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Martxoaren 14 eta 15ean Iruñean egindako Topaketen
aurkezpen txostena.

guneroko jardu-
nean irakasleak e-
rantzun beharreko
erronkak ugariak
izaten dira. Erronka
hauen artean sako-

nenetakoa eta une honetan korapi-
latsuena behar bada, irakasleak
arlo ezberdinetan duen prestakun-
tza da. Gizarte eta irakaskuntzan
ematen ari den aldaketa azkarrak
are zailagoa egiten du irakasleria
arlo ezberdinetan bere burua janz-
teko egiten ari den ahalegina.

Hamaika arrazoi bitarteko,
sozialki arlo batzuei besteei baino
garrantzi handiagoa emateak adi-
bidez, artea eta marrazkia dira
beharbada arrotzenak egiten zaiz-
kigunak.

Hutsune hau aldarrikatu nahirik
eta kontuan izanik gure ikasleeta-
tik zenbaitek bide hau hautatuko
duela bizibidetzat, DBHra iritsi
aurretik beste arlo guztietan beza-
la honetan ere garapen egokia fun-
tsezkoa eta ezinbestekoa dela azpi-
marratu nahi dugu.

Ahalik eta iritzi-espektro zabale-
na aurkeztu nahi izan dizuegu.
Ildo honetatik, kontrajarriak diru-
diten artea eta psikologia elkarren
ondoan jartzeko aukera izan dugu,

eta kontrajarriak baino osagarriak
izan daitezkeela ohartarazteko
balio izan duela uste dugu.

Topaketetara Euskal Herri mai-
lan aurkitu ditugun irakasle adi-
tuenak ekartzen saiatu gara eta gai
hau jorratzerakoan euskal hizla-
rien eskasiaz ohartu gara. Txosten
batzuren aurkezpena gazteleraz
izanik ere, HIK HASIk euskarare-
kiko duen konpromezuari eutsiz,
ahalegin berezia egin du hauek
itzuli eta euskaraz argitaratzeko.

Eskerrak eman nahi dizkiogu
Carmen Maganto irakasleari,
hasiera-hasieratik topaketetarako
prestaketan eskaini digun lagun-
tzagatik eta baita ere Nafar Gober-
nuko Hezkuntza eta Kultura
Departamentuari eman digun
babesa eta laguntzagatik.

“Haur-gaztetxoen marrazki
ekoizpenaren bilakaera” izenpean
argitaratzen du HIK HASIk bere
bigarren zenbaki monografikoa.
Irailetik aurrera edonork esperi-
mentatzeko moduko proposamen
zehatzak eskaintzeko asmoa dugu.
Honen guztiaren osagarri izateko
zuen esperientzia konkretuak pla-
zaratu nahiko genituzke.

Aldizkaria bitarteko egokia izan-
go delakoan gaude, hala bedi!

E

e d i t o
r i a l a

Pentsamenduz,
hitzez,

marrazkiz...
komunikatzen

treba
ditzagun,
gaitezen
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Marrazki librea,
benetan librea?

Imanol AGIRRE ARRIAGA
Psikologia eta Pedagogia

Departamentua (NUP)

Nork ukatuko
luke gaur egun
haurrek

marraztu egin behar
dutela? Guztiok bat
gatoz haurren
marrazketarako
beharraren
onarpenean eta,
honen ondorioz,
hauxe da gure
eskoletan
sarrienetan
praktikatzen duten
jarduera, eskolatze
hasierako urteetan
gehien bat. 

“Naturaltasuna” eta “askatasunaren”
izenean haurrak konbentzio grafiko
eta estereotipatuen putzu sakonean
murgiltzera bultzatzen ditugu.
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Baina onarpen orokor hau ez
da isladatzen haurren esperien-
tzia plastikoak curriculumetan
benetan betetzen duen tokian.
Aitzitik, gehienetan marrazki-
gintza curriculumeko funtsik
gabeko ekimen bat besterik ez
da izaten; haurraren plazerre-
rako edo sarirako eskaintzen
den “presiorik” gabeko ekimen
bat edo azkar bukatzen dute-
nen aisialdiak betetzeko irten-
bide bat. Nork ez ote du eza-
gutzen era honetako jarrera
didaktikorik?: “…zure buru-
ketak oso ondo bukatu dituzu,
hortaz nahi duzuna marraz
dezakezu” edo “ Zergatik ez
duzu egindako lan hori ma-
rrazki batekin hornitzen?”. 

Didaktikako bide hauek jorra-
tuz, haurrak 9-10 urte inguru
duenean adierazpen grafikoa-
ren punturik gorena lortuko
du eta Lehen Hezkuntza amai-
tzear dagoenean, haurra erabat
kezkaturik egongo da bere
marrazteko trebetasun ezare-
kin. Ez ditu gustuko izango
bere marrazkiak eta, askoz ere
kezkagarriago dena, ez du bere
burua marrazketarako gai sen-
tituko eta bere bizitzan zehar
ez du izpirik ere aurreratuko
bere gaitasun eza honetan, ira-
kaskuntza espezializatua jaso-
tzen ez badu. Baina, inori ez
zaio benetan axola haur batek,
bere Lehen Hezkuntza buru-
tzerakoan, marrazteko trebeta-
suna behar bezala garatu duen
ala ez.

Hau dela eta, helduak gare-
nean oso trantze txarrak pasa
behar izaten ditugu edozer
marraztu behar dugunean eta
beti irtenbide salbatzaile ber-
dinari heltzen diogu: “Ni ez
naiz  honetarako jaio!  Ni

marrazkigintzan oso txarra
naiz!”. Ez baitzaigu zilegi iru-
ditzen “haur bat bezala” ma-
rraztea. 

Baina adin grafikoa eta adin
mentalaren aldea areagotzen
hasten dela sentitzen duen 10
urteko haurraren zein haurtza-
roan kateaturik gelditu zela
sentitzen duen helduaren frus-
trazioek badute konponbide-
rik. Hori bai, bidea bakarra da:
guk marrazkigintzarako eta
orokorrean Arte adierazpene-
rako dauzkagun jarrerak eta
aurreiritziak erabat aldatu egin
beharko ditugu. Marrazketa
erakutsi daitekeen gauza dena-
ren kontzientzia eta ardura
guztion gain hartu beharra
dago arazo honi irtenbiderik
emateko, curriculumetan bete
behar duen lekua eskainiz eta
aliritzirako esperientzia entre-
tenigarriaren kutsu hori erabat
ekidinez. 

Marrazki librearen kon-
tzeptuaren sorrera eta
bere testuinguru esteti-
koa (askatasuna, origi-
naltasuna, sormena,…) 

Eboluzio eta erromantiko
ikuspegi baten eragina

Giza ezagutzaren beste arloe-
tan gertatzen ohi den bezala,

Arte Hezkuntzaren arloan,
oraindik, XIX. mendean suer-
tatutako korapilo filosofikotik
askatu ezinean gabiltza. 

Mende horretan eboluzioaren
teoria zinez indartu zen eta
honek izugarrizko eragina izan
zuen gizakiari zein giza egin-
kizunei buruz egin ziren sail-
kapen eta azterketetan. Esate
baterako, eboluzionismoaren
ildotik sortutako gizarte pri-
mitibo eta gizarte aurreratuen
arteko desberdintasunek era-
gin nabarmena izan zuten
ekoizpen kulturalen sailkape-
nean. Horrela, gizarte primiti-
boen adierazpen grafikoak
“pentsamendu primario” batek
sortutakoak bezala interpreta-
tu ziren. 

Gizakiaren azterketa eta bere
ekimen kulturalak izugarrizko
interesa sortu zuen orduko
ikertzaileengan. Ez da harri-
tzekoa, hortaz, ekoizpen kul-
tural primitibo hauen gainean
jarritako arreta haurren grafis-
mo artekaitz eta antzakabee-
rantz bideratu izatea. Eta sarri
formalki antza handia duten bi
adierazpen mota hauei esanahi
arloan aurkitu zitzaien lotura
eta parekotasuna. Naturaltasu-
na eta zirrara primarioen men-
pekotasuna izango litzake
“gizatasunaren haurtzaroan”
omen dagoen gizaki primiti-
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boen eta haurren lan plastiko-
en ezaugarri psikologikoa.
Ordutik hona bi hauen lan
plastikoak elkartzen dituzten
ikerketa konparatiboak uga-
riak izan dira, haurra eta giza-
ki primitiboaren jokaeren arte-
ko paralelotasunak zailki
justifika daitezkeen arrazona-
menduetara eramanez.

Baina ebolutibismoarena ez
zen faktore bakarra izan. Hau-
rra eta gizaki primitiboen
ekoizpen plastikoei buruzko
iritziak indartu ziren erroman-
tizismoak bultzatutako jato-
rrizkotasunaren goraipamene-
kin. Ikuspegi honetatik,
haurren, primitiboen eta eroen
lanek ere, izango lukete sor-
menaren oinarrizko emozioa-
ren kutsua. Naturaltasuna gal-
du ez duen gizatasunaren
bertutez jantzita egongo lirateke.

Onartu beharra dago bi ikus-
pegi hauen uztarketak oso
ondorio onak erakarri dituela

artearen pedagogiarako. Hain
zuzen ere, lehenago “heldu
gabekoen” ekoizpen balioga-
betzat hartuak ziren haurren
lanei, autonomia eta berezko
balioa aintzatetsi baitzaie1

ikuskera berri horren eraginez.
Baina aitortu beharra dago ere,
filosofia horiek kalte ugariak
zabaldu dizkigutela haurra eta
bere jarduera plastikoaren
inguruan, oraindik bizirik
dauden zenbait onartezinezko
mitoak hazi eta hedatu egin
dituelako. Ikuskera hauek
marrazki librearen praktikan
eta orokorrago Arte Hezkun-
tzan izan duten eragina izango
da, alegia, orain hemen azter-
tuko duguna. 

Marrazkia haurraren na-
turaltasun  sortzaile eta
emotiboaren adierazpide
bezala

Aipatutako ikuspegi erro-
mantikoak eta J.J. Rousseau-
ren ikuspegi pedagogiko fama-
tuak haurraren irudi berri bat
eraikitzen dute. Honen arabe-
ra, haurtzaroa izaeraren egoera
espezifiko bat da, izaeraren
une absolutu bat, eta ekimen
sortzailearen oinarrizko bal-
dintza bat. Rousseauren filoso-
fian gertatzen den bezala, haur-
tzaroa eta heldutasunaren
arteko oposaketa balore mora-
len oposaketaren islada hutsa
da. Hezkuntza proiektoa giza-
tasunaren sustraia den haurra-
ren desnaturalizazio eta maki-
nizazio prozesutzat ulertzen
da. Ez dezagun ahaztu Rousse-
auren “Emilio”a horrela hasten
dela: “Dena ongi dago gauza
guztien Egilearen eskuetatik
ateratzerakoan, dena honda-
tzen da gizakiaren esku arte-

an”. Sormenaren arloan, hor-
taz, haurrarengan, beste inon
ez bezala, aurki daiteke sorme-
naren iturri gardena. 

Erromantizismoaren heren-
tziari jarraituz, mintzaira pen-
tsakera logiko-arrazionalaren
adierazpide izango litzateke,
artea adimengabeko zirraren
edo sentimendu izkutuen gor-
deleku den bezala. Horregatik
autonomoa den haur horren
marrazkiak bere izaeraren ispi-
lu, naturaltasun sortzaile eta
emotiboen ondorio zuzen baten
isladatzat ulertu ohi izan dira;
haur izaeraren espezifikotasun
eta beste adierazpideetatik aza-
larazi ezin diren gakoen berri
edukitzeko modurik zuzen eta
egokiena. Horrela, azpimarra-
tzen da marrazkigintzak duen
funtzio adierazkorra eta ez da
batere arrotza, horregatik, eki-
men plastikoa ikuspegi honen
ondorioz “adierazpenarekin”
estuki lotu ohi izatea. 

Baina, “kutsatu” gabeko hau-
rraren benetako izaera, ekimen
plastiko libre baten bidez soi-
lik, jarri ahal izango da agerian
eta horrexegatik haurraren
askatasuna bermatzen duen
praktika didaktiko baten asma-
kuntza izan da pedagogiak
mende honetan zehar bere gain
hartu duen betebeharrik han-
dienetakoa.

Lowenfeld- Freineten
metodoa eredu honen adi-
bide bezala

Esan bezala, proiekto peda-
gogiko askoren abiapuntua
izan ohi da haurraren galera
hau ekiditea eta haurrak bere
haurtzaroko egoera sortzaile
eta freskoa mantentzea. Hez-
kuntza plastikoari dagokionez,
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haurraren inguruan eraikitako
mito honek V. Lowenfeld eta
C. Freinet-en lanetan, besteak
beste, aurkitu du metodo didak-
tikoa bilakatzeko aukera. 

Lowenfeld-ek 40.eko hamar-
kadan teorizatutakoa C. Frei-
netek adierazpide plastikoa
hezitzeko metodoa bilakatzen
du, arestian aipaturiko bi ikus-
kera horiek uztartuz. Batetik,
berarentzat, haurrak ba omen
du jaiotzetiko sormen eta ori-
ginaltasun kutsatu gabea eta,
beste alde, adierazpen plasti-
koa haurraren “ni-aren” adie-
razpen fidagarria da. 

Bi ardatz hauen inguruan
garatzen da gure eskola siste-
man barneratu dugun “marraz-
keta naturalaren metodoa” edo
marrazketa librearen balioaren
proposamena. Metodo honen
helbururik nagusiena hauxe
izan da: haurraren sormen
naturala libreki ixurtzen utzi,
marrazkigintza haurraren sen-
timentu, emozio, afekto eta
ezagupenaren irtenbide natu-
rala izan dadin.

Freinet-ek zabaldu egin nahi
izan zuen haurtxoaren bizita-
suna bigarren haurtzarora eta
adoleszentziara, baina parado-
xikoki, helburu hau lortzeko
proposatu zuen metodoak (hau-
rraren sormenaren garapen
autonomoarena, alegia) kon-
trako emaitzak lortu ditu, hain
zuzen ere. 

Hau ez da une egokiena Frei-
net-en metodoaren azterketa
sakon bat egiten saiatzeko.
Baina, besterik ez bada, inte-
resgarria deritzot Freineten
proposamen didaktikoaren
zenbait gakoei buruzko aipa-
men labur bat egitea. Hortxe
aurkituko baititugu gaurre-

baldintza da hau, besterik ez
bada, zer eratako “galderak”
egin daitezkeen jakiteko eta
zeintzu diren ikerketaren nora-
bideak hausnartu ahal izateko.
“Saiatze-huts egite” metodoak
beti eredu baten ezagupena
eskatzen du. Hau horrela bada
zilegi da galdetzea: Zein da
emaitza baten balioa edo balio-
gabea neurtzeko patroia? Eta
nork finkatzen du?

Freinetek arazo honi aurre
egiten dio eta eredu bat propo-
satzera ausartzen da: Lorpena
suertatzen da haurrak bere
arrasto grafikoarekin “antza
erdietsi duela sentitzen duene-
an”, dio. Baina zerekiko antza?
galde diezaiokegu. Eta hemen-
txe dago gakoa. Gure garaiko
zenbait praktika didaktikoen
akatsak, eta hain zuzen ere
marrazki libreari dagozkionak,
eredu honek markatutako bide-
tik ibiltzearen ondorioak dira.
Marrazketa naturalaren meto-
doaren helburua antza da, bai-
na ez errealitatearen antza, bai-
zik eta errealitate honen
irudikapen grafikoaren hel-
duen eskematizazioarena.

gungo Arte Hezkuntzaren por-
rrotaren zenbait zergatien eran-
tzunak.

Freinetek zioen bere metodo-
an ez dagoela ikasgairik, “mur-
gilketa erabakikorra” baizik.
Beste hitzetan esanda, berak ez
du erakusgairik proposatzen,
haurrak berak ingurunetik edo
bere ikerketatik xurgatzen
duen horixe bera dela irakas-
gaia. Eta baieztapen hau egite-
rakoan ez du kontuan hartzen
murgilketatzat hartzen duen
hori ere irakasgaia dela, egitu-
rarik eta kontrolik gabeko ira-
kasgaia baldin bada ere. 

Bestalde, “tanteo esperimen-
talaren” edo “saiatze-huts egi-
te” metodoa proposatzen du
ikaslearen aurrerapenerako
egokiena bezala. Ikerketan
oinarritutako edozein metodo-
rik interesgarria izanda ere,
garbi dago ezin zaiola haurrari
bere ekimen honetan bakarrik
utzi. Haurrarentzat pentsatu
behar dugu, beste edozein iker-
larirentzat bezala, ezinbeste-
koa dela ikertzen ari den horre-
taz oinarrizko aurre-ezagutza
bat edukitzea. Derrigorrezko
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Horregatik, Freinetek berak
sarritan onartzen duen bezala
“lorpen” asko jarraipenik gabe
gelditzen dira, gure ikus adie-
razpen sistemarekin bat ez
datozelako, alegia (Ikus, adibi-
dez, Freinet, 1970:246). 

Aitzitik, helduok gara, sarri-
tan, haurrarentzat garrantzirik
gabeko saiakerak izango lirate-
keen horiek, benetazko lorpe-
nak bilakatzen ditugunak.
“Hau zer da?” galdetzen dugu-
nean, eta areago “Hau eguzkia
da” edo “zein lore polita egin
duzun!” baieztatzen dugunean
haurraren lorpenak eta hutse-
giteak neurtzeko ereduak mar-
katzen ari gara. Eta kezkaga-
rriena da, gehienetan, guk
geuk haurren lanak baloratze-
ko erabiltzen ditugun ereduak
oso pobre eta estereotipatuak
direla2 .

Marrazki librea, ma-
rrazki baldintzatua

Ikusitakoa ikusita ezinezko-
tzat jo behar dugu marrazki
librearen benetazko askatasu-
na. Aspalditik adierazpen libre
izenakin ezagutzen dugun
hori, logikoki, zenbait kultu-
ral zein indibidual faktorez
erabat baldintzatutako prakti-

ka bat besterik ez da. Eta logi-
koa dela diogu, ekimen plasti-
koak eta arte ekimenak bene-
tan komunikakorrak izateko
gizartearen sistema sinboliko-
aren parte izan behar dutelako.
Beste hitzetan esanda, erkide-
goarentzako “ulergarriak” izan
behar dute.

Haurrak badu, hortaz, zen-
bait baldintzei kasu egin beha-
rra eta helduok bere gizartera-
tze prozesu honetan lagundu
egin beharko genioke. 

Marrazkiaren garapenaren
askatasuna baldintzatzen duten
faktore hauek, batzutan, nor-
berarenak izaten dira; adibi-
dez, adimen prestakuntza,
motorra eta grafikoarekin zeri-
kusirik duten horiek. Baina
bestetan kultur inguruneak
jartzen dituenak izaten dira
eraginkorrenak.

Ikusi dugun bezala, gure
kultur inguruneak marrazke-
taren funtzio adierazkorrari
garrantzi handia ematen dio
eta honek eragin handia izan
du gure jarduera didaktikoe-
tan. Esate baterako, adierazpen
librearen ondorioz subjetibo-
tasuna eta erlatibotasuna nagu-
sitzen dira haur lan plastikoe-
tan ebaluazioaren aukera bera

ukatuz: nola baloratu daiteke
norberaren autoadierazpena?

Baina ez da hau gure kultur
ingurunean nagusia den siste-
ma estetikoak haurraren jar-
duera plastikoari eta marrazke-
taren didaktikari jartzen dion
muga bakarra. Haurra txiki-
txikitatik jabetzen da “natura-
lismoak” helduontzat duen
garrantziaz eta trebetasun gra-
fikoa lortzen duen heinean
zirriborroaren saio esperimen-
talen emaitza aberatsak bazter-
tu egiten ditu irudikapen figura-
tiboan buru belarri murgiltzeko3.
Haur Hezkuntza garaian espe-
rimentazioaren ardatza den
tresna, material, forma, kolore,
ehundura eta keinuaren eragi-
na etenda gelditzen da, zori-
txarrez, haurrak estrainekoz
“itxuradun” forma lortzen due-
netik aurrera. Helduok, sarri-
tan ustekabean egiten baldin
badugu ere, haurra aztertzen
ari den irudikapenaren arazo
berri honen garrantzia gehiegi
azpimarratzen dugu. 

Marrazki librearen era-
bilpenaren arazoak.
Hezkuntza plastikoa-
ren porrota.

Irakasle askorentzat haurren
trebetasun grafikoak sailkatu
daitezke. Haur batzuk onak
eta beste batzuk txarrak izango
dira sailkapen honen arabera,
gaitasun hauek ahalmen natu-
ral baten ondorio hutsak izan-
go balira bezala edo norberak
jaiotzetik aldaezina duen tre-
betasun bat izango balitz beza-
la. Hau dela eta, haurrak ma-
rrazkigintzarako gaitasuna
erakusten badu onartua ikusi-
ko du bere trebetasun hori,
baina zer egiten dugu horrela-
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ko ahalmenik erakusten ez
duen haurrarekin? 

Normalean ez da ezer egiten
eta haurra bere garapen bakar-
tiaren arabera geratzen da. Jus-
tu beste edozein arloan gerta-
tzen den aurkako jarrera da
honako hau, hain zuzen ere;
irakurketan, idazketan edo
aritmetika arloan berehala
saiatzen baikara irakaskuntza
prozesuan sortzen diren arazoei
konponbidea bilatzen. 

Batzuen ustez jarrera peda-
gogiko hau marrazkigintzaren,
eta orokorrago, artearen ezau-
garrien ondorio logiko bat
izango litzake. Hain zuzen ere,
oso hedatua dagoen jarrera
batek dio haurrari marrazten
erakusteak bere autoadieraz-
pen naturala oztopatzea eta
hiltzea dela; nolabait ere, hau-
rren marrazkien aberastasuna
autoadierazpen “naturalaren”
ondorio zuzentzat hartuz. Ino-
ri ez zaio bururatzen, ordea,
idazketarako eta irakurketara-
ko ematen dugun irakaskun-
tzak haurrek gero burutuko
dituzten olerkietan edo narra-
zioetan inolako eragina izango
duenik.

Jarrera ez interbentzionista
honek, askatasunaren izenean
praktikatzen bada ere, beste
arazo larriak izkutatzen ditu:
artearen kontzeptzio mugatu
baten eraginarena, programa-
zioaren zailtasunarena edo ira-
kasleriaren prestakuntza ezare-
na, esate baterako. 

Errealitatea da, aipatutako
“naturaltasuna” eta “askatasu-
naren” izenean haurrak bultza-
tzen ditugula, inolako aukera-
rik eman gabe, konbentzio
grafiko eta estereotipatuen
putzu sakonean murgiltzera.
Ez dute beste irtenbiderik
marraztu nahi badute. Eta
hementxe dago akatsa, ez bai-
kara konturatzen haurraren
benetako askatasun plastikoa,
teknikaren menerapenak eta
ugaritasun estetikoaren erabil-
penak ematen dien behaketa-
ren zorroztasunarekin erabat
lotuta dihoala; beraien sormen
emankorra marrazkigintzaren
bitartez gauzatzeko zenbait
trebetasunen beharra dutela.

Haurrak eguneroko jardune-
an, jaiotzen direnetik, amaiga-
beko ikasgai isil eta sakon bat
jasotzen ari dira (hau bai bene-

tan “murgilketa erabakiorra”)4.
Oso garbi daukate txiki txi-
kiak direnetik zer den arlo
plastikoan beraiengandik espe-
ro dugun hori eta arkatza era-
biltzeko oinarrizko gaitasunaz
jabetzen direnetik horretan
aritzen dira. Jardunean, hau-
rrak saiatzen dira helduok
beraientzat eraikitako mundu
grafikoan baliogarriak izango
diren “eskema” arruntaz jabe-
tzen. Horiekin antolatuko dute
beraiek ere lorez, mendi zorro-
tzez, herrietako etxez, tximele-
tez edo fruitu handi eta gorriak
dituzten zuhaitzez osatutako
mundu estereotipatu bat. Bai-
na hau beraien esperientzia
pertsonaletik erabat kanpo
geratzen den mundu bat da eta
honi autoadierazpena deitzen
diogu.

Hala ere, ezin beste modu
batean izan, erakarpen akritiko
honek ezin du denbora gehiegi
iraun eta haurraren heldutasun
garapenarekin batera, bere
balioa galtzen joan ohi da.
Freinetek defendatzen zuen
“antzaren lorpena” benetan
behin-behinekoa da eta marraz-
kigintzaren urrezko aroa, beste
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egileek deitzen dioten bezala,
zazpi urtetatik aurrera honda-
tzen joaten da emeki-emeki.
Alferrik galtze honen atzetik
baliabide grafikoen bilduma
pobre eta antzua besterik ez da
gelditzen. Heltzen ari den
haurraren beharretarako balio-
rik gabeko eskema grafikoek
ezintasunaren sentimendua eta
arte adierazpenerako hutsa iza-
tearen ustea sortzen dute. Ez
zaigu harrigarri gertatu behar,
gero, arteak edo Artearen Hez-
kuntzak sozialki duen balora-
pen eskasa.

Proposamen didakti-
ko baten ardatza eta
ondorioak

Esandakoa esanda, galde die-
zaiokegu geure buruari: Ba al
du marrazki libre edo esponta-
neoak lekurik Arte Hezkun-
tzan? Zein paper edo funtzio
bete beharko luke marrazki
libreak Arte Hezkuntzako
didaktikaren sistematizazio
baten barnean?

Galdera hauei erantzuteko
garbi eduki behar dugu, lehe-
nik eta behin, ezin dugula
gehiago marrazki libreaz hitz
egin orain arte eman zaion
zentzu berberaz, behintzat.
Librea baldin bada ez da izan-
go inolako eraginaren menpe
ez dagoelako, baizik eta meto-
dologikoki haurrari bere kabuz
aritzea proposatzen zaiolako. 

Abiapuntu hau finkaturik,
esango genuke marrazkiaren
praktika libreak esperimenta-
zio eta ikerketa plastikorako
eremu preziatu bat eskaini
beharko lukela. Haur Hezkun-
tza garaian gertatzen den beza-
la, hementxe dauka haurrak
bere saiakerak egiteko aukera,

bai prozedura edo teknika arlo-
etan, bai adierazpenerako bali-
bideak bilatzeko nahiean. Nora-
bide zehatzik gabeko
esperimentazio honek norbe-
rak  ezohiko kodean aritzeko
aukera paregabea eskainiko
luke, benetazko autoadierazpe-
nari bideak irekiz.

Bestalde, haurrak marrazki
librean frogatu eta aplikatu
beharko luke Arte Hezkuntza-
ren beste ataletan ikasitakoa.
Gainontzeko ekimen didakti-
koetan ikasi-erakatsi proze-
suan lortutakoaren eskurapena
frogatzeko eta neurtzeko oso
bide aproposa baita.

Ezin ahaztu, amaitzeko, arte-
ak eta zehazki marrazkigintzak
bete dezaken funtzio ludikoa.
Marrazki librea berdingabeko
aukera da artearen funtzio
honetaz aritzeko. 

Laburbilduz, ondo dago
marrazkigintzak gure eskola
sistemak eskaintzen duen aisial-
dian mantentzea, baina derri-
gorrezko zeregintzat jo behar-
ko dugu gaurko egoerari buelta
ematea eta marrazkigintza
(Arte Hezkuntza, o rokorrean)
benetan ezagutza arlo bat bila-
katzea. Edozein errealitate
paperezko bi dimentsiotan jar-
tzeak arazo grafiko batzuk
konpontzea eskatzen du eta
gure betebeharra izan beharko
du arazo hauei aurre egin eta
haurrari behar duen laguntza
eskaintzea. Marrazkigintzak
arazoen konponketan ardura-
tzen  den beste edozein jardue-
raren antzeko betebeharrak
ditu eta besteen kasuetan gerta
daitekeen bezala arazoen irten-
bide bilatze honek ez luke de-
rrigorrez ekimen aspergarria
izan behar.

1Abangoardiako zenbait artisten
jarrerek areagotu egin zuten ideia
hau eta erabat finkatu zituen hau-
rren lanen balorapen eta autonomia.

2(Ikus, esate baterako, Freinetek
55 -56 orrialdetan komentatzen
duen adibidea).

33 urteko haurren saio esperimentalak. 
4Haur arropa eta jostailuen diapo-

sitibak.
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jaso zituen, kopia eta eskula-
nen kontra eta autoadierazpe-
naren alde. Ideia hauek eskola
batzuengandik jasoak izan
ziren, pedagogiaren printzipio
berritzaileen aplikazioarekin
batera.

Lowenfeld eta Stern-en ere-
duak, haurraren jaiotzetiko eta
sormen oldarkorrra eta “ni”-
aren adierazpena irudietan
aldarrikatzen zuten, helduen
kopiarik gabe adierazpen askea
mugatzen zuten interferen-
tziak kontsideratzen baitziren.

Bitartean, Vázquez Freire-k
1979an Arte Hezkuntzan  iru-
diaren irakurmen erantsiaren
beharra sumatzen zuen; kezka
hau Kandinsky, Dondis, Arn-
heim eta Munariren lanen
bibliografien irakurketatik
jaio zen.

Autoadierazpena eta irudien
irakurmena izan ziren Arte
Hezkuntzaren oinarrizko prin-
tzipioak, alde batetik ikasleen
atzerapen eta arazoak ikusten
laguntzen zuelako eta beste
alde batetik sormena, behake-
ta, ikusmenezko memoria,
sentsibilitatea, harmena eta
materiale eta teknikekin kon-

taktua garatzeko balio zuela-
ko. ( Balada, 1975).

Baina aurrerapen hauez guz-
tiez gain, Arte Hezkuntza ez
zen berez helburu bat bezala
ezagutua izan, baizik eta beste
arloen  laguntzaile edo ikasle
beraren garapen integralaren
laguntzaile bezala.

Eskola batzuk, hezkuntza
joera berriak salatuz, marrazki
libreari lehentasun guztia eman
zioten. Beste batzuk aldiz,
kontraesan moduan, sormen
hutsa zuten zuzendutako esku-
lanak sortzea eragiten zituzten
haurrak.

80ko hamarkada hasie-
ran benetako aldaketa
sortu zen, Pedagogia Koa-
dernoak Arte Hezkuntza-
ren helburu berrien kez-
kak jasotzen dituenean:
“Ezagupen forma bat beza-
la  kontsideratzea non
modu globalizatu batean,
ar te historian, kritika,
estetika, eta abarrean
integratzen den.”

“Irudi mundu batean, esko-
lak enoratzen jarraitzen ditu...
pentsatzen dugu, gure inguru-

Ricardo Marinen
esanetan,
garaiko

ikuspegi artistikoa
da, Lehen
Hezkuntzan garai
bakoitzean gaitasun
handiena duen
oinarrizko faktorea;
hau da, hezkuntzan
barneratu nahi dena
momentu horretan,
artista ezagunenak
sortzen duten
pintura, eskultura,
arkitektura, eta abar.
Hainbat proiektu
aurki ditzazkegu,
batzuk zaharkituak
eta beste batzuk
eguneratuagoak,
baina arte munduan
gertatzen denarekin
kontrajartzen ez
direnak. 

“ Egitez, arte ikuspegian
Gauguin edo Rousseau bezala-
ko irudiak agertu arte ez zen
ezagutu  haur-marrazkien
berezkotasunik eta bere hez-
kuntza aukeren interesik. Arte
munduak, tradizionaletik des-
berdinak diren arte formak:
naif, primitiboen artea, eta
abar arte bezala onetsi zituene-
an, orduan arte original eta
primigenioa aurkitzea ahal
izan zen, hau da: Haur artea.” 

Haurren autoadierazpen
sortzailearen askatasuna,
Pollock-en espresionismo
abstraktuarekin garaikide-
ki baloratua izan zen.

Villar Palasíren 1970eko
Hezkuntza Lege Orokorrak
(H.L.O.), Lowenfeld,V. eta
Stern A.en ideia berritzaileak
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Ez dugu ahaztu behar LOG-
SE egitura sozio-ekonomikoa-
ren aldaketaren inguruan sortu
zela: teknologia berriak, iru-
diaren garrantzia ingurune
sozialean, diseinuarenganako
interesa eta artea hizkuntza
bezala.

Ondorio modura beraz, zera
esango dugu: 

*Gaur egun eskoletan ma-
rrazkia, urteroko hezkuntza
programaren beste atal bat
bezala kontuan hartua izan
behar du.

*Edozein adierazpen edo
errepresentazio bidea, erradi-
kalki onesten edo ukatzen duen
erregela hertsi guztiak okerrak
dira.

* Kopia, marraztutako obje-
tuaren informazioa jasotzeko
edoeta pertzepzioa hezitzeko
mesedegarria izan daiteke.

* Bat-bateko marrazkiak,
“ni”-aren adierazpen askeak, ez
du desagertu beharrik, bidez-
koa da, haur beraren behar bat
da inork hertsatzeko eskubidea
ez duena.

Arte maila baxuko eta helbu-
ru argirik gabeko kopiazko
marrazkiak atzean gelditzen
dira, naturaleko estudio-kopia
baterantz zuzentzeko, kasu
batzuetan arte lan bera irakur-

tzeko beharrezkoak direnak.
Eskulanak atzean gelditzen
dira baita ere teknika klasiko,
moderno eta/edo obra plasti-
koen irakurmenerako, hala
nola komunikazio berarentza-
ko tresneri moduan teknolo-
giarantz pauso bat emateko
baliagarri izan daitezen.

Arte Hezkuntza berriaren
oinarrizko ideiak, diszipli-
na moduan hauek dira:

a) Artea, edozein pertsonaren
hezkuntzan beharrezkoa den
ikasketa arloa da.

b) Artea, eskolan irakatsi
behar da beste edozein diszi-
plina bat bezala.

d) Hezkuntza orokorrean
Arte Hezkuntzak, arte diszi-
plinen ezagupenak eta berezko
trebetasunen ikaskuntzak gehi-
tu behar ditu.

Baieztapen hauek nabarmen-
ki zera jasotzen dute:

e) Arte Hezkuntza ezin lite-
ke sormenaren garapena eta
autoadierazpena ematera soilik
murriztua gelditu.

f) Arte Hezkuntzak ezin du
Hezkuntza Orokorrean duen
presentzia zuritu beste arloen-
tzat erabilgarri eta laguntzaile
gerta dakiekela esanez.

Aspaldidanik zotzak zotzon-
tzian, babarrunak sukaldean
eta kotoiak botikinean behar
lukete, baina eskoletan lan
arrunta izaten jarraitzen duten
eskulanek babesten dituzte,
haurrak hasieran bere erabilpe-
na ulertu ez eta ondoren inte-
res guztia galtzen duelarik.
Arte Hezkuntzak material des-
berdin hauek eskulanetik espe-
rimentaziorako aldaketan eman
beharreko bulkada argitu behar
dugu, ez delako esku artean

nea kontuan hartuz, ikusme-
nezko hizkuntzen erabilpen
aproposa birplanteatzea nahi-
tanahiezkoa dela”. Brumer,
Eisner, Schon, eta abarren
bibliografietan oinarritutako
orientazio berriak, hain sus-
traitua dagoen ideia gainditu
nahi dute: “ adierazpen bide
bakar bezala, artea” eta Arte
Hezkuntza estetika, historia,
irudi, irakurmen, disziplinar-
tea eta autonomi kritiko honen-
ganako jarrera, hezkuntzei
buruzko ikasketen arteko kon-
pendium bat bezala kontuan
hartua izatea egokitzat jotzen
zuten.

Eskaerak, 1987ko LOGSE
proiektuak jasoak izan ziren
eta harez gero, Arte Hezkun-
tza autoadierazpen edo eskulan
bezala gainditzea nabarmen
gelditzen da; hala ere Lowen-
feld-ek, ordezkatzeko batere
errazak ez diren erroztapen
sendo batzuk jarraitzen ditu
izaten, jaiotzetiko eta erro-
mantiko ideiei erantzuten die-
tenak eta irakaslearegan berei-
zitasun eskasago bat eskatzen
dutenak.

LOGSEn deigarriena Hez-
kuntza adierazpen hitzaren
aldaketa arloan da; komunika-
zio hizkuntza bezala. 
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dituzten materialetan oinarri-
tzen, baizik eta ekintza bultza-
tzen duen helburuaren ulerpe-
nean.

Beraz, Haur Hezkuntzan
haurrak marrazkiaren bidez
adierazteko eskubidea landu
behar duela pentsatzen dugu.
Bere karabatze fasea, mugi-
mendu kontrol handiagoa, tre-
betasun handiagoa, datozen
adierazpenetarako informazioa
eta bere marrazki propioak,
marrazten jarraitzeko motiba-
garri izango ditu.

Baina, ez dugu ahaztu behar
Haur Hezkuntzan, Arte Hez-
kuntzak jasotzen dituen eduki
batzuk lantzen joan behar dire-
la. Haur adierazpenen bidez
eta batez ere marrazkiaren
bidez (Haurra sortzaile handia
da garai  honetan), irakaslea
landu behar dituzten edukinez
konturatuko da. Hau da, giza
gorputzaren irudikapenean
ezagutu beharko lukeena hau-
rrak adierazten ez
badu, bere adinera
egokitzen den meto-
do bat beharko du,
adierazi ahal izate-
ko.

Haur marrazkien
irakurmenak, landu
ditzazkeen kontzep-
tuen berri ematen
dio irakasleari. 

Garai honetan hau-
rrak jaso behar
dituen kontzeptuak
zentzu eta esperien-
tzien bitartez lor-
tzen direla oinarri
bezala hartzen badu-
gu, kontzeptu batzuk pertzep-
zioaren bidez landuko ditugu.

Haurrak ezagupenen lorpe-
nak, marrazkiaz gain, beste

edozein adierazpen medioaren
bidez (buztina, collage, eta
abar) agertuko du. Irakasleak
azalpen guztien eta bakoitza-
ren informazioa jasoko du,
bere hezkuntza proiektuarekin
jarraitzeko. 

Marraztea baliabide bakar
bezala badabilkigu, aspertu eta
interesa galduko du eta egiten
duena gustokoa ez duen une
batera iritsiko da jakin gabe
hizkuntz plastiko berriak ikas-
teko aukera atzean utziz joan
dela.

Esandakoaren inguruan, adi-
bide bat jartzea gustatuko
litzaiguke, irakasle batek Arte
Hezkuntzaren eduki guztiak
nola landu ditzazkeen  azaltze-
ko. Haur marrazkiak ez ditugu
baztertu beharrik, baina argi
izan behar dugu Arte Hezkun-
tza lantzeko ikutzen ez diren
beste bide asko praktikan jar-
tzen hasi behar dugula: 

- Maialen, 3 urteko neska

baten marrazkia aukeratu dugu
halabeharrez. Marrazki honen
bidez Eusko Jaurlaritzako
Oinarrizko Curriculum Disei-

nutik lantzen diren edukiak
aterako ditugu, lantzen ez
direnak kontuan hartzeko eta
motibazioaren bidez aztertzen
hasteko. Haur Hezkuntzako
irakasle baten papera beraz,
marrazkia ikusterakoan (edo
marrazki ugari aztertzerakoan)
eduki batzuk lantzen direla
kontuan izatea izango da. 

Maialenen kasuan adibidez,
hauek dira lantzen dituen edu-
kiak:

1.- Ikusmen eta plastika adie-
razpenaren aukerak sentimen-
du, interes eta bizipenak komu-
nikatzen ditu.

2.- Kolorezko arkatzen era-
bilpena ezagutzen du.

3.- Formen eta espazioaren
zuzenbidearen hasiera bat
somatzen da.

Marrazki honetan, kontzeptu
hauek aztertu ondoren, hau-
rrak zer ikasi duen ikus deza-
kegu. Bere marrazkietan bere
bilakaera isladatuko du eta

landu nahi ditugun
kontzeptuak bere-
ganatu ote dituen
adieraziko digu. Ira-
kasleak, haurrak
bereganatu ez
dituen edukiak,
marrazki aurretik,
motibazioaren
bidez landu behar-
ko ditu. 

Bigarren adibide
honetan gela berdi-
neko 4-5 urteko
haurren marrazkiak
jaso ditugu. Marraz-
ki multzo honen
bidez, hau da azter-

tuko duguna:
a) Haurren artean dagoen

ezagupen mailaren barietate
eta desberdintasunak:
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*Marrazki batzuk zirri-
borro kontrolatuaren barruan
daude.

*Beste batzuk aldiz,
aurreskematika garaian.

b) Giza irudikapenaren eza-
gupen maila (garrantzitsua da
puntu hau aztertzea, Haur
Hezkuntzan landu behar duten
edukia delako).

Azterketa hau egiteko hain-
bat marrazki desberdin erabili
baditugu ere, esandakoa azal-
tzeko hiru erabiltzeko aukera
izango dugu soilik:

1. MARRAZKIA:

Zirriborro kontrolatuaren
barruan dago. Ez da formarik
bereizten.

2. MARRAZKIA:

Bigarren kasu honetan aldiz,
lehenengoarekin alderatuz
desberdintasun handia dago:
formak bereizten dira eta kolo-
rea bigarren mailan gelditzen da.

3. MARRAZKIA:

Azken adibide honetan garai
aurreskematikoa da nagusi.
Formak bereizten dira, kolorea
subjetiboa da eta lur-lerroa eta
zeruaren lerroa agertzen hasten
da. Gizakiaren irudikapena
azaltzen da. Eta kasu konkretu
honetan: txoriak, V. Lowenfel-
dek dion bezala, estereotipa-
tuak dira, hau da, haurrak bere
marrazkietan erabiltzen ditu

baina ez ditu
ulertzen gra-
fismo horiek,
pertsona hel-
duengandik
jasotako infor-
mazioa dela-
ko, ez da berak
bizitako espe-
rientzia, erre-
alitatea. 

Ondorio gisa
beraz, zera
esango  genu-

ke: iruditzen zaigu irakaslea-
ren  aldetik eduki desberdinak
garatzeko intentziorik ez dela
egon; marrazki librean gehia-
go oinarritu dela esango genu-
ke. Marrazki hauekin, haurrak

eduki hau edo bestea lortzeko
asmorik ez du izan irakasleak.

Haur batzuk ezagupen zaba-
lagoak adierazten dituzte (giza
irudikapena, etxea, eta abar)
eta beste batzuk ez dira maila
honetara iritsi oraindik (zirri-
borroetan daude oraindik). Ira-
kasleak hau guztia kontuan
izan beharko du , haur batzuei
besteei baino gehiago motiba-
tzeko eta aurreratuagoak doa-
zenentzat lantzen ez dituzten
edukiak zeintzuk diren aztertu
eta hauen inguruan motibazioa
lantzeko.

Haur Hezkuntzari dagokio-
nez, azken adibide bat jarriko
dugu gela berdineko 5 urteko
haurrekin. Kasu honetan ere,
hainbat marrazkietatik, hiru
irudi sartzeko aukera besterik
ez dugu izan, baina aztertuta-
ko marrazki guztietatik atera-
tako ondorioak komentatuko
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Kasu honetan giza irudia
azaltzen zaigu marraztua. Etxe-
aren forma lantzen du berriz
ere eta espazioa kontrolatzen
du mendiak lur-lerro batean
kokatzen dituelako.

3. MARRAZKIA:

Adibide honetan, eskemati-
ko ezaugarrietara gehiago ger-
turatzen dela esan  behar dugu.
Etxearen irudikapena ematen
da berriz ere; espazioa kontro-
latzen du, hala ere, kasu hone-
tan lur-lerro bezala orriaren
azpikaldea erabiltzen du bera
marraztu gabe. Kolorea sin-
plea, baina objetiboa da eta
azkenik esan, giza irudia ez
dela azaltzen.

Laburbilduz, zera esan deza-
kegu: hiru marraz-
ki hauek eta beste
guztiak aztertu
ondoren, emaitza
honetara iritsi gara:

a) Etxea, marraz-
ki guztietan irudi-
katua azaltzen da,
batean ezik eta bes-

te kasu batean zalantzan dago.
b) Giza irudia, marrazki guz-

tietatik hirutan bakarrik azal-
tzen da.

d) Azaltzen diren formak,
ezagutzeko modukoak hasten
dira izaten.

e) Lur-lerroa gehienek asimi-
latzen dute.

f) Kolorea aurreskematikoan
sartzen da nagusiki; hala ere,
kasu batzuetan garai eskemati-
koko koloreak ere ematen dira.

Marrazki hauen irakurketa
egin ondoren zera esan dezakegu:

a) Etxearen irudikapena gai
bezala emana izan dela edo
kasuala dela.

b) Irudikapen batzutan ber-
dintasun bat ematen dela, pin-
pilipausetan adibidez.

d) Estereotipoak daudela:
txoriak V forman marrazten
dituztenean, adibidez.

Marrazki hauen azterketa
honetatik hau guztia atera
ondoren, irakaskuntza beste
bide hauetatik zuzentzearen
beharra planteatu dezakegu:

ditugu berriz ere.
Etapa berdinean dauden iru-

dikapen grafikoak dira hauek:
aurreskematikoan. Hala ere,
maila desberdinetan daude,
etapa honen barruan batzuk
besteak baino aurreratuagoak
daudelako. Espazioaren uler-
menean adibidez, haur batzuk
ezagupen maila altuago batean
daude, etapa eskematikoan
ulertzen den modura adieraz-
ten dutelako.

1. MARRAZKIA:

Hasiera batean badirudi giza
irudiaren irudikapena eman
dela, baina etxeko koloreekin
nahastua eta erdi borratua gel-
ditu da. Etxea azaltzen da, bes-
te marrazki gehienetan bezala.
Kolorea bigarren mailan geldi-
tzen da, subjetiboa da. Lur-
lerroa markatzen du eta honen
gainean kontatu nahi duen
guztia, beraz espazioa kontro-
latzen duela esan genezake.

2. MARRAZKIA: 
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1.- Giza irudiaren benetako
ezagupen maila baterantz.

2.- Taldea estimulatu beraien
sentimendu, interes  eta bizi-
penak, pertzepzioa hezituz
adierazteko, hau da: estereoti-
poetara edo bere lagunen kopie-
tara ez jo.

Ondorio gisa zera esango
genuke: aztertutako marraz-
kiak, marrazki librearen
barruan baldin badaude, hain
librea ez dela esan behar dugu.
Alde batetik, beraien artean
kopiatu egin direlako, eta bes-
tetik, ezer esateko ez dutelako.

Askatasun oso bat arrisku-
tsua izan daiteke, estankatzeko
modu batean bihurtu daiteke-
elako.

Lehen Hezkuntzako marrazki
bilakaeraren ikerketa progresi-
bo bat egiten dugunean, hau-
rrek azaltzen duten informazio
beharrez konturatzen gara (Arte
Hezkuntzaren edukiak ikusi).

Bere maila kritikoak, giza-
gorputza marrazten duena bai-
no perfektuagoa dela somatzen
du, objetu bat xafla baten gai-
nean lekutzeko arazoak dituela
ikusten du, desegiteko ele-
mentuekin lanean ibili arren,
emaitza apurtzen dela etxera
eramaterakoan eta honelako
beste zenbait kapituluk..., bere
lana alde batera uztera bultza-
tzen diote.

Marrazkia beraiek lortu nahi
dituzten formen sortzaile beza-
la azaltzen bazaie eta teknika-
ren benetako irakaskuntza bat
bezala azaltzen bazaie, momen-
tu egokian libreki saiatzen
direnean porrot horretara iritsi
ez daitezen, Arte Hezkuntza
bataila, flanko batean behin-
tzat, irabazten ari dela esan
genezake.

Irakasleak
beraz, hone-
kin guztiare-
kin kontse-
kuentea izan
beharko du
eta edukin
berri guztiak
eta bakoitza
teknika des-
berdinekin
landu. 

Lehen Hez-
kuntzako
marrazki
bilakaeraren
ikerketa bat
egin dugu eta
jarraian azal-
duko dugun
adibide hone-
kin orain arte
komentatu-
takoa frogatuko dugu. Lehen
Hezkuntzako maila desberdi-
netatik marrazki desberdinak
aukeratu ditugu halabeharrez
Lehen Hezkuntzako azken kur-
tsora iritsi arte, urtez urte lor-
tzen ari diren ezagupen maila
aztertuko dugu. Lortzen dituz-
ten ezagupen hauek Oinarriz-
ko Curriculum Diseinuak plan-
teatzen dituen helburuekin
konparatuko ditugu. Kasu
honetan berriz ere, aurreko
kasuetan bezala, maila bakoi-
tzeko atera ditugun ondorioe-
kin esanguratsuena den marraz-
kia aukeratuko dugu bakarrik
adibide  modura. Ikerketa
honen ondoren marrazkiak
OCDren helburuak landuko ez
balitu, marrazki librea defizi-
tarioa dela pentsatu beharko
genuke eta beraz, helburuak
lortzeko ez luke balio eta lan
metodo bakarra ez dela esango
genuke.

1. MARRAZKIA: (1. maila)
Adierazteko beharra handia

da eta marrazkien bidez senti-
menduak adierazten dituzte.
Haur Hezkuntzako ezauga-
rriak ematen dira oraindik,
kolorearen subjetibitatean eta
neurrigabeko erabileran ikus
daitekeen bezala.

Giza irudiaren irudikapen
aurreratua, osatua izan arren,
laua, bolumenik gabea eta esta-
tikoa da oraindik; ezaugarri
hauek, azterketa aurrera erama-
ten dugun neurrian, ez dutela
bilakaerarik ikusiko dugu.

2. MARRAZKIA: ( 2. maila)
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Giza irudiaren irudikapenak
laua izaten jarraitzen du eta
zerbait kontatzeko errekurtso
bezala erabiltzen da: komuni-
katzeko. Aurreko mailarekin
konparatzen badugu, ez dira
hain espresiboak izango eta
irudikapenak estereotipatua-
goak izatera pasatzen dira:
etxea paisaiarekin, adibidez.

3. MARRAZKIA: ( 3. maila)

Estetikoki, beraien marraz-
kiengatik kezkatzen dira.  Mate-
riale desberdinen erabilpena-
ren beharra dutela ikus daiteke:
plastidekorraren ordez, lerroa
zehazteko aproposagoa den
materiala edo paper handiago
bat, DIN 4 baten ordez, DIN3
formatoa erabili daiteke. 

Errekurtso espazialen eskaera
berri bat dago eta bere irudi-
kapenetan ez dela ematen ikus
dezakegu: paisaia honetan adi-
bidez, belarra zuhaitzaren gai-
netik marrazten du. 

4. MARRAZKIA: ( 4. maila)

Giza irudiaren irudikapenak,
bilakatu gabe jarraitzen du.
Irudikatzen duen elementu
bakoitzaren neurria desberdina
dela somatzen duen arren,
marrazteko orduan aldeak ema-
ten dira, sagardo kupelarekin
gertatzen den bezala. 

Lerroa ez da ziurra; denbora
aurrera doan neurrian, haurra
errealitatea errepresentatzeko
arazo gehiagorekin topatzen da
eta arazo hauek gainditzeko
bitartekoak ez ditue                 nez era-
giten da eta marrazten duena-
rekin ez da ziur sentitzen.

5. MARRAZKIA:(5. maila).

Etxea irudikatzerakoan trans-
parentzia erabiltzen du, infor-
mazio gehiago komunikatzeko
baliabide bezala. Baina erabil-
tzen duen baliabide hau, aurre-
ko etapen ezaugarri bat da.
Baliabide espazial bezala lur-
lerroa erabiltzen jarraitzen du
eta gainditua izan beharko
luke. Etxearen irudikapena
guztiz estereotipatua da; ez da
aldatzen aurreko gaiarekin
alderatzen badugu (triangelu
formako teilatua, adibidez);
ingurunearen pertzepzio egoki
bat ez dela eman ikus dezake-
gu kasu honetan. Haurrak,
informazio gehiago du gauza
guztiei buruz, hau da, etxearen
barrukaldean dauden elemen-
tu eta objetu guztiak xehetasu-
nekin lantzen ditu, baina infor-
mazio hau bitarteko plastikoen
bidez nola irudikatu ez diote
irakatsi.

6. MARRAZKIA: (6. maila).
V. Lowenfelden teoriek dio-

tenez, libreki adierazten den
haurrak Lehen Hezkuntzako
azken etapan erregresio bat
somatzen du.

Honen arrazoia, beste modu
batean adierazteko bitarteko
eta ezagupenik ez duela izan
daiteke. Hizkuntza Plastikoa-
ren irudikatzeko arauak  ez



dituenez ezagu-
tzen, irudikatzen
duenarekin ez da
betea sentitzen,
beraz ez du
marrazten jarrai-
tzen edo karika-
turizatzera jotzen
du.

Ondorio modu-
ra esango genuke
OCDren edukiak
landuko balira
zera gertatuko
litzatekeela:

a) Ingurunearen
hala nola, arte egi-
ten irudiak eta
ezagupenak artxi-
batzeko pertzep-
zio maila nahikoa
lortzera iritsiko
lirateke.

b) Hizkuntza
plastikoa osatzen

duten elementuen
ezagupena lortuko
lukete, hau da,
lerro okertu baten
ba-lioa, izaribiko
eta hiruizaribiko
espazioaren trata-
mendua, eta abar.

d) Ezagupen guz-
tiak adierazi ahal
izateko, teknika
eta materiale des-
berdinen erabil-
pena ezagutzera
iritsiko lirateke.

Beraz, Lehen
Hezkuntzan adie-
razpen plastikoa
modu honetara
landuko bagenu,
irudikapen grafi-
koa gaur egungoa
baino goienagoa
izango litzateke.
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Marrazketa libreaz
zenbait gogoeta

Txema PRECIADO
Donostiako Irakasle 

Eskola (EHU)

Plastika eta Ikus
Adierazpenari ez
zaie behar den

adinako garrantzirik
eman ikasketen
barruan. Hori oker
bat izan da, baina
orain zuzentzeko
aukera badugu.
Marrazki librearen
arloan puntu asko
jorra ditzakegu,
irakasleon paperatik
hasita.

Hiru fasetan jardun behar dugu
irakasleok: aurretiko egoeran,
ekintzaren bitartekoan eta ondoren.
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Hurrengo lerroetan aztertu-
ko diren atalen arteko ezauga-
rririk adierazgarriena, euren
artean duten erlazioa da. Atal
bakoitza garatzerakoan erlazio
honetan bereziki sakontzen ez
bada ere, azterketa guztian
zehar kontuan izatekoa da.

0. Atariko oharren bat
edo beste

Baliteke marrazketa adieraz-
pide erabili, eskuragarri eta
erosoena izatea, baina marraz-
kia funtsean, egin daitezkeen
obra plastikoen artean mota
bat baino ez denez, kontzeptu
honetan mugaketa bat dagoela
azpimarratu nahi dut. Marraz-
kiaz ari naizenean ez dut ikus-
puntu orokorra galduko, Plas-
tika eta Ikus adierazpena alegia,
ikastetxeetan marrazketarekin
batera beste adierazpide batzuk
(pintura, modelazioa, egiturak
edo konposizioak eta abar) bul-
tzatu behar direla uste baitut.

Aldi berean, esparru propioa
mugatzerakoan kontuan izan
behar dira arte hizkuntzak
duen berezko izaeragatik sor-
tzen diren zailtasunak. Honen
guztiaren adibide garbiak
badaude gizarte mailan eta
aipagarria da ohiko arte motek
euren arteko mugak gero eta
lausotuagoak dituztela. Hala-
ber, hezkuntza mailan bai Haur
Hezkuntzan (“komunikazioa
eta errepresentazioa” eremuan)
eta bai Lehen Hezkuntzan
(adierazpen musikala eta dra-
matizazioarekin batera dator
“plastika eta ikus adierazpe-
na”) gure gain ikuspuntu glo-
balaren arabera egituratua izan
da eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza arte ez da hizkun-
tza hauen espezializazioa ematen.

Bestalde, ederki barneratuta
daukagu curriculum ezkutuak
irakatsitakoa: Plastika eta Ikus
adierazpena garrantzi gutxiko
gaia dugu (AA.AA, 1992: 7-
8). Artearen garrantzia azpi-
marratuz eta maila ezberdine-
tako ikasketetan sartu beharra
nabarmenduz egiten diren
aipuak ugari eta aspaldikoak
dira eta errepasoa eginez gero,
Platonetik has gintezke hola-
koak egiten, halere, egitarau
ofizialetan oso berandu sartu
da arlo hau: 1970eko LGE
delakoan agertzen bada ere, ez
da 1990eko LOGSE delakoa
arte dagokion garrantziaz ager-
tzen. Teoria  eta praktikaren
artean dagoen aldea azpimarra-
tu behar da zoritxarrez, ez bai-
tatoz bat inondik inora.

Plastikarako ordu propio
batzuk dauden arren, egunero-
ko jardunean haurrak beste
gauza “inportanteagoak” egi-
teko uzten direla entzun izan
dugu sarri. Honela askotan,
haurrak nekatuta daudenera-
ko, maisuak/andereñoak beste
jarduera bat hasi nahi ez due-
nerako, atsedenaldirako edo

etxerako denbora gutxi falta
denerako eta abar uzten dira
plastikako saioak. Honekin
batera ezin dugu ahaztu ira-
kasteko modu bera edukia dela
eta irmoki isladatzen eta bar-
neratua gelditzen dela.

Ideia hau familia giroan,
gizarte mailan eta baita ikaste-
txeetan ere finko erroturik
dago eta erraz atzeman daiteke
irakurketa-idazketa, esate bate-
rako, Plastika baino espresio-
bide garrantzitsuagotzat jotzen
dela. Are gehiago esan daiteke:
ideia hau ezagunak diren hain-
bat pedagogoren lanetan aurki
dezakegu, Maria Montessori
kasu; pedagogo honek marraz-
kiaz duen ideia ez da batere
positiboa, honen gainetik
nabarmenki defendatzen due-
larik irakurketa eta idazketa.
Jarrera hau, jakina, biziki kri-
tikatua izan da (Bartolomeis,
1979: 132).

Sormena edozein ikasgaitan
lan eta gara daitekela esateko
egun arazorik ez badago, Plas-
tika sormenaren berezko ere-
mutzat hartzea ohikoa izan da.
Ikuskera honek kalte handiak
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suposatu ditu, ezer ez edota
ezer gutxi egin baita sormena
bera lantzeko berez sortuko
delakoan. Aipagarriak dira
Victor Lowenfeld (1947) eta
“autoexpresión creativa” dei-
turiko ikuskerak, oso aspaldi-
koak izanda ere (mende hasie-
ran Austrian sortua eta 1949an
NAEAk -National Asotiation
Education Artistic- EEBBetan
ikaragarri bultzatua), hauen
eraginak luze iraun baitu gure
artean. Hauek sormena eta
bere garapena berezkotzat
jotzen dute haurrarengan eta
ematen ez denean helduen era-
gin kaltegarriari egozten diote.

Garbi dago helduok haurren-
gan sormen askatasuna berma-
tu behar dugula, baina honek
ez du esan nahi, (kalterako)
eraginik ez sortzearen aitzakiaz
geldi eta itsu-itsuan geratu
behar dugula; berau bultzatzea
ere gure eginbeharra da eta
horretarako metodo bidera-
tzaile bat behar dugu ezinbes-
tean.

1. Marrazketa librea-
ren xedeak

Hasteko, helduentzat eta
haurrentzat xede hauek ezber-
dinak izan daitezkeela kontuan
hartzea ez  legoke gaizki eta
ondorioz, behin baino gehia-
gotan suerta dakiguke bat ez
etortzea; honela gertatzen da
adibidez irakasleak marrazkia
emozioen adierazpidea izatea
nahi duenean eta ikasleak, bes-
terik gabe, denbora pasatzat
hartzen duenean.

Nahasmenik sor ez dadin
hasiera-hasieratik argi utzi
nahi dut irudiek xede anitz
izan ditzaketela; arestian curri-
culum ezkutuan seinalaturiko
erabilera batzuk alboratuz,
besteak beste honako azpimul-
tzoetan  bil daitezke:

- Ludikoa: laket zaiona eta
era askotan gauza daitekeena,
ene ustez xede honek beti pre-
sent egon beharko luke (baka-
rrik planteatzen denean zein
beste batzuekin batera) eta
tresna eta materialen esperi-
mentazioarekin oso loturik,
maneiatzearekin.

- Plastikoa: kotzeptu, proiek-
tu edota ideia bati forma ema-
teko erabiltzen denean, des-
kripzioa denean helburu eta
ikasleak azaldutakoa irudi
bihurtzen duenean.

- Analitikoa: era askotako
eta, helburu ezberdinekin,
narotasunez landua; esaterako,
Spencer-en hipotesi eboluzio-
nista deiturikoa egiaztatzeko
egindakoetatik (G.H. Luquet:
1978; Depouilly: 1976), bai
Gestalt edo psikologiaren esku-
tik buruturikoak (Goode-
nough: 1970; Koppitz: 1976;
Corman: 1967; Kock: 1962;
Meili-Dworwtzki: 1979; Ben-

der: 1986; Maganto C. eta J.
M.: 1990;...) eta bertan emo-
zional, adimen, sozial, fisiko,
hautemate... garapen etapei
dagozkien azterketak jasotzen
dira.

- Komunikatiboa-adierazko-
rra: Haur Hezkuntzan zein
Lehen Hezkuntzan duen trata-
era esanguratsuak agerian uzten
du bere garrantzia.

- Epistemologikoa: marraz-
kia, adierazpen plastikoa edo
dena delakoaren ezagumen
maila, arlo hauek landuz eta
ezagutuz egituratzen da.

- Identifikapenekoa: bere
buruaren existentziaz eta kan-
poko errealitateaz duen ezagu-
tzaz jabetzeko balio zaiona,
kontzientzia alegia. Alderdi
hau Oinarrizko Curriculum
Diseinuan ere (Eusko Jaurlari-
tza: 1992a, 162) aurki daiteke:
“Plastika eta Ikusmenezko
adierazpenak, haurren barne
munduaz edo beren inguruaz
duten ezagupena ezezik adie-
razpen behar bat ere betetzen
du, beren presentziaren aztar-
na uztearena alegia. Beren
arrastoa utz dezaketela aurki-
tzeak beren nortasuna eta bizi
direlako kontzientzia sendo-
tzen dute eta...”. Ildo honeta-
tik, Herbert Read-en liburua
aipatzea interesgarria izan dai-
teke, aipamen zuzen ugari bai-
tu azpititulu adierazgarri honez
gain (Read: 1973, 11): “el arte
ha sido, es todavia, el instru-
mento esencial en el desarrollo
de la conciencia humana”.

- Katartikoa/terapeutikoa:
emozionalki askatzeko bai eta
(nahiz eta helduagoengan mai-
zago hau) trauma plastikoa
askatzeko ere. OCDz (Eusko
Jaurlaritza: 1992 b, 168) gain:
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“Arte adierazpidearen bitartez,
irakasleak (...) egokitu eta asi-
milatzeko bidea ere munduari
erakuts diezaioke...” ezagunak
ditugun autoreen lanetan erraz
aurki dezakegu:... “por eso el
arte se convierte en un medio
natural destinado a restablecer
el equilibrio en la vida” (Lowen-
feld: 1973, 45); “el dibujo o la
pintura se consideran también
como una actividad terapéuti-
ca” (Lowenfeld eta Lambert:
1970, 33); “la educación artís-
tica puede ser terapéutica en
sí” (Stern: 1961, 7-10); ...

Luza daitekeen zerrenda hau
aurrean izanda, gehienetan
xede bat baino gehiago aurki
daitezkeela batera esan behar
da; esate baterako, helburua
egilearen barneko esperien-
tziak, sentimenduak adieraztea
izanda edota hau ludikoa izan-
da ere, alderdi komunikatiboa
ere hortxe egongo da, alderdi
epistemologikoa baztertu gabe,
denak ez baitute, halabeharrez,

agerikoak izan behar. Baina
gehiegi ez luzatzeko eta begi
bistakoak direnak bere horre-
tan utziz, ene ustez funtsezko-
ak izanda kontuan hainbeste
hartzen ez direnak nabarmen-
du nahi ditut: komunikazio
sistemarena eta alderdi episte-
mologikoarena.

Alabaina, hau egin aurretik
agerian utzi nahi dut ekintza
eta emaitzaren arteko ohiko
bereizketa. Bereizketa hau
garrantzi handikoa da eta mai-
la teorikoan asko aipatu den
arren (funtsezkoa ez da lorturi-
ko emaitza, haurraren garape-
na ekarriko duen lan prozesua
bera baizik), praktikan ahanz-
turan geratzen da. Ezaguna da
lehenengo urteetan batik bat
prozesuaren garrantzia azpi-
marratzen dela, baina ondoren
egunerokotasunean emaitzen
obsesioa dagoela deritzot.
Emaitza hauek ez dira nola-
nahikoak, ezaugarri jakin
batzuk dituen obrak izan behar

dute (iraunkorra, erakusgarria,
“polita”...). Irizpide hau ga-
rrantzitsua da, ahalezko emai-
tzen izenean erabil daitezkeen
teknikak eta materialak muga-
tzen dituelako eta honela sor-
menak joka dezakeen papera
murriztua geratzen da. Ondo-
rioz, zenbait gauza haurrentzat
interesgarria izan litekeen
arren ez da egiten usaina bota-
tzen duelako, lehortzeko behar
den denboragatik, zikintzeko
duen joeragatik,...

Aitzitik esango nuke obraren
iraupena ez dela bermatu behar
halabeharrez. Arte garaikidea
aztertzea lagungarri gerta daki-
guke ohiko ideia desmitifika-
tzeko eta bide batez, prozesua
nabarmentzeko eta ez hainbes-
te obraren izate materiala
(Action painting, Gestual art,
Dripping, Happening, Behau-
viour art, Body art, Kontzez-
tuzko artea, Land  art,...). Ikus-
puntu honetatik interesgarriak
izan daitezke desegingo diren
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lan plastikoak burutzea, hon-
darrean egindakoak, hausko-
rrak diren materialekin egin-
dakoak,... Holakoetan kontuan
hartu beharko dugu egileak
noiz adierazten duen lana gor-
detzeko nahia, baina ene ustez
obra batzuk bakarrik botatze-
ak (beti egokienak, noski) sor-
tzen du benetako samindura.

Azkenik adierazitako marko
honetan xede batzuek ekintza
izango dute ezaugarri (ludi-
koa, epistemologikoa,...) eta
beste batzuek emaitzan izango
dute interes gehien (komuni-
katiboa, praktikoa, analiti-
koa...). Ikus ditzagun bada,
aipatutako bi hauek:

A) Komunikazio sistema:
marrazketa librea eta haurrek
burutzen dituzten obra plasti-
ko oro komunikazio sistema
gisa ulertu behar ditugu, bes-
teak beste, irakaskuntzaren
maila guztietan ezaugarri hone-
tan agertzen direlako: “Lehen
Etapako Arte Adierazpideari
dagokion arloa “Mintzaira”

arlotzat jotzen da, hau da, edo-
zein mintzairak bezalaxe, era-
bilia gertatu ahal izateko bera-
riazko kodeak daramatzan giza
adierazpide eta komunikabi-
detzat” (Eusko Jaurlaritza:
1992 b, 167).

Honek suposatzen du marraz-
ki edota obra plastiko hauek
kode baten arabera eginak
direla, hots, arau multzo bat
kontuan harturik burutuak
izaten direla. Hauek arautu
xamar dagoen kate baten ara-
bera edo pertsonalki sorturiko-
ak izan daitezke. Lehenengo
kasuan errepresentazio-siste-
mak (perspektiba, kasu) daude
eta baita ustez hain araututa ez
dauden beste batzuk ere,
marrazki estereotipatuak eta
askotan gizartearen zein hel-
duen eraginez, tamalez, jaso-
tzen direnak: testu-liburuetan
eta margotzeko liburuetan
agertzen direnak, edota hel-
duek “irakasten” dituztenak:
“horrela egiten da etxe bat” eta
honen gisakoak. Bigarren
kasuan, pertsonalki sorturiko

kode baten araberakoak, kodea
librea eta moldakorra da, egin
nahi denaren arabera egokitua
eta berezko mundu-ikuskera
sortzen duena. Beste hizkun-
tzekin (ahozkoa, idatzizkoa) ez
bezala, haurrek ez dute traba
handirik euren ikuskera plasti-
koki adierazteko, (ezta berau
aldatzeko ere).

Eta hau guztia ahalbideratze-
ko ezinbestekoa da testuingu-
rua kontuan hartu eta zaintzea:
ikas-gelako giroa, tresnen eta
materialen aukera, erreferen-
tzia plastikoak, kultur maila-
koa, ikasleen artean kezka
nagusiak,... azken funtsean,
obrari zentzua ematen dioten
baldintzapenak, gizakia kora-
pilatsua den etengabeko erla-
zio-munduan hazi eta hezitzen
baita. Gure eginbeharra azken
finean, komunikazio ahalmen
plastikoak garatzen laguntzea
izango da, bere buruarengan
ahalik eta konfidantza handie-
na izan dezan.

B) Alderdi epistemologi-
koa : alderdi hau legokion
garrantziarekin hartua izan ez
bada ere, ezin da ukatu present
egon dela; horrela materialak
maneiatzen aritzea, esperimen-
tatzea, tresna ezberdinak era-
biltzea... ekintza hauek guz-
tiak ezin dira besterik gabe
trebatze edota aritze mailan
ulertu, suposatzen duten eza-
gutza mailan kokaturik ulertu
behar dira: ekintza hauek ma-
terialarekin jostatzera gida-
tuak izaten dira, emozio edota
kontzeptuak plastikoki adie-
raztera... eta prozesu horretan
ezagutzak eraginduak suerta-
tzen dira, ekintzaren aurretik
emaitza ez baita inoiz erabat
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atzematen eta honek (jarduera
bera) bere erabateko izate horre-
tarako elementu esanguratsuak
gehitzen dizkio obrari.

Alderdi hau biziki nabar-
mendua izan da orokorrean
Artean eta zehatzago Plastikari
buruzko metodologietan eta
ildo honetatik aipatzekoa da
Discipline Based Art Educa-
tion (DBAE) delakoan ezagu-
pen art i s t ikoaren egitura
epistemologikoa biziki azpi-
marratua dagoela.

Gertuagotik ikusita, honen
erreferentzia sarri eta agerikoa
aurki dezakegu OCDetan (Eus-
ko Jaurlaritza: 1992 b, 169)
(“arlo honetako azterketak
erraztu egiten du, adierazpen
eta sormenaren lanketa, horre-
la, bibentzialetik geroagoko
azterketa baterantza, pentsa-
menduaren eraketan eta eza-
gueraren garapenean lagunga-
rri izango dugularik”), eta
baita lehengo Eusko Jaurlari-
tzako “Orientabideak” horie-
tan ere, ez zaigu erreferen-
tz iarik faltako azterketa
izendapenekin behaketa, per-
zepzio eta hausnarketaz, ikus-
puntu orokorragotik ikusita:
“las artes (utiliza esta palabra
en términos amplios) han sido
los medios por los cuales el
hombre ha podido comprender
paso a paso, la naturaleza de la
cosas” (Read: 1973, 12).

Edonola ere, eta atal honi
amaiera emateko azpimarra-
tzekoa da xedeak ezagutu behar
ditugula. Xede hauen arabera
sortzen baitira formak, eta
interpretazioak nagusiki hauen
araberakoa izan behar du.

2. Materialak
Orain arte aipatutakoaren

ildotik, lehenik materialekin

maneiatzea, teknikak esperi-
mentatzea, konbinaketak fro-
gatzea, tresna ezberdinak era-
biltzea eta, oro har, saiakera
horietan aritzea denborapasa
edota joko bat baino ez dela
dioen ustea baztertu behar
dugu. Jarduera hauek ezin dira
alde epistemologikotik alden-
du (Muñoz: 1991) eta Plastika
arloan horrelako prozedurek
izan duten kutsu baztertzaile-
tik garbitu egin behar ditugu,
funtsean askatasunean oinarri-
tuz mundua ezagutzeko era
bat baitira: “libertad da averi-
guar, probar, equivocarse,
corregir, elegir dónde y con
quién, invertir curiosidad,
inteligencia, emociones, apre-
ciar los recursos infinitos de
sus manos, de su vista, de su
oido, de las formas, los mate-
riales, los sonidos y los colores:
libertad de advertir cómo la
razón, el pensamiento, la ima-
ginación... crean una trama
ininterrumpida entre las cosas
y mueven y sacuden el mun-
do” (AA.AA. Malaguzzi:
1989,9).

Marrazketarena formarik
zabalduena da, guraso eta ira-
kasleentzako bereziki erosoena
delako eta aldi berean eskura-
garriena; materialari dagokio-

nez, ia erabateko nagusitasu-
nez, oinarrizkoena papera da
(folio arruntak gehien bat) eta
bertan marrazteko arkatzak
(grafitozkoak zein koloredu-
nak), boligrafo eta errotulagai-
luak, argizariak eta klarionak
dira erabilienak. Akuarela
gisako arkatz koloredunak,
tinta txina (luma, kaina, pin-
tzela), pastelak (bigunak edo
gogorra -Conté-), karbontzilo-
ak... gutxiago erabiltzen dira.

Honen ildotik deigarria da
baldintzapenean egotea baina
material eta tresnen ugaritasu-
na azken hamarkadetan eman
da. Beste garaietan hauen
mugak nabariak izan dira eta
leku propioa hartzen du Wild-
löcher-en (1982) aipuak zera
esaterakoan: “El dibujo es un
producto de nuestra civiliza-
ción industrial”.

Edonola ere gehienetan era-
bilitako materialak arruntak
izanik eta sarritan gutxiesten
baditugu ere, jabe gaitezen
bere garrantziaz: askotan edo-
zerekin lana egiteko esaten
dugu ohartu gabe horrek ere
obra asko baldintzatzen duela.
Materialak, tresnak... aldatuz
gero obrak ere aldatu egiten
dira. Arruntasun hau, halere,
ezin da esan aberatsa ez denik;



32 • hik hasi 17. zenbakia. 1997ko apirila

materialetan aukera ugari dago
(adibide gisa, ohiko folioaz
gain beste paper mota batzuk
euren ezaugarriekin: meheago-
ak, lodiagoak, biltzekoak,
egunkarietakoak, beste neurri-
takoak, beste koloretakoak,
beste ehundura edo testurako-
ak eta abar), eta garrantzitsua-
goa dena, ekiteko era asko
dago.

Honekin dagoeneko, tekni-
ketan sartzen ari gara eta zehaz-
tasun bat edo beste egitea
komeni da, arlo hau berez pro-
zedurazkotzat joa izan baita.
Horrela materiala diogunean
bere objetu izaeraren oinarriz-
ko elementua aipatzen ari gara,
maneiatzen den objetua alegia
(buztina, papera, kartulina...)
eta objetu honetan aritzeko
erabiltzen diren zenbait tres-
naz: boligrafoa, arkatza, edo
dena delakoa. Teknikarekin,
ordea, nolakotasunari errepara-
tzen diogu, nola erabili bata
edo bestea, hots, helburu bat
lortzeko erabiltzen den eragi-
keta-multzoaz ari gara, zein
metodo erabiltzen den lanari
ekiteko.

Teknikak, tresna eta materia-
lekin maneiatzeak, esperimen-
tatzeak etengabeko erreferen-
tzia bilakatu behar du
ikasleengan eta posibilitate
guztiak agortzea betiko gonbi-
dapentzat. Zer esanik  ez dago
jarduera hau laket izan behar
zaiola eta oso jabetuta egon
behar duela ekintza hutsen
gainetik hauek inplikatzen
duten ezagutza maila dagoela,
alderdi epistemologikoan azal-
du den bezala.

Honen guztiaren ildotik oso
garrantzitsua den ezaugarria
azpimarratu behar da: jarduera

plastiko horiek behar den betaz
egin behar direla, hots: sarri-
tan nolabaiteko anabasa edota
zikinkeria suposatzen duten
jarduerak oso gutxitan buru-
tzen dira, halakoetan iguripen
handiz egoten gara eta arau,
iradokizun eta oharrez gainez-
ka burutzen ditugu: ez da
harritzekoa beraz, porrota hain
gertu izatea.

Bukatzeko, jakin badakigu
batzuetan hobea dela paretan
edo lurraren gainean marraztea
mahaian baino; hala ere, ikas-
gelaren berezitasunak arreta
berezia merezi du: espazioa,
ura, argia, mahaiak, lan bilte-
giak... eta bestelakoen antola-
menduak: “el uso, rentabiliza-
ción de espacios y provisión de
materiales, es un aspecto fun-
damental que nunca debería
dejarse a la improvisación o a
la solución ocasional” (López:
1993, 91). Eta honekin batera,
kontuan hartzekoak dira erabi-
lera zehatzak agintzen dituen
ezaugarriak: pintzelen lodiera
edo argizarienak, koloreen
ordena (ilunetik argira edota
alderantziz)...

3. Irakaslearen papera
Hasteko eta behin, inongo

zalantzarik gabe garrantzi han-
dikoa dela baiezta daiteke, bai-
na autore askok ohartarazten
gaituzte garrantzi hau era posi-
tiboan zein negatiboan eman
daitekeela. Martínez y Delga-
do: 1981, 12-15; Cabanellas:
1980, 23; Cherry: 1981,23; Di
Leo: 1974, 47; Kellogg: 1979,
111; Taylor: 1983, 64; Lowen-
feld eta Lambert: 1947, 59,
107,...). Adibide hauetan age-
rian geratzen da berezko eta
aberatsa izan behar zuena este-
reotipatua eta pobrea bihur-
tzen dela; honen aurrean, este-
reotipo eta txirotasun honi
irtenbidea, ene ustez, haute-
matearen hezkuntzak eman
diezaioke.

Hala ere, garrantzitsua da
azpimarratzea prozesu hau ez
dela berezkotasunean utzi
behar eta irakaslearen lana
izango da prozesu hau landua-
raztea aberasteko asmoz. Hau
berez, ariketa bat da, ingura-
tzen gaituen guztia bere ñabar-
dura anitzetan, antzematen eta
dastatzen ikastea; honen ondo-
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ren eta honen araberakoa izan-
go baita adierazpena.

Ildo honetatik ideia hau azpi-
marragarria da: ezin da pentsa-
tu haurrarengan berezko moti-
bazioa sortzen denik, ez
behintzat dena bere kasa uzte-
ko adinakoa, eta “marrazketa
libreko” haurretan txunditze-
ko moduko gauzak egingo
dituztenik. Gogora datorkit
Bruno Munari-k esandakoa:
sormena ez dela metodorik
gabeko inprobisazioa. Une
hauek jokabide-ibilbidearen
momentuak dira eta bapateko-
tasunean arituz gero ezin da
aparteko gauzarik espero. Car-
men López-ek (1993,90) dra-
matizazio arlorako esandakoak
aplika ditzakegu.  “Este conte-
nido (“improvisación de situa-
ciones cotidianas”) no se consi-
gue por arte de magia con la
sola consigna de “representad
lo que querais” (...). Una actua-
ción de este tipo, lejos de indu-
cir a la espontaneidad crea una
desorientación absoluta que
conduce a interpretaciones
pobres, tediosas y repetitivas”.

Holakoetan irakasleraren
zeregina oso inportantea izan-
go da. Ibilbidea maiz luzea da
eta berari dagokio funtsezkoa
den giro berezi hori sortzeko
ardura nagusia, ikasle bakoi-
tzak bere tokia izan dezan,
jakin dezan zer egin, nola,
zerekin, zertarako... ahal den
ohar gutxienekin eta erreferen-
tzia-mundua ahalik eta zabale-
narekin.

Bestalde, material, teknika
eta abarrez oso jantzita ez egon
arren, galde dezakegu irakaslea
Arte garaikidearen ezagutzan
zenbateraino dagoen prestatua,
bereziki inpresionismotik

honunzkoan.
Normalean
matematika,
gizartea... ez da
irakasten jakin
gabe, baina sarri-
tan aurkitzen
ditugu plastikaz
dena ez dakitela
diotenak eta
Artearen ezagu-
tzan neoklasizis-
mo edo inpre-
sionismoan
planto egin
dutenak. Ez da
beharrezkoa
ondo marraztea,
pintatzea... bai-
na bai norbere
eta besteen
espresioa (hau-
rrenak direla,
zein artistenak
direla) dastatze-
ko eta baloratzeko gai izatea.
Oso interesgarria izan daiteke
arte garaikideko obrak erakus-
tea, Afrikako artea, arte primi-
tiboa... erreferentzia ezberdi-
nen eta aberatsen artean ikasleak
bere adierazpideak hurbilago
senti ditzan, arte klasikoekiko
baino hurbilago behinik behin.

Gainera, norberaren espre-
sioa berezkoa da eta ezin dugu
geurea edo gizarte-mailan
nagusi dena inposatu. Irakasle-
aren eginbeharra ikaslearen
esperientzia plastikoak, sentsa-
zioak, inguruko oharpenak...
lantzea eta aberastea da; honek,
adierazpideen bultzatzailea,
sormen prozesuan euskarria,
norberak bere ibilbidea jorra
dezan bermatzailea izan behar du.

Edozein modutan ere, irakas-
leak hiru fasetan jardun behar-
ko du:

A) Aurretiko egoeran,
zenbait gauza landuz: alde
batetik, aipatutako motibazio-
arena, berezkoa delako usteak
ez baitu zentzu handiegirik eta
ikusi dugunez besterik gabe,
marrazki edo obra zoragarriak
egingo dituztela pentsatzeak
ez du funtsik. Zentzu honetan,
motibaziorik onena hautemate
plastikoa lantzearena izan dai-
teke: esperientziak eta sentsa-
zioak aberastea, zentzumenak
ernatzea. Azken batean, ikasle-
ei gauzak adierazteko arrazoiak
ematean datza motibazioak.

Bestalde, irakasleak egiteko
asko izango du materialak eta
teknikak ezagutzen, euren
posibilitateez jabetzen, maila
ezberdinetako ikasleentzako
egokitasunaren arabera hauen
zerrendak prestatzen eta abar...
eta nola ez, lehen aipatutako
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norberaren heziketa artistikoa-
rena; Arte munduan hazita,
sentsibilitatearen garapena
baitator.

B) Ekintzaren bitartekoa.
Hau zehaztea zailagoa da une
hauek kasuaren araberakoak
izango baitira: irakasleak bere
burua bigarren plano batean
utzi behar du, elkarrizketen
bitartez informazioa biltzeko
elementu pizgarriak... eman
behar ditu; parte hartzeak ore-
katua izan behar du, ez etenga-
bea ezta bakar-bakarrik uzte-
koa ere, irtenbideak eman gabe
haien bila abiatzea bultzatuko
du ikaslea.

Taldearen zehaztasunak eza-
gutu gabe ezer gutxi esan dai-
teke baina horregatik ez da
pentsatu behar garrantzi gutxi-
ko fasea dela: hau une garran-
tzitsua da eta parte hartze akti-
boa eskatzen du edo beste
ekintzen bitartez, behaketare-
na kasu, aritzea. Ikasteko,
laguntzeko asko dago.

D) Gerokoa, emaitzena.
Puntu honetan analisiak, azter-
ketak egitea tokatzen da eta
oso garbi eduki behar da xede-
ak zein izan diren, hauen ara-
berakoak izango baitira anali-
siak. Bestalde, irakaslearen
protagonismoa nabarmen gehi-
tzen bada ere, kontuan hartu
behar da erakusketaren fasea
dela eta berez ikasleen txanda.
Zenbat eta nagusiagoak izan
azterketa maila gehituz joango
da. Hala eta guztiz ere, ikasle-
en obrekin osatutako erakus-
keta arretaz zaindu beharko
da, ikusiko direnen hautaketa
irakasleak berak egiten badu,
honek eboluzioa suposa baite-

zake, zer esanik ez, aukeratuta-
koak betiko egileenak badira.

Eta bukatzeko, amaitu gabe-
ko zerrenda batetik irakasleak
izan beharko lituzkeen ezauga-
rri orokor hauek nabarmendu-
ko nituzke: 

-Jarrera positiboa, ezagutzen
duenaz jabetuta eta ezagutzen
ez denaren aldeko joera sortu,
haurraren obretan norberaren
mugak jaurti gabe.

-Zentzu honetan, ikasteko
jarrera nagusia, bereziki ezus-
teak asimilatzeko eta ausazko
egoerak baloratzeko ahalmena.

-Honek guztiak ez du esan
nahi erreferentziarik ez duela
eman behar, hauekin etengabe
arituko baika-
ra; halere ez da
irizpide plasti-
ko edo esteti-
korik inposatu
behar. Zentzu
honetan mate-
rialak ezagutu
eta maneiatzea,
eta teknikak
ezagutzea bul-
tzatu behar da,
ondoren lanari
ekiteko proze-
durak eskaini
ahal izateko
ikasleari.

-Hautemate
plastikoan hezi
eta berau gara-
tu ikasleek
aukera izan
dezaten haute-
mate plastiko-
rako ahalmena
garatzeko,  ino-
laz ere ahaztu
gabe honekin
biziki loturik
dagoen anali-

sia. Horretarako euren espe-
rientzietatik abiatu behar
dugulakoan gaude.

-Arte hizkuntzarako senti-
kortasuna garatu eta arlo hone-
tan jantziagoa egoten saiatu.
Honek, jakina, ikasgelako tes-
tuingurua gainditzen du.

-Materialekin komeni den
heinean zikindu eta zikintzeko
beldurra uxatu, bide batez
ikasgela, tresnak eta materia-
lak garbitzeko joera eta hauen
iraupenerako urratsak emanez.

-Eta azkenik, jabe gaitezen
irakaslearen ardura dela (hein
handi batean) haurrengan sor-
men plastikorako joerak atse-
ginez iraun dezan ahalbideratzea.
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Bukatzeko, arlo honetan ari-
tzeak zer suposatzen duen ondo
jabetuta egonda, zein oztopo
gainditu beharko diren eta,
hala eta guztiz ere, zer-nolako
emaitzak espero ditzakegun
argitzeko baliogarriak izan
daitezke Carmen López-en
hitzak (1993, 93): “En Educa-
ción Artística muy pocas veces
las respuestas de los alumnos
se acomodan a las pretensiones
del profesor, pues algunos de
los mecanismos que intervie-
nen en el proceso artístico,
como lo afectivo o lo estético,
son difícilmente previsibles.
En este sentido, el maestro ha
de ser, además de respetuoso
con las producciones de sus
alumnos, capaz de aprender de
ellas. Si hemos establecido un
mecanismo sólido para la res-
puesta creativa, el alumnado
actuará creativamente, pero no
olvidemos que quizá a nosotros
se nos haya negado esa posibi-
lidad; por tanto no siempre
estaremos en disposición de
asegurar cuál va a ser la solu-
ción por la que optará el niño.

Después de ofrecer sugeren-
cias, recursos, técnicas; mos-
trar el medio; acercar la obra
artística a la escuela; facilitar la
expresión; propiciar un clima
libre y a la vez seguro; a los
maestros y maestras sólo les
queda esperar y sorprenderse.
La riqueza y diversidad de
soluciones que niños y niñas
pueden ofrecer es tan grande
que nuestra capacidad de asom-
bro no encontrará límites.

Asumir este planteamiento
en el que el maestro y el alum-
no aprenden y enseñan recípro-
camente”.
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Marrazki librea 
haurraren ezaupide
“Marrazkia haurraren hizkuntza
naturala da, une jakin batean bere
zirrara, sentimen eta afektuak
adierazteko baliogarri zaiolarik.
Erabilgarri gerta dakiguke beraz,
haurra bere marrazkien bidez
ezagutzeko”.

Lourdes OTERMIN, Carmen MAGANTO eta Lupe APEZETXEA psikologoak
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MARRAZKIA HAURREN
BEHAR GISA

Marrazkiak aztertu eta iker-
tzeko emozio-ikuspuntua edo
nortasun adierazkortasunaren
irizpidea erabiltzea, helduta-
sun mentalaren garapenaren
ikuspuntua irizpidetzat ain-
tzakotzat hartzea bezain ain-
tzinakoa da.

"Haur batek bere kasa egin-
dako marrazkiak gauza asko
erakusten dizkigu. Bere adi-
men maila eta errealitatea atze-
maten duen moduaz gain, bere
bizitza afektiboa erakusten
digu bereziki" Corman (1976,
14. or.).

Haur txikiak behatzen badi-
tugu, koloreztatze material
desberdinekin gutxi gora-
behera definituak dauden for-
ma eta koloreak irudikatzeko
duten beharraz ohartuko gara.

Margotu, marraztu eta arrasto-
ak uzteko atseginak ez du inon-
go motibazioaren beharrik.
Buztina, elurra, hondarra...
beren jolaserako espontaneoki
erabiltzen dituzten gaiak dira.
Beraientzat, material hauekin
eta beste batzuekin erlaziona-
tzeko modu naturala da. Hau
guztia ikusirik, Luquet bezala-
ko autoreek jarduera hau lane-
koa edo ludikoa ote den galde-
tu diote bere buruei. Une
honetan erantzunak ez du auke-
ra bat edo bestea definitzen eta
adostasun orokor bat dago
haurrarentzat marraztea, bere
zentzurik zabalenean, bizi-
beharra dela adierazten duena.
Behar ludikoa, adierazpene-
koa, hausnartzekoa zenbaite-
tan, oldartsu eta mugimenez-
koa beste tan, komunikaziozkoa
eta abar. Mota desberdinetako
nahiak kanporatzeko beharra
da, modu hautemangarriz adi-
erazteko beharra. Marraztea
bereganatze eta proiekzio pro-
zesu etengabea da. Zentzuen
bidez informazio handia jaso-
tzea ahalbideratzen du, bere
"ni"an barneratuz bere beharrei
forma berria emateko helbu-
ruarekin.

Marrazkiak gainera, material
desberdinak erabiltzea eragi-
ten du barne eta kanpo espe-
rientzia guztiei irteera emate-
ko, haurren adierazpen eta
behar ludikoak asez honela.

MARRAZKIA AHOZKOA
EZ DEN KOMUNIKABIDE
GISA

"Haur gehienentzat, jarduera
piktografikoa, esanak esan,
hizkuntza, adierazpen eta
komunikazio bidea, ekintza
sortzailea, autoatsegingarria...
da" Aubin, H. (1974, 401. or.).

Marrazkiaren alderdi komu-
nikatzaileak lan antropologiko
eta terapeutikoei, besteen arte-
an, bidea zabaldu die lagunen
ezagutzan dimentsio azpima-
rragarria eskainiz. Zalantzarik
gabe, marrazkia ahozko kode-
rik ez duen komunikabidea da
haurrarentzat. Aurretik dator
eta ahoz adierazteko ahalmena
eskuratu ondoren ere, zenbai-
tetan marrazkiaren bidez ordez-
katzen du.

Di Leok (1978, 11. or.) diag-
nostikoa egiterakoan haurren
marrazkiek eskaintzen duten
laguntzaz idatzi zuen liburua-
ren sarreran honela dio: "Hitzez
adierazteari uko egiteak, hau-
rrak arkatza eta papera hartu
eta hitzen bidez ahoz adierazi
ezin edo nahi ez duena inkon-
tzienteki adierazteko erraztasu-
narekin elkarjartzen da sarritan".

Ideia honekin bat datoz auto-
re asko, marrazkien komuni-
kazio funtzioa adieraziz haur
txikietan batez ere, ahozko
kodea emozio-adierazpen bide
bezala nahikoa eratu ez denean
batik bat.

1.- Marrazkia nortasunaren
adierazpen gisa

Carmen MAGANTO
Donostiako Psikologia

Fakultatea (EHU)
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Esperientziak adierazten digu
marraztea, hasiera batean sub-
jetiboa eta sinbolikoa den kode
baten bidez- ezin esan litekee-
na "kontatzeko" gai dena- adi-
tzera ematen dela. Lewis eta
Greene-k (1987, 12. or.) zera
diote: "Oso ohikoa da haurrak
aho-hizkuntza guztia menpe-
ratu aurretik, bat-bateko iru-
diek adierazpide egokiena
eskura diezaien. Hala eta guz-
tiz, helduaren hitz-jarioa lortu
ondoren ere, marrazki eta pin-
turak mintzamena baino ego-
kiagoak gerta dakizkioke bere
barne-barneko pentsamendu
eta sentimenduak adierazteko".

Zenbait autore marrazkiaren
adierazpenak duen garrantzian
harago doaz, aho-adierazpena-
ren gainetik ipiniz. Valery, P.k
Leonardo De Vinciri buruzko
bere entseguan dio, marraz-
kiak eta arteak orokorrean
hitzaren bidez adierazi ezin
dena adieraz dezakeela eta
zehaztasun eta ebidentzian
gainetik dagoela.

Debienne, M. C.rentzat
(1979, 140. or.) marrazkiak
funtzio bat badu hau da: adie-
razteko aukera, esatekoa, komu-
nikatzekoa eta hau da, marraz-
kia behatu eta aztertzen duen
psikologoarentzat alde aipaga-
rriena "harreman bide batean

bilakatu da, esateko modu
batean"..."Besteen begi aurrera
bere barne-mundua aurkeztu
duen haurrarekin erlazionatze-
ko bidea; mundu ezezaguna,
sentitzen denetik adierazi ezi-
na, imajinatzen denarena,
amesten denarena eta harre-
man ikuspuntu hau da zalan-
tzarik gabe marrazkiaz baliatu
nahi duenaren jarrera psikolo-
giko baliagarria".

Adierazpen bide honen harre-
mana eta elkarrizketa arloa
onartuz, lagunak bere marraz-
kien bidez bere baitaz zer esa-
ten digun galdetzen diogu
gure buruari: zer soma dezake-
gu grafiko bat begiratzerako-
an? "Bere buruaz" zer komuni-
katzen digu gizabanakoak?
Mota guztietako zirrarak,
nahiak, asmoak, benetako eta
irudikatutako esperientziak,
bere nortasuna osatzen duen
oro modu desberdinaz azal
liteke bere adierazpen grafikoan.

MARRAZKIA JARDUERA
TERAPEUTIKO GISA

Marrazkiaren balio terapeu-
tikoak lagunak bizitako zirrara
eta egoera mingotsak marraz-
kiaren bidez askatzeko ahal-
menean datza. Nahita edo
nahigabe gizabanakoan eragi-
ten duen katarsi hau, haur-kli-

nikan adierazpen-jarduera era-
bili eta trebatuenen artean
kokatzen du. Jolasarekin bate-
ra jarduera ludikoak dira, abe-
rastasun sinboliko eta elkarkor
handiarekin, bere eraketa eta
erabileran askeak, bere izatean
terapeutikoak.

Egiten dituen gizabanakoa-
rengan mingarriak gertatu
zaizkion esperientziak berregi-
nez, esperientzia hauek bersor-
tu eta konpontzeko aukera
eskaintzen zaiola baieztatzen
da. Hammer-ek (1978, 86. or.)
esaten du "... haurrarentzat
marrazkiak bere beldurrak,
itxaropenak eta fantasiak adie-
razteko bidea osatzen duela...
Marrazkia haurrarentzat
garrantzitsua dena eta kezka-
tzen duena komunikatzeko
bidea litzateke".

Garbi azaldu dugu haurrak
bere marrazkiaren bidez ahoz
adierazi ezin edo nahi ez lituz-
keen sentimenduak nola adie-
razten dituen. Honetan datza
bere balio terapeutikoak.

Corman-ek (1976, 16. or.)
teknika hau helburu terapeuti-
ko eta diagnostikatzaileekin
erabili duten autoreak aipatzen
ditu: Baudouin, André Berge,
Madeleine Rambert, Françoise
Dolto. Eta baita Ana Freud, D.
W. Winnicott, H. Aubin eta
arlo honetan bere esperientzia
eta ezagutza paregabea utzi
diguten hainbat eta hainbat ere.

Ondoriozta dezakegu marraz-
kiak antsietatea, beldurra eta
gorrotozko sentimenduak adie-
razteko aukera eskaintzen due-
la sozialki onargarria den
moduan. Haurrari ahalbidera-
tzen dio nork beraren emozio-
egoeraz erabilera konstruk-
tibista egin dezakeela
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deskubritzea. Norberaren sen-
timenduak ezagutu eta adie-
razteko beldurrik ez izatea eta
bide honetatik bere tentsioak
lasaitzea ahalbideratzen du.
Bere xede nagusia antolaketa
psikikoaren garapenean lagun-
tzea da, zenbaitetan estutzen
gaituzten beldurren aurrean
babes neurri nahasietara jotze-
ko beharrik gabe. Kramer, E.k
(1985, 39. or.) artearen aukera
terapeutikoez ari denean zera
argudiatzen du: "ukapen, abs-
tentzio... sistema baten bidez
gizabanakoaren oreka babesten
laguntzen dute sentimendu
zital eta arriskutsuetatik... Ez
gizabanako oro, ez gizarte oro
da berdinaren beldur, baina
inor ez da beldurretik libre".

Ahalmen terapeutiko hau
beste kontzeptuen artean subli-
maziokoan oinarritzen da.
Sublimazioak bulkadetatik
ondorioztatzen diren arrisku
mehatxuak gidatu eta bere
ahalmen suntsitzaileari modu
konstruktibistan aurre egiteko
bide baliogarriena osatzen du.
Sublimazioaren oinarrizko
ezaugarri bat, ordezkatutako
jarduerak sortzen duen beneta-
ko atsegin kopuru handia da.
Arteak eta marrazkiak buru
eta sortze gaitasuna egituratu
eta sustatzeko nahikoa energia
mugiarazten ditu, nortasun
sentimendua sendotuz eta
honela norberaren buruaren
onarpenean lagunduz.

Bukatzeko, Kramer E.ren
aipamena egiten dugu bere
bizitza eta lana II. Mundu
Gerran jarduera naziek eragin-
dako haurrekin eta beste mote-
tako eskola eta osasun zentroe-
tan artea jardun terapeutiko
gisa aztertzera eskaini duelako.

"Artea terapia gisa" izenburu-
pean idatzi zuen bere liburua
honela amaitzen du: "Arteak
nahastutako haurrarentzat
gizaki guztientzat duen xede
bera duela frogatu dudala espe-
ro dut; ideia eta sentimendu-
ekin esperimentazioa ahal-
b ideratzen duen bizitza
sinbolikoaren menperatzea
sortu; giza-bizitzaren konple-
xutasun eta kontraesanak age-
rian utzi; gizakiaren gaitasuna
frogatu gatazka gainditzeko eta
kaosetik abiatuz ordena sortze-
ko; eta azkenik atsegina sortu".
(Kramer, E. 1985, 239. or.).

MARRAZKIA ALDE EMO-
ZIONAL ETA GAITASUNEZ-
KO ADIERAZPEN GISA

Marrazkia, eta haur-marraz-
kia batik bat, garapen une
jakin batean lagun bat den
guztia isladatzeko bide balioga-
rri eta erabilgarritzat jotzen da.

Di Leok, haur oso txikien
marrazkiekin lan egin zuena
hauen garapena aztertuz, ideia
honetan sakontzen du. Bere
adierazpenetako bat jasotzen
dugu azaldu nahi dugunaren
inguruan: "... irudikapena ez
da adimenekoa soilik baizik
eta emozio elementuak barne-

raturik ditu..." eta jarraitzen
du esanaz: "... Haur txikiak
egindako marrazkiak irudika-
penak dira eta ez kopia eta bar-
ne errealismoa adierazten dute,
ez adimenekoa. Irudiek hau-
rrari berari buruzko erakusketa
osatzen dute eta gutxiago
marraztutako objetuari buruz-
koa. Irudiak elementu afektibo
zein kognitiboak barneratzen
ditu". Di Leo (1978, 20. or.).

Dimentsio afektibo eta kog-
nitibo hau haurraren nortasun
osoaren diagnostikoan erabili
izan dute arlo hauen garapena-
ren azteketan dabiltzan psiko-
logo eta pedagogoek. Honela,
marrazkia ebaluatua izan dai-
teke adin kronologiko jakin
batean oinarrituz; ondorioz,
adin horri dagokion helduta-
sun garapen maila egoki bat
itxaron liteke, baina ezin litez-
ke garapen kognitiboa sustatu
edo blokea lezaketen emozio-
alderdiak ahantzi, garapen
honen argibide izan bailitezke.

Arrazoi asko egon litezke
haur batek bere marrazkietan
bere heldutasun ahalmena adie-
razteko, bere garapen mentala
mailakatua ez izateko. Murriz-
keta afektiboak, oinarrizko
emozio estimuluen hutsuneak
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eta familia arteko harreman
oso hondatuek garapena eten
lezakete. Ingurua, ekonomia,
pedagogia eta amaierarik gabe-
ko aldagai parte hartzaileek
atzerapen, fijazio edo geldial-
dien sorburu izan litezke. Edo-
zein modutara, alderdi hauen
guztien konbinazioa agerian
geratzen da bere adierazpen
grafikoetan, esperientzia jasa-
ten duen haur bakoitzaren
banakotasun eta subjetibitate-
arekin.

Marrazkiaren xedeetako bat
ideia bat barneratu eta komu-
nikatzen duen objetu sinboli-
ko bat sortzea da. Ideia hau,
neurri handi batean, haurraren
nahi eta fantasiaren menpe
dago, baina objetu baten egi-
tea bere esku, adimen eta emo-
zio gaitasunen etengabeko
elkarrekintza behar duen
"ni"aren funtzio konplexua da.

NORTASUNAREN EZA-
GUTZA MARRAZKIAREN
BIDEZ: MARRAZKIA ELE-
MENTU PROIEKTIBO GISA

Marrazten duen lagunaren
nortasuna ezagutzeko marraz-
kien teknika erabiltzearen
azpian dagoen ideia, gizabana-
koen emozio kontziente edo
inkontzienteetan mota ezber-
dinetako ikerlanek ematen
duten ezagutzak babestua izan
da hasieratik. Caligor-ek (1960,
5. or.) esaten du: "Haitzuloeta-
ko gizakiaren garaietatik, giza-
kien arteko komunikabide gisa
erabilia izan da marrazkia;
gizabanakoak bere baitan due-
na adierazteko modu gisa".
Aurrerago eta ideia honetan
sakonduz (6. or.) "Marrazkie-
tan nortasunaren oinarrizko
elementuak isladatzen zituen
egituraketa alderdi nahikoa

iraunkorrak egongo direla
ondorioztatu zuen" gainera-
tzen du.

Gure jokaeraren azalpen guz-
tiak gure izateko, pentsatzeko
eta sentitzeko moduaren gutxi
gora-beherako, zuzenki edo
zeharkako, adierazle dira. Joka-
era grafikoa adierazpen modu
gisa onartzeak bere azpian aur-
ki litezkeen esanahi guztiak
onartzea suposatzen du.

Koppitz, E.k (1974, 99. or.)
eskola adinean dauden haurren
marrazkiak ikertu eta aztertu
ditu sistematikoki eta zera
ondorioztatzen du: "Azalpen
guztiek, marrazkiak barne,
egiten dituen haurrarentzat
esanahi eta helburu berezi bat
dute. Poztasun edo amorru
adierazpen bat izan liteke, edo
beldur eta estuasun garrasi
bat; galdera edo eskakizun bat
izan liteke; nahi edo fantasia
bat islada lezake, edo haurrak
ikusi edo esperimentatu duen
zerbait esan lezake. Haurrek
bere sentimendu eta jarrerak
marraztu litzakete irudi eta
ikur grafikoetan, aho kontzep-
tu abstraktuetan adierazi ahal
izan aurretik".

Marrazkiaren adierazpen gai-
tasunari buruzko baieztapen
hau, emozioak hitzen bidez
adierazteko baino erraztasun
handiagoa eskaintze honek,
Lewis eta Greenek sostengatua
da. Autore hauek, adierazpen
grafikoa eskola adinean dau-
den haurrengan tresna diag-
nostikatzaile eta terapeutiko
modura erabili dute. Bere espe-
rientziak, haurraren nortasuna
ezagutzeko marrazkiak duen
balio paregabea ondorioztatze-
ra daramakie. Haurra beti ez
da gai edo ez du nahi, bizi edo
sentitzen duena azaltzeko.

Hala ere, marrazkiak ahalbide-
ratzen dio hau guztia, bere
bizipenak modu gutxi gora-
behera arrazonalean itzultzen
dituen hitzak erabiltzeko beha-
rrik gabe.

Lewis eta Greenek diote
(1987, 12. or.): "Haur batek
adierazi ezin dituen edo nahi
ez dituen sentimenduak erra-
zago adierazten ditu bere
marrazki edo pinturen bidez.
Argitasunez pentsatzeko gogo-
rregiak edo nahasiegiak diren
emozioak bidea zabal dezakete
modu honetara. Maitasun eta
gorroto sentimenduek sortzen
dituzten erlazioak haurrak hitz
egokiz adierazi ezin ahal izate-
ko bezain indartsuak direnean,
marrazki eta pinturetan garbi
isladatzen dira. Laburbilduz,
haurrari hitzak falta zaizkione-
an pinturek argi eta garbi hitz
egiten dute".

Ahozko kodea grafikoaz
ordezkatu ahal izateak, beste
bide batetik ezezagunak diren
lagunaren nortasunaren alder-
diak ezagutu ahal izatea ahal-
bideratzen du ezbairik gabe.

Marrazkiaren bidez, haurrak
munduaz duen ikuspegia, nola
hautematen duen eta bertan
nola txertatzen den adierazten
digu. Bai formak eta baita
edukiak ere, osotasunean har-
tuz, haurraren nortasunaren
ikuspegi fenomenologikoa
ahalbideratzen digu.

Hammerrek (1978, 21. or.)
ere ideia honekin bat egiten du
ondorengoa adierazterakoan:
"... ziurtasunez baiezta liteke
lagun baten ekintza, adirazpen
edo erantzunak... bere kei-
nuek, hautemateak, sentimen-
duek, hautaketek, aho adieraz-
penek, ekintza motoreek...
bere nortasunaren arrastoak
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daramatzatela nolanahi ere".
Haurren zein helduen marraz-

kiak psikoanalisiaren teoriko-
ek aztertuak izan dira. Hauen
iritziz marrazkiek duten diag-
nostiko balioa lagunak bere
inkonziente eta mundu subli-
minalaz egiten duen "proiek-
zioan" oinarritzen da. Proiek-
zio hitza eta honen onarpena
psikologi korronte batzuen
zein besteen aldetik definizio
eta eztabaida ugariren ondoren
egin da. Marrazkietan proiek-
zioaz hitz egiterakoan, teoria
dinamikoak lagunengan dau-
den ezaugarrien kanporatzeaz
dihardu, bere bizitzan esanahia
duten irudien erlaziotik sor-
tuak eta bere baitatik kanpo
dauden objetu eta loturari
esleitzen direnak.

Hammerrek Proiekzio Grafi-
ko Teknikoei buruzko bere
liburuan dio Leonardo De Vin-
ci, sormenaren hainbat arlotan
jeinua izan zenak proiekzio
prozesua behatu zuen lehenen-
goa izan zela: "Marraztu edo
margotzen duen gizakiak ikas-
keta luzeen babesik ez badu,
egiten dituen irudiei bere gor-
putz esperientzia emateko joe-
ra du"... Hammerrek gehitzen
du Alfred Tunellek, beste artis-
ta zorrotz batek esan zuela:
"Artistak ez ditu gauzak diren
bezalakoak ikusten baizik eta
bera den bezalakoak". Ham-
mer (1978, 22. or.).

Frank de Verthelyik (1984,
18. or.) ekoizpen grafikoaz
ulertzen duena honela labur-
biltzen du: "Marrazki baten
ekoizpenean, gizabanakoaren
esperientzia bilduma osotik
mugimendu eta ideia patroi
bakarra azaleratzen da. Bere
esanahia, nortasunarekin erla-
zioan, antolakuntza eta hauta-

keta prozesu kontziente eta
inkontzienteak daudenetik
abiatzen da, irudikapenerako
ahalmen eskuragarri eta espe-
rientzien arteko harreman
mugagabeez gain, mugimen-
duaren antolakuntza dinami-
koa eta hautemandakoaren
irudikapen mentalarekin kon-
binazioan.

Proiekzioa psikologi dina-
mismo gisa definitzen da, eta
horren bitartez nork bere ezau-
garriak, sentimenduak, jarrera
eta ahaleginak ematen dizkio
inguruko objetuei (pertsona,
beste organismo, gauzak).
Proiekzioaren edukia pertsona-
rengandik bere baitakoa bezala
ezagutua izan liteke edo ez.

Emozio nahasmenak dituen
pertsona baten munduaren
hautamatea ez da beti zehatza
izaten. Ikuspuntu distortsio-
natuak izan litzake, eta bakoi-
tzaren ezaugarriak dituen mun-
duaren distortsioak marrazki
proiektiboetan agertzen dira
eta paperezko orrian erregis-
traturik geratzen dira. Bere
marrazkien elementu desber-
dinetan pertsonak jartzen duen
enfasi eta gauzatze grafiko oso-
aren arabera gauza asko jakite-
ra irits gaitezke, pertsona honi
gertatzen zaionari buruz, honek
nola eragiten dion eta aurre

nola egiten dion moduaz.
Marrazki proiektiboen inter-

pretazio arloa ere zenbait pos-
tulatu teorikotan oinarritzen
da:

a) Gizakiarengan joera dago
mundua modu antropomorfi-
ko batean ikusteko, norberaren
irudiaren bidez.

b) Inguruaren ikuspegi antro-
pomorfikoaren funtsa da
proiekzio mekanismoa.

d) Distortsioak proiekzio
mekanismoaren parte dira,
proiekzioak defentsa funtzioa
duen heinean, hau da, lagunak
bere baitan ukatzen duen hori
kanpoko munduan atxikitzeko
zerbitzuan dagoen heinean.

LABURPENA
Proiekzioa:
- Barruko esperientzia (barne

irudia) kanpoko munduan
kokatzea da.

- Aztergai denak ez du baka-
rrik ikusten duena marrazten,
batik bat sentitzen duena. Bere
alderdi subjetiboek definitzen
dute bere ahalegin objetiboa.

- Marrazkien ulermena esa-
nahi sinbolikoen desziframen-
duan oinarritzen da.

- Sinbolismo honek, despla-
zamendu eta ordezkapen meka-
nismoekin jarduten du.
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2.1. IRITZI OROKORRAK
- Hizkuntza grafikoa, inkon-

tzientea eta gorputz nitasune-
tik hurbilenekoena da.

- Ahozko adierazpenean zail-
tasunak dituzten edo eskola-
tze maila baxua dutenentzat
tresna eskuragarria da.

- Arrazoi berdinagatik, test
grafikoak oso baliogarriak
dira oraindik garbi hitz egi-
ten ez duten baina sinboliza-
zio maila ona duten haur txi-
kiekin erabiltzeko.

- Egiteko errazak eta mer-
keak dira.

- Test grafiko guztiak aho-
asoziazioekin osatzen direla kon-
tuan hartzea ezinbestekoa da.

-  Kontuan izan behar da
lagunaren maila sozio-ekono-
miko-kulturala ere, adin kro-
nologikoa eta bere helduta-
sun garapen maila.

- Grafikoek inkontzientetik

oso gertu dagoen ekoizpena
erakusten dute. Beraz, erre-
gresibo eta patologikoena
azaltzen dute. Ezinbestekoa
da beste test proiektibo eta
nortasunekoetatik bildutako
materialekin alderatzea.

- Bere kudeaketa erraza eta
denbora aurreztea.

- Oso baliogarria da grafi-
koaren formazko arauak kon-
tuan hartzea diagnostikoa
egiteko eta batez ere pronos-
tikoa egiteko. Eurak kontrol
kontzientetik libreago daude
edukin arauak baino.

- Paziente baten tratamen-
du psikoterapeutiko baten
jarraipenean oso garrantzitsua
da test grafiko berdinak ema-
tea eta ahal izanez gero orde-
na berdinean, alderatu ahal
izateko. Itxaron litekeena
edukin eta forma arau aldake-
ta egotea da. Azken hauek
dira, edukia eta forma, hobe-
rako aldatuak azaldu behar
dutenak nortasunaren erake-
taren alderdiez berri ematen
baitigute. Arau formalak dira
aldagarritasun zailenekoak.
Edukizkoak berriz, bere xehe-
tasunetan amets baten edukia
bezain aldagarriak dira, ez
horrela bere egituraketa.

- Grafikoetan estereotipia
agertzeak nortasunaren erake-
ta alderdietan huts bat ager-
tzen du. Ez du egonkortasuna
adierazten baizik eta zurrun-

tasuna. Estereotipia osoa edo
alde batekoa izan liteke.

- Marrazkietan plastikotasu-
na niaren indar handiagoaren
adierazle da, egoera desberdi-
netara egokitu daitekeena.

- Test grafikoak aho komu-
nikazio zailtasunak daudene-
an, lagunarekin komunika-
zioa hobetzeko baliabide ezin
hobeak izan litezke.

2.2. LANA BURUTZERA-
KOAN ERAGINA DUTEN
ALDERDIAK

Haurra:
- Adina (bere gain dituen

ezaugarri guztiekin).
- Sexua (elementu oso bereiz-

garriak daude).
- Adimen gaitasuna.
- Aho eta adierazpen grafiko

erraztasuna.
- Amets egiteko gaitasuna.
- Norberaren historia.
- Beste alderdi batzuk.

Aztertzailea:
- Zein paper jokatzen du

aztertzaileak.
- Burutzerakoan zein moti-

bazio agertzen dio haurrari.
- Zein erantzun emango dio

marrazkiari.
- Aho edukia eskatzen du

edo ez.

Materialak:
- Arkatza.
- Borragoma.

2.- Marrazkiari buruzko iritzi 
eta ezaugarri orokorrak

Lourdes OTERMIN
Psikologoa



- DIN A-4 papera.
-  Beste euskarri  batzuk:

lurra, horma, kartoia...
- Mota desberdinetako mar-

goak.

Gomendagarria da:
- Eskutitz neurriko paper

zuriak erabili aurrealde edo
atzealdean marrarik ez dute-
nak, hauek ekoizpena distor-
tsionatzen baitute, neurri
batean lagunaren jokaera
zuzendu edo nahastuz para-
metroak aurkezterakoan.

- Beti neurri berdineko pape-
rak erabiltzea lanerako psiko-
logi espazio berdina eskain-
tzearekin harremanetan dago
eta baita ere bere burua anto-
latu behar duen espazio iraun-
kor batekin.

- 2 zenbakiko arkatza erabi-

li (ez argia ez iluna). Honela
marra argia bada jakingo dugu
hau lagunak eginiko presio
eskasagatik dela.

- Arkatza ezabatzeko borra-
goma biguna erabili .  Test
grafiko proiektibo guztietara-
ko borragomak lagunaren
begi-bistan egon behar du.
Erabiltzen duen edo ez, zein
maiztasunarekin eta irudiaren
zein xehetasun ezabatzeko
jaso behar dugu.

- Komenigarria da test  mul-
tzoari  grafikoekin hasiera
ematea errazenak baitira.
Haurrei marraztea gustatzen
zaie. Adoleszente eta helduei
ere bai.

- Eroso eserita egotea.

(Erredakzioan itzulia)

IRAKASKUNTZARAKO
MATERIALAK

Landabarri, 4
Tel.: (94) 480 14 61

Faxa.: (94) 480 09 38
48940 LEIOAZUBIA

e d i t o r i a l a

a b c d e

f g h i j

k l m n o

p q r s t

u v x y z
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Helburu eta xede desberdi-
nak betetzen dituen teknika
oso erabilia da. Honengatik,
erabilera modua ez da berdina,
agindu eta materialak helburu
eta xedetan egokituz.

Marrazki librea berezko hiz-
kuntza da, hizkuntza horren
bidez haurrak bere unibertsoa-
ren irudia aurkezten digu.

Aztertu eta interpretatzea
ikertu, irakurtzen jakin eta
zentzua emateko ahoz deszifra-
tzea izango litzateke. Helbu-
rua ez litzateke diagnostiko
bat egitea izango, baizik eta
haurra eta berarekin dugun
erlazioa hobeto ezagutu eta
ulertzea eta bere emozio gara-
pena kontuan izatea.

Haurrari errazagoa egiten
zaio marrazki bidez kezkatzen
duena eta berarentzat garran-
tzitsua dena komunikatzea.
Zailtasun emozionalak dituz-
ten haurrak errazago pasa litezke
marrazkitik aho adierazpenera.

Kontuan izanik marrazkia

beti emozio esperientzia bat
dela, amaitzen duenean espe-
rientzia honetaz mintza dadin
aukera emango diogu (nola eta
zer somatu duen marrazkia
egiterakoan). Horretarako,
gomendagarria da haurrari
egin duen marrazkiari buruz
argibide gehiago edo zertxo-
bait gehiago idatz dezan eska-
tzea. Hau guztia egingo da
haurrak soma dezan irakaslea
haurrak egindako marrazkia
ikusi eta ulertzen interesaturik
dagoela eta bere barne-mun-
duaz eta bere alderdi afektibo-
emozionalaz arduratzen ari
dela frogatzeko.

Marrazki honen aurrean ira-
kaslearen jarrera marrazkiaren
esanahia ulertzeko pentsatzen
saiatzekoa da. Ulermen hau
haurrari itzultzen zaio, berare-
kin banatuz. Honela, bere
emozioak ulertu eta pentsatze-
ko gaitasunaren garapenean
laguntzeko bere pentsamendu
psikikoko aparatua prestatuz.
Irakasleak haurraren irakaspe-
neko bitartekari esanguratsu
moduan dihardu. Haurrak ira-
kasleak dakienagatik baino
gehiago berarekin duen erla-
zioaz ikasten du. Era honetara,
erlazio egoera honetan haurraren
buru-azterketan laguntzen dugu.

Honela haurrak marrazki
libreari beste edozein jarduera-
ri ematen ez dion zentzua
emango dio. Haurrak marraz-
kia amaitzen duenean, marraz-
tu duenaren esanahia aurkitu
arte begiratu eta aztertzea da
garrantzitsuena.

AGINDUA: "Marraztu edo
egin ezazu marrazki bat zuk
nahi duzunaz". Marrazkia amai-
tzen duenean eskatu: "idatzi
istorio bat edo konta iezadazu
zerbait marraztu duzunaz edo
marrazterakoan sentitu duzu-
naz" (agindu irekia).

MATERIALA: Papera, arka-
tza eta borragoma ohi den
bezala. Margoak eta beste for-
ma eta neurridun paperak.

ZUZENKETA ETA IN-
TERPRETAZIORAKO ME-
TODOLOGIA:

3.1. IRITZI GUESTALTI-
KOA

1. MARRAZKI LIBREA-
REN AZTERKETA ETA
INTERPRETAZIOA

Zuzenketa metolodogia
* Iritzi Guestatikoa:
Garrantzitsua da marrazkia

"arreta emozionaleko" jarreraz
bere osotasunean behatzea.
Emozionalki somarazten digun
lehen inpresiora adi egon behar
dugu, epai kritikoa bertan
behera utzi eta gugan esnarazten
dizkigun emozioez hunkituz.

* Ikuspegi global honen
ondotik azterketa egingo dugu
ondorengo pausoak jarraituz:

1) Alderdi formalen azterke-
ta edo esanahiaren gida.

2) Gaiaren azterketa.
3) Historiaren edo aho narra-

zioaren azterketa.
4) Marrazkiaren ulermena

haurraren funtzionamendu
multzoan.

HAU GUZTIA EGIN
LITEKE MARRAZKIAK

3.- Marrazki librea

Lupe APEZETXEA
Psikologoa

Errenteriako PAT
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BI ALDERDIRI AIPAMEN
EGITEN DIOLAKO: PRO-
IEKZIOA ETA FANTASIA.

Proiekzioa
Prozesua: kanpoko errealita-

tea + norberaren esperientzia;
objetuen irudikapen pertsona-
lak; proiektatzen du= marraz-
ten du.

Proiekzio guztiak prozesu
hautematzaile-kognitibo-emo-
zional bat suposatzen du.

Eragiten du: - garapen mai-
lak (burukoa, motriza, afekti-
boa eta abar.)

- Bere esperientziaren muga-
ketak.

Heldutasun handiagora gra-
fiko konbentzional eta errealis-
tagoak.

Heldutasun eza handiagora
grafiko subjetiboagoak.

Fantasia
* Haurrak marrazten duene-

an bere fantasien proiekzio bat
egiten du.

* Ez da objetu fisiko berdin-
berdina, despertsonalizatua,
afektibitaterik gabea, baizik
eta zentzua hartu duen obje-
tua, objetuarekin izandako
bizi-erlazioaren ondoren nik-
neronek sortua.

* Iritzi Guestaltikoa, hau-
rrak marrazten duen objetu
horrek zer esanahi duen bere-
tzat emozionalki ulertzea da:
nola sentitzen duen, berekiko
erlazioan nola sentitzen den;
bere "fantasiaz" zer proiekta-
tzen duen= bizi emozionala.

* Arriskuak:
- Proiekzio beraz eramaten

uztea.
- Esperientzia eza, ikuspuntu

honetatik marrazkiak ikusi eta
aztertzeko ohitura.

3.2. AZTERKETA FOR-
MALA

KOKAPENA:
Non kokatzen den gizabana-

koa kanpoko munduarekiko.
Orrialdean marrazkia antola-
tzen duen moduak bere antola-
kuntza eta planak egiteko gai-
tasunen argibideak ematen
dizkigu.

Erdian:
Jokaera emotiboagoa eta bere

baitatik autozuzenduagoa.
Ziurtasun handia.

Eskubian:
Bere emozioak kontrolatzen

ditu eta egonkor eta egokiagoa
da. Itxaroteko gaitasun han-
diagoa. Etorkizuna; barnerakoi-
tasuna= bulkadak atzeratzea.

Ezkerrean:
Atzeragarriagoa. Bulkadei

eta atsegin printzipioaren
lehenbaileheneko asetzeari eran-
tzuten dio. Kanporakoitasuna.

Goian:
Adimen ahalegina egiten

duenaren sentimendua.
Fantasian asebetetasuna.
Urruntasuna, eskuraezinta-

suna.
Behean:

Zehatzera zuzendua.
Errealitatean oinarritua iza-

tekoaren beharra.
Ziurtasun eza.
Orriaren ertzean:
Menpekotasuna, euskarria-

ren beharra. Independientea
izateko beldurra.

NEURRIA:
Ingurunera egokitzapena.

Autoestimazioaren errealismoa
(gutxiestea, guztiahaltasuna)

Txikia (paperaren 1/3 baino
gutxiago):

Moldakaiztasuna eta atzera-
tasunerako joera.

Gutxiagotasun sentimendua.
Handia (paperaren 2/3 baino

gehiago):
Niaren adierazpena. Egoki-

tzapena. Guztiahaltasuna.
Agresioa.

Oso handia ("ertzak ukitzen
ditu, irten egiten da, eten egi-
ten da"):

Ertzak gainditzen dituzte
inguruak nia hertsatzen du.

Kanpoko mugen aurrean frus-
trazioa.

Bulkaden hustuketa, karga
agresiboa, motore hustuketa.
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Fantasia gainkonpentsatuak.
- Neskak (marrazki librea)

oso txikiak: antsietate handi-
koak, mugatuak, autokontro-
latuak.

- Mutilak (marrazki librea)
oso txikiak: emozio-menpeko-
tasuna eta atzeratasuna.

Konprimatuak: deserosota-
sun, ahultasun, kartzela sen-
tsazioa.

PRESIOA:
Elkarrekin joaten diren mai-

la energetiko motoriko eta psi-
kikoa.

Indartsua: Gaitasun energeti-
koa. Asertzio-Antsietate handia.

Ahula: Murrizketa. Auto-
baieztatzeko ezintasuna. Maila
energetiko baxua.

Arrunta: Egokitzapena.
Indartsu-ahul arteko alda-

kuntzak: Bi gauzak interpre-
tatu, anbibalentzia; zein leku
eta zer marrazten dutenaren
arabera.

TRAZUA
Luzeak: bulkaden kontrola

kontrolatua bada, bestela ten-
tsioa edo koordinazio eza.

Motzak: Bulkatasuna.
Zuzenak eta angelutsuak:

Autobaieztatzaileak eta agresi-
boak.

Makurrak: Menpekoak,
emotibo eta sentiberak.

Hautsiak (norabiderik gabe-
ak): Desantolaketa joerak.

Zatituak edo zirriborra-
tuak: Antsietatea, lotsa, egoe-
ra berriei aurre egiteko eta
jokaeran zalantzak.

Indartua: Isolatzeko beha-
rra. Bulkada agresiboen kon-
trola.

Ezabatua: Zalantza, autoa-
tsekabea.

MUGIMENDUA:
Haur dohatsuena (edo adin

jakin batekoa, 9 urtetik aurrera).
Ez dute depresiboek ez eta

mentalki ahulak direnek egiten.
Zurruntasuna: Errepresioa
Babeserako mekanismo obse-

siboak
Konfidantza gutxiko, ziurta-

sunik gabeak, motzak, beldur-
tiak, malgutasun gutxiko eta
abarreko haurrak.

Beharrezkoa da esperientzia
kinestesiko positiboa.

SIMETRIA
Emozio-bizitzarekiko oreka

edo desoreka
Zurruntasuna: Obsesiboak-

konpultsiboak.
Nabarmena: depresiboena

gehiago.
Simetria eza: "informalak"

azpimarratzeko beharra.

XEHETASUNAK
Xehetasun eza: Hutsune

sentsazioa, pobretasuna.
Emozio-isolamendua babes

bezala.
Haurrak: Motibazio eta atse-

gin hutsunea.
Adimen murrizketa.
Balio eza eta apatia senti-

mendua.
Xehetasun desegokiak:

Buru-nahasmena.
Xehetasun gehiegizkoak:

Obsesibo-konpultsiboak.
Zurruntasun eta pedantekeria
sentsazioa.

Xehetasun zurrun eta erre-
pikatuak: Kanpoko arriskua-
ren aurrean babesa. Sentitzen
duen barruko kaosaren ondo-
ren, ingurua eta pertsonak
arriskutsuak ikustea eta beraie-
tatik babestu beharra.

ITZALA:
Orokorrean bere ulermenera-

ko antsietatea adierazten duela
esaten da. Itzaldutako leku eta
modua behatu behar da. Uler-
mena eta interpretazioa ondo-
rengo alderdi hauen elkarketa-
ren menpe dago.

Hedadura:
Marrazki osoa: Antsietate

handiko ezaugarria izaten da.
Garapen grafiko edo kognitibo
edo perspektibak, tridimen-
tsionalitateak, eskatua ez bada,
behintzat.

Xehetasun txikiak: itzaldu-
tako eremua eta lagun horren-
tzat izan lezakeen esanahia
behatu behar da. Gehienetan
gatazka, zalantza, galdera,
jakin-nahia, ezinegona eta abar
azaltzen duen eremua da.

Bizitasuna:
Indartsua: Antsietatea

nabarmenagoa litzateke.
Leuna: Gutxiago nabarmen-

duko litzake baina marrazkia-
ren ezaugarriak behatu behar-
ko lirateke.

Edozein modutara, galdetu
behar da zer gertatzen den lagu-
nak teknika hori erabiltzeko.

Kokagunea:
Marraztutako objetuaren

ezaugarriek ez dute itzaldura
justifikatzen. Honek itzaldu-
tako zatiarekiko kezka eta
antsietatearen interpretazioa
azpimarratzen du.

Justifikaturik dago, honen
interpretazioa heldutasun eta
alderdi kognitiboengatik izan
liteke.

(Erredakzioan itzulia)
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-Marrazkiak sintesi onargarri bat azaltzen du.
-Ideiek ildo bat daramate.

-Gestalten mantenduak; barneratuak.

-Sentimendu atseginak edo ez baina gutxienez
eramangarriak sortzen dituzte.
-Lagunaren adin kronologikoa, sexua eta talde sozio-
ekonomiko-kulturalarekin bat datozen irudiak dira.

-Margoaren erabilpena egokia da eta mugak
errespetatzen dira, 5 urtetik aurrera gutxienez.

-Irudi itzalduak agertzen badira, erabilpena hautatua
da, estuasuna sortzen duena adieraziz bezala, Niak
beste estuasun iturriak adierazi eta bereiz ditzake.

-Trazuak plastikoagoak dira, erdibideko presiokoak,
erritmoarekin. Antsiadun trazuak begibistako
antsietatez lagunduak.

-Irudiak ondo “ixten” dute enfasi handirik gabe.
Itxidura falta liteke baina Gestalta ongi badago
galera sentimenduak, gogoan hartzeko edo
babesteko zailtasuna adierazi dezake baina neurosi-
mugen barruan.

-Sintesia akastuna da.
-Ideia, norabiderik ez duen orden gabeko
xehetasun masa nahasia da.
-Gestalten hautsiak, desbarneratuak,
indargabetuak, edozein adinean arruntetik
kanpo dauden nahasmenak. Adibidez, hegazti
hanka duen gizona.
-Elementu maltzurrak agertzen dira, beldurra,
ukazioa edo emozio-harridura sortzen dutenak.
-Edozein adinerako ezohikoak dira. Adibidez:
poltsa itxurako gorputz begiduna,
dimentsiobakarreko ahoa, gorputzadarrak eta
abar.
-Margoaren erabilpen desegokia eta kontrolik
gabea, errealitatea eta mugak errespetatu gabe
(enbor berdea, zuhaitz adaburu gorria).
-Itzaldura guztia baztertzen duten marrazkiak
dira edo mugarik gabe erabiltzen dute margo
beltza bezala.

-Trazuak etenda daude, norabide gabeak edo
norabidea aldatzen dute. Kontrolik gabeko
trazuak dira, begibistako antsietate aztarnarik
gabekoak.
-Lagunarentzat ez daude “itxidurak”, besterik
gabe ematen dira, ez  ixteak ez dio ezer esaten,
ahokadura ezak, gardentasunak, elkarjartzea
eta perspektibek ez dute baliorik. Ez du
kexarik eta ez du zuzentzeko
nahirik...Adibidez, irudi bat bestearekin
nahasten da ezin delarik besoa batena edo
bestearena den bereizi, begi bat gizonarena edo
emakumearena den.

EGOKITUAK MOLDATU GABEAK

-Marrazteko bere ezintasunaren inguruko
aipamenak, ukatzen den arte.
-Lehenbailehen amaitzeko beharra.
-Gogo bizitasun handiegia: “Egina dago¡”  “Jo
zein erraza” “Zein ondo atera zaidan”.
-Gehiegizko autokritika edo/eta etengabea.
-Gaia aldatu beharra edo gutxi bat etorri.
-Mintzaira eta motriz jokaera desegokiak,
ezustekoak, “arraroak”.
-Marrazkia uzteko ezintasuna, gehiago eta
gehiago bete, norberarekin eraman.
-Etengabe laguntza eskatu edo balorazioaren
beharra jarraitu ahal izateko.
-Puskatzeko beharra.
-Inork ikus ez dezan bere nahia.
-Ezin edo nahia ez amaitu.

-Ahalik eta ongien egiteko ardura

-Introspekzioa.
-Balorazio egokia.

-Autokritika egokia.
-Gaiari bat etorri.
-Mintzaira eta motriz jokaera egoki eta lasaiak.

EZ EGOKIAKEGOKIAK

JOKAERA EGOKITU ETA MOLDATU GABEKO ZENBAIT ADIERAZLE

MARRAZKIAREN AURREAN JOKAERA MOTAK
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MIREN:
4 urte.
Neska. Alaba bakarra.
Zailtasunak zirela eta, 7 urte igaro ondoren eta gurasoek 40 urte zituztela jaio zen.
Haurdunaldian aborto arriskua izan zuen eta jaio ondoren arnasketa zailtasunak zirela medio, bost egun egon

zen inkubagailuan eta 30 egun hospitaleraturik.
Medikuak emandako diagnostikoa zera zioen: hil edo gurpildun aulkian geldi zitekeela.
Hainbeste zailtasun zituela ikusirik, gurasoek haurtzaindegira eramatea erabaki zuten.

KONTSULTA ARRAZOIA:
Eskolan zailtasunak.

ANALISIA:
1.-Zirriborroak (kontrolik gabeko kolore eta mugimenduak).

Ez dago errepresentaziorik.
2.-Zirriborroak borobiltzeko joera baina edukirik gabe.
3.-Edukiak agertzen hasi da. Aurrikusteko gai da eta daukan

errepresentazioa marrazten du.
4.-Aurretik esaten duena marrazten du.
5.-Lepoluzea (4 hanka eta orbanak). Barruan irudia dauka.

LABURPENA:
Sekuentzia honetan zera ikus dezakegu: eduki gabeko marraz-

kietatik edukia duten marrazkietara pasatzen hasi dela, baina
eduki horiek eskolan jasotakoak dira eta ez emozionalak edo
bibentzialak; honek oso ahulak direla esan nahi du.

4.- Aztertutako kasuak
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FLOR:
5 urte
Neska.
Jateko arazoak.
Bere hizkuntza umetua.
Marraztea oso gustokoa du, nahiz eta beti marrazki berdintsuak egin. Bere erlazionatzeko modua

oso murriztua da.
Orain besteen maila darama baina despistatua dabil.

ANALISIA:
Zer gertatzen da buru horretan? Errepikatzen diren elementuak: etxeak, buruak, zomorroak eta

loreak eta koloreak.

LABURPENA:
Bere marrazkietan zera ikus dezakegu: asko saiatu arren, buru horretan kezka handiak daudela.
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OSCAR:
7 urte.
Mutila.
Ikasteko arazo larriak.
Ezin du ez ikasi ezta memorizatu ere.
Plastikan, ordea, oso trebea dela diote, baina beste arloetan zailtasun handiak ditu.
Marrazkiak egiterakoan agertutako jarrerak: lasaitasun falta eta inguruan gertatzen zenarekiko

kezka.

INPRESIO GUESTALTIKOA:
Marrazki arraroak: galderak egin arazten dizkiguten marrazkiak. Adibidez, zer da hau? (hodiak,

etxeak hain estuak eta altuak, hainbeste antena).
Zurruntasuna, komunikatzeko arazoak, perfekzionismoa. Nabarmena, zehaztasun asko baina

marrazkiak bukatu gabe.
Lehenengo marrazkian, eskuineko aldean, bukatu gabe utzi du (ikusten diren triangeluak gabo-

netako argiak zirela zioen eta oraindik kalean jarri gabe zeudenez ezin zituela marraztu).

ANALISI FORMALA:
Kokapena: ezker, eskuin, behean=menpekotasuna eta defenditu beharra.
Neurria: altuegia, estuegia= klaustrofobia, larritasuna adierazten du.
Marraren indarra: indartsua=antsietatea.
Marra: zatitua eta zirriborratua=jokaeran zalantzak.
Mugimendua: zurruntasuna=beldurtia.
Xehetasuna: zurruntasuna eta gehiegizko xehetasunak=leku guztietan egon beharra (antenak).

LABURPENA:
Marrazki horiek ikusita zera esan dezakegu: bere esfortzu guztiak barruko eta kanpoko egoera kontrola-

tzeko erabiltzen dituela. Jarrera honek ez dio uzten ikasteko behar duen espazio mentala ondo erabiltzen.
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ARKAITZ:
Marrazki horiek 8 urtetik 12 urtera egindakoak dira.
12 urte zituela egin dute lehenengo kontsulta.
Kontsultaren arrazoia: ohera sartzerakoan erritualak eta pixa ezin kontrolatu izana.
Txikitan Legorekin jolastea asko guztatzen zitzaion. Ohera joan baino lehen beti marrazki bat

egin behar du, bere gaiak gerrarekin lotuta daude.
Betidanik inguruan bizkorra bezala kontsideratu dute.
Bere ama emakume bizkorra, menperatzailea eta intelektuala da.
Aita baztertuta dago eta gizon arrunta da.

ANALISIA:
INPRESIO GUESTALTIKOA:
Hasierakoak integratuagoak eta kontrolatuagoak dira.
Ondorengoak: zatituak eta suntsipena azaltzen da.

ANALISI FORMALA:
Kokapena: horri osoa beteta=muga eta arauak onartzeko arazoak ditu, goitik behera bizi dituela-

ko; bere barruko erasoari eta suntsipenari beldurra dio.
Hau dena kontrola dezan esfortzu handia egin behar du.
Tamaina: hasieran handia sentitzen da baina moldatzen da; ondoren barruan daukan nahigabe

hori zatitu egin behar du hobeto kontrolatzeko.
Marraren indarra: indartsua=antsietate handia.
Marra: luzea eta indartsua=antsietate eta bulkadak kontrolatzeko beharra.
Mugimendua: handia eta zurruntasuna=argia eta azkarra.
Xehetasunak: gehiegi eta errepikatuak=inguruan eta aurrean defenditzeko itzalak: sarritan erabil-

tzen ditu=antsietatea.

LABURPENA:
Sekuentzia hau behatuz zera ikus daiteke: mutil hau nola desegituratzen den, suntsipenak bere

barruko espazioa hartuz.
Oso azkarra izan arren, une horretan eskolan arazoak agertzen hasi zen.
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MARTA:
11 urte. Alaba bakarra.
Nahigabeko haurdunaldia. Ezkongabeak ziren.
Zortzi hilabete zituela jaioa.
Ondoren haurra eta ama azken honen amaren etxean bizi dira eta aita bere gurasoekin.
Hilabete eta erdi eman zion bularra, ondoren lanean hasi zen bi edo hiru ordu egunez.
Aitak garai honetan ez zuen lanarik.
Marta goizez bere amaren amak zaintzen zuen eta arratsaldez beste amonak.
Maiz gaixotzen zen.
Handik bi urtera ezkondu ziren (aitak lana aurkitu zuen) eta elkarrekin bizitzen hasi ziren.
Lo txarra zuen eta iluntasunari beldurra zion.
Printzesetara jolastea gustatzen zaio eta gainera bakarrik.

KONTSULTA ARRAZOIA:
Ikastolatik dator eta mantsotasuna nabari zaio. Beti bere munduan dago, deskonektatuta eta ira-

kurtzeko zailtasunak ditu.

INPRESIO GUESTALTIKOA:
Fantasia, zoragarria, arazorik ez ezkerrean.
Errealitatea, txakurra lotua, kokildua eskuinean.
Kokapena: errealitatean, lehena idealizazioa,

gerokoa zapaldua.
Neurria: egokia oro har (zuhaitzaren fruituak

ezik).
Mugimendua: zurruntasuna, segurtasun eza.

INPRESIO GUESTALTIKOA:
Anbibalentziza: jokoa, irrifarra, heriotza, tristura.

LABURPENA:
Lehenengo marrazkian zera ikus dezakegu: bere eguneroko

bizitza (zakur baten bizitza) hain gogorra egiten zaionez, ihes
egiten du  fantasia erabiliz. (printzesak, printzeak).

Bigarren marrazkian gurasoen eskakizunen aurrean dituen ezinak
azalerazten ditu.

Hirugarrenean gurasoekin lan eginez, bere adinera egokituagoa
dagoela ikusten dugu.
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Idazki hau "Lerro
arteko mezuak"
izenburuko

argitalpenaren
laburpena da. Haren
izen bereko bideoa
Iruñean aurkeztu
genuen HIK HASI
aldizkariak
antolaturiko "Haur
txikien marrazki
ekoizpenaren
bilakaera"
topaketetan. Bai
liburua eta bai
bideoa Iruñeko Udal
Patronatuko
Haurtzaro Haur
Eskolako hezitzaile
eta haurrekin
burututako
"Haurraren irudi
plastikoaren
hastapenak"
ikerlanean oinarrituta
daude, Isabel
Cabanellas izan
zelarik buru.

Ikerlan honen berezitasunik
azpimarragarriena eta lehena-
go aipatu duguna prozesu iker-
tzaile bera eta analisi didakti-
koaren arteko zatiketa eza da;
horretarako, haur eskola bate-
an burutu izanak aukera ezin
hobea eman digu bi analisi
mota hauek aldi berean landu
ahal izateko. Abierako hipote-
sietatik datuen egiaztapen eta
balorazioetaraino, hauek didak-
tikan duten eragina aztertzea
izan da beti gure helburu. Uste
dugu hezitzaileekin egindako
lan saioetan beraien jokabide
didaktikoen elkar-hausnarketa
ahalbidetu izan dugula nork
bere gelako ekintzez, esplizito-
ak nahiz inplizitoak, kritikoki
kontziente egin ahal izateko.

Azalpena argiago izaten
lagunduko duelako bakarrik
ausartzen gara bi gogoeta mota
hauek banantzea, nahiz gure
ikerketan zehar elkarrekin
aztertuak izan diren.

1.- Legoaia plastikoa-
ren inguruan

- Indize plastiko gutxi batzu-
ren konbinaketa erabiltzeak
esanahi ezberdinak komunika-
tzeko zera adierazten digu:
haurren espresio plastikoa
lehendabiziko momentutik
benetako lengoaiatzat har dai-
tekeela.

- Haurrak ohartzen dira anto-
laketa plastiko batzuekin beste
zenbaitekin baino hobeto
komunikatzen direla. Hori
horrela izanik ere, ez diete
biziki beharrezkoak zaizkien
beste  formei uko egiten, hau-
rrei espresatzeko balio baitie
nahiz eta hitzezko komunika-
zioa bezain arrakastatsua ez
dela ohartu.

- Behatu izan ditugun hau-
rrek (urte eta erdi eta hiru urte
eta erdi bitartekoak) beren
jokabide plastikoa egoera des-
berdinetara moldatzeko gauza
direla frogatu digute, aurreti-

Lerro arteko mezuak
Forma eta materia elkarrizketan

Alfredo HOYUELOS
Iruñeako Udal Patronatua

Isabel CABANELLAS
Psikologiako Departamentua

(NUP)
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ko esperientziak egoera berri
bakoitzaren aitzinean egunera-
tzen dituztelarik.

- Inguruarekiko komunika-
zioa ezaguera eta espresioaren
artekoa den prozesu bateratu
batetik sortzen da: gorputz
osoarekin jarduten duten bitar-
tean, irriparre, keinu, esku
bakar baten mugimendue-
kin... materia, argitasun, kolo-
re, ordena, neurriarekin bat
egiten dute.

- Naturaletik marrazten ari
direnean kasu, oso irtenbide
desberdinak aurkitzen dituzte
formak errepresentatu ahal iza-
teko, eta ez objektuak ezagu-
tzeko erabili duten sentimen
sistema horren menpeko irten-
bideak soilik. Irtenbide formal
anitz hauek ordurarte metatu-
tako esperientzia anitzetatik
ekintza plastikoa burutzerako
garaian azalerazten dituztenak
dira.

- Haurrak bere lehen keinue-
tan oinarriturik, objektuen
hirugarren dimentsioa ere gra-
fikoki errepresentatzeko gai
izan direla ikusirik, era poeti-
koan esanda ondorio hau atera
dezakegu: gauzak eskuetara
bizitzera datozenean eta inork
bere egiten dituenean, beha-
tzen artean, behatzen tartetan,
behatzen ertzetan irristatzen
direnean, materiaren azala bizi
dutenean, objektuaren hiruga-
rren dimentsio horren irudia
eraikitzen ari dira.

Gogoeta hauek abierako hipo-
tesira eramaten gaituzte berri-
ro. Haurrak bere estrategia
motrizak autoantolatuz kan-
poratzen ditu forma plastiko-
ak. Estrategia horiek bere ingu-
ru guztia taxutzen duen ekintza
sistematik bana ezinezkoak

suertatzen zaizkio.
Hipotesi honen inguruan

mamitu ditugun azterketak
planteamendu berriak egitea
ahalbidetzen digu, haurrek
indize plastikoekin sortutako
erlazioetan etengabeko berran-
tolaketa prozesu bat egiten
dutela baieztatzen baitigu.
Prozesu honen autoantolaketa-
rako modu ezberdinei ihardes-
ten dietela dirudi:

a) Orientabidea, indarra,
denboraren jokabideak taxu-
tzen dituzten autoantolatzeko
moduak.

b) Jokabideak era motrizean
kanporatzea ahalbidetzen dute-
nak.

c) Perzepziozko ekinbideak.
d) Lehendik dituzten irudi

mentalak, dagoeneko finkoak
eta ekintza plastikoak azalerazi
dituztenak.

Ekintza mota anitz honek
gure hipotesia zehaztera behar-
tzen gaitu beraz, zeren eta
posible bada haurra bera sor-
tzen doan ekintza mota hauek
eta komunikatzeko dituen
behar sozialak bateragarriak
izatea, gisa berean elkarrenga-
nako nahasmendu iturri ere
izan daitezke. Nahasketa hauek
aldaketa kualitatiboak ekar
ditzakete sistema bietan, bai

ekintza sisteman baita komu-
nikatzeko sortzen duen lengo-
aia plastikoan ere.

Laburbilduz, haurrak balia-
bide guztiak ditu bere heldu-
tasun mailaren arabera, ko-
munikatu ahal izateko
bideragarrienak diren jarrerak
aukeratzeko. Irakasle garen
neurrian, gure esku dago hau-
rrek lengoaia plastikora egiten
duten hurbilketa bizitzatik eta
pentsatzetik egin dezaten.
Horrek bide ihartuak baino
bihurtuko ez liratekeen ahal-
menak garatzeko posibilitatea
emango die.

2.- Didaktikaren 
inguruan
Didaktika gure ikerlanaren

zati funtsezkotzat hartzen
bagenuen ere, zenbait arlo
zehaztea komeni da. Ikerlan
honen hastapenetan eta bideo-
rako irudiak aztertzen ari gine-
nean, gure ofizioaren ajeagatik
seguruenik ere, zenbait kon-
tzeptu didaktiko atzetik segi-
ka zebilzkigula konturatu
ginen. Haurren jarduerak inter-
pretatzen ari ginenean, ikaske-
ta esanguratsua, konstruk-
tibismoa, sekuentziazioa,
jarraipena, aurreantolatzaileak,
garaiak, estadioak, programa-
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zioak, helburuak, sozializazioak,
curriculuma... bezalako kon-
tzeptuek kale itsu batean sar-
tzen gintuzten. Kontzeptu
hauen galbahetik pasatzen
genuen edozein haur-jarduera,
kontzeptu horietan bukatzen
zen. Horregatik kontzeptu
hauetatik eta didaktika beratik
ere aldentzeko ahalegin kon-
tzientea egin genuen. Haurren
jardueraren metaforara eta
poesiara hurbiltzeko saiakera
egin genuen. Horrela, geure
zentzua berreskuratu genuene-
an gogoeta didaktikoetara
itzuli ginen, baina aurreiritzi
gutxiagorekin.

Ideia hauen inguruan koka-
tzen ditugu ondorengo gogoe-
tak:

- Jarduera-programazio tek-
nologiko ezak utzi digu, guk
uste, haurrek garatzen dituz-
ten estrategia eta emozio aniz-
tasunari sor zaien begirunea
izatea, gutxiesten duen konpa-
raziorik gabe.

- Hainbat momentutan elkar-
lanean aritzeko gauza izan dira
haurrak, amankomunean zuten
proiektua aurrera ateratzeko,
buztinezko dorre baten erai-
kuntza kasu. Honek haurrak
trebeak direla erakusten digu,
bai interesak batzeko eta baita
beren erritmoak tartekatzeko
ere jardueren arteko elkarriz-

keta sortuz. Berebat, elkar
errespetuzko, hitzezko, afekti-
bo eta emoziozko konpromezu
sozialak sortzen dituzte. Beren
komunikazio bideek begira-
den lengoaia erabiltzen dute,
hala nola, elkarrizketa (hitzez-
koa ala ez) sortzeko eskakizu-
nak, hori bai, interes aman-
komunek ematen duten
koherentziaz eta helduenekin
bat etorri ez arren.

- Aurreikusitako helburu
programatzailerik gabeko
proiektu batek, haurrak buru-
belarri zerbaitetan aritzea eka-
rri du, bere oroimenak eta
memoriak berreskuratzea ahal-
bidetu du eta baita proiektua
noiz eta nola aldatu ere. Gai-
nera aldaketa trebe hauek kon-
plizitatean gordetzen dituzte hel-
duen iritzien aurka badoaz ere.

- Haurrek berezko egitasmo-
ak dituztela erakusten dute,
egitasmo malguak inondik
ere, eraldatuz doazenak. Bes-
talde, ez dituzte gure asmoak
ekiditen, badakite bakoitza-
rengandik eta taldearengandik
espero duguna. Baina hezitzai-
learen bitartekotasuna nego-
ziatua denean eta ez inposatua,
haurrei ebaluatzeko eta auke-
ratzeko parada eskaintzen zaie:
proposamena onartu, baztertu
edota beste baterako uzteko
aukera.

- Beren egitasmoak burutze-
ko seta ulerkor eta kognitiboa
dutela frogatu dute. Seta honek
makina bat estrategia proba-
tzera bultzatzen ditu, batere
mailakatu eta sekuentziatuak
ez direnak, hain zuzen ere.
Aitzitik, urruntzen eta elkar
aldatzen duten bideetatik dato-
zen saiakerak dira eta jardue-
rak (ez sentimenezko edo mani-
pulaziozkoak soilik) irauten
duen bitartean berraldatuko
direnak.

- Behin baino gehiagotan
hezitzaileek aitatu izan digute
haurrei eta beraien helburuei
jarraitu ezina. Helduen helbu-
ruak eta haurrenak ez ziren
berdinak. Aitorpen hau egite-
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ak, haurrek gure asmoetatik
egiten duten baldintza gabeko
etena erakusten digu. Haurrak
beraien ikaste prozesuaren
edukien eraikuntzako (afekti-
bo, kognitibo eta soziala) kola-
boratzaile kritikoak direla
onartzera eramango liguke
honek.

- Inposatzaileak ez diren
rolak hartuz gero zerbaiti emo-
zioz ekiteko eran uzten dute
heldua. Ez dadila irakaslea
haurren ikaste prozesuan oldar-
ka sartutako sudurluze arrotz
bat bezala ikusia izan. Aurrez
ipinitako helbururik gabe eta
kulturalki aberatsa den proiek-
tua izanez gero, errazago sor-
tuko da afektua haurrekin
dagoen helduarengan. Razio-
naltasun eta afektibotasunaren
artean banatzen den lan hau da
ikerketa honek berreskuratu
nahi duen balorea.

- Ikerlan honen subjektuek
ezezagunari beldur gutxi dio-
tela egiaztatzen digute. Gor-
putza, burua edo sentimen-
duak sartuko balituzte bezalaxe
sartzen dituzte eskuak ukime-
naren kaxan. Haurrek badakite
zerbait ezagutzeko jardun egin
behar dela eta ezkutuan dagoe-
na argitara atera nahi honek,
batere presarik gabe, sekulako
jolas serioa bailitzan, ikasten
ikasteko behar diren balore eta
jarreren jabetza osoa erakusten
du. Ezezagunak ez ditu geldia-
razten, autoikastearen arauen
sekretua argitu nahiko balute
bezala. San Juan de la Cruzen
hitzak ezagutuko balituzte
bezala: oraindaino ezagutzen
ez duzun puntura iristeko eza-
gutzen ez duzun bidea hartu
beharko duzu.

- Aurrekoari jarraituz ezustea

tresna didaktikoa bihurtzen
da, gainera. Ezagutu nahi duten
objektuarekin bat egitea ahal-
bidetzen du modu ezberdin
batez. Haurra bere emozioz
gidatzen da, magiaren eta ezus-
tearen iradokizunak jarraituz.
Horrek ezagutzeko ezohiko
estrategiaz baliatzera eramaten
du. Hala ere, ezustea haurrei
eskaini beharreko oparia dela
uste dugu, harekin nahi dute-
na egiteko. Ezin da izan hau-
rrak engainatzeko erabiltzen
dugun iruzurra. Ezin dugu
bitartekotasun didaktikoz
mozorrotu eta gure balizko
helburuak lortu ahal izateko
erabili. Harriduraren etikak
ezusteari errespetuz begiratze-
ra eramaten gaitu.

- Haurrek, beren jarreren
bidez, ikasi nahi genuena era-
kutsi digute. Geure jarrerek
aukera berriak ahalbidetu die-
zazkieketela ulertu eta jakite-
ko txanda da orain, gurekin
batera edo gure gogoz bestera ere.

- Ikerlan honetan zehar haur-
txoen kultura ulertzen saiatu
gara. Ideia hauek haurrekin
banatuz eta problematikoak
bihurtuz ziurtatzen dugu kul-

tura horretarako sarrera. Hau-
rrek erakusten digute bidea.
Beraiek beren ideiei gogorki ez
atxikitzeko gauza dira, eralda-
tzen badakite eta burutsuki
bilakatzen ere bai. Beti daude
erne kontzeptu berriak noiz
harrapatuko zain, beren helbu-
ruentzat ezegokiak gelditu
direnak baztertzea axola ez
balitzaie bezala.

(Erredakzioan itzulia)
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Ondorengo
lerroetan, aurre-
idazketarako

fitxa liburuek egiten
dituzten
proposamenei aurre
egiteko behar diren
gaitasun
grafomotoreak, 3tik
5 urte bitarteko haur
guztien berezko
ekoizpenetan
azaltzen direla
frogatzen saiatuko
gara. 

Zer gertatzen da gra-
fia fitxekin?

Guk ez dugu fitxarik erabil-
tzen. Ez dugu idazketa-irakur-
keta aprendizaiari aurre egi-
teko beharrezkoak diren
trebetasun grafikoak bultzatze-
ko pentsaturiko fitxik erabiltzen.

Guk ez dugu fitxarik erabil-
tzen. Eta guregana etorritako
hainbat jende harriturik geldi-
tu izan da, fitxa horiek trazu
zuzena, norabide zehatza...
konbentzio batzuk beregana-
tzeko behar-beharrezkotzat
jotzen baitute.

Ez dugu fitxarik erabiltzen,
ezagupenaren eraikuntzan
sinesten dugulako, berezko
ekintzari  eta ingurunearekiko
elkarrekintzari lehentasuna
emanez, eta ez dugu sinesten
berriz, kanpoko inposaketaz
ezagupena eraikiko denik.

Zergatik? Haurraren autono-
mia, iniziatiba, konfidantza
eta jakinmina bultzatuko duen
Hezkuntza Proiektu batean
sinesten dugulako, eta berezko
ekintzari  lehentasuna ematean
(haurrengandik sortutako ekin-
tzak, buruko antolaketa maila
handia duena bere baitan), hel-
buru horien lorpena errazten
dugula uste dugulako.

Ez  dugu nahi soil-soilik
berezkotasunean gelditu, berez-
ko ekintzak  bultzatzean baka-
rrik. Garapena indartu nahi
dugu elkarrekintzak oinarri-
tzat hartuz. Elkarrekintza
hauetan helduak ez ditu bere
ideiak inposatuko, baizik eta
haurren iniziatibak oinarritzat
hartuz, beraien trebeziak eta
ezaguerak handituko dituen
markoa hedatzen saiatuko da.

Marko hau helduak antolatu-
riko ekintza egituratuak defi-
nituko luke; hori bai, kontuan
harturik edozein ekintzak bi
alderdiak aldi berean dituela:
egituraketa eta berezkotasuna.

Egituraturiko ekintzaren
oinarrian berezko ekintza  egon
badaiteke ere, kontzeptu biak

Fitxak ala... Fitxarik
gabeko “dicha”?

Antzuolako Herri Ikastetxea
J.J. Kintela, M. Etxezarreta, R. Agiriano, A.
Zabalo, M. E. Irazabal, A. Mujika (Haur eta Lehen
Hezkuntzako 1. zikloko hezitzaile taldekoak)
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(berezkoa eta egituratua) gako-
en artean jarri nahi ditugu,
praktikan, ez bata eta ez bes-
tea, berezko hutsa edo egitura-
tu hutsa ez direlako.

Ondorioz, ekintza baten
aurrean gure helburua prakti-
ka mota bat diseinatzea izango
da, praktika honen baitan
aspektu zuzentzaile/ez zuzen-
tzailea izango direlarik.

Eta horregatik, trebetasun
grafomotoreen lorpenerako
lehentasuna berezko ekintzari
ematen badiogu ere, helduak
egituraturiko ekintza batzuk
proposatuko ditugu lorpen
horiek  aberasteko.

Gure eskolan, berezko espe-
rientzia grafomotoreak bultza-
tzeko espazio bat dugu. Ber-
tan, haurren ekimenetan
oinarrituz, proposamen zeha-
tzak egiten ditugu trebetasu-
nak hedatzearren. Adibide
batzuk:

- Haurrek ekarritako objetu
baten marrazkia, objetu hori
begi aurrean izanik: mugime-
naren/geldiketaren, soinua-
ren/isiltasunaren... adierazpen
grafikoa.

- Taldeko elkarrizketan sor-
tutako egoera baten adierazpen
grafikoa.

- Haurrengandik gertu dago-
en gertakizun batekin zer iku-
sia duten pertsonai edo egoe-
ren adierazpen grafikoa.

- Haur batek berez egindako
marrazki bat oinarritzat har-
tuz, proposamena talde osoari
zabaldu adierazpen grafiko
mailan.

Ez dugu fitxarik erabiltzen
(aurreko urteetan erabili badi-
tugu ere), aurre-idazketa lan-
tzeko liburuetan azaltzen diren
grafia guztiak, haurrek egiten

dituzten ekintzetan berez azal-
tzen direla ziur egotera iritsi
garelako.

Hasiera batean intuizioa
bazen ere, haurrek egindako
marrazkiak aztertzerakoan,
egiaztatzen joan ginen eta gaur
egun uste sendoa da.

Eta ondorengoaren egiaztape-
naren ondorioz, ustea sendoa da:

3 urtekin grafia hauek azal-
tzen dira:

- Borobilak, laukiak, lauki
zuzenak, triangeluak eta arku
itxiak

- Lerro bertikalak, horizonta-
lak, diagonalak, espiralak, uhi-
nak eta kiribilak.

- Aurreko grafien konbina-
keta: gurutzeak, ikoroskiak
(aspa, x), lerro hautsiaz osatu-
riko segida.

- Grafiak, antolaketarik gabe
azaltzen dira eta zehaztasun
gutxiko eta ondo landu gabeko
trazuak.

4 urtekin:

- Zentru bereko borobilak.
- Irudien konbinaketak iko-

roskiak eta gurutzeak erabiliz.

- Irudien lerrokadura: lauki,
zirkulu, triangelu eta irudien
konbinaketak.

- Lerro horizontal eta berti-
kal saila, lerro bat eta bestea
tartekatuz.

- Lerro bertikal eta diagonal
saila, lerro bat eta bestea tarte-
katuz.

- Grafia eta irudien konbina-
ketak gero eta aberatsagoak
dira.

- Simetriak.
- Espazioaren banaketa.
- Puntuak.
- Lehenengo esperientzia

automugatzaileak. Marko batez
mugaturiko grafiak gauzatzea:
lerro horizontal edo/eta berti-
kalak, markoa triangelu, karra-
tu eta laukizuzenak izanik.

- Letra eta zenbakiak.
- Trazua gero eta zehatzagoa da.
5 urtekin:

Orain arte grafia eta forma
guztiekin eginiko esperien-
tziak direla medio, grafien
arteko konbinaketa aberats eta
zailak agertzen dira.

Esperientzia automugatzaile-
ek lehentasuna hartzen dute.

- Trazuak zehaztasun handia-
goa hartzen du.

- Trazuaren tamaina txikia-
gotzen da. Miniaturak azaltzen
dira.

- Irudi berriak azaltzen dira:
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trapezioak, elipseak, izarrak,
bihotzak.

- Lerro horizontal eta berti-
kalak tartekatuz osaturiko sai-
la.

- Laberintoak.
- Letra eta zenbakien agerpe-

na handiagotzen da. Letrak
apaindu egiten dituzte.

Datu hauek argitaletxeak

proposaturiko grafiekin kon-
paratuko ditugu orain:

Konparaketa honen ondo-
rioz, fitxa liburuan proposa-
tzen diren grafia guztiak eta
baita proposatzen ez diren bes-
te batzuk ere ("beharrezkoak"
ez direlako) 3 urtetik 5 urte
bitarteko haur guztien berezko
ekoizpen grafikoetan azaltzen
direla baieztatu dugu.

Fitxa erabiliz edo
ez erabiliz, trebe-
tasun grafomotore
berdinak lor tu al
daitezke?

Argitaletxeek diseina-
tutako fitxak, gehiegi
nekatu gabe aztertzen
baditugu, begi eta eskuen
arteko koordinazioa eta
irakurketa-idazketaren
aprendizaia erraztuko

dituzten trebetasun grafomo-

toreak lortzeko pentsaturik
daudela esan genezake.

Fitxetan proposaturiko ari-
ketetan, ezarritako marku bati
zehazki lotzearen betebeharra
dago. Emaitza "egokia" izate-
ko, trazuaren sendotasuna
behar da eta baita esku eta
begien arteko koordinazio han-
dia ere.

Baina, berezko produkzio
grafikoak aztertzen baditugu,
hasiera batean egituratu gabe
azaltzen badira ere (trazu han-
diak, zehaztasun gutxirekin,
antolaketarako asmorik gabe),
pixkanaka egituratzen eta
mugatzen joango direla ikusi-
ko dugu.

Haurra bera izango da espa-
zioa antolatzen duena, antola-
keta horren barne grafia des-
berdinak eratuz, trazuaren
zehaztasunerako lagungarria
den esku-begien arteko koor-
dinazio maila on bat lortuz,
berdin-berdin. Hauexek izan-
go dira experientzi automuga-
tzaileak.

Gainera, beste kasutan gerta-
tzen ez den bezala, jarduera
oso esanguratsua izango da
haurrentzat.

Eta ez dezagun gure burua
engainatu: berezko jardueraren
bidez, idazketaren aprendi-
zaiari aurre egiteko trebetasu-
nak lortzen ez dituztenek, ez
dituzte grafiako fitxak erabi-
liaz ere lortuko. Azpimarratze-
koa da trebetasun gehiago
dituztenek, "behar" ez dute-
nek, fitxa hauek emanez gero,
erabiltzeko joera azaltzen dute-
la, ondo burutzeko trebetasu-
nekin kontatzen dutelako.

Beraz, esan genezake fitxak
erabiliz edo berezko jarduera
bultzatuz, trebetasun grafomo-

-Zirkulu, laukizuzena,
triangelu eta karratua.
-Lerro horizontalak.
-Lerro bertikalak.
-Lerro diagonalen saila.
-Lerro diagonalen saila
tartekatua.
-Espiralak.
-Uhinen saila.
-Bukle saila.
-Gurutzen saila.
-Ikoroskien saila.
-Arku eta kurbak.
-Marradura eta punteaketa.
-Bokalen saila.

-Lerro bertikal eta diagonalen
saila tartekatua.
-Lerro desberdinez osaturiko
saila.
-Karratuen saila.

-Triangeluen saila.

-Lerro horizontal eta
bertikalen saila tartekatua.

3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin
3 urtekin

3 urtekin, baina ez saila
bezala, izenak edo letra

solteak baizik.
4 urtekin

4 urtekin

4 urtekin, baina konposizio
baten barne (etxeak adibidez)

4 urtekin, baina konposizio
baten barne (teilatuak adibidez).

5 urtekin

ARGITALETXEAK BEREZKO JARDUERETAN
JASOTAKO EMAITZAK



3, 4 eta 5 urteko haurren berezko ekoizpenetan
jasotako emaitzak
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tore berdinak lortu daitezkela.
Baina itxaron. Ez dugu orain-

dik bukatu.
Pentsa dezagun fitxen erabil-

pena arau bat inposatzeko
zuzendua dela. Gauzak asko
aldatzen dira, orain "egiteko
era" desberdinez, aurkako ikus-
molde ideologikoz, erabat kon-
trajarrian dauden ikusmolde
ideologikoz.

Garbi dago idazketak, kode
unibertsala izateko, giza arauak
behar dituela eta giza araute-
giaren barne dagoela. Baina,
zein da giza araua sartzearen
asmoa?

Zer ezkutatzen da fitxa
inozente horren azpian?

Bi ikuspuntutatik uler deza-
kegu gaia:

1. Giza araua, talde bezala
identifikatzeko prozesutan
laguntzeko asmoz sartua
izatea.

Kasu honetan fitxa erabil-
tzea, taldeko partaide guztiak
egiten dituzten jarduera bezala
ulertzen da. Jarduerak talde
horren partaide sentitzea posi-
bilitatzen du, taldekideek bil-
duko ditu.

Baina, kontuan harturik tal-
de bezala identifikatzeko pro-

zesuari laguntzen dioten ekin-
tzak, modu natural batean sor-
tzen direnak zenbatezinak
direla, interpretazio hau nahi-
ko azalekoa iruditzen zaigu.
Denak ipuin berdina entzuten
dugunean, denak kanta berdi-
na ezagutu eta kantatzen dugu-
nean, eguneroko ohikeriak
egiten ditugunean (taldearen
topagunea, gelako eserto-
kiak...)... taldearen kontzien-
tzia lortzen da eta etengabe
bultza dezakegu.

Beraz, ez dugu nahikoa arra-
zoi topatzen fitxekin lan egite-
ko, helburua lorpen hori dela
arrazoitzea.
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2. Beste interpretazio bat
egin dezakegu, ideologikoki
asmo zehatzak dituen joera:
giza araua inposaketa bat da,
kanpotik inposatutako diszi-
plina gogorra ezartzeko mezu
subliminal bat daraman giza
araua, heteronomia indartu eta
autonomiaren garapena galeraz-
tea helburu nagusiak direlarik.

Haurrak bere kasa erabakiak
hartzen lagatzen ez duen kan-
poko giza agintea.

Ikusmolde hau eta guk ditu-
gun helburuak elkarren kontra

daude.
Fitxa

hori erabi-
liz, hezi-
tzaileak
inposatzen
du nola
egin behar
den grafia
konkretu
bat (ezke-

rretik-eskuinera, ezarritako
mugaren barruan, tamaina
zehatz batekoa...) eta bere
eskuetan haurren arteko kon-
paraketak egiteko tresna izan-
go du. Konparaketak dakar-
tzan ondorioak ikustea, agerian
egongo dira nahi duen edozei-
nentzako (haurrak barne) eta
aintzat hartzea gehien behar
duten haurrentzako oso kalte-
garriak izango dira.

Gure proposamenean, des-
berdintasun hauek hezitzaile-
entzako ez dira oharkabe pasa-
tzen, haurrentzat bai, berriz,

eta honi esker hain mingarriak
izan daitezkeen  konparazioak
gaindi ditzakegu.

Gure aukera argi eta garbi
ideologikoa dela esan dezakegu.

Guk ezetz esaten diogu kan-
potik ezarritako giza aginteari,
eta baietz, berriz, haurrek egi-
ten dituzten esperientzia auto-
mugatzaileei, hauen bitartez
konbentzionalak diren arau
grafikoak eraikitzen joango
direlako.

Gure oinarria taldearen berez-
ko jarduera izanik, kanpoko
agintearen menpe egon beha-
rrean, esperientzia automuga-
tzaileen bidez  norberak eraiki-
tzen duen barneko giza agintea
erabiliz,  grafiari aurre egitea
izango da gure gogoa, horrela
bilakatzen joan daitezen.

Argitaletxe baten proposamena
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Esperientzia hau
Iruñeako
Vazquez de

Mella Ikastetxean
burututakoa da,
hamabi urteko
haurrekin eta Leonor
Filipo, bere
andereñoaren
laguntzarekin.

I. Metodo, programa-
zio eta edukien ingu-
ruan

Metodoak: Zein metodo
jarraitzen dugu marrazten era-
kusteko? Metodo pilo itzela
nuen buruan lehen klaseak
ematen hasi nintzenean, egin
behar nuen, programatu behar
nuen... Geroxeago, errealitatea
eguraldi txarreko egun batean
bezala ernegaturik berrogei
haur begira nituela aurkitu
nintzen. Derrigorrezkoa zen
komunikazioren bat sortzea,
momentuz eusten zuten baina
lehertzeko prest zegoen aztora-
mena horren eta esan nahi nie-
naren artean. “Simetria”...
Simetria, ordena. Ezinezkoa da
komunikatzea. Haurrek begi-
ratzen ari zitzaizkidan martxan
jarriko zituen zerbaiten zai
bezala edo. Ozenki pentsatzen
hasi nintzen, kolore berdeak,
gorriak eta horiak oldarka sar-
tzen dira bapatean orri batean,
gainetik saltoka, izkutaketan
jolastuz, dena inbadituz.
Nahas-mahasian lehendabizi
eta geroxeago ordenaren bul-
kada lasaigarria dator, orden
berria ezarriz. Orain bai, orain
ezarri daiteke jokua.

Non dago nire simetriari
buruzko hitz-jasa? Dagoeneko
ez da beharrezkoa, aitzitik,
marrazki batzutan zerbaiten
simetria dago eta iruzkin ba-
tzuk egiten ditugu. Elkarriz-
keta baretsua da orain, beren
baitako esperientziatik baita-
tor, zentzuzkoa da, beharretik
sortutako ordena baita, nahas-
keriari estruktura berria ema-
teko bulkadarena, maila gora-
goko ordena.

Irakasleak bezala, beti dugu
metodoren bat aurkitzeko
nahia, ondo zehaztutako bide-
ren bat, baina beste ezer baino
lehen galdetzen al diegu geure
buruei zer nahiko ote genuke-
en lortzea? Haurrak homoge-
neizatzea baldin bada erdietsi
nahiko genukeena, denontzat
helburu berdinak izan eta epe
berean bete; ez badiogu ekin
behar diogun materiaren ari-
mari heltzen, orduan, metodoa
oso argia eta lineala nahiko
dugu: kopiatzeko fitxak, baliz-
ko marrazki librean saioren bat
edo beste, sortzaile izan eta
irudi artistikoak ikusteko ordu
finkoa, eta emaitzen ebaluazio
zenbakizkoa haurrei uztezko
etapa edo ahalmenen labelak
erasteko.

Ostera, gure asmoak baldin
badira artikulatzea, aniztasuna
errespetatzea, neska-mutikoe-

Plastikaren bidez
sortutako komunikazio
baten esperientzia
Metodoak, programazioak 
eta edukiak

Isabel CABANELLAS
Psikologiako Departamentua

(NUP)
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kin komunikazio handiagoa
sortzeko moduko balorazioa,
eskaintzen diegun materiala
irizpide kritikoz analizatzea,
eta honezaz gainera lengoaia
artistikoari buruz  helduak
duen jarrera baloratu nahi
izango bagenu, orduan, ezingo
genuke metodoa bide bakar-
tzat ulertu, bide anitz eta kon-
plexutzat baizik, “programa-
tu” beharrean “proiektuak”
asmatuko genituzke, “helbu-
ruak” konplitzearen ordez “uto-
piak” proposatuko genituzke.

Metodoaren porrota berare-
kiko gehiegizko atxikimen-
duan egon daiteke.

Gure proposamenetan nork
bere espresioa potentziatzeak
lekua baleuka, kontutan hartu
beharko genuke oraindik esna-
tzeke dituen bizipendun nes-
ka-mutikoak dauzkagula gure
aurrean eta bere pentsamen-
duaren jarraipena izan daiteke-
en keinua arkitzera bultzatu
beharko geniekela. Behatzek
egin dezatela parre edo negar,
suabe ala indarrez aritu daite-
zela paper gainean, kolorea
harrapatuko dutenak forma
bihurtuz, edo baraien desioak
bezain libre joaten utziko die-
nak. Eta horrelaxe hitz egin

beharko genieke haurrei, horre-
laxe ulertzen baitute eta.

Guk eta haurrek nahi dugu-
na kanpoko errealitatea irudi-
katzea baldin bada pentsatze-
koa da inguratzen gaituen
misterioa argitu beharrean
egongo garela, ikertu, detekti-
beak bezala orden izkutua bila-
tu, gauza guztien barne-egitu-
ra aurkitu.Haurrek beren
begiradekin, eskuen mugi-
menduekin, beren ekintzak
soinean eragingo dizkieten
oihartzunekin eraikiko dituzte
amaigabeko aldaerak, haurrek
jarrerak dituzten haina aldaketa.

Kolorea berriz, aukeratutako
edozein aldaerarentzat baliaga-
rria den sentimendutzat oso
erraz ulertzen dute. Ez dago
arau finkorik, kolorea antzeko
sentsazioen topagunea bihur-
tzen da.

Eta gure zuzendaritza? Hau-
rrak beraiek eta eskuartean
duten materia plastikoarekin
egin dezaketena jakitea eta
begirunez laguntzean datza
gure zuzendaritza. Irakasleak
ezinbestekoak diren jakintzak
beharko lituzke bere hizkeran,
keinuetan, eskuetan, hau da,
aukerak eskaintzen jakin, asko-
tan atzerapausoak beharrezko-

ak direla, ez gutxiezkoak, jakin,
sormenezko prozesu orotan
ilusio gora-beherak izaten
direla eta goiari nola eutsi
behar zaion jakin beharko
luke... Hau izan daiteke meto-
doa.

Egitasmoak eta progra-
mazioak

Nere baitako printzipio
didaktikoak agintzen didaten
bezala, aldez aurretiko ekin-
tzek harrarazten dituzten pro-
gramazioak, epe motzean lor-
tzeko eta ebaluatzeko helburuak
zerrendatzen dituztenak, behin
ere helduengandiko zalantza-
rik aurreikusten ez dituztenak,
inoiz ezustekorik atsegin ez
dituzten programazioak baz-
tertzea defendatzen dut. Pro-
gramazioak baztertzea helduek
ezarritako motibazioak, ordua
eta eguna dituztenak bazter-
tzea dakar; garai bertsuan erre-
pikatzen diren hitzak bazter-
tzea, erantzun jakinak dituzten
galderak baztertzea...

Horren guztiaren ordez,
proiektuak, egitasmoak balioz-
tatzea eta gauzatzea proposa-
tzen dut. Egitasmo hauek hau-
rren ideietatik, helduenetatik,
ingurutik, eskutan darabilki-
ten materialetik, era zirkula-
rrean sortu eta proposa daitez-
keen egoerak lirateke, eta
hezkuntza egoeran bertan bil-
tzen diren elementu horien
elkarreginean ateratzen denari
ematen diot benetako balioa,
helduak bere kulturaz eragiten
dituen egoerak, haurrek bere
haurtzaroko kultura bereziaz
eragiten dituenak....

Elkarrekintza honetan bada,
proiektuaren jarduna jardun
irekia da, zalantzaz beterikoa,
aurrez zehaztugabeko bidea
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duten hainbeste aukera irekiak
duena, eta honek  autonomia-
rekiko eta aniztasunarekiko
errespetoa eskatzen du ezin-
bestez. Ikastuneen ugaritasuna
proiektuetan gauzatzen dire-
netariko alderdi bat da: espa-
zio anizkunak, aukera ezberdin
askotako arloak, berritasunare-
kiko hurbilketa, eta hori guz-
tia gogorarazteko, berbizitze-
ko, jolasa, fantasia, harridura,
magia, zientzia, artea eta ame-
tsak barneratzeko.

Uler al dezakegu aniztasuna
gure neska-mutikoak progra-
matzen baditugu? Egiazko
proiektu zabal eta elkarrekin-
tzan oinarritutakoan leku egi-
ten ari zaizkie pluraltasunari
eta autonomiari. Eredu ebolu-
tiboetan oinarritutako proiek-
tuak ez dira irekiak, eboluzioa-
ren etapatan sailkatzen
dituztelako haurrak.

Etapak hezitzaileak lotzen
dituzten markoak dira eta haur
bakoitzarengandik espero due-
naz jarduten du; ez zaio ez
ikusten ez behatzen zer nola-
koa  agertzen den jakiteko. Eta
errealitateak erakusten digu-
nez modu ezberdin batez ekin
dezake, inguruarekiko atxiki-
men berezia izan dezake, beti
diferente gainera segun eta
zein momentutan, etapa edo
minututan den. Inguruarekiko
hurbilketa hori aldakorra izan
daiteke eta izatez da askotan.
Orduan bada, garapen jakin
bat edo etapa jakinetan oina-
rritutako programazio zorro-
tzak eragiten dizkigun marko
zorrotzak haurra den bezalakoa
ikustea galarazten ari zaigu,
bere garapenarekin batera bizi
den haurra.

Edukien inguruan
Irakasleak argi eta garbi edu-

ki behar ditu ikasleek berega-

natu ditzaketen edukien auto-
eraikuntzaren aukerak, baina
ez proposaturiko ekintza bakoi-
tzaren aurrean trinko eta finko
edukitzeraino. Haurraren eki-
menaren planifikatu gabeko
uneetan eraikitzen da ezague-
ra. Irakasleak bekarko luke
haurren lanetan azaltzen diren
edukiak irakurtzeko gai izan
eta haurra egiten ari denez
kontziente izaten lagun diezaion.

Lengoiaia plastikoaren pro-
zedurak, jarrerak eta kontzep-
tuak zeintzu diren argi behar
ditu izan irakasleak.

Materia itxuraldatzeko bitar-
teko diren ekintza mota ezber-
dinak dira PROZEDURAK.
Edozein teknika dela medio
bilakaera plastikoak eragiten
dituzten ekintzak, forman
dela, kolorean, bolumenean:
irristatzea, moztea, urratzea,
kentzea, tira egitea, pilatzea...
buztinez, akuarelaz, argizariez
gauza daitezkeen prozedurak dira.

JARREREK mundura hur-
biltzeko era berezia eragiten
dute, era artistikoa, modu dife-
rente bat hain zuzen ere. Gau-
za guztien izanaren eta egina-
ren bilaketa, eta haiek
errepresantetzeko modu zirra-
ratsuaren bilaketa sortzen dute.
Formak eta espazioak, errepre-
sentatzeko estrategia berriak
aurkitzeko borroka, materiala-
ren erabilerarako, kontzeptu

plastikoen autoeraikuntzara
eramango duen jarrera, ikerke-
ta, konpromezua, munduare-
kiko irekitasuna, hauek guz-
tiez osatzen dira jarrerak.

Egilearengan, artistarengan,
lan plastiko bat burutzerakoan
lan horren formak, ekintzak
eta formen arteko erlazioen
esanahian eraikitzen dira kon-
tzeptu plastikoak. Ekintza
horiek sinbolizatzen dutenaren
arabera sailka ditzakegu : inda-
rra, borroka, hurbilketa...edota
forma edo proportzioaren ara-
bera, errepresenta dezaketenez
: bidea, hasiera, tartea, puntua,
azalera, masa, irteunea; kolore-
en arabera; argitasun motak,
indarra eta ñabardurak, esa-
nahi afektiboaren baitan...

II. Ekintza zehatz bat:
proposamen baten ere-
dua.

Proposamen baten eredua,
sinpleki jarrita, horrela eman
daiteke:

a/Haur partehartzaileak:
hamabi urteko berrogeita bi
ikasle, kalitate kaxkarreko iru-
di estereotipatuak dituzten
fitxak erabiltzen dituzten esko-
la bateko aurrebaldintzekin.

b/Abierako proposame-
naren deskribapena: Ira-
kurgai batek iradokitako gaia.
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Esperientzia hau jolas eran
garatu zen. Azorinen paragrafo
bat irakurriko nuela adierazi
nien haurrei. Paragrafoak apro-
pos kendutako hitz batzuk fal-
ta zituen. Jandako hitz horien
errepresentapenean baino tes-
tuko adjetibo eta egoeretaz
ohar zitezen nahi nuen. Ikasle-
ek osagabeko paragrafoak sorra-
razten zizkieten irudiak marraz-
tu behar zituzten eta kolore
konposizioak eratu irakurgai-
tik igertzen zuten gaiarekin.

c/Edukien hautaketa:
-Prozedurak: Tekniken auke-

ra modura, argizari bigunak
koloreen nahasketarako trataera
arruntaren prozeduraren bidez.

-Kontzeptu eta aktibitateak:
Azpimarratu, garatu eta zuzendu
behar den guztia haurrek, ekin-
tzan sortzen diren berezko eduki
kontzeptualen eta aktibitateen
kontzientzia har dezaten.

d/Gelako espazioaren
antolamendua: Taldetan bil-
dutako mahai txikiak.

e/Materialen aurkezpena:
Haurren materialak erabili ziren.

f/Hipotesia: Lanari ekin
baino lehen haurrengan estere-
otipoz beterik agertzen ziren
jokabide grafikoetan eman
zitezkeen aldaketei buruzko
hipotesia egin genuen. Galdera
hauexek bururatu zitzaizkigun:

Zenbat denboran iraungo ote
zuten testuari adi? Zenbat den-
bora materia plastikoa aukeratze-
ko? Onartuko ote zuten proposa-
mena? Zein estrategia erabiliko
ote zuten konposaketa ebazteko?
Batik bat sortutako konposizioa
pertsonala izatearen posibilitate-
az galdetu genion geure buruari.
Ezagutuko ote zituzten testuan
azaltzen ziren kontzeptu batzu-
ren esanahiak? 

g/Irakaslearen rola: erre-
presentapen plastiko burutzeko
moduko kontzeptuak nabarmen-
tzen zituen irakurgaia izan zen.
Testuari asmakizun eta jolasaren
tankera eman zitzaion, testu
bakar hartatik erantzun anitzak
sustatzen ahalegindu zen, eta
haurra eta lortzen ari zen irudien
arteko etengabeko elkarrizketa
bultzatu nahi izan zen.

h/Lanen balorazioa: Lanean
ziharduten bitartean eta baita
lanak bukatu ondoren iruzkinak
egiten hasi ginen testu osoa aurre-
an zutela; konposizioa zela, hau-
tatutako baliabideak, erablitako
koloreen aberastasuna, kontzeptu
plastiko berrien jabetzaz, hauek
hutsean gera ez zitezen eta lorpen
hauen kontziente izateak beren
ikaste prozesuan baliagarri suerta
zekien.

(Erredakzioan itzulia)
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Ondoren agertzen dena izan zen
Azorinen “Castilla” idazlanetik erabili-
tako paragrafoa:

Hay nubes redondas, henchidas de un
blanco brillante, que destacan en las maña-
nas de primavera sobre los cielos traslúcidos.
Las hay como cendales tenues, que se perfi-
lan en un fondo lechoso. Las hay grises sobre
una lejanía gris. Las hay de carmín y de oro
en los ocasos inacabables, profundamente
melancólicos, de las llanuras. Las hay como
velloncitos iguales e innumerables, que
dejan ver por entre algun claro un pedazo de
cielo azul. Unas marchan lentas, pausadas;
otras pasan rápidamente. Algunas de color
de ceniza cuando cubren todo el firmamen-
to, dejan caer sobre la tierra una luz opaca,
tamizada, gris, que presta su encanto a los
paisajes otoñales.

Egokitutako paragrafoa
Las hay redondas, henchidas de un blanco

brillante, que destacan en las mañanas de
primavera......... Las  hay como cenda-
les tenues, que se perfilan en un fondo
lechoso. Las hay grises sobre una lejanía gris.
Las hay de carmín y de oro en los ocasos ina-
cabables, profundamente melancólicos de
las llanuras. Las hay como velloncitos igua-
les e innumerables, que dejan ver por entre
algún claro un pedazo de......azul. Unas
marchan lentas, pausadas; otras pasan rápi-
damente. Algunas, de color de ceni-
za,..........dejan caer........una luz opaca, tami-
zada, gris,.........Una banda de
color.........terroso, verde, pardo, glauco divi-
de un vasto manchón azul.






