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Sarrera   
Zuhaitza eskola Waldorf Steiner pedagogiakoa da, eskuara du hizkuntza nagusitzat baina frantsesa, 
española, ingelesa eta alemandarra ere integratzen ditu. 1919an sortua, Waldorf-Steiner pedagogiak 
gizonaren askatasun kulturala du zutabetzat. Sinesten du, anbizioa, beldurra eta konpetizioaren 
ordez amodioa, fidantza eta bihotz-berotasunak haurrari eskainiko dietela lasaitasun eta indarra, 
zointzuk behar beharrezkoak izanen dituen eraldatzen den mundu batean aintzinatzeko eta haren 
bizi proiektua gauzatzeko. Waldorf eskolek munduan zehar eskola ainitzen kasik mende bateko 
esperientzia probetxu daukate baita UNESCOren ezagupena ere. 

 Haur guzieri idekia
Zuhaitza eskola haur guzientzat eskuragarri da, edozein motako bazterketarik gabe izan etnikoa, 
soziala, politikoa ala erlijiozkoa. Haurraren onena da agerian ezarria eta erakaslearen betebeharra da
haurrak oreka bat lor dezan. Haur bakoitza paregabekoa da, Steiner pedagogiak kondutan hartzen 
du elementu hori eta bakoitzaren beharrei erantzuten saiatzen da : izan intelektuala, eskuzkoa, 
artista edo zailtasun bereziak baditu ere. Guraso eta erakaslearen arteko harreman jarraikiari esker 
haur bakoitzarentzat ibilbide egokiena definitzen ahalko da.  

 Pedagogia ezberdina
Steiner pedagogia haurra pizten saiatzen da baita ikaskuntzarako duen bihotz berotasuna garatzen 
ere, eta hau guzti hau, giza harremanen elkarretaratzearen bitartez; ikasleen artekoa, ikasle eta 
erakasleen artekoa eta ingurunearekilakoa. Hori gauzatzeko adimen ezberdinak, zentzumenak eta 
alor artistikoa kondutan hartuak dira gaiak hurbiltzerakoan.
Steiner pedagogiak haurraren erritmoaren errespetua eta proposatuak zaizkion irudiak arreta 
haundiz zaintzen ditu. Haurrari bere osotasunean zuzendua da munduari idekidura bat eskainiz 
halaber. Steiner pedagogiaren berezitasunek, hala nola epeko erakaskuntzak, erreferentziazko 
erakasle batek gela berdina ziklo oso batez jarraitzeak edo gai baten barneratzea irakasgai 
ezberdinek aporta dezaketen ikuspuntuen bidez lantzeak, dute bere aberastasuna egiten.



I. Hezkuntza proiektua

 Aske, berdintasunean eta anaitasunez bizi
Horra Zuhaitza eskola zein balore saiatzen den gauzatzen bere hezkuntza ekintzan: ardura, gogoeta 
askatasuna, izpiritu kritikoa, irekitasuna, biziaren, izadiaren, gizabanakoaren, beste kulturen 
errespetua; besteekiko idekidura eta maitasuna. Erakaskuntza honek, haurraren potenzial guzien 
garatzea du xedetzat, horrela heldua izango denean bere zorte propioa manera ahalik eta askeenean 
gauzatzen ahalko du gizartearen aintzinamendu eta bilakaeran bere parte hartzea emanez. 

 Gogoeta, sentimendua eta nahikeria elikatu
Gizakia ezin daiteke osoki gauzatu bere gogoeta, sentimendua eta nahikeria garatu gabe. Waldorf-
Steiner pedagogiak hiru eremu hoien arteko oreka bat bilatzen du eta eremu bakoitzak dituen 
garapen legeak errespetatzen ditu. Honela, aipatutako eremu bakoitzaren baitan haur bakoitzaren 
garapen banakoa bermatzen du.
 

 Gorputza, arima eta izpiritua errespetatu
Zuhaitza eskolaren hezkuntza proiektuaren zutabea: gizaki guziak direla gorputz (dimentsio 
fisikoa), arima (dimentsio psikikoa) eta izpiritua (dimentsio espirituala). Hori jakin eta hezkuntzak 
janari egoki bat eskaini behar dio haurrari, urtez urte eta hiru dimentsio hoiek kondutan hartuz.

II. Pedagogia:

 Erakaslea, haurraren zutoin
Haur baratzean eskolan bezala, haurra urte batzuz egoiten da ber zutoinarekin, erakasle berezitu 
batzuz lagundurik. Horri esker zinezko harreman bat sortzen da erakaslea eta haurraren artean. 
Erakaslearen barne aztertzea baitezpadakoa da haur bakoitzaren parrean jarrera egokiena bila dezan.

 Giza garapena, pedagogiaren modelotzat
Rudolf Steinerren ustez, giza garapenaren etapa nagusiak zazpi urtero gertatzen dira. Zazpi urteko 
epe bat aurrerakoaren itxuraldatze bat denez, erakasleak dinamika hori erabiliko du haurrari behar 
duena eskaintzeko eta zein garapen aldietan den jakiteko. Zazpi urtero arimaren ahalmen berezi bat 
garatzen da: lehen "zazpialdian": nahikeria; bigarren "zazpialdian": sentimendua; hirugarren 
"zazpialdian": gogeta.
Zazpi urte arte haurrak nahikeria garatzen du. Bere ingurumenak liluraturik, aritzeko nahikeria bere 
baitan hartzen du, antzeratzearen gogoak bultzaturik. Erakasleak emaiten duen irudia imitatzeko 
duina izan dadin zaindu beharko du. Beharko du ere zaindu haurraren inguruan den mundua ontzat 
hautemana izan dadin.
Zazpi urtetik, hamalau urtera haurrak sentimendua probatzen du. Erakaslea saiatuko da bihotz 
oneko eskudantzia baten sentimendua jartzen bera eta haurraren artean den harremanean. 
Munduaren edertasuna komunikatuko dio, aprendizgoaren hurbilpen artistikoarekin adibidez.
Hamalau urtetik, hogeita bat urtera munduaren ikerketa zientifiko eta konzeptual bat garatzen da. 
Nerabezaroak duen egiaren gosea, gogoetaren alorrean, elikatzen da . 



 Ikasi eskuz, bihotzez eta buruarekin                                                             Haurrek 
lehenbizi ekai nobleekin kontaktuan izanik ikasten dute, hala nola lurra, harria, egurra, artilea...baita
animale eta landare munduekin ere. Eraldaketak konkretuki esperimentatzen dituzte, adibidez 
haziaren ereintzetik ogira, artile landugabetik artile tindatu eta ehuntzera, behiaren deiztetik 
esnekira...Ondotik, lehen mailako zikloan, eraldaketa hoiek artistikoki senditu eta adierazten ditu 
haurrak eta hoietarik aprendizgo konzeptualagoak sorraraziko ditu erakasleak. Haur bakoitza 
esperientzia, bizi artistikoa, senditzea, adierazpena eta aprendizgo sakon batez elikatua da. Horrela, 
haurrak giza esperientziaren elementu ezinbesteko eta lehenak lantzen ditu.
Haur baratzean, erritmoa eta errepikatzeari esker haurrak egunerokoan esperimentatzen duena 
sakonki integratzen ahalko du. Erritmoak eguneko, asteko eta urteko mailetan hedatzen dira. 
Jarraikitasunari esker haurrak sekuritate sentimendu bat garatzen du, baitezpadakoa dena urte 
horretan. 

 Gaiak
Lehen mailan, hiru ala bost asteko epeetan erakatsia dira gaiak. Ondotik, gaiak pausuan uzten dira 
maturazio bat eta ikasitakoaren barneratze sakon bat baimentzeko. Erritmo aktibitateak (garrantzi 
handikoak direla iritziz) musika kurtsoetan, euritmian, eta ikaste prozesuan laguntzen duten 
bestelako erritmo mugimenduetan ere aurkitzen dira.  

 Ingurumena eta bizi kalitatea
Eskolak inguru berde bat eskaintzen du baratze batekin. Kirola ala aktibitate pedagogiko ainitz 
kanpoan iragaiten dira. Altzari, jostailu eta material pedagogikoak ekai naturalez eginak dira eta 
artoski begiratuko da janariaren kalitatea. Izadiaren errespetua eta ekologia irakatsia zaie haurrei.

 Antroposofiaren ikusmoldetik
Steiner eskolaren hezkuntza proiektuak bere oinarri filosofiko eta antropologikoak antroposofian 
dauzka. Munduaren ikuspegi hori ez da sekulan ere haurreri erakatsia eta gurasoek ez dute bat egin 
beharrik munduaren ikuspegi honekin baina bai jakin eta errespetatu behar dutela eskolako 
erakasleen praktika pedagogikoak eta ondorioz metodologiak, oinarria munduaren ikuspegi honetan
duela.


