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BIZILORE ESKOLA

Bizilore, Hazitik Kooperatibaren egitas-
moaren baitan kokatzen den eskola akti-
boa da.

Hezkuntza sailak Berrikuntza Metodologi-
koko proiektu gisa homologatutako 2-16 
urte bitarteko eskola gara.

Aurten, 8 bidelagun, 35 fa-
milia eta 57 haur gara.

 Identitate ikurrak ditugu...

 • Komunitate izaera.
 • Ratio zainduak.
 • Arreta pertsonalizatua.
 • Ikasketa esanguratsua, 

bidelaguntzaren bidez.
 • Familia eta eskolaren 

arteko elkarlana.
 • Familien inplikazio ak-

tiboa.

Gure begiradatik, umea, gaitasunez bete-
ta dagoen izakia da, ingurua ezagutzeko 
jakin min osoa duena.

Segurtasuna, afektua eta harreman 
osasuntsuak eraikitzea ahalbidetzen 
dugu.

Jolasean oinarrituta, au-
tonomian hezteko aukera 
du umeak Biziloren, egin 
nahi duena zeinekin egin 
nahi duen eta zenbat 
denboran zehar auke-
ratzeko testuingurua es-
kaintzen baitzaio.

Bidelaguntzan oinarri-
tuta, ume bakoitzaren 
erritmoa errespetatzea 
ziurtatzen dugu.

Bizloren,  
umeari den bezalakoa 

agertzeko aukera  
ematen diogu,  

bere barne gogoa 
entzun eta jarraitzeko 

aukera

BEGIRADA PEDAGOGIKOA
KONFIANTZA OINARRI



AKONPAINAMENDU EMOZIONALA,  
SENTIKORTASUNA OINARRI

Umea den bezalakoa onartzeari garrantzia 
berezia ematen diogu Biziloren.

Ume bakoitzak beraren behar, nahi, gogo 
zein gaitasunei bide emateko indar be-
rezia jartzen dugu.

Bide-laguntzan oinarritzen den errespe-
tuzko esku-hartzearen eta garapen osoa 
ahalbidetuko duen testuinguruaren pres-
taketan oinarritzen gara.

Eskolako helduak umeen hazkuntza eta 
hezkuntza prozesuan bidelagun dira:    
umeen altueran kokatzen gara, elkarri-

zketetan begietara begiratzen ditugu eta 
behaketa aktiboan dihardugu.

Egokitzapena, beraz, oso zaindua den ga-
raia da. Umeak bere inguru hurbila zabalt-
zen du eskolara datorrenean eta berau 
zaintzea erdigunean dugu.

Ume eta familia bakoitza bakarra da esko-
lara datorrenean. Hau dela eta, egokitza-
pen aldi bakoitza bakarra eta berezia da, 
egun batetik bestera eskolak familiarekin 
adostuz doana.

Sentikortasunez, umeengan  
behatutako beharrak  

egoki erantzun eta  
asetzen ditugu Biziloren

Egokitzapena: prozesu
indibidualizatua da,

familia eta ume bakoitzera
egokitzen dena







BIZILORE ESKOLA

Ikasketa, barrutik kanpora gertatzen den 
prozesutzat dugu Biziloren.

Umeen beharren artean dago ingurunea 
esploratzea eta ezagutza garatzea, ikaste-
ko nahia. 

Zientziak azaldu du eginez ikasten dela, 
emozioen bidez josten ditugula ezagutzak, 
gure bizipen zein esperientziekin bat egi-
ten dutenean. Hau dela eta, eguneroko 
egoera eta material manipulatiboen bi-
dez, umeentzako esanahia duten ezagutzak 
eraikitzen ditugu.

Hau guztia posible izateko, espazioak, 
materialak, egoerak eta denborak egoki 
prestatzen ditugu.

Biziloren, komunitate bat gara eta esko-
lako ume guztiek batera konpartitzen 
dituzte denbora batzuk.

Garapenari dagokionean, erantzun ego-
kiena emateko umeak hiru komunita-
teetan funtzionatzen dute eguneroko 
momentu batzuetan.

ESKOLA BAT,  
HIRU KOMUNITATE

ZUHAIXKAK

  8-12 urtekoak 
3 talde 

22 ume, 3 heldu

ADAXKAK

5-7 urtekoak 
2 talde 

19 ume, 2 heldu

HAZIAK

2-4 urtekoak 
2 talde 

16 ume, 2 heldu



TESTUINGURU PRESTATUA

Umeari osasuntsu hazi eta hezteko tes-
tuinguru prestatua eskaintzen zaio Bizi-
loren.

Umearen erritmoen errespetuan eta 
bere gaitasunekiko konfiantzan oinarrit-
zen dugu egunerokoa. Umeak, izateko, 
egiteko, galdetzeko, aurkitzeko, ukitze-
ko, sentitzeko, e.a. aukera bizi dezan.

Eskolako espazioak, materialak eta den-
borak umeen beharren eta garapenaren 
ezaugarrien arabera aukeratu eta anto-
latzen ditugu Biziloren.

Bizilore antolatzeko, umea erdigunean 
kokatzen dugu.

Eta umea ardatz duten iturri desberdine-
tatik edaten dugu. Beste askorekin batera 
pedagogo ezagun hauek jarraitzen ditugu:

Emi Pikler, Maria Montessori, Pestalozzi, 
Dewey, Decroly, Freinet, Neill, Rebeca 
Wild, Arno Stern, Loris Malaguzzi edota 
Howard Gardner.

Ume bakoitzak garatzeko, ikasteko eta 
harremantzeko behar duena aurki dezan 
ahalegintzen gara egunerokoan.

Ume bakoitza  
bat eta bakarra delako,  

Biziloreko eskaintza  
zaindua eta mimatua da, 

indibidualizatua

Umeak, izateko, egiteko,
pentsatzeko, galdetzeko,

aurkitzeko, ukitzeko, 
sortzeko, sentitzeko...

aukera bizi du egunero
Biziloren




