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Hitzaurrea
2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege
Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau
ezartzen du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin
eta defendatu behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean
edukiko ditu, ikasketa planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako
gaitasunak eskuratu eta ebaluatu behar ditu”.
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak,
ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia
dauka. Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Lehen Hezkuntzako
irakasle

lanetan

aritzeko

gaitzen

duten

unibertsitateko

titulu

ofizialak

egiaztatzeko baldintzak ezartzen dituenak arautzen du titulu hau; era
subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko
bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen arautegia aplikatzen da.
ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen ikasketaplan guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz
arduratzen da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa
eta dizplinakoa da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum
daukagu, zeinean graduko ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten
gaitasunak deskribatzen baitira. Azken modulu honetan dago Gradu Amaierako
Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako gaitasun guztiak islatu behar
dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez zehazten gradua lortzeko
beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, unibertsitateek
ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak ezarriz,
gehienetan.
Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu
Amaierako Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots,
oinarrizko prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek
eskatzen

baitira

Lehen

Hezkuntzako

unibertsitateko titulu ofizial guztietan
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Laburpena
Gaur egungo gizartean aldaketak etengabe ematen dira, aldaketen garaian
murgildurik gaudela esan dezakegu. Aldaketa horiek bizitza sozialean,
pertsonalean eta ekonomikoan eragiten dute, erronka berriak sortuz. Ondorioz,
hezkuntza erronka horiei eta ikasleek aurkeztu ditzaketen arazo berriei aurre
egiteko eta erantzuna emateko prestatuta egon behar da. Horretarako,
hezkuntza holistikoa proposatzen dugu XXI. mendeko gizartean oinarritutako
hezkuntza gisa. Hezkuntza holistikoa ez da XXI. mendean sortutako ikuspuntu
berria; historikoki garatu diren hainbat korronteetatik, ikerketa epistemologiko
nahiz psikopedagogikoetatik eragin nabarmenak jaso izan ditu. Hezkuntza
holistikoaren bitartez, pertsonaren garapen integrala lortu nahi da, osotasunean
zentratutako ikuspegia ematen baitu. Garapen hori lortzeko, lau dimentsioen
arteko lanketa orekatsua eman behar da: dimentsio fisikoa, kognitiboa,
emozionala eta transzendentala nahiz espirituala lantzea.
Hitz gakoak: hezkuntza; holismoa; integrazioa; osotasuna; kontzientzia.

Resumen
Vivimos inmersos en una sociedad de constante cambio. Esos cambios, tienen
cierta influencia en la vida social, personal y económica de cada individuo
planteando nuevos desafíos. Por lo tanto, la escuela debe de estar preparada
para responder de la manera más eficaz y significativa a esos nuevos desafíos
o a las nuevas problemáticas que presentan los alumnos y alumnas. Para ello,
proponemos la educación holística, una educación basada en la sociedad del
siglo XXI. De todas formas, la educación holística no es una nueva corriente
que surge en el siglo XXI. La educación holística reúne ideas de diferentes
corrientes históricas, de investigaciones epistemológicas, psicológicas y
pedagógicas. El objetivo de la educación holística es formar a cada individuo
de una manera integrada consiguiendo su máximo desarrollo, para ello, es
fundamental que la educación trabaje sobre las siguientes cuatro dimensiones
de una manera harmónica: dimensión física, cognitiva, emocional y
trascendental o espiritual.
Palabras clave: educación; holismo; integración; totalidad; conciencia.
Hezkuntza holistikoa: XXI. mendeko hezkuntza erronka
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Abstract
We live in a constant change society. These changes have an influence on
social, personal and economic life of each person presenting new
challenges. Therefore, school must be ready to respond in the most effective
and meaningful way to these new challenges or to new problematics
presented by the students. In order to get this, the holistic education is
proposed as an education based on the XXI century. Anyway, holistic
education is not a new trend emerging in the twenty-first century. Holistic
education brings together ideas from different historical currents, and also
from epistemological, psychological and pedagogical researches. The aim of
holistic education is training each person in an integrated manner so as they
can achieve their maximum development. For it, it is essential that this
education worked on the following fourth dimensions in a harmonious way:
physical, cognitive, emotional and spiritual or transcendental.
Keywords: education; holism; integration; whole; consciousness.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo presenta la educación holística como paradigma del siglo
XXI, es decir, de la sociedad de hoy en día. Vivimos sumergidos en una
sociedad de cambios continuos. Esos cambios han presentado nuevas
problemáticas y necesidades. Para ello, la educación debe de estar dispuesta
y preparada; por un lado, la educación tiene que estar dispuesta a formar
personas que sean capaz de intervenir de una manera crítica y consciente en
la realidad con la que se van a encontrar. Por otro lado, la educación tiene que
estar preparada a la hora de saber responder a los problemas, necesidades o
intereses que va a presentar el alumnado de una manera adecuada y
significativa.
De todas formas, la educación de hoy en día se construyó en la época de la
Ilustración con la intención de saciar las necesidades y responder a la
problemática de aquellos tiempos, es decir, se adecuó a una sociedad
meramente industrializada. Por lo tanto, es bastante paradójico que una
escuela diseñada para la sociedad industrial pueda hoy en día ofrecer una
educación adecuada. En la época industrial, la sociedad se consideraba
homogénea y las prácticas eran estandarizadas. Por lo tanto, esos principios ya
no tienen lugar en la sociedad del siglo XXI ya que nos encontramos ante una
sociedad

muy

diversa

culturalmente,

económicamente,

físicamente,

moralmente, personalmente etc.
De esta manera, queda patente la necesidad de otro tipo de educación. Por
ese motivo, proponemos la educación holística, una educación basada en el
desarrollo integral del individuo. La educación holística no es un método, ni una
corriente pedagógica basada en varias investigaciones epistemológicas,
psicológicas y pedagógicas reúne todas esas ideas y propone la educación
integral del ser humano, tomando conciencia y comprometido con la naturaleza
y con la comunidad.
En la educación holística el ser humano es concebido como un ser de relación.
Para ello, además de conocerse a sí mismo, se plantea que las relaciones que
construya junto a los demás sean sanas y basadas en valores como la
Ainhoa Iribarren Blasco
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inclusión, democracia, paz, conciencia crítica, etc. Por lo tanto, se propone
trabajar sobre las siguientes cuatro dimensiones:


Dimensión física: orientada a la toma de conciencia del cuerpo humano.



Dimensión emocional: basada en una educación emocional.



Dimensión cognitiva: tiene como objetivo el desarrollo del hemisferio
izquierdo y derecho de una manera armónica y equilibrada.



Dimensión trascendental: dirigida hacia el desarrollo de la conciencia
para que cada persona logre obtener su verdadera esencia.

Hezkuntza holistikoa: XXI. mendeko hezkuntza erronka
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1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DEL
TRABAJO
El primer punto del trabajo consiste en explicar, por un lado, la justificación de
haber elegido el tema de la educación holística y cuál ha sido la mayor
motivación. Por otro lado, definiré los objetivos que personalmente me gustaría
conseguir con este Trabajo de Fin de Grado. Por último, presentaré como se ha
decidido estructurar y organizar el trabajo.
1.1 Antecedentes
La elección de este tema surge al comprobar que durante cuatro años de
carrera, nunca ningún docente nos ha hablado sobre ello. Para mí era un tema
totalmente desconocido. Así pues, por mera curiosidad me puse a investigar y
a leer por mi cuenta. El tema me encanto, ya que hoy en día la educación
integral está en decadencia, fomentándose más la educación mecanicista
como luego se va a explicar.
Por consiguiente, gracias a mi curiosidad, ganas de aprender, ganas de
mejorar lo vivido, debido a mi descontento con la educación de hoy en día y,
sobre todo, porque como futura profesora creo en otro tipo de educación he
decidido especializarme en este ámbito.
A la hora de buscar información, queda patente la escasa bibliografía sobre la
educación holística. De todas formas, como la educación holística engloba
varios temas, investigar acerca de ellos no me ha resultado difícil, pero obtener
información sobre la educación holística en sí ha sido complicado, ya que, la
educación holística como bien se ha explicado en el punto de la introducción es
el resultado de varias corrientes pedagógicas, investigaciones psicológicas y
epistemológicas.
1.2. Objetivos
La intención personal que me propongo con este Trabajo de Fin de Grado está
resumida entorno a los siguientes cinco objetivos:
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1. Conocer y profundizar en la educación holística: significado etimológico,
definición, etc.

2. Revalorar nuestras creencias y conocimientos sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje que se pueden desarrollar dentro de un modelo de
educación holística.

3. Estudiar cómo desarrollar el potencial intelectual, emocional, físico y
transcendental del alumnado.

4. Desarrollar mi grado de autoconocimiento siendo consciente de mis propios
procesos de pensamiento y de mis emociones para poder llevar a cabo una
educación transformadora con mi futuro alumnado.

5. Ser capaz de diseñar una propuesta didáctica que contemple y permita
trabajar adecuadamente las diferentes dimensiones que se distinguen en la
educación holística.
Así pues, queda patente que el siguiente Trabajo de Fin de Grado tiene como
mayor objetivo presentar otro tipo de educación y realizar una profunda
investigación acerca de la educación holística.
Además de formarme en este tema, como futura profesora tengo la sensación
de que la formación recibida durante la carrera de magisterio no es suficiente.
Algunos temas de la educación se han trabajado por encima o directamente ni
se han trabajo, por ejemplo, en lo que respecta a la educación emocional,
dimensión transcendental, aprender a ser, etc. no hemos recibido ningún tipo
de formación. De esta manera, me gustaría completar algunas de las carencias
de mis estudios.

1.3. Estructuración del trabajo
El trabajo de fin de Grado “Hezkuntza holistikoa: XXI. mendeko hezkuntza
paradigma” está estructurado en torno a dos partes: por un lado, en la primera
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parte podemos encontrar el marco teórico y por otro lado, en la segunda parte
se plantea una propuesta práctica de la educación holística.
En lo que concierne a la parte teórica, se explica el significado de la palabra
holismo, que es la educación holística, las corrientes que han influido sobre
ella, escenarios de la educación holística, dimensiones, la práctica y por último,
se analiza la relación entre la educación holística y el “Informe Delors”
(UNESCO, 1996).
La segunda parte, como se ha dicho anteriormente consiste en presentar una
propuesta práctica de la educación holística. En ella podemos encontrar los
objetivos que se quieren conseguir, la metodología que se llevará a cabo, los
ejercicios y la evaluación con la intención de mejora.
En la siguiente tabla podemos visualizar mejor la separación de las dos partes
del trabajo. Para ello, se ha dividido el marco teórico y práctico en dos bloques
y en cada uno se ha puesto el punto correspondiente del trabajo:
Tabla 1. Estructuración del trabajo
Marco teórico
“Hezkuntza holistikoaren definizioa”

Marco práctico
“Alderdi praktikoa: Hezkuntza
holistikoaren aplikapen praktikoa”

“Holismoaren jatorria”
“Hezkuntza holistikoaren
mugimendua”
“Holismoaren dimentsioak”
“Hezkuntza, altxor ezkutua”

Ainhoa Iribarren Blasco
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2. HEZKUNTZA HOLISTIKOAREN DEFINIZIOA m
Hezkuntza holistikoaren gaian murgildu aurretik, hitzaren esanahi etimologikoa
ezagutzea eta ulertzea beharrezkoa da ondorengo ikerketaren puntuak hobeto
ulertzeko.
Definizioaren atalean, esanahi etimologikoaz gain, hezkuntza holistikoa zer den
azaltzera ekingo da, izan ere, lana hezkuntza holistikoan oinarrituta dagoenez,
horren ulermenari garrantzia eman nahi zaio, ezinezkotzat hartzen baita
hezkuntza holistikoa zer den ezagutu gabe, sakontasunean azterketa egitea.
2. 1 Esanahi etimologikoa
Holismo hitzak, “holos“ aurrizkiaz osatuta dago. Real Academia Españolak
(http://www.rae.es/) dio “holos” aurrizkiak antzinako grezierazko ὁλο- hitzetik
datorrela, euskaraz “osotasun” eta “bateratasun” esan nahi duena. Hala ere,
osotasun edota holos bakoitzak elementu desberdinak biltzen eta batzen ditu,
elementu guzti horien artean desberdintasunak aurkitzen ditugularik. González,
Ana Mariak (2001:31-32) aipatutakoa hobeto ulertzeko adibide bat ematen du:
“holos Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleak dira, taldea osotasun edota
bateratasun bat da baina 20 pertsona desberdinez osatuta dago, eta pertsona
bakoitza osotasun independente bat da”.
Beraz, holismoak defendatzen du izaki bizidun bakoitza holon bat dela, hots,
osotasun baten partaidea, eta holon bakoitza errepikaezina eta bakarra dela.
Holon horien artean erlazioak daude; holon horiek elkar eragiten dute,
elkarrekin erlazionatzen dira, komunikatzen dira, jarduten dute, besteak beste.
2.1 Hezkuntza holistikoaren definizioa
Holismoaren hitzaren esanahia ezagututa, holismoa hezkuntzan aplikatuta zer
den aztertuko dugu.

Hasi baino lehen, esan beharra dago hezkuntza

holistikoaren inguruan ez dagoela definizioa unibertsal bat.

Yus, Rafaelen

(2001) arabera, Millerek dio hezkuntza holistikoan pertsona bakoitza bere
identitatea, bizitzaren esanahia eta helburuak aurkitzen dituela, baina prozesu
Hezkuntza holistikoa: XXI. mendeko hezkuntza erronka
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hori

posible

ahal

izateko,

komunitatea,

mundu

naturala

eta

balore

transzendentalen artean konexioak ezarri behar dituela.
Lehen aipatutako RAE (http://www.rae.es/) instituzioaren harira, holismoaren
inguruan definizioa ere ematen du: “errealitatea osotasun gisa hautematen
duen doktrina eta errealitatean aurki ditzakegun osagai desberdinen batuketa.”
Hezkuntza holistikoaren ezaugarri nabarmena pertsonaren garapen integrala
da. Ikasleak animatzen dira daukaten onena ateratzeko eta haien helburuak
lortzeko.

Gallego, Ramonek (1999: 39) azaltzen du, “ikuspuntu holista eta

transzendentalaren ikuspuntutik gizakia mugarik gabeko potentzialtasuna du
eta inteligentzia multidimentsionala garatzen du.

Ikasteko jakin-min innatoa

dauka, modu anitzetan eta erritmo desberdinetan ikasten du eta ikaskuntzak
forma desberdinak ditu”
Yus, Rafaelek (2001) dio, J. P Milerrek “Curriculum Holistikoa” izeneko lanean
hezkuntza holistikoaren oinarria erlazioetan dagoela defendatzen duela. Erlazio
horiek pentsamendu lineal, intuitiboa, gorputza, adimena eta ezagutza esparru
desberdinak dira. Ikaslearen zeregina erlazio horiek behatzea eta horien arteko
kontzientzia hartzea da.
Ondorioz, hezkuntza holistikoa, hezkuntza integrala bilatzen du, hots, ikasle
bakoitza osotasun gisa harturik, pertsona bakoitzaren arlo desberdinak
(emozionala, transzendentala, fisikoa eta mentala) heztea, haien artean
erlazioak ezarriz. Beraz, ez du bilatzen aipatutako esparruak bakoitza bere
aldetik heztea, baizik eta elementu konektatuak direnez, horien artean erlazioak
existitu behar dira. Helburua, bizitzarako hezkuntza ematea izango litzateke,
pertsona integralak heziz.

3. HOLISMOAREN JATORRIA
Hezkuntza holistikoa korronte desberdinetatik ekarpenak jasotzen ditu,
bakoitzak hausnarketarako bide desberdinak planteatzen ditu alegia. Korronte
bakoitza ulertzeko, testuingurua eta garai historikoa kontuan hartu behar dira,
horien bitartez, korronte bakoitzak defendatzen dituen planteamenduak hobeto
ulertuko baitira.
Ainhoa Iribarren Blasco
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Hezkuntza holistikoaren jatorrian bi korronte nagusi aurki daitezke: alde batetik,
ekialdeko korronteak eta beste alde batetik mendebaldeko korronteak.
Ekialdeko korronteari erreparatuz gero, aditua esanguratsu bat nabarmenduko
da modu labur batez mendebaldeko korrontean gehiago sakonduz.
3.1. Ekialdeko holismoa
Ekialdeko holismoan nabarmentzekoak dira Krishnamurti (Yus, Rafael: 2001)
irakasle

espiritualaren

pentsamenduak.

Gizartearen

aldaketa

bakarrik

kontzientzia indibidualaren aldaketak ahalbidetuko dituztela defendatzen zuen.
Hezkuntza

arloari

erreparatuz

gero,

mendebaldeko

hezkuntzak

soilik

kontzeptuak metatzeari garrantzia ematen diola kritikatu zuen. Horretaz gain,
norberaren espiritualismoaren alde egiten zuen defendatuz tabuak eta aurreiritziak deuseztatu behar direla.
3.2. Mendebaldeko holismoa
Mendebaldeko holismoan korronte desberdinak aurkitzen ditugu, hurrenez
hurren garai historikoaren arabera antolatuta, holismoan eragin nabarmena izan
duten horiek aztertuko dira: greziarrak, erromantizismoa, transzendentalismoa,
psikologia

transpertsonala,

hezkuntza

libertarioa,

eskola

herritarraren

mugimendua, Waldorf eskola, Montessori pedagogia, hezkuntza progresista,
integrazio kurrikularraren mugimendua eta etorkizuneko hezkuntza paradigma.
3.2.1. Greziarrak
Yus, Rafaelen (2011) ustez, Greziarren eskutik dator mendebaldeko hezkuntza
holistikoaren lehendabiziko hastapenak. Socratesek, dialogo sokratikoen
bitartez, planteatzen zuen bakoitzak bere burua ezagutu behar zuela,
horretarako hausnarketak tresna egokiak ziren. Socratesek planteatzen zuena
holismoaren zerikusia handia dauka, izan ere, holismoak pertsona bakoitzaren
auto-ezagutza planteatzen du, izaki bakoitzak garapen integrala lortzeko.
“Errepublika” izeneko Platonen lanean ere holismoaren ezaugarriak aurki
daitezke, bertan planteatzen baitzen hezkuntzak pertsonaren osotasuna garatu
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behar duela, beraz, holismoak planteatzen duen garapen integrala eta
globalarekin lotura handiak ditu.
3.2.2. Erromantizismoa
XVIII. mendean, Erromantizismoa izeneko mugimendu kulturala eman zen.
Mugimendu hori bultzatu zutenen artean Jean-Jacques Rousseau edota
Johann Heindrich Pestalozzi aurkitzen ditugu.
Rousseauk zioen haurra naturalki ona dela eta urteak pasa ahala gizarteak eta
bertan aurkitzen diren arauak, umeak gaiztotzen dituztela. Viñas, Ricardok
(2000: 8) Rousseauk dioena aipatzen du: “dena ongi dago naturaren eskutik
ateratzerakoan, dena gain behera etortzen da gizakiaren eskutik”. Gizarteak
bermatzen duen gaiztotze prozesu horri aurre egiteko, Rousseauk hezkuntza
proposatzen zuen.
Rousseauk hezkuntza integrala eta orekatsua izan behar dela defendatzen
zuen. Hezkuntza natura, gizakia edota gauzen ondorioa da. Naturaren
hezkuntza, gure gaitasunen barneko garapena da. Gizakien hezkuntza,
garapenaren inguruan irakasten diguten erabilpena da, eta gure berezko
esperientziak gauzen inguruan ezagutzera eramaten gaituztena edota jasotzen
dugun irudikapena, gauzen hezkuntza da. Gutariko bakoitzak, hiru irakasle
horien irakaspenak jasotzen ditugu. Pertsona bat ez da ongi heziko eta ez da
bere buruarekin armonian egongo hiru maisu horietatik irakaspen kontrajarriak
jasotzen baldin baditu (Viñas, Ricardo: 2000). Honekin batera naturalismoa
defendatzen da, hots, Rousseauk garrantzi nabarmena naturari ematen dio
irakaskuntza helburu eta metodo gisa planteatuz.
Esan bezala, mugimendu erromantizistan nabarmen handia izan zuen beste
adituen artean Pestalozzi aurkitzen dugu. Quintana, Jose Mariak (1988)
azaltzen du, Pestalozzik defendatzen zuela haurra jaiotzez naturari esker,
gaitasun eta potentzialtasun asko dituela,

baina ahalmen horiek gradualki

garatzeko, hezkuntzak ezinbesteko papera duela. Horregatik, hezkuntza
harmonikoa eta osatua izan behar da, hau da, gaitasun guztiak modu orekatsu
batean garatzen joan behar dira, Quintana, Jose Mariaren (1988:8) arabera:
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“pertsonaren ahalmen guztiak landu behar dira, ezin daiteke bat bestearen
gainetik nabermendu”.
3.2.3. Transzendentalisten holismoa
XIX. mendearen hasieran Estatu Batuetan industrializazioaren aurrean
gizarteari kritika egiten zion mugimendu transzendentalista sortu zen.
Mugimendu hori, indibidualtasunean eta pertsonaren garapen espiritualean
garrantzia jartzen zuen (Yus, Rafael, 2001).
Mugimendu horrekin bat egiten zuten adituen artean, Ralph Waldo Emerson
aurkitzen dugu. Emerson, Ralph Waldok (1923) unibertsoko elementuak
konektatuak daudela zioen, beraz, holismoak defendatzen duen osotasun
printzipioarekin bat egiten zuen, erlazioak elkarren artean konektatuak daudela
islatu baitzuen: “ikus ezazue erlazio mugaezin hauek, hain berdinak eta aldi
berean hain desberdinak, asko direnak eta hala ere, bakarra direna.” (Emerson,
Ralph Waldo, 1900: 93) Horretaz gain, esentzia unibertsalaz hitz egiten du
hurrengoa adieraziz: esentzia unibertsala ez da jakituria, ez da maitasuna, ez
da edertasuna, ez da boterea, baizik eta gauza guztiak aldi berean. Espirituak
sortzen du, naturatik haratago doa, natura osoan espiritua presente dago,
espiritua bakarra da eta ez osatua, espiritua izate gorena da”. (Emerson, Ralph
Waldo, 1900: 51)
3.2.4. Psikologia transpertsonalaren holismoa
Maitasuna,

errespetua,

pertsonalerako

askatasuna,

motibazioak,

mugimendu psikologikoa da.

sormena,

konpromiso
besteak

soziala,

beste,

errealizazio

ikertzen

dituen

Psikologia transpertsonalak, izatea baino

haratago dauden elementuetan oinarritzen da hala nola, kontzientziaren
garapenaren behaketan (Subirana, Mercedes, 2005). Dimentsio espiritualari
garrantzia ematen zaio, gure errealitatea hautematen ditugun elementutik
haratago joanez. Psikologia transpertsonalean aurkitzen diren adituen artean,
Jung, Wilber eta Maslow nabarmentzekoak dira. Jungren kasuan, bera izan zen
“Ni”aren ikuspuntu transpertsonala eman zuen lehendabizikoa eta “Ni”-a egotik,
hots, ni kontzientetik desberdintzen zuen, arimarekin erlazionatuz.
Rafael, 2001).
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3.2.5. Hezkuntza libertarioaren holismoa
Hezkuntza

libertarioak,

hezkuntza

arrazionalista,

zientifikoa,

solidarioa,

unibertsala eta erlijiorik gabekoa defendatzen du. Ikasleak, egiazko pertsonak,
zuzenak, bidezkoak eta aurreiritzietatik aske izatea nahi zuten. (Esteruelas,
Albert, 2009).
Mugimendu honetan azpimarratzekoa da Ferrer i Guardiak egindako lana, bera
izan baitzen Bartzelonak eraikitako, Eskola Modernoaren fundatzailea. Molina,
Vicençen (2004) arabera, Ferrer i Guardia esperientzia pedagogikoa zentzu
kritiko, arrazionalista, libertarioa eta erlijiotik kanpo bihurtu nahi zuen,
askatasunaren ikaskuntza bermatzen zen hain zuzen ere.
3.2.6. Eskola herritarra mugimenduko holismoa.
Eskola progresistak talde lanari edota kolektibotasunari garrantzi handiagoa
ematen zaio indibidualtasunari baino. Eskola progresistaren pedagogiak,
ikasleari paper aktiboa eta gogotsua ematen dio ikasleak bere hezkuntzaren
motorra eta eragilea izan behar delako.
Freinet dugu autore esanguratsuena, eskola progresistan oinarriturik berezko
pedagogia eraiki egin zuelako. Alde batetik, ikaslea naturarekin eta kulturarekin
konektatzea eta haurraren gaitasunak sustatzeari garrantzia ematen zion.
Beste alde batetik, gorputzaren inguruko beste ikuspuntu bat ematen zaio,
gorputza eta arimaren arteko erlazioa eta bateratasuna bermatzen da.
Gorputza ez da ekoizle moduan ikusten, adierazpen tresna bezala ere
kontsideratzen da (Aparecida, María eta Pereira de Melo, Jose, 2011).
Freinetek, holismoari ekarpen nabariak egin dizkio. Yus, Rafaelen arabera
(2001), Freinetek metodo naturala bultzatzen du. Metodo naturalean ikasleei
ingurune egokia eskaintzen zaie, haurrek adierazpen askatasuna izateko eta
bakoitzak bere ideiak haien esperientzietatik abiatuta eraikitzeko.
3.2.7. Waldorf hezkuntzaren holismoa
Waldorf hezkuntza, Rudolf Steinerrek sortutako antroposofian oinarritzen da.
Antroposofia hurrengoa izango litzateke (Quiroga, Patricia eta Igelmo, Jon,
2013: 82): “ezagutza bide bat da, gizakiaren dimentsio espirituala unibertsoaren
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espiritualismora zuzendu nahi duena. Antroposofia, kontzientzia fase gorenak
lortzeko bidea ere bada, gizakian lotan dauden gaitasunak esnatzeko bidea
alegia.” Waldorf pedagogiak gizakiaren ikuspegi integrala ematen du, gorputza,
adimena eta arima bateratzen dutelako, horren harira, gizakiak naturarekin eta
ingurunearekin duen harremanaren kontzientzia hartu behar duela defendatzen
da.
3.2.8. Montessoriren holismoa
Montessorik defendatzen du umea izaki partikularra dela eta haurrak
ezkutaturik izugarrizko ahalmenak dituela eta ahalmen horiek auto-garapena
izateko joera dutela (Gutiérrez, Isabel, 2002). Ezagutzak hasiera batean
inkontzienteki eraikitzen dira, baina gutxika-gutxika prozesu hori kontziente
bihurtuko da. Hezkuntza ekintza esanguratsuena eta eraginkorrena bizitzaren
garapen integraleko joera duena da.
3.2.9. Hezkuntza progresistaren holismoa.

Hezkuntza progresistaren mugimendua Ipar Amerikan eman zen, John
Deweyren ideiak zabalduz. John Dewey dimentsio sozialari garrantzia ematen
hasten dio, giza inteligentzia sozialtzat hartzen. Inteligentzia gizakien arteko
interakzioetan oinarritzen dela defendatzen da (Yus, Rafael, 2001). Horretan,
komunikazioak paper garrantzitsua du, komunikazioak erlazio intrapertsonal
horiek ahalbidetzen du eta.
3.2.10. Integrazio kurrikularraren holismoa

Proposamen integratzaileen artean desberdintasunak daude. Alde batetik,
curriculum

integrala

sortzeko

aldaketa

sakonak

aldarrikatzen

dituzten

pertsonak, hala nola, antolaketan, eskolaren funtzionamenduan eta eskola
egituran aldaketak ematea defendatzen dutenak. Beste alde batetik, aldaketak
maila

txikiago batean ematea nahi dituztenak, esate baterako, ikasgaietan,

ordutegietan, besteak beste (Yus, Rafael, 2001).

Dena dela, nahiz eta

desberdintasunak aurkitu, integrazio kurrikularraren korrontean, komunean
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daukaten aldarrikapena eta azpimarragarriena hurrengoa da:

diziplina

artekotasuna, hau da, ikasgaiak elkarren artean koordinatzea.
Materien arteko koordinazio hori emateko, metodo desberdinak eraiki izan dira,
esate baterako, Kilpatrick

Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza (POI)

garatzearen alde agertu zen, bertan, ikasleek haien interesetik, esperientzietatik
eta ezagutzatik abiatuta problemei erantzunak ematen saiatzen dira, baina beti
era praktikoan. Arregi, Xabierrek (2009: 31) azaltzen du lan metodo hau,
ikuspuntu globalizatzailea eta diziplinartekoa duela: “globalizatzailea umeen
interes guneak gizakiaren dimentsio batzuk

(kognitiboa, motorra eta sozio-

afektiboa) garatu behar dituztelako eta, diziplinarteko ikuspegitik, hainbat
jakingaitako edukiez baliatu behar dira”
3.2.11. Etorkizuneko hezkuntza paradigma

Egungo hezkuntzak erronka berrien aurrean dago, hots; gizarte, ikasle eta
pertsona desberdinak daude interes, motibazio eta kultur desberdinekin. Hori
dela eta, egungo errealitateak planteatzen dituen erronka berrien aurrean
paradigma berriak eraikitzen joan dira. Paradigma horien artean 1972. urtean
Hezkuntzaren garapenerako Nazioarteko Batzordeak, UNESCOk “Izaten ikasi”
izeneko obra aurkitzen dugu (Gutiérrez, Isabel, 2002). Dokumentu horretan,
alde batetik, komunitate gisa sentitzea eta parte hartzearen garrantziaz hitz
egiten da. Beste alde batetik, pertsona bakoitzak dituen eskubideaz, hala nola,
bakoitzak pertsona gisa errealizatzeko eskubidea defendatzen da, horrek autoezagutza ahalbidetuko du, gure nortasuna eraikitzen joateko. Horretaz gain,
hezkuntza globala eta iraunkorra planteatzen da, hitz bitan, bizitzarako
hezkuntza bermatzen da, ezagutzek ez dute mugarik.

4. HEZKUNTZA HOLISTIKOAREN MUGIMENDUA
Hezkuntza holistikoaren mugimendua orain arte azaldutako ekarpen guztiez
horniturik dago, bertan adar desberdinak aurki daitezke: alde batetik,
erromantizismoaren

eragina

nabarmentzen

da

azaldutako

Rousseau,

Pestalozzi bezalako adituekin, zeinek garapen harmonikoari garrantzia ematen
hasten diren, beste alde batetik, dimentsio transzendentalean murgiltzen diren
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ekarpenak aurkitzen ditugu (psikologia transpertsonala, Emerson eta besteak
beste).
Dena den, adar edota ekarpen desberdin guzti horiek ezaugarri komunak
dituzte: pertsonaren garapen globala eta integratua bilatzen dute. Horretaz
gain, dimentsio transzendentalari garrantzia ematen hasten diete gizakiak bere
benetako identitatea nahiz esentzia bilatu dezan. Gainera, globaltasunari
garrantzia hasten zaio, unibertsoko elementuak nahiz eta desberdinak izan,
guztiak osotasun bat betetzen dutela defendatuz.
Azken finean, hezkuntza holistikoa,

azken bi mendeetako pedagogia

desberdinetatik hoberena atera nahi du eta guzti hori potentziatu XXI. mendeko
testuinguruan (Yus, Rafael, 2001). Hainbat erakunde eta adituk aldaketaren
beharra aspaldidanik antzematen dute, eta horretako, hezkuntza holistikoa
sustatu egin da, egungo errealitateak behar duen paradigma kontsideratzen
baita.
4.1. Holistikaren printzipioak
González, Ana Mariaren (2009) arabera, mugimendu holistikoan hamahiru
printzipio

nabarmentzekoak

dira,

guzti

horiek

holismoaren

ulermena

ahalbidetuko digute:


Holo unitatearen printzipioa. Aristotelesek planteatzen duen errealitatearen
teoriarekin bat egiten du; errealitatea nahiz eta bakarra izan, modu
desberdinetan azaltzen da. Guztia konektatua dago, Aristotelesentzat
errealitatearen esentziak materialetatik bereizita egongo balitz, esentziak ez
ziren existituko (González, Ana Maria, 2009).



Unibertsalitatearen printzipioa: unibertsoa erlazio desberdinen eta anitzen
emaitza da. Erlazio horiek, hari ikusezinen antzera jarduten dute, elkarrekin
konektatuz eta nahasten.

Hari ikusezin horien korapiloen bitartez

unibertsoaren ehuna sortzen da. Aipatutako prozesua eten ezina eta
transformatzailea da.
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Bakartasunaren printzipioa: zirkunstantzia, izaki bizidun, objektu, gertaera
e.aren berezitasunak eta xehetasunak defendatzen ditu. Objektu, gertaera,
izaki bizidun e.a. antzekoak egon ahal dira, baina berdinak inoiz ez. Hortaz,
osotasunaren zati bakoitzak, berezko egiazkotasuna mantentzeko eta
eraikitzeko gaitasuna du. Hori dela eta, elementu bakoitzak, holos
deiturikoak, izateko, existitzeko, eta ekiteko gaitasuna dute.



Identitatearen printzipioa: identitatearen printzipioak erlazioen arabera
mugatuta dago, hots,

izaki, objektu, ekitaldi… baten identitatea beste

izakiekin edota ekitaldiekin daukan erlazioen arabera zerikusia du. Erlazio
horiek

prozesu

dinamikoak

izaten

dira

eta

identitatea

eraikitzeko

beharrezkoa da, berezko testuinguruaren egoera desberdinetan ezagutzea.
Laburbilduz, identitate bat eraikitzeko, eragin nabaria du beste izakiekin
ezartzen diren erlazio motak. Ondorioz, identitatearen nozioa integratzailea,
dinamikoa eta ebolutiboa da.


Berdinkotasunaren printzipioa: prozesuen, ezaugarrien, zirkunstantzien
originaltasunari eta benetakotasunari erreferentzia egiten dio.



Integritatearen printzipioa: errealitatea konplexua da eta dimentsio anitzen
manifestazioa ere bai. Horretaz gain, errealitatea aldakorra da, modu
horretan,

forma

heterogeneoa

desberdinak aurkitu ahal dira.

du

baldintza,

faktore

eta

ezaugarri

Esan bezala, errealitatean dimentsio

desberdinak daude eta horiek era desberdinetan hauteman ahal dira.


Jarraikotasunaren printzipioa: holos jarraikortasun bat da, hots, iraunkorra
da. González, Ana Mariaren (2009)

arabera, holismoaren ikuspuntua

aintzat harturik, bukaera guztiek zerbait berriaren hasiera sortarazten dute.
Teoria hori hertsiki loturik dago ikaskuntza konstruktibistarekin. Ikaskuntza
konstruktibistak defendatzen du, ezagutza berriak aurretik ditugun ideia eta
ikaskuntzekin lotura daukatela. Hortaz, prozesu iraunkorra eta jarraitua da,
ezagutza zaharrak berriekin erlazionatzen joaten garelako. Hori dela eta,
jadanik ikasita dagoena edo ezagutzen dena ahalbidetzen du gauza berriak
ikastea nahiz ezagutzea.
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Osotasunaren eta testuinguruaren printzipioa: kultura, hizkuntza, baloreak
eta erlazioak, testuinguruen arabera mugatzen dira, hots, interakzio,
gertaera eta zirkunstantzia desberdinen arabera sortzen eta azaltzen dira.



Gertakizunen eta horien sinergien printzipioa: González, Ana Mariaren
(2009) arabera, osotasunean aurkitzen ditugun elementuak, elkarren artean
erlazionatzerakoan ezaugarri edota propietate berriak sortzen dituzte,
adibidez: artelan batean kolore eta elementuen arteko erlazioan eta
nahasketak obra bar sortzen dute, elementu eta kolore horiek islaturik
ezaugarri batzuk dituzte baina nahasterakoan, ezaugarri berriak sortzen
dira, osotasun bat sortuz.



Erlaziotasunaren printzipioa: dena erlazionatuta dago, hau da, edozein
gertaera edota zirkunstantzia beste batzuen erlazioen emaitza da. Erlazioan
iraunkorrak dira eta ez daude isolatuak.



Kaosaren

printzipioa:

planteatzen

den

kaosa

ez da

ulertu

behar

desantolaketa gisa, aukera irekiei egiten dio erreferentzia hain zuzen ere.
Esperientzia, erlazio, sinergia amaigabetasunari dagokio alegia. Kaosa
testuinguru dinamikoa da eta erlazio irekiekin. Bertan ideiak esperientziak,
antolakuntza soziala eta politikoak sortzen dira. Hori dela eta, abiapuntutzat
hartuko genuke.


Aukeren printzipioa:

ikuspuntu eta

maila desberdinetatik egoerak,

errealitatea e.a. antzematea eta ulertzea ahalbidetzen du.


Bat konplexuaren printzipioa: azaldutakoaren arabera, holosa bakarra da,
hots, originala, beraz inoiz ez ditugu bi berdin aurkituko. Holos bakoitza
aztertzeko bakarra eta konplexua dela kontuan hartu behar duguna da hain
zuzen ere. Horretaz gain, holos bakoitza besteekin erlazionatzen dela, holos
desberdinak elkarren artean konektatzen direla eta elkarri eragiten dietela
ere aintzat hartu behar dugu.
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4.2. Hezkuntza holistikoaren eszenatokiak
Hezkuntza holistikoak egoera dimentsional desberdinak planteatzen ditu, baita
diziplinartekotasuna ere defendatzen du. Bere ekitea, bost eszenatokietan
eragiten du (González, Ana María, 2009):
1. eszenatokia: gizakia unibertsoan kokatu behar dugu, eta aldi berean unitate
independente gisa kontsideratu.

Egungo hezkuntzetan, herrialdeetan eta

kulturetan mugak daude, herrialdeen arteko mugak alegia. Hezkuntza
holistikoak aldiz, ikuspuntu globala bermatzen du, aipatutako muga horiek
deuseztatu eta guztia sare gisa erlazionatu.
2. eszenatokia:

aniztasuna baloratzean datza, komunitate kontzientzia

bultzatzea hain zuzen ere. Horren bitartez, ikaskuntza komunitate bat lortu nahi
da (González, Ana María, 2009):. Egun indarrean dagoen eredu pedagogikoa
eredu orohartzailea da: irakasleak talde osorako metodologia berdina erabiltzen
du eta ikasle guztiek helburu berdinak lortu behar dituzte. Horretaz gain,
helburuen lorpen maila ebaluatzeko modu berdinak erabiltzen dituzte. Arazo
horiek gainditzeko, ikaskuntza komunitateak ezarri behar dira: pertsona guztien
kalitatezko hezkuntza (bakoitzak ahalik eta gehien ikastea) emateko alegia.
Komunitateko kide guztiak (irakasleak, familiak, elkarteak, boluntarioak,
eskolako beste langileak…) parte hartu kide bakoitza garrantzitsua baita.
3. eszenatokia: kontzientzia soziala sustatzeari zuzenduta dago. Giza
eskubideak, inklusioa, justizia soziala e.a. bermatu nahi da, indibidualismoa
alde batera utziz, kooperatibismoa lortu nahi da, “gu”ari garrantzia emanez.
Egun, diskriminazio mota desberdinak daude, eta pertsona askok bazterketan
bizi dira, hala nola, arlo sozialean, hezkuntzan, familian e.a. diskriminazioa
pairatzen da. Kontzientzia sozialaren bitartez, bazterketa horiek deuseztatu
nahi dira.
4. eszenatokia: munduko herritarra izatearen kontzientzia bultzatu nahi da.
Indibiduo bakoitzaren herriko interesetan oinarritzeaz gain, ikuspegi globala
eman nahi da, pertsona bere testuingurua baino urrunagoko errealitate batean
kokatuz. Hala ere, ez da berezko kultura ahazten, baina horretaz gain gizarte
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globalaren ongizatea bultzatu nahi da, planeten arteko kontzientzia sustatuz
alegia (González, Ana María, 2009):.
5.

eszenatokia:

ondoren

azalduko

den

dimentsio

espirituala

edota

transzendentea garatzera ahalbidetuta dago. Ez dauka zer ikusirik erlijioekin
eta dogmekin geroago azalduko den bezala.
4.3. Zatiketa: bizitzaren dimentsioen arteko haustura
Gaur egun hezkuntzan ikasten dena ez da erlazionatzen, hau da, ez da bizitza
errealarekin konektatzen, ikasgaiak, ordutegiak, ezagutzak eta besteak beste
bereizten baitira. Yus, Rafaelek (2001) azaltzen du, J.Millerrek diola zatiketa
hori Industria Iraultzatik egiten dugula, bertan, bizitzaren esparru desberdinetan
gauzak deskonektatzen hasi zela:


Bizitza ekonomikoa: natura eta bizitza ekonomikoaren artean zatiketa bat
dago. Gizakia naturatik urruntzen da, giza jardueraren bitartez naturan
aurkitzen diren elementu guztiak kutsatzen edota hondatzen baitira.



Bizitza soziala: gizarte industrialetan pertsonan gehienak hiri handienetan
bizi dira. Hiri handi horietan, hiritarrak elkarren artean ezezagunak dira,
erlazio intrapertsonalak ez dira garatzen eta. Horrekin batera, bizilagunak
ez dira ezagutzen eta bakoitza bere kabuz bizi da.



Bizitza pertsonala. Pertsona bakoitzaren barneko munduan zatiketa dago:
arima eta adimena, gorputza eta bihotza bereizten dira. Arima eta gorputza
alde batetik hezten dira, eta gorputza nahiz bihotza beste alde batetik,
ondorioz, elementu horien artean ez daude loturarik. Era berean, Yus,
Rafalen (2001) arabera, gizakiek ikuspuntu materialista garatu dute eta
kontsumora jotzen dute ongizate pertsonala materialismoan oinarrituz;
pentsatzen

dute

gero

eta

gauza

zoriontsuagoak biziko direla.
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Bizitza kulturala: pertsona bakoitzak bere kulturarekiko deskonektatuak bizi
dira. Pertsona askok berezko kulturaren mitologia edota historia ez dute
ezagutzen eta (Yus, Rafael 2001).

Zatiketa horien aurrean, hezkuntza holistikoak bizitzaren dimentsio desberdin
horien artean konexioak eta loturak berrezartzea defendatzen du. Hezkuntzak
lotura horiek ezartzeko tresna garrantzitsuena da edozein pertsonak bere
garapen integral eta globala lor dezan. Egungo hezkuntzaren erronka
nagusienetarikoena, harmoniaz eta orekaz, erlazioak berreraikitzea izango
litzateke:


Pertsona eta naturaren artean: edozein pertsona naturaren parte da, natura
hori errespetatu eta zaindu behar da. Natura gaitzestea bakoitzak burua
kaltetzea da, esate baterako, kutsadurak osasun arriskuak sortarazten ditu.



Gorputza eta adimenaren artean:

esan bezala, gorputza eta adimena

hezterako unean, bakoitza bere aldetik lantzen da. Zatiketa horrekin
bukatzeko, gorputza eta adimena bat egiten duten jarduerak nahiz
hezkuntza metodoak bultzatu behar dira, hala nola, meditazio ariketak,
erlaxazioa, dantza, adierazpen artistikoa e.a. bezalako jarduerak bultzatu
ahal dira.


Ezagutza

alorren

artean:

diziplinartekotasuna

bermatu

nahi

da.

Errealitatean ez dira ezagutzak bata bestearengandik bereizten, hots, guztia
erlazionatuta dago, hala nola, salerosketak egiterakoan matematikak,
hizkuntza, gaitasun soziala e.a bezalako trebetasunak martxan jarri behar
dira. Beraz, eskolak erlaziotasun hori islatu behar du, umeek ikas dezaten
ezagutzak elkarren artean erlazionaturik daudela.


“Ni”a eta komunitatearen artean : umea eskola, hiria nahiz herria, bizilekua,
eta munduaren parte da eta horiekin erlazionatzen da harreman
intrapertsonalak sortuz. Sozialtasunari ateak ireki behar dira, haurrak, bere
garapen integrala xedetzat harturik, gaitasun sozialak garatu ditzan.
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Pertsona eta bere barneko munduaren artean: pertsona bakoitzak bere
burua ezagutu behar du, bere nortasuna eraikitzeko, motibazioak, interesak
ezagutzeko eta sentimenduak ezagutzeko. Horretarako, ezinbestekoa da
gizaki bakoitzak bere barneko munduarekin erlazioak sortzea.

5. HOLISMOAREN DIMENTSIOAK
Holismoak pertsona bakoitzaren garapen integrala eta globala bilatzen du,
horretarako garapen hori hurrengo lau dimentsioetan eman behar da: dimentsio
fisikoa, kognitiboa nahiz mentala, emozionala eta transzendentala edota
espirituala.

Martínez-Otero, Valentínen (2002) arabera, XXI. mendeko

eskolaren erronka pertsona modu orekatsu eta integral batean hezea bada,
hezkuntzak pertsonaren dimentsio guzti horiek kontuan hartu beharko ditu.

Egia da, egungo hezkuntza sistemak, batez ere, dimentsio fisikoa eta
mentalaren lanketa egiten duela, baina bakoitza bere aldetik arestian ikusitako
zatiketa sortuz. Gainera, dimentsio bakoitzaren barnean murgilduz gero,
hezkuntza holistikoaren arabera, lanketa hori askotan desegokia dela
defendatzen da.
5.1. Dimentsio fisikoa
Hezkuntza holistikoaren dimentsio fisikoak gorputzaren kontzientzia hartzea
ahalbidetzen du. Gaur egun, dimentsio fisikoa eta beste dimentsioen artean
aldeak eta zatiketak ematen dira. Ondorioz, zatiketa hori berrezartzeko
gorputzaren kontzientzia garatzea ezinbestekoa dela azalduko da.
Ondoren, haustura horiek konpontzeko, hots, dimentsioen arteko loturak
berrezartzeko proposamen batzuk planteatuko dira: euritmia, erlaxazioa eta
meditazioa.
5.1.1. Gorputzaren lanketa
Dimentsio fisikoaren barne gorputza sartuko genuke, gorputzaren kontzientzia
hain zuzen ere.

Hezkuntza holistikoarentzat, dimentsio fisikoa gorputzaren

gainean kontzientzia hartzearekin zerikusia du. Horrek esan nahi du, ikasleek
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gorputzak bidaltzen dituen seinaleaz jabetu behar direla. Izan ere askotan,
gorputzak ematen dizkien zeinuak eta seinaleak ez dituzte ulertzen, adibidez,
migrainak sufritzen duten pertsonak, batzuk ez dira kontzienteak migrainak izan
aurretik gorputzak izaten dituen aldaketaz; eskuak hotzak izatea, besteak
beste. Hortaz, zatiketa ematen da gorputza eta adimenaren artean.
Dena dela, dimentsio fisikoari behar duen arreta ematea erabat garrantzitsua
da, gorputza adierazpena eta komunikazioa ahalbidetzen baitu. Horretaz gain,
gorputzaren bitartez, pertsona bakoitzaren barneko mundua adierazi egiten da.
Odoul, Michelen (2000: 16) arabera: “munduko manifestazio energetiko guztiak
bezala,

gizakiek haien errealitatearen manifestazioak praktikara eramateko

euskarri bat behar dute, euskarri hori gorputza da. Pentsamenduak, ideiak, eta
sentimenduak adierazteko keinuak, hitzak, e.a. behar ditugu”.
Arestian aipatu den bezala, dimentsio fisikoak beste dimentsioekin erlazionatuta
dago, esate baterako, egoera mentalarekin edota emozioekin, adibidez,
urduritasunaren ondorioz, pertsona batzuk gizentzeko edota argaltzeko joera
dute. Bestetik, zoriontasuna, alaitasuna edota emozionalki ongi egoteak,
bizitzan aktiboak eta gogotsu egotea eragiten du.
Adimena

eta

gorputzaren

arteko

erlazioa

onartzeak

eta

baloratzeak,

adierazpen psikologikoen esanahia ezagutzea ahalbidetzen du. Adierazpen eta
manifestazio psikologikoak bitartekari egokia izan ahal dira bakoitzaren barnean
gertatzen dena deskodifikatzeko eta ulertzeko, Odoul, Michelek (2000:16) dio:
“gure gorputza ezagupenerako tresna egokia bihurtzen da”.
Egungo hezkuntza sisteman, dimentsio fisikoa Gorputz Hezkuntza izeneko
ikasgaian aurkituko genuke, baina agerian geratzen da eskaintzen zaion
denbora eskasa. Modu horretan, jadanik beste dimentsioez bereizten dugu,
ikasgai isolatu bezala lantzen delako.

Gainera, egungo Gorputz Hezkuntza

gehien bat muskuluak garatzera edota sistema kardiobaskula aktibatzera
zuzenduta dago. Horrek, arazo larriak sor ditzake, hala nola: haurrak gorputz
perfektua (gizarteak mugatzen duena) izatearekin obsesionatzea.
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5.1.2. Waldorf hezkuntza: euritmia.
Euritmia mugimenduaren artea da, Rudolf Steiner antropologoa eta filosofoa
1912. urtean sortu zuen eta 1919. urtean, lehendabiziko Waldorf eskolan
(Stuttgart, Alemania) integratu zuen.
Euritmia mota desberdinak (sendatzailea, artistikoa…) daude. Hezkuntza
alorrarentzat baliagarria izan daitekeen euritmia pedagogikoa izango litzateke.
Euritmia pedagogikoak gorputz eskemaren lanketa, lateralitatea, erritmoa eta
koordinazio motor fina eta lodia sustatzea du. Horretarako, musika, historiak,
poesia, ipuinak eta literatura erabiltzen dira, bestelako ikasgaiak integratuz.
Natividad

Morenok

(http://www.noticiaspositivas.net/2011/08/23/euritmia-el-

arte-de-la-armonia-y-la-belleza-en-los-movimientos/), Waldorf eskola bateko
euritmia irakaslea dena, azaltzen du euritmia burutzerakoan, giza gorputza
jariakorra eta arina den instrumentu gisa bihurtzen dela. Euritmiaren bitartez
adierazpena gorputzaren bitartez egiten da, beraz, gorputzak hitz egiten du eta
abesten du. Mugimendu euritmikoak naturalak dira eta barruko esperientziatik
sortu behar dira. Euritmia egiteko, taldeko lana garrantzitsua da, bakoitza
indibiduo gisa egon daiteke baina guztien artean talde bat osatzen baitute.
Printzipioz, euritmia

musika instrumentu batekin erabiltzen da, adibidez,

“Cuarto creciente” izeneko Waldorf eskola batean, euritmia klaseak ematen
dira. Bertan, klaseak eramateko, piano jole bat dago erritmoak lantzeko eta
bitartean poesia, testuak edota musika obrak lantzen dira ere bai. Zentzu
horretan, euritmia dantza eta antzerkiarekin hertsiki loturik dago.
Aipatutako Cuarto Creciente Waldorf eskolako euritmiako irakasleak hurrengoa
dio (http://www.cuartocreciente.edu.ar/euritmia.php): “egun gorputza ez da
egoki erabiltzen, gizakiak adierazpenean erabiltzea ahaztu du eta horregatik,
haurrek arazoak izaten dituzte, dikotomia bat dago garapen intelektualaren eta
fiskoaren artean, hots, bitaz zatituta dago”. Hortaz, euritmiak hezkuntza
holistikoari egiten dizkion ekarpenen artean, zatiketa hori berrezartzea izanen
litzateke, hots, garapen intelektual eta fisikoaren artean konexioak berrezarri.
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5.1.3. Erlaxazioa eta kontzentrazioa
Erlaxazioa eta arnasketa kontrolatuaren bitartez, gorputza eta adimenaren
erlazioak ezartzen dira, hau da, bakoitzak bere burua kontrolatzen eta lasaitzen
lortzen du. Gainera, egungo bizitzaren erritmo azkarrak, gorputza berehala
tentsio egoeran jartzeko joera izan dezake, horretarako, tentsio horren aurrean
erlaxazioa tresna eraginkorrena da. Erlaxazioaren bitartez, adimenarekin
kontaktuan, gorputza eta adimena lasaitzea eta erlaxatzea lortu daiteke eta.

Kontzentrazioa beste teknika bat izan daiteke gorputza eta adimena
konektatzeko. Gorputz mugimenduetan arreta jarri ahal da, hala nola, ibiltzen
denean pausoak, oinak, lurra, zorua, e.a. sentituz.

Gaur egun, gizabanako

bakoitzak daraman bizitza estiloarekin, bakoitzak bere gorputza sentitzea zaila
suertatzen ohi da, dena dela, arreta jartzeak lasaitasuna ekartzen du, eta
bakoitzak den hori senti dezake, hots, bakoitzak bere gorputza senti dezake.

Odoul, Michelek (2000) gorputza eta espirituaren artean existitu ahal diren
konexioak azaltzen ditu, berriz ere hezkuntza holistikoak planteatzen duen
erlaziotasun horri erreparatuz: “gizakiarentzat garrantzitsuena, gorputzaren
adierazpenaren bitartez, bere espirituan gertatzen dena deskodifikatzeko
aukera izatea da. Guzti hori modu harmonikoan eta egokitasunez funtzionatzen
duenean, errealitate fisikoa errealitate indibidualarekin bat egiten du” (Odoul,
Michel, 2000:17).
5.1.4. Meditazioa
Germer, Christopheren (2011) arabera, giza gorputzean bizitzea ez da erraza,
baina egiteko behar den guztia dago, hots, gizakiek kontzientzia daukate.
Horretarako, lehendabiziko urratsa gorputzari arreta jartzea da, atsekabetzen
dietena ezagutzea hain zuzen ere. Arreta hori jartzeko meditazioa metodo
aproposa da.
Alde batetik, meditazioaren barruan, Germer, Christopherren arabera (2011)
mindfulness edota erabateko arreta dena aurkitzen dugu. Mindfulness edota
erabateko arreta, hitzak baino lehen iristen den kontzientzia da eta garunak
hitzaurre mailatik igarotzen da. Mindfulness nahiz erabateko arretak: “gure
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arreta erregulatzea ahalbidetzen du, arreta noiz eta non jarri behar den jakinez.
Arreta erregulatzen jakitea, emozioak erregulatzea laguntzen du” (Germer,
Christopher, 2011: 85).
Bi meditazio kategoria daude: formala eta informala (Germer, Christopher,
2011):


Meditazio formala:

hautemateari, sentimenduei eta pentsamenduei

zuzendutako arreta da. Normalean, meditazio formalean adimena maila
sakon batean murgiltzen da non adimenaren naturaltasunarekin eta
bakoitzaren maila pertsonalarekin konektatzen den.


Meditazio informala: bakoitzak ohiko bizitzan esperimentatzen duena da.

Azken finean, meditazioa barneko esperientziarekin zerikusia du. Bataille,
Georgesen (1093) arabera, barneko esperientzia horrek, dogma, zientzia edota
erlijio batean ezin dezake hasiera izan, bere helburu barra, hura bera baita.
Egungo XXI. mendeko eskolan meditazioa ez da lantzen, horretarako,
hezkuntza holistikoak horren lanketa bultzatzen du, meditazioaren bitartez
gizabanako bakoitzak bere gorputzaren kontzientzia har dezake eta.
5.2. Dimentsio emozionala
Hasi baino lehen, ikuspuntu holistikoa kontuan hartuz gero azpimarratu behar
dago, dimentsio emozionala ez dagoela beste dimentsioetatik banatuta. Azken
finean,

dimentsio

kognitiboarekin,

emozionala

fisikoarekin

ondoren

nahiz

argituko

den

moduan,

arlo

transzendentalarekin

zerikusia

du.

Erlaziotasun hori adibide baten bitartez hobeto ulertu ahal da: pentsamendu
positiboak emozio atseginak nahiz alaiak sortarazten dituzte, eta horrek gure
buruarekin ongi sentitzeaz gain, fisikoki indartsu sentitzea eragiten dute.
Horrekin bat dator, dena osotasun bat dioen holismoaren printzipioa, dimentsio
guztiak elkarren artean konektatuak baitaude.
Dimentsio emozionalean ezinbestekotzat hartzen da ulertzea zer den emozioa,
egun horren inguruko definizio asko eta desberdinak aurkitu ahal direlako.
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Ondoren, zergatik gaur egungo hezkuntza testuinguruan gero eta gehiago hitz
egiten den hezkuntza emozionalez azalduko da, hau da, gaur egungo
hezkuntzak ikasleak emozionalki heztea beharrezkoa ikusten duen arrazoiak
azalduko dira. Horren harira, inteligentzia emozionalaren eta inteligentzia
transpertsonala nahiz interpertsonalari buruzko azalpena emanen da.
5.2.1. Emozioen definizioa
Emozio hitza, latinezko “movere”-tik dator,

mugimendua adierazten duena.

Hainbat adituk definizio desberdinak ematen dituzte, baina Bisquerra, Rafaelek
(2003) emandako definizioaz baliatuko gara. Hala ere, adituak definizioan
murgildu aurretik, emozio bat nola sortzen den ulertzea ezinbestekoa dela
deritzo, horrela bere jatorria ulertuko baitugu. Emozioak hurrengo moduaren
bidez sortzen dira:
1. Informazio sentsorialak, garunaren zentro emozionalera iristen dira.

2. Informazio horien aurrean, erantzun neurofisiologiakoa ematen da.

3. Ondoren,

neocortexak

informazioa

interpretatzen

du.

Neocortexa,

burmuinaren bi hemisferioen kanpoko geruza da, zeina pertzepzio
sentsorialarekin harremanetan dagoena eta mugimendua, kontzientzia,
hizkuntza e.a sortzen duena.
Hortaz, prozesu hori kontuan hartuta emozioa (Bisquerra, Rafael, 2003: 12)
“organismoaren

egoera

konplexua

da,

kitzikapenez

ezaugarritua, erantzun antolatu bat ematean duena.

eta

perturbazioz

Emozioak, kanpoko

gertaera edota barneko gertaera batzuen ondorioz eratzen ohi dira.”
Definizioan argi geratzen da, emozioak ez direla sentimendu isolatuak baizik
eta gertaerekin erlazionatuta daudela, hau da: gure egunerokotasunean
gertaera desberdinen bizipenek, batzuetan poza sortzen dute ( gure helburuak
lortzea, gure buruarekin ongi sentitzea adibidez) eta beste batzuetan, tristura
egoerak (maite dugun pertsona galtzea, estres egoerak…) egoerak sortzen
dituzte.
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Ondorioz, emozioak eta pentsamenduak bat egiten dute, gure pentsamenduak
emozioak gidatzen dituzte eta emozioak pentsamenduan ere eragiten dute.
Emozioak

pentsamenduen

mesedetara

erabiltzen

ditugu

eta

erabaki

hobeagoak eta arrazonamendu hobeagoak eraikitzera eramaten gaitu.
Fernández, Pablo eta Extremera, Natalioren (2002) arabera, emozioak
kontrolatzea ingurunearekiko adaptazio hobeagoa ahalbidetzen du.
Emozioak egoera zailak eta konplexuei aurre egitea ahalbidetzen dute ( helburu
bat ez lortzea, maite dugun pertsona bat galtzea, bikote harremanak,
frustrazioak…). Emozioak baitira egoera konplexu horiek ebazten laguntzen
dutenak. Hortaz, Goleman, Danielen (2012) arabera, arlo emozionala
biziraupenarekin erlazionatuta dago, emozioak bihotzaren erantzun innatoak
eta automatikoak bihurtu dira., adibidez, nazka sentitzen denean, aurpegiak
keinu konkretu bat automatikoki egiten du, edota zoriontasuna sentitzen
dugunean, gorputza oso aktibo jartzen da.
5.2.2. Hezkuntza emozionala, egungo eskolaren erronka
Egungo eskolaren erronka handienetarikoena ikasleak emozionalki heztea da.
Erronka dela deritzo, edozein eskolan murgilduz gero, akademikoki irakasten
dela islatzen baita, baina arlo emozional horri garrantzi gutxiago emanez.
Egia da, egungo gizartea arazoz beteta dagola (krisia, sexismoa, pobrezia, …)
eta askotan arazo horiek bakoitzaren buruarengan eragina dutela. Horretaz
gain, pertsona askok daramaten bizitza erritmoa frustrazio egoeretara eramaten
die.

Aipatutako arazo guzti horiek, eskolan islatuta geratzen dira: eskolan

ikasleak estresatuak ikusten dira, eskolaz kanpoko jarduera asko dituztelako
eta horrek suposatzen duelako jolasteko denborarik ez izatea. Gainera,
ikasleek arazo familiarrak, autoestimu arazoak eta besteak beste, izaten
dituzte.
Hein handi batean, ikasleen arlo emozional hori ahaztuta geratzen da.
Wompner, Fredyk (2008), Pradaren hitzetan, azaltzen du nola hezkuntza
mekanismoan, determinismoak eta materialismoan oinarriturik, zeinetan balore
nagusienak kontrola, kontsumoa, lehiakortasuna, azkartasuna, arrakasta
materiala e.a. diren ez ditu gaur egun aurki daitezkeen arazoak ebazten
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Horregatik, erronka handi baten aurrean gaude, eta erronka hori hezkuntza
emozionala da. Ikasleak ezagutu, ulertu eta errespetatu behar dira, irakasleek
pertsonak hezten ari baitira. Hezkuntza. helburua pertsonaren garapen
integrala edota pertsona bere osotasunean heztea bada, ezin daiteke arlo
emozional hori ahaztu.
Dena dela, Palomero, Jose Emilioren (2005) arabera, gaur egun irakasleek
arazo

horrekin

topatzen

dira,

ez

daukate

hezkuntza

emozionalean

formakuntzarik, hortaz, horrek analfabetismo emozionalera eramaten die.
5.2.3. Hezkuntza emozionala praktikara eraman
Egungo

hezkuntza

sistemetan,

hezkuntza

emozionalaren

beharra

nabarmentzen da. Lehen esan bezala, egun hezkuntza emozional hori
praktikara eramatearen ezjakintasunak trabak suposatzen ditu. Horretarako,
hezkuntza emozionala garatzeko hurrengo alderdiak kontuan hartu behar dira
(Bisquerra, Rafael, 2003):


Kontzientzia emozionala: norberak bere emozioak eta besteena ezagutzea
esan nahi du.

Norberak bere emozioak ezagutzeko ezinbestekoa da

bakoitzak bere burua ulertzea eta ezagutzea. Besteen emozioak ezagutzeko
aldiz, behaketa oso tresna eraginkorra izan daiteke.

Horrek erlazio

interpertsonalak hobetzea eragiten du. Horretaz gain, emozioen kausak
behatu behar dira, hots, ikasleek hausnartu behar dute zergatik sentitzen
diren horrela. Horrekin batera, emozioen ondorioak ezagutu behar dira, hau
da, urduri sentitzeak, jateko gogoak ez izatera eramaten duela, edota oso
estresatuak sentitzeak buruko mina izatea sortzen duela. Laburbilduz,
bakoitzaren emozioak eta besteenak ezagutu behar ditugu eta horren harira,
emozioen hezkuntza eta adierazpenak (fisikoak nahiz kognitiboak).


Enpatia:

Goleman,

Danielek

(2012)

enpatia

besteekin

emozionalki

sintonizatzeko gaitasun gisa definitzen du. Hitz bitan, enpatia besteen
lekuan jartzeko gaitasuna kontsideratzen da. Autore berdinak dio, enpatia
haurtzarotik garatzen joaten dela, haur txiki batek beste haur baten negarra
entzuterakoan tristetzen baita. “Accion contra el Hambre” erakundeak
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(http://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g)

20

haur

desberdinei

ikerketa bat egin die: haurrak binaka gela batean sartzen dira eta bakoitzari
estalita dagoel plater bat ematen zaie. Haurrek estalkiak kenduz gero, plater
batean janaria ez dagoela konturatuko dira, hortaz, haur bat jan gabe
geratzen da. Esan bezala, 20 haur desberdinei egin zaie eta batek janaririk
gabe gelditzen dela ikusita, janaria konpartitzera ekiten diote. Beraz,
ikerketa horren bitartez haurren gaitasun enpatia frogatzen da.


Emozioen autoerregulazioa:

Erregulazioa,

emozioen esparruan sozialki

eta pertsonalki onartutako mailetara iristean datza, ez du esan nahi
emozioak deuseztatzea, gutxitzea edota sentitzen uztea.

Askotan,

pentsamenduen bitartez emozioen intentsitate gradua handitzen da,
adibidez, ikasle batek nota txar bat jaso duenean pentsa dezake: “ikasle
txarra naiz” “ikasle bezala porrot egin dut”, “ez naiz unibertsitatera nota
honekin iritsiko”,

“gurasoek nitaz lotsatuko dira”. Pentsamendu horien

bitartez, gure tristura handitzen da, intentsitate gradu altuago batera iritsiz.
Hortaz, gure emozioak pentsamenduen bitartez erregulatzen ikastea
ezinbestekotzat hartzen da.


Gaitasun sozio-emozionalak: erlazio interpertsolanak garatzea dator.
Jaques Delors txostenak (1996) proposatzen duen elkarrekin bizitzen
ikastea hezkuntza oinarriarekin zerikusi zuzena du. Jakina da, erlazio
sozialak, emozioz beterik, jokabide prosozialak garatu ahal dituztela
(entzuten jakitea, kooperazioa, elkarlana..) eta beste kasu batzuetan ordea,
arazoak sortu (diskriminazioa, sexismoa, besteak beste). Hezkuntzan,
ikastetxeko kideen arteko erlazioak prosozialak badira, klima atsegina
sortuko da eta hori da hain zuzen ere lortu nahi dena, elkarrekin bizitzen
ikastea.

Kontzientzia emozionala, enpatia, emozioen autoerregulazioa eta gaitasun
sozial eta emozionala inteligentzia emozionalaren garapena ahalbidetuko dute.
Inteligentzia emozionalak aipatutako aspektu guzti horiek barne hartzen ditu
hain zuzen ere. Inteligentzia emozionala eta adimen emozionalaren azalpena
dimentsio mentalean emango da.
Hezkuntza holistikoa: XXI. mendeko hezkuntza erronka

29

5.3. Dimentsio mentala edota kognitiboa
Dimentsio mentala edota kognitiboa pentsamenduaren prozesuei egiten die
erreferentzia.
Lehenik eta behien, inteligentzia zer den edota zer ulertzen den azalduko da
esanahi epistemologikoa nahiz adituek diotena helaraziz.
Ondoren, “Inteligentzia anitzen teoria” azalduko da. Echeita, Gerardoren (2006)
arabera, gaur egungo hezkuntza bakarra edota uniformea da, ikasle guztiek
ikasgai berdinak ikasi behar dituzte, guzti horri metodo berdinekin eta ebaluazio
irizpide berdinak jarraituz. Baina, ideia hori faltsua da: ez daude bi pertsona
berdin, pertsona bakoitza dituen inteligentzia modu desberdinetan azaltzen ditu,
bakoitzak bere motibazioak eta interesak ditu eta ez dugu modu berdinean
ikasten. Beraz, horri aurre egin dion teoria azalduko da.
5.3.1. Inteligentziaren definizioa
Inteligentzia hitza, intellegentĭa latinezko hitzetik dator. Inteligentzia definizio
anitzak

ditu,

korronte

psikologiko

desberdinak

(ikuspuntu

kognitiboa,

ebolutiboa…) modu desberdinetan ulertzen baitute. Real Academia Españolak
(http://www.rae.es/) definizio desberdinak ere ematen ditu:


Ulertzeko eta aditzeko gaitasuna.



Problemak ebazteko gaitasuna.



Gaitasuna, esperientzia eta abilezia.

Ondorioz, inteligentzia hitzak esanahi bat baino gehiago izan dezake. Dena
dela, Yela, Marianok (1987) burututako deskribapena azalduko da, ikuspuntu
holistikoa bertan bermatzen baita:

1. Inteligentzia konplexua da. Alde batetik inteligentzia orokorra aurkitzen da,
horrek sistema bat osatzen du. Inteligentzia orokorra, inteligentziaren nukleo
nagusiena da, garrantzitsua den horretan arreta jartzea ahalbidetzen du,
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ahalik eta baliagarria den informazioa aintzat hartuz eta bigarren mailako
detaileak edota garrantzirik ez dutenak albo batera utziz, adibidez,
inteligenteagoa da buruzagi hori bere langileen artean lana ongi antolatzen
dakiena, denaz egitea arduratzen den beste horri baino.

Dena dela,

inteligentzia orokor horren barruan gaitasun desberdinak aurkitzen dira.
Gaitasun horien artean interdependentzia erlazioa dago, hots, guztiak
elkarren artean konektatuta daude, ondorioz, ez dira gaitasun isolatuak.
Inteligentzia globala da, bizitzako aspektu guztiak jarduten duelako.
Laburbilduz, inteligentzia globala den heinean, anitza ere bada, sare bat
osatzen duelako. Martínez-Otero, Valentínek (2002: 80) hurrengoa azaltzen
du: “garunaren antolaketan islatzen da informazio prozesua ahalbidetzen
dituzten garun-area desberdinak, area bakoitza espezialitate bat izanez.
Espezializazio

hori

egon

arren,garun-area

guztiak

elkarren

artean

konektatuta daude, horien arteko koordinazioa beharrezkoa da garuna
modu globan batean funtzionatzeko alegia.”

2. Inteligentzia ez da estatikoa, dinamikoa baizik, aldatu eta garatu daiteke.
Egia da, inteligentzia aspektu innatoak dituela, hau da, herentzia genetikoak
eragina duela, baina inguruneak zer esatekorik badu. Hortaz, hezkuntza eta
ingurune egokiekin inteligentziaren garapena aberastu daiteke.
Inteligentzia adinarekin aldatzen da, kuantitatiboki heziz eta kualitatiboki
aberastuz. Martínez-Otero, Valentínen (2002) arabera, inteligentzia testa,
adin desberdineko pertsonei aplikatzen zaienean, desberdintasunak aurki
daitezke: inteligentzia lehendabiziko urteetan hezten joaten da 14-16 urte
arte, heldu aroan mantentzen joaten da eta, 50-60 urtetik aurrera
beherakorra izaten da.
Pertsona batek, inteligentzia handia izan dezake, baina testuinguruak ez
baldin badizkio inteligentzia hori garatzeko baliabideak ematen, inteligentzia
hori gutxituko da. Inteligentzia neurtzeko, indibiduoak hezi diren ingurune
soziala eta kulturala aintzat hartu behar da.

3. Inteligentziak ez du modu autonomo batean jarduten, pertsonalitatera
integratuta dago, gizakiak zirkunstantzien arabera pentsatzen du (Yela,
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Mariano: 1987). Inteligentzia eta emozioak konektatuta daude, inteligentzia
emozionala baitago.
Inteligentzia

emozional,

sentimenduak

eta

besteen

sentimenduak

ezagutzeko, motibatzeko eta gure buruarekin eta besteekin ditugun
erlazioak ahalik eta hoberen maneiatzeko

gaitasuna.

Inteligentzia

emozional garatu duenak, bere burua eta besteekin ongi komunikatzen da,
enpatia eta jokabide prosozial (besteei laguntzeko desirak) gehiago ditu eta
pertsonen arteko harremanak hobeak izaten dira iritzia ematerakoan modu
asertibo batean komunikatzen delako.
Adituak ematen duen definizioa holismoarekin bat dator hainbat printzipio
betetzen direlarik, esate baterako, bat konplexuaren printzipioa bermatzen da:
inteligentzia holosa da, bakarra eta originala, beraz, inoiz ez ditugu bi berdin
aurkituko. Izan ere, inteligentzia sistema gisa kontsideratzen da, eta sistema
horren artean gaitasun edota mikro-sistemak daude.
Horrekin batera, erlaziotasunaren printzipioa agerian geratzen da: dena
erlazionatuta dago, gaitasun desberdinen artean konexioak daude eta gainera.
edozein gertaera edota zirkunstantzia, beste batzuen erlazioen emaitza da.
Beraz,

inteligentzia

ez

dago

isolatuta,

ezin

dezakegu

emozioak

eta

inteligentziaren zatiketa egin, gure emozioak inteligentzian eragiten baitute,
esate baterako, atsekabetuak gaudenean, arrazonamendua izatea kostatzen
zaigu.
5.3.2. Inteligentzia anitzen teoria
Azken hamarkadetan, historian zehar bermatutako inteligentzia motari kritika
anitzak egin zaizkio. Inteligentzia hori gehien bat uniformea da, hots, izaera
bakarrekoa eta inteligentzia logiko-matematikoarekin zerikusia dauka (Echeita,
Gerardo, 2006).
Horri aurre egiteko, hainbat teoria esanguratsu eraiki dira, hala nola,
“Inteligentzia anitzen teoria” Howard Gadnerren eskutik. Bertan, deuseztatzen
da ikaskuntza bakarra eta homogeneoaren ideia, hots, ikasle guztiak materia
berdina ikasi behar dutenaren ideia Gardner, Howarden (1987). Howard
Gardnerren arabera, inteligentzia hainbat alorretan banatuta dago, zortzi
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dimentsioetan hain zuzen ere: inteligentzia linguistikoa, logiko matematikoa,
espaziala, zinetikoa edo gorputzekoa, musikala, naturala edo ekologikoa,
intrapersonala eta interpertsonala.


Inteligentzia linguistikoa: ama hizkuntza ongi erabiltzeko gaitasuna da,
norbaitek esan nahi duen hori argi eta garbi adierazteko gai izatea hain
zuzen ere.



Inteligentzia logiko-matematikoa: erlazio abstraktuak (modelo ezberdinak
identifikatu,

kalkuluak,

formulak

eta

hipotesiak

kontrolatu

eta

arrazonamendu induktibo zein deduktiboa erabiltzea) ulertzeko gaitasuna
da.


Inteligentzia espaziala: espazioaren mapa mental bat egiteko nahiz bertan
kokatzeko gaitasuna eta espazioan gorputzak ikusteko gaitasuna da.



Inteligentzia zinetikoa edo gorputzekoa: norberaren gorputza maneiatzen
jakiteko trebetasuna da.



Inteligentzia musikala: musika ulertu eta gozatzeko eta ahotsaren bidez
nahiz instrumentuen bidez musika sortzeko inteligentzia da.



Inteligentzia naturala edo ekologikoa: naturarekin sintonizatzeko eta natura
ulertzen jakiteko gaitasuna da.



Inteligentzia interpertsonala beste pertsonak ulertzeko gaitasun gisa
definitua izan da. Inteligentzia hau, sistema sinbolikoen bitartez adierazten
da, keinuak, hitzak, gorputz jarrera nahiz adierazpenen bitartez (Echeita,
Gerardo, 2006). Hitz bitan, besteen lekuan jartzeko eta besteekin ongi
komunikatzeko erraztasunak izatea da.



Inteligentzia

intrapertsonala:

norberaren

burua

kontrolatzeko

eta

motibatzeko gaitasunekin zerikusia duen gaitasuna da. Batez ere gure
burua

zer

behar

duen

eta

zer
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erlazionaturik dago, hau da, emozioak

nahiz erreakzioak identifikatzen

jakitea.
Beraz, hezkuntza holistikoan “Inteligentzia anitzen teoria” defendatzen da, ez
daudela bi pertsona berdinak, bakoitza bere inteligentzia alor desberdinetan
garatzen

duela.

Ideia

hori,

bat

dator

holismoaren

bakartasunaren

printzipioarekin eta berdinkotasun printzipioarekin: ez dago holos berdina, ez
dago gizaki bizidun berdina, nahiz eta holosen artean erlazioak eta konexioak
egon bakoitzak bere identitatea, izaera, motibazioak, interesak, besteak beste
ditu.

Hezkuntzak inteligentzia desberdinak daudela kontuan hartu behar du, ezin da
soilik

inteligentzia

bakar

batean

zentratu,

bestela

beste

gaitasunak

deuseztatuko ditu. Egungo eskoletan gerta daiteke, ikasle batek oso koefiziente
intelektual handia izatea matematikei dagokienez, baina erlazio sozialak
garatzeko hain trebea ez izatea.

Beraz, irakasleen ardura da giro egokia eskaintzea haurrek daukaten
gaitasunak ahalik eta hoberen garatzeko. Hori lortzeko, ikasleen arteko
konparaketak albo batera utzi behar dira eta inteligentzia logiko-matematikoa
sustatzeaz gain, beste inteligentzia motak kontuan hartu, modu orekatsu batean
horien garapena sustatzeko.

Martínez-Otero, Valentínek dio (2002: 83):

“pertsonarekiko ikuspuntu globala eta integrala funtzionamendu intelektuala
ezagutzea ahalbidetzen du. Dimentsio mentalean interesatzen diren ikerketak
beharrezkoak dira, baina ezin da soilik dimentsio hori kontuan hartu, besteekin
erlazioa baitauka.”
5.4. Dimentsio espirituala
Dimentsio espirituala ez da sinismenekin edota dogmekin lotu behar.
Hezkuntza holistikoak ez du erlijio batekin bat egiten. Espiritualitatea bakoitzak
berezko esentziaren bilaketarekin lotuta dago ondoren azalduko den bezala.
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Behin espiritualitatea zer den ulertuta, kontzientziaren teorian murgilduko da
dimentsio espirituala, baina gehiegi sakondu gabe, kontzientziaren teoria oso
zabala eta konplexua baita.
5.4.1. Espiritualitatearen definizioa
Espiritualitatea, bizitzaren zentzuarekin, komunitate sentimenduarekin eta beste
izaki bizidunekin enpatia izateko gaitasunarekin zerikusia du.

González, Ana

Mariak (2009) dio, espiritualitatea barneko bakearen bilaketa dela eta natura,
mundua eta unibertsoarekin benetako erlazio intrapertsonal esanguratsuak
eraikitzean oinarritzen dela. Hortaz, espiritualitateak bakoitzak bere barneko
munduarekin konexio sakonak izatea da.
Izaki bizidun guztiek, bere sinismenak alde batera utziz, dimentsio espirituala
daukate. Gizakiek modu natural baten bitartez harmonia bilatzen dute haien
buruarekin, besteekin eta unibertsoarekin konexioak ezarriz.
Ondoren adieraziko den bezala, espiritualitatea kontzientziaren prozesu
ebolutiboaren esfera gorena da. Maila goren horretan, dimentsio biologikoa,
psikologikoa eta sozialaren arteko integrazioa ematen da. Kontzientziaren
esfera gorenera iristerakoan, gizakiak bere benetako esentzia lortzen du, hau
da, bere berezko eta benetako izateari bide ematen dio, gizarteak ezartzen
dituen baldintzapenetatik ihes eginez eta bere nortasuna eraikiz.
Hori dela eta, baldintzarik gabeko mundura irekitzen da, errespetuzko
harremanak eraikiz, konturatzen delako ez dela izaki isolatua, unibertsoaren
partaideak direla baizik, osotasunaren parte alegia (Gónzalez, Ana María,
2009).
5.4.2. Kontzientziaren garapena
González, Ana Mariaren (2009) arabera, kontzientziaren garapenaren prozesua
espiral baten gisa funtzionatzen du; prozesu gorakorra eta iraunkorra da. Aurreego fasean hasten da eta helmuga maila transzendentala da hain zuzen ere.
Hitz bitan, kontzientzia zabaltzen joaten da bere osotasunera iritsi arte.
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Kontzientziaren oinarrizko ardatza

Alfa deiturikoa da eta horren inguruan

biratzen du. Kontzientziaren helburua aldiz, Omega da, hurrengo irudian
azaltzen den bezala:

1 Irudia. Kontzientziaren prozesu ebolutiboa (González, Ana María, 2009: 92)
Fase, esfera eta maila desberdinak daude, baina dimentsio horien arteko
mugak malguak dira, hau da, faseen, esferen eta mailen artean ez daude
oztoporik. Fase, esfera eta maila bakoitza, holos bat osatzen du, eta holos
horien barruan, berezko beharrak, elementuak e.a. aurkitzen ditugu.
Hurrenez hurren deskribatu eta azalduko dira fase, esfera nahiz maila
desberdinak (González, Ana María, 2009):
1. fasea umetokiaren barneko etapa da, esfera prenatalaren barne dago eta
maila pleromatikoa da. Lehendabiziko fase hau umetokiaren barneko etapa
eta jaioberriaren lehendabiziko hasteen artean kokatzen da.

Haurra,

materiaren munduan murgilduta dago, ez du bereizten kanpoko mundua eta
bere mundua, ez daki nor den.
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2. fasea: hominizazio etapa da, esfera biologikoaren barne dago eta maila
arkaikoa deitzen zaio. 5 hilabetetik-3 urte bitarteko etapa da. Kontzientzia
garatzen hasten da.

Gutxika-gutxika barneko eta kanpoko mundua

bereizten joanen da. Mugimendua, argia eta zarataren aurrean instintiboki
erantzuten hasten da. Erantzun hori biziraupenerako ematen du, hala nola,
oinarrizko beharrak asetzeko. Bere kontzientzia soilik zentzumenen bitartez
antzematen duen elementuetan oinarritzen da.
Fase honen bukaeran, instintutik pentsamendura pasatzen da: hainbat
sentimendu esperimentatzen joaten da, adibidez, beldurra, maitasuna e.a.
Haurra badaki zer gustuko duen, zer den bera eta maite dituen pertsonak
nola pozik jarri badaki.

3. etapa: gizatiartze fasea da, esfera psikologikoaren barne dago eta erdiko
maila deitzen zaio.

a) Bigarren haurtzaroa: jadanik hautematen duen mundua ez da bere
ingurunera mugatzen, haratago doa, “ni”-a gorputzera eta orainaldira
lotuta egoteari uzten dio.
daude.

Berezko identitatea bilatzeko motibatuak

Sinbolo sozialez kontzientzia hartzen joaten da, arrakasta

soziala zer den ikasten joaten dira, hortaz, porrot egiten dutenean,
ukatzea zer den esperimentatzen dute, eta gutxiespen sentimenduak sor
daiteke.

b) Pubertaroa:

haurra

eta

heldua

izatearen

arteko

nahian

dabil.

Sozialtasunari dagokionez, onartua izatearen nahia eta bakarrik
geratzearen beldurra sortzen dira. Haurra gai da nahi dituen aldaketak
amesteko, beste mundu bat irudikatu dezake.

c) Nerabezaroa: berezko identitatearen bilaketa kontzientea hasten da.
Haurrarentzat lagun taldea izugarrizko garrantzia dauka, eta talde sozial
batean parte hartzea berarentzat oso esanguratsua izaten da. Beraz,
familiatik kanpo erlazio interpertsonalak esperimentatzen hasten ditu.
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d) Heldutasuna: Iragana bere bizitzaren parte dela eta esperientzia horrekin
bizi eta eboluzionatu behar duela konturatzen da. Bere burua ezagutzen
eta onartzen joanen da. Dimentsio hau konplexuagoa da, konturatzen da
iragana, orainaldia eta etorkizunaren sortzailea bera dela. Zer egin
munduan eta nor den bezalako galderei erantzuna bilatzen saiatzen da.

4. etapa: sozializazio fasea da, esfera sozialaren barne dago eta maila
pertsonalean aurkitzen da. Sozio-zentrismoa ematen da: pertsona gai da
errealitatea besteen ikuspuntuen bitartez ikusteko eta antzemateko.
Pertsona askatzen da, bere bizitzaren jabea bera bihurtzen da, bere
buruarekin konpromiso arduratsua eta askea ezartzen du.

5. etapa: fase espiritualaren barne jadanik gaude, pertsonalizazio esferan
aurkitzen da eta maila transpertsonala da. Esfera soziala, sentsoriala, eta
kognitiboaren arteko gaitasunak integratzen ditu eta orain berezko esentzia
ezagutzera ekiten dio. González, Ana Mariaren (2009) arabera, pertsona
maila transzendentalean hastapenak ematen ditu identifikazio eza eginez,
hau da, kateatzen eta baldintzatzen dizkion faktore biologikoak eta sozialak
albo batera uzten hasten ditu. Besteengandik ikasi nahi du, pertsonaren
alde onena ikusiz, dialogora irekita dago, bere burua behatzera eta
aurkitzera.

6. etapa: ultra-pertsonalizazio fasera iritsi da, esfera bateratua da eta
kontzientzia transzendentalaren maila deitzen zaio. Pertsonak berezko eta
benetako esentziara iristen da, hortaz, kontzientziak errealizazio osoa
lortzen du. Dimentsio guztiak, harien antzera funtzionatzen dute, horrela,
unibertsoaren korapiloa sortuz. Omega piztu egiten da, holon guztiak
kontzientzia bakar batean integratzen dute. Horregatik, esfera bateratua
deritzo, dena lotuta eta konektatua dago. Bertan pertsona, benetako
esentzia ezagutzen du, identitate pertsonal bat lortuz.
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6. HEZKUNTZA HOLISTIKOA
Hezkuntza beti aldaketen kiribilean sartuta egon da, gizartean aurki ahal diren
problematikei erantzuteko asmoz, helburu berriak, metodo berriak eta teoria
berriak eraiki izan dira.
Hezkuntza aldaketak egiteko tresna indartsuena da; hezkuntzaren bidez
gizartearen haziak ereiten direlako, eta eskolaren arabera, gizarte mota bat
izanen dugu, berdin alderantziz, indarrean dagoen gizarte edota kultura
motaren arabera, eskolan balora jakin batzuk transmitituko dira.
6.1. Hezkuntza holistikoaren printzipioak
Chicagon “Global Alliance For Transformin Education”
hainbat hezitzaile eta pedagogo

nazioarteko bilkuran,

ikuspuntu holistikoan interesatuak, hainbat

printzipio sortu zituzten, hezkuntza paradigma berriaren nondik norakoak
zehazteko asmoz (Gallegos, Ramón, 1999):


Hezkuntza holistikoaren helburua, gizabanakoaren garapena da.



Pertsona bakoitzak ikasteko gaitasun mugaezina dauka.



Ikaskuntza bizipenezko prozesua da.



Ezagutza eskuratzeko, bide desberdinak eta anitzak daude.



Irakaslea eta ikaslea ikaskuntzaren prozesuan murgildurik daude, biak ikasi
behar dute.



Ikastea soilik askatasun giro batean eman daiteke.



Ikasleak ikastea ikasi behar dute ikaskuntza metodologia gisa.



Herritartasun globala eta aniztasunarekiko errespetua izateko hezi behar
dira.
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Hezkuntza

ekologikoa

eta

sistematikoa:

osotasuna

lortzeko,

kontzientzia

hartzea

ezinbestekotzat jotzen da.


Barruko

ordena

eta

espiritualitatea

zuzenezko

esperientzia da.
6.2. Hezkuntza holistikoa praktikara eraman
Hezkuntza

holistikora

zuzendutako

aldaketak,

herritarren

ikuspuntuetan

eraldaketak ekartzen ditu. Aldaketa guztiak, pentsamenduan, errealitatearen
ikuspuntuan nahiz interpretazioetan aldaketak ekartzen ditu, horri paradigma
aldaketa deritzo hain zuzen ere.
6.2.1. Garapen integrala lortzeko mailak eta dimentsioak
Pertsonaren maila guztiak landu behar dira hezkuntza holistikoak defendatzen
duen garapen integrala lortzeko. (Yus, Rafael, 2001):


Maila intrapertsonala: sentimenduak eta autokontzeptuak barne hartzen
ditu.



Maila interpertsonala: ikasle eta irakasleen arteko harremanei erreferentzia
egiten die, gizakiek haien artean ezartzen dituzten erlazioei alegia.



Maila extrapertsonala: kontzientzia kritikoa garatzen da.



Maila transpertsonala: norbanakoak dituen itxaropenak eta beldurrak barne
hartzen ditu. Dimentsio transzendentala du helmuga gisa hain zuzen ere.

Horretaz gain, hezkuntza holistikoa praktikara eramateko, ezinbestekoa da
jadanik azaldu diren lau dimentsioak kontuan hartzea, hots, dimentsio fisikoa,
emozionala, mentala edota kognitiboa eta espirituala.
Horretarako, bost dimentsio horien lanketa modu harmoniko eta orekatsu
batean egin behar da. Ezin daiteke dimentsioen artean lehentasunak ezarri,
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batzuk gehiago kontuan hartuz eta beste batzuk atzean utziz. Hori baita egungo
hezkuntza sisteman gertatzen dena, dimentsio fisikoa eta mentalari garrantzia
ematen zaio, dimentsio emozionala eta espirituala albo batera utziz.
Gainera, ikuspuntu holistiko baten bitartez, dimentsio fisikoa eta kognitiboa
modu desegoki batez lantzen da. Fisikoari erreparatuz gero, arestian azaldu
den bezala, azkartasunari eta lehiakortasunari garrantzia ematen zaio,
gorputzaren kontzientzia ahaztuz. Mentalari erreferentzia eginez, garunaren
ezkerraldeko

hemisferioaren

lanketa

bakarrik ematen

da

eskuinaldeko

hemisferioa albo batera utziz.
Hori dela eta, bost dimentsioen artean konexioak ezartzeko meditazioa,
arnasketa eta kontzentrazioa teknika egokiak izan ahal dira. Jarduera horiek,
aspektu fisikoak kontuan hartzen dituzte, gorputza sentitzen hasten delako.
Horretaz gain, pentsamenduetan eta emozioetan arreta jartzen da, hots,
bakoitzak bere buruarekin hitz egin dezake, hausnartuz nola sentitzen den eta
zer pentsatzen duen. Ikasleek ez badute oso argi nola sentitzen diren, haien
gorputzaren adierazpenetara erreparatu ahal diete, esate baterako, tentsio
egoeran baldin badaude kopeta zimurtuta izan dezakete edota sorbalda erabat
tente.

Aipatutako guztia, maila espiritualaren lanketa ahalbidetzen du,

momentu horretan pertsona bakoitzak bere barneko munduarekin konektatzen
duelako.
Ikastetxeetan abestiak, olerkiak, antzerkiak, e.a. bezalako jarduera artistikoak
planteatu ahal dira bost dimentsioen lanketa harmonikoa garatzeko. Aipatutako
jarduera artistikoak, arlo kognitiboari erreferentzia eginez, eskuinaldeko
hemisferioa martxan jartzen dute. Emozioak eta sentimenduak mugimenduaren
bitartez adierazi ahal dira edota abesti nahiz olerki bat idatziz, bakoitzaren
hausnarketa ahalbidetuz. Horretaz gain, gorputza erabili daiteke, emozio,
pentsamendu eta sentimendu guzti horiek adierazteko, esate baterako,
dantzaren bitartez.

Guzti horrek ikasleek

momentuan sentitzen dutenaren

inguruan kontzientzia hartzea ahalbidetzen du dimentsio espirituala jorratuz.
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6.2.2. Errealitatea eta zentzu kritikoa
Dimentsioak kontuan hartzeaz gain, ezinbestekoa da ikasleek ikuspuntu kritikoa
garatzea egungo errealitatean aurkitzen diren baloreak eta egoerak zentzu
kritikoz behatzeko eta baloratzeko. Alde batetik, errealitatea hautemateko eta
ulertzeko modu desberdinak daudela adieraztea egokia izanen litzateke.
Kontzientzia eta errealitatea bat egiten dute, kontzientzia garatzen joaten den
heinean errealitatea modu desberdinean antzeman daiteke, hala nola, hasiera
batean umetokiaren barneko etapan eta lehendabiziko haurtzaroa bitarte
haurraren errealitatea bere barneko mundura mugatzen da. Gutxika-gutxika
errealitatea zabaltzen joaten da, zentzumenen bitartez hautematen duena
integratuz eta sentimendu berriak esperimentatuz. Ondoren, dimentsio sozialari
garrantzi handia emanen zaio, sozialtasun hori garrantzia emanez, errealitatea
erlazio interpertsonalak garatuz.
Wilber, Ken (1999) errealitatea eta kontzientzia bat datorrela azaltzen du,
gizakien ezagutzaren hiru esferak azalduz


Enpiriko sentsoriala.



Mental-arrazionala.



Kontenplatiboa eta arrazionala.

Ken Wilberrek, teoria hauek azaltzeko metaforak maiz erabiltzen ditu, beraz,
ezagutzaren bide desberdinak helarazteko begien metaforak erabili ditu:


Haragizko begia: enpirikoa izango litzateke, eta sentsazioak biltzen ditu.
Kanpoko mundura hurbiltzeko aproposa da; espazioa, denbora, objektuak,
besteak beste bezalako elementuak hauteman ahal dira. Gizakiek hainbat
izaki bizidunekin begi hau partekatzen dute. Wilber, Kenek (1999: 14) dio:
“bertan inteligentzia sentsomotorra ematen da: harri bat inoiz ez da zuhaitz
bat, zuhaitz bat inoiz ez da mendi bat.”



Arrazoiaren begia: ezagutzara eta ulermen filosofikora, arrazionalera eta
mentalera hurbiltzen gaitu, irudimena barne hartuko luke. Wilber, Kenen
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(1999) arabera arrazoiaren begiaren bidez, irudimenaren bitartez espazioan
ez dauden objektu sentsorialak irudikatu ahal dira.


Kontenplazioaren begia: beste begiek baino haratago doa. Wilber, Kenen
arabera (1999), errealitatearen balore espiritualak edota transzendenteak
ulertzea ahalbidetzen du, edo gutxienez gure errealitatearen eguneroko
pertzepzioa.

Hori dela eta, ikasleek esperimentatu behar dute ezagutza eraikitzeko modu
desberdinak daudela eta hiru ezagutza mota horiek hertsiki loturik daudela
hezkuntza holistikoak planteatzen dituen dimentsioekin.
Errealitatearen interpretazio eta ulermen egokia eraikitzeko kontzientzia
kritikoaren hezkuntza proposatzen da. Hezkuntza kritikoa balore aniztasunaren
eta baldintzapenen ulermena bultzatzen du. Gil, Ramonen (1998: 124) arabera,
“zentzu kritikoa egiaren interpretazio, hurbilpena eta esperientzia da. Baloreak
berriz ere lantzeko eta berrikusketa bitartekoa da”.

7. HEZKUNTZA, ALTXOR EZKUTUA
“Hezkuntza, altxor ezkutua” XXI. menderako hezkuntzari buruzko Nazioarteko
Batzordeak UNESCOri egindako txostena da. Delors txostena bezala ere
ezagutua da, Jacque Delors, batzordearen buru izan zelako.
Delors

Txostenetan

mundu

mailako

hezkuntza

adituak,

pedagogoak,

ministroak, soziologoak, idazleak eta besteak beste elkartu ziren hezkuntzaren
inguruan hainbat gogoeta eginez. Bertan, argi geratzen da hezkuntzak gaur
egungo gizartera moldatu behar dela eta aldaketak egin behar dituela. Hortaz,
hezkuntza

tresna

ezinbestekoa

kontsideratzen

da,

gizakiak

garapena

harmoniatsua lortzeko. Azken horrek, bat dator hezkuntza holistikoak
planteatzen duenarekin, pertsonaren garapen integrala lortu nahi da.
Txostenean hezkuntzaren oinarrizko lau zutabeak azaltzen dira. Zutabe horiek,
pertsonaren garapen integrala lortzeko, edozein hezkuntza sistemak edota
edozein profesionalak bultzatu behar ditu. Horietariko bat, hertsiki lotuta dago
dimentsio

espiritualarekin

ondoren

azalduko
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hezkuntzaren oinarrizko lau zutabeak hurrengoak dira: ezagutzen ikasi, egiten
ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi eta izaten ikasi.
7.1. Ezagutzen ikasi
Ezagutzen

ikastearen

bitartez,

jakin-min

intelektuala,

zentzu

errealitatearen ulermena eta epaiketa ahalmena garatu nahi da.

kritikoa,
Ezagutza

anitza eta ebolutiboa dela kontsideratzen da, hots, ezagutza desberdina izan
daiteke eta eskuratzeko bide anitzak daude. Ezagutza ebolutiboa dela esaten
denean, hezkuntza iraunkorraz hitz egiten da; ikasleek bizitzan osoan zehar
ikastea bultzatu nahi da, hezkuntzak ez baitu mugarik (Delors, Jacques, 1996).
Delors, Jacques (1996) txostenean, ahalik eta gehien kultura orokorra ikastea
defendatzen da eta aldi berean materia desberdinak ere. Kultur orokor hori,
beste hizkuntzei eta bestelako ezagupenei irekiera suposatzen du eta
komunikazioa bultzatzen du. Kultura orokorrak ezagutzaren beste alorretara
zabaltzen da, hainbat diziplinen arteko erlazioak ezarriz. Ezagutzen ikastea,
ikasten ikastea esan nahi du, arreta, memoria eta pentsamendua landuz.
(Delors, Jacques, 1996).
Ezagutzen ikastea beraz, hein handi batean komunitate zentzuarekin zerikusia
dauka: pertsona bakoitza bakarra eta desberdinak izanik, beste gizakiekin
erlazioak mantentzen ditu, hori dela eta, erlazioetan oinarrituta komunitate bat
sortzen da. Horretarako, bakoitzak bere ezagutza eraikitzeko alderdi hori
kontuan hartu behar du.
Ikuspuntu holistikoan oinarrituta, ezagutzen ikastea dimentsio kognitiboa eta
mentalarekin zerikusi handia dauka. Gil, Ramonen (1998) arabera, hezkuntza
holistikoak proposatzen duena bizitzarako hezkuntza da, bertan, auto-ezagutza
paper garrantzitsu bat dauka.
7.2. Egiten ikasi
Lanbide bat ikasteaz gain, egoera edo testuinguru desberdinei aurre egiteko
edo nola jokatze den ikastean datza. Talde lanean aritzen ikastea, erabakiak
hartzea, besteekin erlazionatzea e.a. ere barne hartuko lituzke.
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Egiten ikasteak gaitasun pertsonalekin zerikusia dauka: taldean lan egitea,
erabakiak hartzea, antolakuntza, harremanak eta besteak beste garatzea
oinarria izango litzateke.
Horretaz gain, egiten ikasteko, ikasleek haien ezagutzak praktikara nola
eraman behar duten jakitea da. Gaitasun hori elkarrekin lan egitearekin
zerikusia dauka. Ikasleek gaur egungo errealitatean egoera desberdinen
aurrean aurkituko dira, beraz, bizitzarako hezkuntza bat bermatu nahi bada,
ikasleek egoera horiei aurre egiteko prestatuta egon behar dira (Delors,
Jacques, 1996).
Ikasleek egiten ikasteko, ezinbestekoa da inteligentzia interpertsonala garatzea,
beste pertsonak ulertu ahal izateko eta erlazio horiek modu osasuntsu batean
garatzeko.
7.3. Elkarrekin bizitzen ikasi
Besteekin erlazionatzea bakoitzak bere burua zaintzeko modu bat da. Beste
pertsonekin finkatzen diren erlazioak pertsona bakoitzaren sentimenduetan
eragina dauka eta gizabanako bakoitzaren

jarrera ere besteengan eragina

dauka (Germer, Christopher, 2011).
Gil, Ramonen (1998) arabera, pertsonaren izatea, besteekin erlazioa dauka,
hots, pertsonak ez dira bakarrik bizitzen, besteekin elkarrekin bizi dira. Gizakia
ez dago bakarrik munduan, beste subjektuekin erlazioan dago.
Gainera, egungo aldaketek exijitzen digute elkarrekin bizitzen ikasi behar
dugula, bestea ezagutu eta ulertu behar dugula hain zuzen ere. Bestea
ezagutzeko bere tradizioak, ohiturak eta espiritualitatea ezagutu behar dugu.
Egungo erlazioak, interdependentziazkoak dira, konektatuak gaude (Delors,
Jacques, 1996). Hori dela eta, ikasleek besteekin proiektu komunak sortzeko
eta problemak modu baketsu batean ebazteko prestatuak egon behar dira.
Horretarako, eskolan bizikidetza lantzea beharrezkoa da.
Esan bezala, bizikidetza gaia erabateko garrantzia dauka: ikastetxean giro
baketsu batean elkarrekin bizitzen ikastea, ikasgelako ikaskideekin eta
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irakasleekin era positibo batean harremanak izaten jakitea eta gatazkak
erabiltzea biderik eraginkorrena da bakearen kultura eraikitzen hasteko eta
benetan demokratikoak diren jarrera eta ohitura batzuk berenganatzeko
ezinbesteko gaia.

Elkarrekin bizitzen ikasteko, ikasleak bizikidetzarekin erlazionaturiko ezagutzak
ikasi behar dituzte. Horretaz gain, bizikidetzan maila afektiboa ere landu behar
da: ikasleetan bizikidetzan sentimendu egokiak sortaraztea alegia.
7.4. Izaten ikasi
Izaten ikastea erlazio handia dauka dimentsio espiritualarekin, izatearen bidez,
gure benetako esentzia ezagutu dezakegulako. Naranjo, Claudioren (2004)
arabera, izaten ikastea pertsona bakoitzak bere benetako izatetik bizitzea da.
Horretarako, gizabanako bakoitzak bere esentzia eta benetako natura
errespetatu behar ditu.
Batzuetan, ingurune sozialera ahalik eta hoberen moldatzeko edota egokitzeko,
gezurrezko pertsonalitatea eta izatea eraikitzen ohi da. Horrekin batera,
Naranjo, Claudioren (2004) ustez, pertsona bakoitzak askotan ez ditu bere
benetako nahiak ezagutzen, munduaren aurrean eraiki duen pertsonalitatearen
aurka doalako, ondorioz, motibazio, interes edota nahi horiek itzalpean
gordetzen ditu. Ikasleei haien benetako izatea bilatzen lagundu ahal zaie,
horretarako, auto-ezagutza proposatzen da, bakoitzak bere benetako esentzia
lortzeko.
Pertsona bakoitzak bere benetako eta berezko esentzia lortuko du bere
kontzientziaren sakontasunarekin kontaktuan jartzen denean. Gizabanako
bakoitzak benetako izate horren bilaketa burutzen duen bitartean, hutsune
handi bat senti dezake, baina ez da larritu behar, ez du hutsune hori asetzeko
ilusio edota helburu faltsuak eraiki behar. Hutsune hori, izatea lortzeko hazia
da, noraezean hori errespetatuz, baldintzapenetatik askatuko da, benetako
kontzientzia lortzeko (Naranjo, Claudio, 2004).
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8. HEZKUNTZA HOLISTIKOAREN APLIKAPEN PRAKTIKOA
“Hezkuntza holistikoaren aplikapen praktikoa” izeneko puntuan, hezkuntza
holistikoa praktikara eramateko proposamen bat planteatuko da. Horretarako,
unitate didaktiko baten egitura jarraituko da. Beraz, proposamena testuinguru
erreal batean planteatu da, aplikapen praktikorako helburu didaktikoak finkatu
dira, metodologi zehatz bat jarraituko da, jarduerak diseinatu dira eta
ebaluazioa burutuko da.
8.1. Sarrera
Hezkuntza holismoa izeneko unitateak jadanik teorian ikusitakoa praktikara
eramatea du helburu gisa. Hezkuntza holistikoa eskolan praktikara eramateko
planteamendu bat proposatu nahi da hain zuzen ere. Ondoren aurkeztuko den
proiektua, haurraren garapen integrala bilatzean datza.
Dena dela, gaur egungo eskolan badakigu hezkuntza holistikoaren bi dimentsio
bereziki lantzen direla: mentala eta fisikoa. Baina, hezkuntza holistikoak dio
dimentsio horiek egungo zentroetan modu desegoki batean lantzen direla,
hortaz, planteamendu honen bitartez, egungo eskoletan ahazten diren
elementu horiek landuko dira.
Dimentsio mentalari erreparatuz gero, eskolan inteligentzia logiko-matematikoa
egunero bermatzen da, garunaren ezkerraldeko hemisferioa landuz. Hori dela
eta,

unitate

didaktiko

honetan,

garunaren

beste

hemisferioari,

hots,

eskuinaldekoari, garrantzia emanen zaio, sormena, irudimena, marrazketa, e.a
bultzatuz.
Arlo fisikoari erreferentzia eginez, egia da egungo eskolan batez ere Gorputz
Hezkuntza izeneko ikasgaiaren bitartez gorputzaren lanketa ematen dela.
Hezkuntza holistikoak ordea, defendatzen du dimentsio fisikoan gorputzaren
kontzientzia hartu behar dela. Horregatik, kontzientzia hori garatzeko hainbat
ariketa planteatu dira, esate baterako, meditazioa, arnasketa, kontzentrazioa
e.a. bezalako ariketen bitartez, ikasleek ohituta ez dauden modu batez haien
gorputza sentitzea nahi da.
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Esan beharra dago, hezkuntza holistikoari buruzko planteamendu honetan
izugarrizko garrantzia emanen zaiola auto-ezagutza eta elkar ezagutzera,
horretarako, ikasleek haien burua aztertu eta elkarrekin lan egingo dute, gehien
bat ikasleek izaten ikasi eta elkarrekin bizitzen ikasteko. Alde batetik, hezkuntza
holistikoarentzat funtsezkoa baita bakoitzak bere identitatea eta bere burua
ezagutzea

eta

eraikitzen

joatea.

Beste

alde

batetik,

elkar

ezagutza

ezinbestekoa da, hezkuntza holistikoak defendatzen du pertsona bakoitza
komunitatearen kide dela, hori dela eta, elkar bizitzen jakin behar dugu,
diskriminaziorik gabe eta besteak errespetatuz.
8.1.1. Testuingurua
Proiektua Andra Mari ikastolan aplikatuko da, zentro hau Sakana bailaran
dagoen Etxarri Aranatz herrian kokatzen da bertako, Arbizuko, Lakuntzako,
Irañetako, Arruazuko Ihabarko, Bakaikuko, Iturmendiko, Hiriberriko eta
Lizarragako ikasleak jasotzen dituelarik. Ikastola izanik, ikastetxeak izaera
kontzertatua du eta D eredua da
eskaintzen

den

bakarra.

Haur

Hezkuntzako bi ziklotatik hasita,
Derrigorrezko
Hezkuntzara
eskaintzen

Bigarren
arteko
du.

zerbitzua

Ikastola

bi

eraikinetan banatzen da, batean
Haur Hezkuntza eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza dagoelarik eta
bestean berriz Lehen Hezkuntza. Honez gain, badu saskibaloi pista, futbolera
jolasteko patioa, frontoia, psikomotrizitate gela, jolasen gela, soinketa gela,
ordenagailu gela eta laborategia beste batzuen artean. Ikastola bat izanik,
baliabide materialen eskuragarritasuna ez da oso ugaria baina dutena ahal
bezain ondo kudeatzen saiatzen dira. Bestalde, aipatzekoa da ikastola berri bat
eraikitzearen esperoan daudela, plano eta proiektua jada martxan dagoelarik.
Giza baliabideei dagokienez, Andra Marik 444 ikasle eta 52 langile jasotzen
ditu. Haien artean zuzendari pedagogiko bat, zuzendari administratibo bat, 2
orientatzaile, 36 irakasle, 4 garbitzaile, 2 bulegari, autobusetako lau begirale eta
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jantoki eta zaintza zerbitzuko beste bi langile daude. Ikastola den aldetik,
guraso kooperatiba ba izanen da zeinetan 14 gurasok junta errektoretik
kudeaketako lanak egiten laguntzen duten.
Lehen Hezkuntzako seigarren mailan burutuko da, hau da, hirugarren zikloan
aplikatzeko prestatuta dago. Kasu honetan, 15 ikasleko klase batean, zeinetan
7 neska eta 8 mutiko dauden. Adin honetan umeentzat bereziki beharrezko da
beren burua ezagutzea eta horrekin batera besteena ere, haien barne mundua
eten gabean handitzen ari delako.
8. 2. Helburu didaktikoak


Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak eta psikikoak ezagutu eta
harekiko erantzukizuna hartu.



Ikasle bakoitzak bere nortasuna modu egokian eraiki eta elkar ezagutza
sustatu.



Ikasleak emozioen eta sentimenduen garrantzia ezagutzea eta bere
emozioen inguruan kontzientzia hartzea.



Ikasle bakoitzak bere emozioak identifikatu eta modu egokian adierazi.



Beste pertsonak egoera konkretu batzuetan nola sentitu ahal diren ulertu,
identifikatu eta esperimentatu.



Kontzentrazioa, arnasketa eta meditazioaren bitartez norberak bere
gorputza eta sentimenduak aztertu nahiz sentitu bakoitzak bere barneko
munduarekin konektatuz.

8.3. Metodologia
Metodologia hiru zatitan banatuko da, atal bakoitzean
azalpenak emanez: denbora, taldekatzea eta lekua.
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8. 3. 1. Denbora
Hezkuntza holistikoaren jardueren lanketa hamabost egunekoa da. Ezinezkoa
da azaltzea zein arlo integratuak agertzen dira, guztiak jorratzen baitira modu
zuzenean edota zeharka. Horregatik, zein ikasgai lantzen diren adieraztea
baino, egokiagoa izango litzateke deskribatzea zer nolako esparru landuko
diren, hurrengoak hain zuzen ere: burua, sentimenduak, auto-ezagutza, elkar
ezagutza, aniztasuna, erlaxazioa, meditazioa eta kontzientzia. Jarduerek
osotara 20 orduko iraupena daukate.

Jarduera bakoitzari eskainiko zaion

denbora batzuetan nahiz eta luzea dirudi, jarduerak oso dinamikoak izanen dira
haurrei arreta mantentzen laguntzeko.

Beraz, jarduera bakoitzean zeregin

desberdinak egongo dira, ez dira monotonoak izanen eta haien parte hartze
aktiboa eskatuko dute. Gainera, hainbat jardueretan denbora luzeegia denez,
ikasleek atsedenaldiak egingo dituzte erlaxatzeko eta tentsioak askatzeko.
8. 3. 2. Taldekatzea
Taldekatze mota anitzak ditugu: bakarkako lana autonomia sustatzen dituzten
jarduerak hain zuzen ere, adibidez,

“ Gu horrelakoak gara”, “Eguneroko

emozionala”, “Auto-ezagutza” eta “Buru-behera”

bezalako jardueretan.

Bikoteka ere lan egingo dute, esate baterako: “Elkar ezagutza”, “Masaje
tailerra”, “Meditazioa” e.a. bezalako jardueretan.

Baita talde handian ere,

adibidez, “Ezetz asmatu!” jardueran liburutxoa egin behar dutenean, “Enpatia”,
“Guztiok desberdinak gara”, e.a moduko jardueren bitartez.

Beraz, taldeak

heterogeneoak izango dira norbaitek zailtasunak baditu jarduera bat egiteko
besteen laguntza jasotzeko.
8. 3. 3. Lekua
Jarduera gehienak ikasgelan izateaz gain, psikomotrizitate gelan ere izanen
dira. Dena dela, eskolatik kanpo lana egin beharko dute, esate baterako,
“Eguneroko emozionala” izeneko

jardueran.

Hortaz,

eskolatik kanpoko

bizipenak ikasgelara eramanen dituzte ikastetxeko kanpoko munduarekin eta
ikasgelako bizitzarekin erlazioak ezarriz.
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8. 4. Jarduerak
1. Ezetz asmatu!


Deskribapena: gaiari hasiera emateko irakasleak prestaturiko kutxa bat
pasako zaie ikasleek izugarrizko jakin nahia adieraziko dutelarik haren
barruan zer dagoen pentsatzerakoan. Kutxaren barruan ispilu bat dagoela
ikusiko dute. Haurrek haien burua ispiluan ikusiko dute eta hurrengo
galderarekin saioa hasiko dugu: zer uste duzue landuko dugula?
Xedea norbanakoaren pertsonalitatea eta auto-ezagutza jorratzea izango
da. Horretarako, ikasleei eskatuko zaie norberaren inguruko asmakizuna
sortzea:

nahiak,

pertsonalitatea,

fisikoa

e.a.

azalduz.

Ondoren,

asmakizunekin liburua sortzeko ardurak banatuko dira, talde txikietan
kartulinaz baliatuz koadernotxo bat eraiki ahalko dute margo desberdinez
apainduz, baita tapakia sortu ere. Albo bat zulatu beharko dute liburu bat
sortzeko anilak sartu ahal izateko. Bukatzeko, guztion artean irakurriko
ditugu bakoitza nor den asmatuz. Aipatu beharra dago, jarduera hau
egunaren hasieran egiteko pentsatuta dagoela, gaiari hasiera ematen baitio.
Hortaz,

iraupen

luzekoa

denez,

ikasleek

jostaldia

izanen

dute

deskantsatzeko. Jostaldia eta gero, asmakizunak bukatzera nahiz liburua
egitera ekingo diote.


Denbora: bi ordu.



Materiala: ispilua, margoak, kartulina, folioak, arkatza eta borragoma.

2. Gu horrelakoak gara


Deskribapena: ispilu baten laguntzaz, nolakoak diren behatuko dute. Eta
bakoitza, hitzen bitartez bere burua deskribatu beharko du orden bat
eramanez, nahi dutena (goitik-behera, behetik-gora). Bigarrenik, bakoitza
deskribapen hori idatzi beharko du. Gutxi gora-behera ordu bat kostatuko
zaiela kalkulatzen da, hortaz, ordu bat eta gero 15 minutuko atsedenaldia
izanen dute deskonektatzeko, komunera joateko, e.a. Bukatzeko, azken hiru
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laurdenetan bakoitzak bere burua marraztu beharko du deskribapen idatzia
eta ispiluan ikusitakoaren laguntzaz.


Denbora: bi ordu.



Materiala: ispilua, margoak, folioak, arkatza eta borragoma.

3. Auto-ezagutza


Deskribapena:

jarduera

honetan

burutuko

den

auto-ezagutza,

hausnarketarekin lotuta dago. Ikasleek haien izaera eta identitatea nolakoa
den hausnartu beharko dute kritikoak izanez, hau da, daukaten bertuteez,
besteek haietaz pentsatzen dutenaz e.a. pentsatu beharko dute eta ondoren
emanen zaien fitxan agertzen diren galderak erantzun (Ikus eranskina 1).
Bukatzeko, idatzitakoa guztion artean komentatuko dugu, bakoitzak berea
irakurriko du eta galdera bakoitzean zergatik edota zertan oinarrituta
erantzun duten hori, zergatik sentitzen diren horrela, zer dela eta erantzun
hori e.a. bezalako galderak galdetuko zaizkie.


Denbora: ordu bat.



Materiala: fitxa, arkatza eta borragoma.

4. Elkar ezagutza


Deskribapena: besteak ezagutzeko jarduera burutuko dute: begiak tapaturik
klasean zehar ibili beharko dute kontu handiz, bikote bat hartu eta ukituz nor
den asmatu beharko dute, baita dituen ezaugarriren bat esan ere. Ondoren
borobil batean eseriko dira eta bizitzakoaren esperientzia elkar komentatuko
dugu, hala nola, hurrengo galderak erantzunez: nola sentitu zarete begiak
estalita ibiltzerakoan? Eta begiak irekitzerakoan? Bukatzeko, bikotearen
ezaugarri psikologiko positiboren bat esan beharko dute elkar ezagutza
ahalbidetzeko.



Denbora: ordu bat
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Materiala: begiak estaltzeko zapiak.

5. Besteen gorputza ezagutzen


Deskribapena: bikoteka, bi masaje mota eman behar dituzte. Leku aproposa
soinketa lekua izango litzateke koltxonetekin erlaxatuta egoteko eta nahiko
lekua izateko. Bi masajeak musikarekin egingo dira (Ikus eranskina 2).



Denbora osotara: ordu bat.



Materiala: koltxoneta, musika , objektuak masajea egiteko (pilota txikiak,
pilota handiak, kuxinak e.a. )
a) Masajea
-

Deskribapena. Bikotekide bat etzango da koltxonetaren gainean eta
besteak emango dizkio masajeak, bakarrik eskuekin. Dena dela, gu beti
egongo gara adi mugimenduak oso gogorrak ez izateko eta minik ez
hartzeko. Ondoren, hurrengoaren txanda da, masajea ematen zuenak
orain jasoko du.

-

Denbora bakoitza: 15 minutu ( osotara 30’)

b) Masajea

-

Deskribapena: masajea berdina izango da baina objektu batekin.
Objektua bakoitzak aukeratuko du, baina ez dute balio mina egin duten
horiek, honetarako adibide aproposak dira pilota txikiak. Irakasleak adi
egon behar da mugimenduak oso gogorrak ez izateko, ikasleek minik ez
hartzeko.

-

Denbora bakoitza: 15 minutu (osotara 30’)
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6. Enpatia


Deskribapena: bi ikasle bat kanpora joango dira eta barrukoei jolasa
azalduko zaie: ikasleak gelatik zehar ibiliko dira eta beste batekin topo
egiterakoan eskua emanez agurtuko dute elkar, baldintza bakarra dago,
kanpoan geratu direnak inork ezingo diela agurtu edo kasu egin.
Jolasa eta gero: bizitako esperientziak elkar partekatuko dituzte, hurrengo
galderak erantzunez.

-

Kanpoan egondakoak nola sentitu direla uste duzue?

-

Kanpoan egon zaretenak, nola sentitu zarete?

-

Kanpoan geratu direnei kasu egin gabe nola sentitu zarete?



Denbora: ordu bat



Materiala: behar izatekotan, galderak erantzuteko papera eta arkatza.

7. Eguneroko emozionala


Deskribapena: jadanik, enpatia izeneko jardueren bitartez, emozioei hitzak
jarri ditugu, gure sentimenduak adierazten hasi gara. Hori dela eta, hurrengo
jarduera

emozioen

harira

izanen

da.

Ikasleek,

egunerokotasunean

sentitutako eta bizitako emozioak biltzen dituen egunerokoa eraiki beharko
dute. Egunerokoa nola planifikatzea eta nola eramatea ikasleek erabakiko
dute, seguruenik batzuk nahiago dutela momentuan sentitzen dutena
idaztea eta beste batzuk egunaren bukaeran bizitakoa azaltzea.

Oso

garrantzitsua da haurrei helaraztea egunerokoa modu jarraitasun bat izan
behar duela eta adieraziko duten egoerak ahalik eta hobekien deskribatzea,
xehetasun guztiekin hain zuzen ere. Egunerokoa eraikitzeko urrats batzuk
emango zaizkie (Ikus eranskina 3).


Denbora: osotara lau ordu. Egin behar dutena egiteko gutxi gora-behera
ordu bat beharrezkoa dela kalkulatzen da, azalpean eta gero urratsak denon
artean irakurriko baitira. Hiru ordu eskainiko zaie egunerokoan jarritakoa
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adierazteko. Dena dela, ariketa hau gehien bat haien kabuz edota gurasoen
laguntzarekin egin beharko dute gelatik kanpo.


Materiala:

egunerokoa

eraikitzeko

kartulina,

margoak,

arkatza,

errotulagailuak…
8. Eskuinaldeko hemisferioa aktibatzen


Deskribapena: eskuinaldeko hemisferioa aktibatzeko Betty Edwardsek 1
planteatutako ariketa bat proposatuko zaie. Ikasleek bi profil simetriko
marraztu beharko dute, profilak bata besteari begira egon beharko dira.
Behin profilak marraztuta, konturatuko dira, kopa bat osatzen dutela.
Horretarako, urratsak aurretik emanen zaie eta fitxa batean azalduta
laguntza moduan (Ikus eranskina 4). Bukatu eta gero, marrazkia nola egin
duten hausnartu beharko dute. Hitz bitan, bi profil marraztu beharko dituzte;
lehendabizikoa egiteko ezkerraldeko hemisferioa aktibatuko dute, batez ere
egindako irudi sinbolikoei izena eman behar dietenean (kopeta, sudurra,
begiak, e.a. identifikatu) . Bigarrena zaila suertatu ahal zaie, ohituak ez
dauden eskuinaldeko hemisferioa aktibatu behar baita eta ahaztu behar
dute profil bat marrazten ari dutela, espazioari, zuzenei, neurriei, e.a.
erreparatu behar dietelako.



Denbora: ordu bat. Dena den, ikasleek denbora gehiago behar badute,
luzatu daiteke.



Materiala: urratsak jarraitzeko orrialdea, paper zuria, arkatza eta borragoma.

1

Betty Edwardsek (1984) errealitatea hautemateko bi modu daudela plantzeatzen ditu:
ezkerraldeko hemisferioari dagokiona hitzezkoa nahiz analitikoa, eta eskuinaldeko hemisferioari
dagokiona bisuala. Horretarako, objektu bat eskuinaldeko hemisferioa erabiliz marraztea
proposatzen du objektuak osatzen dituen elementuak (zuzenak, itzalak, espazioak, argiak…)
elkarren artean erlazionatuz.
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9. Buru-behera


Deskribapena: ikasleei marrazki bat emanen zaie (Ikus eranskina 5).
Alderantziz jartzea eskatuko zaie: buruz behera.

Horrela, haurrak

gorputzak, pasaiak eta aurpegiak ikustetik, lerroak, irudiak eta formak
ikustera pasako dira.
Orri txuri batekin marrazkiaren 3/4 estali beharko dira. Folioan geratu den
1/4 hori marrazten saiatu behar dira, eta gutxika-gutxika marrazkia jarraitu
behar dute.
Egiteko gai direnaz hartuko dira. Marrazketa metodo hori lehen aipatutako
Betty Edwardsek asmatu zuen, eta helburua hurrengoa da: haurtzaroan
ikasten

ditugun

errepresentazio

ikonikoak

deuseztatzea,

garunaren

eskuinaldeko hemisferioa aktibatuz.


Denbora: ordu bat.



Materiala: marrazkia, arkatza, borragoma.

10. Kontzientzia kritikoa


Deskribapena: ipuin baten bitartez, aurre iritziak eta etiketak deuseztatzea
lortu nahi da. Askotan ikasleak txikitatik modu batez etiketatzen dituzte,
adibidez, matematiketan txarra dena beti txarra izango da, ez duenak balio
ikasketarako hobe da lan egitea lehenbailehen. Ikasleak idei horiek sinisten
dute eta haien errealitatea eraikitzen dute, horrelako etiketak benetan
sinistuz. Hortaz, kontzientzia kritikoa piztu nahi da, etiketak eta aurre-iritziak
deuseztatuz.

Bukatzeko, hainbat esaera zaharrak planteatuko zaizkie,

esaera horiek pertsona bat aldatzeko edota eboluzionatzeko trabak
aurkezten dute, ikasleei iritzi argudiatukoa eskatuko zaie eta zergatik
pentsatzen duten hori planteatuko zaie (Ikus eranskina 6).


Denbora: ordu bat.
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Materiala: testua.

11. Bihotz taupadak


Deskribapena: ariketa fisiko bakoitza eta gero, ikasleei eskatuko zaie haien
bihotz-taupadak sentitzea. Horretarako eskuaz erabiliko dira, eta bost
minutu egonen dira bihotz taupadetan arreta jarriz. Ondoren, erlaxatzeko
arnasketa kontrolatua erabiliko dute.



Denbora: Gorputz Hezkuntza izeneko ikasgelan erabiliko da, ariketa fisikoak
egin eta gero, hortaz, denbora estimatzea nahiko zaila da, dena dela,
jarduera hau egiteko 10 minutu inguru behar dira. Kontuan hartuta,
aplikapen praktiko honek bi aste irauten dituela, gutxi gora behera, astean
zehar bi klase izanez ordu bat eskainiko zaio.



Materiala: ez da material zehatzik behar.

12. Meditazioa I


Deskribapena: bi zati izanen ditu. Lehendabizi, meditazioa egiteko jarrera
aproposena zein den azalduko zaie. Ondoren, meditazio saiakera txiki bat
egingo da, 20 minutukoa (Ikus eranskina 7). Bukatzeko, asanblada batean
jarrita haien sentipenei eta bizitako esperientziari buruz galdetuko zaie.



Denbora: ordu bat.



Materiala: kuxinak, irakasleak galderak egiteko gida.

13. Meditazioa II


Deskribapena: Binaka jartzea proposatzen zaie eta haien barneko
munduarekin konektatzea lortu nahi da eta norberak bere gorputzaren
kontzientzia hartzea.

Dena dela, meditazio hau bikoteka egiten denez

ikasleek momentu batean bestea hor dagoenaren kontzientzia hartu
beharko dute ikasleek (ikus eranskina 8).
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Denbora: ordu bat.



Materiala: koltxonetak, horien gainean jardungo da eta.

14. Guztiok desberdinak gara


Deskribapena. Guk emandako aldizkaria eta haiek etxetik ekarritako
aldizkarien bitartez mural handi bat eraikiko dugu denon. Mural horretan,
jende desberdina, gorputz desberdinarekin ageriko da, baldintza bakarra
gorputz mota desberdinak egotea (potoloak, elbarriak, argalak, zaharrak,
etnia desberdinetakoak e.a.). Kartulina desberdinak elkarren artean itsatsiko
ditugu bai guk eta bai umeak horma-irudi handi bar lortzeko. Horrela gero,
argazkiak nahi duten tokitan itsatsiko dituzte.



Denbora: 2 ordu gutxi gora-behera kalkulatzen da jarduera egiteko. Ordu bat
pasa eta gero, ikasleek 15 minutuko atsedenaldi txiki bat har dezakete, dena
dela, ariketa honek ez du eskatzen arreta mantzentzeko gaitasun handirik
oso dinamikoa eta eramankorra baita. Baina, bakoitza bere burua nekatuta
ikusten badu, atsedenaldia hartzeko aukera izanen du.



Materiala: aldizkariak, argazkiak, kartulinak, itsaskina , zeloa eta guraizeak.

8. 5. Ebaluazioa
Ebaluazioa burutzeko, ebaluazio irizpideak eta irizpide horiek biltzen dituen
taula bat erabiliko dira behaketa tresna gisa.
8.5.1 Ebaluazio irizpideak


Helburu didaktikoa: Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak eta psikikoak
ezagutu eta harekiko erantzukizuna hartu.

-

Ebaluazio irizpidea:
i. Norberaren

eta

besteen

ezaugarri

fisikoak

psikologikoak zeintzuk diren identifikatzen ditu.
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ii. Ikasleak elkarren arteko desberdintasunak errespetatzen
ditu.
iii. Ikasleak

aniztasunaren

aurrean

ez

du

jarrera

diskriminatzailerik azaltzen


Helburu didaktikoa: Ikasle bakoitzak auto-ezagutza sustatu eta bere
nortasuna modu egokian eraiki.

Ebaluazio irizpidea:

-

i. Ikasle bakoitzak bere ahulguneak eta indarguneak zeintzuk
diren badaki.
ii. Ikasle bakoitzak bere burua baloratzen du.
iii. Ikaskide bakoitzak bere nortasuna eraikitzeko ahalik eta
hoberen bere burua ezagutzen du.


Ikasleek erlazio interpertsonal egokiak eraiki eta elkar ezagutza sustatu.

Ebaluazio irizpidea:

-

i. Ikaskideen arteko elkar ezagutza bultzatzen du.
ii. Erlazio interpertsonalak egokiak mantentzen ditu.


Helburu didaktikoa:

Ikasleak emozioen eta sentimenduen garrantzia

ezagutu eta bere emozioen inguruan kontzientzia hartu.

-

Ebaluazio irizpidea: Ikasleak badaki testuinguru jakienen aurrean
zer nolako emozioak izango dituen.



Helburu didaktikoa: Ikasle bakoitzak bere emozioak identifikatu eta modu
egokian adierazi.

-

Ebaluazio

irizpidea:

Ikasleak

komunikazio

sentitzen duena modu egokiz adierazten daki.
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Helburu didaktikoa: Beste pertsonak egoera konkretu batzuetan nola sentitu
ahal diren ulertu, identifikatu eta esperimentatu.

-

Ebaluazio irizpidea:
i. Beste pertsonak testuinguru eta egoera jakin batzuetan
nola sentitu ahal diren ulertzen du.
ii. Beste pertsonak testuinguru edo egoera jakin batzuetan
nola sentitu ahal diren errespetatzen du.



Helburu didaktikoa: Kontzentrazioa, arnasketa eta meditazioaren bitartez
norberak bere gorputza eta sentimenduak aztertu nahiz sentitu.

-

Ebaluazio irizpidea:
i. Kontzentrazioa, arnasketa eta meditazioaren bidez ikasleak
ez du arreta galtzen.
ii. Kontzentrazioa, arnasketa eta meditazioaren bitartez,
ikasleak

bere

gorputza

zein

egoeratan

dagoen

identifikatzeko gai da.
iii. Kontzentrazioa, arnasketa eta meditazioaren bitartez,
ikasleak sentitzen duena helarazteko gai da.
8.5.2. Ebaluazio tresnak


Ebaluazio irizpideen taula: irakasleak ezarritako ebaluazio irizpideak
taularatu eta baremo bat ezarriz (badaki eta egiten du, badaki eta ez du
egiten, prozesuan dago eta ez daki eta ez du egiten) haur bakoitzak
barneratu dituen edo ez ikusteko aukera izango dugu, horrekin batera,
taulak oharren atalean azalpen edo zehaztapenen bat egiteko aukera
emango du: haurren batek ez ohiko zailtasunak izan baditu, atal horretan lan
gutxiegi egin duela uste badugu, haurren batengatik gehiago espero eta
arazoren bat egon dela uste badugu, funtsean ulertu duela baina aspektu
konkreturen batekin arazoren bat izan badu etab.
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Taula 2. Ebaluazio baremoa

Badaki eta Badaki
egiten du

eta
du
egiten
ez

Norberaren
ezaugarri

eta

besteen

fisikoak

nahiz

psikologikoak zeintzuk diren
identifikatzen ditu.
Ikasleak

elkarren

arteko

desberdintasunak
errespetatzen ditu.
Ikasleak

aniztasunaren

aurrean

ez

du

jarrera

diskriminatzailerik azaltzen.
Ikasle

bakoitzak

bere

ahulgunak eta indarguneak
zeintzuk diren badaki.
Ikasle bakoitzak bere burua
baloratzen daki.
Ikaskide

bakoitzak

bere

nortasuna eraikitzeko ahalik
eta hoberen bere burua
ezagutzen du.
Ikaskideen

arteko

elkar

ezagutza bultzatzen du.
Erlazio

interpertsonalak

egokiak mantentzen ditu.
Ikasleak badaki testuinguru
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jakienen aurrean zer nolako
emozioak izango dituen.
Ikasleak

komunikazio

asertiboa erabiliz sentitzen
duena

modu

egokiz

adierazten daki.
Beste pertsonak testuinguru
eta egoera jakin batzuetan
nola

sentitu

ahal

diren

ulertzen du.
Beste pertsonak testuinguru
edo egoera jakin batzuetan
nola

sentitu

ahal

diren

errespetatzen du.
Kontzentrazioa,
eta

arnasketa

meditazioaren

ikasleak

ez

bidez

du

arreta

galtzen.
Kontzentrazioa,

arnasketa

eta meditazioaren bitartez,
ikasleak bere gorputza zein
egoeratan

dagoen

identifikatzeko gai da.
Kontzentrazioa,

arnasketa

eta meditazioaren bitartez,
ikasleak

sentitzen

helarazteko gai da.
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS
Como resultado de la investigación sobre la educación holística y la
elaboración de la propuesta educativa, se han extraído las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, cabe destacar el papel de la educación a la hora de formar una
persona de una manera integrada. Gracias a la información obtenida durante la
elaboración de este trabajo, queda patente que en la educación de hoy en día
no se fomenta la educación holística, es decir, en las escuelas del siglo XXI nos
encontramos con otro tipo de educación ya que las prácticas escolares,
contenidos, leyes, metodología, y todo lo relacionado con lo académico está
asociado a una sociedad a la que no le corresponde. Como bien dice Ferrero,
Juan José (1988: 39): “a raíz de la Revolución Industrial, y con mucha más
razón a raíz de la Revolución científica y técnica, las formas de vida y de
producción, las esperanzas y los temores de los hombres, sus penas y sus
alegrías han cambiado profundamente de contenido.” De esta manera, la
necesidad de un cambio en la educación es evidente.

En segundo lugar, podemos señalar que la educación de hoy en día está
bastante alejada del planteamiento que ofrece la educación holística. En mi
opinión, es difícil adquirir una educación integral del ser humano si se continúa
considerando a la persona como una totalidad fragmentada. Como bien se ha
explicado anteriormente, hoy en día dividimos todo (asignaturas, horarios, etc.)
de manera fragmentada, dicha fragmentación no va acorde con lo que la
perspectiva holística plantea. La educación holística considera al ser humano
como un todo, como un ser en relación, es decir, trata a la persona como un
ser que se relaciona con su medio natural y social y mantiene interacciones con
el universo y los demás seres humanos.
En tercer lugar, en cuanto a las dimensiones del ser humano que la educación
holística plantea, podríamos decir que en la educación de hoy en día algunas
veces se trabajan de una manera inadecuada y otras veces directamente ni se
trabajan.
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Por un lado, como bien se ha dicho, existe una clara división entre mente y
cuerpo y además, predomina un tipo de inteligencia uniforme (Echeita,
Gerardo, 2006). Asimismo, prevalece un tipo de inteligencia sobre otra, parece
estar claro que en nuestro sistema educativo la inteligencia a la que ese le da
más valor es a la lógico-matemática y no tanto a la emocional, musical, natural,
interpersonal e intrapersonal. Por tanto, son necesarias unas prácticas
escolares donde se pueda dar el desarrollo de todas las inteligencias de una
manera armónica, para ello, se han propuesto algunas prácticas alternativas a
lo largo del trabajo, por ejemplo; euritmia, método Betty Edwards, meditación,
relajación, etc.
Por otro lado, gracias a la diferente bibliografía que en consultado para realizar
este trabajo, puedo afirmar que existen diversas y numerosas investigaciones y
teorías sobre la educación emocional, es decir, no escasea la información. Por
consiguiente, podríamos decir que teóricamente se ha progresado. De todas
formas, como bien dice Palomero, Jose Emilio (2005) sufrimos analfabetismo
emocional y basandome en mi experiencia, puedo añadir, que en las escuelas
de hoy en día, la educación emocional tiene muy poco protagonismo,
únicamente cuando existe algún conflicto entre el alumnado. Según MartínezOtero, Valentín (2002: 85): “la educación de la afectividad no es tarea imposible
en el ámbito escolar. Ha de estar entrelazada con la transmisión de contenidos
y con el desarrollo de aptitudes del educando.”
Por último, en relación a la búsqueda del ser que se ha tratado a lo largo del
trabajo, se han señalado unas pautas que indican cómo ayudar a los alumnos y
alumnas a buscar esa verdadera esencia. En realidad, las prácticas dirigidas
sobre el autoconocimiento verdadero son escasas, además, en edades más
adultas, los estudiantes ya tienen construida una identidad concreta y es más
difícil trabajar en esta línea por las resistencias personales que nos podamos
encontrar y porque conforme avanzamos en las diferentes etapas educativas la
importancia que se le da al currículo y al logro de ciertos objetivos relacionados
con el mismo es cada vez mayor. Así pues, en nuestras manos queda ayudar
a los niños y niñas desde las primeras etapas educativas a analizar y
reflexionar sobre quiénes son. Para ello, González, Ana María (2009), propone
la desidentificación. Podemos realizar dicha desidentificación animando al
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alumnado a realizar reflexiones sobre su personalidad y a relativizar la
identidad que han construido y si es necesario desconstruirla.
No obstante, la toma de conciencia y la espiritualidad, es decir la faceta más
trascendente de la persona, no son temas que podamos encontrar en el
currículo de la escuela.

Por ese motivo, proponemos que los temas

transversales tengan lugar y la importancia que se merecen en la educación ya
que no podemos hablar de desarrollar todas las facultades del alumnado si
dejamos de lado la dimensión espiritual.
Hasta el momento, se han sacado conclusiones relacionando el trabajo
desarrollado y la realidad de las escuelas de hoy en día. Pero, en lo que
respecta a la formación del profesorado, queda claro que en la formación que
recibimos los docentes, la educación holística no es un tema común, no se
trata o, en todo caso, se plantea muy por encima. Por lo tanto, se debería de
fomentar dicha formación ya que los alumnos y alumnas muchas veces son el
reflejo del propio profesor, es decir; a través de ideas, contenidos, etc. se
transmiten ciertos valores, y si los valores emocionales, sociales, morales y
demás que la educación holística plantea no los obtiene el profesor, raramente
lo adquirirá el alumnado.
Para concluir, me gustaría añadir que gracias a la elaboración del T.F.G he
podido aprender e investigar profundamente sobre la educación holística
mediante la lectura de diversos recursos bibliográficos. Todo ello, me ha
llevado a cuestionar lo aprendido sobre los métodos de enseñanza y prácticas
educativas, ya que a lo largo de la carrera hemos recibido varias clases de
didáctica y en ellas nos han enseñado a enseñar pero desde la perspectiva que
podemos encontrar en las escuelas de hoy en día. En cuanto a la investigación
realizada sobre aprender a ser y la búsqueda de la verdadera esencia, me ha
aportado personalmente puesto que he reflexionado sobre mí misma, mis
emociones, identidad, etc. Asimismo, he podido desarrollar una propuesta
educativa que fomenta la educación integral que, en la medida de lo posible,
podría utilizar cuando ejerza de profesora adecuándola a la realidad de mi aula.
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En definitiva, queda un largo camino por recorrer ya que los interesantes
planteamientos teóricos quedan muy alejados de la realidad educativa. De
todas formas, como futuras educadoras responsables y promotoras de cambio
y transformación personal y social, siempre tendremos la posibilidad de trabajar
con una metodología adecuada que posibilite el desarrollo de la persona en su
totalidad dentro del marco de la educación integral, teniendo en cuenta todo lo
explicado hasta el momento ya que como bien se dice; pequeños cambios
pueden crear grandes resultados.
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ERANSKINAK
ERANSKINA I

Nire bertute nagusienak
ondorengoak dira:
Nire ustez, nire gaitasunetik
besteek gehien miresten
dutena hurrengoa da da:
Nire gabezi, akats, oker
nagusienak ondorengoak dira:
Nire buruaz gehien gorrotatzen
dudana eta haserratzen nauena
hurrengoa da:
Nire izateko modutik besteek
gehien gorrotatzen dutena
edota gutxien gustoko dutena
hurrengoa da:
Nire izaeran hobeto beharreko
alderdia ondorengoa da:

Aspektu hori hobetzeko
hurrengoa egin dezaket:
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ERANSKINA II
http://www.youtube.com/watch?v=r_8TAkJ6ZAg&feature=related 10:01 minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=JjOXeCSXHQI&feature=related 06:20
minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=DVMGAgHphss&feature=related 08:05
minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=1s6dvnJmznQ&feature=related 05: 21
minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=axUu8oI_C4E&feature=related 08:15
minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=sBVi2TCHb64&feature=related 5: 42 minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=PEulyxBCA6c&feature=related 7: 13 minutu
http://www.youtube.com/watch?v=nNBgjQPpdKc&feature=related 11: 53 minutu
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ERANSKINA III

1. Sentitu berri duzun emozioa idatzi eta deskribatu
a) Ze izen ematen diozu emozio horri?
b) Emozio hori sentitu duzunean, gorputza nola zegoen, ze
sentsazio bizi dituuz? (Izerdia, tentsioa, hotza, beroa, bihotztaupadak azkartzea, sabelandeak zirrarak…)
c) Emozio hori zer sortu edota eragin zuen?
d) Zer pentsatu zenuen momentu horretan?
e) Momentu horretan zer ekintza, mugimendu… burutu
zenituzten? (Hurbildu, urrundu, ihes egin, ohiukatu, irri egin…)

2. Aste bat eta gero, egunerokoa irakurri:
a) Zer sentitzen duzu? Emozio berdinak errepikatzen diar edoat
beste batzuk sortzen dira?
b) Emozio horren aurrean beste modu batean jardutea
bururatzen zaizu?
c)Zure jarrera emozionala behatzen duzunean, zer pentsatzen
duzu?
d) Zer nolako balorazioa egiten duzu?

3. Zebait aldatzeko nahia sortzen bada,
egunerokoan.
a) Zer dela eta egin dituzu aldaketa horiek?
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ERANSKINA IV

1
2

3

4

• Aurpegi baten profila marraz ezazue, paperaren ezkerraldeko aldean.
Perfil hori barrurantz begira egon beharko da, hots, orrialde zuriaren
zentrora begira. Dena dela, ezkertiarrak zaretenak perfil hori
eskuinaldeko aldera marraz dezakezue, beti ere zentrora begira.

• Profilaren goikaldean eta behekaldean erregelarekin zuzen
horizontalak marraztu behar dituzte, koparen mugak sortuz

• Egindako lehendabiziko profila arkatzarekin errepasatu beharko
duzue. Bakoitzak, isilean, esan beharko du profilean ikusten diren
arrasgoak zeintzuk diren, hots: kopeta, sudurra, ezpaina, lepoa,
besteak beste.

• Bigarren profila marrazteari ekin beharko diozue. Bigarren profil hori,
jadanik egindako profil berdina izan behar da baina alderantzikatua
marraztuta, kopa simetrikoa izan dadin.
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ERANSKINA V
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ERANSKINA VI

Behin batean, emakume batek hurrengo ondoriora iritsi zen:
eguzkia

bere

oilarra

abesten

zuen bakoitzean ateratzen zen.
Emakume

hau

arazoak

zituen,

oilarraren

bizi

lagunekin
auzokideei

kantak

asko

molestatzen zielako, horregatik,
egun batean emakumea urrutiko
herri

batera

etxez

aldatzea

erabaki zuen. Emakumeak urrutiko herri horretara bere oilarra
eraman zuen, ez bazuen eramaten eguzkia ez zela aterako
pentsatzen baitzuen.

Bizi leku berrira iritsi bezain laster, txitategi bat eraiki zuen.
Hurrengo egunean, oiloak abestu zuen eta emakumeak ziurtatu
zuen momentu horretan eguzkia horizontetik ateratzen hasten zela.

Bere hipotesia frogatu zuen, eta poztasun handiz gogoratu zen
aurreko bizilagunez, haiek oilarraren kanturik gabe beti ilunpeak
biziko ziren.

Hezkuntza holistikoa: XXI. mendeko hezkuntza erronka

77

Emakume horrentzat bere teoria hain erreala
zen, ez zuela zalantzan jartzen. Badaude esaera
batzuk esaten dutenak, horiei buruz hitz egin
ezazue:
- Ardi txikia beti bildots.
- Bakoitzak bere astoari egiten dio arre.
- Egur zaharra, su txarra.

- Etxeko sua etxeko hautsez estali behar da.

Eztabaida gidatzeko galderak
• Uste duzue, pertsonak ez direla aldatzen?
• Norbait momentu honetan matematiketan txarra bada, uste duzue
betirako txarra izango dela, hau da, ezin duela hobetu?
• Horrelako gauzak gertatu zaizkizue?
• Lehen zerbait gaizki egiten zenutena hobetzeko, ahaleginak egin
ditzue?
• Hasieran kostatzen zaizuen zerbait lortzeko, zer egiten duzue?
Saiatzen zareten edota amore ematen duzue?
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ERANSKINA VII
Meditazio jarrera egokia erakutsiko zaie. Gorputza tente dagoenean
hobeto arnas egiten dugu gorputza okertuta dagoenean baino. Beraz,
tente esertzea eskatuko zaie.
Eroso egoteko, kuxin baten gainean eseriko dira. Burua erabat tente
egon behar da eta begiak beherantz begira. Sorbaldak atzerantz bota
behar dugu, bizkarra zuzen jarriz. Hasiera batean, begiak itxita egongo
dira, kontzentrazioa lortzeko eta arreta ez galtzeko. Eskuak magalean
kokatutak jarriko ditugu behatz puntak kontaktuan jarriz. Behin posizioa
lortuta, meditazioa zuzenduko
da hurrengo urratsak jarraituz:
Zuen arnasketan kontzentratu,
sudurretik

sartzen

den

freskotasuna sentituz, eta airea
botatzerakoan

berotasuna

sentituz.
Imajina ezazue, hiriko zaintzaile bat zaretela eta zaintza puntu batean
egiten ari zaretela hiriko atetik sartzen eta ateratzen den edonor ikusiz.
Pnentsamenduak bidetik gurutatzen badira, hiritartzat hartu, eta ez jarri
haiengan arreta handirik.
Kontzentrazioa kostatzen baldin bada, arnasketa bakoitzean zenbatzea
esanen zaie, hamar arte, eta bukatzerakoan, berriz ere atzera zenbatu bat
zenbakira iritsi arte
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ERANSKINA VIII
Binaka jartzea eskatzea gustatuko litzaidake. Behin binaka jarrita
zaudetenean, begiak itxi dezakezue.
Zuen gorputza sentitu, arnasketa nola egiten duzuen sentitu, arnasketa
kontrolatua eginez. Zuen aurpegiko adierazpenaz zein den pentsatu, zuen
tentsioa sentitzen duzuen leku horiek sentituz.
Tentsio muskularrak aztertuko ditugu, eta behin identifikatuta erortzen
utziko ditugu, lasaituko ditugu. Ez duzue ezer egin behar, arnasketa
sentitu, baina bakarrik egin.
Sabelaldeari bereziki arreta jarriko diogu. Arnasketarekin nola puzten eta
nola uzkurtzen den sentituko dugu.
Gutxika-gutxika begiak irekitzen joango dira, gure begirada poliki-poliki
altxatuz, gure bikotekidearen sabelaldea ikusi eta erreparatuko dugu,
bere sabelaldea nola puzten eta uzkurtzen den behatuz.

Azkenik,

aurpegira begiratuko diogu, bakoitzak ahalbidetuko du nola sentitzen den
intuitzera, gardena bihurtuz.
Pentsamendua isilaraziko dugu, gure adimena pentsatzen dugun guztia
biltzen duen ontzia izanen den, lasaitasun egoeran jarriz. Ez diogu jarriko
hitzak ezta izena ere, momentu horretan sentitzen dugunari. Soilik
bestearen presentzia aztertuko dugu, sentituko dugu bestea hor dagoela.
Behin aztertuta eta sentituta, bestea hor dagoela, berriz ere gure gorputza
sentitzen hasiko gara poliki-poliki, gure arnasketan kontzentratuko gara,
arnasketa nola egiten den sentituz, gure jarrerari erreparatuko diogu,
nola sentitzen garen, eta berriz ere tentsioan daukagun hori behatuko
dugu, erortzen utziz…. Poliki-poliki begiak irekiko ditugu, errealitatera
berriz ere

Ainhoa Iribarren Blasco

