. (2006) Kezkamuxelak. Pontevedra: Kalandraka 

 Buscaglia, L. (1988) El otoño de Freddy, la hoja. Bartzelona: Urano-Emecé 

 Carle, E. (2011) La semillita. Madril: Kókinos 

 Casalderrey, F. eta Lima, T. (2010) Mattinen beldur-kutxa. Tafalla: OQO-Txalaparta 

 Cortina, M. eta Pequero, A. (2001) ¿Dónde está el abuelo? Valentzia: Tàndem 

 Durant, A. eta Gliori, D. (2005) Betiko. Donostia: Ttarttalo 

 Elffers, J. eta Freymann, S. (2003) Vegetal cómo sientes. Bartzelona: Tuscania 

 Fried, A. eta Gleich, J. (2003) Aitona joan egin da. Donostia: Hiria 

 Gray, N. eta Cabban, V. (1999) Osito y su abuelo. Bartzelona: Timun Mas 
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 Heras, Ch. eta Osuna, R. (2002) Amama eta Aitita. Pontevedra: Kalandraka 

 Igerabide, J.K. (1999) Hamabi galdera pianoari. Irun: Alberdania 

 Kazabon, A. eta Alonso, A. (2006) Elurrezko pilotak. Bilbao: Aizkorri 

 Keselman, G. eta Rubio, G. (2009) No te vayas.  Madril: Kókinos 

 Landa, M. eta Landa, E. (2011) Aitonaren txalupan. Bilbao: A Fortiori 

 Meabe, M. A. eta Eibar, E. (2010) Mila magnolia lore. Bilbao: Gero/Mensajero 

 Meinderts, K. eta Fienieg, A. (2007) Itsasargia. Donostia: Ttarttalo 

 Mies Van Hout (2011) Pozik. Donostia: Ttarttalo 

 Ormazabal, J. eta Mitxelena, J. (2000) Amona bizikletan. Donostia: Elkarlanean 

 Piquemal, M. eta Nouhen, É. (2005) Mi miel, mi dulzura. Zaragoza: Edelvives 

 Ramón, E. eta Osuna, R. (2003) Ez da erraza, katagorri. Pontevedra: Kalandraka 

 Rodenas, A. eta Solé Vendrell, C. (2001) Un puñado de besos. Madril: Anaya 

 Rosen, M. eta Blake, Q. (2004) El libro triste. Bartzelona: Serres 

 Suarez, C. eta Eibar, E. (2011) Muxurik nahi? Bilbao: Mezulari/Mensajero 

 Ungerer, T. (2006) Otto Uztaritze: Ikas 

 Van den Abeele, V. eta Dubois, C. K. (2009) Amonak Alzhei... zer? Donostia: Ttarttalo 

 Verrept, P. (2001) Te echo de menos. Bartzelona: Juventud 

 Wilhelm, H. (2002) Yo siempre te querré.  Bartzelona: Juventud 

 Zubeldia, I. eta Gubianes, V. (2006) Ama! Bartzelona: Giltza-Edebé 

 
Liburu hauen zehaztapenak eta laburpenak 6. eranskinean ikus daitezke. 
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7.- LEGEAK LAGUN: 
 

 Indarrean dagoen Hezkuntzaren Lege Organikoa garatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko 

12/2009 Dekretuak, urtarrilaren 20koak alegia, Haur Hezkuntzako curriculuma zehazten du. (EHAA - 

2009ko urtarrilak 30, ostirala 21. zk.) 

 

 Bertatik, honako ideiak azpimarratuko genituzke gure gaiarekin erabateko harremana dutelako:  

 

 Haur Hezkuntzaren xede nagusia haurren garapen fisikoan, afektiboan, sozialean eta 

intelektualean laguntzea da, familiekin lankidetza estuan. Etapa honetan jartzen dira 

banakoaren garapen pertsonalerako eta sozialerako oinarriak, eta zenbait ikaskuntza osatzen 

dira, herritarrentzat oinarrizkotzat jotzen diren gaitasunak lortzeko oinarrian dauden 

irakaskuntza batzuk, alegia. 

 Haur Hezkuntzako haurren adinean garrantzi berezia dute honako helburu hauek dituzten 

ikaskuntzek: haur bakoitzak bere buruaren benetako irudia eraikitzea; nork bere buruaren 

ezagutza, aintzatespena eta kontrola lortzea; haur bakoitzak zer aukera dituen jakitea, eta unean-

unean eskura dituen baliabideak erabiltzen jakitea. Izan ere, horrela norberaren autonomiarako 

eta ekimenerako gaitasuna garatzeko oinarriak finkatzen dituzte. 

 Haurrak ingurumenarekin eta parekoekin harremanetan aritzeak aukera ematen du haiek 

ingurune hurbilean integra daitezen eta pentsamendu-prozesuak gara ditzaten; eta gai egingo 

ditu erabakiak hartzeko, arazoak konpontzeko, errealitatea eta bizileku duten mundua 

ezagutzeko eta baliabide kognitiboak gero eta modu landuagoan eta konplexuagoan erabiltzeko. 

 Haur Eskolak komunikazio-eremua izan behar du, haurrei esanahietan aberatsa, argia eta 

ondo egituratua den hizkuntza-eremua eskainiko dien topalekua. Baina, batez ere, elkarrizketa 

egiteko aukera asko eskaini beharko dizkie; hezitzaileekin zein parekoekin elkarrizketan 

jarduteko aukera asko, hipotesiak probatu eta beren burua zuzendu dezaten. Hizkuntzak 

barneko munduaren eta kanpokoaren arteko lotura dira, tresna egokia baitira errealitatea 

adierazteko, norberaren jokabidea arautzeko, harremanetarako, eta pentsamenduak, 

sentimenduak, bizipenak eta abar adierazteko. 

 

 Hezkuntzako gaitasun orokorrak berberak dira hezkuntza-etapa guztietan. Hona hemen zein 

diren: Arduraz bizitzen ikastea, Ikasten eta pentsatzen ikastea, Komunikatzen ikastea, Elkarrekin 

bizitzen ikastea, Pertsona gisa garatzen ikastea eta Egiten eta ekiten ikastea. 
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 Dekretu berean esaten da Oinarrizko Hezkuntzarako ezarritako oinarrizko gaitasunak kontuan 

hartuko direla Haur Hezkuntzako ikasleek zer gaitasun eskuratu behar dituzten zehazteko, betiere 

ikuspegi integratzailea eta praktikoa aintzat hartuta. 

 

Gaitasun horiek aukera eman behar diote haurrari: 

 

 a) Bere gorputza ezagutzeko, gorputzak ematen dituen aukerak zein diren eta desberdintasunak 

errespetatzen ikas dezan. 

 b) Familia-, natura- eta gizarte-inguruneari behatzeko eta horiek aztertzeko, eta baita horiek 

ezagutzeko interesa izateko ere, inguruko gizarte- eta kultura-jardueretan modu aktiboan eta apurka-

apurka parte har dezan. 

 c) Ohiko jardueretan, pixkanaka, autonomia handiagoa hartzeko, bere buruarekiko konfiantza 

eta ekimena gara ditzan. 

 d) Bere gaitasun emozionalak eta afektiboak garatzeko, bere buruaren irudi positiboa eta 

benetakoa eratzeko. 

 e) Ingurukoekin harremana izateko eta bizikidetzarako eta gizarte-harremanetarako oinarrizko 

arauak barneratzeko, gatazkak modu baketsuan ebazten treba dadin. 

 f) Zenbait hizkuntzatan eta adierazpidetan komunikatzeko gaitasunak garatzeko. 

 g) Trebetasun logiko-matematikoak eta irakurketa-idazketa ikasten hasteko, eta mugimendua, 

keinuak eta erritmoa lantzen hasteko, inguruan duen mundua uler eta interpreta dezan. 

 

 Hau guztia ikastetxeko curriculum-proiektuan bildu eta zehaztu beharko da, ikastetxearen 

testuinguru sozioekonomikora eta kulturalera, ikasleen ezaugarrietara eta beharretara, ikastetxe 

bakoitzeko hizkuntza-aukeretara eta baliabideetara egokituta. Era berean, aipaturiko gaitasunak 

garatzeko pedagogia-irizpideak eta irizpide didaktikoak, bai eta metodologia-aukerak eta curriculum-

materialak ere zehaztu beharko dira, betiere, ikastetxeko irakasleen lanaren jarraikortasuna eta 

koherentzia bermatuta izanda (xedapen orokorreko 11. artikulua). 

 

 Era berean, dekretuaten 15. artikuluan, esparruak zehazten diren horretan, Haur Hezkuntzako 

hezkuntza-edukiak hiru esperientzia-eremuen arabera antolatuko direla esaten du: “Norberaren 

ezagutza eta autonomia pertsonala”, “Ingurunearen ezagutza” eta “Hizkuntzak: komunikazioa eta 

adierazpena” esperientzia eremuak hain zuzen ere. Eremu bakoitzean proposatzen diren edukiak 

haurrentzat interesa eta esanahia duten jarduera globalizatuen bidez landuko direla ere azpimarratzen 

du. 
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 18. artikuluan, aldiz,  aniztasunaren trataerari buruz aritzen da. Bertan honako hau 

azpimarratuko genuke: 

 

 1.– Aniztasunaren trataera oinarrizko hezkuntza-irizpidea da. Hezkuntzako esku-hartzea jaso 

behar du, horrela bermatzen baita bai haur guztien garapena, bai eta arreta pertsonalizatua ere, 

haurraren heltze-prozesuaren, interesen, erritmoen eta ikasteko estiloa kontuan hartuta. 

 2.– Ikasle guztien aniztasunaren trataera kontuan izateko, malguak izango dira etapako helburu 

orokorrak betetzeko neurriak, eta horrela, etorkizunean oinarrizko gaitasunak garatzen lagunduko zaie. 

 3.– Ikastetxeek errefortzu-mekanismo egokiak jarri beharko dituzte abian, antolakuntzakoak 

nahiz curriculumekoak, ikaskuntzan zailtasunak aurkitzen direnean. Hona hemen neurri horietako 

batzuk: laguntza ematea talde arruntean, taldekatze malguak egitea, curriculum-egokitzapenak eta 

berariazko errefortzuak eremuren batean. 

 

 Azkenik, xedapen orokorreko azken artikuluan, hezitzaileen autonomiaz hitz egiten duenean, 

honako hau azpimarratuko genuke: Curriculuma garatzeko ikastetxeetako hezitzaileek autonomia 

izango dute erabili behar den material didaktikoa aukeratzeko eta programazio didaktikoetan kontuan 

izango dira hezkuntza-maila honetako ikasleen beharrak eta ezaugarriak. Programazioetan, halaber, 

haurren jolasteko, lan egiteko eta atseden hartzeko erritmoak errespetatuko dira. 
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8.- ONDORIOAK: 

 

 Heriotzaren pedagogiaren inguruan: 

 

Karrera amaierako proiektu honen lehen ondorioa da badagoela heriotzaren gaia tratatzeko 

marko teoriko eta legislatibo nahikorik, baita haurrak zein ikasleen interes gunerik ere. Beraz, 

heriotzaren gaia eskolan tratatzea indarrean dauden hezkuntza legeek bermatzen baldin badute, gaiaren 

inguruan bibliografia zabala baldin badago, orobat ikasleen interesa bada eta irakasleen eta adituen 

arabera eskolan tratatzeko egokia bada, galdera bat: zergatik ez da heriotzaren pedagogia aintzat 

hartzen? 

 

Oro har, irakasleak, gizartearen isla eta parte diren heinean, ez daudelako sakonki prestaturik 

heriotzari buruz hitz egiteko eta soilik inguru hurbilenean heriotza gertatzen denean egin ohi delako 

modu erreflexiboan. Egoera guztiz paradoxikoa da: heriotza erabat presente dago gure gizartean, 

telebistan, egunkarietan, elkarrizketetan…, eta, era berean, oso arinki tratatua; heriotzaren mamira ez 

gara hurbiltzen, ez dugu heriotzari buruz hausnarketarik egiten, alegia, eta azaleko inpresioan geratzen 

gara. Umeek, seguraski ohikoan baino hildako gehiago ikusten dituzte telebistan gaur egun, irudietan, 

hots, urruntasunean. Horrek heriotzaren funtsa estaltzen du eta espektakulu bihurtzen, errealitate eta 

fikzioaren marra nahastuz. Egindako behaketetan ohartu gara haurrak askotxo hitz egiten dutela 

heriotzaz, baina gutxitan norberaren (familiaren) esperientzian oinarrituta; hilketa eta hilzaileen 

inguruko jolasak, aldiz, oso errekurrenteak dira, nahikoa indarkeria erabiliz, gainera. 

 

Gure inguruan etengabeak dira hondamendien berriak, horiek dakartzaten hildakoak berriz, 

zenbaki hutsak bilakatzen dira askotan eta ez da gertaeren zergatia aztertzen. Haurrek badute 

informazioa baina, gehienetan, ez modu egokian emana, ezta hurbilekoek emana ere; eta gure ustez, 

horrek nahasmenerako bidea zabaltzen du. Aldiz, heriotzaren ezagutzak eta trasmisioak behar duten 

hurbiltasun afektiboa ez da beti bermatzen. 

 

Modu erreflexiboan, metakognizioan, heriotzari buruz hitz egiteak edozein testuinguruan dela, 

intseguritatea eta egonezina dakarzkigu; irakasleek aipatzen dutenaren arabera. Besteak beste, gure 

barnea mugiarazten digulako eta gainditu gabeko beldurrak, bizipenak eta emozioak azaleratzen 

direlako. Hezitzaileok, ordea, jakin beharko genuke gure emozioak kudeatzen, beldurrak onartzen eta 

aitortzen, gizatiarrago bilakatzen. Era berean, gure rol akademikoena baztertzen, galdera guztien 

erantzuna ez dugula onartzeko eta umiltasunez agerian uzteko.  
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Haurrekin galera bat konpartitzeko eta egunerokotasunean integratzeko aukera ez genuke galdu 

beharko, bestela, bakardadean eta oinazean ezkutatuta geratzeko arrisku handia dago. Haurtzaroan, 

helduaroan bezalatsu, tristura eta doluz beteriko uneak bizi dira; batzutan gurasoen banaketa bortitza 

gertatzen denean, bestetan lagunen ezusteko aldentzean, bizitoki aldaketan, gaixotasun larrian... baita 

pertsona esanguratsu baten heriotza ere gertatzen denean; azken batean, ezezaguna den sentipen-egoera 

horri aurre egin behar izatean. Haurrak babestu nahian, ezer gertatuko ez balitz bezala egiteak 

(opariekin, adibidez) ez du batere laguntzen, alderantziz, umezurtz uzten ditugu, baliabiderik gabe eta 

etorkizunerako galerei aurre egiteko oinarrizko estrategiak garatzeko aukerarik gabe.  

 

Gure ustez, irakasleen sentsibilizazioan egon daiteke gakoa, baina, esan bezala, horretarako 

informazioa eta prestakuntza behar dira; hau da, oinarrizko formazioa (klaustro mailan bada hobe), 

sentsibilizazioa eta, kontzientziaziorako aurrekari bezala, ondoren akziora pasatzeko, hobekuntzarako 

bidean. 

 

Badira aldaezinak diren egoerak. Eskoletan egoera hauei ausardiaz aurre egiteko bailiabideak 

eskaini behar dira, hezkuntza oso baten alde. Baliabideak pertsonak bezain anitzak izan daitezke: 

batzutan literatura edo sinboloen bidez egin daiteke, bestetan isiltasunean edota errito partekatuen 

bitartez. Azken batean, gakoa da bizitza behar bezala baloratzen, erlatibizatzen eta momentu orori 

“etekina” ateratzen ikastea, bizitza baliotsu egitea, alegia. 

 

Iragana oroitzapenekin eraikitzen da eta horiek norberaren historia emozionala elikatzen dute. 

Gure esku dago oroitzapen horiek positiboki edo negatiboki gordetzea. Badira sufrimendua sortarazten 

digutenak, bere momentuan ongi elaboratu ez zirelako; etengabeko mina eta oinazea erakarriko 

dizkigute. Beraz, eskolan ezinbestekoa dugu emozioei buruz hitz egitea, beraiek identifikatzea, 

ezagutzea... eta sortzen duten sentimendua plazaratzea; emozionalki osasuntsu garatzea, azken batean. 

 

Lan honen bitartez ere frogaturik-edo gelditu da bultzatu nahi dugun heriotzaren pedagogiak 

eskola eredu garaikidea behar duela, aukera guztiak zabaldu ahal izateko. Honek esan nahi du, besteak 

beste, ikaskuntza taldean eraikitako prozesu pertsonala dela, eta ez emaitza soila. Era berean, irakaslea 

ikaslea lagunduko duen erreferentea izango dela, une bakoitzean bere esku-hartzea sortzen diren 

beharretara egokituko duena, era sistematikoan eta ongi planifikatuan, ikaslea irakaskuntzaren eragile 

aktiboa eta erdigunea bilakatuz; ikuspegi sozioeraikitzailean eta inklusiboan. Baina, dudarik gabe, 

heriotzaren gaia berezia da eta irakasleak prest egon behar du euste-emozionala egiteko, ipuinen 
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kontakizunekin adibidez, hainbat ikaslek birbizi edo birgogoratu ditzakeelako gainditu gabeko 

bizipenak.  

 

 Azken batean heriotzaren gaia lantzearekin pertsona bere osotasunean hezten laguntzen dugu 

era integralean; ikasleen arteko elkarbizitza hobetzen du, enpatia bultzatzen duelako; komunitatea 

kohesionatzen laguntzen du, talde baten partaide izatearen sentimendua zabaltzen duelako; familien 

parte hartzea aintzat hartzen du, eskolako eremua gainditzen duelako; motibazioa hobetzen du, ikasleen 

interesgunea eta kezka delako, porrot eskolarra gutxituz; eta gizarte osora zabaltzen da, kritikotasuna eta 

ekintzaletasuna bultzatzen direlako. Hortaz, ondoriozta dezakegu heztea etengabeko jarduera dela; 

bizitzarekiko jarrera, bizi eredua, etengabeko itaunketan dagoena. 

 

 Azkenik ondoriozta dezakegu, oro har ez dagoela heriotzaz naturaltasunez hitz egiteko 

ohiturarik (hezkuntzan ere ez), eta, ondorioz, ez dagoela sistematizaturik bere trataera hezkuntza 

proiektuetan, nahiz eta, hasieran aipatu bezala, hezkuntza legeak ahalbideratzen duen.  

 

 Ipuinen inguruan: 

 

 Heriotzaren inguruan aurkitutako liburu gehienek kalitate litarario handia dute. Eta heriotza hitza 

gutxitan azaldu arren, aski modu naturalean islatuta azaltzen da.  

 

 Haurrek arreta handiz eta jakinminez entzuten eta irakurtzen dituzte ipuinak eta berehala hasten 

dira galderak egiten edota beraien bizipenak kontatzen, oso modu naturalean, inolako zentsurarik gabe. 

Era berean, ikusi dugu ipuinak denboraldi batez mantenduz gero, sistematikoki irakurriz gero, haurren 

kontakizunak geroz eta intimoagoak direla, sakonagoak. Askotan, bizitako galeren inguruan hitz egiten 

dute eta erreaztasun handia dute bestearen tokian jartzeko, sentimenduak konpartitzeko, alegia. Galera 

esanguratsuren bat bizi ez dutenak, aldiz, saiatzen dira bestearen kontakizunean identifikatzen eta 

heriotzaren presentziaz jabetzen hasten dira. Aukeratutako liburuek inplizituki egiten dituzten galderak 

bainoago sortarazten dituzten hausnarketak dira inportanteak, eta oso elkarrizketa aberatsak sortu dira 

ikasleen artean.  

 

 Liburu askok lehenengo pertsonan hitz egiten dute, Muxurik nahi?, Sara, nor zara?, Yo siempre te 

querré edo Te echo de menos, adibidez. Horrek sinesgarritasuna areagotuz, haurra protagonistaren lekuan 

jartzen errazten du, istorioa hurbilago egiten. Irakurlea irakurketen bitartez bere mundu propioa 

eraikitzen doa, eta ezin da kontrolatu norberaren barne bilakaera.  
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 6. eranskinean liburuen zehaztapenak egiten ditugu, hau da, ipuinen datuak, laburpena eta 

aholkatutako adina; baina azken hau iradokizun bat besterik ez da, konturatu baikara narrazio onak ez 

duela adin mugarik eta edozein adinean irakurtzeko egokiak direla, hautua irakurlearen araberakoa 

izaten baita. Emozionatzen duten istorioak dira, oro har, eta norberak bere ezagupen eta bizipenetatik 

abiatuta testuaren interpretazioa egiten du. ¿Qué viene después del mil? edo Amama eta aitita liburuekin 

adibidez, negarrari nekez eusten zioten irakasleak ikusi ditugu ipuinak kontatzen, eta Itsasargia liburuari 

buruz heldu batek zoragarria zela esan zuen bitartean 9 urteko neskato batek oso itsusia eta tristea zela 

esan zuen. Beraz, liburu onak edozein pertsonak irakur ditzake, adina kontuan hartu gabe, kalitateko 

literaturaz ari garelako, eta honek adinaren muga gainditzen du. 

 

 Liburu hauetan heriotza ikuspegi ezberdinetatik agertzen zaigu. Kasu gehienetan aiton-amonen 

edo pertsona heldu baten heriotza azaltzen da, Aitonaren txalupan edo ¿Dónde está el abuelo? liburuetan 

adibidez. Besteetan, zeharka aipatzen da, Otto ipuinaren kasuan, esaterako. Gutxiago dira, ordea, amaren 

heriotzari buruz aritzen direnak;. eta are gutxiagotan, seme-alaben heriotzaz hitz egiten dutenak.  

 

 Hainbat ipuinetan animalia humanizatuak dira protagonistak, haurra eta heriotzaren 

errealitatearen artean behar den urruntasuna markatzeko asmoarekin; Betiko edo Ez da erraza, katagorri 

liburuen kasua alegia, hain zuzen ere haur txikiei zuzendutako istorioak. Hala ere, liburu gehienetan oso 

modu naturalean eta poetikoan islatzen da, emozioen lanketari bidea irekiz eta hasieran aipatzen genuen 

hain beharrezkoa dugun poesia agerian utziz. Gehienak albun ilustratuak direnez aipatzekoa da irudien 

kalitate handia, testuen osagarritasunaren mesedetan. 

 

 Liburu sorta hau ere, literatura oro har, dolu une zailenetan erabiltzeko oso lagungarria izan 

daitekeela uste dugu, heriotzaren fenomenoa beste modu batez bizitzeko aukera eskaintzen duelako; 

errealitatearen mugak eta interpretazioen aukerak zabaltzen dituelako, alegia. Eva Janovitz (2009) 

editoreak zioen bezala literatura ona haurren berezko inteligentziarako erronka bat da. 

 

 Ikasleen parte hartzearen inguruan: 

 

 Ikasleen testigantzak jasotzeko egindako grabazioak aztertzerakoan konturatu gara ikasle guztiek 

ez zutela modu eta intentsitate berean parte hartzen. Jakin badakigu, norberak bere interesen eta 

gaitasunen arabera jardungo duela, baina agian aukeratutako taldekatze mota, talde handia alegia, ez da 

egokiena izan ikasleen parte-hartzea bultzatzeko.  
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 Jarraian, eta labur-labur, haurren partaidetza sustatu dezaketen baldintza batzuk aipatuko ditugu: 

.- Talde txikiak. Talde txiki batean haurrek aukera gehiago dute parte hartzeko, behar duten 

denbora eta patxada eskaini behar baitzaizkie lasaitasunez jarduteko. 

.- Haurrek esaten dutena dokumentatzeak (paper batean idaztea adibidez) erakusten du beraien 

hitzei ematen diogun garrantzia eta diskurtsoa egituratzen laguntzen die. Beharrezkoa da denek 

egindako ekarpenak jasotzea. (Argazkiak erabil daitezke zerrenda gisa ondoan plazaratutako ideia 

jasotzeko) 

.- Elkarrizketaren denbora gehiegi ez luzatzea besteen adierazpenek interesa ez galtzeko. 

.- Tokia eta haurren kokapena ongi aukeratu. Gure dokumentazioa egiterakoan adibidez, ohartu 

gara zirkulua kokapenik egokiena dela denok denen aurpegiak ongi ikusten ditugulako eta berdintasuna 

bermatzen dugulako. Mahaietan eserita egoteak, aldiz, kutsu akademikoegia duela uste dugu eta lagunen 

arteko elkarrizketa bainoago irakasle eta ikasleen arteko hartu emana ematen du. 

.- Elkarrizketarako oinarrizko arauak zehaztea denen hitzak behar bezala entzun ahal izateko. 

Zentzu honetan aldez aurretik arau garbi eta zehatzak  oroitaraztea komenigarria da, esaterako, hitz 

egiteko txanda eskatu, hitz egin aurretik zer esan nahi den ongi pentsatu, besteren bat hitz egiten ari den 

bitartean isilik egon, ozenki hitz egin (besteak ongi entzuteko moduan), lagunak errespetuz entzun. 

 

 Irakasleen usteen inguruan: 

 

Arestian aipatu eta galdeketen erantzunetan frogaturik geratu den bezala, irakasleek orobat uste dute 

heriotzarena guztiz gai interesgarria eta beharrezkoa dela eskolan tratatzeko; batetik, ikasleen kezka eta 

interesgunea delako eta bestetik, hezkuntza integralaren parte delako. Baina informazio eta baliabide 

falta sumatzen dute eta horrek intseguritatea sortzen die. Gehienetan ere, ukigaiagoak diren beste arlo 

eta edukiak lehesten dira, emozioen lanketa alboratuz, hezkuntza emozional osasuntsuaren kalterako.  

 

Batek baino gehiagok formazioaren beharra aldarrikatzen du eta, gure uste apalean, hau izan daiteke 

sentsibilizaziorako bidea, ondoren ekintzetara pasatzeko, hau da, heriotzaren pedagogiari ekiteko. 

Formazioa bide ezberdinetatik etor daiteke, esaterako, Berritzeguneetatik, irakasleen formaziorako 

zentroetatik, unibertsitateetatik... hezkuntza formalean betiere. Baina badira oso eskuragarriak diren 

beste baliabide batzuk: “Heriotza lantzen” euskarazko bloga (http://heriotzalantzen.blogspot.es/) eta 

Mar Cortina psikologoaren didaktikari buruzko bloga (http://didacticadelamuerte.blogspot.com/) 

adibidez. 

http://heriotzalantzen.blogspot.es/
http://didacticadelamuerte.blogspot.com/
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9.- ERANSKINAK: 

 
1. Eranskina: 

 

Heriotzari buruzko elkarrizketa zuzentzeko orientabide zenbait: Zergatik hiltzen gara? 
(Oscar Brenifier filosofoaren testuan oinarrituta) 

 

 
BIZITZA BETIEREKOA BALITZ ASPERTUKO GINATEKEELAKO. 
Bai, baina… 
… nola jakin dezakegun hori pertsonok betiko bizi ez bagara. 
… bizitzaz aspertu gaitezke? 
… nork erabakitzen du bizitza luzeegia den ala ez? 

 

 
GURE GORPUTZA URTEREKIN IGATUZ DOALAKO. 
Bai, baina… 
… ez gaitezke gazte hil? 
… gure gorputza ez al da gutxiago gastatzen zoriontsuak garenean? 
… zergatik hainbat gorputz besteak baino iraunkorragoak dira? 

 

 
HERIOTZAK BERAK ERABAKITZEN DUELAKO. 
Bai, baina… 
… onartu besterik ezin dugu egin? Ezer esan gabe? 
… gizakiak ba al ditu bitartekoak heriotzari aurre egiteko? 
… herioak erabakitzen du ala gu geu gara heriotza onartzen dugunok? 

 

 
JADANIK ZER IKASI EZ DUGULAKO. 
Bai, baina… 
… ikastea da bizitzan egin dezakegun gauza bakarra? 
… ikasitakoa ez al dugu irakatsi behar? 
… bizitza bakar batean ikas dezakegu ikasi beharreko guztia? 

 

 
PARADISURA (ZERURA) JOATEKO. 
Bai, baina… 
… nola dakigu hil eta gero beste zerbait dagoela? 
… paradisurik ez badago hildakoak nora doaz? 
… beharrezkoa al da hildakoak nonbaitera joatea? 

 

 
BETIKO BIZIKO BAGINA EZ LITZATEKEELAKO DENENTZAKO TOKIRIK IZANGOB. 
Bai, baina… 
… gure planetan, Lurrean, ez al dago denentzat tokirik? 
… heriotza beraz, izan daiteke baliagarria? 
… ez al gara ordezka ezinak? 
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2. Eranskina: 

 

HERIOTZAREN GAIA ESKOLAN: ZUK ZER DIOZU? 

Poch eta Herreroren (2003) liburuan oinarrituta 

 

ADINA: 

SEXUA:     Emakumea     Gizona 

MAILA (HH, LH…):  

 

Ondoko galderak zure testua osatzeko orientabideak dira, ez dituzu zergatik banan-banan 

erantzun beharrik, eta zure ekarpena mugatzeko bainoago jarraibideak eskaintzeko asmotan jarri ditugu. 

Aukera ere baduzu banan-banan erantzuteko, zure ideiak antolatzeko errazagoa dela iritzi baduzu. Zure 

datuak isilpean mantenduko dira. Mila esker. 

 

 Zure ustez ikasleekin heriotzari buruz hitz egitea inportantea da? Soilik heriotza gertatzen 

denean? Esparru familiarrean tratatzeko gaia da? 

 Zure irakasle lanetan izan zara inoiz heriotza-gertakari baten aurrean? Nola sentitu zara 

ikasleekin? Zein baliabidek lagundu zaitu? 

 Heriotza edo galeraren inguruko ezein ikastarotan parte hartu al duzu? Noiz? Lagungarri gertatu 

al zaizu? 

 Zure ustez, eskolen hezkuntza proiektuetan txertatuta al dago heriotzaren gaia? Zergatik uste 

duzu horrela dela? 

 Heriotzaren gaia eskoletan landuko balitz, zure ustez, ze onura erakarriko luke? Eta ze oztopo 

aurreikusten duzu? 

 Heriotza-gertakari esanguratsuren bat aipatu nahi al duzu? 



 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 54 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

3. Eranskina: 

 

Betiko ipuinaren fitxa teknikoa: 

 Izenburua: Betiko 

 Egilea: Alan Durant 

 Argitaletxea: Ttarttalo 

 Argitalpen data: 2005 

 Itzultzailea: Joxan Ormazabal 

 Ilustratzailea: Debi Gliori 

 Orri kopurua: 27 orrialde 

 

Irudiak: 

  Aurreko eta atzeko azalak 

 Hasierako irudiak 

 Bukaerako irudiak 
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4. Eranskina: 

 

Jarduera baten adibidea: Emozioen irudikapena.  

Liburutegi txokoan hainbat liburu, ipuin eta artelan aztertu ondoren emozio bat adierazten duen 

aurpegia irudikatzeko proposatzen diegu haurrei. Horretarako plastika txokoa erabiltzen dugu. 

  

 

Haur gehienek bere burua irudikatzen dute. Batzuk pozik, beste batzuk triste edo haserre... Irakaslearen 

laguntzaz emozio hori sortzen duen egoeraz hausnartzen dute, ondoren besteekin konpartitzeko. 

 

   

Danielak bere burua triste dagoenean irudikatu nahi du. 
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“Triste nago kastigatzen nautenean, lagun batekin parkean haserretzen naizenean, etxean nekatuta nagoenean.” 

 

Hezkuntzak bizitzen irakatsi behar du; bizitzarako hezkuntza behar du izan eta emozioak 

ikaskuntza iturri izateaz gain, ikaskuntzaren “motorra” ere badira, emoziorik gabe ez baitago 

ikaskuntzarik. 

 

Norberaren emozioak ezagutzeak norberaren burua ezagutzea dakar eta hau norberaren 

onarpenaren oinarria da. Emozioak konpartitzeak elkartzen gaitu eta bestearekin identifikatzea 

ahalbidetzen du, empatia garatzen delako. Bestea ulertu ahal izateko lehendabizi ezagutu behar dugu, 

bestearen onarpena berau ezagutzaren eskutik baitator. 
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Erik-ek bere burua pozik irudikatu nahi du. “Pozik nago aitak eta amak joastailuak eta goxokiak erosten 

dizkidatenean” 

 

  

Ekain-ek, aldiz, bere burua haserre dagoenean irudikatu du eta haserraldiaren arrazoiaz galdetuta bere 

anaia txikia aipatzen du. “Haserretzen naiz Lukenek jotzen nauenean, gauzak eta jostailuak kentzen dizkidanean 

eta baita ere ni nagoen tokia kentzen didanean”. 

 

 “El armario del pasado puede estar lleno de recuerdos o de fantasmas. Los recuerdos bien 

guardados forman parte de la historia emocional de cada uno, mientras que aquello que se cierra por 

temor a hacerle frente nos asusta toda la vida.  

 

 Es necesario, por tanto, que hablemos de las emociones, de los miedos y de su origen, de los 

interrogantes que nos surgen y de las respuetas a veces no encontradas. De manera cercana y sencilla 

pero siempre desde la honraded y sinceridad de nuestra verdad relativa.” (Montserrat Espert  eta Carme 

Boqué) 
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5. Eranskina: 

 

ORIENTABIDE METODOLOGIKOAK ETA EBALUAZIORAKO ORIENTABIDEAK 

(12/2009 DEKRETUA, urtarrilaren 20koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu, eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ikaskuntza horiek ezartzen dituena; EHAA - 2009ko urtarrilak 30, ostirala 21 

zk.) 

 

 Alde batetik, Haur Hezkuntzaren hezkuntza-xedea, eta bestetik, helburuetan ezarritako 

gaitasunak garatzea dira irakasle-talde bakoitzaren erreferenteak ikasleengan ikaskuntza esanguratsuak 

sustatuko dituzten irakaskuntza-prozesuak zehazteko eta haiek abian jartzeko. 

  

 Metodologia funtsezko curriculum-elementuetako bat da hezkuntzako asmoak betetzeko. 

Metodologian adierazten da hezkuntza-jardueraren berri ematen duen eta jarduera hori zehazten duen 

erabaki multzoa. 

  

 Irakasle-taldeak erabaki beharko du nola heldu irakaste- eta ikaste-prozesuan esku hartzen duten 

aldagaiei, eta, hartara, banakako eta taldeko ezaugarriei hobekien erantzungo dieten jardute didaktikoak 

aukeratu beharko ditu. Halaber, oinarrizko gaitasunak pixkanaka garatzeko aukera emango duten 

hezkuntza-proposamenak diseinatu beharko ditu. 

  

 Haurrek adin horietan nolakoak diren eta nola ikasten duten erakusten duen gaur egungo 

ezagutzaren oinarria abiapuntu hartuta, esku-hartze pedagogikoak honako printzipio metodologiko 

hauek izan beharko ditu erreferentetzat: 

 

1.– Aniztasunaren trataera. 

  

 Aniztasunari erantzuteak haur bakoitzaren motibazioei, beharrei, interesei eta ezaguera-estiloari 

egokitutako erantzuna eskaintzea dakar berekin. Banako bakoitzak gaitasun batzuk ditu, bere garapen-

erritmoa du eta bere ezaugarriak modu pertsonalean eta dinamikoan eraikitzen ditu, bizitzen dituen 

esperientzien, bere jatorri sozial, ekonomiko eta kulturalaren eta, nagusiki, prozesu horretan ematen 

zaion laguntzaren arabera. Eskolak, ildo beretik, egon litezkeen abiaburuko aldeak orekatu behar ditu. 

Horretarako, ikasleek garapen bidezkoa, orokorra eta harmonikoa izan dezaten ahalbidetuko duten 

hezkuntza-esperientziak, esperientzia kulturalak, teknologikoak eta antzekoak eskaini behar ditu. 
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 Irakasle-taldeak haurren alde pertsonalak kontuan hartu eta errespetatu egin behar ditu, eta 

zenbait programazio eta proposamen ireki egin beharko ditu. Programazio eta proposamen horiek, 

gauzatzen direnean, irakaskuntza-prozesua ikasle bakoitzaren behar pertsonaletara egokitzeko aukera 

eman behar dute. Ondorioz, jarduera estandarizaturik ez da egin behar besterik gabe, ezta taldean aldi 

berean gauzatzekoak ere, eta ezta guztientzat betekizun berak eskatzen dituzten emaitza bakarrak 

dituztenak ere. Horien ordez, denen interesei erantzungo dietenak eta, talde txikitan, ikasgelaren 

barruan hainbat mailatan lan egiteko aukera emango dutenak egin behar dira. 

 

 Haurren parte-hartze aktiboaren alde egiten duen Haur Eskolan askotariko kultura-adierazpenak 

azaleratzen dira. Hainbat jatorri geografiko eta kulturaletako haurrak izateak integrazio-prozesua 

erraztuko du, eta errespetua eta talde bakoitzak dakartzan balio positiboen trukea izango da nagusi. 

 

 Berariazko arreta merezi dute hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrek. Funtsezkoa da behar 

horiei garaiz antzematea eta arreta goiztiarra ematea, gizarte-zerbitzuetako, hezkuntzako eta osasuneko 

profesionalekin koordinatuta.  

 

 Ikusmolde globala. Hezkuntzako etapa honetako alderdirik nabarmenetariko bat zera da: adin 

horretan, haurrek modu globalean adierazten dituztela gauzak, izaten dituztela harremanak eta ikasten 

dutela. Beren adierazkortasunean, egoteko moduan eta inguruan duten munduarekin elkarrekintzan 

jardutean erakusten dute haurrek beren izaeraren osotasuna eta, era berean, garatu ere egiten du. Eta 

izaeraren alderdi afektibo-emozionala, zentzu-mugimenezkoa, harremanetarakoa eta soziala, eta 

kognitibo-hizkuntzazkoa sakon loturik daude eta ezin dira bereizi.  

 

 Globala izatearen printzipioak esan nahi du ikaskuntza hainbat loturaren emaitza dela, 

ikaskuntza berrien eta dagoeneko ikasita dutenen arteko harremanen emaitza, alegia. Gizabanakoak 

ezagutu nahi duen errealitatera hurbiltzeko prozesu globala da, eta prozesuak emaitza onak izango ditu, 

aukera ematen badu ezartzen diren harremanak eta eratzen diren esanahiak zabalak eta dibertsifikatuak 

izan daitezen. 

 

 Ikaskuntza-egoeretan haurren interesek izan behar dute abiapuntu, eta zenbait estrategia erabili 

behar dira interes horiek identifikatzeko: haurren jolasak eta jarduerak aztertzea egoera naturaletan, 

taldeari motibazio berezia eragingo dioten gertakariak identifikatzea, haurren lehentasunak ikertzea... 
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 Lan globalizatuak hainbat modalitate har ditzake (hala nola lan-proiektuak, ikaskuntza-

testuinguruak...), ikasleen adina eta egoera espezifikoa zein den.  

 

2.– Ikaskuntza esanguratsua. 

 

 Haurrek modu esanguratsuan ikasteko aukera izan dezaten, Haur Eskolak haurraren bizitzan 

garrantzi handia eta zentzu afektiboa duten esperientziak eta jarduerak sustatu behar ditu. Hau da, 

ikasleek errealitateko edozein alderdiri buruz zer dakiten eta zer pentsatzen duten abiapuntu hartuta, 

hezitzaile-taldeak ikasleen interesekin eta beharrekin bat egingo duten ikaskuntza-egoerak proposatu 

beharko ditu, helburu eta erabilgarritasun argia dutela betiere. 

 

 Labur esanda, Haur Eskolan esperientziak elkarrekin trukatzen dira, bizi eta gozatu egiten da, 

ikasi eta ulertu egiten dira, baldin, haiek, betiere, haurrentzat zentzua eta esanahia badute. 

 

 Jolasa eta haurren jarduera. Haur Hezkuntzan, ekintza da garapen- eta ikaskuntza-prozesuaren 

ardatza eta eragile nagusia. Haurrek, pertsonekin eta objektuekin izaten dituzten harremanezko 

esperientzietan, haien ezaugarriak, nolakotasunak eta aldeak aurkitzen dituzte, bai eta haien artean 

dauden harremanak ere. Gero, elementu eta harreman horiek buruan irudikatzen dituzte. Horrela, 

ekintza eta esperimentazioa abiapuntu hartuta, haurrak bere nortasuna eta mundua eratzen du, eta 

ekintzarako eta interpretaziorako bere eskemak egiten ditu, zuzen edo ez hain zuzen. 

 

 Bakoitzaren esperientzia pertsonalak eta gaitasunak eta ekarpenak lantzen diren ekintzazko eta 

parte-hartzeko testuinguruetan, haurrak bere gaitasunetan duen konfiantza, jakin-mina eta ekimena 

garatzen ditu. Erabakiak hartzea eta jarduera autonomoa izatea ere sendotzen dute testuinguru horiek.  

Hezkuntza-etapa honetan, jolasak, ikasteko tresna pribilegiatua denez, jarduera nagusia izan behar du, 

eta hainbat egoera, bizipen, ezagutza eta gaitasun bateratzeko gai.  

 

 Jolasak, bere aldaera guztietan (heuristikoa, soziala, psikomotorra, sinbolikoa...), jarduera 

atsegingarri eta berez motibatua denez, eremu aproposa sortzen du haurrek beren ekiteko gaitasuna 

garatzeko, arriskuei aurre egitekoa indartzeko, eta jarduteko modu berriak bilatzeko, porrotaren edo 

akatsen beldurrik gabe.  
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 Ekintza bakoitzak eragiten duen asebetetzeak berriz egitera bultzatzen ditu haurrak, eta horrek 

aukera ematen dio horretan parte hartzen duten eskema kognitiboak finkatzeko, bai eta mugimen-

garapena eta gorputzaren kontrol gero eta handiagoa eta asebetegarriagoa lortzeko. 

 

3.- Eskola-giroa: ongizate, afektu eta estimulu-eremua. 

 

 Afektua jasotzeko beharra lehen mailako beharra da, jateko edo babesa izateko beharra bezain 

oinarrizkoa. Haurrek harreman egonkorra eta jarraitua izatea behar dute, dauzkaten zaintza-, babes-, 

miaketa- eta jolas-beharrak asebetetzen dituzten pertsonekin. Harreman horiek ongizatea, konfiantza 

eta segurtasuna eragiten diete, eta atxikimendu-irudiak ezartzea eragiten dute. Atxikimendu-irudi horiek 

beti eta baldintzarik gabe eskura edukiko dituztela uste dute haurrek. 

 

 Atxikimendu-irudiek eragin erabakigarria dute garapen sozialean. Irudi horiekiko harremana 

abiapuntu hartuta, haurrak ingurukoekin komunikatzen ikasten du, eta baita bere jokabidea 

kontrolatzen eta gizarte-balioak, -arrazoiak eta -arauak barneratzen ere. Halako irudirik ez badago, 

haurrak segurtasunik gabe eta babesgabe sentitzen dira. Alderdi hori oso kontuan izan behar da Haur 

Eskolako egokitze-aldietako familiaren eta eskolaren arteko plangintza bateratuan.  

 

 Oro har, familia izaten da atxikimendu-lotura egokiak bermatzen dituena, eta eskolak lotura 

horiei lagundu behar die. Halaber, haurrei harrera beroa eta errespetuzkoa egitea ahalbidetuko duen 

egitura eskaini behar die, haur bakoitzaren erritmoak kontuan izanik. 

 

 Haur Eskolako irakasle-taldearen eginkizun garrantzitsuenetako bat konfiantzazko eta 

segurtasunezko giroa sortzea da, haurra giro horretan babestua eta onartua senti dadin. Horrek aukera 

emango dio bere buruan konfiantza sortzeko, bere ingurua arian-arian ezagutzeak sortzen dizkion 

erronkei aurre egiteko, eta baita ezagutza hori lortzeko tresnak eta estrategiak eskuratzeko ere. 

 

4.- Eremuen, denboraren eta baliabide materialen antolaketa. 

 

 Haurrek, oso adin txikia izanik, erritmo, interes eta behar desberdinak dituzte. Desberdintasun 

horiek errespetatu eta kontuan hartu behar dira, bai ikasgelako espazioaren eta denboraren antolakuntza 

planifikatzeko, bai eta eskolako jardueraren plangintza egiteko ere.  
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 Zenbait jarduera-eremu antolatu beharko dira, haurrek zer egin, nola egin eta norekin egin nahi 

duten aukeratu ahal izan dezaten. Horrela, ekimena eta autonomia garatzen lagunduko da. 

 

 Funtsezkoa da espazioa ulertzeko modu dinamikoa eta esanguratsua izatea, eta norbanako 

bakoitzaren esperientziekin eta ekarpenekin eraikitzen eta bilakatzen joatea espazio hori. 

 

 Halaber, hezitzaile-taldeak kontuan izan beharko du talde- jardueretako denbora eta banakako 

jardueretako denbora txandakatu egin behar direla, eskakizun-maila handiko jarduerak eta 

espontaneotasun bizikoak orekatu egin behar direla, eta denbora-sekuentzia bat planifikatu behar dela, 

egunak erreferentzia seguruekin egin dezan aurrera, haurrari laguntzeko parte hartzen, aurresaten eta 

bere jarduera berak arautzen.  

 

 Espazioaren eta denboraren plangintza egitean kontuan izan beharreko beste alderdi bat ere 

bada: alde batetik, hezitzaileak taldearen begi-ikuspegi osoa izan behar du, eta, bestetik, haurrak erraz 

ikusi behar du heldua. 

 

 Baliabide materialek estimulu ugariko giroa ekarri behar diote hezkuntza-prozesuari: 

harremanak erraztuko dituena, haurren jakin-min agortezina suspertuko duena eta, esperientzia 

esanguratsuak ekarriko dituen heinean, haurren garapen-aukerak handituko dituena. Ikastetxeek, 

estereotipoetatik ihesi, eskola-giroko berezko jostailuak, tresnak eta baliabide didaktikoak erabil daitezen 

sustatuko dute. Era berean, pertsona- eta jokabide-eredu ez-estereotipatuak edo ez-sexistak dituzten eta 

kultura desberdinetako haurren arteko bizikidetza sustatuko duten material didaktikoa aukeratuko da.  

 

5.-Haur Hezkuntzako ikastetxea: bizikidetzarako tokia. 

 

 Haur Hezkuntzako ikastetxeak haurrari garapenerako esperientzia-iturri ezin aberatsagoa 

ematen dio: beste haur batzuekin elkartzea. Eskolan sortzen diren harremanek, lankidetzak, gatazka 

txikiek eta berregokitzeek erraztu egiten dute haurren garapen intelektual, afektibo eta soziala. Prozesu 

horretan laguntzeko, era askotako taldekatzeak eskatzen dituzten jarduerak sustatu beharko dira: talde 

handiak, talde txikiak, binaka... 

 

 Arauek eta mugek, haurrei, beraiengandik zer espero den jakiten, eta zer egin behar duten, eta 

zer ez, jakiten lagundu behar diete. Ikasgelako harreman-giroari segurtasuna ematen eta autonomia 
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garatzen ere lagun du behar dute. Arau horiek argiak, malguak, egoerari egokituak, afektuzko giroan 

biziak eta gero eta bateratuagoak eta landuagoak izan behar dute. 

 

 Eskolak, era berean, esperientziak bizitzeko eta bere buruaren irudi positiboa egitea 

ahalbidetuko dioten proposamenak egiteko aukerak eman behar dizkio haurrari, bere gaitasunetan 

konfiantza izanik, pertsona gai gisa eta ikasteko aukerak dituen ikasle gisa ikusteko eta aintzakotzat 

hartzeko bere burua.  

 

 Hezitzaile-taldeak haurraren irakas- eta ikas-prozesuari lagundu egin behar dio, eta hura 

sendotu, eta aintzat hartu ahalegina egitea eta zailtasunak gainditzea, bai eta haurraren lorpenak ere.  

 

6.- Haur Hezkuntza: denon eginkizuna. 

 

 Haur Hezkuntzako hezkuntza-proiektua egitea, garatzea eta ebaluatzea irakasle-taldearen 

funtsezko eginkizunetako bat da. Planifikatzen diren programazioetan, bai eta proposamenetan ere, 

beharrezkoa izango da hezteko zeregina duten profesional guztien esku-hartzea eta koordinazioa, esku 

hartzeko jarraibide bateratuak hartzeko eta jarduera koherentea bermatzeko. Plangintza didaktikoak 

kontuan hartu beharko du, era berean, ikasleen aniztasunaren trataera, guztiek beren gaitasunak ahalik 

eta gehien garatzeko aukera izan dezaten. 

 

 Haur Hezkuntzako ziklo bakoitzean lanean diharduten hezitzaile-taldeen arteko koordinazioa 

eta horien eta Lehen Hezkuntzakoen arteko koordinazioa izateak jarraipena eta koherentzia emango die 

planteamendu didaktikoei, eta ikasitakoa sendotuko eta finkatuko dute.  

Familiaren eta eskolaren arteko interakzioa egoki finkatzea da kalitatezko Haur Hezkuntzaren funtsezko 

beste oinarri bat. Inguru bakoitzak bere protagonismoa eta egiteko modu bereziak ditu, baina biek dute 

helburu bera: haurren garapen osoan alderdi aktiboa izatea.  

 

 Heziketa-lana familian hasten da beti. Hezitzaileek eta irakasleek familiarekin banatu behar dute 

erantzukizun hori, eta haurrek familia-esparruan eskuratu dituzten prestakuntza-esperientziak osatu eta 

zabaldu behar dituzte.  

 

 Funtsezkoa da familiekin etengabeko komunikazioa izatea, bai eta familiek eskolan esku 

hartzeko bideak eta moduak ezartzea ere, hezkuntzako balioak eta irakaspenak haurren bizitzan sendoki 

sar daitezen.  
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 Azkenik, adierazi behar da hezkuntza-jarduera eskola-esparrutik haratago doala, eta 

erakundeekin, elkarteekin eta gizarteko beste talde batzuekin banatutako erantzukizun bihurtu beharko 

lukeela. Eskolak lagundu egin beharko luke gizartearekiko irekia izate hori, hezkuntza denon eginkizuna 

bihur dadin.  

 

7.- Ebaluazioa: prozesuen behaketa. 

 

 Ebaluazioa hezkuntza-prozesuaren zati da, eta hezkuntza-prozesua eta irakaskuntzaren kalitatea 

hobetzea du helburu. Horretarako, honako hauek hartzen ditu erreferentziatzat: ume bakoitzaren 

egoera, hezkuntza-sistemaren eta ikastetxearen xedeak eta helburuak, eta, hezkuntza-lana zein 

errealitatetan garatzen den, errealitate horren ezaugarriak. Hori dena hartzen du kontuan, eskolatutako 

haurrek ahalik eta gehien gara ditzaten beren ahalmenak modu oso eta orekatuan. 

 

 Ebaluazioa, taldearen aurrerapenak ere aztertzen dituen arren, banakatu egin behar da eta 

prozesu jarraitu eta etengabeko gisa planteatu behar da. Eta, ikaskuntzako eremu guztietan, haurren 

garapenari buruzko datu kualitatiboak eta adierazgarriak eman behar ditu. Orobat, esku-hartze 

didaktikoa egokitzeko aukera eman behar digu, hau da, prozesuko ondoz ondoko faseetan zenbait 

alderdi aldatzeko, onbideratzeko edo haiei berriz ekiteko aukera eman behar digu. 

 

 Hezitzaile-taldeak hasierako ebaluazioa hartu behar du abiapuntu. Ebaluazio horrek ikasle 

bakoitzaren egoera pertsonalei eta sozialei dagozkien informazioa bildu behar du, bai eta haren 

aurrerakuntza bultzatuko duten esku-hartzeen plangintza egiten lagunduko duten datu guztiak ere.  

 

 Etapa honetarako, ebaluatzeko teknika egokiena haurraren behaketa zuzena eta sistematikoa da. 

Garrantzitsua da irizpide argiak izatea, behagarriak eta erregistra daitezkeenak. Irizpide horiek 

ikaskuntza-estrategiak eta –prozesuak diseinatzeko, egokitzeko eta banakatzeko aukera eman behar 

dute. 

 

 Familiekin elkarrizketa egitea eta elkarrizketa horretan gertatzen den informazio-trukea dira 

ebaluazioan laguntzen duten beste elementu batzuk. 
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6. Eranskina: 

Maleta ibiltaria osatzeko proposatzen ditugun liburuen zehaztapena: 

 

ISBN: 978-84-9783-067-6 

 Añorga, P. eta Mitxelena, J. (2003) Adio, adio! Donostia: Elkar 

"Txantxangorri bat ikusten baldin badut nonbaiten, berehala geratzen naiz, eta 

"adio, adio" esaten diot. Izan ere, niretzat, txantxangorria txori bat baino 

gehiago da. Eta kontatuko dut zergaitik.".  

Aita batek istripuan hil zaion bere semeari buruz hitz egiten du liburuak. Gaia 

heriotza izanik ere, poesia dario liburuari. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-9746-530-4 

 Añorga, P. eta Mitxelena, J. (2009) Zaintxo Erein 

Heriotza eta doluaren gaia jorratzen duen liburua da honakoa. Liburuko haur 

protagonistari amona hil zaio, eta “zaintxo” izendaturiko kontzeptuaren bidez, 

dolu hori gainditzearen kontakizuna eskaintzen da orriz orri. Haurrak 

kontzeptua barneratuko du eta horrek bizitzaren garapenaren nondik norakoen 

oinarriak ulertarazten lagunduko dio. Ilustrazioak kontakizunaren tonua are 

markatuago egiten du, giro erabat iradokitzailea eraiki eta behin eta berriro 

errepikatzen diren sinboloak erabiliz, kontakizunaren bilakaera irudien bidez 

beste modu batean egituratzen da. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-7681-608-0 

 Berrettoni, M. eta Carrer, C. (2010) Sara, nor zara? Iruñea: Pamiela 

Sara horrelakoa da, orduak ematen ditu geldirik, hitzik esan gabe, entzun gabe, 

begiratu gabe, gehienetan ez da inorekin jostatzen. Nora ezean dabil beti bere 

pentsamenduetan murgilduta, inork ez daki non edo nola, bere munduan bizi da 

beti, bakarrik... Sara, nor zara? Autismoaren fenomenora hurbiltzeko modu 

poetiko eta goxoa da. Narratzaileak bere arreba nolakoa den ederki kontatzen 

digu. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-92696-01-7 

 

 Bley, A. (2009) ¿Qué viene después del mil? Bartzelona: Takatuka 

¿Y qué viene después del mil?, le pregunta la pequeña Lisa a su amigo Otto, con 

el cual está aprendiendo a contar las estrellas. Lisa ya sabe contar hasta dieciséis, 

pero en el cielo hay muchas más estrellas, por lo menos mil, le ha dicho el viejo 

Otto. Con él pasa ratos muy divertidos, pero un día Otto se pone enfermo y 

muere al cabo de un tiempo. A Lisa le cuesta acostumbrarse a su ausencia.  

Es un poético cuento ilustrado sobre una entrañable relación de amistad que 

puede servir de consuelo para todas aquellas personas que hayan perdido a un 

ser querido. (6 urtetik aurrera) 

http://www.pamiela.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sara_nor_sara__4cdac6e2c196d.jpg
http://www.pamiela.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sara_nor_sara__4cdac6e2c196d.jpg
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ISBN: 978-84-88342-29-4 

 

 Brami, E. eta Schamp, T (2000) Como todo lo que nace. Madril: Kókinos 

Si un adulto se encuentra ante la nada sencilla misión de explicar a los niños la 

naturalidad de la muerte, sin duda Como todo lo que nace puede ser un verdadero 

auxilio para mostrar que el ciclo de la vida, inevitablemente, termina en la 

muerte. Este álbum, escrito a la manera de un poema en versos libres, establece 

una analogía entre lo que sucede en el mundo de los animales, las plantas y los 

fenómenos naturales, y la existencia humana. Las imágenes son de un gran 

impacto visual. Con colores contrastantes y formas claramente identificables 

para los niños, organiza sus composiciones como grandes posters, en los que está 

presente, a manera de símbolo recurrente un pequeño o gran signo de 

interrogación. La presencia de las semillas (símbolo de germinación y nueva 

vida) es también un elemento reiterado. (3 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-236-7244-1 

 Brenifier, O. (2006) ¿Qué es la vida? Bartzelona: Edebé 

Seis grandes preguntas para hacer malabarismos con las ideas y para ver más allá 

de las apariencias. ¿Cómo ser feliz?, ¿Vas a ser el mejor?, ¿Por qué la vida es 

dura?, ¿Por qué existe el hombre?, ¿Por qué vivimos? y ¿Por qué nos morimos? 

En este libro se propone una primera iniciación al pensamiento para todos los 

niños y niñas que se hacen preguntas importantes sobre ellos mismos, sobre la 

vida, sobre el mundo. Para los adultos que prefieren dialogar con ellos en lugar 

de darles directamente una respuesta. (7 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8464-586-3 

 Browne, A. (2006) Kezkamuxelak. Pontevedra: Kalandraka 

Ibai beti dago kezkatan. Kapeluek eta zapatek kezkatzen dute. Hala berean 

kezkatzen dute hodeiek, euriak eta txori erraldoiek. Bere amona ere, neskatoa 

zelarik, kezka batean bizi zen, horregatik daki nola lagundu behar dion bilobari. 

(6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-86344-45-0 

 Buscaglia, L. (1988) El otoño de Freddy, la hoja. Bartzelona: Urano-Emecé 

Freddy es una hoja de un árbol. Como las demás hojas que le acompañan, va 

cambiando con el paso de las estaciones hasta caer finalmente en la nieve del 

invierno. Es una emocionante parábola sobre la vida y la muerte. (7 urtetik 

aurrera) 

 

http://www.amazon.es/gp/product/images/848464586X/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=599364031&s=books
http://www.amazon.es/gp/product/images/848464586X/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=599364031&s=books
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://puertolibros.com/pics/10280.jpg&imgrefurl=http://puertolibros.com/detalle_libro.php%3Flibro%3D10280&usg=__xB_TudRKyTq9GbNGzvX1jrcnhdE=&h=500&w=499&sz=42&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=CnIA6VeWuHPkfM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=dlIIT6DlJ82FhQez4_WOCQ&prev=/search%3Fq%3Del%2Boto%25C3%25B1o%2Bde%2Bfreddy%2Bla%2Bhoja%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1GPEA_es%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://puertolibros.com/pics/10280.jpg&imgrefurl=http://puertolibros.com/detalle_libro.php%3Flibro%3D10280&usg=__xB_TudRKyTq9GbNGzvX1jrcnhdE=&h=500&w=499&sz=42&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=CnIA6VeWuHPkfM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=dlIIT6DlJ82FhQez4_WOCQ&prev=/search%3Fq%3Del%2Boto%25C3%25B1o%2Bde%2Bfreddy%2Bla%2Bhoja%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1GPEA_es%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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ISBN: 978-84-92750-14-6 

 Carle, E. (2011) La semillita. Madril: Kókinos 

Diez semillas de girasol son arrastradas por el viento. Se enfrentan a un largo 

viaje, lleno de aventuras. La semilla más pequeñita, tras vencer las dificultades, 

se convertirá en un radiante y hermoso girasol. 

Un texto sencillo, pero poético, arropado por coloridos collages, nos explica, 

como en un susurro, el milagroso ciclo de la vida. (0 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8136-577-1 

 

 Casalderrey, F. eta Lima, T. (2010) Mattinen beldur-kutxa. Tafalla: OQO-

Txalaparta 

Album ilustratu honetan ikusi dezakegu haur batek nola egiten dien aurre bere 

beldurrei. Mattin ez zen gainerako haurrak bezalakoa: Munduko haurrik 

beldurtiena zen Mattin! Amonak, azkenean, galdetu zion: “Baina, Mattin, 

nolatan haiz hain beldurtia? Hire beldurren bilduma egingo bahu, munduko 

txapelduna izango hintzateke. Munduko txapelduna! Mattini asko gustatu 

zitzaion ideia hura. Orduz geroztik, zurezko kutxa handi-handia dauka eta 

hantxe sartzen ditu beldur guztiak. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-8481313574 

 Cortina, M. eta Pequero, A. (2001) ¿Dónde está el abuelo? Valentzia: 

Tàndem 

Esta es la pregunta que se hace una niña que hace unos días que no ve a su 

abuelo, no está. Pregunta a su madre, a su padre, a su abuela... y obtiene 

diferentes respuestas... (3 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8091-997-5 

 Durant, A. eta Gliori, D. (2005) Betiko. Donostia: Ttarttalo 

Lau animalia elkarrekin bizi dira, oso gustura. Azeria hiltzen da, eta besteek 

duten tristura eta lagunaren falta ezin dute gainditu. Baina egun batean urtxintxa 

bisita bat egitera dator eta erakusten die nola gainditu dezaketen egoera.  

(3 urtetik aurrera) 

 

ISNB: 978-84-9612-302-1 

 Elffers, J. eta Freymann, S. (2003) Vegetal cómo sientes. Bartzelona: 

Tuscania 

"Para crear estas estructuras, recorrimos los mercados de la zona metropolitana 

de Nueva York buscando frutas y verduras expresivas. Se tallaron con un 

sencillo cuchillo Exacto y se realzaron las expresiones con materiales naturales 

tales como los frijoles con puntos negros para los ojos y jugo de remolacha para 

la boca. Después se fotografiaron las esculturas sobre distintos fondos 

monocromos para conseguir el estado de ánimo deseado." (0 urtetik aurrera) 

http://www.amazon.es/gp/product/images/8481313572/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=599364031&s=books
http://www.amazon.es/gp/product/images/8481313572/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=599364031&s=books
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://afloteah.files.wordpress.com/2010/05/vegetal-como-sientes.jpg&imgrefurl=http://afloteah.wordpress.com/2010/05/18/vegetal-como-sientes/&usg=__nrYg0ll5b-HuTJY5xxGtSNAI2PU=&h=320&w=251&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=ZFE3cfYiFWWxZM:&tbnh=118&tbnw=93&ei=sUoIT4muFYm2hAen1ZGHCQ&prev=/images%3Fq%3Dvegetal%2Bcomo%2Bsientes%26hl%3Des%26sa%3DX%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1GPEA_es%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://afloteah.files.wordpress.com/2010/05/vegetal-como-sientes.jpg&imgrefurl=http://afloteah.wordpress.com/2010/05/18/vegetal-como-sientes/&usg=__nrYg0ll5b-HuTJY5xxGtSNAI2PU=&h=320&w=251&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=ZFE3cfYiFWWxZM:&tbnh=118&tbnw=93&ei=sUoIT4muFYm2hAen1ZGHCQ&prev=/images%3Fq%3Dvegetal%2Bcomo%2Bsientes%26hl%3Des%26sa%3DX%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1GPEA_es%26tbm%3Disch&itbs=1
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ISBN: 978-84-9576-572-7 

 Fried, A. eta Gleich, J. (2003) Aitona joan egin da. Donostia: Hiria  

Brunok asko maite zuen aitona, baina aitona joan egin da 

 

ISBN: 978-84-480-1630-2 

 Gray, N. eta Cabban, V. (1999) Osito y su abuelo. Bartzelona: Timun Mas 

Nada le gustaba más a Osito que visitar a su abuelo cada viernes. Merendaban 

juntos y luego subían a la casa del árbol en el jardín para contemplar el mundo 

desde allí. El abuelo le explicaba a Osito historias de cuando él era pequeño. 

Pero un buen día se llevaron a su abuelo al hospital. Estaba demasiado débil 

para segui explicándole a osito sus historias. Ésta vez fue Osito quien contó una 

historia y cuando acabó, el abuelo cayó en el más profundo sueño.  

(3 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8464-169-4 

 Heras, Ch. eta Osuna, R. (2002) Amama eta Aitita. Pontevedra: 

Kalandraka 

Denok zahartzen gara, bizitzaren legea da. Baina edertasuna ez da higatzen 

urteekin, aldatu besterik ez da egiten. Istorio erromantiko bat, metaforaz 

hornitua. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-88669-85-2 

 Igerabide, J.K. (1999) Hamabi galdera pianoari. Alberdania 

Ama hil, eta pianoaren aurrean hamalau urteko neska batek egiten duen barne-

bakarrizketan oinarritutako nobela hau heriotzari buruzko hausnarketa bat da, 

baina ez era intelektual batean emana, nerabeak, gauzak pentsatu baino, sentitu 

egiten baititu. (10 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8263-359-6 

 Kazabon, A. eta Alonso, A. (2006) Elurrezko pilotak. Bilbao: Aizkorri 

Mendi tontor handi-handi baten azpiko borda zahar batean bizi da Goiara neska 

ttiki-ttikia bere aitona Erramunekin. Aita ikazkina da eta urtean behin baino ez 

doa opariekin elurrezko pilotak botatzera bordako atera. Goiararen ama mendi-

tontorrean dagoela esaten dute eta egun batean, neskatoa mendira igotzen da 

bere bila. Inoiz baino gorago heldu zen egun hartan. Bazirudien iritsiko zela 

hainbat amestutako gailurrara, baina beste behin ere, ilargiak uste baino 

azkarrago bidali zuen eguzkia lotara, argia itzalita. (6 urtetik aurrera) 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://content.cyberferia.com/getcover.ashx%3FISBN%3D9788448016302%26size%3D3%26coverNumber%3D1&imgrefurl=http://www.lsf.com.ar/libros/30/OSITO-Y-SU-ABUELO/&usg=__rcY3YGiGgCOP0uWtWAzBhOjANHY=&h=373&w=288&sz=32&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=kNwkxiHiHQ6J9M:&tbnh=122&tbnw=94&ei=41IIT4KFD8iohAfbm9G0CQ&prev=/search%3Fq%3Dosito%2By%2Bsu%2Babuelo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1GPEA_es%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://content.cyberferia.com/getcover.ashx%3FISBN%3D9788448016302%26size%3D3%26coverNumber%3D1&imgrefurl=http://www.lsf.com.ar/libros/30/OSITO-Y-SU-ABUELO/&usg=__rcY3YGiGgCOP0uWtWAzBhOjANHY=&h=373&w=288&sz=32&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=kNwkxiHiHQ6J9M:&tbnh=122&tbnw=94&ei=41IIT4KFD8iohAfbm9G0CQ&prev=/search%3Fq%3Dosito%2By%2Bsu%2Babuelo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26rlz%3D1W1GPEA_es%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.alberdania.net/intranet/upload/images/libros/img_lar_218.jpg
http://www.alberdania.net/intranet/upload/images/libros/img_lar_218.jpg


 
KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: Heriotzaren trataera eskolan 
Idoia Sara 

Data: 2012ko otsaila orrialdea: 73 

HUMANITATEAK ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

 

ISBN: 978-84-96629-54-7 

 Keselman, G. eta Rubio, G. (2009) No te vayas.  Madril: Kókinos 

A Catalina no le gustan las despedidas. Siente algo raro cada vez que se pone el 

sol, se vuela su globo, se le cae un diente o su papá apaga la luz, pero 

comprenderá que algunas cosas tienen que marcharse para que otras igual de 

bonitas, divertidas y reconfortantes puedan llegar. (3 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-9675-580-2 

 

 Landa, M. eta Landa, E. (2011) Aitonaren txalupan. Bilbao: A Fortiori 

Maider aitonaz gogoratzen da nostalgiaz eta kariño handiz, honek eraman ohi 

baitzuen berarekin arrantza egitera. Aitona hil da, baina, egun batean, Maider 

aitonaren txalupan bakarrik doanean, zerbait harrigarria gertatzen da… Ipuin 

honetan, Maiderrek onartu egingo du egia mingarria: aitona berarekin ez 

dagoela. Idazleak, Mariasun Landak, heriotzaren gaia ikutzen du bere ohiko 

estiloaz: intimismoa, hurbiltasuna, errealismoa eta samurtasuna maisuki 

elkarlotuz. (7 utetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-271-3104-0 

 Meabe, M. A. eta Eibar, E. (2010) Mila magnolia lore. Bilbao: 

Gero/Mensajero 

Ume bat gaixorik ospitalean. Marrazki eta poemen bidez erantzungo die une 

ilun horretako galderei. Leihoaz bestaldean, magnolia bat, beste norabait 

bidaiatzeko txalupak diruditen lorez beterik. (8 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-9843-043-1 

 

 Meinderts, K. eta Fienieg, A. (2007) Itsasargia. Donostia: Ttarttalo 

Xaharra da amona, baina zaharragoa itsasargia. Askoz zaharragoa. Pentsa, 

amona neskatila musugorria zenean itsasargia zaharra zen jada. Duna atzeko 

herrixkan bizi zen orduan amona. Orain itsasargiko gela biribilean bizi da, han 

goian, Jonasekin. Jonasek itsasargiaren magaleko barazkiak zaintzen ditu. Oiloak 

ere bai. Eta berak garbitzen ditu arropak. Ilunabarrean itsasargiko sua pizten du, 

eta tea hartzen du amonarekin. Gauero, istorio bera kontatzen dio amonari, 

amonak berari mila eta bat aldiz kontaturikoa. Sagar gorrien koloreko masailak 

eta udazken zaporeko ahoa zuen neskatila zoriontsu bati buruzko istorioa da. 

Herrixkako dantza-saio baten ostean itsasargiko gela biribilean bizitzearekin 

amets egin zuen neskatila bati buruzkoa. (8 urtetik aurrera) 

 

http://www.editorialkokinos.com/wp-content/uploads/no-te-vayas_l.jpg
http://www.editorialkokinos.com/wp-content/uploads/no-te-vayas_l.jpg
http://afortiori-bilbao.com/editorial/documents/P_ImageFull/400400_P_ImageFull_70.jpg
http://afortiori-bilbao.com/editorial/documents/P_ImageFull/400400_P_ImageFull_70.jpg
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ISBN: 978-84-9843-321-0 

 Mies Van Hout (2011) Pozik. Donostia: Ttarttalo 

Jaiotzen garenetik sentimenduak ditugu; batzuetan atseginak, bestetan 

gogaikarriak. Liburu honetan murgildu ahala, arraintxoek jakin-mina izatetik 

triste izatera eramango gaituzte, baita ausart, lotsati, harro, haserre, eta, azkenik, 

zoriontsu izatera ere. Pozik liburuak aukera ematen digu guztioi, helduoi zein 

txikioi, gure sentimenduak ikusteko, gozatzeko eta haiei buruz mintzatzeko.  

(0 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8331-705-1 

 Ormazabal, J. eta Mitxelena, J. (2000) Amona bizikletan. Donostia: 

Elkarlanean 

Bost urte dira aitona hil zela eta ganbaran zintzilik geratu zen haren bizikleta 

zaharra. Atzo zer bururatuko amonari eta, ganbarara joan, aitonaren bizikletari 

hautsak kendu eta bi gurpilak puztu zizkion. Sarritan hitz egiten du amonak 

aitonarekin. (7 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-263-5637-6  

 Piquemal, M. eta Nouhen, É. (2005) Mi miel, mi dulzura. Zaragoza: 

Edelvives 

Jadiya vive en España, pero su corazón pertenece a dos países porque en 

Marruecos vive su abuela, la que le canta canciones y le cuenta historias en ese 

idioma mágico. Un día, la niña debe aprender a aceptar que la abuela no estará 

más esperándola y que debe conformarse con su recuerdo y con el precioso 

kaftan que tejió para ella. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 84-8464-227-5 

 Ramón, E. eta Osuna, R. (2003) Ez da erraza, katagorri. Pontevedra: 

Kalandraka 

Album honetan heriotzarekin egingo dugu topo. Ama hil eta gero oso maitekiro 

kontatzen da katagorri-kumearen sufrimendua. Alde batetik, buruan bueltaka 

dabiltzan sentimendu kontrajarriak (bakardadea, haserrea amaren faltagatik, 

etab.) eta, bestetik, aitaren ahaleginak semeari laguntzeko. Hontza ere –basoko 

laguna– saiatuko da katagorriari babesa ematen, baina paisaiak eta inguruan 

duen guztiak amaren gogoa ekartzen diote. Oso lagungarria gerta dakioke 

gertukoren baten heriotza izan duenari; eta heldu batek haur txikiei kontatzeko 

ere, oso aproposa da. (3 urtetik aurrera) 
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ISBN: 978-84-667-0616-2 

 Rodenas, A. eta Solé Vendrell, C. (2001) Un puñado de besos. Madril: 

Anaya 

Kati tiene una cajita llena de besos dulces. Cuando va al colegio, siempre lleva 

alguno en su bolsa... y lo suele utilizar, porque ¡qué bien le sienta un beso a 

César cuando llora porque se va su madre, o al peleón de Diego!... También ella 

recibe de vuelta los besos de los compañeros cuando lo necesita. Y es que un 

buen puñado de besos es lo mejor para sentirse feliz. (3 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-8488-151-3 

 Rosen, M. eta Blake, Q. (2004) El libro triste. Bartzelona: Serres 

Un hombre está muy triste porque lleva una vida triste desde que murió su hijo. 

Su madre también ha fallecido. Piensa mucho sobre la tristeza y escribe algunas 

de las cosas que piensa. Además, busca constantemente cosas que le hagan bien, 

que le permitan salir de este estado, y aunque no es sencillo, intentarlo vale la 

pena. La tristeza existe y muchas veces hay que aprender a convivir con ella, lo 

que con frecuencia no es nada sencillo. (8 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 978-84-271-3256-6 

 Suarez, C. eta Eibar, E. (2011) Muxurik nahi? Bilbao: 

Mezulari/Mensajero 

Kariñe deitzen naiz eta oso neska zalamera naiz. Muxuak eta besarkadak ematea 

gustatzen zait. Ohartu naiz jende askori ez zaizkiola muxuak gustatzen, baina nik 

ezin dut muxutxoak eta estutuak eman gabe eguna pasa. Muxuak eta besarkadak. 

Biak batera edo besarkada bat lehenago eta gero pot bat. Edo pare bat. Edo 

hamaika pot. (6 urtetik aurrera) 

 

ISBN: 2-84-963-026-8 

 Ungerer, T. (2006) Otto Uztaritze: Ikas 

 “Otto, zaharra haiz” pentsatu dut antikuario baten bitrinan aurkitu naizen 

egunean... Otto ilaunezko hartz baten autobiografia dugu. Alemanian egin zuten 

eta Daviden urtebetetze oparia izan zen, nahiz eta gero, Davidek Oskarri 

oparituko dion. Oskar Daviden lagun judutarra da eta harekin munduko bigarren 

gerratearen holokaustoaren drama biziko du.  

Itxaro Bordak eginiko itzulpena da. (8 urtetik gora) 

 

ISBN: 978-84-9843-173-5 

 Van den Abeele, V. eta Dubois, C. K. (2009) Amonak Alzhei... zer? 

Donostia: Ttarttalo 

Katixak bere amonak Alzheimer gaixotasuna duela jakin du. Alzhei… zer? 

Katixak ezin du hitz hori ulertu. Gauza bat baino ez daki: amonak laguntza 

behar du. (6 urtetik aurrera) 

http://1.bp.blogspot.com/_wurhF7D8sg8/TMiY_7ffX7I/AAAAAAAAIng/qO2vW9s8PTY/s1600/pu%C3%B1adobesoscuento.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_wurhF7D8sg8/TMiY_7ffX7I/AAAAAAAAIng/qO2vW9s8PTY/s1600/pu%C3%B1adobesoscuento.jpg
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ISBN: 978-84-261-3183-6 

 Verrept, P. (2001) Te echo de menos. Bartzelona: Juventud 

A los amigos que se han mudado de barrio puedes ir a visitarlos; pero cuando 

una persona que amas ha muerto, quiere decir que no la vuelves a ver más en 

este mundo y que la vas a echar mucho de menos. (3 urtetik gora) 

 

ISBN: 978-84-261-2404-3 

 Wilhelm, H. (2002) Yo siempre te querré.  Bartzelona: Juventud 

Este libro es la historia de Elfi, la mejor perrita del mundo. Y también de la 

profunda amistad entre un niño y un perro.  Se crían  juntos, pero Elfi crece 

más deprisa que su joven dueño, y después de una feliz vida de perro llega el  

momento en que Elfi se despide para siempre. Este libro muestra sobre todo la 

importancia que tiene expresar los sentimientos. (5 urtetik gora) 

 

ISBN: 84-8118-818-2 

 Zubeldia, I. eta Gubianes, V. (2006) Ama! Bilbao: Giltza-Edebé 

Beatrizek zortzi urte ditu. Neba bat dauka: Alex. Beatriz askotan gogoratzen da 

amarekin, duela bi urte hil baitzen. Dena den, orain ez da hain triste eta goibel 

egoten, jakin badakielako izar eder bat dagoela zeruan familiari argi egiten. (6 

urtetik gora) 

 

 

 

 

7.- Eranskina: 

 

 Bost urteko haurrekin heriotzari buruz hizketan (bideoa) 

 Egileak: Iribarren, J. eta Sara, I. (2011) 

 Iruñeko Sanduzelai Ikastetxe Publikoan grabatua, 2011ko otsailaren 18an. 

 Iraupena: 5 minutu eta 44 segundu.
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