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PROIEKTUAREN
JUSTIFIKAZIOA
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HERIOTZAREN TABUA GORDE, ISILDU EGITEN ZAIE UMEEI
Hezkuntzan

ikastetxeetan, oro har , heriotzaren bat gertatzen

denean bakarrik sortzen da irakasleengan gela barruan gai hau lantzeko
beharra.

Ikastetxe guztietan dute suteei aurre egiteko protokolo ezaguna,
baina heriotzaren ingurukorik bat ere ez. Eta heriotza suteak baino
sarriagotan gertatu ohi da.

Gaur egungo umeek ia egunero dute heriotzaren berri, telebistan
zein hedabideetan, eta ez modu birtualean bakarrik; baina, hala eta
guztiz ere, ez dugu hura emozionalki lantzen. Hori dela-eta erabaki
dugu, hain zuzen, Haur Hezkuntzan heriotzari buruzko protokoloa
egitea.

HAUR HEZKUNTZAN GALERA BAT IZAN DUEN HAUR
BATI NOLA LAGUNDU
Dolu-prozesu batean, ez dago ume bati laguntzeko formula
zehatzik. Hala ere, bide bat baino gehiago jorra dezakegu galera horri
hobeto aurre egiteko.
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Egin beharrekoa lehen astean egin behar dugu, gero, bestela, ez
dauka zentzurik eta. Gainera, zehatz, labur eta lehenbailehen egin behar
da. Batetik, galera izan duen umeari barruko mina adierazteko aukera
eman behar diogu, eta, bestetik, gelako beste ikaskide guztiek hari
babesa nola eman landuko dugu aldez aurretik, umea eskolara itzuli
orduko egina egon behar du eta.

KOMUNIKATZEKO JARRAIBIDE OROKORRAK
Heriotza modu ulergarrian azalduko diegu, inolako mezu
nahasgarririk gabe. Horretarako, saihestu egin beharko ditugu era
honetako esaldiak: "Bidaia luze bat egitera joan da"; "Zerura igo da"...

Ezinbestekoa da gezurrik ez esatea. Galderen erantzunek beti
egiazkoak izan behar dute.

Umeek egiten dituzten galderei erantzun argia emango diegu beti.

5

OINARRI TEORIKOAK
 Adituen iritzia

EKINTZAK
 Protokoloa hiru saiotan banatuko dugu.
o Prestaketa
o Garapena
o Bukaera

ERREKURTSOAK
 Espazioa
 Musika
 Ipuinak
 Mandalak
 Piktogramak
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ADITUEN IRITZIA
Hemen segidan azalduko ditugun jarraibide eta proposamenak
Patxi Izagirre Ormazabal psikologoak emandakoak dira. Hura heriotza
eta dolu gaietan aditua da, eta Elisabeth Kübler-Ross-ek egindako
ikerketetan oinarritzen da batez ere. Gainera, makina bat ikastaro eman
ditu gai horren inguruan Euskal Herrian.

Hona hemen, haren ustez, lagungarri izan daitezkeen zenbait
jarraibide:
 Entzun beti haurren galderak. Ez moztu beldur garelako.
 Heriotzaren aurrean, utzi doluaren errituetan parte hartzen, betiere
haiek nahi dutenean eta haien erara: marrazki bat eginez, lore bat
oparituz...
 Ekidin haiek ez sufritzeko asmoz esaten dizkiegun gezurrak eta
sortzen dizkiegun itxaropen faltsuak.
 Bultzatu emozioen adierazpena ipuinen, marrazkien, musikaren...
bidez.
 Informatu, baina haurrak galdetzen duen punturaino bakarrik.
 Argi utzi ez dela berea errua, hildakoarekin haserretuta egon bada
ere.
 Agur esan hildakoari eskutitzekin, marrazkiekin, grabazioekin...
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 Erabili metaforak galeraren errealitatea barneratzen laguntzeko, eta
komunikatzea ahalbidetzeko, honako naturako elementu hauek:
ilargia, zuhaitza, hostoak, itsasoko olatuak....
 Erabili benetako esperientziak heriotza bizitzaren zati banaezina
dela erakusteko: aitona, animalia bat, ezagun bat... hiltzen den unea
aukera ona izan liteke bizitzaren eta heriotzaren zikloaz hitz
egiteko.
 Saihestu komunikabideetatik edo adingabeentzat egokiak ez diren
filmetatik heriotzari buruz jasotzen duten gehiegizko informazioa.
Gure txikiak ezin barnera dezaketen neurrigabeko informazioaren
aurrean jartzen ditugu, eta horrek antsietatea eta irudimenezko
ezbeharrekiko beldurra sortzen die.
 Bultzatu

porrotaren

ikaskuntza,

umeen

heldutasuna

eta

autonomizazioa ekidin gabe. Hezitzaile guztiek dakite hori, eta
heriotzaren kasuan ere beste kasuetan bezalaxe gertatzen da. Agian,
heriotza da frustrazioen adierazgarririk handiena, eta lagungarri
izan

liteke

planteamendu

curricularretako

erreferentzia

pedagogiko-filosofiko modura.
 Eskatu laguntza irakasle taldeari horrelako kaos- eta krisi-egoera
baten aurrean bakarturik ez sentitzeko. Aurrerago zehaztuko
ditugu zentzu honetan lagungarri izan daitezkeen urratsetako
batzuk.
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Doluaren

pedagogia

planteatzen

dugunean,

lehen

sorospenetarako gida bat behar dugu. Horrek gelan sor daitezkeen
krisiak bideratzen lagunduko digu. Une larri batean zein urrats eman
eta nola bideratu jakitea lasaigarria da lagundu nahi duen baina uneko
emozioek blokeatu duten hezitzailearentzat. Garrantzitsua da taldean
lan egitea eta gelako krisi-egoerari aurre egiteko erantzukizuna taldeak
izatea. Horrez gain, jarrai daitezkeen urrats batzuk proposatu nahi
ditugu:

1. Heriotzaren berri beste iturri batzuetatik jaso baldin badugu,
lehenengo eta behin familiarekin harremanetan jarriko gara, gure
ikaslearen egoeraz interesatu, eta laguntza eskainiko diogu.

2. Familiak egingo dituen erritualen berri jaso ondoren, eta ikaslea
gutxienez egun batean (hildakoarekin zuen harremanaren
arabera) eskolara ez dela etorriko ziurtatu ostean, gainerako
ikasleekin talde-dinamika egingo dugu, haiek sentitzen dutena
adieraz dezaten. Garrantzitsua da dinamika hori kaltetutakoa ez
dagoenean egitea. Gero, hura eskolara itzultzen denean, tutoreak
emango dio gelakideen mezuaren berri, gelatik kanpo.

3. Zenbait kasutan, saiatuko gara errituetan (elizkizunetan, lagunen
izenean dolumina adieraztean...) presentzia sinbolikoa izaten,
horrek asko laguntzen baitu doluaren pedagogian, betiere
familiaren intimitatea hautsi gabe eta haren desioa errespetatuz.
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4.

Ikaslea gelara itzultzen denean, kontuan izango dugu hura nola
ari den garatzen bere dolua, eta ez dugu egingo inoiz aldez
aurretik prestatu gabeko talde-dinamikarik. Ez dugu inoiz
"errealitate mingarri" batekin jokatuko.

5.

Gelako norbait hil baldin bada, haren mahaia hutsik eta
erreferentziaren batekin utziko dugu ikasturtea amaitu arte.
Gelakideek denbora behar dute agurtzeko, eta, bukaeran, taldedinamika egin liteke hildako lagunaren oroimenarekin lotzeko.

6. Dolu konplexuen kasuetan, eskolak laguntza psikologikoa
proposatuko du, zenbait kasutan familiak ez baitira konturatzen
behar horretaz, edo ez baitakite nora jo.
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PROTOKOLOA
IKASKIDE BATEN SENITARTEKO BAT HILTZEN
DENEAN

LEHENENGO SAIOA: PRESTAKETA
Ikaslea eskolara etortzen ez den egunak aprobetxatuz, talde-lana
egingo dugu. Ikasleak biribilean eta mahairik gabeko espazio batean
kokaturik, lanaren aurkezpena egingo da.

1. Informazio-trukaketa:
Badakizue zergatik ez den etorri gaur...?
Nola enteratu zarete?
Zer kontatu dizuete ?
Nork esan dizue?
Egon al da beste norbait egoera horretan? Eta nola sentitu zinen?

2. Bildutako informazioa kontuan izanik, egoeraren

berri emango

diegu gelakideei.
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3. Egoera horren aurrean atera diren sentimenduak banan-banan
identifikatuko ditugu. Piktogramen bidez, sentimenduak adieraziko
ditugu gorputz-atalak baliatuz. Gehien agertzen diren sentimendupiktogramak arbelean/horman itsatsiko ditugu.

4. Falta den lagunari marrazki bana egingo diogu, eta adierazi nahi
diogun guztia jarriko dugu han.
Haren lagun onak izango gara…
Triste dagoenean harekin jolastuko gara…
Haurrak hildakoarekin bizitzan izan duen egoera polit bat
gogoratuko dugu (elkarrekin paseatzea, parkean jolastea, zinemara
joatea...).
Hark gehien maite dituen gauzak marraztuko ditugu (futbola,
panpinak, jolasak...).

5. Egindako marrazki guztiekin, liburuxka bat osatuko dugu.

6. Gure laguna etortzen denerako ikasiko dugu nola adierazi/eman
gure babesa, maitasuna, doluminak...
Besarkadak emango dizkiogu…
Zure laguna naiz…
Asko maite zaitut…
Nik ere zure..... maite nuen…
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BIGARREN SAIOA: GARAPENA
1. Haurra eskolara itzultzen denean, gertatutakoa kontatzeko aukera
emango diogu.
―Atzo ez zinen eskolara etorri. Kontatu nahi al diguzu zergatik?

2. Ikasleak biribilean eta mahairik gabeko espazio batean kokaturik, hiru
aulki jarriko ditugu biribila ixteko: bat, irakaslearentzat; bigarrena,
galera izan duenarentzat, eta, hirugarrena, haren lagun onenarentzat
(oso babesturik sentitzeko).

3. Aldez aurretik aukeratu dugun musika entzuten dugun bitartean,
gelakide guztiok banan-banan adieraziko dizkiogu geure barnesentimenduak, doluminak…, hau da, aurreko egunean bereziki
horretarako prestatutako adierazpenak.
4. Denon aurrean Betiko ipuina ikusi eta entzungo dugu.
5. Mandala bana margotuko dute, musika lasaia entzuten duten
bitartean. Horrek aukera emango die ikasleei ordura arte entzun eta
ikusitakoak barneratzeko.
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HIRUGARREN SAIOA : BUKAERA
1. Bigarren saioan erabili ditugun espazio-antolamendua eta musika
erabiliko ditugu.

2. Haren lagun onenak, besteek txaloka hartzen duten bitartean,
gelakideek egin dituzten marrazkien liburuxka oparituko dio, eta,
segidan, kontatuko dio eskolara etorri ez zen egunean haiek egindako
marrazkiak direla.

Liburuxka hori lagungarri izan dakion nahi dugu. Horrela, triste edota
bakarrik sentitzen denean, laguntxo guztien maitasuna eta hurbiltasuna
sentituko du marrazkiei begiratzean.

Irakasleak Betiko ipuina oparituko dio, DVD batean.

3. Doluaren azken saioaren amaieran, Ez da erraza, katagorri izeneko
ipuina ikusten dugun bitartean, irakasleak hura gainetik azaldu eta
garrantzi handia emango dio, batez ere, bi iruditan agertzen den amaren
irudimenezko agerpenari.
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IKASKIDE BAT HILTZEN DENEAN

Senitartekoa hiltzen denean bete beharreko protokolo guztia betetzen
saiatuko gara. Eta, horrez gain, hildako ikaskidearen hutsune handia
betetzeko, gelako mahai hutsaren gainean, haren izena, argazki batzuk,
loreak, panpinatxoren bat… jarri eta mantendu egingo ditugu, eta ez
ditugu bat-batean kenduko, gure gelakide onaren oroimena luzaro gera
dadin gure baitan.
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BALIABIDEAK
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 Galera izan duen haurrari Betiko ipuinaren azaleko marrazkia
emango diogu, hark margotzeko.
 Taldeko umeek egindako marrazkiekin, liburuxka bat osatuko
dugu.


Betiko ipuinaren azaleko irudia izango da liburuxkaren azala.
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MANDALAK
 Bigarren saioa: Garapena
 Mandala bana margotuko dute, musika lasaia entzuten duten
bitartean. Honek aukera emango die ikasleei ordura arte entzun
eta ikusitakoak barneratzeko.
 Guk aukeratu dugun musika hauxe da:
Celtic Woman. MANHATTAN RECORDS:
Last Rose of Summer (Intro) Walking in the Air
http://www.manhattanrecords.com/
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SENTIMENDUAK
ADIERAZTEKO
PIKTOGRAMAK
 Lehenengo saioa: Prestaketa
Piktogramen bidez, sentimendu ezberdinak adieraziko ditugu, gorputz-atalak baliatuz.
Gehien agertzen diren sentimendu-piktogramak arbelean/horman itsatsiko ditugu.
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ESKERRAK
Eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu TTARTTALO argitaletxeari,
Betiko ipuinaren euskarazko bertsioaren letrak erabiltzeko baimena
emateaz gain, haien bidez lortu baitugu Planeta argitaletxearen baimena
ere.

Eskerrik asko PLANETA argitaletxeari (harena da jatorrizko bertsioa),
Betiko ipuinaren irudiekin DVD bat egiteko baimena eman baitigu.
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ERANSKINAK
Erabilitako ipuinen datuak
 Ez da erraza katagorri!
Elisa Ramon / Rosa Osuna
-84-8464-227-5

 Betiko
DURANT, ALAN
978-84-8091-997-5
TTARTTALO
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Betiko ipuinaren testua
3.Igaraba, satorra, azeria eta erbia elkarrekin bizi ziren etxe batean.
Igarabak oso janari gozoak prestatzen zituen. Satorrak egiten zituen
etxeko konponketa guztiak Erbiak, berriz, loreak zaintzen zituen, eta
baratzeko lanak egin ere bai.

Eta azeria?
Azeriak egiten zuen lanik gehien; bera zen etxe hartako arduradun
nagusia. Denei aholku onak ematen ibiltzen zen, eta bere hiru lagunak
animatzen.

Bai familia zoriontsua hura! Elkar asko maite zuten.

4.Baina egun batean, azeria gaixotu egin zen; gero eta argalago eta tristeago
zegoen. Eta goiz batean, basoan barrura joan zen bakar-bakarrik. Eta ez
zen gehiago itzuli.

Bere etxeko hiru lagunek arbola baten azpian aurkitu zuten, geldi,
hoztuta eta hostoz erdi estalirik.
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5.Lagunek, tristuraz beterik, etxera eraman zuten azeria, eta gauean,
ilargiaren argitan, lurperatu egin zuten berari gehien gustatzen zitzaion
lekuan: sahats arbola baten azpian. Sahatsak hostoak bota zizkion
gainera. Igarabak, satorrak eta erbiak negar egin zuten azeriari azken
agurra egiterakoan.

6.Tristuraz bete zen basoko etxea. Azeria zuten gogoan denek. Hura gabe
ez zekiten zer egin.
—Hain zen jakintsua! —esan zuen igarabak—. Arazoren bat nuenean,
azeriak laguntzen zidan bere aholkuekin.
—Eta hain zen azkarra! —jarraitu zuen satorrak—. Edozer galderarentzat
zeukan erantzuna.
—Hain zen ona eta bihozbera! —esan zuen erbiak—. Beti inguratuko
zitzaizun, eta besarkada bat eman behar zenuenean.

7.Azeriari buruzko gauza hauek guztiak gogoratzean, haren gero eta
behar handiagoa nabaritzen zuen familia osoak. Hari buruz hitz
egiten zuten bakoitzean, penaz lehertzeko zorian jartzen zitzaien
bihotza. Horregatik egon ziren denbora luzez isilik familia hartako
hiru kideak.
Halaxe iragan zituzten gauak eta egunak.
Basoko etxe hartan ez zegoen tristura besterik.
Etorri zen elurra, eta joan ere bai. Eta hostoz jantzi ziren berriro
zuhaitzak.
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8.Udaberriko arratsalde batean, katagorria azaldu zen.
—Non sartu zarete, baina? —galdetu zien—. Aspaldian ez zaituztegu ikusi
ere egiten.
—Goibelegi geunden etxetik irteteko —erantzun zion satorrak.
—Asko gogoratzen gara azeriaz, asko... —esan zion erbiak.
—Baita gu ere —erantzun zuen katagorriak—. Baina bizitzak aurrera
jarraitzen du.

—Baina guri azeria falta. Eta hura gabe zail da bizitzen jarraitzea —esan
zuen Igarabak, eta negarrez hasi zen. Satorra eta erbia ere bai.
Katagorria saiatu zen lagunak animatzen, baina alferrik.
Hala ere, pozik zeuden beren lagun katagorria aspaldiko partez
ikusteaz, eta afaltzera gonbidatu zuten.

9.Igarabak aspaldi ez bezalako afaria prestatu zuen egun hartan.
—Oso itxura ona du —esan zuen katagorriak. Hori esan eta aulkian eseri
zen irribarrez. Eta honela jarraitu zuen gero:
—Ba al dakizue zertan ez zen batere ona azeria? Janaria prestatzen.
—Gogoratzen al duzue nolako patata-tortilla prestatu zigun behin?
Txarra benetan. —Bai —esan zuen Igarabak, eta irribarrea atera zitzaion
azeriaren patata-tortilla gogoratzean—
Patatak gordinik zeuden, eta arrautza erreta. Ez zen sukaldari ona, ez.
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10.—Eskulanean ere ez zen trebea —esan zion erbiak satorrari —.
Gogoratzen nola aritu zen behin aulki bat egiten?
—Bai —erantzun zion satorrak—. Azeria esertzearekin batera hautsi zen
aulkia. Nahiko barre egin genuen denok, eta azeriak gehiena.

—Eta zu gaixo zeundelako azeria belar txarrak ateratzera baratzera joan
zeneko egun hartakoa? —esan zuen satorrak erbiarengana zuzenduz—.
Belarraren ordez azenarioak atera zituen.

11.Zelebrekeria haiek gogoratzean, barre egin zuten denek. Denbora asko
zeramaten igarabak, satorrak eta erbiak barrerik egin gabe. Azeria gaixo
jarri aurretik, ordea, ez zen barrerik falta izaten etxe hartan. Eta azeria
bera zen gehien egiten zuena.

12.—Ba al dakizue gauza bat? —esan zuen erbiak handik pixka batera,
ezpainetan irribarrea zuela—. Azeriarentzat jardin txiki bat egin behar
dut sahatsaren azpian. Azenarioak ereingo ditut han.
—Eta nik, denok esertzeko, aulki bat egingo dut jardinean —esan zuen
satorrak.
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13.—Ba, nik patata-tortilla egingo dut hilean behin azeriak egiten zuen bezala —
jarraitu zuen igarabak.
—Aizu, baina arrautza erre gabe, e? —esan zion katagorriak.
—Noski, ba —esan zuen Igarabak—. Azeriari gustatzen zitzaion bezalakoa
egingo dut. Eta esandako gauza guztiak egin zituzten.

14.Handik aurrera, azeriaren jardinean elkartu eta satorrak egindako
aulkian esertzen ziren. Igarabak prestatutako patata-tortilla goxo-goxoa
jaten zuten, iragandako gauzak gogoratuz. Barre egiten zuten, eta
iruditzen zitzaien azeria ere hantxe zegoela beraiekin barrez.
Eta azeria beraien bihotzetan, oroimenean eta irribarrean zegoen,
hantxe, beti-betiko.
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