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Bihotzeko Ikastola

gaur da zure
lehenengo
eguna, txiki!

Orioko taupada biziak...

“Haurra, bera zaintzen duten guraso eta hezitzaileekin komunikatuz hazi eta garatzen
da. Beraz, Haur Hezkuntzan, guraso eta
hezitzaileen arteko komunikazio egokiak
berebiziko garrantzia du”.
irakurri ere egin
behar da, e!

oteitza ere horrelaxe hasi zen...

kukuarrin nago!

ni itxaspen!
eskerrak amonari!
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“Haur Hezkuntzako espazioak etxeko espazioaren jarraipena izan behar du, eta horrela
ulertu behar dute, bai gurasoek, baita hezitzaileek ere. Bi espazio horien arteko elkar
komunikazioak umearengan jarraipen imaginarioa sorrarazten baitu, gurasoekiko atxikimendu sistemari kalterik egin gabe”.

amasa,
masa,
masa!

o! aloe
aloe aloa!

“Etxeko espazioaren jarraipena egiteko, gela barruan sukaldetxoak izan
behar ditugu, lotarako eta lasai egoteko espazioak, higienea eta esﬁnterren kontrola errazteko komun eta
iturriak…”

hi haiz hi
picassoa!

aristerrazuko erromeria...

Ni handitan zumeta
izango naiz!
pariak bai!

“Umea ikastetxean dagoen bitartean, familiartekoen presentziak ohikoa izan behar du gelan: gurasoek beste gurasoekin hitz egiteko; irakasleak,
libre egonez gero, eurekin ere solas egiteko; edota
ikastetxeko ekimenen batean parte hartzeko”.

laja eta landakanda!
DULTZe
meneoik nahi?

ze goxo nagoen
zure besoetan!

amona!
etorri!

...ta sar dadila kalabazan!
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begiratu! elefante
bat hegan!

Je, je, je!

non?

“Haur Hezkuntzako ikastetxeak herriko komunitatearen isla izan behar du; plaza bat,
herriaren erdigunean aurkitzen den plaza
bat, esaterako. Bertan elkartuko dira haurrak beste gurasoekin, dendariekin, artisauekin, arrantzale eta baserritarrekin,
jubilatuekin… Ondorioz, haurra pertsona eta
komunitateko partaide gisa haziko da”.
!
erria txikota

altza porru!

gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira besteak...
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“Espazio- eta pedagogia-antolakuntzak askatasuna eman behar dio haurrari bere sormena
garatzeko. Horrenbestez, espazio horretan,
helduen eraginak pixkanaka gutxitzen joan
behar du; hala, haurrak aukera handiagoak
izango ditu hainbat konpetentzia garatu eta
esperimentazioan aritzeko”.

ze zenbaki falta da?
bigarrena duzu, e!

goxoa atera
zaizu ta!

“Umearen segurtasuna bermatuko
duen espazioa beharrezkoa da, baina
askotan, gehiegizko beldurraren eraginez, haurraren mugimenduak mugatzen dituzten elementuak jartzen
dira. Horiek gabe, ordea, haurra askatasunez garatuko da, mugimendu eta
aurkikuntza berriak ahalbidetuz”.

UTzi niri
aukeratzen!

zer dago
arbelean?

dinosauro bat!

lagunduko
dizut!

...elkarri
entzunda
konponduko
duzue arazoa!

Ez da erraza
hau ulertzen!
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baloia
nirea da!

Napoleonen kontra
borrokan!

penalti!

“Gizakiok, sen hutsez, espazioa esploratu eta konkistatzeko irrika izaten dugu; ikusi besterik ez dago
zenbat abentura liburu idatzi diren.
Horrenbestez, Haur Hezkuntzako
gelak espazio zabala izan behar du,
egitura konplexuez osatuta, haurra
bere kabuz espazio bakoitza miatuz
eta konkistatuz joan dadin. Espazio
ezezagunek umeen sormena pizten
dute”.

Bertso txiki bat
bota nahi nuke...

Amaitu dugu
denboraren
makina!

“Gelara sartu eta umeak espazio
zabal eta luzea izan behar du aurrean,
bere kabuz miatuz joango dena. Gela
barruko egiturek hiru dimentsioak lantzeko balio behar dute, beraz, egitura
bertikalak eta sakonak behar dira:
gora eta behera ibiltzeko eskailerak
dituzten dorreak, eskaladarako egiturak, tunel eta zuloak ezkutaketan aritzeko...”

Ikusi eta
ikasi!

...eta ondo
entzun!
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Goazen
Lehen gizakia
ikustera!

Aurrena Orio ta, bigarrena Zarautz...!

Eman eskua
elkarri!

Nire lehenengo
portatila!
uf!

Asterix eta Obelixen edabe magikoaren bila...

Hello! This summer...

Orioko
etorkizuneko
zubia.

Altxatzen den
horietakoa...

...barkuak
azpitik
pasatzeko!

“Horrela diseinatutako espazioek arrazonamenduaren, sormenaren, sozializazioaren,
bizitza afektiboaren, zentzumen-motor koordinazioaren eta motrizitatearen garapena
erraztu eta pizten dute”.
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ederki gaude! ez dakit
itzuliko garen!

Ni ikastolara,
eta zu?

guraso.com

“Rafael Cristobalen curriculum-a oso zabala
da (Medikuntza, Neurologia eta Psikiatria
Doktorea da), hezkuntza nahiz medikuntza
alorretan esperientzia handia baitu. Ginebran bizi zenean, hainbat ospitaletan ardura
karguak bete zituen, eta haurtzaroko jokaerak aztertzen hasi zen. Ikerketa horietan oinarrituta sortu zuen HAZITEGI, Mondragon
Unibertsitateko Hezkuntza Fakultateko Haur
Hezkuntzara bideratuta dagoen ikerketa
proiektua. Azken urteetan Arizmendi Ikastolako zenbait proiektutan dabil murgilduta,
eta Guraso Eskola martxan jartzearekin
batera, liburu oso interesgarria argitaratu
du: 'El niño en la mirada del conocimiento.
Una pedagogía de la confianza'. Liburu horretatik ateratakoak dira aldizkari honetako
aipuak”.

