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Gonzalo Larruzeari elkarrizketa
Gizarte Zientziak ingelesez
Pedagogo sortzaileak:
Angelica Olvera
Jolas-terapia hezkuntzan
Orbela aterpetxea
Zuriñe Hidalgo, atzeko atetik
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“Akatsak akats, aitortu beharra dago ikastolek osatzen dutela 
dimentsio nazionala duen hezkuntza sare bakarra”
Tasio Erkizia

Urte baten baitan, gutxi asko, denboraren 

% 10 inguru ematen dute ume eta gaz-

teek eskola-testuinguruan. Gainerako 

denbora guztia eskolatik kanpo igaro-

tzen dute: etxean, kalean, aisialdiko ekintzetan, 

familian, lagunartean, ludotekan, liburutegian, 

gaztelekuan, parkean… Baina eskolari eta 

irakasleei eskatzen zaie elkarbizitza lantzeko, 

haur autonomoak hezteko, kooperatibismoa 

sustatzeko, ikasle eleaniztunak prestatzeko, 

umeak adimen emozionalean trebatzeko… Egia 

da eskolak eta irakasleek asko egin dezaketela, 

eta dezaketen guztia egin behar luketeela, baina 

gaur egun eskolaren eta irakasleen gain jartzen 

diren eskakizun guztiak betetzeak miraritik 

gehiago du errealitatetik baino.

Eskolak, berak bakarrik, ezin du. Horixe da Hik 

Hasik antolatuta Euskal Herriko 65 irakaslek 

Finlandiara egin dugun bidaiatik atera dugun 

ondorioetako bat. Izan ere, herrialde eskandi-

naviarrean gizarte osoa dago haurren heziketari 

begira; sistema bera da giltzarri, bere osota-

sunean, hezkuntzaren arloan hain eredugarri 

bilakatu den nazioan. Eta, sistema diogunean, 

umea erdigunean jarrita lanean diharduten en-

titate guztiez ari gara: ikastetxeez, noski, baina 

baita gobernuaz, administrazio lokalez, poli-

tikariez, komunikabideez, familiez, aisialdiko 

zerbitzuez, liburutegiez, gizarte zentroez eta 

bestelako elkarteez ere. Horiek guztiek, elkarre-

raginean, osatzen dutelako sistema.

Eta, horrek ez du esan nahi, inondik inora ere, 

eskolak eta irakasleek eurei dagokien ardura 

hartu behar ez dutenik. Kontrakoa baizik. Ikasi 

dugu Finlandiatik ikasleen heziketa-prozesua 

aberatsa izan dadin zein funtsezkoak diren bi 

EDOLR��DXWRQRPLD�HWD�NRQ¿DQW]D��+DXUUHQ�DXWR-

QRPLD�VXVWDW]HD�HWD�KDLHQJDQ�NRQ¿DQW]D�L]DWHD�
batetik; eta bestetik, ikastetxeei eta irakasleei 

DXWRQRPLD�HWD�NRQ¿DQW]D�HPDWHD��]HQWURNR�
eskola-proiektua taxutzeko, euren jardun peda-

gogikoa diseinatzeko, lan-taldeak egituratzeko, 

RUGXWHJLDN�HWD�D]WHUJDLDN�¿QNDW]HNR��VXVWDWX�
nahi dituzten balioak zehazteko… Ahaztu gabe 

DXWRQRPLDUHQ�HWD�NRQ¿DQW]DUHQ�LQIUHQW]XDQ�
konpromisoa eta erantzukizuna daudela. Horra 

hor, Euskal Herriko hezkuntza-sistemarako 

ere balio dezaketen bi oinarri: autonomia eta 

NRQ¿DQW]D�

Hain zuzen ere, horixe bera defendatzen du 

aldizkari honetako elkarrizketa nagusian Gon-

zalo Larruzea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako 

ikuskariak: autonomia handiagoa behar dutela 

zentroek; planteamendu irekiagoak egiteko 

aukera eman behar zaiela ikastetxeei. Izan ere, 

Larruzearen hitzetan, autonomiak, beste ezeren 

gainetik, hezkuntza-proiektu bat edukitzea esan 

nahi du, komunitate osoaren artean erabakitako 

hezkuntza-proiektu bat, horretarako beharrezko 

baliabideak eskuratuz eta prozesuak garatuz: 

“Gizarteak, nolabait, bere hezkuntza-sistema 

autogestionatu egin behar du, gizartea ahaldun-

du egin behar da eskola-komunitateetan, bakoi-

tzak bere proiektu propio eta singularra aurrera 

eraman dezan, nork bere hezkuntza-proiektua 

GH¿QLW]HNR��HWD�HUDEDNLW]HNR�QROD�JDUDWXNR�
duen; beti ere azken xede izanik ikasleen zerbi- 

tzura egotea, haien onurari eta ongizateari begi-

ra jardutea, hain zuzen”.

%YXSRSQME�IXE�OSRƙERX^E�EVHEX^��
sistema osoa eragile

ed
ito

ria
la

AUTONOMIAK HEZKUNTZA-PROIEKTU BAT 
EDUKITZEA ESAN NAHI DU, 
KOMUNITATE OSOAREN ARTEAN 
ERABAKITAKO HEZKUNTZA-PROIEKTU BAT, 
HORRETARAKO BEHARREZKO BALIABIDEAK 
ESKURATUZ ETA PROZESUAK GARATUZ. 
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����OS�)YWOEVEVIR�*SVY�0IKIE�
QSPHEX^IOS�TVSTSWEQIRE��IVIQY�I^�
IYWOEPHYRE�YX^M�IXE�IVIQY�QMWXSER�
WEVXY�RELM�HYXIR����YHEPIVVMIR�IWOEVMEVM�
FMHI�IQEXIOS��>IVVIRHE�LSVM�^EFEPHY�
IKMR�HE�E^OIR�LMPEFIXIER��SVHIE�����I^��
��IXMO�KSVE�HMVE�NEHE�IVIQY^�EPHEX^I�
OS�QS^MSEO�SREVXY�HMXY^XIR�LIVVMEO��
4YMY�IXE�3FERSWOS�YHEPEO�M^ER�HMVE�
^IVVIRHEVE�FEX^IR�E^OIREO�
)XE��LIVVM�X\MOMEO�WSMPMO�I^��2EJEVVSE�
IVHMEPHIER�TSTYPE^MS�LERHMIRE�HYXIR�
YHEPIVVMIO�IVI�SREVXY�FEMXYXI�QS^MSE��
>ERKS^E��8EJEPPE�IXE�)VVMFIVVM��FIWXIEO�
FIWXI�
/SRXVEVE��I^I^OS�KYX\M�NEWS�HMXY^XI�

IVIQY�QMWXSVE�MKEVSX^IOS�QS^MSIO��
3VEMRKS^��:MERE��%´SVFI�IXE�1E�
´IVYOS�YHEPFEX^EO�M^ER�HMVE�IWOEIVEVM�
YOS�IKMR�HMSXIREO��QS^MSE�FEFIWXY�
HYXIREO�IHS�SREVX^IOS�FMHIER�HMVI�
REO��FIVVM^�����MRKYVY�HMVE��-^ER�IVI��
QYKMQIRHY�LERHME�WSVXY�HE�IVIQY�
I^�IYWOEPHYRIER�^SRMƙOE^MSEVIR�
EYVOEOS�QS^MSIR�OSRXYVE��IXE�IVIQY�
QMWXSVE�TEWEX^IOS�IVEFEOME�MRKYVYOS�
LIVVMIXEVE�EVM�HE�LIHEX^IR��
3VEMR�EVXI��0M^EVVE�MRKYVYER�HEYHI�

EKMVME�SREVXY�HYXIR�LIVVM�KILMIREO��
IXE�LYVFMP�HYXI�IVIQY�QMWXSEVIR�
IXE�I^�IYWOEPHYREVIR�EVXIOS�QYKE��
0ERKE�LSVM�EVI�LIKSEPHIVEKS�QYKM�
HEMXIOIIPE�JVSKEXY�HY�4YMY��)VVMFI�
VVM�IXE�8EJEPPEOS�YHEPIO�IVI�QS^MSE�
SREVXY�M^EREO�
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%TMVMPEVIR���R�2EJEVVSEOS�+SFIVRYOS�TVIWMHIRXI�9\YI�&EVOSWM�HMQMWMSE�EYVOI^XY�
^MSR�.SWI�0YMW�1IRHS^EO��LEVO�SREVXY�IXE�1IRHS^EO�OEVKYE�YX^MVMO���2EJEVVSEOS�
+SFIVRYOS�IPIHYR�1EVME�7SPEREO�LEVXY�HY�,I^OYRX^E�OSRXWIMPEVM�OEVKYE��/SR�
XWIMPEVM�FIVVMEO�EHMIVE^M�HY�EYVVIOS�nPIQEM^EREVIR~�FMHIXMO�YVVEXYOS�HYIPE�FIVI�
MFMPFMHIE�
1IRHS^EO�^Y^IRHYXEOS�HITEVXEQIRHYE�EPFMWXI�MXYVVM�M^ER�HE��^IRFEMXIXER�

WEMPIER�LEVXYXEOS�IVEFEOMIR�SRHSVMS^�KSFIVRY�FEVVYER�HIWEHSWXEWYREO�EKIVMER�
KIVEXY�HMVIPEOS�ŜLI^OYRX^EVEOS�ERXSPEXYXEOS�PER�IWOEMRX^E�TYFPMOSEVIR�LEVMVE��
IWEXIVEOS��PEYOSER�LM^OYRX^E�KEMIXER�HEYHIR�TMX^EHYVEO�KSVHMR�FMPY^XY�^MVIRŜ��
FIWXI�EWOSXER�STSWM^MSEO�LI^OYRX^E�KEMIXER�IVI�LSVX^EO�^SVVSX^�IXE�EWII^MR�
IVEOYXWM�HMXYIPEOS��IXE�LEMRFEXIXER�WIOXSVI�FEVVYER�SRKM�YPIVXY�I^�HMVIR�IVEFEOMEO�
LEVXY�HMVIPEOS��1IRHS^EO�I^�HY�^ILE^XY��LEPE�IVI��^IMR�M^ER�HIR�SVEMR�PIQE�Y^XIVE�
IVEQER�HYIR�^MSE��1IRHS^EVIR�NEVHYR�TSPIQMOSIRIR�EVXIER�LI^OYRX^EVEOS�
HIMXYXEOS�PER�IWOEMRX^E�TYFPMOSE�HEKS��EYVVIRE�LEVVEFSXWE�S^IRHY�^IR�LM^OYRX^�
IWOEOM^YRIRKEXMO������PERTSWXY�IWOEMRM�^MXY^XIR������IYWOEVE^�IXE����KE^XIPERME^��
(�IVIHYE�IVIQY�I^�IYWOEPHYRIER�HEYHIR�IWOSPE�TYFPMOSIXEVE�IVEQEXIE�IVI�IKS�
OMXY�^EMS��IVVSROE�LERHME�M^ER�HE�IVIHYE�IWOEMRX^IR�HYXIR�MOEWXIX\IEO�YKEVMX^IR�
NSEXIE��IXE�LSVVIXEVEOS�OSQYRMOE^MS�OERTEMRE�IKSOMEO�IKMR�HMVIR�EY^MXER�NEVVM�
HE�LEMRFEXIXER��4%-�IVIHYEVIR�IFEPYE^MSE�IKMXIOS�EWQSE�IVI�LEWMIVEXMO�EHMIVE^M�
^YIR��)XE�EWOM�OVMXMOS�E^EPHY�^YIR�MVMX^ME��n4%-�I^EVVM�^IR�EYVVIMOYWTIRMO�IXE�TPERM�
ƙOE^MSVMO�KEFI~��-^ER�HMVE�KILMEKS������IOS�YVVMER��IWEXI�FEXIVEOS��HITEVXEQIR�
HYEO�EX^IVE�IKMR�^YIR�LM^OYRX^E�IWOSPIR�FYVY^EKMX^EVEOS�IKMRHEOS�M^IRHETI�
RIER��-QERSP�,EVERFYVY�IYWOEVE�MVEOEWPIE�LEYXEXY�^YIR�OEVKYVEOS��FEMRE�)8%OS�
OMHI�SLME�^IPE�IXE�942VIR�MRKYVYOS�WIOXSVIIXER�WSVXYVMOS�OVMXMOIR�LEVMVE��EX^IVE�
IKMR�^YIR��n%LYPI^ME�LSVM�IVEOYXWM�HYIR�KSFIVRYEVIRX^EX�I^�HYX�PER�IKMR�RELM~��
WEPEXY�^YIR�,EVERFYVYO�
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%VEFEOS��+MTY^OSEOS�IXE�&M^OEMOS�LI^OYRX^E�TYFPMOSER�QEVX\SEVIR���ER�IKMRMOS�
KVIFEO�TEVXI�LEVX^I�nSWS�^EFEPE~�M^ER�^YIR�WMRHMOEXY�HIMX^EMPIIR�EVEFIVE��0%&��
)0%�IXE�7XIMPEW��0ER�FEPHMRX^EO�LSFIX^IOS�IXE�LI^OYRX^E�WMWXIQE�TVSTMSE�IVEMOM�
X^IOS�IWOEXY�^YXIR��IXE�IKSIVE�nPEVVME~�OSRTSRX^IOS�nSMREVVM^OS�RIYVVMEO~�TVSTS�
WEXY��&EMRE�)YWOS�.EYVPEVMX^EO�I^�HMI�IVERX^YR��,SVVIKEXMO��FIWXI�FM�KVIFE�IKYRIVE�
HIMXY�HYXI��QEMEX^EVIR���ER�IXE���ER��&IVVM^�IVI��YRMFIVXWMXEXI^�OERTSOS�LI^OYR�
X^E�TYFPMOSOS�MVEOEWPIIM��LI^MOIXE�FIVI^MOS�PERKMPIIM��WYOEPHEVMIM�IXE�KEVFMX^EMPIIM�
IKMR�HMIXI�TEVXI�LEVX^IOS�HIME��FEMXE�,EYVVIWOSPEO�TEVX^YIVKSOSIM�IVI�
+ILMIRKS�WMRHMOEPEO�WEPEXY�HY�.EYVPEVMX^EO�I^�HEYOEPE�nFIRIXEOS~�EWQSVMO�

RIKS^MEX^IOS��n)^MRFIWXIOSE�HE�.EYVPEVMX^E�E^OIR�YVXIIXER�MRTSWEX^IR�EVM�HIR�
QYVVM^OIXEO�IXE�LI^OYRX^E�TSPMXMOE�IVVSXMO�EPHEX^IE��IXE�LSVVIO�KY^XMEO�LI^OYRX^E�
TYFPMOSER�IXE�LEYV�IWOSPIXER�WYJVMX^IR�EVM�KEVIR�IKSIVEVM�FYIPXE�IQEXIE~��EHMIVE^M�
HY�0%&IOS�1EMHIV�-^EKMVVIO�
+VIFE�I^�I^MO��QERMJIWXE^MSEO�IVI�IKMRKS�HMXY^XI�QEMEX^EVIR���ER�������IXER��

LMVY�LMVMFYVYIXER��&MPFSR��.IWYWIR�&MLSX^IXMO�EFMEXYOS�HE��+EWXIM^IR��&MPFS�TPE^E�
XMO��IXE�(SRSWXMER��&YPIFEVVIXMO��-OEWXIX\IIXER�IXE�FIWXI�LEMRFEX�WIOXSVIXER�IVI�
QSFMPM^E^MSEO�IKMRKS�HMXY^XI��3LEVXEVE^M�HYXI�HEXSVVIR�MOEWXYVXIER�QSFMPM^E^MSIR�
MPHSEVM�NEVVEMXYOS�HMSXIPE��nIKSIVE�OSRTSRHY�I^IER~�
)YWOS�.EYVPEVMX^EO��FIWXEPHI��ETMVMPEVIR���R�SREVXY�^MXYIR�EYVXIRKS�EYVVIOSRXYEO��

)0%VIR�EVEFIVE��nE^OIR�YVXISXEOS�QYVVM^OIXE�TSPMXMOEVM�NEVVEMTIRE�IQER�HMSXI��
IXE�QSFMPM^E^MSIR�EVVE^SME�FIVVIXWM�HYXI~��7MRHMOEXYIO����������OS�MOEWXYVXIE�
FEPMEX^IR�HYXI�IVVIJIVIRX^ME�KMWE��LI^OYRX^E�TYFPMOSEVIR�OEPMXEXIEVIR�KEMRFILIVE�
MWPEX^IOS��+EVEM�LEVM�FIKMVE�IKMR�HMXY^XI�IWOEIVEO��LI^OYRX^EVEOS�MRFIVXWMSE�LER�
HMX^IOS��FILMR�FILMRIOSXEWYRE�QYVVM^XIOS��PER�^IVVIRHEO�KYX\MIRI^�������PERKMPI�
KILMEKSVIOMR�LERHMX^IOS��IVVIXMVSE�IVVE^XIOS�IXE�PEKYRX^IOS�RIYVVMEO�FIVVIWOYVE�
X^IOS��IXE�SVHI^OETIREO�PILIR�IKYRIXMO�FIXIX^IOS��031')�IXE�nLEVIR�QSPHEOIXE�
LYXWE�HIR~�,I^MFIVVM�FIVXER�FILIVE�Y^XIE�IXE�IYWOEVE^OS�QYVKMPX^I�IVIHYE�KEVE� 
X^IE�IVI�KEPHIKMR�HYXI��.EYVPEVMX^EO�PERHY�RELM�HYIR�LI^OYRX^E�PIKIE^�IVI�QMRX^E�
XY�HMVE��I^MRFIWXIOS�NS�HYXI�WMRHMOEXYIR��LI^OYRX^E�IVEKMPIIR�IXE�LIVVMXEVVIR�TEVXI�
LEVX^IE�IXE�MVMX^ME�NEWSX^IE�
-OEWPI�VEXMSIM�HEKSOMIRI^��	����QYVVM^XIE�RELM�HYXI�WMRHMOEXYIO��-VEWXSV^EO�E^EPHY�

HYIRI^��MOEWXYVXI�LSRIXER��KIPE�FEOSMX^IOS�LIQIVIX^M�YQI�HEKS�����������OS�
MOEWXYVXIER��EPHM^��FEXI^FIWXIOSE�LEQE^E^TMOSE�M^ER�^IR��n6EXMSE�LERHMX^IR�EVM�
HMVE��PERKMPI�IXE�KIPE�OSTYVYE�QYVVM^XIOS~��-VEWXSV^EVIR�EVEFIVE��FIWXI�����KIPE�
^EFEPHY�FILEVOS�PMXY^OIXI����������OS�VEXMSIM�IYWXIOS��%YVXIRKS�PER�IWOEMRX^E�
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Z 
ero azpiko 15 graduko tenperaturan, 6 urteko haur 
bat, bera bakarrik, eskolara joateko eskiz kilometro 
eta erdiko bidea egiten ikus daiteke Finlandian. Ez 
da arraroa adin bertsuko umeak eskolatik etxera 

bueltan bizikletan ikustea ere. “Ama” eta “aita” esaten ika-
si ondotik, “liburutegi” da haurrek ahoskatzen duten lehen 
hitzetako bat, eta ohikoa da urtebete izan baino lehen ere 
umeei liburutegiko txartela egitea. 16 urterekin bere kasa 
bizitzen jarri ez dena, beranduenera ere 18 urterekin atera-
tzen da Finlandian gurasoen etxetik, gobernuak laguntzak 
ematen baitizkie horretarako, baina arrunta da adin-modu 
horretatik aurrera ikasketak lanarekin uztartzea ere. Enpre-
setan, berriz, astean behin edo bitan etxetik lan egiteko 
aholkatzen diete langileei eta gehien irabazten dutenek 
soldataren erdia gasta dezakete zergak ordaintzen. Pun-
WXDOLWDWHD�VDNUDWXD�GD�ÀQODQGLDUUHQW]DW��VHPDIRURD�JRUULDQ�
dela errepidea gurutzatzen duenari arraro begiratzen diote 
eta edozein ordutan edozein kaletan lasai paseatzen dute. 

Horiexek dira munduko hezkuntza-sistema eredugarriene-
tako bat duen herrialdearen ezaugarrietako batzuk. Askata-
VXQD��NRQÀDQW]D�HWD�HUUHVSHWXD�GLUD�NRPXQLWDWH�VXRPLDUUD-
ren hiru zutabe nagusiak gizartea antolatzerako orduan, eta 
beraz, baita hezkuntza-sistema egituratzerakoan ere. Hain 
zuzen ere, hori bera da hitza: sistema; Finlandian hezkun-
tza-sistema bere horretan delako ona, ez dute hitz egiten 
puntako zentro honetaz edota esperientzia eredugarri bat 
garatzen ari den beste eskola hartaz, baizik eta hezkuntzaz, 
bere osotasunean. Izan ere, haurra eta haren zaintza nahiz 
heziketa gizartea antolatzeko moduaren erdigunean jartzen 
saiatzen dira, eta ikasle orok prestakuntza altua izateko duen 
eskubidea bermatzen. Hain arrakastatsua den hezkuntza-
sistema ezagutzeko Helsinkin izan dira Euskal Herriko 65 
irakasle Hik Hasi-k antolatutako bidaia pedagogikoan. Päivi 
Lindberg eta Eeva Pentilla hezkuntzako adituen eskutik 

azalpen orokorrak jasotzeaz gain, Haur Hezkuntzako, Lehen 
Hezkuntzako, eta Bigarren Hezkuntzako hainbat zentro 
ikusteko aukera izan dute, baita liburutegiak, gizarte-zen-
troak nahiz unibertsitatea bisitatzekoa ere. 

1970eko hamarraldian jarri zen indarrean gaur egun ezagu-
tzen den Finlandiako hezkuntza-sistema. “Zorionez, garai 
hartan oso politikari jakintsuak izan genituen eta hezkun-
tzari zentralitatea ematea erabaki zuten. Harrezkero argi 
izan dugu gure herrialdea aurrera ateratzeko bi aberastasun-
iturri nagusi ditugula: zuhaitzak eta basoak alde batetik, 
eta pertsonak eta haien burmuinak bestetik. Hortaz, horiek 
zaintzea dagokigu”, dio Penttillak zorrotz. 

Eta azken 40 urte baino gehiagoko hezkuntza-politika ari da 
emaitzak ematen. PISAko datuen harira bilakatu da Finlan-
GLD�NDOLWDWH]NR�KH]NXQW]DUHQ�LNXU��EDLQD�HPDLW]RN�ÀQODQGLD-
rrek bazekitena baieztatu besterik ez dute egin: munduko 
hezkuntza-sistemarik onenetakoa duela herrialde eskandina-
viarrak. Finlandiak lortzen dituen emaitza bikainak, gainera, 
ekitatiboak dira, ikasle gehienek lortzen dituzte goi mailako 
puntuazioak, eta oso ikasle gutxik emaitza kaxkarrak. Oro 
har, herritarren hezkuntza-maila eta eskolatze-tasa altua da. 
Helduen artean, gutxienez herenak unibertsitateko maila 
gainditua du. Zailtasunak dituzten ikasleei laguntzeko, be-
rriz, estrategia zehatzak diseinatu dituzte, eta, horren ondo-
rioz, ikasturtea errepikatzen duten ikasleak % 2 dira soilik. 
Gainera, ia-ia ikasle guztiek amaitzen dute Oinarrizko 
Hezkuntza: porrota % 0,3koa da. Eta Oinarrizko Hezkuntza 
amaitutakoan, % 96k jarraitzen dute ikasten. Berdintasuna 
eta kalitatea, dira bada, Finlandiako hezkuntza-sistemaren 
bi zutarri nagusiak. Eta hezkuntza-sistema bera herrialdea-
ren ongizatearen eta garapenaren oinarri. 

Aurten betetzen ditu ehun urte Finlandiak estatu indepen-
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dente gisa, eta ia 50 urteko sendotasuna du hango hezkun-
tza-sistemak. 1917an, Errusian iraultza egin zutela baliatuz, 
independentzia aldarrikatu zuen Finlandiak edo Suomiko 
Errepublikak, Suediaren menpe ia 700 urte bizi izan ondo-
ren. Europako herrialde handienetakoa da azaleraz, baina 
txikienetakoa dentsitatez. Herrialdearen zatirik handienean 
suomieraz mintzatzen dira, eta iparraldean laponieraz. Baina 
ÀQODQGLDUUHQ����DUHQ�OHKHQ�KL]NXQW]D�VXHGLHUD�GHQH]��ÀQ-
ODQGLHUD�QDKL]�VXHGLHUD��ELDN�GLUD�RÀ]LDODN�KHUULDOGHDQ��HWD�
beraz, ikasleek eskoletan biak ikasten dituzte. 

Sendoa da Finlandiako hezkuntza-sistema. Irakasleek, 
herritarrek, komunikabideek eta politikariek babesten 
GXWH����HNR�KDPDUUDOGLDQ�HUUHIRUPD�VDNRQD�HJLQ�]XWHQ�
eta ordudanik, boterean aldaketak egon diren arren, poli-
tikariek adostasunari eutsi diote gaurdaino. Egonkortasun 
horren ardatzetako bat udalek duten esku-hartze maila da; 
erabakiak hartzeko nahiz baliabideak kudeatzeko eskumen 
handia baitute. Horrez gain, Hezkuntza Kontseilu Nazionala 
eta Hezkuntza Ministerioa arduratzen dira sistemaren an-
tolaketaz. Beti ere, eskolen autonomia zainduz: ikastetxeek 
egitasmo pedagogikoa zedarritzerakoan eta curriculuma 
zentroaren ezaugarrietara egokitzerakoan autonomia handia 
dute, baita eskolako lan-taldea erabakitzeko orduan ere. 
Zentro bakoitzaren hezkuntza-proiektuaren arabera hauta-
W]HQ�GLWX]WH�LUDNDVOHDN��HWD�SURIHVLRQDOLN�JHKLHQDN�ÀQNRDN�
eta iraunkorrak dira. 

Gako ugari ditu Finlandiako hezkuntza-sistemaren bikain-
tasunak, baina gako nagusietako bat sistemaren ezaugarri 
guztien elkarrekikotasuna da. Administrazio-antolaketa 
malgua, tokiko erakundeen indar eta esku-hartzea, komuni-
tatearen presentzia, ikasleen aniztasuna zaintzea, inklusioa, 
aukera berdintasuna, doakotasuna, metodologia, ikasleak 
duen protagonismoa, ardura, autonomia… ezaugarri horiek 
guztiak elkarreraginean garatzen dira Finlandiako eskoletan.

0-7 urteen artean heziketa zaintza da, eta zaintza, heziketa

Haurra jaio eta eskolara joaten denera arteko aldia —alegia, 
7 urte bete arte—zaintzaren arotzat hartzen da Finlandian. 
Umea eskolara hasten den bitartean, zaintza egokia jaso-
W]HD�KDXUUDUHQ�HVNXELGH�XQLEHUWVDO�JLVD�GHÀQLW]HQ�GXWH��
Haur Hezkuntzako aldia ere deitzen diote etapa horri, eta 
hezkuntza-sistemaren oinarritzat dute. 

Haurrak hamaika hilabete dituenera arte guraso batak edo 
besteak baimena har dezakete eta umea etxean zaindu. 
Baimen horietan soldata osoaren % 70 inguru kobratzen 
dute. Gurasoak lanean ari ez badira eta diru-sarrerarik ez 
badaukate, berriz, gobernuak oinarrizko diru-laguntza bat 
ematen die. 11 hilabeterekin, haur guztiek daukate Haur 
Hezkuntzako eta Zaintzako zerbitzu publikoetarako auke-
ra. Baina, era berean, gurasoek umeak etxean zaintzea 
erabakitzen badute, horretarako diru-laguntzak dauzkate. 
Lindbergek azaltzen duen eran, gazteenak hiru urte bete-
tzen dituen arte umeak etxean edukitzeko laguntza handiak 
dituzte: “Finlandiako kasuan haurrak etxean zaintzea haur-
zaintzako zerbitzu publikoen alternatiba da. Kasu batean 
zein bestean, umearen beharrak bertsuak direla suposatzen 
denez, laguntza publiko handiak eskura ditzakete gurasoek 
umeekin etxean geratzea erabakitzen badute”. Oinarrizko 
diru-kopuru berbera jasotzen dute umeak etxean zaintzea 
HUDEDNLW]HQ�GXWHQ�IDPLOLHN��%DLQD�KRUUH]�JDLQ��GLUX�NRSXUX�
JHKLJDUUL�EDW�HUH�EDGXWH�IDPLOLD�EDNRLW]DUHQ�GLUX�VDUUHUHQ�
DUDEHUD�NDONXODW]HQ�GHQD��+DOD��GLUX�JXW[LDJR�GXWHQ�IDPLOLHL�
laguntza handiagoa ematen zaie. Hori gobernuari dagokio-
nez. Baina, horrez gain, udal bakoitzak bere diru-laguntza 
sistema dauka. Era horretan, udalak hobeto kudea ditzake 
bere herrian umeen zaintzarako egon daitezkeen premiak. 

Gurasoek umea zaintza-zerbitzuren batera eramatea era-
bakitzen badute, berriz, Finlandiako legediaren arabera, 
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haurraren eskubide unibertsala da astean 20 orduko zaintza 
jasotzea. Haurren batek zaintza denbora gehiagoan behar 
duela ikusten bada, berriz, ordu gehiago ere egon daiteke. 
Izan ere, hezkuntza-adituak adierazten duen bezala, hau-
rrak babesteko ere erabiltzen dira zaintza-zerbitzu horiek. 
Zerbitzu horren % 14 ordaintzen dute gurasoek. Gastuaren 
% 30 gobernuak ordaintzen du, eta gainontzekoa udalak. 
Gurasoek ordaintzen duten kopurua diru-sarreren araberako 
GD��HWD�VDUUHUD�JXW[LNR�IDPLOLHQW]DW�GRDQ�GD��

Finlandian etxean haurtzaindegiak antolatzeko aukera ere 
bada, alegia, norbere etxean besteen umeak zaintzekoa, eta 
zerbitzu hori ere doakoa da. Euskal Herrian kabi-etxe gisara 
ezagutzen direnen antzekoak lirateke horiek. Kasu horretan, 
etxeko zaintzaile batek lau ume arte zaindu ditzake —haur-
eskoletako ratio berbera da hori—. Zaintzaile horiek ere 
prestatuta daude hezitzaile izateko, unibertsitateko ikasketak 
izan ditzakete, edota bestela, udalek antolatzen dituzten 
IRUPD]LR�NXUWVRHWDNR�LNDVWDURDN�HJLQDN��

Lindbergen esanetan, Finlandian 0-7 adin tartean zaintza 
eta heziketa-sistema modu integratuan ulertzen da. “Gure-
tzat aro horretan heziketa, irakaskuntza eta zaintza… dena 
gauza bera da. Europako zenbait tokitan heziketa uneak eta 
zaintza uneak bereizi egiten dira, baina guk dena pedago-
gia beraren barruan sartzen dugu. Gure ustez, aldi horretan 
heziketa zaintza da, eta zaintza, heziketa”. Eskaintzen duten 
zaintza-zerbitzua, ordea, oso zabala da —haurtzaindegi ba-
tzuk goizez ez ezik, arratsaldez zein gauez ere irekita daude, 
ordutegi berezian lan egiten duten gurasoentzat—, bermatu 
nahi baitute ume guztiek aukera berberak izatea zainketa eta 
KH]LNHWD�HJRNL�EDWHUDNR��(UD�EHUHDQ��IDPLOLD�EL]LW]DUHQ�HWD�
lan-arloaren arteko kontziliatzea ere sustatu nahi dute.

Haurra, eskubideak dituen herritarra

Gaur egun ezagutzen den Haur Hezkuntzako zaintza-
sistema 70eko hamarraldian sortu zuten. Hasiera batean, 
sozialdemokraten agendaren parte zen, eta eurak izan ziren 
���NR�]LNORDUHQ�GHIHQGDW]DLOH�VXWVXHQDN��+DLHQ�KHOEXUX�QD-
gusia zen emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna 
bultzatzea eta emakumeak etxetik kanpoko lan-mundurako 
jauzia eman zezan erraztasunak jartzea. 2000. urtetik aurre-
ra, ordea, ikuspegi hori aldatu egin zen zeharo: haurraren 
ongizateaz hitz egiten hasi ziren orduan, eta politikaren 
ikuspegitik ere haurra zentralitatean jartzen. “Jaiotzatik 
eskubideak dituen herritar oso gisa hautematen dugu umea, 
gaitasunak dituena —alegia, konpetentziaduna—, baina 
aldi berean hauskorra dena. Beraz, gure egitekoa izan behar 
du gaitasun horiek garatzeko aukerak eskaintzea umeari, 
baina umea pertsona konpetente gisa ikusteak ez du helduon 
erantzukizuna gutxitu behar haur horrekiko”, azaltzen du 
Lindbergek. Penttilak eransten duenez, “haur izatea ezau-

garri bat da, pertsona guztion baitan dirauena. Helduen hel-
buruak izan behar du haur-izaera hori ez zapuztea, guregan 
dagoen haurra hiltzen bada, garatzeko daukagun gaitasuna 
ere hil egingo delako”.

Horrexegatik guztiagatik, Lindbergek esplikatzen duenez, 
0-7 adin-tarteko zaintza-sistemaren barruan zerbitzu asko 
daude. Adibidez, jatorduak —gosaria, bazkaria eta aska-
ria—: “Haurrak nahikoa eta ondo jaten duela ziurtatu behar 
da, horrexegatik egunero jaten dutenaren balio nutritiboak 
oso neurtuta daude”. Haurren babeserako zerbitzuak ere 
eskaintzen dituzte zaintzaren barruan: “Haurren batek 
babeserako zerbitzu bereziren batzuk behar baditu, eman 
egiten zaizkio, heziketa- eta zaintza-politikak hala zehazten 
duelako”. Berdin gertatzen da osasun zerbitzuekin edota 
bestelako zaintzekin ere —logopedak, psikologoak…—. 
Gainera, Haurren Heziketa- eta Zaintza-Zerbitzuek elkarla-
nean jarduten dute gizarteko bestelako elkarte, erakunde eta 
zerbitzuekin. 

Zaintza eta heziketa ona bermatzeko hainbat ezaugarri iza-
ten dituzte kontuan Finlandiako haurtzaindegi edota zaintza-
zerbitzuetan:

- Langileak: Haur Hezkuntzako langile guztietatik heren 
EDW�LUDNDVOHDN�GLUD�HWD�JUDGX�PDLODNR�IRUPD]LRD�GDXND-
te gutxienez; langileen bi herenek, berriz, zaintza arloko 
ikasketak dituzte, alegia, Goi Mailako Lanbide Heziketako 
tituluak. 

- Ratioak: umeek 3 urte edo gutxiago badituzte, 4 haurrekin 
heldu bat egoten da. Eta, legeak talde bateko haur kopurua 
zehaztu beharrean, hiru hezitzaileri dagokion ume kopurua 
zehazten du. Beraz, errealitatean, gehienez 12 haurreko 
taldeak egiten dituzte, irakasle titulua duen zaintzaile ba-
WHNLQ�HWD�/DQELGH�+H]LNHWDNR�WLWXOXD�GXWHQ�EHVWH�EL�SURIH-
sionalekin egoten direnak. 3-6 adin-tartean, berriz, heldu 
bakoitzeko 8 haur da proportzioa, nahiz eta zenbait udalek 7 
haurrera mugatu kopuru hori —horixe da, adibidez, Helsin-
kiko kasua—. 

- Etxeen tankerako haur-eskolak: haur-talde bakoitza 
espazio anitzeko etxe antzeko eraikinetan egon ohi da. 
Sukaldea, tailerra, egoteko eta irakurtzeko gela, jolaserakoa, 
lanerakoa… izan ohi dituzte espazio horretan, haur-eskola-
ren arabera era batekoak edo bestekoak. Eskolara sartzean, 
oinetakoak eta berokiak kendu egiten dituzte, eta etxerako 
zapatilak jantzita eroso jartzen dira. Bizitokiak bezala, 
DOIRQEUHNLQ��ODQGDUHHNLQ��DSDLQJDUULHNLQ��ODQSDUHNLQ«�DWRQ-
duak egon ohi dira espazio horiek. Janaria eskolan bertan 
prestatzen dute edota auzoko nahiz herriko sukalde zentra-
letatik ekartzen dute, eta, irakasle eta ikasle, guztiek batera 
jaten dute bizpahiru mahairen bueltan jarrita —7 urtetik 
aurrera berriz, haur bakoitzak bere janaria zerbitzatzen du 
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eta era autonomoan jaten—. Jan ostean, sukaldea jasotzen 
dute eta espazio hori bera erabiltzen dute beste hamaika 
eginkizunetarako.  

- Aire librean ibiltzearen garrantzia: kanpoan jolasteko 
buzo eta katiuska bereziak erabiltzen dituzte haurrek Fin-
landian. Eskolako sarreran, txoko batean gordetzen dituzte, 
eta sartu eta irteten diren bakoitzean jantzi eta eranzten 
dira. Lokatzetan, uretan, elurretan, horbelpean… egunean 
bi orduz ibiltzen dira, egiten duen eguraldia egiten duelarik 
ere. Aire librean era autonomoan ibiltzeari eta ingurunea es-
ploratzeari berebiziko garrantzia ematen diote. Zero azpitik 
15 gradu baino gutxiago egiten baditu, orduan bai, barruan 
geratu ohi dira. 

- Jolasean oinarritutako pedagogia: haurrak jolasaren 
bidez ikasten duela kontuan izanik, oinarri horren gainean 
eraikitzen dute Finlandian haur-eskoletako jarduna. Barruko 
espazioetan, umeak nahieran ibiltzen dira batetik bestera, 
baina helduek asko bultzatzen dute haien parte-hartzea eta 
ekimena: “Azken batean, helduaren ardura pedagogikoa da 
egunean zehar sortzen diren momentuak aprobetxatu eta 
horiek heziketarako erabiltzea”. Gainera, Finlandian eskola 
parkeren baten, espazio libreren baten edota basoren baten 
aldamenean egon dadin saiatzen dira, eta hango espazioak 
berdegune askokoak, zabalak eta lauak direnez, gehienetan 
lortzen dute xede hori betetzea. Beraz, barruko espazioari 
ez ezik, kanpoan jolas egiteari ere garrantzia handia ematen 
diote. 

- Gurasoen inplikazioa: irakasleriak gidatzen du eskola 
)LQODQGLDQ��NRPXQLWDWHDUHNLQ�EDWHUD��EDLQD�IDPLOLHN�HXUHQ�
gain hartzen dute seme-alaben heziketaren ardura nagusia. 
Hezitzaile eta gurasoen arteko elkarlana egunerokoa da, be-
reziki, umeak eskolara eramaterakoan eta haien bila joaten 
direnean elkartzen dira. Eskola batetik bestera aldeak egon 
daitezkeen arren, nahiko era librean sartzen eta ateratzen 
dira gurasoak eskolatik, haien beharren arabera. Eskolaz 
kanpoko txangoak, irteerak, ekitaldiak… antolatzen ere par-
te hartzen dute gurasoek. Horietako batzuk egiteko, gainera, 
eskolako instalazioak erabiltzen dituzte edozein arratsalde-
tan nahiz asteburuetan. Eskolako ateak beraz, irekita daude 
IDPLOLHQW]DW�HWD�NRPXQLWDWHDUHQW]DW�

6 urterekin, LHko prestakuntzako ikasturtea

Derrigorrezko eskola 7 urterekin hasten badute ere, 6 urte-
rekin Lehen Hezkuntzarako prestaketarako ikasturtea egiten 
GXWH�KDXU�ÀQODQGLDUUHN��&XUULFXOXP�SURSLRD�GDXND�LNDV-
turte horrek eta 2015 arte aukerakoa bazen ere, harrezkero 
derrigorrezkoa da haur guztientzat. Egunean hiru edo lau 
orduko prestaketa egiten dute gehienera ere. 13 haur egoten 
dira irakasle batekin; kopuru hori 20 arte zabaltzeko aukera 

ere badute zentroek, baina kasu horretan beste hezitzaile 
bat gehitu behar izaten dute, laguntzaile gisa. Ikasturte hori 
haur-eskolako zentroetan egiten dute ikasle gehienek  
—nahiz eta kasu batzuetan eskoletan ere egin daitekeen—, 
eta derrigorrezko 3-4 orduak bete ostean, gainontzeko hau-
rrekin batera egon ohi dira bestelako zaintza-zerbitzuetan. 
LHrako prestaketa gisa egiten duten ikasturte horren atzean 
GDJRHQ�RLQDUUL]NR�ÀORVRÀD�KDXU�KH]NXQW]DNRDUHQ�DQW]HNRD�
GD��&XUULFXOXPHDQ�]HKD]WHQ�GHQ�PRGXDQ��KDX[H�GD�IXQWVD��
ikaskuntza harremanen bidez gertatzen da, bai kideen eta 
irakasleen artekoetan, bai ingurumenarekiko harremanean, 
eta, beraz, hor jarri behar da arreta. Horrez gain, LHrako 
SUHVWDNHWD�LNDVWXUWHUDNR�2LQDUUL]NR�&XUULFXOXPDN�RQGRNR�
DUORDN�]HKD]WHQ�GLWX��KDXUUHQ�JDUDSHQ�VR]LDOD��ÀVLNRD�HWD�
psikikoa zaintzea; jakintza eta trebetasunak lantzeko auke-
rak eskaintzea; elkarrenganako errespetuzko interakzioa, 
LNDVNXQW]D�HVSHULHQW]LD�DQLW]DN��HWD�IHHGEDFN�SRVLWLERD�HWD�
irudimentsua sustatzea; jolasa, ikaskuntza dibertigarri eta 
irudimentsutzat harturik jardutea; eguneroko zereginak 
praktikatzea; eta haurrak parte-hartzaile aktibo gisa haute-
matea.

%YXSRSQME�IXE�OSRƙERX^E��LI^OYRX^EVIR�^YXEVVM

Haur-Hezkuntzako heziketa-sistema bezalaxe, Oinarrizko 
Hezkuntzakoa nahiz Bigarren Hezkuntzakoa ere 70eko ha-
PDUUDOGLNR�KH]NXQW]D�HUUHIRUPDUHQ�JDUDLDQ�ÀQNDWX�]LWX]WHQ��
7 urterekin hasi eta 16-17 arte derrigorrezko eskolatze-al-
GLNR�LNDVNHWDN�HJLQ�EHKDU�L]DWHQ�GLWX]WH�ÀQODQGLDUUHN��$GLQ�
horretatik aurrera, Batxilergoaren eta Lanbide Heziketaren 
artean hautatzen dute. Gutxi gora behera, ikasleen erdiek 
hautatzen dute Batxilergoa eta beste erdiek Lanbide Hezike-
ta, baina Finlandiako hezkuntza-sistema osoak malgutasun 
handia duenez, edozein unetan hautatutakoa aldatzeko eta 
bere interesen arabera jarraitzeko aukera dute ikasleek. Hor-
taz, 16-17 urterekin Lanbide Heziketa egiteak ez du esan 
nahi ikasketak horrekin amaituko dituenik, Lanbide Hezike-
ta amaitutakoan ikasleak aukera baitauka bai unibertsitatera 
eta bai goi-mailako eskola teknikoetara joateko. “Inoiz ez 
zara irtenbiderik gabe geratzen. Beti daukazu batetik edo 
bestetik aurrera egiteko aukera”, argitzen du Pentillak. 

��HNR�HUUHIRUPDN�HNDUUL�]XHQ�EHVWH�DOGDNHWD�EDW�%DW[L-
lergoaren egituraketa izan zen. Oinarrizko Hezkuntzatik 
aurrera ez dago mailakako antolaketa zurrunik. Kontrara, 
ikasle bakoitzak bere ibilbidea diseinatzeko aukera du. Ba-
txilergoko eskolak nahikoa espezializatuta daude —hizkun-
tzetakoa, arteetakoa, zientzietakoa, teknologikoa…—, baina 
eskola horietako bakoitzaren barnean, derrigorrezko lauzpa-
bost irakasgai egin behar izaten dituzten arren, gainontzeko 
arlo guztiak ikasleek aukera ditzakete. Euskal Herriko 
kideek bisitatu zuten arteetako Vaskivuoren Lukio institu-
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tuan, esaterako, ikasleek 1.000 moduluren artean aukera 
zezaketen, Batxilergoko ibilbide osoan zehar. “Horrek ikas-
leei aukera ematen die euren bidea egiteko, euren aukerak 
egiteko eta bizitzan zer nahi duten erabakitzeko. Gainera, 
Finlandia osoko ikasleak, herrialdeko edozein institututara 
joan daitezke. Ikasle guztiei aukera berdinak eman nahi 
dizkiegu batetik, eta bestetik, euren erabakiak egiteko aske 
izan daitezen nahi dugu, baina aldi berean, erabaki horien 
inguruko ardurak euren gain hartzeko prestatu nahi ditugu”, 
dio Pentillak. Badu beste berezitasun bat ere Finlandiako 
Batxilergoak: norberak bere ibilbidea aukeratzen duenez, 
bakoitzak ikasketak bere erritmoan egiteko abagunea du: 
“Gutxienez bi urtetan eta gehienera lautan egin ditzakete 
LQVWLWXWXNR�LNDVNHWRN��$GLQ�KRUUHNLQ�MDGD�ÀQODQGLDU�LNDV-
leak euren bizitzaren jabe izateko nahikoa helduak direla 
pentsatzen dugu. Ohikoa da, adin tarte horretan ikasleak 
independizatzea eta ikasketak lanarekin uztartzea ere”. 

Berdintasuna eta kalitatearekin batera, autonomia eta kon-
ÀDQW]D�GLUD�)LQODQGLDNR�KH]NXQW]D�VLVWHPDUHQ�EHVWH�EL�]XWDEH�
nagusiak: haurren autonomiaz, irakasleen autonomiaz eta ikas-
tetxeen autonomiaz hitz egiten dute batetik —autonomiaren 
LQIUHQW]XDQ�DUGXUD�HWD�HUDQW]XNL]XQD�GDXGHOD�DKD]WX�JDEH³��
HWD�EHVWHWLN��LNDVOHHQJDQ�NRQÀDQW]D�L]DWHD]�QDKL]�LUDNDVOHHN�
HWD�LNDVWHW[HHN�GXWHQ�ÀGDJDUULWDVXQD]��(WD��EDOLR�KRULH]D]�JDLQ��
badira Finlandiako hezkuntza-sistemaren eredugarritasuna 
ulertzeko kontuan izan beharreko beste gako batzuk ere: 

- Doakotasuna:�KDX[H�GD�)LQODQGLDNR�KH]NXQW]D�GHÀQLW]HQ�
duen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat. Oinarrizko hezkun-
tzan (7-16) dena da doan —jatorduak, materialak edota 
garraioa barne—; Batxilergoan nahiz Lanbide Heziketan, 
berriz, ordaindu behar duten gauza bakarra ikasmateriala da. 

- Udalen esku-hartzea: hezkuntza, nagusiki, udal mai-
lan dago antolatuta eta tokian tokiko erabakiak hartzen 
dira. Hezkuntza Ministerioak ez dauka harreman zuzenik 
eskolekin. Ministerioaren egitekoa da baliabideak jartzea 
eta legeak egitea, gutxienez 10 urtean behin curriculuma 
EHUULWX]��HUUHIHUHQW]LD]NR�HWD�RLQDUUL]NR�OHUURDN�PDUNDW]HNR��
Irizpideak markatzen dituztenak eta erabaki garrantzitsue-
nak hartzen dituztenak udalak dira. Hezkuntza bezalaxe, 
udalen eskumenekoak dira kultur eta aisialdi zerbitzuak, 
azpiegitura teknikoak edota gizarte zerbitzuak ere. Udal 
bakoitzak hezkuntzaz arduratzen den batzorde tekniko bat 
dauka, pedagogia arloko adituz osatua. Batzorde horren 
egitekoa da udalerri horretako ikasleen hezkuntza-premia 
guztiak asetzea. Batzorde horrek erabakitzen du, eskola-
komunitatearen eskariei jarraiki, zenbat eskola eta non jarri, 
eta bera da eskola bakoitzeko zuzendaria izendatzen duena 
ere. Baina, udalerriaren baitan ere, eskola bakoitzak autono-
mia handia du. 

- Ikastetxeen autonomia: eskolek askatasun handia dute 
Finlandian. Lindbergek eta Pentillak dioten moduan, haien 
gain uzten da erabakitzeko eta ekiteko ahalmen ia osoa. 
Batetik, eskola bakoitzak bere hezkuntza-proiektua egiten 
du administraziotik emandako gidalerroetan oinarriturik; 
bestetik, berriz, ikastetxe bakoitzak aukeratzen ditu bere 
zentroko irakasleak. Baina, aldi berean, irakasleak berak ere 
aukeratzen du zentroa, eskola batean lanpostu bat ateratzen 
denean, postu horretan interesa duten irakasleek eskaera 
egin dezaketelako eta horien artean egokiena aukeratzen 
duelako zentroak. 

Ikastetxe bakoitzaren egitekoa da bertako ikasle guztien 
erantzukizuna bere gain hartzea. Hala dio Pentillak: “Ezin 
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da ikasle bakar bat ere baztertuta utzi, eta laguntza behar 
duenari laguntza eman behar zaio. Kalkulatuta dago 10 
ikasletik 3k laguntza behar dutela oinarrizko hezkuntzan 
zehar, ez nahita nahiez beti, baina bai gutxienez momentu 
jakin batean. Ikasle guztiek hezkuntzan maila jakin bat 
eskuratzeko eskubidea dutenez, era bateko edo besteko 
premia duenari laguntza eman egin behar zaio”.

Oro har, ikasle-talde txikiak osatzen dituzte Finlandiako 
eskoletan eta ordu gutxi ematen dute ikastetxean –ohikoa da 
8:30 inguruan eskolara joan eta 12:30ean irtetea, nahiz eta 
horrez gain, eskolaz kanpoko ekintzak ere izaten dituzten 
haurrek–, gainera klaseak 45 minutukoak izan ohi dira eta 
RUGXEHWHD�RVDW]HNR�IDOWD�GLUHQ�JDLQRQW]HNR����PLQXWXDN�
kanpoan pasatzen dituzte ikasleek. Tendentzia orokorra hori 
L]DQ�DUUHQ��IXQWVHDQ��DQWRODNHWD�KRUUHQ�JX]WLDUHQ�HUDEDNLDN�
eskolek hartzen dituzte euren hezkuntza-proiektuko printzi-
pioen arabera. 

- Curriculuma, orokorretik partikularrera: eskola bakoi-
tzak bere hezkuntza-proiektua egiten badu ere, prozesu 
hori pixkanakakoa izan ohi da; instituzio hainbaten, nahiz 
hezkuntzako aditu, irakasle, guraso, ikasle eta bestelako 
SURIHVLRQDOHQ�DUWHNR�HONDUODQDUHQ�HPDLW]D��KDLQ�MXVWX��*XW[L�
asko, hamar urtean behin berritzen da curriculuma nazio 
mailan. Gizartean gertatzen diren aldaketek dakartzaten 
premia berriei erantzuten eta hezkuntza arloko berrikuntza 
pedagogikoak txertatzen dituzte curriculum berrituan. 

Sei urte inguruko lana izan ohi dute curriculuma berritzen 
duten bakoitzean. Hezkuntza Ministerioko Hezkuntza Kon-
tseilu Nazionalean hasten da prozesua. Azken curriculuma 
orain urtebete argitaratu zuten eta haren egokitzapena egiten 
DUL�GLUD�XQHRWDQ�HVNROHWDQ��&XUULFXOXP�EHUUL�KRUL�HJLWHNR�
hastapenean, Kontseilu Nazionalak deituta, Finlandia osoko 
irakasleak elkartu ziren hainbat lan-bileratan eta arloen 
nahiz adinen araberako taldetan banatuta jardun zuten 
beharrean. Gizarteko gorabeherez eta arazo etikoez ere asko 
hausnartu zuten. Horrekin batera, webgune bat ireki zuten, 
edozein herritarrek curriculum berriaren inguruko ekarpe-
nak egin zitzan. Bi urteko prozesuaren ondoren, Hezkuntza 
Ministerioak curriculumaren marko orokor bat proposatu 
zuen, eta parlamentutik pasa ondoren, udalerri guztietara 
bidali zuen. Udal bakoitzak marko hori hartu eta bere uda-
lerriko errealitatera egokitu zuen gero —udal bakoitzak era-
baki dezake, adibidez, gobernuak zehazten dituen hizkun-
tzez gain, bere udalerrian beste hizkuntzaren bat irakastea 
ere komeni ote den—. Udal mailako batzordeetan eskole-
tako zuzendariek eta hainbat irakaslek ere parte hartu zuten. 
Eta beste bi urte iraun zituen prozesu horrek. Amaitzeko, 
azken bi urteetan eskola bakoitzeko irakasleen egitekoa izan 
zen euren eskolako errealitatean oinarriturik curriculum hori 
zehaztea eta eskolako hezkuntza-proiektua egitea. Legearen 

arabera, gainera, eskolako hezkuntza-proiektua idazterako 
orduan, irakasleek ez ezik, ezinbestekoa da ikasleek eta 
gurasoek ere parte hartzea. 

- Publikotasuna: “Pribatua debekatuta dago Finlandian, 
ikasle guztiek aukera berberak izatea lehenesten dugunez, 
publikoa da hemen guztia”, hala diote Lindbergek eta 
Pentillak. Izan ere, Finlandiako eskola guztiak soilik diru 
SXEOLNRDUHNLQ�ÀQDQW]DW]HQ�GLUD��%DLQD��´SULEDWXDµ�NRQ�
tzeptua existitzen da Finlandian ere. Eta, zer esan nahi du 
herrialde eskandinaviarrean kontzeptu horrek? Batetik, 
]HQWUR�KRUUHQ�ÀQDQW]DNHWD�JREHUQXWLN�GDWRUUHOD�]X]H-
nean; bestetik, berriz, eraikina eskolaren jabetzakoa dela. 
´3XEOLNRµ�GHLWXULNR�HVNROHQ�NDVXDQ��RVWHUD��ÀQDQW]LD]LRD]�
herri bakoitzeko udala arduratzen da eta azpiegiturak ere 
haren jabetzakoak dira. 

Publiko eta pribatuaren bereizketa hori kontuan izanik, 
Finlandian dauden 2.800 eskoletatik 50 dira pribatuak. Ko-
munitate erlijiosoekin edo pedagogia-eredu zehatzekin dute 
zerikusia. Baina, proiektua aurkezten badute eta onartzen 
bazaie, eskola publikoen antzeko baldintzak izaten dituzte 
haiek ere. Beraz, egiatan, Pentillaren hitzetan, Finlandian 
dena publikoa dela esan daiteke: “Batzuek pribatu deitzen 
GLHWHQ�DUUHQ��ÀQDQW]LD]LR�RVRD�JREHUQXWLN�MDVRW]HQ�GXHQ�HV-
kola bat, munduko beste inongo lekutan ez litzateke hartuko 
eskola pribatutzat.  Doakotasuna ere berdin errespetatzen da 
‘pribatutzat’ zein ‘publikotzat’ hartzen direnetan”. Hori hala, 
0RQWHVVRUL�HGR�:DOGRUI�HVNRODN��NULVWDX�HVNRODN�QDKL]�EDVR�
eskolak publikoak dira Finlandian, ulerturik, eskola horiek 
HUH�RVRNL�GLUX�SXEOLNR]�ÀQDQW]LDW]HQ�GLUHOD��HWD�XGDOHN�VRU-
turiko eskolen baldintza berberak dituztela.

Azken batean, Finlandian gobernua eta udala arduratzen 
dira eskola guztiei kalitatezko hezkuntza eskaini ahal iza-
teko baliabideak emateaz. Arazoak dituzten eskolak edota 
hain emaitza onak ematen ez dituztenak baztertu edo eza-
batu beharrean, hezkuntzaren kalitatea hobetu ahal izateko 
laguntza eskaintzen zaie. “Estatuak eta udalek dirua jartzen 
dute eskoletan herritar onak hezteko. Guretzat garrantzitsua 
da pertsona horiek konpetenteak izatea bizitzako hainbat 
arlotan, baina horrekin batera, baita zoriontsuak izatea ere”, 
dio Pentillak.

Finlandian gurasoek eskubidea dute hurbilen daukaten 
ikastetxean haurra eskolatzeko. Ildo pedagogikoa, hizkun-
tzen trataera edota erlijioa tarteko, urrunago dauden eskolak 
HUH�KDXWD�GLW]DNHWH��DOHJLD��IDPLOLHN�DXNHUD�GXWH�QDKL�GXWHQ�
zentroa aukeratzeko haien seme-alabentzat, baina gehienek 
gertuen duten eskola hautatzen dute, eskola gehienak an-
tzekoak direlako, hau da, desberdintasun txikiak daudelako 
eskolen artean eta ia guztietan bermatzen delako kalitatezko 
heziketa.  
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-Irakasleen prestakuntza: prestigio handia duen lanbidea 
da irakasleena Finlandian. Irakasleak zentroak aukeratzen 
GLWX��EDLQD�HUD�EHUHDQ��LUDNDVOHHL�DVNDWDVXQ�HWD�NRQÀDQW]D�
handia ematen zaie euren lanean. Horren erakusle da, adibi-
dez, Finlandian inolako ikuskaritzarik ez izatea. Ikasleek 
HUH�NRQÀDQW]D�KDQGLD�MDUW]HQ�GXWH�LUDNDVOHHQJDQ��%DGDNLWH�
kalitatezko heziketa emango dietela, eta hala sentitzen ez 
badute, esan egiten dute, irakasleari berari, eskolako beste 
irakasleren bati edota etxean gurasoei. 

Irakasleak unibertsitatean prestatzen dira: 5 urte irauten du 
RLQDUUL]NR�IRUPD]LRDN��LUDNDVOH�HVSH]LDOL]DWXHQDN��LUDNDV-
gaietakoak), 6 urte. Ikasten igarotzen duten denboraren bi 
heren arlo teorikoa izaten da; heren bat, berriz, praktikoa. 
(VNROHWDQ�SUDNWLNDN�JLGDW]HQ�GLWX]WHQ�LUDNDVOHHN�IRU-
makuntza berezia jasotzen dute irakaslegaiak hartu aurretik. 
Unibertsitateko ikasketak amaitzen dituztenean, gutxienez 
masterreko maila izaten dute. 

Baina irakaskuntzako ikasketak aukeratu nahi dituzten ikas-
le guztiek ez dute aurrera egiteko aukerarik izaten: eskaera 
egiten dutenen artean % 10 soilik sartzen dira. Lehenik 
sarrera-azterketa bat egiten dute; eta hori gainditzen dutenen 
artean elkarrizketa-saioak egiten dira. Elkarrizketa horietan 
irakaslegaiaren motibazioa, jarrera eta harremanetarako 
gaitasuna baloratzen dira, besteak beste. Horrekin batera, 
EROXQWDULR�JLVD�ODQHDQ�DULWX�L]DQD��KH]NXQW]D�H]�IRUPDOHDQ�
parte-hartzea, gizarte-lanen bat egitea, musikarako gaita-
suna, edota integrazioaren aldeko jardunen batean parte 
hartu izana ere baloratzen dira. 

- Hizkuntzen irakaskuntza:�ÀQODQGLDUUHN�KL]NXQW]HQ�
ikaskuntzari garrantzia handia ematen diote. Suomiera dute 
euren bizitzetan oinarri, baina hiztun gutxi direnez —sei 
milioi inguru—, eta ingurukoekin zerikusi gutxi duen 
hizkuntza dutenez, beste herrialdeekin harremanak izateko 
H]LQEHVWHNRD�GXWH�NDQSRNR�KL]NXQW]DN�LNDVWHDN��2À]LDO-
ki Finlandia herrialde elebiduna bada ere —suomiera eta 
suediera dira bi hizkuntza horiek—, praktikan hirueleta-
VXQD]�KLW]�HJLQ�EHKDU�GD��ÀQODQGLDU�JX]WLHN�ORUW]HQ�GXWHODNR�
ingelesa ere egoki erabiltzea.  

Bigarren hizkuntza ikasten, eskolaren arabera, LHko 1., 
2. edo 3. mailan hasten dira. Ia ikasle guztiek ingelesa 
hautatzen dute 2. hizkuntza gisa, baina etxetik beste 
DPD�KL]NXQW]D�EDW�GDNDUWHODNR�EDGLUD�DOHPDQD��IUDQWVH-
sa, espainiera… aukeratzen dutenak ere. Haurrak lehen 
hiru urteetan hizkuntza horietakoren bat hartu badu, 4. 
mailan derrigorrez ingelesa ere ikasi beharko du. 6. mai-
lan, berriz, legez suediera ikasi behar izaten dute, eta 7. 
mailan 4. hizkuntza bat ere aukera dezakete, eta Batxiler-
goan gehiago. Edozein kasutan, ama-hizkuntza aberatsa 
izateari garrantzia handia ematen diote, eta jatorrizko 

KL]NXQW]D�DEHUDVWHNR�HUUHIRUW]XUHQ�EDW�EHKDU�EDGXWH��
eman egiten diete. Suomiera edota suediera ez den beste 
ama-hizkuntza batekin datozen haurrek ere aukera dute 
HXUHQ�DPD�KL]NXQW]DQ�HVNRODW]HNRD��HWD�JHURUD�ÀQODQGLH-
ra ikastekoa.

- Berrikuntza pedagogikoa: curriculum berrian, besteak 
beste, hobetsi zuten PBL (Phenomenon Based Learning)-
ean oinarrituko zirela eskoletan, alegia, gai globaletan zen-
tratuz, edota beste era batera esanda, proiektuka lan egingo 
zutela. Erabaki hori komunikabide ugaritara heldu zen eta 
titular potoloak eragin zituen. Bazirudien aurrerantzean 
Finlandian irakasgairik gabe lan egingo zutela, libururik 
gabe, adin desberdinetako haurrek nahasian, eta etxerako 
lanik nahiz azterketarik ez zutela izango. Baina ez da hori 
errealitatea. Ildo horretan dihardute lanean, hainbat irakasle 
edota zentro hasiak dira norabide horretan aldaketak txer-
tatzen, baina neurri horretako eraldaketak egiteak denbora 
HVNDW]HQ�GX��IRUPD]LRD��HVSHULPHQWDW]HD��GRNXPHQWDW]HD�
eta praktikan jarritakoa ebaluatzea. Mantso baina bide ho-
rretan doaz. Jabetuak dira, gainera, eskolaz kanpoko bizitza-
tik eskolakotik adina edo gehiago ikasten dutela haurrek, 
eta, beraz, eskolaz kanpoko jardunetik eskolara eramateko 
jarraibideak har ditzaketela. Finlandian haurrek eta gazteek 
ordu asko ematen dituzte helduen presentziarik gabe euren 
artean jolasean, hizketan edo ekinean, eta elkarrengandik 
ikasten dute. Hortaz, erronka berria zera da: nola egin ikas-
keta modu hori eskolara eramateko? Konturatu dira ikasleak 
gelaka eta adinaren arabera sailkatuta edukitzea baino hobe 
dela denak batera interakzioan aritzea, eta proiektuka jardu-
teak horretarako aukera emango liekeela. Horra hor, aurrera 
begirako erronkak.

- Komunitatea haurrei begira: ikastetxeen bueltan 
HJXQHURNR�HNLQW]D�DVNR�HJLWHQ�GLWX]WH�IDPLOLHN�)LQODQGLDQ��
ohiko eskola orduez gain, astialdiko jardueretariko batzuk 
HUH�EHUWDQ�DQWRODW]HQ�GLWX]WHODNR��EDLWD�IDPLOLHQ�EHVWHODNR�
zenbait elkarretaratze eta ekitaldi ere. Baina horrez gain, 
IDPLOLHQW]DNR�EHVWH�EL�HUHPX�HUH�RVR�LQSRUWDQWHDN�GLUD�
VXRPLHQ�DUWHDQ��OLEXUXWHJLDN�EDWHWLN��HWD�KDXU�]HLQ�IDPLOLHQ-
tzako gizarte-zentroak bestetik. Finlandiarrek asko irakur-
tzen dute eta auzo zein herri guztietan daude liburutegiak, 
egun osoz eta asteko zazpi egunetan irekiak. Leku biziak 
dira. Mailegu-sistema oparoa emateaz gainera, liburu iraku-
rraldiak, haurrentzako tailerrak, antzerki ikuskizunak, euren 
kasa lanean hasi berri diren gazteentzat espazio eta baliabi-
deak... eskaintzen dituzte. Azken batean, liburutegiak kultur 
etxe modukoak direla esan daiteke. Bestetik, berriz, haurrak 
HXUDN�EDNDUULN�HGRWD�IDPLOLDQ�MRDWHNR�JL]DUWH�HW[HDN�HUH�ED-
dituzte. Helsinkin 66 daude, orotara. Guztiak natur-espazio 
baten daude eraikita, eta bertan barruko zein kanpoko jola-
serako, irakurketarako eta lasai egoteko espazioak dituzte, 
baita sukaldea ere.
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Irakasle, sindikalista, zuzendari, 
hezkuntza-aholkulari… lanetan ibilia 
zara, eta une honetan Eusko Jaur-
laritzako ikuskaria zara. Hezkuntza-
ren munduan egina duzun ibilbide 
luze-zabal horrek eman diezazukeen 
ikuspegiarekin, euskal hezkuntza-
VIR�^IV�RSPEOS�IVVEHMSKVEƙE�IKMRKS�
zenuke? 
Nik pentsatzen dut orokorrean 
sistema on bat daukagula, baina era 
berean iruditzen zait hobekuntzarako 
esparruak ere zabalak direla. Ara-
ba, Bizkai eta Gipuzkoako kasuan, 
esango nuke, beste erkidego batzue-
kin alderatuta, diru asko inbertitzen 
dela hezkuntzan, baina hala ere, 
eraginkortasuna kolokan dagoela. Ez 
dakit neurtzen ote dugun diru hori 
benetan zertan gastatzen den. Esango 
QXNH�NRQIRUW�JXQH�EDWHDQ�PXJLW]HQ�
garela eta hezkuntzaren arloa astin-
tzeko beharra daukagula. Erosotasun 
egoera horretatik atera behar dugu. 

Onartu behar da hezkuntzan egiten 
den inbertsio horrek zenbait adierazle 
on uzten dituela, adibidez, eskola aban-
donuari dagokionez Europa mailan 
ondo kokatuta gaude, eta 2020rako Eu-
ropako markoan lortu beharreko beste 
hainbat helburu ere beteak ditugu. 
Esate baterako, Batxilergoa gainditu 
beharreko ikasleen kopurua edota Uni-
bertsitatera heltzen diren ikasleena.  

Baina PISAren azken emaitzekin 
alarma piztu da Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan. 
Hala da, bai. Eta ezin dugu beste 
aldera begiratu, baina datu horiei nik 
garrantzi handiegirik ere ez nieke 
emango. Izan ere, iruditzen zait orain 
mundu guztia aztoratuta dabilela 
hemendik hiru urtera gure irudia 
zelangoa izango ote den hausnartuz. 
Baina niri hori oso planteamendu 
urria iruditzen zait. Kontuan izan be-
har dugu PISAk konpetentzia batzuk 
neurtzen dituela, baina ez guztiak. 
Beraz, proba horrek ateratzen duen 
argazkiak ez du hezkuntza-sistema 
guztia bere osotasunean erakusten. 
Hori alde batetik; bestetik, berriz, PI-
SAk adierazi diguna ez da hain berria 
ere izan. Orain arte bost ediziotan 
egin da ebaluazio-diagnostikoa, eta 
argi ikusi dugu bilakaera zein izan 
den: ez dugu hobekuntzarik egin. 
Beraz, PISAk adierazi duena aurretik 
ere bagenekien. 

Horregatik diot geldialdi edo eten 
SXQWX�EDWHDQ�JDXGHOD��NRQIRUW�HJRHUD�
batean eta astintze bat behar dugula. 
Behin eta berriz esan diogu geure 
buruari ondo goazela, Europatik 
eskatzen diren hainbat eta hainbat 
adierazle bete ditugulako —ez denak, 
baina bai gehienak—, baina uste dut 
guztiok ohartuta gaudela, zenbait 

irizpide bete arren, bikaintasunari 
dagokionez herren gaudela. Nahikoa 
begi-bistakoa da gastatzen dugun 
dirurako askoz ere emaitza hobeak 
lortu behar genituzkeela.  

Horrekin batera, esango nuke, badu-
gula beste arazo bat ere: hezkuntza-
sisteman daukagun dualtasuna, 
alegia, eskola publikoen eta itunpe-
koen artean dagoen bikoiztasuna. 
Sistema horrek eragin handia dauka 
gure hezkuntzan. Kontua ez da soilik 
ekintza hezitzailea ekoizteko modua 
ezberdina dela, alegia, modu batean 
ekoizten dela publikoan eta beste 
modu batean itunpekoetan, baizik 
eta bikoizketa edo dualtasun hori 
gizarte mailan islatzen dela. Horrek 
VHJUHJD]LR�HIHNWX�EDW�L]DQ�GH]DNH��HWD�
hezkuntzaren ikuspuntutik, guk hori 
gainditu egin beharko genuke.

Non hobetua badaukagula diozu. Zein 
erronka nagusi ditu zure ustez gure 
hezkuntza-sistemak, eta zer egin 
daiteke gaur egungo errealitateari 
buelta emateko? Edota gutxienez, 
hainbat arlo hobetzeko? 
Erronka batzuk baditugu, bai. Ho-
rietako batzuek agian eskola pu-
blikoarekin lotura handiagoa izango 
dute, eta beste batzuek itunpeko 
ikastetxeekin. Maila orokorrean ma-
hai gainean jarri beharreko gaiak ere 



badaude. Izan ere orain eskola-hi- 
tzarmenari buruz hitz egiten da, hori 
izango delako Hezkuntza Legearen 
aurretiko urratsa eta hori gabe Legera 
ez garelako iritsiko. Zentzu horretan, 
lehenik mahai gainean jarri behar 
GXJXQD�ÀQDQW]LD]LRDUHQ�JDLD�GD��*DU-
dentasunez azaldu behar dugu nola 
ÀQDQW]DW]HQ�GXJXQ��]HUWDQ�JDVWDW]HQ�
dugun dirua, zein eraginkortasune-
kin, nortzuei eman behar zaien diru 
publikoa, nortzuei agian ez… Hortaz, 
ÀQDQW]LD]LRD�IXQWVH]NR�JDLD�GD��
(WD�ÀQDQW]LD]LRDUHNLQ�EDWHUD��HEDW]L�

edo konpondu behar den beste gai 
bat da doakotasuna. Dena batera doa. 
Zeren nolabait horrek segregazioa sor 
dezake. Batetik, itunpekoek esaten 
dute diru publikoarekin ez zaiela 
dituzten gastu guztietarako ailega- 
tzen, eta beraz, beharrezkoa dela 
beste iturri batzuetatik dirua atera-
W]HD��DOHJLD��IDPLOLHQ�SROWVLNRHWDWLN��
Bestetik, berriz, administrazioaren-
tzat ere merkeagoa ateratzen da 
azpikontratatzea. Alegia, hezkuntza-
VLVWHPD�RVRD�GLUX�SXEOLNRWLN�ÀQDQ�
tzatu beharko balitz administrazioari 
edo herritarroi askoz ere garestiago 
aterako litzaiguke. 

Beraz, dualtasunarekin jarraitzeko, 
batetik Gobernuaren interesa egon 
daiteke, horrela merkeago ateratzen 
zaiolako. Baina, bestetik, jendeari ere 
ez zaio inporta gehiago ordaintzea, 
trukean euren seme-alabak eurek 
aukeratutako ikaskideekin egotea 
lortzen badute. Izan ere, itunpeko 
ikastetxe bat aukeratzeko arrazoi 
nagusia maila soziala da eta ez 
horrenbeste pedagogikoa. Beraz, 
gure hezkuntza-sistema planteatuta 
dagoen moduan, bi besoko sistema 
sortzen da, baina bi beso horiek ez 
dira parekoak sozialki.

Doakotasuna, dualtasuna gainditzea… 
erronka handiak dira. Nola bideratu 
daiteke norabide horretan joan-
go den prozesu bat? Lehen aipatu 
dituzun eskola-hitzarmenak edota 
hezkuntza lege berri batek bidea 
urratu ahalko luke?
Ikusi beharko litzateke hori dena nola 
bideratzen den, baina jada 1993ko 
legean idatzita dago. Horretarako ez 
da behar beste lege berri bat. Kontua 
da, orain indarrean daukagun legea 

ez dela betetzen. Lege hori bete izan 
balitz, momentu honetan beste egoera 
batean egongo ginateke, zeharo 
desberdina. Eta horrekin ez dut esan 
nahi indarrean daukagun legearen 
bestelako garapen batzuk behar ez 
ditugunik, baina esan nahi dudana 
da orain legeak dioena beteko balitz 
asko aurreratuko genukeela. Kontua 
da, ordea, normalean, legeak ez direla 
betetzen. 

Konparazioa eginez, Europan eskola 
publikoa hemen baino askoz ere ga-
ratuago dago. Zergatik? Estatuek diru 
gehiago izan dutelako, eta XIX. eta 
XX. mendeetan hezkuntza publiko-
rako proiektu bat eraiki dutelako. Eta 
hori gurean ez da gertatu. 

Aldaketarako kontuan izan beha-
rreko beste elementu bat berrikun-
tza pedagogikoa litzateke; esango 
nuke sistema jada horretan hasia 
dela. Daukagun eskola XX. men-
dean geratu da, baina gaur egun 
bizi dugun errealitateari erantzuteko 
beste sistema bat behar dugu. Iner-
tzia batzuk gainditu behar ditugu, eta 
IXQW]LRQDULRW]D�HUDOGDW]HNR�SUHPLD�
ere badaukagu, bestela tranpa batean 
harrapatuta bezala egongo gara. Ezin 
gara orain daukagun irakasgaikako 
planteamenduaren zordun izan. 
Badirudi irakasle bakoitza ikasgai 
bati erantzuten dion plaza baten jabe 
dela, eta horrek jakinduria, ezagutza 
zatikatzea dakar, erabat konpartimen-
tatutako sistema bat daukagu, eta hori 
gainditu egin behar genuke, hobetu 
nahi badugu. 

Horrekin batera iruditzen zait 
hezkuntzaren helburuak zeintzuk 
diren ere aztertu behar genukeela. 
Momentu honetan egia da ohartuta 
gaudela beste metodologia batzuk 
erabili behar ditugula, duda barik, 
baina igual obsesionatuta gaude 
horrekin eta akaso hori bezain inpor-
tantea da argi izatea hezkuntzaren 
xedeak zeintzuk izan behar duten. 
Zertarako berrikuntza pedagogikoa? 
Izan ere, berrikuntza horiek eredu so-
zial bat bultzatzeko ere balio dezake-
te: kapitalismoaren eta produkzioaren 
HUHGXD��.DSLWDOLVPRDN��IDVH�KRQHWDQ�
exijitzen duena da ekipoan lan egitea, 
ekintzailetza, malgutasuna… hain 
zuzen ere, momentu honetan balio 
horiek dituzten langileak behar ditue-

“Iruditzen zait, 

hezkuntzan konfort 

gune batean 

mugitzen garela eta 

hezkuntzaren arloa 

astindu beharra 

daukagula. Erosotasun 

egoera horretatik 

atera behar dugu”

“Euskal Eskola 

Publikoan autonomia 

ez da garatu eta denak 

eredu zentralizatu 

baten arabera 

funtzionatzen du. 

Kontua da, ordea, 

autonomia ez dela 

garatzen soilik lege 

bat eginez, autonomia 

prozesu bat da, eta 

prozesu horretan 

aldaketa asko egin 

behar dira”

“Autonomiak, batez 

ere, hezkuntza-

proiektu bat edukitzea 

esan nahi du, denon 

artean eraikitako 

hezkuntza-proiektu 

bat.”

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�QEMEX^E���-�  ��



lako. Beraz, sistemak egoera horreta-
ra egokitzen diren ikasleak prestatzen 
ditu. Eta, egia da, taldean lan egiteko 
gaitasuna, ekintzailetza edota mal-
gutasuna oso balio onak izan dai-
tezkeela, baina oso garbi izan behar 
dugu balio horiek zertarako bultzatu 
nahi ditugun, zein gizarte mota eraiki 
nahi dugun, eta hori normalean ez da 
planteatzen, planteamenduak soilik 
modu teknokratiko batean egiten 
dira, alegia, merkatutik datozkigun 
erronkak kontuan hartuta. 

Eta bukatzeko, eskola publikoari 
dagokionez, esango nuke proiektu bat 
behar duela. Ez dago proiekturik es-
kola publikorako. Era berean, uste dut 
eskola publikoak onartu behar dituela 
ebaluatzeko tresna batzuk. Ez dago 
kontrol handirik. Ez dira neurtzen 
emaitzak, ez da neurtzen eraginkorta-
suna… Ez dago gizarte kontrolik. Eta 
ez naiz hori esaten ari lehiakortasuna-
ren izenean, baina bai gizarteak diru 
bat ematen duelako eta gizarte horrek 
jakin behar duelako diru hori zertan 
eta zelan gastatzen den, eta zein era-
ginkortasunekin. Momentu honetan 
Kristau Eskolak badu bere “enpresa” 
proiektua, Ikastolek ere bai, baina 
eskola publikoak ez dauka ez aitarik 
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ez amarik… ez dauka proiekturik 
administrazioaren aldetik. Soilik 
dirua ematen zaio, baina noraezean 
edo norabiderik gabe mugitzen da. 
Egia da gauza on asko egiten direla, 
baina gehienetan ekimen indibidualak 
izaten dira, ez proiektu globalak.

Dualtasuna aipatu duzu, Ikastolen 
Elkarteak eta Kristau Eskolek proie-
ktua badutela diozu, baina Eskola 
Publikoak ezetz… Baina, denak 
administraziopekoak izango balira, 
ez ote legoke arriskua denak noraez 
horretan geratzekoa, autonomia 
gabe, proiektu gabe, identitate gabe… 
Hortik abiatuta, ze inportantzi dauka 
zentroen autonomiak? Eta autono-
miarekin lotuta zentro bakoitzaren 
hezkuntza-proiektuak berak zer 
garrantzi hartzen du?
Autonomia da oztoporako langa, zio 
honen guztiaren gakoa. Eta, noski, 
lehen aipatu ditudan erronkekin 
batera, zentroen autonomia litzateke, 
hurrengo erronka nagusia. 1980an 
hiru sare zeuden: batetik, nazionalak 
edo estatukoak; bestetik, ikasto-
lak –eta segur aski orduko Eusko 
Jaurlaritzak pentsatuko zuen horiek 
izan behar zutela Euskal Eskola Pu-

blikoa sortzeko oinarri–; eta azkenik, 
erlijiosoak –hasieran subentzionatuta 
zeudenak eta gero kontzertatu bihurtu 
zirenak–. 

Hamar urte baino gehiago pasa zi-
ren –93ko Euskal Eskola Publikoaren 
Legea argitaratu arte–, jakin barik 
nola integratu edo nola ordenatu 
sistema. Baina lege hark ere ez zuen 
asebetetze handirik lortu oposizioan. 
Zergatik? Bada, hain zuzen ere, inork 
ez zuelako sinesten publikoa izanda 
zentroek autonomia izango zutenik. 
Hau da, guztiek pentsatzen zuten 
euren proiektua urtu egingo zela titu-
lartasuna estatuari pasaz. Hori saihes-
teko 93ko Euskal Eskola Publikoaren 
Legearen zati handiena, erdia baino 
gehiago hain zuzen –V. kapitulu 
osoa–, autonomiari buruzkoa izatea 
erabaki zuten. Titulartasuna estatua-
rena izan arren, eskola-eredu malgu 
bat planteatu nahi izan zuten, non 
guztiek euren eskola-komunitatetik 
abiatuta, sortu ahalko zuten euren 
eskola-proiektua. Legea horrela plan-
teatu zen beldurra kentzeko, baina 
ikastola gehienek, behintzat ekono-
mikoki itota ez zeudenek, erabaki 
zuten horretan ez sartzea, pentsatzen 
zutelako euren izaera galduko zutela 



eta euren proiektua diluituta geratuko 
zela. Eta, neurri handi batean, atzera 
begiratuta, esan beharra dago arrazoi 
zutela.

20 urte baino gehiago igaro dira 
lege hura onartu zenetik, eta oraindik 
Euskal Eskola Publikoan autonomia 
ez da garatu eta denak eredu zentrali-
]DWX�EDWHQ�DUDEHUD�IXQW]LRQDW]HQ�GX��
(JLD�GD��WUDQVIHUHQW]LD�EDW]XN�HJLQ�
direla estatutik erkidegoetara, alegia, 
Madrildik Eusko Jaurlaritzara, baina 
gero erkidegoek, gehienetan, eta 
gureak barne, beste eredu zentralizatu 
bat sortu dute. 

Kontua da, ordea, autonomia ez 
dela garatzen soilik lege bat eginez, 
autonomia prozesu bat da, berrerai-
kitze instituzionalaren prozesu bat. 
Eta prozesu horretan aldaketa asko 
egin behar dira. 

Autonomia kontzeptua darabilzu-
nean, zertaz ari zara zehazki? Zehaz-
tu dezakezu zuk nola ulertzen duzun 
kontzeptu hori? 
Autonomia da zentroak duen ahalme-
QD�EHUH�KH]NXQW]D�SURLHNWXD�GHÀQL�
tzeko, horretarako beharrezko dituen 
baliabideak eskuratuz eta prozesuak 
JDUDWX]��HWD�KRUL�JX]WLD�GHÀQLW]HNR�
duen eskubidea modu demokratiko 
batean, hau da, modu parte-hartzaile 
batean, eta xede izanik eskola komu-
nitatearen zerbitzura egotea, eta batez 
ere, ikasleen zerbitzura, haien onurari 
eta ongizateari begiratzeko. 

Eta ez nuke nahi inork kalitate-
sistema batekin nahasterik. Autono-
miak, batez ere hezkuntza-proiektu 
bat edukitzea esan nahi du, denon 
artean eraikitako hezkuntza-proiektu 
bat. Eta proiektu bat edukitzea amets 
bat bezala ulertu behar da. Etorki-
zunera begira utopia txikitxo bat 
edukitzea ikastetxeetarako, gure 
singulartasunari erantzungo diona eta 
zentzu komunitarioa izango duena. 
$XWRQRPLDUHQ�GHÀQL]LR�KRUUHWDQ�
elementurik garrantzitsuenetariko bat 
komunitatea da. Baina, zer gertatzen 
da? Horretarako kontuan izan behar 
dugula gaur egun gizarte mailan oso 
atzeratua dagoen elementu bat: parte-
hartzea, hain zuzen. 

Nola jarri ahalko lirateke zuk aipa-
tzen dituzun autonomia-prozesu 

“Gizarteak bere 

hezkuntza-sistema 

autogestionatu egin 

behar du, gizartea 

ahaldundu egin 

behar da eskola-

komunitateetan 

bakoitzak bere 

proiektu propio eta 

singularra aurrera 

eraman dezan, nork 

bere hezkuntza-

TVSMIOXYEO�HIƙRMX^IOS�
eta erabakitzeko nola 

garatuko dituen”

“Ez bada parte-

hartzean sakontzeko, 

komunitarismoan, 

demokrazian, 

gizartearen 

ahalduntzean, bada, 

beste gauza batez 

ari gara hitz egiten, 

eta ez autonomiaz. 

Nik defendatzen 

dudan autonomia 

mota, ‘autonomia 

komunitarioa’ 

deiturikoa litzateke”

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�QEMEX^E���-�  ��

horiek martxan?
Nire beldurra da orain marko bat 
sortu eta esatea “apuntatu dadila nahi 
duena”, horrek disgregazioa handi-
tuko lukeelako eta bikoiztasun hori 
biderkatuko litzatekeelako. Izan ere, 
ikastetxe batzuk prestatuago daude 
autonomia-prozesu bati ekiteko beste 
batzuk baino. Beraz, nik uste dut 
administrazioak nahiz ikuskaritzak 
lagundu, bultzatu eta ahalbidetu egin 
behar luketeela autonomia proze-
su hori. Baina prozesu soziala den 
heinean ez du zentzurik pentsatzeak 
kasu guztietan bultzada edo laguntza 
horrek berbera izan behar duenik. 
Hasieran, agian, ez dute guztiek 
zertan izan autonomia-maila berbera. 
Kontua da ikustea ea heldutasuna 
dagoen agian ziklo batean edo asig-
natura batean edo hizkuntza proiektu 
batean autonomia edukitzeko… 
akaso arlo batean autonomia izan 
dezakete zentro batzuek arlo horretan 
garatuago daudelako, eta beste zentro 
batzuek akaso beste eremu batean. 

Autonomiak, era berean, suposa-
tuko luke nolabaiteko kontratu bat 
egitea administrazioarekin. Ikaste-
txe batek edo irakasle-talde batek 
planteatu dezake iritsi nahi duela ez 
dakit zein helburutara, eta, gainera, 
elementu neurgarri batzuk izango 
dituztela gero ebaluatu ahal direnak. 
Trukean administrazioak behar diren 
baliabideak jarri beharko lituzke, 
eta hori guztia lehen aipatu dudan 
kontratu moduko horretan zehaztuko 
litzateke. Zergatik hori? Autonomia 
politika bat egitea eta autonomia pro-
zesuak martxan jartzea orain dauka-
gun sistema baino garestiagoa izango 
litzatekeelako. Autonomia politikek 
baliabideak exijituko lituzkete eta 
baliabideek inbertsioak.  

Batetik ikastetxetik etorritako 
proposamenen harira joan beharko li-
tzateke zentroen autonomia garatzen, 
baina administrazioak ere bultzatu 
eta sustatu behar lituzke autonomia-
proiektu horiek. Negoziatu egin be-
harko litzateke zein baliabide behar 
diren eta horren arabera markatu 
neurgarriak diren helburu batzuk, 
gero ebaluatuko direnak. 

Eta nola egikaritzen da autonomia 
hori sare ezberdinetan? 



Europa-mailan ikusten da euskal 
itunpeko ikastetxeek Europako batez 
besteko maila baino altuagoa dute-
la. Aldiz, publikoak azpitik daude. 
Nik, ordea, ez dut uste eredu pribatu 
EDWHNLQ�NRQIRUPDWX�EHKDU�GXJXQLN��
baina ezta eredu estatal batekin 
ere. Iruditzen zait merkatuaren eta 
estatuaren artean erdibide bat bilatu 
beharrean gaudela, eta nire ustez 
erdibide hori gizartean dago. Hau da, 
gizarteak nolabait bere hezkuntza-
sistema autogestionatu egin behar 
du, gizartea ahaldundu egin behar 
da eskola-komunitateetan bakoitzak 
bere proiektu propio eta singularra 
aurrera eraman dezan, nork bere 
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KH]NXQW]D�SURLHNWXD�GHÀQLW]HNR�HWD�
erabakitzeko nola garatuko dituen, 
zein baliabiderekin, zein prozesuren 
bidez… Zerbait bizia eta dinamikoa 
L]DQJR�OLW]DWHNH���)LQHDQ��81(6&2N�
HPDWHQ�GXHQ�GHÀQL]LRDUHNLQ�EDW�HJL-
ten dut: hezkuntza guztion ondasun 
bat da, alegia, ongizate komuneko 
zerbait da, eta noski, hori ez da posi-
ble parte-hartzerik gabe. 

Alde batetik zein bestetik egiten da 
zentroen autonomiaren defentsa. 
Eredu berberaren defentsan ari al 
zarete guztiok? 
Autonomian bi eredu ditugu, nagusi-
ki. Beno, eta hirugarren bat ere izan 

dezakegu. Eredu horietako bat neo-
liberala da. Kontuan hartuta estatuak 
gero eta diru gutxiago duela, murriz-
ketak daudela, administrazioa ahu-
lagoa dela... estatuak nahi duena da 
erantzukizunak banatzea eta ardurak 
erkidegoen gain, eta batez ere ikas-
tetxeen gain uztea. Hortaz, estrategia 
da hezkuntza-sistema eraginkorragoa 
egiteko autonomia bultzatzea. Hori 
litzateke autonomiaren ikuspuntu 
merkantilista, hala ikastetxeen artean 
lehia sortuko bailitzateke, gero gura-
soek aukera ditzaten emaitza onenak 
eskaintzen dituzten ikastetxeak. Eta 
esango nuke Eusko Jaurlaritzaren 
autonomia politika batez ere eredu 
honetan oinarritzen dela.   
1LN�GHIHQGDWXNR�QXNHHQ�DXWRQRPLD�

politikak, ordea, askoz ere zentzu 
demokratiko handiagoa dauka, gizar-
tea ahal bezainbat ahalduntzeko eta 
proiektua herrikoiagoa egiteko. Au-
tonomia hasieran ezkerreko bandera 
bat izan da, baina gero merkatuak 
eta eskuinak berea egin du, eta orain 
guztiok ari gara hitz egiten gauza 
beraz. Baina planteatu behar duguna 
da autonomia zertarako eta zein ere-
dutako autonomia. Ez bada parte-har-
tzean sakontzeko, komunitarismoan, 
demokrazian, gizartearen ahaldun-
tzean, bada, beste gauza batez ari 
gara hitz egiten, eta ez autonomiaz. 
1LN�GHIHQGDW]HQ�GXGDQ�DXWRQRPLD�
mota hau autonomia komunitarioa 
deiturikoa litzateke.

Hirugarren eredu bat existitzen ez 
dena, baina sor litekeena da auto-
nomia korporatibista. Horrek esan 
nahiko luke autonomia irakasleen, 
eta batez ere, zuzendaritzen eskuetan 
geratzen dela, eta eurak autonomia 
hori interes korporatibistetarako 
darabiltela. Adibide bat izan daiteke, 
irakasle guztiek jardunaldi trinkoa 
egin nahi izatea eta horren alde egitea 
pentsatu gabe nori egiten dion horrek 
mesede eta nori kalte: “Behe mailako 
ikasleei jardunaldi trinkoak mesede 
egiten die edo kontrakoa gerta- 
tzen da?” Baliteke irakasleek euren 
interesetan oinarritutako erabaki bat 
hartzea, baina erabaki hori ez izatea 
guztien interesekoa. 

Gai konplikatua da, eta badakit 
QLN�GHIHQGDW]HQ�GXGDQ�HUHGXWLN�RVR�
urrun gaudela momentuz, baina 



diodan bezala, autonomia prozesu bat 
izan behar da. Giner de los Rios-ek 
zioen moduan, inportanteena ez da 
hezkuntza-askatasunean oinarriturik 
pluraltasun bat sortzea dozenaka 
proiektu pribaturekin, hala gizarte 
batek duen aberastasuna ezagutzera 
emateko. Egin beharko genukeena 
da ikastetxe publikoak, baina anitzak 
sortu, aberastasuna kudeatu ikaste-
txe publikoaren barruan, ikastetxe 
bakoitzak bere singulartasuna gara 
dezan. Horretarako, komunitate 
aberatsak eta parte-hartzaileak behar 
ditugu, eta askatasuna behar dugu. 
Gertatzen dena da, normalki, admi-
nistrazioarentzat erosoagoa dela dena 
arautzea.
 
Tesian diozunez, zentroen autono-
miari dagokionez ere hainbat arlo 
egon daitezke. Horietako batzuetan,  
-arlo pedagogiko eta curricularrean 
kasu-, autonomia handiagoa dute 
^IRXVSIO��KIWXMS�ƙRERX^EVMSEVM�IXE�
antolaketari dagokionez gutxiago; 
eta profesionalen kudeaketari dago-
kionez batere autonomiarik ez. 
Gaur egun zentro publikoetako zulo 
beltza langileriaren kudeaketa da. 
Normalean esleipenak egiten dira 
antzinatasunaren arabera, alegia, 
IXQW]LRQDULRHQ�HVNXELGHHQ�DUDEHUD�
eta ez eskola-komunitatearen proiek-
tuaren arabera. 93ko  Euskal Eskola 
Publikoaren Legean garbi esaten da 
zentro bakoitzeko pertsonala hauta-
tuko dela eskola-komunitateak ze-
KD]WHQ�GLWXHQ�SURÀOHL�MDUUDLWX]��+DOD�
HVNROD�IXQW]LRQDULRW]DUHQ�HVDQHWDUD�
egon ez dadin, baizik eta alderantziz, 
IXQW]LRQDULRDN�HJRQ�GDLWH]HQ�HVNROD�
komunitatearen proiektuaren esaneta-
ra. Legeak 61. artikuluan honela dio: 
“Herri-ikastetxearen organo gore-
nak ikastetxeko langileen zerrenda 
diseinatuko du, beti ere ikastetxearen 
hezkuntza-proiektuaren, hezkuntza-
DGPLQLVWUD]LRDN�ÀQNDWXWDNR�JXW[LH-
nekoekin eta aurrekontuko baliabide 
erabilgarriekin bat etorriz”. Eta 
KXUUHQJR�SDUDJUDIRDQ�]HUD�HVDWHQ�GX��
“Organo gorenak langile-zerrenda 
diseinatuko du”. Horregatik  diot 
legedia beteko bagenu, beste egoera 
batean egongo ginatekeela.

Eta arlo pedagogikoan?

“Ikastetxe anitzak, 

baina publikoak sortu 

behar genituzke, 

aberastasuna kudeatu 

ikastetxe publikoaren 

barruan, ikastetxe 

bakoitzak bere 

singulartasuna gara 

dezan. Horretarako 

komunitate aberatsak 

eta parte-hartzaileak 

behar ditugu, eta 

askatasuna behar 

dugu”

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�QEMEX^E���-�  ��

Pedagogiari dagokionez, askotan 
esan ohi dugu ikastetxeak baduela 
aukera nahi duen hori egiteko, eta 
neurri handi batean hori hala da, 
baina ez autonomia curricularra 
dutelako, baizik eta inor entera-
tzen ez delako, hau da, kontrolik ez 
dagoelako. Beraz, posibilitate hori 
existitzen da. Inor ez da ari atzetik 
ikastetxe bakoitzean zer gertatzen 
den behaka. Baina jakin nahiko nuke 
zer gertatuko litzatekeen, adibidez, 
ikastetxe batek planteatuko balu 
curriculum dekretutik kanpo beste 
era batean antolatuko duela ordute-
gia eta ikasgaitegia: esate baterako, 
denbora gehiago dedikatuko diela 
hizkuntzei eleaniztasun proiektu 
indartsu bat egin nahi duelako, edota 
IKTak lantzen ordu gehiago sartuko 
dituela, bere hezkuntza-proiektuan 
lehentasuna horri ematea erabaki 
duelako, edota zentro batek esango 
balu asignaturen sistema apurtu nahi 
duela. Izan ere, momentu honetan, 
hezkuntzan zein premia ditugu? 
&XUULFXOXPD�DSXUW]HNR�SUHPLD�
daukagu, ordutegia apurtzekoa, 
gelak eta hormak puskatzekoa, beste 
askatasun batekin lan egitekoa… 
Gaur egungo arautegiarekin posible 
da hori egitea? Akaso inor enteratzen 
ez bada bai, baina legeari dagokionez 
ikastetxeek ez daukate autonomiarik 
pedagogikoki horrelako ezer egiteko. 
Beraz, egia da bakoitzak bere gelan 
nahi duena egiteko askatasuna duela, 
eta ikastetxe batean gauza asko egin 
ditzaketela inor konturatu gabe, baina 
jada ur sakonagoetan sartzen bagara, 
legeak ez du onartzen. Hortaz, argi 
dago pedagogiaren arloan autonomia 
handiagoa behar dutela zentroek eta 
planteamendu irekiagoak eta garde-
nagoak egiteko aukera eman behar 
zaiela ikastetxeei.

Hezkuntza Legea egiten bada, era 
horretako aldaketak txertatzeko 
aukera ireki daiteke?
Ez dakigu. Nik zaratak entzuten ditut 
eta zarata horien arabera pentsa de-
zaket bakoitza bere posizioa ari dela 
hartzen. Pentsatzen dut bai Ikastolak, 
bai Kristau Eskolak jada posizioak 
hartzen ari direla eta euren hausnar-
NHWDN�HWD�GHÀQLW]HQ�DULNR�GLUHOD�HWD�
euren eskaerak zeintzuk izango diren 

zehazten. Oso momentu interesgarria 
da, 2000. urtetik hona apenas mugitu 
delako ezer. Pentsatzen dut lidergoa 
eraman beharko lukeela Hezkun-
tza Sailak, baina ez zait iruditzen 
datorren ikasturtera arte ezertan 
hasiko direnik. Hezkuntzari astindu 
bat emateko une klabea izan daiteke 
hau. Gauzak mugitzeko Hezkuntza 
Sailean burua duen jendea behar da, 
ikuspegi globala duena eta politikoki 
ausarta izan nahi duena... 

Aurrerapausoak egiteko unea 
GD��EDL�HUUHIRUPDN�HJLWHNR�HVNROD�
publikoan eta publikoa itunpekoago 
bilakatzeko batetik, eta itunpekoak 
publikoago egiteko bestetik. Mo-
mentu honetan ez dut posizionatu 
nahi titulartasunaren alde edo kontra, 
baina bai esan dezaket, nire ustez 
titulartasuna ez dela bigarren mailako 
kontua. Eta harago joanez, nire ustez 
MDEHWDVXQD�DGLHUD]WHNR�IRUPXOD�EH-
rriak bilatu beharko genituzke. Orain 
arte dena izan da edo estatal edo 
pribatua. Baina ezin dugu bilatu beste 
era bateko jabetasun konpartitu bat? 
Hau da, agian juridikoki orain arteko 
eskemetatik ateratzeko pausoak eman 
beharko genituzke.



EKARPENAK 
GIZARTE ZIENTZIAK INGELESEZ

‘Eleanitz’ proiektuaren ikerketarako 
ikuspegi teorikoa

Ikasleak eleaniztasunean hezteko 
plan eta proiektu ugari jarri ditu 
abian gure gizarteko hezkuntza-
sistemak. 25 urte pasatu dira jada 

hainbat proiektu ezarri zirenetik, 
eta garatzen ari dira gaur egun ere. 
Horrek guztiak argi erakusten digu, 
etorkizuneko gizartean bizi, lan egin 
eta mugitu beharko duten gaur egun-
go ikasleek gizarteratze-prozesuan 
arrakasta lortzeko aukera handiagoak 
izango dituztela, eleaniztunak diren 
heinean. 

Baina bermatua dago eleaniztasuna, 
Eleanitz proiektuarekin edota antzeko 
beste hezkuntza-egitasmo batzuekin? 
Zergatik aukeratu da Gizarte Zien-
tziak irakasgaia, eta ez beste bat, in-
gelesez emateko? Zer ondorio eduki 
ditzake edukiak barneratzeari begira 
Gizarte Zientziak ingelesez ikasteak? 
Eta eleaniztuntzat hartzen ditugun 
ikasle horiek gai dira hizkuntza 
batean ikasten dituzten edukiak beste 
hizkuntza batean adierazteko? Zer-
nolako eragina dute ikasleen ama-
hizkuntzak eta etxean erabiltzen den 
hizkuntzak edukiak hizkuntza batean 
edo bestean adierazteko gaitasunean? 

Orain dela hamahiru urte, 2001-
2002 ikasturtean alegia, DBHko 3. 
mailako gure ikastaldea izan zen gure 
ikastolan Gizarte Zientziak irakasgaia 
lehendabiziko aldiz ingelesez eman 

Nagore Vesga Bujan

EHUko Bigarren 
Hezkuntza irakasleen 
preprestakuntzarako 
masterreko ikaslea

zuena, Eleanitz proiektuaren hasta-
penetan, hain zuen, eta horixe izan 
da ikerlan hau egitera bultzatu nauen 
oinarrizko motibazioa. Proiektuko 
lehenengo belaunaldia izatea gertaera 
gogoangarria izan zen niretzat, eta 
esango nuke gertaera huraxe izan 
zela gaur egun hizkuntzetarako du-
dan zaletasunaren arrazoietako bat. 

Horregatik, ikerketa honen bidez, 
zera ikusi nahi nuke: proiektua 
abian jarri zenetik hamar urte baino 
gehiago pasatu ondoren, ea proiek-
tua abian jartzeko unean zeuden 
arrazoiek gaur egun berdin jarraitzen 
duten, eta ea proiektuaren bidez 
erdietsi nahi zena lortzen ari diren. 
Zehazki:
�� Irakasgai bat ingelesez ikasteak 

eragin negatiboa du edukietan? 
Hau da, ikasleek eduki apalagoak 
barneratzen dituzte?

�� Ingeles maila hobetzen dute 
ikasleek horrela?

�� Gai dira ikasleak kontzeptuak 
beste hizkuntza batean adieraz-
teko?

Ikerketa hau egiteko eta burura da-
tozkidan galderei erantzuna emate-
ko asmoz, egungo egoera azaltzen 
saiatuko naiz lehenengo, gaiaren 
inguruan irakurritakoaren laguntza-
UHNLQ��HWD�HVSDUUX�WHRULNRD�ÀQNDW]HQ�
ahaleginduko naiz. 
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Gaiaren egungo egoera eta oinarri 
teorikoak
Globalizazioaren mende honetan, 
bere hizkuntza propioa bultzatu eta 
gorde nahi duen euskal gizartean, 
ezinbesteko gertatzen da ama-hiz-
kuntza hau Espainiako edota Fran-
tziako estatu mailako hizkuntzekin 
batera ikastea, gure kulturaren parte 
den bereizgarri hori galduko baitugu 
bestela. Hala ere, eleaniztasunean 
bizitzeko gai izan behar dugu euskal 
biztanleok, gero eta globalagoa den 
mundu honetako gizartean mugitzeko 
eta gizarte horretan parte hartu ahal 
izateko. Eleaniztasuna pil-pilean 
dagoen gaia dugu, eta berebiziko 
garrantzia hartzen ari da gizarteko 
alor gehienetan.

Hezkuntza-esparruari dagokionez, 
argi dago gizarteko aldaketa sakonei 
erantzun behar diela hezkuntzak, 
KH]NXQW]DUHQ�IXQWVH]NR�KHOEXUXD�
baita ikasleei gizarteratze-prozesuan 
laguntzea. Horregatik, azken ha-
markadetan eleaniztasuna garatzeko 
ikastetxeek abian jarritako prozesuak 
ez dira aldaketa horien beste adibide 
bat besterik.

Eleaniztasunaren inguruan sakonago 
aritu aurretik, argi adierazi behar da 
Euskal Autonomia Erkidegoan hiz-
kuntzen trataerak bilakaera bat izan 
duela hezkuntzan. Lasagabasterrek 

azaltzen duenaren ildotik, euskararen 
HWD�JD]WHODQLDUHQ�NRRÀ]LDOWDVXQD�H]D-
rri zuen 1979ko Autonomia Estatu-
tuak Euskal Autonomia Erkidegoan, 
eta, horrekin batera, unibertsitateaz 
kanpoko hezkuntzan hizkuntzen 
erabilera arautzeko balio izan zuen 
azaroaren 24ko 10/1982 Oinarriz-
ko Legeak, Euskararen Erabilera 
Arautzen duenak. Halaber, gaur egun 
oraindik euskal hezkuntza-sisteman 
ezagunak diren hiru hizkuntza-
ereduen oinarriak ezarri zituen lege 
horrek (Lasagabaster, 1998):
�� A eredua: gaztelaniaz irakasten 

dira irakasgai guztiak, gaztelania 
baita ikasleen ama-hizkuntza. 
Euskarari bost ordu eskaintzen 
zaizkio astean, eta hiru, berriz, 
ingelesari (biok irakasgaiak dira, 
eta ez komunikazio-hizkuntzak).

�� B eredua: erdara eta euska-
UD�GLUD�OLQJXD�IUDQFD��ELHWDQ�
irakasten dira edukiak), ikasle 
gehienen ama-hizkuntza erdara 
bada ere. Ingelesari hiru ordu 
eskaintzen zaizkio astean.

�� D eredua: euskara da lingua 
IUDQFD�HUHGX�KRUUHWDQ��*D]WH-
laniaz, bost ordu ematen dira 
astean, eta ingelesez, berriz, 
hiru. Ikasleen ama-hizkuntza 
euskara da oro har, nahiz eta 
ama-hizkuntza gaztelania edo bi 

hizkuntzak dituzten ikasleak ere 
egon daitezkeen.

Ikusten denez, ingelesari hiru ordu 
besterik ez zaio eskaintzen kasu ho-
rietan guztietan. Bestalde, hizkuntza-
eredu horiek egungo hezkuntza-siste-
man jarraitzen badute ere, Euskadiko 
Eskola Kontseiluak 2004-2005 
ikasturtean egindako datu-bilketari 
jarraiki, gero eta guraso gehiagok 
matrikulatzen dituzte seme-alabak D 
ereduan (% 62,8 EAEn, 2004-2005 
ikasturtean), 90eko hamarkadan ger-
tatzen zenarekin alderatuta (% 41,8 
D ereduan, eta % 58,2 A ereduan). 
+RUL[H�LNXV�GDLWHNH�JRLNR�JUDÀNRDQ�

Ondorio argi bat atera dezakegu 
hortik: euskal gizartea elebakarta-
sunetik elebitasunera doa, hezkuntza-
sistemari dagokionez behintzat; eta, 
gizarte elebiduna izanda, eleanizta-
sunaren bidean jartzea izan da bai 
gobernuak eta bai hezkuntza-sistema 
osoak hartutako erabakia.

Hala ere, inguruak baldintza batzuk 
eskaini behar ditu eleaniztasuna sus-
tatzeko, hainbat ikertzailek diotena-
UHQ�DUDEHUD��&HQR]�HQ��������DEXUX]��
adibidez, gure gizarteko ikasleek 
eskolan lortutako ingeles maila baxua 
izan da betidanik. Haren ustez, hauek 
izan daitezke horren arrazoiak, bes-
teak beste:
�� Euskal Hezkuntza Sistemak tra-

1EXVMOYPE^MSEVM�FYVY^OS�HEXYEO���-XYVVME��)YWOEHMOS�)WOSPE�/SRXWIMPYE������������MOEWXYVXIE�



dizio txikia du ingelesa irakasten.
�� Gure komunitateko hizkuntzek 

distantzia tipologiko handia 
dute ingelesarekiko, jatorri 
germanikoko beste komunitate 
batzuetako hainbat hizkuntzekin 
alderatuta (alemana, holandesa 
eta daniera, adibidez).

�� Telebistan eta beste hainbat 
hedabideetan, bikoizketak egiten 
dira. 

*DLQHUD��&HQR]HN�GLRHQH]��EL�PRGX�
ezagutu izan dira betidanik gure 
gizartean ingeles maila sustatzeko: 
ingeleseko eskola partikularrak jaso- 
tzea eskolaz kanpoko ekintza mo-
duan, eta ingelesarekiko esposizioa 
areagotzea ikastetxeetan, edota 
ingelesezko irakaskuntzaren kalitatea 
hobetzea. Eskola partikularren kon-
tua oso hedatuta dago aspalditik gure 
JL]DUWHDQ��HWD�&HQR]HN�GLR�JXW[LHQH]�
hiru arazo dakartzala:
1. Gehiegizko lana ikasleen egune-

ko jardunaldian.
2. Gurasoei kostu ekonomiko gehi-

JDUULD�GDNDUNLHQH]��IDPLOLD�JX]-
tientzat eskuragarria ez izatea.

3. Irakasleei zailtasunak ekartzea 
horrek, homogeneotasun gutxiko 
ikastaldeak baitituzte, ingeles 
mailari dagokionez. 

Horregatik guztiagatik, argi dago 
egokiagoa dela ingelesaren irakas-
kuntza eskola-ordutegiaren barruan 
eta eskolan bertan bultzatzea; 
horretarako, hainbat proiektu jarri 
dira abian azken hamarkadetan, gure 
ikasleen artean ingeleserako gaita-
suna sustatzeko. 

Lehen proiektu gisa, Gipuzkoako 
Ikastolen Elkarteak 1990-1991 
ikasturtean abian jarri zuen egitas-
moa aipa daiteke; adin goiztiarrean 
(4 urterekin) ingelesa ikasten hastea 
zen egitasmoaren muina, bi helburu 
nagusirekin: alde batetik, adin goiz-
tiarretan ikasleek hizkuntzak barne-
ratzeko duten erraztasunaz baliatzea; 
eta, bestetik, derrigorrezko hezkun-
tzaren plangintzaren barruan, ingelesa 
ikasteko orduen kopurua handitzea, 
euskararen nagusitasuna arriskuan 
jarri gabe, betiere. (Euskal Herriko 
,NDVWROHQ�.RQIHGHUD]LRD���������

Dena den, adin goiztiar batean 
atzerriko hizkuntza bat ikasten hastea 

ez da ideia egokia, ikertzaile guztien 
ustetan, eta eztabaida ugari sortu izan 
du gai horrek. Izan ere, Ruiz Bikan-
diren (1998) aburuz, adin goiztia-
rrean ingelesa irakasten hastea ez 
da gurasoaren presiopean marketin-
behar batzuei emandako erantzuna 
besterik. Gainera, ama-hizkuntza 
gaztelania duten haurrentzat, eus-
kararen ikaskuntzaren kaltetan izan 
daitekeela dio, hizkuntza bat oraindik 
ondo jakin gabe beste bat ikasteak bi 
hizkuntzetan maila baxua lortzea izan 
baitezake ondorio. 

Bestalde, esan beharra dago gure 
hezkuntza-sisteman abian jarritako 
KDLQEDW�SURLHNWXN�&/,/�PHWRGROR-
gia dutela oinarrian. Proiektu horiek 
azaldu aurretik, komeni da metodolo-
giaren ezaugarriak azaltzea. 

ISEI-IVEI erakundeak 2007an 
egindako ikerketa batean, “Ikasle 
hirueledunak bigarren hezkuntzan: 
egoera berri bat” izenekoan, jasotzen 
GHQH]��KDXHN�GLUD�&/,/�PHWRGRORJLD�
�&RQWHQW�DQG�/DQJXDJH�,QWHJUDWHG�
Learning/Edukien eta Hizkuntzen 
Ikaskuntza Integratua) garatzeko 
kontuan hartzen diren oinarrizko 
printzipioetako batzuk:
1. Ikasteko eta, bide batez, komu-

nikatzeko erabiltzen da hizkun-
tza. 

2. Irakasgai bakoitzak zehaztuko du 
zer hizkera mota behar den. 

3. Hizkuntza bat erabiltzen dugu-
nean, garrantzitsuagoa da hitz-
jarioa zehaztasuna baino.

Halaber, teorialarien aburuz, lau 
printzipio hartu behar dira kontuan 
&/,/�DELDQ�MDUW]HNR��HGXNLD��NRPX-
nikazioa, kognizioa eta kultura; hau 
GD��FXUULFXOXPHNR��&�GHULW]HQDN�
�&RQWHQW��&RPXQLFDWLRQ��&RJQLWLRQ�
HWD�&XOWXUH���+RULHQ�DUDEHUD��&R\OH��
�������&/,/�PHWRGRORJLDQ�LUDNDVJDL�
bat egoki planteatzeko, honako ele-
mentu hauek bateratu behar dira: 
�� Edukiak: ezagutzan, trebeta-

sunetan eta curriculumeko gai 
HVSH]LÀNRDN�XOHUW]HDQ�DXUUHUD�
egitea. 

�� Komunikazioa: hizkuntza ikas-
teko erabiltzea, hizkuntza hori 
ikasten den bitartean.

�� Kognizioa: kontzeptuak (abs-
traktuak eta konkretuak), ezagu-

tzak eta hizkuntza lotzen dituzten 
trebetasun kognitiboak lantzea. 

�� Kultura: nor bere buruaz eta 
besteen izateaz ohartarazteko, as-
kotariko ikuspegiak eta ezagutza 
partekatuak erakustea.

&/,/�PHWRGRORJLDUHQ�ELGH]��NRQW]HS-
tuak, trebetasunak eta jarrerak bar-
neratzea eskatzen duten ikaskuntza-
prozesuak bultzatzen dira. Atzerriko 
hizkuntzan, ikasleek input gehigarri 
bat behar dute kontzeptuak ulertzeko, 
eta, gainera, desberdintasun ugari 
izan ohi dira hizkuntza eta kultura 
KRULHQ�DUWHDQ��+RUUHJDWLN��&/,/�
metodologiek oso kontuan hartzen 
dituzte jarduera bakoitzaren eskaera 
kognitiboak, eta, horretarako, honako 
baliabide hauek erabiltzen dituzte: 
ahalik eta ikus-entzunezko estimulu 
gehien eta lankidetzako ikaskun-
tzako baliabide gehien (taldeka edo 
binaka); euskarri kontzeptualak (eta, 
egoki denean, irakasleen laguntza 
handiagoa), eta pentsamendu sinple 
bat eskatzen duten trebetasunetatik 
konplexuagoetara gero eta maizago 
salto egiteko bideak. Badu zailta-
sunik, eta, abian jarriz gero, zenbait 
konpetentzia metodologiko eskuratu 
behar dituzte irakasleek. Argi dago 
abantaila kognitibo horiek lor dai-
tezkeela ama-hizkuntzan ikasita ere.
'HQD�GHQ��&/,/�PHWRGRORJLHQ�

inguruan egindako esperimentazioan, 
argi ikusi da irakaskuntzako hizkun-
tza aldatzeak aldaketa nabaria ekar 
dezakeela, bai irakasleek irakasteko 
duten moduari dagokionez, bai ikas-
leek zenbait eskola eta institututan 
ikasten duten moduari dagokionez. 
Hezkuntzaren hobekuntzarako kata-
lizatzaile gisa jokatzen du irakaskun-
tza-baliabideen aldaketa horrek. 
&/,/�PHWRGRORJLHQ�DGLELGHD�GXJX�

ikerlan honen oinarrian aztergai izan 
dugun proiektua, Eleanitz proiektua, 
hain zuzen. Egitasmo horren xedea 
ingelesa adin goiztiarrean ikasten 
hastea zen; eta beste pauso garrantzi-
tsu bat eman zen gero: 14 urtetik 16 
urtera bitartean, hots, DBHko azken 
]LNORDQ��66/,&��6RFLDO�6FLHQFH�DQG�
/DQJXDJH�,QWHJUDWHG�&XUULFXOXP��
programan sartzea, Gizarte Zientziak 
ingelesez eskaintzean datzan progra-
ma horretan, zehazki (Muñoa, 2011).

EKARPENAK: GIZARTE ZIENTZIAK INGELESEZ





PEDAGOGO
SORTZAILEAK
ANGELICA OLVERA 

Angelica Olvera da eskola-
testuinguruan gero eta 
gehiago entzuten den 
Pedagogia Sistemikoaren 

sortzaile eta bultzatzaile nagusia. 
Bera izan zen Bert Hellinger-ek 
IDPLOLD�NRQVWHOD]LRHWDUDNR��PHWRGR�
terapeutiko bat) zerabilen plantea-
mendua hezkuntza esparrura ekarri 
zuen aurrenekoetarikoa. Hain zuzen 
ere, 15 urte bete berri dira, Sabadell-
en (Katalunia) emandako hitzaldi 
batean, estreinakoz, Pedagogia 
Sistemikoa terminoa erabili zuenetik. 
Geroztik, Pedagogia Sistemikoaren 

EXHOWDNR�IRUPD]LRD�HVNDLQL]�GDELO�
Mexikon nahiz mundu osoan zehar, 
eta etengabeko hezkuntza ikerketan 
ere badihardu. 

(EXY�FMSKVEƙOSEO
Arbaso euskaldunak (Abaltzisketa, 
Gipuzkoa) ditu Angelica Patricia 
Olvera Garciak. 1954. urtean jaio 
]HQ��0H[LNRQ��5XÀQR�2OYHUD�HWD�
Olga Garciaren bost seme-alabetan 
zaharrena da bera. Kimika ikasketak 
egin zituen UNAMen (Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico) 
eta hantxe ezagutu zuen gero bere 
VHQDUUD�L]DQJR�]HQD��$OIRQVR�0DOSL-
ca. Hasieran, ingeniari lanetan aritu 
zen, baina ama izan ondoren, bere 
VHQDUUDUHQ�IDPLOLDUHQD�GHQ�KH]NXQ�
tza-proiektuan sartu zen buru-belarri, 
'RFWRU�(PLOLR�&DUGHQDV�8QLEHUWVLWDWH�
=HQWURDQ��&8'(&���

Ibilbide akademiko zabala duen 
SURIHVLRQDOD�GD�$QJHOLFD�2OYHUD��
izan ere, kimika ikasketez gain, 
Giza Zientzietan ere lizentziaduna 
da; psikologia arloari dagokionez, 
berriz, Gestalt terapian, Programazio 
Neurolinguistikoan (PNL), Familia-
konstelazioetan, Psikologia Trans-
pertsonalean, Psikologia Komunita-
rioan eta Terapia Labur Estrategikoan 
IRUPDWX�GD�

Ezer baldin bada, ekintzailea, iker-
tzailea eta iraultzailea da Angelica 
Olvera. Besteak beste, berak sortu 
]XHQ�����DQ��&8'(&HQ�EHUWDQ��3$)�

Aritz Larreta eta 
Iñaki Arana

Pedagogia 
sistemikoan 
adituak

4IHEKSKS�WSVX^EMPIEO�M^IRIOS�
QSRSKVEƙOSE�IKYRIVEX^IR�
HMLEVHY�,MO�,EWM�IKMXEWQS�
TIHEKSKMOSEO��IXE�HEXSVVIR�
MOEWXYVXIER�IQERKS�HY�
EVKMXEVE�IHM^MS�FIVVMXYE��
,EMRFEX�TIHEKSKS�PMFYVY\OER�
X\IVXEXY�EYVVIXMO��SVHIE��LMO�
LEWM�EPHM^OEVMER�EVKMXEVEXYOS�
HY�LEMIR�MRKYVYOS�MRJSVQE^MSE��
EHMXYIR�IXE�EVMXYIR�IWOYXMO��
4IHEKSKME�7MWXIQMOSEVIR�
WSVX^EMPI�%RKIPMGE�3PZIVEVIR�
MRKYVYOS�IOEVTIR�LEY\I�HE�
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GHODNRD��3URJUDPD�GH�$SR\R�)DPL-
liar). Lehen urte hartan, 18 gurasore-
kin hasi ziren, baina gaur egun, jada, 
30.000 gurasok baino gehiagok parte 
hartu dute programa horretan. 

1993an, Montessori-metodoan gida-
ri lanetan aritzen zen bere ahizpa ba-
ten bidez, pedagogia operatorioaren 
edo konstruktibismoaren berri izan 
zuen. Hala, suitzar jatorriko bi peda-
gogok Bartzelonako Udaleko Institut 
Municipal d’Investigacio en Psicolo-
gia Aplicada a l’Educacio (IMIPAE) 
delakoaren berri eman zieten.

1994ko apirilean, PAFen parte har-
tzen zuen guraso bati esker, IMIPAE 
institutuko hiru kiderekin elkartzeko 
aukera izan zuen eta horiek Rosa 
Sensat elkartearen berri eman zioten. 
Urte horretako udan bertan, Bartzelo-
nara bidaiatu zuen Olverak eta Rosa 
Sensat elkartean konstruktibismoari 
buruzko hainbat ikastaro egin zituen. 
Hor entzun zuen, estreinakoz, Bar-
tzelonako Institut Gestalt delakoaren 
berri ere. Gerora, han ezagutuko zuen 
Bert Hellingerren lana.

Bartzelonatik Mexikora bueltan, 
Rosa Sensat elkartean ikasitakoak 
DSOLNDW]HQ�KDVWHDUL�EHJLUD��&8'(&HQ�
bertan psikopedagogia departamen-
tua edo saila jarri zuen martxan. 
1995, 1996 eta 1998 urteetan ere 
Bartzelonara bidaiatu zuen. Mexiko-
tik Bartzelonara eta Bartzelonatik 
Mexikora, horrelaxe ibili zen zenbait 
urtez Olvera.

1999an, Bartzelonara bidaiatu zuten 
$OIRQVR�0DOSLFD�HWD�$QJHOLFD�2OYHUD�
senar-emazteek, oraingo honetan, 
printzipioz, atseden egun batzuk 
hartzeko asmoz. Dena den, atsedene-
tik gutxi izan zuen, izan ere, Olverak 
Rosa Sensat-eko ikastaroetan eza-
gutu zuen Mireia Darder-ek Institut 
Gestalt-era gonbidatu zituen senar-
emazteak. Hantxe ezagutu zuten Bert 
+HOOLQJHUUHN�IDPLOLD�NRQVWHOD]LRHQ�
bidez egiten zuen lan terapeutikoa. 
Txundituta gelditu ziren mexikarrak.

Berehala konturatu zen Olvera tera-
pia saio hartan ikusitakoak eta, batez 
ere, bizi izandakoak, hezkuntzarako 
ere baliagarriak zirela eta, hala, Bert 
+HOOLQJHUUHN�IDPLOLD�NRQVWHOD]LRHWDQ�
zerabiltzan oinarrizko printzipio 
ÀORVRÀNRDN�EHUH�HJLQ�HWD�KH]NXQW]D�
esparrurako nola egokitu pentsatzen 

hasi zen. Aitzitik, helburua inolaz 
ere ez zen eskola-testuinguruan 
terapia egitea, bizitzari eta ordenari 
EHJLUDNR�SULQW]LSLR�ÀORVRÀNR�KRULHN�
pedagogiaren eta ikasleen garapen- 
eta ikaskuntza-prozesuen zerbitzura 
jartzea baizik. Halaxe sortu zuen, 
bada, Angelica Olverak Pedagogia 
Sistemikoa.
 
Pedagogia Sistemikoaren printzipio 
nagusiak
Esan dugunez, Angelica Olvera izan 
da hezkuntza proposamen honen 
sortzailea, baina, egiari zor, esan 
behar da, Marianne Frank irakasle 
DOHPDQLDUUD�L]DQ�]HOD�IDPLOLD�NRQV-
telazioen printzipioak ikasleekin 
aplikatzen hasi zen lehena. Bere es-
perientziaren berri idatzi zuen, hain 
justu, Eres uno de nosotros liburu-
an.

Dena den, inor gutxik ukatuko du, 
Angélica Olvera dela Pedagogia 
Sistemikoaren bultzatzaile nagusia, 
%HUW�+HOOLQJHUUHQ�SULQW]LSLR�ÀORVR-
ÀNRDN�LUDNDVNXQW]D�LNDVNXQW]DUHQ�
zerbitzura jartzen lanik gehien egin 
duena, beti ere, xede argi batekin: 
haur zein gazteek erraztasun handia-
gorekin ikastea.

1999tik hona etengabeko hezkun-
tza-ikerketa-lanean aritu da Olve-
ra eta aurkikuntza esanguratsuak 

egin ditu. Esate baterako, besteak 
beste, berari esker dakigu, badirela 
ikasleen garapen- zein ikaskuntza-
prozesua baldintzatzen duten indar 
edo aldagai sistemiko eta transge-
nerazional batzuk. Adibide pare bat 
ematearren:

Ikasle askok, inkontzienteki, euren 
garapen- zein ikaskuntza-prozesuari 
uko egiten diote guraso edota aito-
na-amonaren batekiko halako leial-
tasun edo maitasun itsu bat dutelako. 
Frogatu ahal izan du, esaterako, haur 
batek hizkuntzaren bat ikasteko ne-
kea izan dezakeela gurasoetakoren 
batek aitona-amonek bizi izandako 
erbesteratze egoeraren bat onartu 
ez duelako. Gertatzen da, baita ere, 
ikasleren batek diziplina-arazoak 
izan eta eskolatik kanporatua izatea, 
eta barne-barneko arrazoia edo in-
darra hau izatea: gurasoek ikasketak 
ordaintzeko zailtasunak izatea.

Goiko horiek bi adibide baino ez 
dira honako eta ez du esan nahi 
horrelako kasuetan beti azaldu 
dugun hori izango denik zergatia, 
ezta gutxiago ere! Kasu bakoitza 
bere osotasunean aztertu beharra 
dago, noski, eta horretarako beha-
rrezkoa da ikasleak azaltzen duen 
jokabideari edo zailtasunari ikuspegi 
sistemikotik begiratzea, ikaslea bere 
osotasunean hartu ahal izateko eta 
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eutsi eta horiek kudeatu ahal izateko 
baliabideak eskainiko dizkiona.

Aldi berean, irakasle eta gurasoen 
artean zubiak eraikitzen dituen 
pedagogia da, gurasoak eta euren 
testuingurua kontuan hartuko duena; 
haurrek gurasoekiko azaltzen duten 
leialtasuna begi onez ikusiko duena 
eta leialtasun hori ikaslearen ikas-
kuntza-prozesua indartzeko baliatuko 
duena.

Zubi-lana
Gurasoek seme-alabak eskolara era-
matean, bizitzarako baliagarri izango 
zaizkien gaitasunak gara ditzatela 
nahiko dute, eskolan ikasitakoa 
barneratu dezatela beste testuinguru 
batzuetan ere erabiltzeko gai izan 
daitezen, kideekin erlazionatu eta 
elkarlanean ere trebatu daitezela, 
errespetuz, eta, aldi berean, ikastean 
eta elkarrekin partekatzean ahal be-
zainbat goza dezatela.

Tutore zein gainerako irakasleek 
euren haurrak (ikasleak) osotasunean 
hartuak izatea nahi dute gurasoek. 
+RUL�JHUWD�GDGLQ��EDLQD��IXQWVH]NRD�
GD�LNDVOHHQ�IDPLOLDN�HUH�NRQWXDQ�
hartzea; izan ere, ikasleak ez dira 
bakarrik joaten eskolara, norbere 
HW[HNR�HWD�IDPLOLDNR�EL]LSHQ�HWD�
esperientzia guztiekin baizik. Beraz, 
HXUHQ�IDPLOLD�VLVWHPD�HWD�WHVWXLQ-
gurutik jasotzen duten guztiarekin 
doaz eskolara. Bizipen horiek guztiak 
dira haurraren parte, eta bere izaera 
osatzen dute.

Aldi berean, gurasoek ere irakasleen 
lana errespetatzen eta estimatzen du-
WHQ�QHXUULDQ��HONDUUHNLNR�NRQÀDQW]D�
indartuz joango da, irakasle eta gura-
soak bat eginda aritzea ezinbestekoa 
baita haurraren ikaskuntza-prozesua 
indartu nahi badugu.

Esker ona
Elkarrekiko esker ona ere tresna 
garrantzitsua da, beraz. Esker ona, 
gurasoei, beren seme-alabak bizi-
tzarako presta ditzaten, eskola jakin 
EDWHDQ�NRQÀDQW]D�MDUUL�GXWHODNR��
esker ona, irakasleari, seme-alabaren 
ikaskuntza-prozesua hornitzen eta 
indartzen ari delako; esker ona, 
zuzendaritza-taldeari, bere gidaritza-
pean ikastetxeak zehaztutako lan-il-
doek seme-alaben ibilbidea eta izaera 

indartuko dutelako.

/SRƙERX^E
Gaur egungo hezkuntza-prozesuetan 
JX]WL]�EHKDUUH]NRD�GXJX�NRQÀDQW]D-
WLN�DULW]HD�HUH��+DXUUDN��NRQÀDQW]D]�
begiratzen diogula sentitzen duenean 
indartu egiten da, eta bere garapen-
prozesuan oso lagungarria egingo 
zaio helduek beregan jartzen duten 
begirada hori. Horrez gain, bizitzari 
NRQÀDQW]D]�EHJLUDW]HDN�DXNHUD�EH-
rriak eskainiko dizkigu eta osasunga-
rriagoa izango da, zalantzarik gabe.

Bizitzak bat-batean eskaintzen 
dizkigun aukera eta proposamen 
berrien aurrean, orokorrean, zein da 
gure lehen jarrera? Irekitasunez eta 
NRQÀDQW]D]�KDUW]HQ�GLWXJX�HGRWD�GH-
IHQWVLERNL�HWD�PHVÀGDQW]D]�D]WHUW]HQ�
ditugu, arrisku bat balira bezala? 
Bestalde, nola nahiko dugu jaso 
ditzatela gure haurrek eta ikasleek 
proposatzen dizkiegun aukera eta 
proposamen berriak? Izpiritu kritikoa 
lantzea beharrezkoa izanik, noski, 
EL]LDUHNLNR�NRQÀDQW]D�JDUDW]HDN�DEH-
rastu eta indartu egingo gaitu.

Gertatzen dena bere horretan  
hartzea
Pedagogia Sistemikoak baietzaren 
balioaz jabetzea proposatzen digu, 
bizitzak eskaintzen dizkigun hainbat 
eta hainbat aukeren aurrean jarrera 
irekia izatea. Eta egoerak eta ger-
takizunak ere bere horretan har-
tzea; aitzitik, sarritan, gertaturikoa 
bere horretan gertatu dela onartzea 
kosta egiten zaigu eta, horren ordez, 
indarrak konponbideari begira jarri 
beharrean, kexatzera eta kritikatzera 
mugatzen gara.

Hellingerrek eta Olverak “gertatzen 
dena bere horretan hartzea” proposa-
tzen digute, begiak irekita begiratuz 
eta bere testuinguruan kokatuz. Eta 
egoerari azaltzen den bezala begira-
tzen badiogu, konponbidea ere modu 
argigarriagoan aurkitu ahal izango 
dugu. Horretarako, gure presentzia 
landu beharra dugu, gure emozio-
ak, gure aurreiritziak…, gertatzen 
GHQDUHQ�DXUUHDQ�NRQÀDQW]D]�MRND�
dezagun. Eraldaketarako jarrera 
garrantzitsua da hori ere.

Gertatzen dena bere horretan hartu 
eta gure presentzia landu ahala, 
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baino, ikaslearen 

testuinguruan ulertzen 

saiatzen da.

bere jarrera ulertzera hurbiltzeko: 
“Zer zentzu dauka ikasleak eskolan 
azaltzen duen jokabide eta zailta-
VXQ�KRUUHN�EHUH�IDPLOLD�VLVWHPDUHQ�
baitan? Zer harreman izan dezake 
zailtasun horrek bere sisteman bizi 
duten edo bizi izan dutenarekin?“. 

Bizitzari begira
Pedagogia Sistemikoa bizitzari begira 
dagoen pedagogia da; ikasleari per-
tsona gisa begiratzen dion pedagogia, 
bere osotasunean, batez ere, bere tes-
tuingurua errespetatuz eta onartuz. Ez 
ditu ikaslearen jarrera eta jokabideak 
epaitzen; epaitu ez baino, ikaslearen 
beraren testuinguruan ulertzen saia-
W]HQ�GD��,NDVOHD�EHUH�IDPLOLD�VLVWHPD-
ren baitan ulertzen du, sistema horrek 
gaur egun nahiz aurrez bizi izan duen 
guztia errespetatuz.
,UDNDVOHDUHQ�IXQW]LRD�HGRWD�ODQD�

aberasten eta errazten duen peda-
gogia ere bada, irakasleak begirada 
zabalagoa izatea eragiten duena eta 
ikasgelarako tresna eta baliabideak 
eskaintzen dituena. Irakaslearen pre-
sentzia lantzen duen pedagogia da, 
bere lekua aurkitzen lagunduko diona 
eta ikasgelan jazotzen diren egoerei 



laguntza hobea eskaini ahal izango 
dugu, nola esparru pertsonalean hala 
SURIHVLRQDOHDQ��*HODQ�D]DOGXNR�GLUHQ�
egoerak eta ikasleek agertuko dituz-
ten jarrerak eusteko eta laguntzeko 
indarra eta lasaitasuna izango dugu. 
Horrela egin ezean, desatseginak 
eta onartezinak zaizkigun egoeren 
aurrean haserretik, amorrutik, beldu-
rretik edota erresistentziatik arituko 
gara, eta horrek proposamen eta 
irtenbide osasungarriak aurkitu ahal 
izatea eragotziko digu.

Ikaslearen testuingurua
Esan bezala, eskolara datorren 
ikaslea ez dator bera bakarrik, bere 
IDPLOLD�HWD�VLVWHPD�RVDW]HQ�GXWHQ�
pertsonek bizi izandako esperientziak 
ere berarekin datoz. Familian bizitzen 
ari diren egoerak guztiz baldintza-
tzen du haur horren bizitzarekiko eta 
eskolarekiko jarrera. Aitzitik, orain 
IDPLOLDQ�EL]LW]HQ�DUL�GLUHQ�HJRHUDN�
ez ezik, aurretik bizi izandakoek ere 
eragiten dute ikaslearengan.

Zer suposatzen du haur honen-
tzat eskolara etortzeak? Zer utzi du 
etxean? Zer bizitzen ari dira bere 
gurasoak? Baimenik ba al du ikas-
teko? Zer harreman izan zuten bere 
gurasoek eskolarekin? Ikasteko auke-
rarik izan al zuten?

Galdera horiek eta antzeko beste 
hainbat lagungarri dira ikasleak 
eskolan ager dezakeen jarrera 
ulertzeko. Ikaslea guztiz leiala baita 
IDPLOLDUHNLNR��EHUH�VLVWHPDUHNLNR��HWD�
ikasterakoan edota ez ikasterakoan, 
VDUULWDQ��IDPLOLDNR�QRUEDLWHNLNR�OHLDO-
tasun ezkutua adieraziko du.

Etxean egoera zaila bizitzen ari 
EDGLUD��QROD�IDPLOLD�RVRD�KDOD�JXUD-
soetakoren bat, zaila izango da haur 
horrentzat eskolan zentratuta egotea, 
nolabait, bere arreta, begirada, inkon-
tzienteki sarritan, etxera begira egon-
go baita. Bestalde, gurasoek euren 
garaian eskolarekin bizi izandako 
esperientziak ere eragina izan dezake 
haurrak ikasketekiko duen jarreran.

Pertenentzia
+DXU�]HLQ�KHOGXRN�JXUH�IDPLOLD�VLVWH-
marekiko leialak gara, modu batean 
edo bestean, eta gehienetan, gainera, 
guztiz era inkontzientean. Beraz, 
neurri handi batean, leialtasun horrek 

mugitzen gaitu bizitzan zehar. Pe-
dagogia Sistemikoak leialtasun hori 
kontuan hartzea proposatzen digu, 
ikaslearen jarrera ulertze bidean. 
Norekiko leialtasuna adierazten ari 
da ikaslea bere jarrera eta jokabideen 
bidez?

Hellingerrek azaltzen duenez, 
pertenentzia da gure sentimendurik 
sakonenetako bat. Eta pertenentzia 
behar horrek gidatzen gaitu, gehiene-
tan, gure erabaki hartzeetan.

Helduontzako gai interesgarria da 
pertenentziaren hau, gure garapene-
rako kontziente egin beharreko gaia. 
Bizitzan aurrera egin nahi badugu, 
hazten segi nahi badugu, gure kon-
tzientziak esaten diguna baino harago 
joan beharko dugu zenbaitetan, nahiz 
HWD��EDW]XHWDQ��IDPLOLDUHQ�RKLWXUD�HWD�
aginduetatik urruntzeko arriskua eta 
sentimendua bizi.

Irakaslearen testuingurua
Ikaslearen kasuan gertatzen den 
bezala, irakaslea ere ez dator bakarrik 
eskolara. Bere testuinguru guztiare-
kin dator, gurasoek eta arbasoek bizi 
izandako esperientziak ere berarekin 
datoz. Guraso eta arbasoengandik 
jaso dugunaren ondorioa baikara 
gizakiok, eta baita, noski, guk geuk 
bizi izandako esperientzien ondorioa 
ere.

Pedagogia Sistemikoak irakasleak 
EHUH�LELOELGHDUL�HWD�IDPLOLD�VLVWHPDUL�
modu kontzientean begiratzea propo-
satzen du, ikasgelan sortzen zaizkion 
emozioak aztertuz eta ulertuz, bide 
batez, irakasle lanean presente egote-
ko eta ikasleen bidelagun izateko gai-
tasuna garatzen lagunduko diolako.

Tresna oso baliagarriak dira lan 
KRUUHWDUDNR�EDL�DXWRELRJUDÀD�DND-
demikoa bai genograma ere. Auto-
ELRJUDÀDUHQ�ELWDUWH]��HVNRODQ�]HLQ�
ikaskuntza-prozesuan bizi izandakoei 
begiratuko die irakasleak, eta atzera 
begirako hori oso aberasgarria izango 
zaio. Irakasleak berak ikasle garaian 
bizi izandako bizipenen kontzientzia 
hartzeak bere ahalmen eta trebeta-
sunak indartuko ditu, orduko zail-
tasunak ere gaur egungo irakasle 
lanetarako lagungarri bihurtuz.

Genogramaren bidez (zuhaitz-
genealogiko modukoa), irakasleak 
bere jatorria eta izaera hobeto ulertu 

ahal izango ditu, eta, bide batez, bere 
IDPLOLD�VLVWHPDQ�HWD��EHUD]��EDLWD�
eskola-sisteman ere, zer leku dago-
kion konturatzeko ere balio izango 
dio; izan ere, askotan, irakasleak bere 
IDPLOLD�VLVWHPDQ�KDUW]HQ�GXHQ�OHNXDN�
eskola-sisteman hartzen duenarekin 
lotura zuzena izaten du.

Dagokigun lekua
%HUW�+HOOLQJHUUHQ�ÀORVRÀDQ��RUGHQD�
giltzarria da, eta Pedagogia Siste-
mikoaren oinarrietako bat ere bada. 
Gutako bakoitzari leku jakin bat 
dagokigu parte garen sistemetako 
bakoitzean. Familian, esaterako, 
dagokigun lehen tokia seme edo ala-
barena da, eta toki hau hartzea guztiz 
garrantzitsua da gure bizitzarako. 
Toki bat ere badagokigu anai-arreben 
artean, eta dagokigun tokian jartzeak 
lasaitasuna dakar sistemara.

Eskolara begira ere ordena guztiz 
beharrezkoa da. Irakasleak bere tokia 
hartu behar du, zuzendariak berea, 
aholkulariak ere dagokiona, eta nos-
ki, gurasoek ere eurena. Batzuetan, 
baina, konturatu ere egin gabe gure 
tokitik ateratzen gara, eta borondate 
onenarekin irakasleak gurasoen tokia 
KDUW]HQ�GX��LUDNDVOH�IXQW]LRWLN�KDUDJR�
joanez eta gurasoen jarduna aintzat 
hartu gabe. Ikaslearentzat ez da ba-
tere mesedegarria izango, baina ezta 
irakaslearentzat ere. Beste batzuetan, 
berriz, gurasoak irakaslearen gainetik 
jartzen dira, hauek ere konturatu ere 
egin gabe, eta hori ere ez da batere 
mesedegarria izango ikaslearentzat.

Pedagogia Sistemikoak, beraz, 
dagokigun lekua zein den aurkitzen 
laguntzen digu, gainerakoei dagokie-
na errespetatuz. Gutako bakoitzari 
leku jakin bat dagokigulako. Amparo 
Pastor (g.b.) irakasle madrildarrak 
zioen bezala, “Hezi ahal izateko, nor 
bere lekuan”.

Bert Hellinger-ek eta Angelica Ol-
verak sortu eta garatu duten proposa-
PHQ�ÀORVRÀNR�HWD�SHGDJRJLNR�KRQHN�
bide eder eta zabala du aurrera begi-
ra, guztion artean gauzatu eta zabaldu 
dezakeguna, nor bere eraldaketa pro-
zesutik abiatuta, eta helburu berare-
kin, hau da, irakaskuntza-ikaskuntza 
prozesua indartzen jarraitzea.
.RQÀDQW]D]��HUUHVSHWX]�HWD�DODLWD-

sunez. Bidean goaz.
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ZJolas-terapia da jolasa lagun-
tza terapeutikorako erabil-
W]HD��DOGHUGL�ÀVLNR��HVSLULWXDO��
HPR]LRQDO��DIHNWLER�HWD�

kognitiboetan era kontzientean nahiz 
inkontzientean sakonduz, eta modu 
ez-oldarkor eta ez-intrusibo batean 
eginez aurrera. 

Nondik dator jolas-terapia?
Jolas-terapia autore askoren ekar-
penetatik eta praktikatik garatu den 
diziplina terapeutiko bat da, gaur 
ezagutzen dugun bezalakoa izan 
aurretik eta horrela izendatu aurretik 
sortzen hasi zena. Haurrengan jolasak 
zuen ahalmen terapeutikoaz jabetu 
ziren lehenak eta bide hori abian jarri 
zuten lehenak Anna Freud (1928), 
0DUJDUHW�/RZHQIHOG���������0HOD-
nie Klein (1961) eta Donald Woods 
Winnicott (1896-1971) izan ziren. 
Haurren terapeuta psikoanalitikoak 
ziren, eta jolasaren balio terapeutikoaz 
ohartu ziren beren jardunean. Haurren 
psikoterapian erabili zuten jolasa, eta 
haurraren berezko jolasari helduen 
psikoanalisian ikusten diren asozia-
zio librearen elementu berak egotzi 
zizkioten. 
%HVWDOGH��&DUO�-XQJ�HN�������������

eta Frances Wickes-ek (1963-1977) 
ere ekarpen garrantzitsuak egin zituz-
ten, haurraren jolasaren eduki sinbo-
likoaren inguruan. 

GALDEIDAZU
ZER DA JOLAS-TERAPIA ETA ZEIN 
EKARPEN EGIN DIEZAIOKE ESKOLARI?

?
JOLAS-TERAPIAKO 
EUSKAL HERRIKO 
ELKARTEA

Aldaketarik handiena eta jolas-
terapiaren izendatze eta zedarritzea 
Virginia Axline-ren (1969) eskutik 
HWRUUL�]HQ��&DUO�5RJHUV�HQ�%H]H-
roarengan Zentratutako Psikoterapiara 
egokitu baitzuen korronte psikoana-
litikoa; hark sortu zuen jolas-terapia 
ez-direktiboa deritzona ere. Axlineren 
bideari jarraitu dion eta arlo hori za-
baltzen jardun duen haurren terapeuta 
azpimarragarriena Violet Oacklander 
(1988) dugu.

Zer da jolasa? Jolasaren garrantzia
Haurren jolasak berezko esangura eta 
KHOEXUXD�GLWX��EHUH]NR��IXQWVH]NR�HWD�
beharrezko osotasuna du, eta, haren 
bidez, gauza berriak ikasten ditu 
haurrak; ikertu egiten du; sormenaz 
gozatzen du; pentsamenduak adie-
razten ditu; bulkadak eta emozioak 
kanporatzen ditu; ametsak betetzen 
ditu, eta helduak debekatzen dion 
guztia egiten du. Jolasa, zalantzarik 
gabe, naturalki sortzen da haurrengan, 
eta modu berezia da ingurunearekin 
harremanetan jartzeko. Jolasaren 
bidez, bizitako gertaerak prozesatzeko 
aukera du haurrak: tentsioa, ziurta-
sunik eza, beldurra, ezjakintasuna eta 
IUXVWUD]LR�VHQWLPHQGXDN�NDQSRUDW]HNR�
eta horien bidez esperimentatzeko 
aukera eskaintzen dio jolasak haurrari. 
Aukera ematen dio, gainera, inguru 
natural eta gizatiar batean benetakoa 
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eta dinamikoa izateko, eta, aldi be-
rean, inguru horretan aritzeko.

Haurrak jolas egiten du bere gai-
tasunak ezagutzeko, mundua eza-
gutzeko eta, halaber, besteek bera 
ezagut dezaten. Ingurua eta inguruko 
mundua ezagutzen ikasten du. Hau-
rren jolasean, argi ikusten da haurra 
gai dela sinboloak eta zeinuak erabiliz 
testuinguruak sortzeko, egoerak 
DXUUHLNXVWHNR��HNLQW]DN�SODQLÀNDW]HNR�
edo errealitatea interpretatzeko. Ho-
rregatik, esan dezakegu haurtzaroko 
oinarrizko ekintza bat dela jolasa, 
naturalki sortzen dena, librea, bat-ba-
tekoa, borondatezkoa, eta inguruneko 
kultura-ezaugarriak jasotzeko proze-
sua bultzatzen duena.
-RODVD�ÀN]LR]NR�HUUHDOLWDWH�EDWHDQ�

egiten da. Jolasean, haurra berak nahi 
duena izan daiteke; errealitatearen 
mugak gaindi ditzake, eta irudi-
menezko munduan murgil daiteke, 
komeni denaren arabera guztia lortu, 
zuzendu edo bideratu daitekeen 
PXQGX�KRUUHWDQ��+DX�GD��ÀN]LRD�GD�
MRODVDUHQ�IXQWVH]NR�HOHPHQWXHWDNR�
bat. Ezaugarri hori Freudek azpima-
rratu zuen, eta beste autore askok 
berresten dute. “Zerbaitetan jolas-
tea” errealitate paralelo bat sortzea 
EH]DOD�GD��EDLQD�ÀN]LRD�GHOD�DKD]WX�
gabe. Benetako munduari kontra-
MDUW]HD�GDNDU�EHUDUHNLQ�ÀN]LRDN��HWD�
aukera ematen dio haurrari errealita-
teak inposatutako eskakizunak alde 
batera uzteko, eta bere arau propioak 
izateko, gustura onartzen eta betetzen 
dituen arauak, zehazki. Adibidez, 
bere emozio oldarkorrak adierazteko 
aukera ematen dio jolasak, errua edo 
helduen gaitzespena sentitzeko beldu-
rrik gabe. Jolasean, dragoi baten aurka 
borroka daiteke, eta hura hil dezake, 
baina ekintza horiek ez dute inolako 
ondoriorik izango errealitatean, ez 
baita jolasa besterik.

Jolasaren inguruan, ordea, uste 
okerrak izaten dira. Jolasa ez da lan-
tresna bat. Ez da erreminta pedago-
giko bat, ez eta entretenimendua ere. 
Kontu serioa da jolasa, hots, hazteko 
eta bizitza heldurako prestatzeko era 
bat da. Haurrarentzat, arnasa hartzea 
bezain garrantzitsua da jolasa, eta ez 
zaio jolasten irakatsi behar. Aditua da 
horretan. Haurra da jolasaren egilea, 
aktorea eta zuzendaria, aldi berean. 

Hasieratik haurraren ekimen autono-
moaren esparruan sortzen diren auke-
ra guztiak bermatzea da helduaren 
zeregina, mugimendu askea eta jolas 
independentea helburu hartuta. Labur-
ELOGX]��KD]NXQGH�ÀVLNR��HPR]LRQDO��
kognitibo eta soziala ahalbidetzen dio 
jolasak haurrari. Osasuntsu dagoen 
edozein haur aritzen da jolasean, eta, 
oinarri-oinarrian, horixe da egin behar 
duena: jolastu.

Jolas-terapia (kontzeptua zabaltzea, 
ezaugarriak, metodologia, teknikak, 
terapeutaren rola eta prestakuntza, 
teoria, Axlineren printzipioak). Ge-
laren ezaugarriak, haurrak garatzen 
duen prozesua, denboraren beharra…

Jolas-terapiak haurrari bera izateko 
aukera ematen dio; bere Nia onartzera 
lagunduko dio, inolako ebaluaziorik 
eta presiorik gabe. Emozioak bidera-
tzeko bide bat izateaz gain, bere burua 
ulertzeko eta berregituratzeko aukera 
eskaintzen dio haurrari.

Jolas-terapiako saioetan, haurrak 
aukera du jolasaren bidez bere 
barnean dituen sentimenduak kan-
poratzeko, eta haiekin jokatzeko. 
Modu ireki eta seguru batean, barruan 
duena kanporatzeko unea eta gunea 
eskaintzen dizkio jolasak; heldua den 
aditu baten begiradapean beti, noski. 
Haurrak, jolasaren bidez, bere barne-
mundua kanporatu ahal izango du, 
eta, aldi berean, aukera emango dio 
bere buruari aurre egitea onartzeko, 
ikasteko eta kontrolatzeko.

Arestian esan bezala, heldu aditu 
objektibo baten begiradapean ari-
tuko da jolasean haurra. Den bezala 
onartuko du helduak; aintzat hartuko 
ditu jolasaren ezaugarriak, eta horren 
irakurketa egingo du.

Hauek dira, Virginia Axlinek zehaz-
tutakoaren arabera, jolas-terapiaren 
zortzi printzipioak:
���.RQÀDQW]D]NR��ODJXQWDVXQH]NR��
HUUHVSHWX]NR�HWD�DIHNWX]NR�KDUUHPDQ�
arretatsu bat eraikitzea.

Umearekin, harreman adiskidetsua 
du terapeutak, bien arteko harremana 
atsegina izan dadin, ahalik eta arinen. 
Harreman terapeutikoa ezinbestekoa 
den alderdia da. 

2. Haurra den bezala eta norbanako 
bezala onartzea.

Terapeutak umea den bezala onar-
tzen du. Onartzeak ez du esan nahi 

egiten duenaren onespena dagoenik. 
Jarrera abegitsuan dago gakoa: umeak 
egiten edota esaten duena aintzat 
hartzea da, bakoitzaren banakotasuna 
aintzat hartzea. Umeak esan edo 
egiten duena egiten duela ere, haurra 
ulertu egingo du, eta, une oro, den be-
zala onartuko du. Horixe sentiarazten 
dio umeari. Horrela, terapeutak haurra 
bere barne-munduan gero eta gehiago 
sartzera eramango du, bere benetako 
Nia aurkitzeko.

3. Permisibitate-jarrera izatea, hau-
rrak era libre batean egin ditzan bere 
adierazpenak.

Terapeutak jarrera permisiboa du 
umearekin. Aske sentitzen da haurra 
bere sentimenduak kanporatzeko. 
Horrela, errespetuan, onarpenean eta 
DIHNWXDQ�RLQDUULWXWDNR�KDUUHPDQD�
sortzen du terapeutak umearekin, eta 
den bezala onartzen du umea.

4. Haurraren sentimenduak onartzea 
eta balioestea.

Jolasa, zalantzarik gabe, 

naturalki sortzen da 

haurrarengan, eta modu 

berezia da ingurunearekin 

harremanetan jartzeko. 

Jolasaren bidez, bizitako 

gertaerak prozesatzeko 

aukera du haurrak: 

tentsioa, ziurtasunik eza, 

beldurra, ezjakintasuna eta 

frustrazio sentimenduak 

kanporatzeko eta horien 

bidez esperimentatzeko 

aukera eskaintzen dio jolasak 

haurrari. Aukera ematen dio, 

gainera, inguru natural eta 

gizatiar batean benetakoa 

eta dinamikoa izateko, eta, 

aldi berean, inguru horretan 

aritzeko. 



Haurra barnean jasaten ari den 
horrekin konektatuko du jolas-
terapeutak. Haurrak gorderik daukan 
VXIULPHQGXDQ�OHXGHNH�XPHDUHQ�
DIHNWXD�HWD�EL]L�DKDOPHQD��EDL�HWD�
antsietatea, beldurra eta areriotasuna 
ere. Adi dago terapeuta, erne, hau-
rraren sentimenduak antzemateko. 
Terapeutak sentimendu hori islatzen 
du haurrarengan, eta, horrela, bere 
eskarmentuan sakondu dezake.

5. Haurra errespetatzea: haurraren 
erantzukizuna da erabakiak hartzea 
eta aldaketak egitea.

Terapeutak tentuz behatzen dio hau-
rrari, arazoak konpontzeko duen tre-
betasuna aztertzeko. Haurrari dagokio 
erabakiak hartzea, bai eta aldaketak 
egitea ere.

6. Bidea haurrak zuzentzea: hark zu-
zenduko du bidea, eta jarraitu egingo 
dio terapeutak.

Terapeutak ez dauka inolako 
intentziorik haurraren ekintzak edo 
solasaldia bideratzeko.

7. Terapia presaka ez egitea: haur 
bakoitzak bere prozesua du.

Terapeutak ez du terapiaren ibilbidea 
azkartu nahi. Gutxikako prozesu bat 
da ibilbide hori, eta hala onartzen du 
terapeutak. 

8. Terapiari eusteko beharrezkoak 
diren mugak jartzea.

Terapiak mundu errealean iraun de-
zan eta hor koka dadin, beharrezkoak 
diren mugak soilik jarriko dizkio tera-
peutak haurrari, eta jakinaren gainean 
jarriko du.

Jolas-terapiak hainbat metodo es-
pezializatu eta teknika ludiko hartzen 
ditu barnean, haurrak adieraz- 
pen eta emozioak autokontrolatzeko 
eta kontzientzia zabaltzeko dituen 
baliabideak eta potentzialtasuna 
ezagut ditzan; horrez gain, aukera 
ugari eskaintzen dizkio, garapenerako 
jarraibideak normalizatzeko.

Besteak beste, honako erreminta eta 
metodo hauek erabiltzen dira jolas-
terapian: 
�� Gerturatu, sentitu. 
�� Arakatu, esperimentatu.
�� Mugitu, adierazi.
�� Konturatu, kontziente egin.
�� Proiektatu, irudikatu.
�� Hustu, askatu.
�� Imajinatu, dramatizatu.
�� Hausnartu eta zentzua eman.

Hauek dira jolas-terapian erabiltzen 
diren teknika terapeutiko nagusiak:
�� Gorputz-adierazpeneko tek-

nikak. 
�� Adierazpen plastikoko teknikak.
�� Musika-terapiako teknikak.
�� Teknika proiektibo sinbolikoak.
�� Adierazpen narratiboko tek-

nikak.
�� $QLPDOLH]�EDOLDWXWDNR�DIHNWXHQ�

adierazpen-teknikak.
�� Deskarga motorreko teknikak.
�� Erlaxazio- eta irudikatze-tek-

nikak.
�� Teknika sortzaileak.
�� Dramatizazio-teknikak.

Nori zuzentzen zaie?
-RODV�WHUDSLD��RUR�KDU��VXIULW]HQ�DUL�
diren haur guztiei zuzentzen zaie, eta, 
esku-hartze terapeutikoari dagokio-
nez, kasu hauek hartzen ditu bere 
gain: 

Alderdi emozionalean: Autoestimu 
baxua eta ziurtasun-arazoak dituzten 
haurrak; beldurrak, tristurak eta une 
oro haserreak dituzten umeak; larrial-
dia edo herstura duten haurrak; gaue-
ko beldurrak, irudizko lagunak edota 
IDQWDVLDN�GLWX]WHQ�KDXUUDN��GXWHQ�
adinerako heldugabeak diren jokaerak 
dituzten haurrak; hiperaktibitate-ara-
zoak dituzten haurrak; gizarteratzeko 
]DLOWDVXQDN�GLWX]WHQ�KDXUUDN��IDPL-
liako egoera berrietara egokitzeko 
zailtasunak dituzten haurrak, edo ihe-
saldiak egiten dituztenak; depresioa 
duten haurrak, edo ez dutela bizi nahi 
esaten duten haurrak; eta jokabide 
antisozialak dituzten haurrak. 

Lehen mailako esku-hartzeetako 
trauma kasuetan: Jaiotzeko uneko edo 
jaio ondoko trauma duten haurrak; 
WUDWX�W[DU�ÀVLNR�HGR�HPR]LRQDOHQ�EDW�
jasan duten haurrak; sexu-jazarpena 
SDLUDWX�GXWHQ�KDXUUDN��IDPLOLDQ�
izandako tratu txarren lekuko izan 
diren haurrak; jazarpena jasan duten 
haurrak; utzikeria eta arduragabekeria 
jasan dituzten haurrak; galerak edo 
bukatu gabeko dolua duten haurrak; 
gurasoen banaketa edo dibortzioa; 
ospitaleratutako haurrak, beldurga-
rriak edo mingarriak diren jarduera 
medikoak jasan dituzten haurrak, 
edo istripuren bat izan duten haurrak; 

gaixotasun kroniko edo terminalak di-
tuzten haurrak; gudu edo hondamendi 
naturalak jasan dituzten haurrak; eta 
trauma osteko nahasmendua duten 
haurrak. 

Bigarren mailako esku-hartze 
batean, diziplinarteko tratamendu 
baten barruan: $UUHWD�GHÀ]LWDUHQ�HWD�
hiperaktibitatearen nahasmendua du-
ten haurrak; antsietate-nahasmendua 
duten haurrak; atxikimendu-nahas-
PHQGXD�HWD�DIHNWXHQ�HVNDVLD�GXWHQ�
haurrak; portaeraren nahasmendua 
duten haurrak; nortasunaren nahas-
mendua duten haurrak; garapenaren 
nahasmendua duten haurrak; eta 
nahasmendu psikosomatikoak duten 
haurrak.

Jolas terapeutikoa eskolan
Euskal Herriko Jolas Terapia elkar-
teak, eskola testuinguruan jolas tera-
peutikoaren erabilera bultzatzen du.

Eskolak eskaintzen dituen praktika 
onak aprobetxatuz eta jadanik es-
koletan dauden Heziketa Bereziko 
antolamenduko egiturak erabiliz, jo-
lasa haurraren berezko ekintza izanik, 
honen bidez haurraren irudimenezko 
pentsamendua berreskuratu eta sustatu 
nahiko genuke, batik bat, gaur egun 
jolas librea, artea eta sormen ekintza 
curriculumetik urruntzen ari diren 
garai hauetan.

Jolas terapeutikoa ikaskuntza 
prozesuan txertatzerakoan, haurrek 
berezkoak dituzten konpetentziak 
lantzeko aukera izango dute, hala 
nola, pentsatzeko, ekiteko, norbera 
izateko eta komunikatzeko gaitasunak 
naturalki eta modu ziurrean eraikitze-
ko eta lortzeko. Horretarako, eskolako 
gaur egungo egituran, Pedagogia Te-
rapeutikoko hezitzaile berezien zere-
ginak aintzat hartu ezkero, heldua eta 
haurraren arteko momentuko egoerak 
bultzatutako komunikazio uneak 
esanguratsuak izan daitezen jolasa 
beharrezkotzat jotzen dugu. Haurrak 
jolasaren bidez jokatzeko eta esperi-
mentatzeko aukera duen heinean, bere 
jokabidea agerian uzten du, beraren-
tzat jolasa momentukoa eta konkretua 
delako. Egoera honek, nahi gabe ere, 
berarekin lanean ari den helduari 
aukera emango dio haurraren ebalua-
zio globala eta uneko diagnosiaren 
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ulergarritasuna izateko, lan-harremana 
ÀQNDW]HNR�HWD�LNDVNXQW]D�SUR]HVXDUHQ�
kontzientzia hartzeko. 

Heziketa premia bereziak (HPB) 
dituzten ikasleak gelan egoteaz gain, 
bertako partaide izan daitezen beren 
bizitzaren protagonista direla sentitu 
behar dute. Rogersek esan bezala 
pertsona bakoitza bere bizitzaren 
protagonista denean gai izango da 
bere mugez jabetzeko eta bera den 
bezala onartzera iristeko. Umearengan 
zentraturiko terapia honek ez dauka 
helburutzat arazoak konpontzea, 
bai, aldiz, haurrak une horretan bizi 
duenarekin enpatizatzea. Hori hala, 
lagungarri suertatuko litzaieke heldu 
ziur eta enpatiko batekin esperientziak 
izatea, haurra onartzen duen heldua-
rekin, hain zuzen. Rogersek dioen 
bezala, “zer gertatzen da gertatzen 
zaionarekin” ideiak momentuko 
egoera aztertzera emango gaitu eta ez 
emaitzei begira egotera.

Aipatu dugu jolas terapeutikoari 
helduaren presentziak eta begiradak 
HPDWHQ�GLROD�L]DHUD�SURSLRDX��SURIH-
sional berezilari hau, ez da gidari edo 
diagnostiko egile izango, haurrak bere 
burua deskubritzera eramango duen 
ibilbidean bitartekari eta bidelagun 

baizik. Helduak, arestian esan bezala, 
KDUUHPDQ�HQSDWLNRD�HWD�NRQÀDQW]D]�
koa eskainiko dio haurrari, hark bere 
premiei eta arazoei aurre egiteko duen 
gaitasunaz baliatuz. Jolasa, haurrak 
ulertzeko erabiltzeaz gain, berarekin 
harreman sostengatua lortzeko ere 
erabiliko du, haurraren mundu emo-
zionalean parte hartu eta lankidetzan 
aritzeko inolako epairik egin gabe, 
haurrak bere garapenean interesa 
izan dezan, bere egunerokotasuna 
bideratzeko eta aldi berean etorkizuna 
indartzen laguntzeko. Jolasaren bidez, 
sentimenduak adierazi, harremanak 
deskubritu, bizipenak islatu, nahiak 
izan, izaera ziurraz hazi eta Nia 
eraikitzeko aukera du. Axlinen ekar-
pena kontuan harturik, haurra, jolas 
terapeutikoaren bidez, zintzotasuna, 
bizitasuna, berezkotasuna... adie-
razteko gai da. Bere ustez, helduak, 
jolas libreari terapia ez-zuzenduaren 
oinarrizko printzipioak aplikatzen 
dizkionean lortzen du haurra bere 
barne munduaz jabetzea. Heldua, 
haurrak adierazten dituen sentimen-
duak errekonozitzeko erne dago. 
Horiek haurrarengan berriz islatzen 
ditu eta haurra orduan jabetzen da 
bere jokabideaz eta horiek ulertzeko 

gai izango da.
+RUUHWDUDNR��MRODV�WHUDSLDQ�IRU-

maturiko Pedagogia Terapeutikoko 
helduak, atxikimendu ziurra, haurtza-
roaren ezagutza eta teknika zehatzak 
eskainiz, jolasaren bidez, haurraren-
gan momentu ludikoak sortuko ditu 
haurrak bere barne mundua proiektatu 
ahal izateko, eta aldi berean, haurra-
ren ezaugarriak, bizi esperientziak, 
DGLQD��IDPLOLD�HWD�WHVWXLQJXUXDUL�HVD-
nahia emateko. Oaklanderrek (1988) 
esan bezala, helduak jolas-tekniken 
bidez teorien ulermen osoa lortuko 
du praktikarekin batera uztartzen 
duenean. 

Gure ustez, eskolan ikuspuntu huma-
nista honen balioak aurrera eramatea 
lagungarria suertatzeaz gain, posible 
ere bada. Eskolan ditugun hainbat 
material erabili ditzakegu adierazpen 
ekintzak sortzeko; pintura, buztina, 
txotxongiloak, musika tresnak, jolas 
sinbolikorako elementuak (pertsonak, 
animaliak, harriak ……), psikomotri-
zitate gela… Honetaz gain, tekniken 
artean erregina dugun Hondar kaxa 
�6DQGSOD\��HUDELOL�GH]DNHJX��KDX-
rrek beraien barne mundua elementu 
sinbolikoen bidez proiektatzeko edota 
une sentsorialak bizitzeko. 
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B
asa da natura, Pirinioen 
magaleko bailara honetan. 
Berdea eta hezea da lurra. 
Malkartsuak dira mendiak; 

kiribilak, errepideak. Istorio asko 
gordetzen dituzte Ameztia errekaren 
ibarburuko harkaitz eta zuhaitzek. 
Kontrabandisten lurrak izan baitira 
Beintza-Labaiengoak, eta sorginen 
bizileku, berriz, lehenagotik. Arnastu 
egiten da hori. 

Naturaz gozatzea, horixe da Be-
intza-Labaiengo Orbela aterpetxeak 
eskola-umeei eskaintzen dien aukera. 
Natura bizitzea. Izan ere, paraje 
paregabeetan dago Orbela aterpetxea, 
1DIDUURDNR�PHQGLDOGHDUHQ�ELKR� 

PROPOSAMENA
ORBELA ATERPETXEA

&IMRX^E�0EFEMIRKS�3VFIPE�EXIVTIX\IE�XSOM�TEVIKEFI�FEXIER�HEKS��FEWS^�MRKYVEXYXEOS�OSOEPIOY�
LEY�OSRXVEFERHMWXIR�IXE�WSVKMRIR�FM^MPIOY�M^ER�HE��)WOEMRX^E�^EFEPE�HEYOE�IWOSPE�YQIIRX^EX�

Natura, kontrabandoa eta akelarreak

tzean, Bidasoa eskualdean: Leur-
tzako urtegietatik gertu, gaztainadiz 
eta pagadiz inguratuta, baina zabal-
gune atseginean. 

Orbela aterpetxea 1992an hasi zen 
ikastetxeentzat eta aisialdi-taldeentzat 
jarduerak antolatzen, eta, ordutik, 30 
bat ikastetxe hartzen ditu urtero, mila 
ikasle inguru. Aterpetxe txikia da, 
baina esperientzia handikoa. 

Naturaz gozatzeko bitartekoak 
kirola, jokoak eta jolasa dira Orbe-
lan. Aterpetxeak ibilaldien eta bisiten 
eskaintza zabala dauka ikastetxeen-
tzat: Leurtzako urtegiak eta basoa 
ezagutzeko, ibilaldiak eskaintzen 
dizkigute; basoetan barrena, ipuin 

mitologikoak eta kondairak eza-
gutaraziko dizkigute; espeleologia 
egiteko aukera izango dugu Lezealde 
Txikin; zaldiz egin ditzakegu ibilal-
diak; inguruko herriak (Amaiur eta 
Zubieta) ezagutzeko parada izango 
dugu... Horrez gain, hiru lantegitan 
parte har dezakete eskola-umeek: 
taloak egitekoan, herri-kiroletan edo 
ginkanan. 

Natura bizitzeko eta ezagutzeko, 
natura-interpretazioko ibilbideak 
eskaintzen ditu Orbela aterpetxeak:

1. Leurtza, baso atsegina: malda 
apaleko bide zabal batetik 
egiten da bost kilometroko 
ibilbidea, aldizka, biderik gabe-



ORBELA ATERPETXEA

&IMRX^E�0EFEMIR��2EJEVVSE
������������
[[[�SVFIPE�FIMRX^E�GSQ�
MRJS$SVFIPE�FIMRX^E�GSQ

Aterpetxeak ibilaldi eta bisiten 
eskaintza zabala dauka eskola-
umeentzat: 
ť� 0I^IEPHI�8\MOM�OSFE^YPSE�
ť� >YLEMX^EO�IXE�MTYMREO
ť� 9VEVIR�FMHIE
ť� &EWIVVME��QYRHYOS�SMPSEO
ť� -FMPEPHMEO�^EPHM^
ť� %QEMYV�IXE�>YFMIXEOS�IVVSXEO�

I^EKYX^IE
���QIRHM�KMHEVM�IXE�FIKMVEPI�TVSJIWMS�
REPIOMR�IKMXIR�HMVE�MVXIIVEO

Edukiera: 
ť� ���PEKYRIRX^EOS�PIOYE�HY��FSWX�

PSKIPEXER�FEREXYVMO
ť� &M�NERXSOM�HMXY��FEOSMX^E����PEKY�

RIRX^EX�TVIWXEXYE
ť� &M�IKSRKIPE�HMXY��FEXE�FEPMSERM^XY�

REO��FSYPHIVVEVIOMR
ť� 0SVEXIKM�IWXEPTIHYRE�HY
ť� %XIVTIX\IEVIR�SRHSER��LIVVMOS�

TMPSXEPIOY�IWXEPME�HEKS

Prezioak: 4IRXWMS�SWSE����IYVS�HE����
YVXIXMO�FILIVEOS�IWOSPE�YQIIRX^EX�
IKYRIOS��IXE����IYVS����YVXIXMO�KS�
VEOSIRX^EX��)KYR�IVHMOS�NEVHYIVIR�
FEPMSE�����IYVSOSE�HE��IXE�����IYVSOSE��
IKYR�SWSOSIRE��)WTIPISPSKME�MVXIIVIR�
OSWXYE�����IYVSOSE�HE��

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�QEMEX^E���-�  ��

i
ko basoan barna. 

2. Sarasola gaztainadi zaharra: 

mendi magaleko bide eta bi-
dexketatik egiten da bi orduko 
ibilbidea, bostehun urteko bizi-
tza duten arbolen artetik igaroz.

Egun erdiko txangoak ere egin dai-
tezke:
�� Baztangoiza, Donejakue 

bidea: Baiona eta Iruñea lotzen 
ditu Donejakue bidearen adar 
honek, eta, Baztango lurretan 
barrena, Amaiurtik Arizkungo 
herrira eramango ditu ibiltariak 
lau orduko ibilaldiak. Bide 
zabala eta leuna da zatirik han-
dienean, baina, tarteka, antzi-
nako galtzadetatik ibiliko gara, 
hariztien eta harriz mugaturiko 
belaien artean. 

�� Leurtza, pagadi biziduna: 
Soratxipiko tontor belartsu-
ra garamatzan ibilbide hau 
Lantzeko lapurren kondairaren 
lekuko da, eta baita dagoeneko 
JDOGXD�GHQ�RÀ]LR�EDWHQ�OHNXNR�
ere, ikazkinena. 

�� San Juan Xar, herri-sines-

menak: Arantzara eramango 
gaituen ibilbidean, ura da prota-
gonista. Herri-sinesmenen ara-
bera, osasun-propietate handiak 
dituen ura da.

�� Akelarreak, sorginak eta 

kontrabandoa: harizti zaha-
rren magalean, kareharriaren 
NDUVWLÀND]LRDN�KDLQEDW�]XOR�
txiki eta pitzadura eragin ditu, 

eta zulo horiek kontrabandoa 
gordetzeko leku egoki bihurtu 
dira historian.  

Egun osoko bost txango egin 
daitezke, mendi-gidari eta begirale 
SURIHVLRQDOHNLQ�
�� Bertizko Jaurerriko basoa: 

Bertizko Jaurerria Natur Parke-
ko harizti eta pagadietan barna 
egiten da ibilaldia.

�� Beitza-Labaiengo basoa: 
Leurtzako ikazkinen bidean 
gora, Beintza-Labaiengo herria 
inguratzen duten mendietan 
barnako itzuli zirkularra da. 

�� Askoli, uraren kapritxoa: 
ibilaldiak Intsusako Harmalako 
mendi kareharritsua inguratzen 
du.

�� Irubelakaskoa gotorlekua: 
Aritzakungo bailara ezkutuan, 
bidexka estuetan eta amilde-
gietan barna, piramide itxurako 
Irubelakaskoa mendia dago. 
Hara eramango gaitu 15 kilo-
metroko ibilaldiak. 

�� Mendaur eta Ekaitza: Men-
daur (1.131 m) eta Ekaitza 
(1.046 m) mendiak begiratoki 
egokiak dira eskualdea eta 
Kantauri kostaldea ikusteko. 

�� Arxuria, itsasoari begira: 
Arxuria (750 m) mendi puntak 
kostaldeko ikuspegiez gozatze-
ko aukera ematen du. Eta bidea 
sorginkeriaz zipriztinduta dago, 
Arxuria akelarre-leku izan 
baitzen.



ATZEKO ATETIK
BIZITZAN BEHAR DIREN 
IRAKASGAIAK
ZURIÑE HIDALGO   MUSIKARIA ETA AURKEZLEA 

Gogoan dut hain kuttuna, hain 
berezia eta bakarra den ga-
raia: haurtzaroa. Nik neurea 
Gasteizen, Donostian eta 

Zizur Nagusian igaro nuen. Bai, gure 
IDPLOLD�QRPDGD�L]DQ�GD�HWD�KRUUH-
gatik, akaso, gaur egun ere, halaxe 
ibiltzen naiz ni, nomada nire herrian. 

Gogoan ditut nire haurtzaroko 
hainbat une eta nola ez, oso pre-
sente ditut eskola egunak. Zenbat 
oroitzapen, eta zer nolako oroitza-
pen polittak gainera. Gogoan ditut 
ikastetxe ezberdinak, irakasleak, 
lagunak, gelak, patioko momentuak, 
komunetako txutxumutxu amaiga-
beak, ikasturte amaierako jaialdiak... 
eta baita ikasgaiak ere. Matematika 
eta musika ziren nire gogokoenak, 
baina natur zientziak ez nituen bate-
re atsegin. Gainerakoetan ez bezala, 
honetan beti nahiko eskas ibiltzen 
nintzen. Nire ustez, lantzen genituen 
edukiak batetik (aitortu behar dut, 
gaur egun ere, natur zientzien mun-
dua ez dela nire pasioa), eta hauek 
lantzeko modua edo erabilitako 
metodologia bestetik (esperimentala 
izan beharrean, oso teorikoa zen, 
dena liburutik ikastea) nire moti-
bazioa oso txikia izatea suposatzen 
zuen.

Nik Haur Hezkuntzako ikaske-
tak burutu nituen. Hezkuntzak eta 
umeen munduak txoratzen nau, eta 
berebiziko garrantzia duen esparrua 
dela uste dut. Kalitatezko hezkuntza 
baten beharraren garrantzia, irakas-

lea izateko bokazioa eta motibazioa, 
haur bakoitzaren mundua ulertzea, 
errespetatzea eta hauei maitasuna 
ematearen garrantzia... hauek izan 
nituen irakasle izateko ikasketak 
burutzeko arrazoi nagusi.

Hiru urtez irakasle lanetan ibi-
li naiz, bai Haur eta baita Lehen 
Hezkuntzan ere. Begirada atzera bo-
taz eta ondoren, gaur egunean jarriz, 
esan beharra daukat ezinbestekotzat 
ditudan bi ikasgaien hutsunea, zein 
baino zein garrantzitzuagoa, suma-
tzen dudala gure eskoletan: hezkun-
tza sexuala batetik, eta adimen 
emozionala bestetik. Eta ikasgaiak 
diot, benetan uste dudalako ikasgai 
moduan planteatu beharko liratekeen 
bi gai direlako, bai Haur, Lehen 
eta baita Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzan ere. Gure garaian bi 
hauen presentzia ia ez zen existitzen, 
eta gaur egun, zertxobait gehiago 
lantzen den arren (adimen emozio-
nala haur hezkuntzako garaian batez 
ere), oraindik asko dago egiteko.

Hezkuntza sexuala

Bai LHn eta baita DBH-n ere, 
arreta handia pizten zigun gaia zen: 
SEXUA! Guau… hain gutxi erabil-
tzen zen hitza, hain gutxi hitz egiten 
zen horren inguruan, hain gutxi 
erakusten ziguten sexualitatearen 
inguruan... eta gu desiatzen geun-
den! Guretzat, misterioz jositako 
hitza zen. “Sexua” entzun eta denak 
barreka hasten ginen. Sexuaz/sexua-
litateaz galdetu eta 2-3 kontzepture-
kin soilik lotzen genuen, normalean: 
alua, zakila eta txortan egitea. Egia 
esan, gai honekin lotutako oroitzape-
nak oso presente ditut eta oso modu 
zehatzean azalduko ditut:

-LHn: sexualitatea giza anatomia-
ren esparrutik soilik lantzen genuen, 
hau da, sexu-organoak eta ugalketa 
aparatua ikasten genituen. Gaia 
ezaugarri anatomikoen ikuspegitik 
soilik lantzen genuen. Eskuak burura 
eramateko moduan… benetan tamal-
garria, baina hala zen.

-Eta DBHn, antzeko moduan lan-
tzen genuen, beti ikuspegi beretik, 
ikuspegi genitala eta erreprodukti-
boa, baina gaian pixkat gehiago 
sakonduz. Hori bai, urtean bitan, 
DBHko hirugarren eta laugarren 
mailan, sexologia saio “bereziak” 
izaten genituen. Bi aditu etorri 
eta besteak beste, kondoiak nola 
ipintzen ziren azaldu, konpresak eta 
tanpoiak banatu… egiten zuten. Eta 
bai, konpresak eta tanpoiak etxera 
eraman eta erabilgarri genituen, izan 
ere, adin horrekin gehienak hile-
rokoa genuen. Eta noski, kondoien 
nondik norakoak ikasten genituen 
(zergatik erabili, hauen garran-
tziaz...), baina horrera arte, punto. 
Non geratzen dira gainerako gaiak? 
Masturbazioa, plazera, harremanak, 
errespetua, aurreiritziak, beldurrak, 
gezur eta egiak... 

Kuriosoa da baina jarraian, anekdo-
ta bat kontatzera noa. Lagun sexo-
logo bat daukat, DBHko ikasleekin 
aritzen dena. Pasarte asko kontatu 
dizkit, zein baino zen harrigarria-
goak, egia esanda, kezkatzeko 
modukoak, eta hauei esker, berriz 
ere hezkuntza sexuala behar bezala 
lantzearen garrantziaz ohartu naiz: 
Neska askok, plazerra ematen dieten 
euren gorputzeko atalak ezagutu, 
esperimentatu, gozatu... aurretik, 
hau da, nork bere buruari plazerra 
eman aurretik eta gustatzen zaiena 



trebezia psikologikoak behar bezala 
landu ez badira? 
1RUN�EHUH�HPR]LRDN�LGHQWLÀNDW]HD��

aztertzea, kudeatzea, ulertzea… eta 
erreprimitu gabe, hauek azaleraztea, 
adieraztea, eta aldi berean, besteen 
HPR]LRDN�HUH�LGHQWLÀNDWX��XOHUWX�HWD�
errespetatzea, egon daitekeen lorpe-
nik handienetariko bat dela uste dut. 
Haurrak benetan adimentsu bihur-
tzen dira euren buruak eta besteenak 
ezagutu, errespetatu eta maitatzen 
dituztenean. Gure emozioak ezagu-
tuz eta kontrolatuz gero, bai gu eta 
baita gainerakoak ere zoriontsuago 
izango gara. Komunikazio enpa-
tikoa, errespetua, oreka emozionala, 
NRQÀDQW]D«�adimen emozionala 
ikasgaia modu on batean jorratuz 
gero, dena lorpenak dira, horregatik, 
gizarte osasuntsuago bat lortzeko 
bidean, adimen emozionalaren non-
dik norakoak erabilita hezi ditzagun 
gure txikiak, etorkizunean pertsona 
benetan adimentsuak izateko, gizarte 
hobe bat lortzeko.

jakin aurretik, masturbatu aurretik... 
larrua jo dute. Eta harro esaten dute: 
“Bai, nik dagoeneko larrua jo dut”. 
Bai, “larrua jo” dute, “sartze eta 
irtete” bat egon da, baina besterik 
ez. Ekintza bera egitea garrantzitsua-
goa egiten zitzaien sentitzen zutena 
baino, eta noski, gehienek esaten 
zuten ez zekitela zer zen orgasmo 
bat, ez zutela halako plazer handirik 
sentitzen... baina aizue, larrua jotzen 
zuten! Zerbait gaizki egiten ari gara, 
eta ez naiz inondik inora irakasleei 
errua botatzen ari, izan ere, kontu 
hau bai eskolan eta baita etxean ere 
landu beharrekoa baita. Errua bizi 
garen gizarte honi botako nioke, gi-
zarte sexista, emakumeekiko hiper-
sexualizatua, guztiz genitalizatua, 
tabuz beteriko testuinguru batean... 
gai honekin luze jarraituko nuke 
baina berriz ere eskolara noa.

Sexualitatea, bai eskolan eta baita 
etxean ere, umeekin normaltasunez 
eta gure egunerokoan landu be-
harko genukeen gaia dela uste dut, 

hezkuntza sexualaren barruan, jorra-
tu beharreko hainbat gai garrantzitsu 
daudelako: sexualitate eta identi-
tate eredu ezberdinak, aniztasuna, 
berdintasuna, norberaren gorputza 
ezagutzea, errespetatzea eta maita-
W]HD��KDUUHPDQDN��IDPLOLD�HUHGXDN��
masturbazioa... zerrenda amaigabe 
bat osatu arte. Gainera, ikaslearen 
adina aintzat hartzen delarik, hainbat 
material eta gidaliburu topa ditzake-
gu, HHtik DBHra.

Laburbilduz, sexualitatearen gaia 
ez da soilik sexu-organoetara eta 
ugalketara mugatu behar. Ikuspegi 
global batetik landu beharko genuke, 
sexualitatea modu normal eta aske 
batean bizi ahal izateko.

Adimen emozionala
Guraso denek nahi dute euren seme-
alabek ikasgai guztiak gainditzea, 
nota onak ateratzea, baina benetan 
hau al da garrantzitsuena? biharko 
egunean, zertarako balioko dute 
bikain horiek guztiek, haurraren 

hik hasi���-��������^IRFEOME������OS�QEMEX^E���-�  ��



ARGITALPENAK

UDA BAT SENEGALEN
0YV�+EPPEWXIKM���7YWERRE�1EVXMR

ELKAR
Garazik eta Izarok ustekabe galanta 
hartuko dute, aitak esaten dienean uda 
osoa Senegalen pasatuko dutela, aita 
erizainak bertako ospitale batean la-
guntzen duen bitartean. Hasieran dena 
da berria: jendea, giroa, etxeak, usai-
nak… Lagunak egiteak ere ez dirudi 
erraza... Hala ere, sorpresa hunkigarriz 
EHWHULN�HJRQJR�GD�$IULNDNR�HJRQDOGLD�

ERNESTO ETA ZELESTINA, KALE 
MUSIKARIAK
+EFVMIPPI�:MRGIRX

PAMIELA-KALANDRAKA
– Begira, Zelestina, euria ari du ganba-
ran. Teilatua konpondu beharko dugu 
negua hasi aurretik.
– Baina, diru asko kostatuko zaizu, 
Ernesto, gaixoa. Nola egin behar duzu?
Lagunak laguntzeko daude. Hartz batek 
eta sagutxo batek musikan aurkituko 
dute diru premiari aurre egiteko modua.

ESPAZIOAREN ESPLORAZIOAREN 
HISTORIA
7XITLERMI�0IWY���7XITLERI�*VEXXMRM

TTARTTALO
Espazioaren konkistaren historia Eguz-
ki-erlojutik Marte zapaldu arte. Lehen 
gizakiek ere begiratzen zieten izarrei. 
Geroago, izarretan urtaroen hurrenkera 
irakur zitekeela ohartu ziren. Zientziak 
ezagutza ekarri zuen. Gizakiaren eta 
zeruaren abentura handia ipuin antzera 
kontatua dokumental zoragarri batean!

MILA BI ETXETAN BIZI DA
/STTIRW��.YHMXL���2MNW��%RSYO

TTARTTALO
Milak bi etxe ditu: batzuetan, amaren 
etxean bizi da, eta bestetan, aitarenean. 
Amaren etxean, Milak hortzak eskuila 
berdearekin garbitzen ditu. Aitaren 
etxean, berriz, eskuila gorri batekin. 
Egia esan, ez da gauza bera izaten 
amarekin egotea, edo aitarekin. Baina 
amatxorentzat eta aitatxorentzat Mila 
munduko neskatilarik maitagarriena da. 

LOTARA eta JATERA
0MIWFIX�7PIKIVW

IBAIZABAL
Akordeoi bildumako kartoizko liburuak 
dira biak. Zabaltzen diren orrialdeak 
dituzte eta gordetako elementuak, 
marrazkiak eta testuak. Lotara liburuan, 
animaliak esna daudela ikusten da, 
KDLHQ�IDPLOLDNRDN��RVWHUD��ORWDQ��Jatera 
liburuan, berriz, saltoka, jolasean eta 
korrika agertzen dira animaliak. 18 
hilabetetik gorako haurrentzat dira.

HODEIETAN
8\EFM�%VREP��)RVMUYI�1SVIRXI�0YUYI

ELKAR 
Galaxiako ume zoriontsuena zen 
liburu honetako protagonista, Txoria 
eta Txakurra berarekin izan zituen 
bitartean bai bederan. Baina zorigaiz-
toko goiz batean, bi lagunak galdu egin 
zituen, izan ere, Txoria eta Txakurra 
ez ziren maskotak, lagunak baizik. 6 
urtetik aurrerako umeentzako aproposa 
da liburu hau.






