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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/3854/2007 Aginduak, Haur 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/3854/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan
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/3854/2007 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/3854/2007 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
Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial
guztietan.
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluak bidea ematen dit marko teorikoa
garatzeko orduan, izan ere, graduan zehar Psikologia eta garapen ebolutiboa eta
ikaskuntza, ikasgaietan landutako zenbait kontzeptu erabili ditut, hala nola, 0-6 urte
bitarteko haurren garapen kognitiboaren nondik norakoak.
Didaktika eta diziplinako moduluak Haur Hezkuntzan zientziaren irakaskuntzak duen
garrantziaz jabetzeko aukera izan dut, lan honetan hori abiapuntu hartuz.
Halaber, Practicum moduluak lanean planteatzen den metodologiaren inguruko
hausnarketa garatzeko bidea eman dit; azken batean, gela batean lan egiteko
baldintzak kontuan hartuta, lan metodologia ezberdinak ikusteko aukera eman
didalako.
Beste alde batetik, ECI/3854/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek
gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau
erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “¿POR QUÉ ENSEÑAR CIENCIA EN
EDUCACIÓN INFANTIL?” atala, baita hurrengo atalean aipatzen den laburpen
derrigorrezkoa ere.

Haur Hezkuntzako zientzia esperimentales irakaskuntza-ikaskuntzaren proposamen sintetikoa

v

Laburpena
Haur Hezkuntzara zuzenduta dagoen lan honen bidez, bi metodologia kontrajarrien
inguruko hausnarketa egin nahi izan dut: metodologia zuzendua eta metodologia
aktiboa. Horretarako, bi metodologia hauen zenbait aspektu aztertu ditut bien ideia
interesgarrienak batzen saiatuz, adin honetara zuzendutako zientzia esperimentalen
irakaskunta-ikaskuntza hobetzen duen lan egiteko beste modu bat sortzeko
helburuarekin. Haur Hezkuntzan aurrera eramandako esperientzia praktiko ezberdinak
konparatu nahi izan ditut guztien xedea urarekin esperimentazioa izanik; ondoren
hauen analisia egin eta nire proposamena aurkeztu dut, ekintzaren kalitatea hobetu
nahian metodologia zuzenduaren eta aktiboaren potentzialtasunak integratuz. Beraz,
hobekuntzarako proposamena egiten dut, ekintza praktikoetatik abiatuz eta teoria
oinarri bezala hartuz.
Hitz gakoak: ura; metodologia zuzendua; metodologia aktiboa; hobekuntzarako
proposamena; experimentazioa.

Resumen
Mediante este trabajo, dirigido a toda la etapa de educación infantil, quiero reflexionar
en torno a dos metodologías contrapuestas, como son la metodología dirigida y la
metodología activa. Para ello, he profundizado en torno a varios aspectos de estas e
intentado aunar las ideas más interesantes de cada una, con el objetivo de crear una
forma de trabajo que ayude en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias
experimentales en esta etapa. He querido comparar diferentes experiencias llevadas a
cabo en Educación Infantil, todas relacionadas con al agua,; después he analizado estas
intervenciones y propuesto una nueva con la intención de mejorar la calidad de la
actividad integrando las potencialidades de las metodologías activa y dirigida. Por lo
tanto, se hace una propuesta de mejora, basándose en una actividad práctica,
teniendo como referencia la teoría.
Palabras clave: agua; metodología dirigida; metodología activa; propuesta de mejora;
experimentación.
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Abstract
By means of this task, focused on infant education, I want to reflect upon two
opposing methodologies, such as the directed methodology and the active
methodology. To do so, I have gone further in some of their aspects, trying to pull
together their more remarkable views, with the aim of creating a way of work to help
the process of teaching and learning experimental sciences. Going through several
practices carried out in the earliest stages of education, it is made evident that a
certain activity can be developed in different manners. Since their main objective is
water experimentation, I have carefully reviewed these testings and propose a new
one to increase the quality of the activity. Therefore, I submit a proposal for the
improvement of the activity, based on a practical performance with its theory as
reference.
Keywords: water, directed methodology, active methodology, improvement proposal,
experience.
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SARRERA
Duela urte gutxi arte, metodologia zuzendua nagusitu da gure Haur Hezkuntzako
geletan. Metodologia zuzenduan irakaslea eta curriculuma dira prozesuaren ardatzak,
eta askotan leporatu diote haurrak eredu industrialera moldatu nahi izatea adin
goiztiarretan. Urteak daramatzagu hezkuntza zuzenduan irakaskuntza-ikaskuntza
prozesua oinarritzen; gure aitona-amonek, gure gurasoek, gu geu, eredu honekin hezi
gara. Baina, gezurra dirudien arren, gaur egun, oraindik eredu honetan oinarritzen dira
irakasle asko klaseak ematerakoan. Eredu horrek eredu transmisiboari egiten dio
erreferentzia, hau da, ahozko hizkuntzaren bitartez irakasleak ikasleei bere ezagutzak
transmititzean datza; bide bakarreko komunikazioa ematen da, ez baitago feed-backerako lekurik.
Horretaz gain, Haur Hezkuntzako ikasleen gaitasunei erreparatzean, haurrak ahozko
hizkuntzan murgiltzen hasiak direla ikusiko dugu eta beraiek informazioa eta ezagutza
lortzeko beste bide batzuk erabiltzen dituztela eta benetako ikaskuntza eman dadin,
horietara egokitu beharko garela ondoriozta dezakegu. Baina hainbeste urteetan zehar
martxan daraman eredu zuzendu honek ez du hori kontuan hartzen, eredu
transmisiboan, irakasleak liburuan agertzen den informazioa ahozko azalpenen bitartez
erreproduzitzera mugatzen baita.
Gainera, eredu hau urte asko daramatza martxan eta nahiko genituzkeen emaitzak
ematen ez dituela ikusi ahal izan dugu, ikasleek zientziarekiko duten interesa murriztu
egin baita.
Pasaden mendeko bigarren erdian hainbat korronte pedagogiko berritzaileak sortu
ziren, umeen garapen integratua bultzatzen zituztenak. Korronte horiek umeen
sormena eta berezko erritmoak errespetatu behar direla aldarrikatzen zuten; batzuen
ustez, umeek ezin dute kudeatu askatasuna emanez.
Nire uste apalean, hezkuntzan - beste bizitzaren edozein arlotan bezala - ez dago dena
gaizki ala ondo, eta korronte bat goitik behera jarraitzeak mugatzen gaitu. Aldiz, nik
uste dut korronteen arteko fusioa bilatu behar dugula, hori baita aberasgarriena,
momentuan hobeki datozkigun ideiak eta gauzak martxan jarriz. Hezkuntza
Elena Arrondo Larrayoz
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hobekuntza izan behar dugu helburu, horretarako ereduak planteatu eta irakaskuntzaikaskuntza prozesua hobetzeko proposamenak lortu behar ditugu.
Horregatik, lan honen bidez zientzia esperimentalen irakaskuntza-ikaskuntza aurrera
eramateko erabiltzen diren bi metodologia kontrajarrien inguruko hausnarketa egin
dut. Bi ikuspegi hauen zenbait aspektu hartu ditut eta bakoitzak proposatzen duen
horretatik irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan gehien laguntzen duten aspektu horiek
bateratzen saiatu naiz, nire proposamena sortuz.
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1.

¿POR QUÉ ENSEÑAR CIENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL?

Este trabajo está enfocado a analizar diferentes formas de entender la enseñanza de
ciencias experimentales en Educación Infantil e intentar formar una nueva propuesta
que mejore la enseñanza de ciencias en dicha etapa. Por ello, en este punto voy a
analizar y justificar la importancia que tienen las ciencias experimentales en la etapa
de Educación Infantil (de 0 a 6 años) y cómo ayudan a los/as niños y niñas en su
desarrollo cognitivo.
Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de ciencia experimental? La ciencia experimental
es aquella que tiene como objeto de estudio cualquier cosa que pertenezca a la
naturaleza, que se pueda verificar mediante experimentos o situaciones controladas.
Para llevar a cabo esos experimentos, se utiliza como herramienta de trabajo el
método científico.
El concepto de método proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) y hace
referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Científico, por su parte,
es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia, es decir, un conjunto de técnicas
y procedimientos que se emplean para producir conocimiento mediante la
observación y el razonamiento. Por lo tanto, “método científico” hace referencia a un
proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos, para enunciar
leyes que fundamenten el funcionamiento del mundo de una forma lo más subjetiva
posible (definición de método científico, s.f.).
El ser humano necesita dar explicación a ciertos fenómenos que rigen el mundo, eso
sucede al buscar respuestas a preguntas del tipo ¿por qué? o ¿cómo? La mente usa la
inteligencia para comprender mejor nuestras experiencias; de modo que es habitual
que los humanos intentemos encontrar explicaciones sobre lo que percibimos a través
de nuestros sentidos (Barzanallana, 2013).
El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad, es decir, que no es
dogmático, sino que sus leyes pueden ser rechazadas si la evidencias experimental las
contradice; y reproducibilidad, es decir, que un experimento tiene que poder repetirse
en lugares indistintos y por un sujeto cualquiera (definición de método científico, s.f.).

Elena Arrondo Larrayoz
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El método científico se puede describir mediante las siguientes etapas (definición de
método científico, s.f.; Veintimilla, 2005; Valenzuela, 2013):
1. Observación: el investigador debe observar el entorno para estudiar el

fenómeno de la misma manera en que éste se muestra en la realidad, de esta
forma podemos analizar los diferentes factores y circunstancias que tienen
influencia.
2. Inducción o análisis: se refiere al análisis de los resultados cualitativos y

cuantitativos obtenidos de las observaciones, comparándolos entre ellos, el
científico debe extraer los principios particulares. A partir de este análisis, se
planteará la pregunta que se quiere resolver.
3. Hipótesis: la hipótesis es la posible explicación a la pregunta. Se proponen

hipótesis que pueden ser o no verdaderas. Si la experimentación repetida no
las contradice pasan a ser teorías.
4. Verificación: se trata de probar o desechar la hipótesis mediante la

experimentación o aplicación de investigaciones válidas y objetivas.
5. Demostración: se analiza si la hipótesis planteada es correcta o incorrecta,

basándose en los datos obtenidos durante la verificación. Si la
experimentación repetida no las contradice, pasan a ser teorías; en cambio si
resultan falsas, podrá volverse a plantear una nueva hipótesis.
6. Tesis: si las hipótesis resultan verdaderas, se elaboran conclusiones y se

arriba a una teoría.
Como he dicho al principio, este trabajo está dirigido a toda la etapa de Educación
Infantil. Por ello, veo necesario repasar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas
desde su nacimiento, hasta los seis años de edad, ya que para poder mejorar la
enseñanza de ciencias, antes tendremos que conocer como adquieren conocimientos y
como empiezan a entender el mundo que les rodea y a actuar en él. Esta es la base de
un proceso de enseñanza efectivo: el ser capaz de transmitir el conocimiento de forma
adecuada y accesible a la estructura mental de sus alumnos (transposición didáctica,
que incluye el qué, el para qué y el cómo enseñar).
Para poder entender mejor el desarrollo de esta área, voy a dividir en dos la etapa de
Educación Infantil; para ello, me he basado en uno de los referentes en el estudio del
Haur Hezkuntzako zientzia esperimentales irakaskuntza-ikaskuntzaren proposamen sintetikoa
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desarrollo cognitivo, Jean Piaget, quien dividió este proceso en 4 etapas: la etapa
sensomotora (del nacimiento a los 2 años); la preoperacional (2-7 años); operaciones
concretas (7-11 años); y operaciones formales (11 años en adelante) (Jean Piaget: Etapa
sensoriomotora y preoperacional, 2007) Basándonos en esta clasificación y teniendo en

cuenta las edades a las que va dirigido este trabajo, tendremos en cuenta las dos
primeras etapas: por un lado, las capacidades desde el nacimiento hasta que empieza
a dominar el lenguaje verbal, es decir, los dos años (etapa sensomotora); y por otro
lado, el pensamiento y la inteligencia desde los dos a los seis años (etapa
preoperacional). Hay que subrayar que a pesar de que Piaget utiliza unas edades
determinadas como punto de cambio entre una etapa y otra, no significa que a esa
edad exacta todos los niños y niñas cambien el pensamiento; es un proceso y como tal,
unos lo vivirán un poco antes, algunos en esa edad y otros, un poco más adelante.
1. Desde el nacimiento a los dos años: (Bassedas, Huguet y Solé, 1998;

psicología, 2007/2008)
“El recién nacido tiene unas capacidades perceptivas (visión, audición, tacto, gusto y
olor) bastante elaboradas, que son la base para el desarrollo posterior de todas las
capacidades y que le permiten tener contacto con el mundo de las personas que le
rodean.” (Bassedas, Huguet y Solé, 1998) Es verdad que, la sensibilidad y los órganos
que se han desarrollado durante el embarazo, son aún inmaduros, pero se irán
desarrollando poco a poco.
“En cuanto a la percepción visual, hay que subrayar que los niños y niñas ven a partir
del momento en que nacen” (Bassedas, Huguet y Solé, 1998); son capaces de ver la luz,
la oscuridad y el color, pero son incapaces de distinguir las formas. Irán adquiriendo
agudeza visual durante los primeros meses de vida a través, de las experiencias que les
proporcione el entorno. De tres a seis meses, se nota una gran mejoría en la agudeza
visual y en la percepción de la profundidad.
“Parece ser que la percepción auditiva se pone en marcha antes de nacer y que, por lo
tanto, el recién nacido ya es capaz de percibir ruidos y sonidos que se producen a su
alrededor. Le interesan especialmente los sonidos que tienen la frecuencia de la voz
humana” (Bassedas, Huguet y Solé, 1998).
Elena Arrondo Larrayoz
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Respecto al tacto, la zona más desarrollada en el recién nacido es la de la boca y su
entorno; los primeros meses, la mayor parte del conocimiento que obtendrán de los
objetos será mediante la boca. Poco a poco, pasara de la boca hacia las manos, a los 67 meses aproximadamente.
El gusto parece ser que es la única función sensorial que no funciona desde el
nacimiento, aunque se desarrolla rápidamente; al cabo de las dos primeras semanas,
produce respuestas positivas a lo dulce (con chupeteo) y negativas (con gesto de
rechazo) a lo salado o agrio.
Por último el olfato es poco discriminativo hasta el segundo año de vida. Sin embargo,
responde a olores muy fuertes hacia el cuarto día, girando la cabeza hacia otro lado.
“También debemos subrayar que el recién nacido tiene otra fuente de conocimiento: la
acción que él mismo puede hacer sobre los objetos, estas acciones son básicas para que
el niño pueda ir conociendo las características de los objetos de su entorno y la
influencia que él mismo puede ejercer en relación con dichos objetos” (Bassedas,
Huguet y Solé, 1998).
Como hemos dicho antes, Piaget es uno de los referentes en el estudio del desarrollo
cognitivo. Nombró a la primera etapa del desarrollo cognoscitivo periodo sensomotriz
(0-24 meses) porque implica que el niño debe aprender a responder por medio de la
actividad motora a los diversos estímulos que se presentan a sus sentidos. El niño no
sólo escucha y ve un sonajero, aprende a sostenerlo, sacudirlo o chuparlo. La tarea es
aprender a coordinar secuencias sensomotoras para resolver problemas simples.
Piaget subdividió el periodo sensomotriz en 6 sub-etapas:


Etapa 1 (0-1 mes): ejercicio reflejo. Los niños usan sus reflejos innatos (por
ejemplo: reflejo de succión, reflejo de moro, reflejo de prensión palmar…) y
adquieren cierto control sobre ellos. No tienen conciencia de sí mismos y no
distinguen entre el yo y el mundo exterior.



Etapa 2 (1-4 meses): reacciones cíclicas primarias. Los niños repiten las
conductas placenteras que ocurren por azar, no por los efectos que
producen.

Haur Hezkuntzako zientzia esperimentales irakaskuntza-ikaskuntzaren proposamen sintetikoa
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Etapa 3 (4-8 meses): reacciones cíclicas secundarias. El niño utiliza esquemas
que ya conoce en situaciones nuevas, queriendo provocar o incluso alargar
una situación interesante o placentera. Deja de buscar en su propio cuerpo,
para buscar en el mundo que le rodea; cogerá los objetos que tiene a la vista
a su alrededor. Por ejemplo, el bebé de cuatro meses aprende a establecer
relaciones entre el sonajero que tiene en la mano y el movimiento que lo
hace sonar. Aún no es consciente de causa y efecto por separado, asocia
acción y resultado, sin pasos intermedios. Todavía no posee la noción de
permanencia de los objetos, por lo que, aunque los sigue con la vista hasta
que desaparecen de su campo visual, actúa como si ya no existieran y vuelca
su acción en otro objeto; de todas formas, al final de esta etapa, debido a la
evolución de las estructuras sensomotrices, buscará el objeto desaparecido
de su vista en el lugar donde lo ha visto guardar.



Etapa 4 (8-12 meses): coordinación de los esquemas secundarios. Empiezan a
anticipar sucesos y a combinar y coordinar esquemas previos para resolver
problemas en situaciones actuales. Es capaz de buscar objetos que están
escondidos o que han sido escondidos delante de ellos.



Etapa 5 (12-18 meses): reacciones circulares terciarias. Empiezan a
experimentar con acciones nuevas para ver lo que sucede en lugar de repetir
patrones de conducta ya aprendidos. Incluso empieza a utilizar nuevos
recursos, como palos o cuerdas, para conseguir sus objetivos. Se sirven del
ensayo-error para conocer el mundo que le rodea, buscando nuevas formas
de resolver los problemas. En esta etapa, descubre los desplazamientos de
los objetos, ya no los buscará donde los vio esconder otras veces, sino que
será capaz de buscarlo en un segundo o tercer escondite. En la etapa final de
este estadio, el niño o niña busca objetos aunque no haya visto a nadie
esconderlos;

va

dándose

cuenta

de

que

los

objetos

actúan

independientemente de él, y estudia sus distintas posibilidades.


Etapa 6 (18-24 meses): soluciones mentales. Esta etapa marca la transición
de la actividad sensomotor, a la actividad mental. La investigación es ahora
más bien interna y mental que física; vemos al niño o la niña interrumpir su
acción, mirar los objetos, elaborar mentalmente su nueva acción y volver a
Elena Arrondo Larrayoz
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actuar con un procedimiento nuevo, apropiado e inmediato. El proceso de
ensayo-error lo realiza mentalmente, se imagina el resultado antes de
ejecutar la acción. En esta etapa, sigue la trayectoria de un objeto sin verlo
desplazarse en recorridos completos.
Tras esta etapa, el niño o niña se da cuenta de que posee una identidad, de que es
parte de un mundo más grande, donde hay muchas más cosas, en lugar de ser él el
centro y único habitante de su universo egocéntrico.
La adquisición del lenguaje verbal, va marcando el desarrollo cognitivo del niño o niña.
Los primeros meses de vida, a pesar de no hablar, consigue mediante el lenguaje no
verbal y el llanto transmitir sus necesidades, lo que le gusta, lo que no le agrada… El
bebé empezará por producir sonidos vocálicos y consonánticos. Hacia los 6 meses los
juegos de vocalizaciones, se convierten en emisiones silábicas, siendo ma, mu, da, di,
ba… las más comunes; Hacia los 8 meses, las repeticiones se hacen más continuas.
Alrededor de los diez meses, aprende que las palabras dirigen las acciones; que las
cosas, las personas y él mismo, tienen un nombre; que las palabras sirven para dar
órdenes, preguntar, prohibir…
En torno al primer año, será capaz de hacer las primeras producciones con significado;
suelen ser palabras que se utilizan a diario y cada vez se amplía más su utilización. De
los doce a los dieciocho meses, empiezan a hacer combinaciones de dos o tres
palabras.
La actuación del adulto es de gran importancia en la adquisición del lenguaje verbal, ya
que será de éste de quien dependa en gran medida su desarrollo, dependiendo de las
situaciones de comunicación que le presente, la motivación, la estimulación… que
presente al niño o niña.
En esta primera etapa, es necesario también hablar sobre la postura. El desarrollo
cognitivo y postural están muy unidos, ya que, conforme la capacidad de
desplazamiento del niño o niña va aumentando, las posibilidades de conocer su
entorno también aumentan y se enriquecen, proporcionándole una fuente de
conocimiento importante para su desarrollo cognitivo.
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2. De dos a seis años: (Bassedas, Huguet y Solé, 1998; Psicología, 2007/2008)

Los niños y niñas de dos años están finalizando la etapa de desarrollo sensoriomotor y
entrando en la que Piaget denomina del pensamiento preoperacional.
Hacia los dos años el niño o niña adquiere la función simbólica, que se manifiesta en la
capacidad de imitación diferida, es decir, el fingir situaciones que ya ha vivido o
presenciado. Esa imitación es muchas veces inconsciente, el niño repite lo visto y oído
sin darse cuenta de que está repitiendo, creyendo que son creaciones suyas. Poco a
poco esas reproducciones pasan a ser un juego, entendiendo el carácter ficticio de
esas situaciones, ya que entiende que está actuando como si pasara realmente. Por lo
tanto la imitación pasa a ser juego simbólico. Los temas del juego simbólico que llevará
a cabo, están aún anclados en la realidad que conoce: juega con objetos y juguetes que
conoce y representa tareas cotidianas, como pueden ser: cocinar, fregar, planchar… La
representación simbólica le sirve también para comunicar a los demás sus
necesidades, deseos, angustias… es su forma de comunicarse.
Las representaciones simbólicas, junto con las explicaciones que les ofrecen los
adultos, ayudan a los niños y niñas a entender el mundo que les rodea. Eso sí, tenemos
que tener en cuenta que su comprensión del mundo que les rodea, no es la misma de
un adulto; por lo tanto, habrá razonamientos que disten mucho de la realidad, pero
que para ellos son totalmente lógicos, como por ejemplo: “una niña puede decir que el
coche pequeñoque tienen en casa crecerá como ella, puede negarse a hacer volar la
cometa porque no podrá recuperarla, puede decir que a su hermano le ha tocado más
zumo de naranja porque su vaso es más alto y estrecho, puede reñir al suelo porque se
ha hecho daño al caer…” (Bassedas, Huguet y Solé, 1998)
Estas conductas se han explicado muy bien a partir de las investigaciones en relación
con el pensamiento de los pequeños de Jean Piaget, quien definió varias características
de las explicaciones y razonamiento que estos hacen sobre su entorno más cercano:


Egocentrismo: la incapacidad para ver un asunto desde un punto de vista
diferente del suyo, ignorando incluso, que pueda existir.



Artificialismo: creer que los fenómenos naturales, han sido provocados por
el hombre, es decir, no distinguen entre lo natural y lo artificial.
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Irreversibilidad: incapacidad de ver el camino de vuelta de una acción, o
razonamiento o situación.



Finalismo: considerar que todos los fenómenos naturales existen con un fin;
no distinguir entre la finalidad y la consecuencia.



Animismo: atribuir vida, conciencia e intenciones a todo lo que se mueve o
parece moverse, como por ejemplo, viento, nubes, sol o luna; es decir, no
distinguir entre lo que está vivo y lo que no tiene vida.



Centración: atender a un sólo aspecto de la realidad, no establece
relaciones, no considera los otros aspectos.

Es importante también hablar del desarrollo del lenguaje, ya que el lenguaje oral
tendrá cada vez más importancia a la hora de adquirir e intercambiar conocimiento.
Además de ser una herramienta de comunicación para el intercambio de
conocimiento, la adquisición del lenguaje será un instrumento del pensamiento. El
desarrollo será gradual: de dos a cuatro años, los pequeños hacen esfuerzos para
mejorar su pronunciación; el léxico se duplica cada año; a partir de los cuatro años son
capaces de construir frases de tres o cuatro palabras; la incorporación de las leyes que
rigen nuestro lenguaje también es progresiva. Hacia los 6 años, el lenguaje de los niños
y las niñas suele ser completamente comprensible.
Como ya hemos dicho, el niño o niña adquiere conocimiento mediante las experiencias
que vive diariamente. Algunas de estas experiencias le permitirán prever qué vendrá a
continuación, percatarse de los cambios introducidos o anticipar las condiciones
necesarias para que algo ocurra, etc. Algunos autores (Coll, 1983; Rodríguez, 1990) han
denominado a estas vivencias esquemas de conocimiento. Estos esquemas harán que
el conocimiento que los niños y niñas tienen sea cada vez más cercano a la realidad.
Con lo cual, los niños y niñas empiezan a “comprender las relaciones entres las cosas,
se plantean hipótesis sobre el funcionamiento del mundo, hipótesis que irán
confrontando, modificando y enriqueciendo a través de sus experiencias y de las
informaciones proporcionadas por los adultos” (Bassedas, Huguet y Solé, 1998).
En este sentido, la enseñanza de las ciencias entendida como apertura al entorno,
cuyos elementos y funcionamiento aspiramos a comprender, puede guiar el desarrollo
del niño hacia un conocimiento cada vez más "perfecto", o cercano a la realidad.
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La acción educativa se basa en el curriculum; por lo tanto, ahora analizaremos qué se
especifica sobre el trabajo de las ciencias experimentales, tanto en las escuelas
infantiles como en el colegio.
El primer ciclo de Educación Infantil está regulado por el Decreto Foral 28/2007, de 26
de marzo, por el que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Foral de Navarra. En éste se define la infancia como una etapa caracterizada por la
capacidad de aprender y el periodo de la vida en el que se producen los avances
evolutivos más determinantes para el desarrollo del ser humano.
Los contenidos se dividen en cinco ámbitos: afectos y relaciones sociales; el cuerpo;
descubrimiento del medio físico y social; comunicación y lenguaje; y por último,
expresión corporal, musical y plástica. En este caso, nos centraremos en el ámbito de
descubrimiento del medio físico y social, ya que es el que más se acerca a la
enseñanza/aprendizaje de las ciencias experimentales.
Dentro de los contenidos de este ámbito, podríamos destacar los referidos a los
objetos y materiales, como por ejemplo:


Exploración a través de los sentidos y de diferentes acciones.



Experimentación de diferentes acciones sobre los objetos y materiales.



Expresión y representación de experimentaciones.

Como se especifica en el Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, que regula el segundo
ciclo de Educación Infantil, los contenidos se dividen en tres áreas: conocimiento de sí
mismo y autonomía personal; conocimiento del entorno; y lenguajes: comunicación y
representación. A pesar de que en la escuela trabajaremos las tres áreas, en este caso,
nos centraremos en el área de conocimiento del entorno, ya que es el que más se
acerca a las ciencias experimentales; aunque, los contenidos de esta área adquieren
sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas.
Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en el alumnado el
proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que
componen el entorno del niño y la niña. Para conocer y comprender cómo funciona la
realidad, el niño y la niña indagan sobre el comportamiento y las propiedades de
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objetos y materias presentes en su entorno. Se concibe, pues, el medio como la
realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende.
El medio natural y los seres y elementos que lo integran, se convierten bien pronto en
objetos preferentes de la curiosidad e interés infantil. Las vivencias que tienen en
relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre ellas, les llevarán, con
el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos fenómenos naturales, sus
manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse gradualmente al conocimiento
de los seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos, de sus características
y de algunas de sus funciones.
En relación al área, se detallan los objetivos de las capacidades a desarrollar. Estos son
los relacionados a lo que estamos trabajando en este trabajo:
 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones

sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su
conocimiento.
 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus

relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado,
respeto y responsabilidad en su conservación, tomando como referencia los
paisajes de la Comunidad Foral de Navarra.
Por todo ello, desde las primeras etapas de la escolarización debe haber un lugar en
nuestras agendas para la enseñanza de las ciencias. En concreto, para mediante la
exploración y la experimentación acceder a las propiedades del mundo que nos rodea
y desarrollar actitudes para su protección y cuidado.
Pero ¿qué tipo de ciencia, y de qué modo debemos transmitirla? La enseñanzaaprendizaje de las ciencias que propongamos debe de estar alineada con las
características propias de la ciencia (Naturaleza de la Ciencia, García - Carmona, 2012).
De hecho, uno de los argumentos que han definido la didáctica de las ciencias ha sido
su potencial para "ordenar la mente": para construir, desde el inicio, unos esquemas
mentales lógicos y bien estructurados, que proporcionan las estructuras y estrategias
cognitivas que necesitaremos en los niveles posteriores y a lo largo de toda nuestra
vida (Vega, 2006).
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En segundo lugar, la enseñanza de las ciencias -como de cualquier otra materia- debe
ajustarse a las capacidades cognitivas del niño de 0-6 años: en una primera etapa,
basadas en una experimentación directa de carácter sensorio-motriz; en el segundo
momento, mediadas por la experimentación directa de experiencias cotidianas,
centradas en factores discretos (centración) y compatibles con el finalismo y animismo
que caracterizan la etapa preoperacional.
Qué visión favorezcamos más (adquisición de hábitos intelectuales vs. desarrollo del
niño integrado en su entorno natural) determinará la finalidad de nuestra actividad
docente, y definirá en gran medida la metodología que vayamos a seguir. De aquí
nace la dicotomía que analizamos en detalle en el siguiente apartado y que vamos a
intentar resolver mediante una propuesta que fusione lo mejor de ambas
aproximaciones.
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2.

ZIENTZIAREN LANKETA ESKOLAN

Orain arte zientziaren inguruko zenbait kontzeptutan sakondu dugu eta baita haurrek
lehenengo urte hauetan bizi duten garapen kognitiboan ere, non denbora laburrean
aldaketa garrantzitsuak ematen diren.
Lanaren bigarren puntu honetan, zientzien irakaskuntza-ikaskuntzan erabiltzen diren
metodoen inguruan hitz egingo dut. Alde batetik, hezkuntza zuzendua eta hezkuntza
aktiboa, kontrajarriak diren bi metodologia hauen zenbait aspektu ezagutzeko aukera
izango dugu.
Beste alde batetik, nik bien arteko konbinaketa bat egitea proposatu dut, hau da,
bakoitzetik interesgarrien eta erabilgarrien iruditzen zaizkidan aspektuak hartu eta
horiekin nire metodologia osatzea.
2.1 Hezkuntza zuzendua versus hezkuntza aktiboa
Sarreran ikusi dugu hezkuntza zuzendua (edo transmisiboa) bide bakarreko prozesua
dela (irakaslea  ikaslea), ahozko transmisioan oinarrituta eta irakaslea eta
curriculuma ardatzak dituena.
Eredu honen kalitatearen inguruan iritzi ezberdinak daude, baina askok irtenbideak
proposatu dituzte paradigma hori gainditzeko.
Baina askok eredu transmisiboak teorian oinarritzea eta esperimentazioa ez bultzatzea
hutsune garrantzitsua dela defendatzen dute. Ezagutza transmititzeak motz geratu
daiteke zientzia irakastean: zientzia ez da bakarrik ezagutzen gorputz teoriko bat, lan
metodo bat ere bere barne hartzen du; hau da, alde teorikoaz gain, esperimentazioa
ezinbestekoa da ezagutza zientifikoak sortzeko orduan (Hodson, 1993). Ikusi da
ikasleek teorikoki zenbait kontzeptuen ezagutza izan arren, gero praktikan
jartzerakoan modu esanguratsuan ulertzen ez dituztela (Furió, 2001).
Nik, Brunerren (1985) ideiei atxikituz, proposatuko nuke haurra zientifiko txiki bat
bilakatzea. Hau da, haurra zientzialariak bezala, laborategira joan beharko litzateke
metodo zientifikoa praktikatzera, horrela praktikatik abiatuz, teoria ezagutuko luke eta
zientziekiko interesa handituko litzateke.
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Aldaketa baten bila gabiltza, zergatik teorian oinarrituta praktikaren bitartez egiaztatu
beharrean, ez gara praktikan oinarritzen teoria barneratzeko? Gainera ideia hau bat
dator 0-6 urte bitarteko haurren ikaskuntza prozesuarekin, hauek esperimentaziotik
abiatuz ezagutza eskuratzen baitute.
Normala da transmisio zuzenduaren bidezko zientzien kontzeptuen irakaskuntzaikaskuntza eredua eskola porrota geldiaraztea ez lortzea (Furió, 2011); alde batetik,
kontzeptuen transmisio zuzenduak ez du ikasleek ikaskuntza aktiboaren bidez
kontzeptuen eraikuntza egiteko aukerarik; beste alde batetik, normalean zientziaren
transmisio hau arazoak planteatu gabe egiten da eta prozesuei, galderei, eztabaidei…
erreferentzia egin gabe bukatzen da, horrek teorien eraikuntzan emandako pausuen ez
ulertzea ekartzen du.
Haurraren ikuskera ere aldatu egin da; orain dela urte batzuk haurren gogamena
tabula rasa kontsideratzen zen, hau da, bere gogamena idatzi gabeko orri bat dela eta
helduak hori aldatzeko esku-hartu behar duela bere jakintza guztia transmitituz. Gaur
egun, haurra jaiotzen denetik, modu aktibo batean ikaskuntza gaitasunak osatzen
duten sarea erabiliz, munduaren parte sentitu nahi delaren ideia zabalduta dago
(Malaguzzi, 2001). Aldi berean, azpimarratzen da haurrek edozein lekutan rol aktibo
bat dutela jakintzaren eraikuntzan eta ez dutela helduaren beharrik jarrera hori
aurrera eramateko.
Esan bezala, hurrengo orrialdeetan agertzen den Taula 1-en bidez, bi metodologien
zenbait aspektuen inguruan duten ikuskera alderatzeko aukera bideratzea izan da nire
helburua.
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Taula 1. Hezkuntza zuzendua vs hezkuntza aktiboa (Furió, 2011; Vega, 2006; Malaguzzi, 2001; Tonucci, 1975)

Zientziaren
ikuspegia

Irakaslearen
papera

Haurraren
kontzeptua

Metodologia

HEZKUNTZA ZUZENDUA

HEZKUNTZA AKTIBOA

Zientziaren alderdi teorikoan oinarritzen dute zientziaren
irakaskuntza-ikaskuntza, alderdi praktikoa alde batera utziz. Beraz,
kontzeptuen, legeen eta teoria zientifikoen ikaskuntzari garrantzia
handia ematen diote. Gutxitan ematen da praktikaren bitartezko
ikaskuntza eta ematen denean, praktika zuzendua izaten da, hau da,
irakasleak zuzentzen duen pausoen segidaren erreprodukzioa egiten
dute ikasleek.
Irakaslea informazio iturri orojakilea da. Berak bere jakintza guztia
haurrei transmitituko die, ahozko azalpenen bidez. Irakaslea testu
liburua izango du oinarri klaseak aurrera eramateko, bertan ezartzen
den informazioa transmitituz.

Gure ingurua ezagutzeko eta ulertzeko bidea da zientzia eta ezagutza hori
banakako zein taldekako esperimentazioaren bidez egingo da. haurrei
eskainitako materialen aukeraketari garrantzia ematen diote, horien
kalitateari eta eskaintzen dituen esperientzien araberakoa izango delako
haurrak jasotzen duten ezagutza. Hau da, esperimentazioaren bidez,
teoriaren ezagutza eta barneratzearen alde egiten dute.

Gelan dauden materialak aukeratuko ditu, haurrengan sor ditzaketen
aukerak kontuan hartuz. Irakaslea zeharka lagunduko du ikaslearen
interesei erantzuna ematen; dena den, haurrek eskatzen badute, berak
parte hartze zuzena izango du zenbait momentutan, hala ere beti
saiatuko da haurrei erantzunak eman ordez, erantzunak bilatzen
laguntzen.
Haurraren gogamena tabula rasa dela ideia defendatzen dute, hau da, Haurra ikertzeko gaitasuna dauka jaiotzen den momentutik eta bere
haurra ezagutzarik gabe jaiotzen dela eta horren ondorioz, bere ingurunea ikertzean bizitzen dituen esperientzien bitartez lortzen du
inguruan dauden helduen eginkizuna haurrari bere jakintza guztiak ezagutza. Beraz, haurra bere ezagutza prozesuaren sortzaile eta
transmititzea izango da.
bideratzaile bezala ikusten dute haurra; hori posible izateko (gehien bat
Haur guztiak modu eta erritmo berdinean ikasten dutela defendatzen lehenengo urteetan) haurrari ikerkuntza aberatsa eskainiko dioten
dute, adin berekoak izanda garapen berdina bizi dutelako. Horrela ba, espazioak, materialak, egoerak… planteatuko ditu helduak.
haurren inteligentziaren eta izaeraren garapen sistematikoa bilatzen Haurraren garapen integrala bultzatzea da helburua.
dute.
Izenak esaten duen moduan zuzendua da, hau da, testu liburu baten Haur bakoitzak bere interesgunea zein den kontuan hartuta, proiektu
bidez ezarriak dauden gaiak landuko dira, bertan ematen diren pertsonal bat sortuko du, gai baten inguruko jakintza lortzeko asmoz.
baliabideak erabiliz. Ikasgaiak metodo transmisiboaren bidez emango Proiektu horiek banakakoak edota taldekakoak izan daitezke. Haurra
dira, hau da, ahozko hizkuntza erabiliz.
izango da jakintza prozesu horren nondik norakoak zehazten eta
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Curriculuma da hezkuntza eredu honen oinarria, bertan agertzen
diren helburuak eta edukiak jasotzea izango da helburua.
Curriculuma
Irakaslean zehaztuko du testu liburuan agertzen den denboralizazioa
kontuan hartuz. Haur guztientzat berdina izango da, guztiak aldi
berean gauza berdinak landuko dituztelako.
Erritmoa

Espazioa

Ebaluazioa

Gela arrunta izango da normalean zientzia esperimentalak lantzeko
lekua. Ikastetxeak laborategia balu, bertan ere zenbait ekintza aurrera
eramango lirateke. Normalean ohiko gelan mahaiak eta aulkiak
egongo dira ikasle guztientzat, hauek arbelera begira egongo dira, non
irakaslearen mahaia ere kokatua egongo den.

Kontzeptuen barneratzea izango da ebaluatuko dena, hau da,
irakasleak transmititu dituen ezagutzetara ikasleak ze neurrian
hurbiltzen diren neurtzean datza; bukaerako ebaluazioa egingo da.

erabakitzen dituenak. Jokuaren eta esperimentazioaren bidez, jakintza
eskuratuko du.
Nahiz eta gelan aurrera eramaten diren proposamenen bitartez,
curriculumean zehazten diren helburuak eta edukiak bete, zeharkako
modu batean lantzen dira, ez baitute curriculumetik abiatuz hezkuntza
praktika antolatzen.
Bai irakasleek, zein ikasleek zehaztuko dute. Irakasleak eguneroko
errutinei dagokien denboralizazioa zehaztuko du, hau da, asanblada,
denbora librea, hamaiketakoa, patio ordua, etab. Hala ere, ikasleek
erabakiko dute zenbat luzatuko den denboran zehar esperimentatzen ari
diren hori, nahiz eta momentu zehatz batean gelditu behar, beste
momentu batean jarraitu ahalko dutelako. Denboran luzatze hori
indibiduala izango da, bakoitzak bere prozesua gidatuko baitu.
Alde batetik, eraikuntza barruan erabilgarri dauden espazio guztiak
izango dira aproposak esperimentazioa aurrera eramateko: ohiko gela,
pasabidea, komuna, erabilera anitzeko gela, etab. Beste alde batetik,
kanpoko espazioa ere erabiliko da esperimentazioa aurrera eramateko
aproposa dela uste badute; beraz, patioa ere esperimentazioa aurrera
eramateko erabiliko dute. Espazioa txokoetan banatuta egongo da eta
txoko bakoitzean, horrekin erlazionatutako materiala egongo da. Gelan
mahaiak egongo dira, baina baita espazio libreak, esperimentatzeko
aukera gehiago emateko helburuarekin.
Prozesu horren nondik norakoen hausnarketa egingo da, bukaeran
erabilgarriak izan diren gauzak azpimarratuz eta beste batean erabiltzeko
proposatuz, eta erabilgarriak suertatu ez zaizkigun gauzak deuseztatuz.
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2.2 Nire proposamena
Aurreko orrialdeetan ikusi ahal izan dugun bezala, metodo zuzenduan eta metodo
aktiboan erabiltzen diren metodologiak kontrajarriak dira (Taula 1). Horregatik eta biek
alderdi positiboak dituztela uste dudalako, iturri ezberdinetatik hartutako argudioetan
oinarrituz, nire ustez bakoitzaren alderdi positiboak direnak batu egingo ditut
proposamen berri bat sortuz.
Nire proposamenean, metodologia baten edo bestearen alde egin beharrean,
hezkuntzaren helburua izango dut abiapuntu: zientzien irakaskuntza-ikaskuntza
esanguratsua. Baina zer da irakaskuntza-ikaskuntza esanguratsua?
Ikaskuntza esanguratsuaz hitz egitean, Ausubel-i erreferentzia egitea ezinbestekoa da,
hau bere teoriaren ardatza izan baitzen. Prozesu honen bidez, ikasleak jasotzen duen
informazio berria, bere estruktura kognitiboan duen beste ezagutza batekin
erlazionatzen du; beraz, ikaskuntza esanguratsua ematen da ezagutza berri bat,
aurretik haurraren gogamenean zegoen jakintza batekin erlazionatzen denean
(Moreira, 2000).
Gure gelako ikasleekin ikaskuntza esanguratsua bultzatzeko, lehenik eta behin,
irakaskuntza-ikaskuntza prozesua bideratzeko, haurrek nola ikasten duten oinarri
bezala hartuko dugu. Lanaren lehenengo atalean, 0-6 urte bitarteko haurren garapen
kognitiboaren inguruan sakondu dugu; laburbilduz, esan dezakegu haurrek
esperimentazioa dutela ikaskuntza iturri nagusia, horren bitartez lortzen dituzten
esperientzien, emaitzen, frustrazioen, prozesuen… ondorio izango delako barneratzen
duten jakintza.
Hezkuntzaren helburua ez da ikaskuntza lortzea, baizik eta ikaskuntza egoerak lortzea;
horien bidez haurrari kalitatezko esperientziak aurkezteko aukera dugulako, horiei
esker sortzeko eta ikertzeko aukera emanez eta ondorioz, jakintza lortuz. Beraz,
ahozko hizkuntzaren bidezko irakaskuntza-ikaskuntza praktika ez da egokiena izango
(Malaguzzi, 2001)
Nire proposamenean garrantzia eman nahi diot praktikatik abiatuta teoriaren lanketa
bultzatzeari; haurraren motibazioa ezinbestekoa da, honen eraginez lortzen baita
haurrak gai baten inguruan gehiago jakin nahi izatea, hau da, kuriositatea.
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Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua kuriositate horretatik abiatuz, haurrak bizipen horiek
bere oroimenean gordetzea eta epe luzera birgogoratzeko gai izatea lortuko dugu
(Vega, 2006).
Gai bat lantzerako orduan, kontuan izan behar ditugu haurrek horren inguruan
dituzten aurre-ezagutzak. Gaur egun hezkuntza eremuan oso zabalduta dagoen
kontzeptua da eta hori, Viennot-en (1976), Resnick (1983) eta beste ikerlari batzuen
lanei esker da, zientzien didaktikako ikertzaileak edozein gairen inguruan haurrek
dituzten aurre-ezagutzen eta aurre-kontzeptuen garrantziaz jabetzea lortu zutelako.
Gure helburua ikaskuntza esanguratsua bada, haurrek dakitena gutxi gora behera
ezagutu beharko dugu.
Argi dago haur bakoitzak ezagutza ezberdinak izango dituela, esperientzia ezberdinak
bizi izan dituztelako, baina gure lana behaketaren eta posible denean elkarrizketaren
bidez informazioa lortzea izango da. Haurrak ze puntutan dauden jakin beharko dugu
ze material, ze proposamen, ze talde… egingo ditugun erabakitzeko. Saiatu beharko
gara haurrarentzat berriak diren esperientziak sustatzen; hori batzuetan material,
proposamen, talde.. desberdina eskainiz lortu dezakegu eta beste batzuetan, horiek
errepikatuz (Vega, 2006).
Haurraren motibazioa, interesa, jakin-mina… izan behar da gure lanaren abiapuntua.
Hori, haurra hezkuntza prozesuaren gidari sentiaraziz lor dezakegu, berak bere
interesekoak diren gauzak lantzeko aukera duela ikusten badu, bera dela bere
prozesuaren gidari eta nola egin aukeratzeko gai ikusten dugula Tonucci-k (1975)
aipatu zuen moduan.
Jarraian, nire proposamen sintetikoaren ezaugarriak aztertuko ditugu banan-banan.
Hau da, nolakoa izan beharko litzatekeen metodologia aktibo eta hezkuntza zuzenduen
etekin gehiena ateratzen duen praktikak.
2.2.1 Gaiaren aukeraketa
Gelan landuko dugun gaiaren inguruan aritu gara, baina nola egingo dugu gaiaren
aukeraketa? Ze irizpide hartuko ditugu kontuan? Metodo zuzendua liburu batean
oinarritzen da normalean eta bertan agertzen den gai zerrendan (adibidez, 2. taula),
denbora mugatu batean landu beharreko kontzeptuak zehaztuak daude, horiek landu
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ondoren ikasleek lortu behar izan dituzten helburuekin, etab.. Baina oraintxe
komentatu dugu oso garrantzitsua dela haurraren motibazioa; urtero errepikatzen den
gai zerrenda hori jarraitzen badugu, ikasleak motibatuak egongo dira?
Taula 2. Urtxintxako liburuaren gaitegiak Haur Hezkuntzako 2. zikloa. (Urtxintxa,2000)
3 URTE
4 URTE
5 URTE
1. Ikastola
1. Ikastola
1. Ikastola
2. Etxea
2. Etxea
2. Garraioa eta bidaiak
3. Mendia
3. Udazkena
3. Udazkena
4. Gabonak
4. Gabonak
4. Gabonak
5. Negua
5. Gorputza
5. Antzerkia neguan
6. Inauteriak
6. Inauteriak
6. Inauteriak
7. Gorputza eta jantziak 7. Oihaneko animaliak
7. Gorputza
8. Eguneroko janariak
8. Ogibideak
8. Elkarrekin bizi gara
9. Etxe abereak
9. Auzoa, erosketak
9. Ingurunea zaintzen
10. Garraioak eta kalea
10. Udaberrian
10. Udaberrian
11. Loreak eta barazkiak
11. Ogigintza
11. Eraikuntza
12. Ibaia eta itsasoa:
12. Urarekin jolasean
12. Oporrak eta San Juan
uretako jolasak
sua
Ikus daiteke zenbait gai errepikatzen direla hiru ikasturteetan, hala nola, ikastolarena,
gabonena, inauteriena, urtaroenak… Ongi dago haurrak inguru hurbilean dituzten
gaien inguruan lan egitea, baina behin eta berriro horiek lantzea, aspergarria eta
neketsua dela pentsatzen dut. Munduan gauza interesgarri asko daude eta horien
inguruan ezagutza izatea ere interesgarria da (Furió, 2011).
Haur Hezkuntzan proiektuen bidezko metodologia zabaltzen ari da, baina kontzeptu
horren barruan praktikara eramateko ikuskera ezberdinak daude; oraintxe aipatutako
Urtxintxa liburuko proposamen horiek proiektuak direla diote, baina niretzat
proiektuen oinarrizko ezaugarria ez dute betetzen. Proiektuen ezaugarri nagusiena,
haurrek proposatzen dituzten gaietatik abiatzea da. Haurrei zein gai landu nahi duten
galdetuz egin daiteke, eta ateratzen den gaitik abiatuta proposamen ezberdinak
planteatu; edota, gelan ateratzen den gai baten inguruan interesa dutela ikusita
irakasleak proposamen batzuk planteatzea. Hala ere, bi kasuetan haurren interesak
kontuan hartuta egiten da gaiaren aukeraketa eta ondoren burutuko diren ekintzen
proposamena. Normalean irakaslearekin suertatutako elkarrizketetatik ateratzen dira
gaiak edota irakasleak entzuten dituen haurren arteko elkarrizketetatik, horrek gaiaren
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inguruko zein nolako aurre-ezagutzak dituzten jakitea ahalbidetzen digu eta gure
proposamena beraiek gaiaren inguruan dituzten jakintzetara egokitu ahalko dugu.
Askotan ze gai landu nahi duten galdetzean, aurretik landu dituzten gaiak aipatzen
dituzte; dakiten horretatik abiatzen baitira. Ez dakitenaren inguruan ez dute
proposamenik egingo, beraz, interesgarria iruditzen zait, beraien kuriositatea pizteko
asmoz, gai ezberdinen inguruko liburuak gelako liburutegian jartzea, adibidez,
artearen, arkitekturaren, laborategien, kimikaren, astronomiaren… ingurukoak; liburu
horiek irudi erakargarriak eta argiak izan ditzaten saiatu behar gara, Haur Hezkuntzako
ikasleen irakurketa-idazketa prozesua ez delako oso garatua egongo eta beraz,
informazioa ikusmenetik jasoko dutelako. Gai baten aukeraketa egiten denean, gai
horren inguruko liburuak bilatu beharko ditugu, zer egin daitekeenaren inguruko ideiak
emateko asmoz; adibidez, esperimentuen gaia landu behar badugu, esperimentu
ezberdinak, horiek egiteko tresnak... agertzen diren liburuak, berriak, aldizkariak,
ipuinak… bilatuko ditugu, gelan utziko ditugu haurren kuriositatea pizteko
helburuarekin eta baita beraiek proposamenak egin ditzaten bultzatzeko asmoz.
2.2.2. Ikasle eta irakaslearen rola
Metodo zuzenduaren bidez, irakaslea denbora guztian jakintzaren transmisorea da;
irakaslea orojakilea da kasu horretan eta liburuetan edo fitxetan oinarrituz jakintza
hori ahozko hizkuntzaren bitartez transmitituko die ikasleei. Metodo aktiboan aldiz,
nahiz eta irakaslea gelako erreferentea izan, haurraren esku uzten da ikaskuntza
prozesua eta haurrak eskatzen dion horretan laguntzen saiatuko da, betiere, haurraren
prozesua kanpotik begiratuz eta ahalik eta eragin gutxien sortuz.
Irakaslea, ikaskuntza erraztu egin behar du, hau da, zientziaren eta ikasleen arteko
harremanaren bideratzailea izan behar da (Giordan eta Vechi, 1989) eta metodo
zuzenduaren bidez hori lortzen ez dela ideiaren aldekoa naiz ni, irakaslea transmisore
hutsa delako. Beraz, bultzatu beharko dugu zientziarekiko haurren interesa, bera izan
behar baita bere ezagutzaren eraikitzailea eta hori bere parte-hartze aktiboa sustatuz
lortuko dugu. Parte hartze aktiboa lortzeko haurraren motibazioa ezinbestekoa da eta
lehen esan dudan bezala horretan asko laguntzen du, gaien aukeraketa haurren
interesei begiratuz egitea.
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Motibazio hori bultzatzeko, irakasleak ere zenbait tresna izango ditu eskura, hala nola,
gelako giroa. Gela haur taldea, irakaslearekin batera, osatzen dute; baina gela barruan
dauden objektuak, altzariak, apaingarriak… ere eragin handia dute gelako giroan. Giro
atsegina, lasaia, goxoa transmititzen badiegu, lan egiteko, disfrutatzeko, jakiteko…
gogoa sorraraziko diegu; aldiz, giro hotza, iluna, oihuz betetakoa… eskaintzen badiegu,
ez dira gustura egongo eta ez dugu ikaskuntza prozesu aktiboa eman dadin lortuko.
gure helburua eskola atsegina egitea da (aktiboa, sortzailea, dokumentatua,
komunikatiboa, inbestigazio eremua, ikaskuntza, hausnarketa bultzatzen duena), non
haurrak, hezitzaile edo irakasleak eta familiak gustura sentitzen diren (Malaguzzi,
2001).
Irakasleak hori lortu ahal izateko, haurrak entzuteko gaitasuna izan behar du.
Entzuteaz hitz egitean ez diogu bakarrik erreferentzia egiten ahoz transmititzen
dituzten mezuei. Kontuan izan behar dugu 0-6 urte bitarteko haurrekin egingo dugula
lan, eta urte horietan oso modu ezberdinetan komunikatzen direla. Guk, irakasleok,
interpretatu beharko dugu ze beharrak sumatzen ditugun haurrengan eta dugun
espazioan horiei erantzuna ematen diegun edo ez. Ezezko erantzuna ateratzekotan,
aldaketak proposatu beharko ditugu, behar horiei erantzuna emateko asmoz. Gainera
momentu batean behar bat bezala identifikatzen duguna, aste batzuetan aldatu
daiteke, adibidez: zerbaiti helduta haurra zutik jartzen hasi bada, agian altzariak gela
erdian izatea komenigarria da, mugimendu horiek gelako edozein lekutan egin ahal
ditzan; baina egun edo aste batzuk pasata, oinez hasten bada, ziurrenik espazio librea
beharko duela bere interesa espazio guztia oinez esploratzea izango delako.
Irakasleak aldaketak egiteko prest egon behar du: espazioan, proposamenetan...
Haurrekin egin nahi duguna planifikatu dezakegu, baina kontuan izan behar dugu ez
dakigula nola erantzungo duen taldeak eta momentuan aldaketak egiteko edota
ekintza mozteko beharra dagoela ikusteko gai izan behar gara. Askotan zaila da guk
sortu ditugun espektatibak lortzen ez direla ikustea, denbora luze eman dugulako
proposamen bat prestatzen, materialak aukeratzen… baina gerta daiteke egun
horretan haurrak tailerrera joateko gogorik ez izatea, materialak guk pentsatzen
genuen moduan ez erabiltzea… Irakaslearen inguruko informazio baliotsua emango
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digu horrelako aldaketak egiteko gai izateak, haurren interesa abiapuntua dela
baieztatuko baitu. (Vega, 2006)
Irakasle batek haurrei behar duten denbora ematen ere jakin behar du, prozesuak
aurreratu gabe. Haur talde handiak ditugu gelan eta haur bakoitza gainontzekoen
ezberdina da. Modelo transmisiboan, haur guztiak gauza berdinak eta erritmo
berdinean ikastea espero da; baina hori ez da errealista, ezinezkoa delako alde batetik,
guztiek modu eta erritmo berdinean ikastea eta bestetik, horrela ez baita ikasleek
ikaskuntza esanguratsua jaso dezaten lortzen. “Zerbaitenganako haurren interesa
momentuan sortzea ez da beti gertatzen, agian proposamenean zehar edo
proiektuaren inguruan gehiago hitz egitean sortuko da” (Malaguzzi, 2001). Haur
txikienekin, Vega-k (2006) komentatzen duen moduan, gerta dakiguke material berri
batekin esperimentatu nahi ez izatea. Egoera horretan guk ez dugu haurra behartu
behar, ulertu behar dugu bere denbora behar duela material berri horretara
hurbiltzeko, hori hartzeko eta horrekin jolasteko; beraz, denbora utziko diogu berak
erabaki dezan noiz hasi nahi duen horrekin esperimentatzen. Esperimentazio
egoeretan, haurrei zailtasunen aurrean aurrera egiten erakutsi behar diegu;
horretarako ezezagunak diren egoerak, materialak… aurkeztuko dizkiegu eta
esperimentatzen duten heinean, ezezagunak izatetik, ezagunak izatera bilakatuko dira.
Haurren kuriositatea piztu behar dugu, kuriositateak eragiten baitu haurrak bere
ingurua behatzea, aztertzea eta hori jokoaren eta esperimentazioaren bidez bultzatu
beharko dugu, horien bitartez ezagutza lortzea helburu baitugu. Haurrek gaitasuna
dute zientzia ikasteko:
Haurraren sehaskan objektu bat jartzen badugu, haurrak kuriositatea
aurkezten du hasieratik, eta hori da inbestigazioa bultzatzen duena.
Objektu

hori

berarengana

hurbilduko

du;

bere

inbestigazio

instrumentuen bidez esploratuko du, adibidez, ahora eramanda;
hipotesiak formulatzen ditu, ondoren egiaztatu edo ezeztatuko dituenak.
Haurrak objektua gustukoa, gozoa, dela egiaztatzen badu, berriro
bilatuko du; garratza, desatsegina dela egiaztatzen badu, deuseztatzen
du; azken batean ikerlariek egiten duten moduan. (Tonucci, 1975, or.
29/30)
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Denbora ematearekin batera, haurrei aukerak eman behar dizkiegu. Hau da, material
batekin esperimentatu nahi ez badu, denbora eman beharko diogu eta horretarako
agian beharrezkoa da proposamen batean baino gehiagotan material hori aurkeztea.
Behar dituzten aukera guztiak emango dizkiegu.
Esan dugun moduan, haurrengan kuriositatea sustatu behar dugu; baina garrantzitsua
da ere, irakasleengan kuriositate hori existitzea, egunerokoan ematen diren
egoeretatik eta ikasleetatik ikasteko nahiaren bidez azalduko da (Rubio, 2012).
Irakaslea bere lana aurrera eramateko motibatua egon behar da, esfortzu handia
suposatzen baitu haurrekin lan egitea, proposamenak pentsatzea, hauek aurrera
eramatea… eta hori gustura egin behar dugu; azken batean, irakaslearen motibazioak
ere eragina izango du gelako giroan.
Metodo zuzenduan irakasleak ikasleek dituzten galderak erantzun ohi ditu. Baina
irakasleak erantzunak eman beharrean, erantzun horiek bilatzen lagunduko dituzten
galderak egitea aberasgarriagoa da. Galdera horien bidez, haurren kuriositatea piztuko
dugulako eta beraien inguruan dituzten baliabideak erabiliz erantzuna bilatzen
saiatuko direlako (Vega, 2006). Azken batean, haurrari boterea emango diogu,
ikusaraziz berak bakarrik erantzunak bilatzeko gai dela eta bere helburuak lortzeko gai
dela; bere prozesuaren gidaria dela sinetsiko du.
2.2.3 Gelaren antolakuntza
Irakaslearen esku-hartzea zenbait momentutan beharrezkoa da, baina zaila da
zehaztea noiz hartu behar duen parte eta noiz ez, taldearen, egoeraren araberakoa
izango delako (Vega, 2006). Dena den, haurraren prozesua ahalik eta gutxien
oztopatzen saiatu behar gara, horretarako behaketa egitea oso baliagarria da haurren
egoera zein den ikusteko aukera izango dugulako eta horri egokitu ahalko gara.
Aurreko paragrafoetan esan bezala, gela haurren beharrei erantzuna emateko
antolatua egongo dela eta antolakuntza hori aldatuz joan beharko da haurren beharrak
aldatuz doazen heinean. Orain arte, giro atsegina sortzeaz hitz egin dugu; baina
gelaren antolakuntzaz ari garenean, gauza gehiagori egiten diogu erreferentzia.
Metodo zuzenduan oinarritzen den irakasle baten gelan sartuko bagina, ikasle guztiak
eserita ikusiko genituzke, liburua irekita, irakasleak esandakoa egiten; guztiak aldi
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berean, guztiak momentu berean; guztientzat denbora berdina; guztiak batera; guztiak
modu berdinean. Hezkuntza aktiboan oinarritzen den eskola batean, ikasleak gela edo
eraikinaren edozein lekutan aurkitu ditzakegu, taldeka edo banaka lanean, beraien
proiektu indibidualetan murgilduta, momentuan behar dituzten materialak erabiltzen.
Eskaintzen dugun espazioa garrantzi handikoa da, ikaskuntza prozesua aurrera jarraitu
dezan lagundu dezakeelako, baina baita oztopatu ere espazio hori egokia ez bada
(Vega, 2006). Bai Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko zein bigarren zikloko gela
gehienak txokoka antolatuak daude; gela antolatzeko modu hau oso zabalduta dago,
txoko ezberdinen bidez, haurren beharrei erantzuna ematen diegulako. Txokoak
haurren adinaren arabera dituzten ikaskuntza beharrei erreparatzen diegu ze txoko
jarriko ditugun aukeratzeko. Txoko hauetan normalean haurren kopurua murriztua
egongo da, modu honetan talde txikian jolasteko eta esperimentatzeko aukera izanen
dute, taldeko interesen eta banakako interesen arteko oreka lortuz.
2.2.4 Materiala
Hezkuntzaren inguruko hausnarketarekin jarraituz, hezkuntza prozesua oinarrituko den
materialaz hitz egitea ere egin nahi dut. Hezkuntza zuzendua testu liburuetan
oinarritzen da; eta hezkuntza aktiboak, hauei uko egiten die. Testu liburuak erabili
behar ditugu? Horietan oinarritu behar dugu hezkuntza? Beste material erabilgarriak
daude? zeintzuk?
Haurraren garapen hartu beharko dugu kontuan eta lehendik esan dudan bezala,
haurrari jakintza transmititzeko ahozko kanala bakarrik erabiltzea ez da komenigarria;
ahozko kanalaz gai, beste bide batzuk bilatu beharko ditugu. Ikerketa kontsideratu
dezakegu haurrak jakintza eskuratzeko duen metodo naturala (Tonucci, 1975).
Tonucci (1975) testu liburuen aurka agertzen da, berarentzat testu liburuak
erantzunen bildumak dira. Ikertu beharko lukeen haurrari, erantzunak ematen
dizkiogu; hau da, ikerketa egiteko aukera oztopatzen dugu. Metodo zuzenduaren
ikaskizunaren bidez, haurrari ezer ez dakiela eta irakasleak dena dakiela transmititzen
diogu. Horrela ba, haurrak jakintza lortzeko irakaslearen beharra duela pentsatuko du;
aldiz, ikertzeko aukera ematen badiogu, jakintza lortzeko gai dela ikusiko du eta bere
interesekoak diren gaien inguruan sortzen zaizkion galderen erantzuna bilatzen
Elena Arrondo Larrayoz

26

saiatuko da. Beraz, ikerketa sustatzeko bidea haurrak bere buruarengan konfiantza
izatea da eta hori haurrari baliabideak eta aukerak emanez lortuko dugu.
Irakasleak irakaskuntza testu liburu batean oinarritzen badu, lehen aipatutako testu
liburuen ezaugarriengatik, ikasle guztiek erritmo berdina jarraitu beharko dutela;
guztiek jarduera berdinak egin beharko dituztela; eta jarduerak liburuan proposatzen
direnak izango direla. Beraz, ezingo diegu haurrek dituzten banakako interes eta
beharrei erantzuna eman. Horregatik, nik ez nuke irakaskuntza testu liburu batean
oinarrituko oso garrantzitsua iruditzen zaidalako gelan dugun aniztasunari erantzuten
saiatzea eta horretaz gain, ez dut uste egokiena denik haurren garapena ezagututa
baliabide horretan oinarritzea.
Hala ere, ez dut guztiz deuseztatzen, momentu zehatz batean haurrek izan ditzaketen
beharrei erantzuna emateko baliagarria izatea gerta daitekeelako; beraz, uste dut
liburu hauek ezagutzea onuragarria dela, egunen batean beharrezkoa badugu erabili
ahal izateko. Baina beti egoera puntual bati erantzuna emateko erabiliko nituzke; ez
nintzateke horietan oinarrituko. Informazio fidagarria bilatzeko baliabideak erakutsi
beharko dizkiegu eta informazio ezberdinak alderatzen eta beraien iritzi kritikoaren
bidez aukeratzen erakutsi beharko diegu.
Gelan material aniztasuna izan behar dugu, aukera ezberdinak ematen dizkiguten
materialak eta horiekin esperimentatzen utzi behar diegu. Vega-k (2006) esaten duen
moduan, material bat nola erabili behar duten azaltzeko denbora izango dugu, utz
diezaiegun, beste erabilera batzuk bilatzen, ez dezagun beraien esplorazioa moztu.
Gelako giroaz hitz egin dugunean, estetikari egin diogu erreferentzia. Proposamen bat
egitean, material berriak aurkeztean… momentu horietan ere estetika zaindu beharko
dugu, horrek objektuengana hurbiltzera animatuko dituelako.
Proposamen bat egin nahi dugunean eta aurretik egingo dugula dakigunean, ongi
pentsatu beharko dugu nola aurkeztu, zenbat denbora kalkulatzen dugun, zein den
gure helburua, ze material beharko ditugun… 0-3 urte bitartean, tailerrak aurrera
eramaten dira; horietan hezitzaileak haur talde txiki baten beharrei erantzuna eman
nahian material espezifikoarekin proposamen bat prestatzen du, jokoaren bidez
jakintzaren eraikuntza sustatzeko asmoz (Vega, 2006).
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2.2.5 Antolakuntza
Eta nola egingo dugu lan? Bakarka edo taldeka? Talde handian edo talde txikian?
Malaguzzi-k (2001) taldean lan egitearen alde egiten du. arrazoi ezberdinak aurkezten
ditu hori argudiatzeko, hala nola: haurrak inguruarekin duen interakzioaren bidez
ikasten duela; talde txikian lan egitea negoziazioak ahalbidetzen dituela, baita
ohikoagoak, interesgarriagoak, produktiboagoak eta ezberdinagoak posible egiten
dituela; haurren arteko interakzioak jarrera sozialak, emozionalak, komunikatiboak eta
kognitiboak posible egiten ditu; etab. Nik ere talde txikian lan egitearen aldeko apustu
egiten dut. Baina gure eskoletan dugun errealitatea kontuan izan behar dugu eta talde
txikietan lan egin ahal izateko, baliabide pertsonalak beharrezkoak dira.
0-3 urte bitarteko eskoletan, ohikoa da gelan bikote hezitzailea izatea, hau da, bi
hezitzaile gela berdinean egoten dira biei dagokien haur kopuruarekin. Bikote
hezitzailea izanda, talde txikian proposamenak egiteko aukera gehiago daude, bat
tailerrera joaten den bitartea, beste hezitzailea gainontzeko haur guztiekin geratzen
da.
Egia da, banakako prozesuak bultzatuko ditugula esan dugula, baina kontuan izan
behar dugu komunitate batean bizi garela eta besteekin elkarbizitzen ikasi behar
dugula. Hori errazagoa da talde txikian egiten badugu, material nahikoa egongo delako
haurrek beraien esperientziak aurrera eraman ahal izateko eta sortuko dugun giroa,
gelan baino askoz lasaiagoa izango da; beraz, beraien arteko elkarlana ere zeharka
bultzatzeko aukera izango dugu. Gainera haurrak talde txikietan biltzeak, ez du esan
nahi nahitaez elkarrekin lan egin behar dutenik.
Ikertzeko eta esperimentatzeko aukera izango dute eskolan, baina tailerraren bitartez,
proposamen espezifikoak prestatuko dira, haurrari gehiago jakiteko nahia pizten
diotenak. Esan bezala, lehenengo zikloan tailerrak astero egiten den ekintza da; baina
bigarren ziklora ere tailerra egitearen ideia pasatu dezakegu eta astean behin, nahiz
eta talde handian izan, esperimentatzeko proposamen bat aurkeztu ahal diegu, guk
proposatutakoa edota beraiek proposatutakoa.
Oso erabilgarria da haurren jakinmina pizteko, gai baten inguruko galderak egitea.
Galdera horiek ez dira “bai” edo “ez” erantzuteko modukoak. Guk haurrak
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pentsaraztera bultzatu behar ditugu, ez dugu erantzun egokia jasotzeko helburua,
beraien argudioak entzun nahi ditugu eta horietatik proposamen bat egin dezakegu,
beraiek botatako hipotesiak baieztatzeko edo ezeztatzeko. (Vega, 2006)
Haurraren kontzeptuaren inguruko ideia asko agertu dira paragrafo hauetan, haur
bakoitza ezberdina dela eta bere gaitasunak modu egokian garatzen baditugu, modu
autonomo batean jakintza eskuratzeko gai izango dela ikusi dugu. Lehen behaketaren
bidez haurrak dituen beharrak antzematearen aldeko jarrera izan behar dugula esan
dut. Loris Malaguzzi-k “haurraren ehun hizkuntzak” poema idatzi zuen, haurrek zer
pentsatzen ari diren, ze sentitzen ari diren, ze behar duten… jakinarazteko ehun modu
ezberdin dituztelako eta hemen aurkeztea aproposa ikusi dut:
Haurra
ehunez egina dago.
Haurrak ehun hizkuntza ditu
ehun esku
ehun pentsamendu
ehun pentsatzeko era
jolasteko eta hitzegiteko
ehun beti ehun
entzuteko era
harritzeko maitatzeko
ehun poztasun
abesteko eta ulertzeko
ehun mundu
aurkitzeko
ehun mundu
sortzeko
ehun mundu
amesteko.
Haurrak
ehun hizkuntza ditu
(eta gainera ehun ehun ehun)
baina laurogeita hemeretzi lapurtzen dizkiote.
Eskolak eta kulturak
Loris Malaguzzi (Vives, M., 2010)

burua gorputzetik bereizten dizkiote.
Esaten diote:
pentsatzeko eskurik gabe
jarduteko bururik gabe
entzuteko hitz egin gabe
ulertzeko alaitasunik gabe
maitatu eta harritzeko
Pazkotan eta Gabonetan soilik.
Esaten diote:
jadanik existitzen den mundua aurkitzeko
eta ehunetik laurogeita hemeretzi lapurtzen dizkiote.
Esaten diote:
jokoa eta lana
errealitatea eta fantasia
zientzia eta irudimena
zerua eta lurra
arrazoia eta ametsa
ez doazela elkarrekin.
Eta esaten diote
ehun ez dela existitzen.
Haurrak dio:
“hala ere ehun existitzen da”.

2.2.6 Ebaluazioa
Prozesu guztien bukaeran ebaluazioa egiten da, hasiera batean jarri genituen
helburuak bete diren edo ez jakiteko. Eta hori bera egin beharko dugu proiektu bat,
tailer bat, ekintza bat… burutzean. Hezkuntza zuzenduan, kontzeptuen barneratzea
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izango da ebaluatuko dena, hau da, irakasleak transmititu dituen ezagutzetara ikasleak
ze neurrian hurbiltzen diren neurtzean datza; hori, bukaerako ebaluazioaren bitartez
egingo da. Aldiz, hezkuntza aktiboan, prozesu horren nondik norakoen hausnarketa
egingo da, bukaeran erabilgarriak izan diren gauzak azpimarratuz eta beste batean
erabiltzeko proposatuz, eta erabilgarriak suertatu ez zaizkigun gauzak deuseztatuz.
Haur Hezkuntzan, prozesu baten ebaluazioa egiteko tresnarik erabilgarriena behaketa
izango da. Ikaskuntza prozesu guztian zehar egitea garrantzitsua izango da, esan
bezala, ikaskuntza prozesu bat delako, ez bakarrik emaitza bat. Haurrak bere lengoaien
bidez, jaso dituen ezagutzak transmitituko dizkigu eta guk horiek interpretatzen jakin
beharko dugu (Tonucci, 1975).
Behaketa egiteko modu ezberdinak daude, baina Vega-k (2006) behaketa taulak
proposatzen ditu, non erregistratu ahalko dugun guretzat garrantzitsuak diren item
batzuen bidez, haurraren ikaskuntza prozesua nola doan.
Oso garrantzitsua da ebaluazio jarraia egitea, hau da, proposamen bat nola egingo
dugun pentsatzen hasten garenetik, hori martxan jarri eta amaiera eman arte. Horrela
ez dugu emaitza baten ebaluazioa egingo, prozesu batena baizik, eta prozesuan zehar
sortu ahal diren arazoei, ideia berriei, etab. ahalik eta azkarren erantzuna eman, gure
proposamenean zenbait elementu aldatuz. Beraz, ebaluazioa, irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren parte izango da, horren bitartez jasotzen ditugun datuei esker ere,
jakintza jasoko dugulako.
Garrantzitsua da ikasleen ebaluaketa egiteaz gain, gure esku-hartzearen ebaluazioa ere
egiten saiatzea. Normalean zaila izaten da gure buruari kritika egitea eta gaizki egin
duguna onartzea; baina oso baliagarria da, gutxienez saiatzea, guk gelan egiten
dugunaz kontziente izateko eta gure esku-hartzea hobetu ahal izateko. Erabilgarria
izan daiteke noizean behin beste irakasle bat gelan sartzea eta zer aldatuko lukeen
esatea; edota bideoz grabatu eta gero bakarrik edo beste irakasle batzuekin ikusi,
hobekuntzarako proposamenak eginez (Tonucci, 1975).
Laburbilduz, eskolak haurraren garapen integrala bultzatzeko helburua du eta
horretarako haurraren beharrak kontuan hartuta lan egin beharko dugu, momentu
guztietan ahal den heinean horietara egokituz. Eskola leku goxoa izan behar du, non
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ikaskuntza plazerra bihurtzen den; prozesu hau modu aktiboan eta esanguratsuan
ematea dugu helburu, ezagutzak gure oroimenean finkatzeko asmoz. Gu gara gure
buruari eta haurrekin egin ahal ditugun gauzei mugak jartzen dizkiogunak eta muga
horiek gainditu behar ditugu, haurrak gai direlako motibatzen dituen edozein gauza
lortzeko.
Puntu honen hasieran esan dut, saiatu behar nintzela metodologia zuzenduaren eta
metodologia aktiboaren arteko konbinaketa bat egiten, erdiko bat sortuz. Baina egia
esan, nik egindako proposamena, metodologia aktibora gehiago hurbiltzen da.
Honekin ez dut esan nahi eredu zuzendua gaizki dagoenik, baina nik egindako datu
bilketaren ondorioz sortutako iritzia eta ikasturte honetan bizitako praktiketan
ikasitakoa kontuan hartuz, alde positibo gehiago ikusten dizkiot metodologia aktiboari.
Dena den, metodologia zuzenduaren alderdi positiboak azpimarratzen ere saiatu naiz
eta zenbait momentu edo egoeretan oso baliagarria izan daitekeela uste dut.
Aberasgarria da ikuspegi ezberdinen inguruko informazioa izatea, gero hezkuntza
praktikan biziko ditugun egoera ezberdinei aurre egiteko tresna gehiago izango
ditugulako.
Amaitzeko, lehen Taula 1-en aztertutako aspektuak laburbiltzeko, beste taula bat egin
dut (Taula 3), nire proposamena aurretik aztertu ditudan metodologiekin alderaketa
egitea errazteko asmoz.
Taula 3. Nire proposamena

Zientziaren
ikuspegia

Haurrek beraien ingurua ezagutzeko eta ulertzeko esperimentazioa
ahalbidetzea ezinbestekoa da, zientzia gure eguneroko bizitzan
baitago. Garrantzitsua da esperimentazioaren bidez, ezagutza
zientifikoa bultzatzea, 0-6 urte bitarteko haurren ikaskuntza prozesuak
errespetatuz eta horiei egokituz.

Irakaslearen
papera

Irakaslea gelako erreferentea izango da, baina ez da gidaria izango.
Gidariak haurrak izango dira eta irakaslea beraiengan ikusten dituen
beharrei, interesei, jakin-minei erantzuna emateko lan egin beharko
du. irakaslea saiatu behar da hezkuntza egoerak prestatzen eta bera
kanpotik, ahalik eta gutxien esku-hartuz, behaketaren bidez prozesuak
ebaluatzen eta hobekuntzak proposatzen.

Haurraren

Haur bakoitza ezberdina da, beraz, ahal dugun neurrian haur
bakoitzaren ezaugarri indibidualetara egokitzen saiatu behar gara.
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kontzeptua

Haurrak bere ikaskuntza prozesua bideratzeko gaitasuna duela
defendatzen dut eta bere behar indibidualei erantzun ahal izateko,
bera izango da bere ezagutza prozesuaren sortzailea eta bideratzailea.

Haurraren beharrak asetzeko gelako antolakuntzaren nondik norakoak
zehatuko ditugu. Gela txokoka antolatua egongo da, haurrari aukera
emanez bere interesgunea den horretan aritzeko. Talde txikietan lan
Metodologia
egitearen alde egiten dut, esperimentazioa bultzatzen duelako; talde
txikietan lan egiteko aukera tailerretan eta baita txokoetan ere izango
dute.
Curriculuma

Curriculumean ezartzen diren eduki eta helburuak landuko ditugu,
baina gelan horien beharra sortzen den heinean.

Erritmoa

Irakasleak zehaztuko du, baina beti haurren beharrak kontuan izanda.

Espazioa

Erabilgarri dugun espazio guztia egokia izan daiteke irakaskuntzaikaskuntza prozesua bultzatzeko. Kanpoko espazioa normalean
eskoletan 30 minutuz gutxi gora behera erabili ohi da, baina kanpoan
egotea beharrezkoa dute haurrek, beraz, hori ere gehiago erabili
behar dugu, bertan ere irakaskuntza-ikaskuntza egoerak ematen
direlako.

Ebaluazioa

Jarraia izango da: proposamena prestatzen hasten garenetik, bukatzen
dugun arte. Proposamen horretan parte hartzen duten pertsona
guztien ebaluazioa egingo dugu, hau da, ikasleen ebaluazioa egiteaz
gain, irakasleena ere egingo dugu. Horretaz gain, materialen,
denboralizazioaren, proposamenen… ebaluazioa egingo dugu.
Ebaluazioa egiteko, behaketa izango da tresnarik erabiliena, horrekin
batera, zenbait momentutan behaketa taulak ere erabilgarriak izango
zaizkigu.
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3.

BALIABIDE BAKARRA, MILA ESPERIMENTU

Atal honetan metodologia ezberdinak jarraitzen dituzten, baina helburu berdina duten
proposamenen azterketa metodologikoa egingo dut, bakoitzaren alderdi positiboak
hartuz eta hobekuntzarako proposamen bat bilatuz.
Ura izango da elementu komuna proposamen guztietan. Lehenengo puntuan agertzen
diren hiru esperientziak, uraren egoera solido eta likidoarekin erlazionatutako
esperientziak dira; bigarren puntuan agertzen diren hiru esperientziak aldiz, uraren
kolorearekin zerikusia dute. Puntu bakoitzean azaltzen ditudan proposamenak
metodologia ezberdinekoak izaten saiatu naiz, hori kontuan hartuta, lehenengo
esperientzia zuzenduena da; bigarrena aktiboa da baina ez librea, irakasleak zuzentzen
baitu; eta azkenik, hirugarrena, aktiboaren adibidea izango litzatekeena.
Ura oso erabilia da Haur Hezkuntzan, haurrengan interes handia sortzen duen
elementua baita. Bere eguneroko bizitzan aurkitzen dute, baina ez dira urarekin
esperimentatzeaz nekatzen eta esperimentazioa bultzatzen duten materialak bilatu
behar ditugula esan dugunez, ura hartu dut abiapuntu (Tonucci, 1975).
3.1 Egoera aldaketa: ura  izotza  ura
Orain azalduko ditudan esperientzia guztietan uraren egoera likidoa eta solidoa
aztertzeko esperimentuak egin dira. Denak praktikaren bidezko ikaskuntza dute
helburu, baina metodologia ikuspegi ezberdinetatik aurrera eramandako praktikak
dira.
3.1.1. Hiru esperientzia
1. Esperientzia

Kasu hau Haur Hezkuntzako bigarren etapari zuzendua dagoen Urtxintxa izeneko liburu
bildumatik hartutako proposamen da (Sáenz, 2000). Liburu hau proiektuka antolatua
dago (taula 2-n ikusitako proiektu zerrenda) eta alde batetik irakaslearen liburua dago,
non ekintza guztien nondik norakoak azaltzen diren eta proiektu bakoitzaren bidez
lantzen diren edukiak eta helburuak zehazten diren, ebaluazio irizpideak ere zehaztuz;
beste alde batetik, ikaslearen liburua dugu, non ikasturtean zehar landuko dituzten
fitxak eta ipuinak dituzten.
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Hiru urteko haurrei zuzendutako eta “negua” izeneko proiektuaren barruan
proposatzen den 24. ariketa hartu dut nik, horretan uraren egoera solido eta likidoa
lantzeko proposamen bat zehazten delako. Irakaslearen liburuan honelako azalpena
agertzen da:
Neska-mutiko handiek bezala, guk ere esperimentu bat egingo dugu oraingo honetan.
Ikastolan ba al duzue sukalderik? Zoazte bada (irakasleak ikusi dezala ardura banatu
ala talde osoa elkarrekin joatea komenigarria den). Eska iezaiozue, faborez,
sukaldariari izotz (jela) puska batzuk, bost edo sei nahikoa, (ahoz eskatzeaz gain,
papertxo batean idatz dezakezue enkargua, baita zertarako eskatzen ari zareten
adierazi ere). Ematen dizkizuenean eskerrak eman, ahaztu gabe. Ondoren kontatu
zenbat izotz puska eman dizkizuen. Ontzitxo batean sartu eta zoazte gelara, ahal dela,
berogailu inguruan jarri eta ea zer gertatzen den.
(Haurrak oraindik prozesuaren itzulgarritasunaz jabetzeko txiki samarrak badira ere,
jakin-mina pizteko, magia dela esan diezaiekegu. Urtzen denean, dagoen bezala,
berriz ere, izozkailuan sartu eta ordu batzuk barru ikusi zer gertatzen den).
Ikastola inguruan izotza zuzenean behatzeko aukerarik balego, irten kanpora eta ikusi,
hartu, ukitu, aurpegian jarri… Putzuetan ere topa dezakegu eta zorte pixka batekin
mendi inguruetan estalaktita zoragarriak osatuz ikusi ere.
“Negua”. Urtxintxa: Haur Hezkuntza (Sáenz, 2000)
2. Esperientzia

Los gorriones Haur Eskola Publikoko gela guztiek aldi berean landutako uraren
proiektuaren barruan, bi-hiru urteko gelan aurrera eramandako proposamenetako bat
aurkeztuko dut orain. Beste proposamen askorekin batera, uraren egoera likido eta
solidoaren inguruko esperimentua aurrera eraman zuten. Tutoreak, Cristina de la Calle
izenekoak, proiektuaren inguruan egindako aurkezpen batetik atera dut eta berak
emandako azalpena ondorengo lauki honetan aurkezten da (de la Calle, 2004).

Irakaslea: zer dakizue izotzaren inguruan?
Madhi: ez da ezer (erantzuna oso ongi dago, ez duelako kolorerik, ez duelako
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zaporerik, ez duelako usainik, ezin da hartu eskuetatik ihes egiten duelako…
beraz, ezer ez dela erabakitzen du).
Raquel: izotza bustia da.
Claudia: oso gogorra dago.
Andrés: ez du zaporerik.
Jorge: eta ez du usainik.
Lidia: hotza da.
Sofía: egun batean erori nintzen eta buruan izotza jarri zidaten.
Silvia: bazkarietarako erabiltzen da.
Pedro: kafearekin urtzen da.
Irakaslea: bakarrik kafearekin?
Pedro: bai, kaferik gabe ez da urtzen.
Ukitu genuen, dastatu genuen eta hotza eta gogorra zegoela ikusi genuen; horretaz
gain, zaporerik ez duela eta ukitzean bustitzen duela ere baieztatu genuen.
Irakasleak Pedroren hipotesia baieztatzea proposatu digu eta kafea eskatzera joan
gara sukaldera…
Kafearekin urtzen dela baieztatzen dugu kafean, baina soberan geratu zaigun izotza
ere urtzen da. Beraz, elurrarekin, gertatzen den bezala izotza urtzen dela eta ura
bilakatzen dela eta ur hori berriro hozkailuan sartzen badugu izotza bihurtuko dela
ikasi dugu.
Proyecto El agua. (de la Calle, 2004)
3. Esperientzia

Uraren egoera solido eta likidoaren inguruko azkeneko proposamen hau, In-fan-cia
aldizkariko 108. zenbakitik, ateratako “Likido izatetik, solido izatera; uraren
transformazioa” artikulua dugu . Esperientzia hau, Lola Anglada Lloret-eko Haur
Eskolako 2-3 urteko haurrekin aurrera eramandakoa da. garrantzitsua da aipatzea, ez
dela ohiko artikulu bat, dokumentazioaren bidezko kontaketa egiten baitu. Argazki
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horietan prozesuaren nondik norakoak ikusteko aukera dugu, eta horiekin batera,
zenbait esaldi labur ditugu, batzuk ikasleenak eta beste batzuk hezitzaileenak izanik.
Ondorengo koadroan, azaltzen dut artikuluan agertzen diren argazkiak esaldiekin
batera:
 Zer gertatzen da gure inguruan? Lloret de Mar-en bizi dugun hotz boladari

ongietorria ematen.
 Eskolara ailegatu gara, belarra izoztuta ikusi dugu y gure buruari galdegin diogu:

izotza egin genezake?
 Kutxekin tren bat egin dugu eta ur botilak eta arrautzen ontziak bilatu ditugu. Ur

botilak moztu eta urez bete ditugu.
 Zer gertatuko da gaur gauean hemen uzten baditugu? Eguraldia iragartzen duen

emakumeak, hotz handia egin behar duela esan du.

 Oi, ura joan da! Oso hotza dago! Ura ateratzen da! Jartzen dituzten aurpegiekin,

egiten dituzten keinuekin, aurpegiko espresioekin, sentitzen ari direna deskribatzen
dute.

 Oi, ilargi bat!
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 Pixkanaka eta eskuen beroarekin, izotza desegiten doa, ura berriro agertuz.
 Esperientzia honen ondoren, proposamen berri bat egiten dugu. Zer gertatuko da

urarekin batera hostoak, harritxoak, lumak… jartzen baditugu?

 Arreta handiarekin begiratzen dituzte arte lanak.
 Arte lan iragankorrak, baina emozioak, ikerketak sortarazi dituzte eta urak jan duen

izotzaz hitz egiten dute eta nola urarekin batera bota dituzten gauzak harrapatuak
geratu diren.

 Begira, begira, beira bezala apurtzen da! Aurkikuntzak, poztasuna, sentsazioak,

emozioak… posible egin dituen ekintza izan da eta oso ongi pasatu dugu!
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“Likido izatetik, solido izatera; uraren transformazioa”, (Lola Anglada Haur Eskola,
2008)
3.1.2. Nire proposamena
Lehenik eta behin, garrantzitsua da aztertzea nola sortu diren proposamen horiek.
Lehenengo eta bigarren adibideetan, proiektu baten barruan kokatuak daude,
lehenengoan, negua izeneko proiektuan eta bigarrenean, ura izeneko proiektuan.
Hirugarrena, eskolara ailegatu eta izotza ikustean sortzen da, momentuan ateratzen
den interesguneari erantzuna emateko nahian.
Niretzat interesgarriena hirugarren hori da, haurrengan sortzen den interesetik
abiatzen delako. Lehenengoaren kasuan, testu liburu batean oinarritzen da
irakaskuntza-ikaskuntza praktika eta liburu horretan zehazten diren ariketetako bat da
hau; bigarrenaren kasuan, eskola osoak aurrera eramaten duen proiektua da, beraz,
nahiz eta haurrengan interesa piztuko duen, ez da sortu gelan emandako egoera bati
erantzuna emateko asmoz.
Garrantzitsutzat jo nuen beste aspektu bat, haurrek dakiten horretatik abiatzea izan
zen. Horretarako behaketa edo elkarrizketaren bidez, gaiaren inguruan dituzten aurreezagutzen nondik norakoak ezagutu beharko ditugu. Eta hori egiten al da nik adibide
moduan jarritako hiru ekintzetan? Lehenengoan ez du haurrekin izotzaren inguruan
hitz egiteko proposamenik egiten, nik irakaslearen liburuan jartzen duen azalpena
irakurrita, zuzenean haurrei gaur izotzarekin zer gertatzen den ikusiko dugula azaltzen
diela eta irakasleak sukaldera joateko esaten diela interpretatzen dut. Bigarren kasuan,
aldiz, galdera bat eginez hasten da proposamena: zer dakizue izotzaren inguruan?
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Haurren erantzunak entzun egiten ditu eta horiek oinarri bezala hartzen ditu, haur
batek kafeari erreferentzia egin diolako eta hortik abiatzen delako, ikasle horrek
kontatu duena besteei erakusteko aukera aprobetxatuz. Hirugarren kasuan, ez da
zehazten nola sortu den, baina jartzen dituen esaldiak kontuan hartuta, nik
interpretatzen dut, asanbladan gaia atera dela hezitzaileek edo haurrek proposatuta
eta iritzi eta esperientzia ezberdinak kontatu ondoren, "guk izotza egin dezakegu?"
galdera sortu da.
Nire ustez, bigarren eta hirugarren kasuetan ematen den prozesua da egokiena. Alde
batetik, Los gorriones Haur Eskolaren kasuan, nahiz eta haurrek proposatu ez duten
proiektu bat lantzen ari diren, irakasleak galdera baten bidez, izotzaren inguruan zer
dakiten jakiteko aukera bultzatu du; horrekin batera, galdera horren bidez, haurren
interesa piztu du, beraiek aurretik izandako esperientzia kontatzeko aukera baitute.
Hirugarren kasuaren inguruko datu asko ez ditugu, baina dokumentazioaren bidez
ikusitako prozesua eta agertzen diren esaldiak ikusirik, gaiaz hitz egin dutela
interpretatzen dut, izotzaren inguruan haurrek dituzten aurre-ezagutzak nondik
norakoak diren jakinez. Beraz, galdera baten bidez ekintzari hasiera ematea ongi
dagoela deritzot, haurrek horren inguruan zer dakiten jakiteko aukera dugulako,
beraiekin informazioa elkartrukatzeko espazioa sortzen dugulako eta horrekin batera,
haurren motibazioa pizten dugulako, galdera horretatik beste hainbat galdera eta
eztabaida sortzen direlako.
Proposamen guztiek ura eta izotza dute erdigunea, baina modu ezberdinean lantzen
dute. Lehenengo eta bigarren kasuetan izotza da abiapuntua; eta hirugarren kasuan,
ura. Nire ustez, ez du inporta proiektu baten barruan irakasleak egindako
proposamena bada, izotza edo ura izatea abiapuntua; baina bai garrantzitsua iruditzen
zaidala prozesua ikus dezaten, hau da: ura hotzaren ondorioz izotza bihurtzen dela eta
izotza beroaren ondorioz, ura bihurtzen dela (ura  izotza  ura); edo izotza
beroaren ondorioz urtu egiten dela eta ura hotzaren ondorioz izotza bihurtzen dela
(izotza  ura  izotza).

Elena Arrondo Larrayoz

40



Hiru esperientzien analisi sakona

Paragrafo hauetan, hiru adibideetan ematen diren aspektu komunei egin diet
erreferentzia. Orain banakako analisia egingo dut, adibide bakoitza sakontasun
gehiagoz aztertuz.
Urtxintxa liburutik hartutako adibidean, negua izeneko proiektua lantzen ari dira,
beraz, neguan gaudela suposatu dezakegu. Urtaro horretan gaudenean, askotan
goizean izotza aurkitzen dugu kalean, baina kasu honetan haurrak sukaldera doaz
hozkailutik izotza hartzera; ez dute beraiek hozkailuan sartutako uraren eragina
ikusiko, izotzaren egoera solidotik abiatzen baitira. Izotzak hartzera joan aurretik,
paper batean idazten dute zer nahi duten, gero sukaldariari emateko; aldi berean
izotzak hartzen dituztenean, zenbatzeko esaten zaie; hau da, izotzaren egoera solidoari
garrantzia eman beharrean, horren bidez irakurketa/idazketa prozesuari eta
matematikaren lanketari garrantzia ematen zaiola dirudi. Egia da aprobetxatu
dezakegula ekintza bat, beste alderdi asko ere lantzeko, baina beti ere, egiten ari
garenari garrantzia kendu gabe. Behin izotza dutela, berogailuan jartzeko esango die
irakasleak, nola urtzen den erakutsi nahi dielako; eta nolakoa da izotza? Ze zaporea
du? ze usaina du? zer gertatzen da eskuetan hartzen dugunean? Eta lurrera erortzen
bazaigu? Galdera guzti horien erantzuna, haurrek ez dute esperimentazioaren bidez
erantzuna bilatzeko aukerarik, ez baita horretarako aukerarik ematen. Behin urtu egin
dela, haurrekin zer gertatu den eta gertatu denaren inguruko erantzunak bilatu
beharrean, magia dela esatea proposatzen du, haurrak txikiegiak direlako prozesu hori
ulertzeko; ez nago batere ados planteamendu horrekin, haurrak hori ulertzeko gai ez
badira zertarako proposamen hau egin? Gu gara haurrei mugak jartzen dizkiegunak.
Argi dago ez dutela hitz teknikorik erabiliko, baina bere hitzekin gai izango dira gertatu
dena deskribatzeko eta horren inguruan pentsarazteko aukera aprobetxatu behar
dugula uste dut. Azkenik, ur hori berriro hozkailuan sartzea proposatzen du eta oso
interesgarria iruditzen zait, horrela uraren egoera ezberdinen zergatia lantzeko aukera
ematen digulako.
Los gorriones Haur Eskola guztiak parte hartzen du uraren proiektuan. Eta hemen
proposatu dudana, proiektu horren barruan dagoen ekintza bat da. Nahiz eta haurren
interesetatik ateratako proiektua ez izan, egia da uraren gaiak jakin-mina pizten duela
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haurrengan. Galdera bat eginez (zer dakizue uraren inguruan?) hasten dira gaiaren
inguruan hitz egiten; honek aukera ematen dio haurrek izan dituzten esperientziak
ezagutzeko, baina baita, haurrek proposatzen dituzten gauzak hartzeko eta gelan
egiteko. Modu honetan, nahiz eta haurrek ez duten gaia erabaki, proposamenen
nondik norakoak haiek zehazteko aukera izango dute. Eta hori da irakasle honek egiten
duena, haur batek izotza kafean urtzen dela dio eta hori gelan egiaztatzeko aukera
ematen die, beste egoera batzuekin batera. Horretaz gain, izotza hartzen, dastatzen,
horrekin jolasten… uzten die, esperimentazioaren bidez izotza nolakoa de ezagutu
dezaten, baina denbora horretan izotza beroarekin urtzen dela ikusteko aukera ere
badute. Izotza nondik atera duten ez dute zehazten, baina suposatu dezakegu eskolako
edota etxeko hozkailuan irakasleak egindakoak direla. Proposamen honetan nire ustez,
izotza urtu ondoren berriro hozkailuan sartuta izotza bihurtzen dela ikustea falta da.
Azkeneko proposamenean, neguan daudela eta hotz handia egin behar duela
aprobetxatzen dute esperimentu hau egiteko. Beraz, inguruan ditugun elementu
naturalak eta horiek duten eragina haurrei erakusteko aukera aprobetxatzen dute.
Gainera gelan sortu den galdera batetik abiatzen dira proposamen hau egiteko: "guk
izotza egin dezakegu?". Egia da esperientzia honetan ez dela zehaztapen handirik
ematen, ez baitakigu ze nolako elkarrizketa eman den, nola erabaki duten izotza
egitea, irakasleek edo ikasleek proposatu duten ur botilak eta beste elementu horiek
jartzea, etab. Baina irudiak oso adierazgarriak dira eta izotzarekin lan egitearen
ondorioz haurrek izan dituzten emozioak, jarrerak transmititzen dizkigutela. Beraz,
dokumentazioa ebaluaketarako tresna gisa erabili daiteke kasu honetan. Horretaz gain,
lehenengo egunean ura jartzearen ondorioz lortutako izotzarekin esperimentatu eta
gero, hipotesi gehiago sortzen dira eta horiek baieztatzen edo ezeztatzen saiatzen dira
berriro froga eginez eta ura jartzeaz gain, beste elementu batzuk ere jarriz.
Interesgarria iruditzen zait hori planteatzea, gauero ez duelako tenperatura berdina
egiten eta egun batean izotza izatea eta beste batean guztiz izoztua ez egotea gerta
dakigukelako; esperientzia horiek ere interesgarriak dira haurrekin lantzeko.


Hobekuntzarako proposamena:

Beraz, nik hirugarren adibidearen hasiera hartuko nuke, non goizean ikusi dugun
zerbaitek sortu dizkigun galderei erantzuna eman nahian, esperimentu bat
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proposatzen dugun. Gainera neguan gaudela eta izotza modu naturalean, neguan
sortzen denez, aprobetxatuko dugu modu natural baten bidez lortzeko. Komenigarria
da haurrei lantzen garenaren inguruko galderak egitea; galdera horiek irekiak izan
behar dira, hau da, ez dugu erantzun zuzena bilatzen, baizik eta beraien iritzia,
adibidez: nolakoa da izotza galdera egiten badugu, aukera asko daude koloreari,
formari, tenperaturari… erreferentzia egin ahal diotelako; aldiz, izotza hotza den
galdetzen badiegu, bai ala ez bakarrik erantzuteko eskatzen diegu eta horrelako
galdera zehatz batekin erantzuna ematen ari gara (Vega, 2006). Beraz, galderen bidez
hipotesiak sortzea dugu helburu, gero horiei praktikaren bidez erantzuna emateko.
Behin izotza lortu dugula gauza asko egin daitezke, horretarako esperimentazioa
erabiliko dugu eta tenperaturaren, formaren, gogortasunaren, kolorearen inguruko
informazioa jasoko dugu. Horretaz gain urtzearen inguruan hitz egiten da proposamen
hauetan; Urtxintxako proposamenean berogailuaren ondoan jartzeko esaten die
irakasleak; Los gorriones Haur Eskolan, haur batek egindako proposamenetik abiatuz,
kafe edalontzi batean izotza sartzen dute, baina izotza bakarrik kafean urtzen ez dela
ikusteko, beste egoera bat ere aurkezten die irakasleak. Kafea eta beste egoera bat
ematea oso ongi dagoela uste dut, izotza tenperatu oso baxua ez badago mantentzen
ez dela ulertu dezaten; beste alde batetik, ideia ona iruditzen zait berogailu ondoan
jartzea, baina beste egoera bat ere sortuko nuke, lehen esan bezala, ikus dezaten gelan
badugu desegingo dela, baina berogailutik urrun badago polikiago urtuko dela ikusteko
aukera aprobetxatu dezakegu.
Erabili diren materialei dagokienez, interesgarri iruditzen zait gure inguruan ditugun
materialei erabilera berriak bilatzea; ez dakit horrela zehazki gertatu zen edo ez, baina
interesgarria da proposamen bat egitean, haurrei nola egingo dugun eta zer erabiliko
dugun hori egiteko galdetzea, urarekin izotza egiteko kasuan, botilak hartu eta erditik
moztu zituzten, ontzitxo txiki batzuk sortuz. Horretaz gain, bigarren hipotesia planteatu
zutenean, eskuragarri zituzten elementuak aukeratu zituzten: hostoak, harriak, lumak.
Esperimentazioa ezinbestekoa da ezagutza lortzeko eta horretan oinarritu behar gara
gure esperimentuetan, gehienbat, bigarren eta hirugarren adibideetan gertatzen den
bezala (lehenengo adibidean behaketa bakarrik egiten da, nola urtzen den ikustea
proposatzen delako). Argi dago haurren adina kontuan izan beharko dugula ariketak
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proposatzerako orduan, baina nahiz eta, kasu honetan hiru urteko umeekin lantzeko
zaila izan daitekeela pentsatu, gai dira prozesuak ulertzeko, nahiz eta hiztegi
espezifikoa erabiliko ez duten eta beraien hizkuntza garapenera egokitu beharko
ditugun azalpenak.
Irakaslearen paperaren inguruan, zerbait aipatu dugu: galdera irekien bidez haurrek
dituzten ezagutzen inguruko informazioa jasoko du eta hauei esker ideiak atera ahalko
ditu gelan haurrei motibagarriak irudituko zaizkien proposamenak egiteko. Beraz,
irakasleak behaketa aktiboa egiteko jarrera izan beharko du, denbora guztian
materialak nola erabiltzen dituzten, beraien interesekoa den, etab. jakiteko. Horrekin
batera, behaketaren bidez ebaluazioa egingo dugu, prozesu guztian zehar haurren
jarrera, interesa, parte-hartzea… nolakoa izan den jakiteko. Behaketaz gain, hirugarren
kasuan agertu den dokumentazioa ere oso interesgarria da, ekintzaren ebaluaketa
egiteko; haurrei egindakoa birgogoratzeko argazkiak erakutsiz; eta baita, gurasoei zer
egin dugun erakusteko, ez baitugu esperimentu honen bidez ezer materiala produzitu
eta beraz, jaso dugun ezagutza horren berri familiei emateko oso erabilgarria izan
daiteke. Prozesuaren eta irakaslearen ebaluaketa ere egitea interesgarria da, beti
hobekuntzarako helburua izan behar dugulako; beraz, hurrengo baterako hobetu
behar ditugun aspektuen inguruko hausnarketa egitea ere beharrezkoa izango da.

3.2 Ze koloretakoa da ura?
Izenburuan planteatzen den galderari erantzuna ematen saiatzen diren hiru
esperientzia aurkeztuko ditut oraingoan. Hirurak helburu berdina dute, baina eskola
ezberdinetan eta metodologia ezberdinekin aurrera eramaten dira.
3.2.1. Hiru esperientzia
1. Esperientzia
Esperientzia hau Santa Ana Valentziako eskolan, lau urteko haurrekin aurrera
eramandako uraren proiektuaren proposamenetako bat da. Kasu honetan, bideo
(Martínez Martínez, C., 2004) baten bitartez ematen digute prozesuaren berri. Bideo
horretan agertzen denaren deskribapena egingo dut orain.
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Irakasleak ura ze koloretakoa den
galdetzen die ikasleei eta taula batean
hipotesiak apuntatzen dituzte.
Ikerketa

tailerrean

hipotesiak

planteatzean esan dituzten koloreekin
tindatzen dute ura. Ura kristalezko
pote batzuetan dago eta tapa txuri
batekin

estaliak

daude.

Lurrean

eserita daude haurrak U forma osatuz mahai txiki baten inguruan; alboetan neskak
daude eta irakasleari begira mutilak daude. Mahaitxoaren gainean hiru pote daude:
berdez tindatutakoa, txuriz tindatutakoa eta urdinez tindatutakoa. Irakasleak hiru
pote horiek mahai gainean izanda, ura zein koloretakoa den galdetzen die eta bananbanan beraien izenak esaten ditu eta haurrek erantzuten dute. Ondoren haur bati
urdin koloreko potea hartzeko esaten dio eta galdegiten dio: pote horretan ura sartu
genuenean, ura kolore horretakoa zen? Bik baietz egiten dute buruarekin eta beste
batek ezetz; irakasleak ezetz esan duen haurraren izena esaten du erantzun dezan.
Tindatu gabeko ura duen potea ateratzen du eta galdera hau botatzen die: ur honek
kolorerik al du? Haurrek ezetz erantzuten dute. Txuria da? Haurrek ezetz erantzuten
dute, baina batek baietz egiten du buruarekin, hala ere, irakasleak ez dio ezer esaten.
Urdina da? Ezetz esaten dute. Grisa da? batek baino gehiagok baietz esaten du baina
irakasleak altuan ezetz esaten du, haurrak zuzenduz eta guztiek ezetz esaten dute.
Irakasleak ondorio moduan galdetzen die: urak kolorerik al du? Haurrek ez dute
erantzuten eta galdera aldatzen du, zer ez dauka urak? Eta haurrek kolorerik ez duela
erantzuten dute.
El color del agua. (Martínez Martínez, 2014)
2. Esperientzia
Los gorriones Haur Eskola Publikoko gela guztiek aldi berean landutako uraren
proiektuaren barruan, bi-hiru urteko gelan aurrera eramandako proposamenetako bat
aurkeztuko dut orain. Uraren proiektuaren barrruan aurrera eraman zuten ekintzetako
bat izan zen jarraian aurkeztuko dudan proposamena. (de la Calle, 2004).
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Cristinak (irakaslea) galdera bat bota zigun:
Cristina: Nolakoa da ura? (ez nekien zer erantzungo zuten)
Claudia: txuria eta urdina.
Silvia: urdina.
Sofia: ura ez da ez txuria, ezta urdina ere.
Silvia: txuria bakarrik ez, urdina eta txuria da.
Claudia: berriro pentsatzen de eta ideiaz aldatzen du, orain arrosa dela dio.
Damaris: Claudiarekin bat dator, arrosa da.
Estefanía: laranja da.
Adrián: ez, grisa da.
Lidia, Marta, Raquel, Jorge eta Andrés: urdina dela erabakitzen dute.
Pedro: ez da horia, ez arrosa, ez bat bera ere, urdinaren nahasketa bat da.
Sofia: urdina txuriarekin nahastua dago, baina ez da ikusten.
Ados jartzen ez garenez, taula bat egiten dugu eta ura zein koloretakoa den jakiteko
ikerketa egingo dugula erabakitzen dugu. Koloratzaileekin koloretako urak egin
genituen, baina txuria oso zaila da, beraz, txuria den zerbait bilatu genuen: esnea.
Kolore bakoitza banan-banan ikusten joan ginen eta uraren kolorea ote zen
erabakitzen (erreferentzia moduan edaten dugun ura hartu genuen). Banan-banan
kolore guztiak deuseztatzen joan ginen gure taulan apuntatuz eta bat bera ere balio ez
zitzaigula konturatu ginen!
Kostata, kolorerik ez duela erabaki genuen! Ulertzeko koloretako zelofanekin jolastu
genuen, oso dibertigarria baitzen mundua arrosa kolorez ikustea, berde, urdinez…
kolorerik gabeko zelofanarekin ere jolastu genuen eta orduan, Silviak esan zuen: dena
berdin dago, uraren kolorea bezala!
Hurrengo egunean etorri ez ziren lagunei deskubritutakoa azaldu genien. Eta
bukatzeko gure modura aurreko egunean esperimentatutakoa irudikatu genuen.
Proyecto El agua. (de la Calle, 2004)
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3. Esperientzia
Hirugarren esperientzia hau, CSIC-ek bere web orrialdean (Aguilera, Redín, Jurio,
Serrano, s.f.) urarekin erlazionatutako beste esperimentuekin batera aurkitu dut. Kasu
honetan Antsoainen kokatuta dagoen Ezkaba Ikastetxe Publikoko lau urteko ikasleekin
aurrera eraman den esperimentua aurkeztu behar dut.
Euria ari zuen goiz batean hasi zen dena. Lagunak etxetik urduri
etorri ziren, hodeiak oso grisak zeudela eta ondorioz, euria ere
grisa izan behar zuela ziotelako. Hodeien kolorea aldatzen
bazen, euriaren kolorea aldatzen zela baieztatzen zuten; beraz,
patiora ateratzea eta ura hartzea ideia ona zela erabaki genuen.
Horretarako ontziak jarri genituen lurrean eta betetzen ziren
bitartean, gelara sartu ginen.
Euri ura bildu ondoren, gris kolorekoa zela pentsatzen jarraitzen
genuen. Beraz, Unaik esan zuen: ba urarekin margotu dezakegu
eta grisa ateratzen dela ikusiko dugu. Eta bere proposamena
aurrera eraman genuen, alde batetik orri txuri batean urarekin
margotuz, eta beste alde batetik, gris kolorearekin margotuz
gero bien arteko konparaketa egin ahal izateko.
Ikusita klaseko haurrek ez zutela guztiz ulertzen zer gertatzen ari zen, beste egun
batean jarraitzea erabaki genuen.
Urarekin jolasten. Ezkabako eskola, 4 urte. (Aguilera, Redín, Jurio, Serrano, s.f.)
3.2.2. Nire proposamena
Hiru proposamen hauek kontuan hartuta, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua hobetzeko
asmoz bakoitzetik gehien gustatzen zaidana hartuko dut, proposamen berri bat sortuz.
Lehenik eta behin, proposamen hauen abiapuntua zein den aztertuko dut. Aurretik ere
esan dudan bezala, niretzat garrantzitsua da gelan egiten diren proposamenak haurren
beharrei erantzuna emateko asmoz izatea. Hau betetzen duen adibide nabarmenena,
hirugarrena litzateke, Antsoaingo Ezkaba ikastetxean, egun horretan haurrek
planteatzen duten galderari erantzuna emateko saiakera baita. Beste bi kasuetan
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proiektu baten barruan dago, eta aurretik esan dudan moduan, uraren gaiak haurren
interesei erantzuna emanen die, kuriositate handia sortzen duelako elementu honek,
baina bigarren kasuan behintzat, irakasle taldeak aukeratutako gaia da, ikastetxe
guztian aurrera eramango den proiektua baita.
Garrantzitsua da ere haurrek gaiaren inguruan dituzten aurre-ezagutzak nondik
norakoak diren jakitea. Informazio hori galdera irekien bitartezko elkarrizketen bidez
lortu dezakegu eta hau, moduan batean edo bestean, hiru adibideetan betetzen da.
Lehenengo eta bigarren adibideen kasuan irakasleak galdera bat botatzen die ikasleei,
nolakoa da ura? Ze koloretakoa da? Haurrak iritziak botatzen dituzte, bakoitzak bere
argudioak emanez eta horien bidez, ze nolako esperientziak izan dituzten ezagutuko
dugu; bi adibide hauetan erabaki dute beraien kolore hipotesiak egitea eta taula
batean apuntatzea, azalpenean ikus daitekeen moduan. Hirugarren adibidean aldiz, ez
da beharrezkoa izan galderarik egitea, klasean sartu direnean eztabaidatzen ari ziren
gaia zelako; aukera hauek aprobetxatu behar dira eta saiatu behar gara momentuan
erantzuna ematen ("teachable moments"). Azkeneko adibidean, argi adierazten zuten
euria gris kolorekoa zela, hodeiak grisak zirelako eta ura hodeien kolorearekin batera
aldatzen zela.
Esperientzia guztiak 3-4 urte bitarteko haurrekin aurrera eramandakoak dira eta
zenbait zailtasun izan dituzte gai hau lantzerakoan. Guztietan aipatzen da hasiera
batean ez zutela ulertzen kolorerik ez izatea. Guk galdetzen badiegu, ze koloretakoa da
ura? Kolore baten izena esatea eskatzen ari gara eta gardena ez da kolore bat, haurrek
ez dute kolore bat bezala identifikatzen. Alde batetik, kontuan izan behar dugu gu geu
galdera planteatzean haurra nahasten ari garela eta bestetik, gardenaren kontzeptua
ulertzea ez dela horren erraza eta are gutxiago uraren kasuan, bere inguruan
telebistan, aldizkarietan, argazkietan… ura ez delako gardena ateratzen: itsasoko ura
urdin kolorez margotzen dugu, igerilekuko ura ere urdina izaten da udan eta berdea
neguan, edalontzi bat urez beteta margotzen badugu urdinez margotzen dugu… beraz,
ura margotzeko kolore bat erabiltzen dugu, nahiz eta kolore horretakoa ez izan.
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Hiru esperientzien analisi sakona

Lehenengo adibidea, irakasle batek bere gelako esperientzien deskribapena egiten
duen blog batetik ateratakoa da. Lau urteko gelan aurrera eraman den proposamen
hau uraren proiektua lantzen ari direla. Irakasleak ura ze koloretako den galdetzen die
eta esaten dituzten erantzunak taula batean apuntatzen dituzte, hau da, planteatutako
galderaren inguruko hipotesiak egiten dituzte, metodo zientifikoan bezalaxe. Taula
batean ateratzen diren emaitzak apuntatzearen ideia oso egokia iruditzen zait, hori
paretan utzi dezakegulako eta emaitza lortzen dugunean guk egindako hipotesia
birgogoratzeko eta egia edo faltsua den ikusteko aukera ematen digulako; gainera adin
honetako haurrekin erabiltzeko aproposa da modu argi batean ikus dezaketelako zer
jartzen duen.
Behin galdera egin dutela eta hipotesia planteatu dutela, hipotesia egiaztatzeko edo
deuseztatzeko momentua ailegatu da. Horretarako, ikerketa tailerrera doaz. Momentu
horren bideo grabaketa dago, bertan ikusten da ikerketa tailerrean egiten den
egiaztapena. Haurrak lurrean eserita daude mahai txiki baten inguruan U forman
bezala, aldeetan neskak eta irakaslearen aurrean mutilak; kristalezko hiru pote daude
mahai gainean, urdinez tindatutako urarekin bat, berdez tindatutako urarekin beste
bat eta txuriz tindatutako urarekin hirugarrena. Irakasleak banan-banan ikasle guztiei
galdetzen die ea ze koloretakoa den ura baina haurrek hiru kolore horiekin tindatutako
poteak dituztenez, horietako bat esaten dute. Ez dago hasieratik tindatu gabeko ura
duen potea eta horrek nahasmena sortu dezake haurrengan, horietako bat bera ere ez
dela esateko aukerarik ematen ez diogulako. Beste galdera batzuk ere planteatzen
dizkie baina baietz edo ezetz erantzuneko galderak dira. Irakasleak planteatzen dituen
galderek ez dute haurrarengan hausnarketa bultzatzeko helburua, irakasleak entzun
nahi duen erantzuna esateko helburua dute; hori argi ikusi daiteke irakasleak galdetzen
duenean: urak kolorerik al duen galdetzen du eta ikasleak isilik geratzen dira, orduan
galdera aldatu egiten du, zer ez du urak? Esanez eta horri haurrek kolorerik ez duela
erantzuten diote; argi ikus daiteke erantzun baten bila ari dela eta erantzun bakar bat
onartuko duela.
Irakasleak ikerketa tailerra deitzen duen hori, ez du zer ikusirik benetan ikerketa tailer
bat denarekin. Ikerketa tailer batean esperimentazioa bultzatu behar da eta kasu
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honetan ez dago inolako esperimentaziorik, irakasleak egiten duen horren behaketa
besterik ez dago. Poteak itxita daude ez dute ukitzeko aukerarik, usaintzeko aukerarik.
Poteetako bat haur batek irakasleak esaten diolako hartzen du, baina berehala berriro
mahai gainean uzteko esaten dio. Ikerketa tailerrean dauden bitartean irakasleak
galderak botatzen ditu eta haurrek irakasleak entzun nahi duena erantzuten diote.
Harrituta geratu nahiz, haurrak beraien lekuetatik mugitzen ez direla eta irakasleak
galdetzen duen horri bakarrik erantzuten diotela ikustean. Eredu zuzenduaren adibide
argia da hau, irakaslea baita jakintza duena eta haurrak ez dira ausartzen erantzutera,
erantzun okerra eman dezaketenaren beldur bezala agertzen dira, ahoz esan
beharrean buruarekin egiten dutelako baietz edo ezetz.
Nire ustez, proposamen honen bitartez, haurrek barneratu dute irakasleak urak
kolorerik al duen galdetzen dienean ezetz esan behar dutela. Ez dute ulertu zer
gertatzen den urari margoa botatzen diogunean, ez dute ulertu zertarako tindatu den
ura… egia esanda, lortu den emaitzarako berdin emango luke haurrei zuzenean urak
kolorerik ez duela esatearekin.
Bigarren esperientzian, los Gorriones Haur Eskolako hiru urteko gelan landutako uraren
proiektuaren proposamenetako bat da. Irakasleak, ura nolakoa den galdera
planteatzetik abiatzen da. Aurreko adibidean bezala, haurrek ematen dituzten
erantzunekin, hipotesien taula bat osatzen dute. Hasiera batean, ura tindatu egiten
dute hipotesiak baieztatzeko edo deuseztatzeko asmoz; baina proposamen honen
bidez ongi ulertu ez dutela dio irakasleak eta beste proposamen bat egiten du: kolore
ezberdinetako zelofan zatiak ematen dizkie haurrei, baita gardena den zelofana ere;
proposamen honetan, haur batek gardena hartu eta urarekin gertatzen dena ulertu
egiten du, zelofan gardenetik begiratzen duenean bere ingurua berdin ikusten du eta
kolore bateko zelofana hartzen duenean bere ingurua kolore horretaz ikusten duela
konturatzen delako. Beraz, ura tindatzean eta zelofanen bidez begiratzearen
proposamenaren arteko erlazioa egin du.
Oso interesgarria iruditzen zait irakasleak onartzea ikasleek berak proposatu duen
horrekin ulertu ez dutela. Irakasleak ikasleen inguruko ebaluazioa egiteaz gain,
ekintzen ebaluazioa eta baita bere parte-hartzearen ebaluazioa egitea komenigarria
da. Irakasleak haurrek ura gardena dela uler zezaten zuen helburu eta lehenengo
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proposamenarekin lortu ez duenez, bigarren proposamen bat egin du bere helburua
lortzeko asmoz. Ulertu behar dugu beti ez direla proposamenak guk planifikatu ditugun
moduan ateratzen eta beharrezkoak diren moldaketak egiteko prest egon behar
garela, gure helburua ezagutza bat modu esanguratsuan transmititzea izango delako,
beraz, urak kolorerik ez duela uler dezaten beraientzat egokiak diren egoerak bilatu
beharko ditugu.
Esan dezakegu adibide honetan esperimentazioa bultzatzen dela eta haurrei lantzen
ari garenaren inguruko ezagutza emango dioten materialak ongi aukeratzen baditugu,
beraiek bakarrik ezagutza lor dezaten lortuko dugula, bigarren adibide honetako
zelofan paperekin gertatu den bezala, haurrei material hori eman eta esperimentatzen
utzi diegu, ura gardena dela eta kolorerik ez duela ulertu duten arte.
Hirugarren adibidea, Antsoaingo Ezkaba ikastetxean, lau urteko gelan aurrera
eramandako esperimentua da. Kasu honetan ez dute txorrotako ura erabili, euri ura
baizik; beraien hipotesia egun horretako euri urarekin bakarrik baieztatu edo ezeztatu
ahal zelako, beraien hipotesia egun horretako euri ura grisa zela zen, hodeiak grisak
zirelako. Beraz, klasean zituzten eta ura biltzeko erabilgarriak ziren ontziak hartu eta
patioan jarri dituzte ura biltzeko asmoz. Behin ura hartu dutenean, ikaskide batek
egindako proposamena aurrera eraman dute: paper txuri batean urarekin margotu
dute eta beste batean margo grisarekin margotu dute, biak margotu ondoren
konparaketa eginez, beraien hipotesia baieztatu edo deuseztatzeko asmoz.
Proposamen asko gustatzen zait, ura tindatzearena baino argiagoa dela uste dudalako,
hala ere paper txurian bakarrik margotu beharrean, agian beste koloretako paperetan
ere margotzean urak ez duela kolorea aldatzen ikus dezakete eta hortik, gardena dela
eta ez duela beste koloreengan eraginik deduzitu dezakete.
Ekintza honen bidez, esperimentazioa sustatu egin dela uste dut. Ikasleek beraiek
sortutako galdera batetik abiatu direlako eta ikasleak izan direlako prozesu guztiaren
bideratzaileak.


Hobekuntzarako proposamena

Hiru adibideen inguruko analisi indibiduala egin ondoren, bakoitzetik gehien gustatu
zaidan hartuz, hobekuntzarako proposamen bat azalduko dut. Lehenik eta behin, ez
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zait gehiegi gustatu ura tindatzearen proposamena. Guk galdetzen diegu haurrei ea ze
koloretakoa den ura, beraiek kolore bat esaten digute, adibidez urdina, eta kolore
horrekin ura tindatzen badugu, ura urdin kolorekoa bilakatzen da; beraz, beraien
hipotesia baieztatzen edo deuseztatzen ari gara? Nik uste deuseztatu baino,
baieztatzen ari garela, ura beraiek esan duten kolorekoa delako. Beraz, nik uste hobe
litzatekeela, ontzi garden batean ura jartzea eta beraiek esan dituzten koloretako
margoak uraren ondoan jarrita, konparaketa egiteko aukera ematea, ura tindatu
beharrean. Azken batean, ez du kolorerik gardena delako, baina aldi berean, nahi
dugun koloretakoa izan daiteke, edozein koloretako margoa botata kolore horretara
aldatuko delako.
Horregatik nik praktikara Ezkaba ikastetxean egindako proposamena aurrera eramango
nuke; lehen esan bezala, beste koloreetako paperak ere erabiliko nituzke, ikus dezaten
urarekin edozein paperetan margotuta busti egiten dela, baina minutu batzuk pasata
kolore berdina izaten jarraitzen duela eta beste alde batetik, kolore grisarekin
margotutako paperetan, nahiz eta denbora pasatu margotutakoa kolore grisa
mantenduko duela.
Irakaslearen papera aztertuta, nik lehenengo adibideko irakaslearen parte-hartzea
guztiz aldatuko nuke, ez baitie haurrei esperimentatzeko paradarik eman. Hasteko
egiten dituen galderak berak entzun nahi duen erantzuna jasotzeko bideratuak daude;
eta bestetik, bideoan ikus daiteke berak galderak egiten dituenean, kontrako
erantzuna ematen duten ikasleak daudela, baina hala ere, berak erantzun zuzena
eman eta haurrek errepikatzen dute, beraz, bere helburua ez da ikaskuntza
esanguratsua. Berak lortu nahi du, galdera bat egitea eta haurrek erantzun zuzena
ematea, hau da, memorizatzea galdera bakoitzaren erantzun zuzena.
Kontrako aldean hirugarren adibideko irakaslea dugu, ikasleengan interesa pizten duen
horretatik abiatzen dena; horretaz gain, ikasleek egindako proposamenak aurrera
eramaten dituena, hau da, ikaslea protagonista egiten duen irakaslea eta hori da
irakasle batek izan behar duen jarrera.
Egia da hiru adibideetan urarekin gertatzen dena ulertzea zaila suertatu zaiela:
lehenengoan, bideoan ikusten da haurrek ez dutela erantzun zuzena berehala ematen,
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irakasleak galdera egiterakoan erantzun behar dutenaren inguruko informazioa
ematen dielako; bigarren adibidean, proposamen bat egin ondoren prozesua ulertu ez
dutela ikusten duenez, beste proposamen bat egiten du eta honi esker, bai ulertzen
dutela; azkeneko adibidean, irakasleak dio ez dutela guztiz ongi ulertu eta hurrengo
egun batean jarraitzea erabaki zutela, interesgarria iruditzen zaidan irtenbidea, horrela
irakasleak ere denbora izango duelako esperientzia berri bat bilatzeko eta prestatzeko,
haurrek gertatu dena uler dezaten.
Ebaluazioaren inguruan, aipatu nahi dut, bigarren adibidean irakasleak proposatzen
duena: esperimentua egin eta hurrengo egunean, faltatu ziren haurrei ikasitakoa
kontatzea eta gero hori paper batean irudikatzea eskatzen die. Oso ideia ona iruditzen
zait, momentuan galdetu beharrean, hurrengo egunean galdetzen badiegu, jakingo
dugu ea oroitzen duten, hau da, ea ikaskuntza esanguratsua eman den eta baita, ea
ikertutakoa azaltzeko gai diren, hau da, ea benetan egindakoa ulertu duten edo ez.
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EZTABAIDA
Ikusi izan dugunez, gaur egun dugun hezkuntza ereduak ez ditu eman beharko
lituzkeen emaitzak ematen. Eskola porrota geroz eta altuagoa da, ikasleek beren
ikasketekiko duten interesa geroz eta baxuagoa delako. (..) Atzera begiratzen badugu,
ikusi dezakegu gure gurasoek jaso zuten eta guk jaso dugun hezkuntza ereduaren
arteko diferentzia handirik ez dagoela. Gure gurasoek eredu transmisiboan oinarritzen
zen metodologia jarraituz ikasi zuten; eta guk ere eredu berdinean oinarritutako
hezkuntza jaso dugu. Gure inguruan ditugun eskoletara hurbiltzen bagara, eredu hori
oraindik indarrean dagoela ikusteko aukera izanen dugu.
Hala ere, egia da korronte berritzaileak agertu direla eta gure eskoletan pixkanakapixkanaka sartzen ari direla. Kasu batzuetan, oso zaila da beste herrialde batzuetatik
gure eskoletara hurbiltzen ari diren metodologietako batzuk martxan jartzea, lehenik
eta behin, gure hezkuntza sistema eta beste herrialdeetakoa oso ezberdina delako:
ratioak, baliabideak, irakasle kopurua, curriculuma… Baina egia da ideia oso
interesgarriak dituztela eta horiek gure geletan aplikatzea oso erabilgarria izan
litekeela.
Gure hezkuntza sistemak aldaketa bat behar du. Gaur egun arte aurrera eraman dugun
hezkuntza praktika kanpotik analizatzeko beharra dago, horrela irakasteko metodo
horrek dituen hutsuneak ikusteko aukera dugulako eta horiei irtenbidea bilatzeko lan
egingo dugulako.
Nik lan honen bitartez, bai hezkuntza zuzendua, zein hezkuntza aktiboaren inguruko
informazioa jaso eta bi korronteen alderdi positiboak eta hezkuntza sistema egokia
bultzatzeko erabilgarriak direnak hartu ditut, gure eskoletan aurrera eraman daitekeen
eredu bat sortuz.
Erdiko metodologia honen proposamena irakaskuntza-ikaskuntza eraginkorragoa
izatea du helburu, ikaskuntza esanguratsuan bultzatuz. Nire proposamenaren
ezaugarriak honako hauek dira: motibazioa da ikaskuntzaren abiapuntua eta oinarria,
horretarako haurra irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren oinarria izango da; irakaslea
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taldearen erreferentea eta gidaria izango da, beti haurren beharrei erantzuna emateko
helburua izanik.
Erdiko metodologia hau gauzagarria dela frogatzeko asmoz, lanaren hirugarren
puntuan praktikara eraman nahi izan dut. Horretarako, ura izan da aukeratu dudan
elementua eta horrekin aurrera eramandako zenbait esperimentuen proposamen
praktikoak aurkeztu eta analizatu ondoren, nire sintesi teorikoan oinarritutako
proposamena egin dut.
Lan honetan egindako proposamenaren bitartez, teorian oinarrituta, hezkuntza
praktikaren hobekuntza lortzea da helburua; hezkuntza praktikaren alderdi ezberdinak
analizatzeko aukera izan dudalako, hala nola: irakaslearen papera, espazioaren
erabilera, materialak, ebaluazioa...
Egia da nire proposamena metodologia aktiboen alde egiten duela, metodologia
zuzenduaren aurrean. Hala ere, ez dut uste metodologia zuzenduan dena gaizki
dagoenik; saiatu naiz hausnarketa egiten eta nire lana gauzatu dudan adin tarte
honetan aurkitzen ditugun haurrekin lan egiteko alderdi positiboak hartzen.
Bi metodologien inguruko informazioa bilatzean, zailtasunak aurkitu ditut metodologia
zuzenduaren inguruko informazio idatzia aurkitzeko. Egia da urteak daramatzagula
metodologia honetan hezkuntza oinarritzen eta ez dago horren aplikapenaren
inguruan idazteko horrenbesteko beharrik, praktikan ikusteko eta bizitzeko aukera
dugulako. Aldiz, metodologia aktiboen inguruko informazioa aurkitzea erraza izan da,
metodo berri hauen berri emateko beharra dagoelako, metodo berriak izanda,
hezkuntza sistemak, hauen inguruko informazioa behar duelako.
Lan honen bitartez hezkuntza ereduen inguruko hausnarketa sakona egiteko aukera
izan dut. Nire ustez, hezkuntza hobekuntza bilatu nahian etengabeko aldaketan egon
behar da. Orain dela hiru urte, Uharteko arte kontenporaneoko museoa bisitatzera
joan ginen eta han gure gida izan zen gizonak esan zigun: hezkuntza krisian egotea
seinale ona da, krisian ez badago larritzeko modukoa da; azken batean hezkuntza
praktika behin eta berriro dudan jarri behar dugu eta aldeko zein kontrako argudioak
bilatu beharko ditugu, aztertu, hobekuntzak proposatu eta hezkuntza praktikara
eraman, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua geroz eta kalitate handiagokoa izan dadin.
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Askotan, txikitatik bizi izan dugun egoera bat, normaltzat jotzen dugu eta ez dugu
horren inguruko hausnarketarik egiten ongi edo gaizki dagoen planteatuz. Nire ustez,
hori bera gertatzen da hezkuntza praktikarekin, urteak eta urteak daramatzagula
metodologia zuzenduaren bidez irakasten eta ikasten, eta nahiz eta emaitzak
hoberenak ez izan, normaltzat jotzen dugu metodologia hori eta ez dugu planteatzen
hori aldatzeko aukerarik dagoenik ere. Baina aukera hori badago! Gure esku dago
metodologia zuzenduaren

inguruko

hausnarketa

egitea

eta hobekuntzarako

proposamen berri bat sortzea, non beste metodologia batzuekin batera, erabilgarrien
suertatu ahal zaizkigun ideiak hartzeko aukera dugun gure gelan ongi funtzionatuko
dutenaren ideia dugulako. Eta hori izan da, nik lan honen bitartez egin dudana. Aukera
paregabea izan dut, nik txikitatik bizi izan dudan metodologia horren nondik norakoak
planteatzeko eta printzipioz kontrajarria den beste metodologia batekin (metodologia
aktiboa) osatzeko, hezkuntza praktika eraginkor bat sortzeko asmoz.
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ONDORIOAK


Haur Hezkuntzako etapan proposamen bat planifikatzean, elkarren
menpekoak diren hainbat aspektu hartu beharko ditugu kontuan
(materialak, espazioak, ikasle eta irakaslearen rola…), hauen aukeraketaren
araberakoak izango baita

lortuko dugun irakaskuntza-ikaskuntzaren

kalitatea.


Zientzia Esperimentalak adin goiztiarretik funtsezkoak dira, zientzia bere
ingurua esploratzeko aukera ematen diolako umearen gaitasun intelektuala
sustatuz eta beste arloetan ere erabili ahal izango dituen estrategiak
emanez.



Metodología zuzenduaren aurkako proposamena metodología aktiboa izan
da. Baina ez bata ezta bestea ere goitik behera jarraitzea, ez da irtenbide
egokia; bien arteko sintesia, bakoitzak dituen indarguneak batzen dituena,
askoz eraginkorragoa izan daiteke.



Euri ura bezalako baliabide sinpleak, ikerketari hasiera emateko balio digu.

CONCLUSIONES
 En la etapa de Educación Infantil al planificar una propuesta,
tendremos que tener en cuenta factores que dependen entre sí
(materiales, espacios, rol del alumnado y el profesorado…) gracias
a los que conseguiremos una enseñanza-aprendizaje de calidad.
 Las Ciencias Experimentales en edades tempranas son necesarias,
ya que, gracias a estas les damos la oportunidad de explorar el
entorno ayudándole en la capacidad mental y dándole estrategias
que podrá aplicar en otros ámbitos.
 La metodología activa ha sido la contrapuesta a la metodología
dirigida. No es la solución el seguir al pie de la letra lo que dice
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una u otra; la síntesis que aúna los puntos fuertes de las dos,
puede ser mucho más eficaz.
 Recursos tan simples como el agua de lluvia pruden ser el punto
de partida de la investigación.
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