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ikasle gazte horiei pedagogiarekiko sarrera 
sakona eta zabala eskaintzea. Liburu hone-
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nahi izan da. Bide honetatik, irakasleen 
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Aitzinsolasak



Euskarazko argitalpenarentzako sarrera

Aunitz gara pedagogiaren inguruan ari garen ikasle zein irakasleak. Aunitz
ere Unibertsitate esparruan, beharrezkotzat jotzen ditugun hezkuntza eta
hizkuntza mailak eskuratzeko ahaleginak egiten ditugunok. Euskaraz ira-
kasten dugunok badakigu ikasleak gehienetan erdarazko testuetan oinarritu
behar direla eskatutako lanak egin ahal izateko, maleruski oraindik ere eus-
karazko ekoizpena Unibertsitatean zinez urria baita. 

Ikasleek hezkuntzaren funtsezko edukiak ikas ditzaten A. Colom-ek ko-
ordinatu zuen liburua oinarrizkotzat jo izan da Pedagogia alorrean Unibertsi-
tate ezberdinetan. Horregatik erabaki zen hori berau izatea gure ikasleriari,
euskaraz, eskainiko geniona. Hala ere, euskal ikasleentzat garrantzitsu jo-
tzen genituen edukiak bi kapituluetan, Euskal Herriko hezkuntza esparrua-
rekin lotutakoak, bildu eta jatorrizko testuari gehitu dizkiogu. Euskal He-
rriko Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle
errekonozituek, euskal irakaskuntzan ikertzearen ondorioz honen ezagupen
sakona dutenek eta ikasgai hau urteetan landu dutenek prestatu dituzte ka-
pitulu hauek. Bi kapitulu horiek nirekin batera Paulí Davilak, Ana Eizagi-
rrek eta Idoia Fernandezek prestatu dituzte.

Hizkuntza dela kausa, erabaki batzuk hartu behar izan ditugu. Jatorrizko
testua ahalik eta gehien errespetatzen ahalegindu gara eta ikasleak hitz, esa-
molde, teknizismo berri ugari kausituko ditu liburu honetan, ikasle erdal-
dunak gaztelerazko argitalpenekoa irakurtzean topatzen dituen antzekoak.

11



Aukeratu behar izan dugu zailtasun maila hori jaitsi edo ez, eta ezetzaren al-
dekoa izan da erabakia, Unibertsitatean gure hizkuntzaren normalizaziorako
bideari, bai ikasleek hiztegiak zein beste motatako iturriak erabiliz, bai ira-
kasleok azalpen egokiak zein kontsultatzeko bide berriak eskainiz, pixkana-
ka dagozkigun pausuak jorratu behar dizkiogulakoan. Haatik, jakitun gara
itzulpen batek jatorrizko testu bati gaineratzen dion zailtasun maila eta ira-
kurleak erranen du, beraz, irizpide hori mantentzearekin asmatu dugunetz. 

Eskerrak ematea besterik ez zaigu gelditzen. Lehenik eta behin, NUPe-
ko Magisteritza titulazioko gure ikasleei, testua bere ikuspegitik aztertzen
egindako lanarengatik. Unibertsitate honetako Hizkuntza Normalizaziorako
Zerbitzuari testua itzultzeko nahiz prestatzeko eskainitako lan orduengatik.
Modu berean, A. Colom irakasleari eta Ariel argitaletxeari testua itzul gene-
zan emandako erraztasunengatik eta, bukatzeko, Nafarroako Unibertsitate
Publikoari eskuartean daukazuen liburua argitaratzeagatik.

Irene López-Goñi
Iruña, 2003
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Bigarren argitalpenaren aitzinsolasa

Hitz hauekin Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde garaikideak izene-
ko obraren argitalpen berriaren aurkezpena egin nahi dugu, hain zuzen ere
kanonek eta tradizioak agintzen duten bezala zuzendu eta osatutako argital-
pen bat, lehenbizikoa lau urtetan hiru aldiz plazaratua izan ondoren. Harre-
ra on hori dela eta, gure lanaren berrikusketa egiteko beharrean geunden;
horrenbestez, zenbait gauza erantsi eta beste batzuk zehaztu eta luzatu egin
ditugu, liburua egunean jartzeko. Esan berri dugun horren froga da kapitu-
lu batzuk berriz erredaktatu direla, bibliografiak berrikusi eta gaurkotu di-
rela, informazio berriak sartu ditugula eta abar.

Ezertan aldatu ez dena liburuaren barneko egitura da, hain zuzen ere gu-
re iritziz Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde garaikideak izenburuko
ikastaro batek izan behar lukeena islatu behar zuelako. Hau da, lehenbizi,
hezkuntza zer den definitzen dugu; gero hezkuntzaren teorien bilakaera ga-
raikidea aztertzen dugu. Ondoren, eta azken jarrera teorikoetako bati jarrai-
tuz, Hezkuntzaren Teoriaren ikuspegia aztertzen da, eta ikasleei hezkuntza
ekintzaren berezko ezagunen hastapenak ematen zaizkie; azkenik, hez-
kuntza erakunde formalei (Espainiakoak eta Europakoak) eta ez-formalei
buruzko bosgarren atal bat dago –bigarrenak, oro har, zenbait eragile sozia-
len eskuetan daude, baina garrantzi handia dute gure ingurunean–.

Tamalez aldaketak izan dituena, konponezinezko aldaketak gainera, li-
buru honetako erredakzio taldea izan da. Gure lankide eta adiskide José
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Luis Bernabeu Rico, Alacanteko Unibertsitatekoa, gure arteko gazteena, bi-
zitzaren jokoetako desarrazoi eta absurduen ondorioz, behar baino lehen eta
betiko utzi gintuen. Ezagutu genuenok bagenuen haren giza jokabidearen
berri, haren poesia-lan ederrarena, bagenekien antropologia kulturalaz zeu-
kan interesaz, haren giza kalitateaz eta izaeraz: adiskide izan genuenok haie-
taz guztiez gozatzeko parada izan genuen. Haren oroitzapenaren aldeko
omenaldi bat izan dadin, beraz, argitalpen berri hau. Guretzat, harro senti-
tzeko moduko arrazoi bat da gure izenak betiko harenarekin batera agertzea
liburu honen azalean.

Espero dezagun, azkenik, irakasleek zein ikasleek birgaurkotze hau esti-
matzea eta haien konfiantza eta uste ona berriz gurekin izatea. 

Betiere, gaur arte bezalaxe, haien iradokizunak eta kritikak helarazteko
eskatzen diegu, halakoei esker errazago izan baitzaigu testu hau hobetzea,
gurea ez ezik haiena ere badena. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiogu
Ariel argitaletxeari, eman digun laguntzarengatik, eta, hartara, gure aitortza-
rik bihotzekoena egin nahi diogu, liburu honen bertsio berri bat argitara
ematearen beharrean sinetsi zuelako eta gugan konfiantza izan zuelako.

Antoni J. Colom Cañellas
2002ko Pazkoa
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Sarrera



Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde garaikideak eskuliburu
bat edo izenburu horretan zentraturiko gaien bilduma baino zerbait gehiago
da; ezer baino lehen, atari bat da, zeinaren bitartez ikasle gazteren kopuru
handi bat harremanetan jartzen baita, lehenbiziko aldiz, diziplina akademi-
ko batekin –pedagogiarekin–; diziplina honek, hain zuzen ere, ikasle horiek
eramanen ditu gero lanbide eremu oso zehatz batean aritzera, hezkuntzan
aritzera alegia.

Zalantzarik gabe, inguruabar horrek autoreen lana markatu eta baldintza-
tu egin du, kontziente baitira benetako sarrera bokazioa duen testu baten
prestakuntza lanaren garrantziaz; izan ere, halako batean, kontsekuenteki
jokatu nahi izanez gero, azalpenen argitasuna eta erraztasuna zehaztasun
akademikoarekin eta azken aurrerakuntza zientifikoekin batera erakutsi be-
har baita. 

Liburu honen helburua, gainera, irakasleen prestakuntzari begira jarrita
dago, beren lanbide etorkizunerako irakaskuntzaren karrera hautatu duten
ikasleei zuzendurik baitago; badu, beraz, sarbidea izateko, hasiera emateko
eta, horrenbestez, lehenbiziko unetik beretik estilo bat, hezkuntza eta ara-
zo pedagogikoak aztertzeko eta ulertzeko molde bat markatzeko erronka
kitzigarria. Obra honetan, objektibotasuna, iritzien, jarreren, teorien eta ga-
rapenen alderaketa bilatu nahi izan dugu. Hartara, ikasleak, irakaslearen la-
guntzarekin, kritika eta gogoeta erabiliz bere iritzia eta, azken batean, az-
tertzen diren gaiei buruzko ebazpen pertsonalak, aurrepentsatuak eta
hausnartutakoak sortuko ditu.

Orain aurkezten dugun Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde
garaikideak izenburuko obraren beste ezaugarri bat da ikasgaiaren irakas-
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leengan pentsatuta eginda dagoela, bai Hezkuntza Fakultate berrietako ira-
kasleak, bai Irakasleak Prestatzeko Unibertsitate Eskoletako irakasleak go-
goan hartuta. Uste dugu sarrera liburu hau bezalakoek ez dutela zertan han-
diak izan behar; irakasleek garatu, zabaldu eta beren inguruabar berezi eta
zehatzen arabera inplementatu beharko dituzten jarraibide batzuk baizik ez
dituzte markatu behar. Halere, orrialde hauetan zehar funtsezkoa, oinarriz-
koa aurkituko da, irakasleek beren egitekoa errazago garatu ahal izateko be-
har den euskarria emanen dugu. Unibertsitateko irakaslea izanen da bere
irakaskuntza eta ikerketa lanekin hemen azterturiko gaiak, komeni zaiona-
ren arabera, azpimarratzen, pertsonalizatzen, zehazten, zabaltzen edo la-
burtzen joanen dena. 

Liburu hau gida, hasiera, oinarrizko dokumentua izan daiteke –horixe da
gogo duguna–; gure ustez, eginkizun hau bete behar du, eta, azken batean,
etorkizuneko irakasleen prestakuntza pedagogikoaren "sistema" zabaltzeko
tresna on bat izatea nahi dugu. Hala eta guztiz ere, uste dugu prestakuntza
"sistema" hori irakasleak ere dinamizatu behar duela, gero ikasleak, ikasi eta
gogoeta egin ondoren, prozesua pertsonalizatu, itxi eta sailka dezan.

Horretarako, aditu talde bat hautatu dugu. Nire ustez, benetan, haiek
izan dira helburu horiek bideratu eta osatu dituztenak. Irakasleak prestatzen
duten eskarmentua nabarmen-nabarmena da guztien kasuan, eta haien iker-
keta lana guztiz zalantzarik gabea da, daukaten unibertsitate bokazioa beza-
la, urtez urte liburu hauen eskaintzan ageri diren gazte horiekin berekin
izandako hartu-emanean bezatua.

Bai Alacanteko Unibertsitateko Bernabeu Rico irakaslea, bai eta Extre-
madurako Unibertsitateko Domínguez Rodríguez irakaslea ere profesional
aitortuak dira, beren lana irakasleak prestatzeko unibertsitate eskoletan egin
dute; Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Jaume Sarramona irakasleak,
bere aldetik, ez du inongo aurkezpen beharrik, bere lanbide ibilbidea beti
loturik egon baita irakasleak prestatzearekin. Nik, nire aldetik, unibertsita-
te eskoletan –haietan hasi bainintzen lanbidean– eta hezkuntza fakultatee-
tan ere izandako eskarmentua jar dezaket. Hori dela eta, zalantzarik gabe,
proiektu honetan parte hartu dugun guztiok, beste lankide asko bezala,
"hastapen" pedagogikoaren ogibidean bezaturik gaude, hain zuzen ere ogi-
bide ez erraza, ez sinplea, ez eta gehienetan bide erosoak dituena.

Hori bera dela kausa, kapitulu bakoitzarekin batera, lehenbizi, asmoen
aitorpen bat azaltzen da, bete nahi diren helburuak aurkezturik; gero, gai ba-
koitza jorratzen da, aukera anitz eta gaurkotze zientifikoa eskainiz, betiere
gaiak modu errazean azalduz eta egituratuz. Azkenik, kapitulu bakoitzare-
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kin batera gaiari buruzko laburpen bat, ariketa batzuk —aztertutako gaieta-
ko bakoitzaren praktikarako oinarria izan daitezkeenak— eta ongi hautatu-
riko bibliografia eskaintzen dira, betiere liburu oinarrizkoak, funtsezkoak
eta adierazitako alderdi guztiak determinatzeko balio dutenak aipatuz.

Liburuan, bestalde, argi dago tituluari inongo fideltasunik gordetzen ez
dion jokabide bat. Lanen koordinatzaile gisa aritu naizenez, proiektua ma-
mitu zen unetik beretik nahi izan nuen izenburu duen gaiari hertsiki lotuko
zitzaion eduki bat ematea; horrek esan nahi zuen aurkibide bat egitea, non
hasieratik izenburuan agertzen ziren bi atalei erantzuna emanen zitzaien.
Hori bai, bi aldaki horiez gainera, ebakera historiko edo denborazkoa duen
beste bat ageri zaigu, "garaikideak" hitzean jasotzen den bezala. Horrenbes-
tez, hiru alderdiak batera bilduko zituen liburu bat egin behar genuen: hez-
kuntzaren teoriak eta erakundeak, baina testuinguru historizista batean, tes-
tuinguru "garaikidean" hain zuzen.

Hala eta guztiz ere, horrekin guztiarekin edukia izenburuari egokitzen
bazitzaion ere, ez zen aski. Liburuaren erabiltzaileak nagusiki pedagogiaren
eta hezkuntzaren munduan hasten ziren pertsonak izaki, ezin zen zuzenean
hasi teoria pedagogikoak azaltzen, heztea zer den, zer esan nahi duen eta zer
suposatzen duen jakin gabe. Horrenbestez, beste aldaera bat gehitu behar
da: eskuliburu hau sarrera bat izatea nahi dugu.

Horrekin, antza, egitekoa beteko genuen, baina hori ez zen guztiz egia,
garrantzi handiko beste gai bati erantzun behar geniolako, hain zuzen ere
ondoko galderaren bitartez azal dezakeguna: "Teoriak" aipatzen dituen es-
kuliburu batek nola utz dezake alde batera duela hogei urte baino gehiago
foro zientifiko guztietan eta hezkuntzaren "teoria" ikastera dedikatzen den
korronte bat? Izan ere, hezkuntzaren azken teorietako bat da hezkuntzaren
teoria bat posiblea dela defendatzen duena; horrenbestez, teoriak kontzep-
tuak adierazten duen eduki anitzarekin fidelki jokatu nahi badugu, "hez-
kuntzaren teoria" horien barnean sartu beharko dugu. Eta horrek, gainera,
beste gai bat aztertzera bultzatu gintuen.

Hain zuzen ere, "hezkuntzaren teoriaz" hitz egitea ebakera anglosaxoia
duen eta filosofia pragmatistan oinarrituriko ikuspegi bat aipatu behar izatea
da; ikuspegi horren arabera, teoria edo teoriak ikuspuntu funtzional eta uti-
litaristatik ulertu behar dira. Hezkuntzaren teoria batek hezkuntzaren prak-
tika hobetzeko balio ez baldin badu, ez da hezkuntzaren teoria, ezta haren
atal bat ere; ezin da kontzeptu horren barruan sartu. Hau da, itzulpen prak-
tiko bat ez duena ez da hezkuntzaren teoria, hezkuntzaren filosofia, antro-
pologia eta abar baizik. 
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Hezkuntzaren teoria da, horrenbestez, hezkuntzaren praktika hobetze-
ko, berritzeko eta hartan esku hartzeko xede duena. Azken batean, kohe-
rentziaz jokatu nahi badugu, ezin dugu hezkuntzaren teoriaz hitz egin hez-
kuntzaren "praktika", gainetik bada ere, aipatu gabe, eta hori guztia
irakasleak prestatzeko curriculumean agertzen diren beste ikasgai batzuk
zanpatu edo haiei lekurik kendu gabe.

Horrenbestez, honako helburura iritsi ginen: gure Hezkuntzari buruz-
ko teoriak eta erakunde garaikideak izenburupeko lana jakintzaren bost
helburu oinarrizkoren bueltan eraiki behar genuen, hala nola:

– Hezkuntza, pedagogia, hezkuntzaren zientziak eta abar denari buruz-
ko sarrera bat, irakurlea pedagogiaren munduan eta, horrenbestez,
hezkuntzaren inguruko oinarrizko gaietan sarrarazteko. Liburuaren
lehenbiziko atala da, "Hezkuntzari buruz" izenburupean agertzen de-
na, eta, gure ustez, izendapenak ongi biltzen ditu haren asmoak.

– Ezinbestez, bigarren atalak gaian sartzekoa izan behar zuen. Horrek
esan nahi du asmo bikoitzekoa dela, hau da: hezkuntzaren teoriak ze-
haztea, baina "garaikidea" kontzeptuak ezartzen digun historizismoa-
ren bitartez. Horrenbestez, bigarren atal hori "Hezkuntza teorien ebo-
luzioari buruzkoa da". Hemen hautapen lan bat egin behar izan
genuen, XIX. mendeko errealitatea osatu eta gugandik hurbilago dau-
den teorietarako oinarri emateko, horiexek baitira, zalantzarik gabe,
ikasleengan interes gehien sorraraziko dutenak. Hori dela eta, beraz,
bigarren atalean Rousseauren obraren ondotik sortu eta Eskola Be-
rriaren teoriekin bukatzen diren hezkuntza teoriak bi gaitan ematen
dira. Gainerakoa (lau gai) azken korronte pedagogikoak aztertzera
emana dago: nagusikeria kontrakoak, eskola kontrakoak, marxistak,
pertsonalistak eta postmodernitateari dagozkionak; azken kapitulu
horrek nolabaiteko zailtasuna badu ere, gure ustez hau bezalako
proiektu batek aztertzeko beharra zeukan.

– Teoriak analizaturik, horietako bat aztertu behar genuen, hain zuzen
ere hezkuntzaren teoria baizik bere baitan hartzen ez duena. Hori li-
buruaren hirugarren atalean egin dugu, "Hezkuntzaren teoriaren ikus-
pegia" izenburupean. Bi kapitulutan banatzen da: batean, hezkuntza-
ren teoriaren jatorria eta esanahia azaltzen da eta bestea hezkuntzaren
fenomenoa ulertzeko garaian hezkuntzaren teoriak erabiltzen dituen
paradigmei buruzkoa da.

– Esan bezala, hezkuntzaren teoriaz hitz egiteak berekin dakar automa-
tikoki hezkuntzaren praktika aipatu behar izatea; izan ere, hori gabe,
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hezkuntzaren teoriak bere esanahia eta norabidea galtzen du. Hartara,
liburuaren laugarren atala "hezkuntza jarduera" du izenburu, eta haren
helburu gehigarria –hezkuntzaren teoriaren esanahia osatzeaz gaine-
ra– ikaslea, bere lehen prestakuntza pedagogikotik hasita, ikasgelako
girora eta dinamikara hurbiltzea da, teoriak ikasgeletan gauzatu be-
harko baitira esplizituki. Hala eta guztiz ere, beste ikasgai batzuen
edukietan ez sartzeko, hezkuntzaren praktikan sartze hori modu oso
orokorrean eta sarrera gisa baizik ez da planteatzen.

– Azkenik, "teoriak" kontzeptuak derrigorrez ezartzen zizkigun betebe-
harrak bukaturik, amaitzeko, hezkuntza erakundeei dagokiena gara-
tuko da. Horrenbestez, liburuaren bosgarren atala, berariaz, hezkuntza
erakundeei buruzkoa da, betiere haren azalpen eta garapenean ikus-
pegi historiko-garaikidea erabilita. Hartara, azken atal horrek XIX.
mendean agerturiko izaera publikoko lehen hezkuntza erakundeak
biltzen dira, Europako Batasunekoak barne, bere baitan harturik, gai-
nera, bai hezkuntzaren erakunde formalak, bai erakunde ez-formalak
ere.

Laburbilduz, hogei1 kapitulu dira, oinarrizko bost ataletan banaturik.
Haietan argitasunez eta zehaztasunez garatu nahi izan ditugu Hezkuntzari
buruzko teoriak eta erakunde garaikideak. Liburu honetarako propio
idatzitako hogei kapitulu dira; ez da aldez aurretik autoreek idatzitako ma-
terialik baliatu. Espero izatekoa da ahalegin hau alferrik ez izatea eta honen
bitartez gure ikasleei eta lankideei lana erraztea. Nire aldetik, eta laguntzai-
le guztien izenean, eskerrak eman nahi dizkiot Ariel Argitaletxeari proiek-
tua bideratzeagatik eta –batez ere eta funtsean– ondotik datozen orrialdee-
tan egin duten lanarengatik.

Antonio J. Colom Cañellas
Es Fortí de Cala d’Or, Mallorca, 1997

1. Erdarazko argitalpenean. Euskarazko honi bi kapitulu gehiago –18 eta 19.a hain zuzen
ere– erantsi dizkiogu.



Lehen atala

Hezkuntzari buruz



Lehenbiziko atal honek sarrera eginkizuna bete nahi du funtsean, eta oina-
rrizko hiztegia eta liburuan zehar erabiliko diren funtsezko kontzeptuak
ezagutzera ematea du langai nagusi.

Beharrezkoa da, horrenbestez, hezkuntzaren kontzeptura hurbiltzea,
hezkuntzak dauzkan eta bere baitan hartzen dituen dimentsioetara hurbil-
tzea eta hura aztertzeaz eta ikertzeaz arduratzen diren materien esanahia ga-
ratzea; esaterako, pedagogiarena edo hezkuntzaren zientziena.



1. Kapitulua

Hezkuntza eta hezkuntzaren dimentsioak
JOSÉ L. BERNABEU RICO

Bere garuna hiperformalizatzearen ondorioz, gizakiak aldentzen
dira jarraibide biologikoetatik; aldaketa intentzional gisara nork
bere burua hezteari bidea ematen dio. Gainera, aldaketa intentzio-
nal hori sistema soziokultural baten baitan egiten dute, hezigarri-
tasunaren iraunkortasuna eta berriztapena bermatzeko. Ideal zen-
baitekin erlazionatuta dagoen hobekuntza gisa ulertutako
hezkuntza kontzeptuak anbiguotasuna planteatzen du, non hobe-
kuntza hori burutzen den; izan ere, kanpo jarduera den aldetik, gi-
zabanakoaren barruko jatorrizkoa sortzeko tradizioan kokatzen
baita.
Hezkuntzaren prozesu globalean, pedagogiaren kontzepzio huma-
nista batean alde teorikoa eta alde praktikoa uztarturik aurkitzen
ditugu. Teoriak hezkuntza lotzen du metateoriekin edo eredu filoso-
fiko-antropologikoekin, eta praktikak, berriz, lege zientifiko eta
arau teknologikoekin. Pedagogiaren handinahi zientifikoa oinarri
enpirikoetan finkatzeko bere kezkan azaleratzen da, beti ere giza-
kia, gizartea eta kultura helburutzat dituzten zientziekiko harre-
manak galdu gabe.
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Pedagogiaren ikuspegi integratzaile honi esker, hezkuntzaren filoso-
fia, antropologia, psikologia eta soziologiatik abiatzen da eta mai-
la arautzaile (pedagogia orokorra eta diferentziala), maila apli-
kagarri (didaktikak eta eskola antolamendua) eta maila
argitzailera (zientzia historikoak) iristen da. 
Gizarte bakoitzari hezkuntza molde batzuk dagozkio; izan ere, le-
henik eta behin agente hezitzaile nagusia familia bada ere, trans-
mititu beharreko ezaupide eta arauen konplexutasuna dela eta, es-
kolak hartzen du familiaren funtzio hezitzaile hori. Gaur egun,
hala ere, beste hezkuntza molde batzuk geroz eta garrantzi handia-
goa hartzen ari dira. Egoera berri honi esker, hezkuntza bere as-
moaren eta sistemaren arabera formal, ez-formal edo informal gi-
sa sailka dezakegu.
Hezkuntzaren unibertsoaren dimentsioetan hezkuntza morala ere
sartzen da; hezkuntza morala jokaera moralaren heteronomiaren
eta autonomiaren arteko tirabiran oinarritzen da, eta eskola ko-
munitatearen funtzionamendua erabakigarria da kontzientzia mo-
ralaren eraketarako. Dimentsio axiologikoak eskola gunera gara-
matza, han balorazio objektibo eta subjektiboak egiten baitira;
zehar baloreek gizartearen behar axiologikoak konpondu nahi di-
tuzte. Hezkuntzaren dimentsio sozialak bai eskolaren egiteko so-
zializatzailea, bai eta gizartearen egiteko hezitzailea ere plantea-
tzen ditu; ongizate estatuaren ezaugarri bat hainbat errealitate
sozial aldatzeko esku hartzea da.
Giza kapitalaren teoriak hirurogeiko hamarkadan izan zuen goren
aldia. Lan merkatuarekin batera krisialdian sartu zen, nahiz eta
hezkuntzaren dimentsio ekonomiko honek hezkuntza sistema harre-
man ekonomikoen nazioarteko testuinguru berriarekin lotzeko beha-
rra agerian utzi zuen; aldiz, hezkuntzaren dimentsio politikoak
hezkuntza estatuarekin lotzen du, estatuan erabakitzen baita hege-
monia politikoa eta, halaber, hezkuntzaren kontrola eta plangintza.

1. Hezkuntzari buruz

Gaur egungo filosofiak eta zientziak ingurune fisiko eta sozialera egokitzen
den giza izaera ebolutibo bat erakusten digute. Gainerako izaki bizidunek
beraien beharrak geneetan oinordetzan jaso duten informazioaren bidez
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asetzen dituzten bezala, gizakiek ez daukate horrelako erantzuteko era fin-
korik, hau da, gizakiaren izatea eta jokaera zehaztugabea da; izan ere, giza-
banakoen belaunaldi bakoitzean gizakia urrundu egin da jokabiderako ja-
rraibideak bereganatzeko moldakortasunetik eta estimulutik. Ingurunerik
gogorrenera egokitzeko gaitasun horren giltzarria Homo sapiensaren morfolo-
gian bertan aurki dezakegu.

Gizakiak desberdintasun ebolutibo bat ezarri du garunaren gaitasuna
handitzean; bi oinen gainean ibiltzen ikastean, eskuak tresnak erabili ahal
izateko aske uzten ditu eta Homo habilis horrek garunaren gaitasuna hiz-
kuntza eta adimena sortzeraino garatzen du. Hortik aurrera, oinordetzan har-
tu duena –ehun bat mila gene– ia ez da ezer garunaren ahalmenaren aldean:
konexio sinaptiko konplexua osatzen duten 10.000 milioi neurona inguru.
Garunaren hiperformalizazio horretatik dator “gizakiaren plastikotasun han-
dia, bere jokaeran norabide aniztasuna ahalbidetzen duena” (Castillejo, Es-
cámez eta Marín, 1981, 16. or.).

Oinordetzan jasotakoa jaioberri eta haurren baitan geratzen da norbera-
ren kontserbaziorako, jarduera sozialerako eta kanpo ezagutzarako patroi
finko gisa. Gizakien hezigarritasuna aldaketarako gaitasun mugagabean oi-
narritzen da eta norabide bat behar du, aldaketa intentzional bat, “jarraibi-
de biologiko finkoetatik bereizia eta diferentziatua eta, horretaz gain, eza-
rritako helburu batera zuzendu daitekeena” (Castillejo, 1981, 31. or.). Hori
dela eta, haurrek gurasoen antza izatea batez ere hezkuntzari zor zaio –eta
baita izaera mugatzen duten geneei ere–, gizabanakoaren garapenerako le-
henengo emozioak eta emozio bizienak familiaren ingurunean gertatzen
baitira.

Humanizazio prozesuaren helburua gizabanakoa jada eraikia dagoen gi-
zarte batean eratzea da, eta helburu hori betetzeko errealitateari aurre egi-
ten diogu, testuinguru gizatiartu edo humanizatu batean elkarreragina izate-
ko gaitasun intelektualak erabiliz; izan ere, gizakiaren hezigarritasuna
garatzeko beharrezkoa da talde eta kultura bateko partaide izatea.

Kulturarik gabe jaiotzen garenez, paisaiaren eta historiaren eragina, per-
tsona helduak eta instituzioak erabakigarriak dira gure ingurunean nortasu-
na garatu ahal izateko. Kulturan prozesu sozial eta psikologikoak antolatze-
ko eredua aurki dezakegu, talde eta naturarekiko pertzepzio, iritzi eta
jarraibideen berri ematen baitigu. Enkulturazio mezuak komunikazio kana-
len bidez heltzen zaizkigu adierazpen, sinbolo eta arau gisa, eta horietan is-
latzen dira gizartearen xedeak; hitzezko eta ez-hitzezko dimentsioak kode-
tutako informazioa eransteko antolatzen dira. Antropologiak aztergai duen
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nortasun kultural horren ezagutza dibertsifikatu egiten da ekonomian, ideo-
logian eta politikan. Arlo horien bitartez barneratzen ditu gizabanakoak gi-
zartearen beharrak, eta horiek bermatzen dute, hain zuzen ere, sistema so-
zialek iraungo dutela.

Gizartearen enkulturazio ekintzek ere –esaterako, familiaren eta inguru-
nearen heziketa jarduera zehatzek edo eskolan ikasleen eta irakasleen arte-
an egoten den elkarreraginak– zerikusia dute haurraren hezkuntzan. Jar-
duera kategorizatzaile etengabe baten bidez, eta geroz eta konplexuagoak
diren eragiketa mentalei esker, “gizabanako bakoitzak bere munduaren
kontzepzioa sortzen du, gizartean beteko duen papera hautatzen du eta be-
re jarduera eta konpromiso historikoak eratzeko erabiliko dituen xede mai-
lak eraikitzen ditu” (García Carrasco, 1984, 42. or.). Dena dela, nortasun ho-
ri mamitzeko, gizabanakoari berez duena garatzeko aukera eman behar zaio
kanpotik eta, beraz, giza bizitza bakoitza inguratzen duen egoerak erraztu
edo zaildu egingo du errealizazio pertsonala.

Gizakion unibertsaltasunaren abiapuntua berezitasun kulturalaren inter-
pretazioa da eta, gizarte libre eta dinamikoen bereizgarri den aldaketak kul-
turak homogeneo bihurtzen dituen bitartean, barne mugiezintasunak des-
berdindu egiten ditu. Berriztatzea gizartetik bertatik nahiz kanpotik etor
daiteke eta, teknologiaren arloan hasten bada ere, jarrera eta baloreetan era-
gina izatera heltzen da. Kultur anitzeko errealitate horren kontzientziari ja-
rraiki, hezkuntza arlo egokia da giza bizitzaren aniztasunarekiko jarrera po-
sitiboak sortzeko eta edozein eratako diskriminazioa bultzatzen duten
edukiak eraldatzeko. 

1.1. Hezkuntzaren kontzeptua

Hezkuntza terminoa XVIII. mendean hasi zen erabiltzen, eskola sistema na-
zionalak sortu zirenean. Giro soziokultural desberdinen ondorioz edukien
anbiguotasuna sortu zen, eta anbiguotasun hori terminoaren latinezko eti-
mologian bertan ere atzeman daiteke: educerek “irtenarazi” esan nahi du eta
educarek, berriz, “hazi”, “elikatu” edo “ekoiztu”. Etimologiaren anbibalen-
tzia jarduteko eremuraino hedatzen da, gizabanakoa sustatzearekin batera
hezkuntzak funtzio sozializatzailea ere betetzen baitu, gizabanakoak beste-
ek bezala joka dezan. Haurra heldutasunera kanpoko ingurunean iristen ba-
da ere, hezkuntzak haurraren barne kontzientzia ere garatzeko helburua du;
hezkuntza praktika tradizioz jasoa den arren, etorkizun ezberdin baterako
atea zabaldu behar du.
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Hezkuntza ulertzeko era desberdinak dauden arren, Sarramonak hobe-
kuntza ideiarekin bat datozenak azpimarratzen ditu, ideia hori gizakiaren
idealekin lotuta dagoelarik (1989, 27. or. eta hurrengoak). Hezkuntza jar-
duera antolatu gisa ulertzen da; bere helburua gizakiengan eragin intentzio-
nala izatea da, xede indibidual eta sozialak lortzen laguntzeko. Jarduera in-
tentzional sistematiko honek gizabanakoa eredu baterantz hurbiltzen du,
eta hezkuntzaren bitartez lortu nahi diren helburuen ikuspegi filosofikoa
planteatzen du.

Hala ere, hezkuntza jarduerak emaitza onak sor ditzan asmo filosofiko-
antropologikoak baino gehiago behar da, horregatik, Castillejok prozesuaren
arau optimizatzaileak eta prozesu hori arautuko duen eredu teknologiko bat
eskatzen ditu (1987, 16-17. or.). Hezkuntza jardueraren arrazionalizazioa de-
ontologia profesionalaren baitan kokatzen da eta hezigaiaren ikasketari bi-
deratuta dago; pertsona heldu bilakatzeko prozesu honetan, Castillejok oi-
narrizko lau elementu hauek bereizten ditu:

a) Helburua; b) kontzeptuei, prozedurei eta baloraketari buruzko edukiak; c)
helburua lortzera zuzendutako hezkuntza jarduera edo esku hartzea; d) hez-
ten den gizabanakoaren ikasketa eta berarengan izandako eragina, hezkuntza
jarduera hasi aurretik ezarritako helburuarekin bat datorrena (Castillejo, Váz-
quez, Colom eta Sarramona, 1994, 20-21. or.).

Colom irakaslearen ikuspegi sistemikoak egitura eta dinamika pertso-
nal, sozial eta kulturalak osatzen dituzten sistema soziokulturaletan koka-
tzen du hezkuntza, oro har sistema sozialaren eboluzio eta prozesuetan par-
te hartzen duten sistema soziokulturaletan. Eskola instituzioak eta beste
instituzio batzuen hezkuntza ahalbideek osatzen duten hezkuntza sistema
komunikazio sistema bat da, gizabanakoak gizartearen kulturarekin harre-
manetan jartzen baititu; bere burua arautzeko gai den sistema egokitzaile
zibernetiko baten modura funtzionatzen du (Castillejo eta Colom, 1987, 83.
or. eta hurrengoak).

Garaikideen artean arlo, erakunde eta hezkuntza helburuen ugaltze eta
heterogeneotasunak biografia pertsonaletan prozesu globalizatzaile bat
adierazten du; prozesu horrek etengabeko hezkuntza du izena, eta Unes-
cok 1965ean onetsi zuen printzipioa da. Hezkuntza eskubidearen helburua
da “nortasunaren erabateko garapena eta giza eskubideekiko nahiz oina-
rrizko askatasunekiko errespetua indartzea” (Giza eskubideen Deklarazio
Unibertsalaren 26. artikulua). Hezkuntzak gizakiak bere buruarekin eta bes-
teekin dituen arazoak konpondu behar ditu, esaterako bakardadea, erasoak
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edo afektibitatea, eta ezin ditu alde batera utzi gizabanakoak eta gizarteak
mugiarazten dituzten faktoreak, horien arabera lankidetza edo gatazkak in-
dartuko baitira. Eta hezkuntza garapen ekonomiko eta sozialerako nahita-
ezko baldintza balitz ere, pertsonalizazio iturri gisa beharrezkoa izaten ja-
rraituko luke.

1.2. Hezkuntza formala, ez-formala eta informala

Hirurogeiko hamarkadaren bukaera aldera eskolaren aurkako kritikak go-
gortu egin ziren, baina hainbat alderditatik eskola instituzioa bera zen za-
lantzan jartzen zena, zabaltzen ari ziren beste hezkuntza ingurune batzuk
baloratzen baitziren. Eskolak hezkuntzan betetzen zuen paper erlatiboak
eta gizartearen beharrekin loturiko estrategiak eta hezkuntza baliabideak
zerabiltzaten esperientzia berriek piztu egin zuten hezkuntza ez-formal eta
informalarekiko interesa.

Coombs-ek, jada klasikoa bilakatu den proposamenean, hezkuntza for-
malaren barruan sartzen du “guztiz instituzionalizatutako, kronologikoki
mailakatutako eta hierarkikoki egituratutako hezkuntza sistema, lehen
hezkuntzako lehen urteetatik unibertsitateko azken urteetaraino hedatzen
dena”. Hezkuntza ez-formaltzat jotzen da “hezkuntza jarduera antolatu eta
sistematiko oro, sistema formalaren testuingurutik kanpo egiten dena, biz-
tanleriaren azpitalde jakinei, bai haur eta bai helduei, ikasketa mota zeha-
tzak eskaintzeko”. Hezkuntza informalak, aldiz, “bizitza guztian zehar per-
tsona bakoitzak jarraitzen duen prozesuari” egiten dio erreferentzia;
“prozesu horretan, eguneroko esperientzien bidez eta ingurunearekin ditu-
gun harremanen bidez ezaupideak, gaitasunak, jarrerak eta irizpideak jaso-
tzen ditugu” (1985, 46. or. eta hurrengoak).

J. Trillak (1993, 23. or. eta hurrengoak) unibertso hirukoitz honen mu-
gak bi irizpidetan ezartzen ditu: “agentearen intentzionalitatean eta proze-
suaren izaera metodiko edo sistematikoan”. Hezkuntza formala eta ez-for-
mala intentzionalak dira; informala, aldiz, gehienbat intentziorik gabekoa
da. Irizpide metodologikoari dagokionez, formala eskolarekin identifika-
tzen da eta ez-formala eskolakoa ez denarekin; formala denaren muga bat
dator hezkuntza sistema arautuarekin, eta ez-formala dena urrundu egiten
da eskolako arauetatik. Hezkuntza informala beste zerbaiten menpean eta
era zehaztugabean gertatzen den hezkuntza da, esaterako, familian beste
eginkizun batzuk betetzen diren bitartean ematen den hezkuntza infor-
mala da.
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2. Pedagogia eta hezkuntza zientziak

Hezkuntza ezagutzean agerian geratu dira bere kodetze maila desberdinak.
Herbart-ek pedagogia orokorra izeneko esparru bat ezarri zuen hezkuntza-
ren alde zientifiko, praktiko eta teorikoaren arteko harremanarentzat. Peda-
gogia, teoria den heinean, hezkuntzaren helburuen alor filosofikoan –izan
beharraren mailan– barneratzen da, eta praktika ere baden heinean, berriz,
bide zientifikotik jotzen du. Gaur egungo hezkuntza mugimenduen oinarria
hezkuntzak sortzen dituen aldaketak azaltzeko beharra da; mugimendu ho-
riek jarduera eta esperientziari ematen diete garrantzia eta, ondorioz, orain-
go eta etorkizuneko jarduera patroi bat jarraituz zuzentzeko proposamenez-
ko praktikak ere garrantzia hartzen du.

Colomek (1982, 179. or.) azaldu du nola iraganean bi posizio horiek mu-
turreraino eramatearen ondorioz dikotomia hau sortu zen: “orduko korronte
pedagogiko batek bere planteamenduak esperimentazioaren bidez egiazta-
tu nahi zituen, eta beste korronte batek hausnarketaren bidez egiten zuen
hori”. Bi posizio horiek muturreraino eramatearen ondorioz, bi pedagogo
mota sortu ziren: “esperimentalistak, datuak bildu eta esperimentalki az-
tertzen zituztenak, eta espekulatiboak, hipotesiak egin eta bide intelektua-
laren bidez soilik ebazten zituztenak”.

Humanismo pedagogikoari dagozkion bi posizio horiek elkarren osagarri
egiteko, harreman emankorragoa lortu behar da hezkuntzaren teoriaren eta
praktikaren artean. Baina Aristotelek ere ez zuen bereizketa zorrotzik egin
teoria eta ekintzaren artean; jakintza teorikoa behaketa, kontenplazio eta
hausnarketaren emaitza da, eta benetako jakintzaz arduratzen da; jakintza
praktikoa eta poetikoa, ordea, giza jarduerari dagozkionak dira. “Lehenen-
goaren helburua ekintza da, gizakiak nahita jardutea. Hemen etika eta poli-
tika azpimarratu behar dira… Bigarrengo jakintza motaren helburua pro-
dukzioa da… Hemen arte deritzen diziplinak sartzen dira” (Puig, 1986, 20.
or.). Bestalde, Sarramonak zera dio:

Hezkuntza izan daiteke, eta izan behar du, ezagutza teorikoren helburu
edo aztergaia. Ezagutza teorikoetan oinarritzen ez den heziketa jarduera bat
inolako justifikazio estrasubjektiborik gabeko jardute soila izango litzateke.
Aurkikuntza zientifikoek ikuspegi teknikotik zuzentzen dute hezkuntza
praktika, eta hausnarketa teoriko-espekulatiboek, berriz, helburuen ikuspe-
gitik (1989, 80. or.).

Hala, teoriari dagokio helburuak ezartzea eta izan beharra; jakintza prak-
tiko gisa lege zientifikoak eta arau teknologikoak daude; eta, produkzioaren
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mailan, gizabanakoa sorkuntzaren prozesuan sartzen da, negentropiaren bi-
tartez edo hezkuntza ahalbidetzen duen komunikazioa eraldatuz.

Colomek pedagogiaren eta hezkuntzaren teoriaren artean egin zuen be-
reizketari jarraituz, Quintana irakasleak eduki bikoitza ezartzen du hez-
kuntzaren teoriaren eredu pedagogiko baterako. Lehenik eta behin, “oina-
rri zientifikoa duen hezkuntza teoria batek eskatzen du zientzietatik
hartutako ezagutza corpus bat eraikitzea, ezagutza horiek ahalbidetuko bai-
tigute hezkuntza teknologiari funtsa ematea”. Baina zientziak asetzen ez di-
tuen jakintza nahietatik, bai eta hezkuntza jarduerari norabide bat emateko
beharretik, “oinarri antropologiko-filosofikoa duen hezkuntzaren teoria bat”
sortzen da (Quintana, 1988, 14-19. or.).

Pedagogiaren jatorri etimologiko greziarrak harreman bat proposatzen
digu, haurrak bera gidatzen duen norbaitekin duen harremana; denborare-
kin, zentzu etimologiko hori aldatzen joan da eta gidatze ekintza hori he-
datu egin da, hezkuntza prozesua arautzen duen jakintza bere baitan har-
tzeraino. Ondorioz, pedagogiak abiapuntutzat ondorengo egitekoak hartu
behar ditu:

bere izaera zientifikoa frogatzea, zientzien taxonomiaren barruan bere koka-
lekua zehazteko oinarriak ezartzea, bere ikerketa metodoa edo metodoak ze-
haztea, eta bere aztergaia hezkuntza izateak bere izaerari zein neurritaraino
eragiten dion mugatzea (García Carrasco, 1984, 112. or.).

Pedagogia harremanekin zerikusia duen fenomenoa den heinean, haren
funtsezko izaera harremanaren faktoreak integratuko dituen ikuspegi bate-
tik begiratu behar da. Izan ere, pedagogiak zientzia gisa geroz eta objekti-
botasun handiagoa lortu du esperientzian oinarrituz; baina, hala ere, ez da
ahaztu behar jakintza honek duen funtsezko zientzia humanistikoaren izae-
ra. Hezkuntza harremanaren protagonista diren giza elementuen zehaztasu-
nari erreparatuz, Colomek bi ikuspegi hauek bereizten ditu: lehenik, “kan-
potikoa edo hezitzaile-hezigai harremana, hezkuntza aztertzeko aukera
ematen duena, bai gertaera moduan (hezigaiarengan), bai ekintza moduan
(hezitzailearengan). Bi alderdi hauek hezkuntza harremanaren ezagutza ob-
jektiboa ahalbidetu zuten”. Bigarren ikuspegia barnekoa da eta hezkuntza-
ren ezagutza subjektiboa ematen digu, hezitzailea eta hezigaia subjektu be-
ra baitira (Colom, 1982, 57. or.).

Hezkuntzaren gertaerak eta ekintzak parte hartzen dute hezkuntzaren
printzipioei eta helburuei buruzko diskurtso arrazionalean oinarritzen den
jarduera perfektiboan. Izatearen eta izan beharraren arteko prozesu hau
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pentsamendutik begiratzen da, ezarritako helburua bete arte antolatuko
duen araudi bat behar den arren. Alderdi arautzaile horrek hezkuntza jar-
duera arau eta printzipioen bidez arautzera zuzendutako orientazio prakti-
koa du; hala ere, zientziarekin duen lotura dela eta, esperientziak betetzen
du funtzio normalizatzailea, eta ez a priori egindako espekulazioak. Helbu-
ru batzuk lortzeko egiten diren jarduerak eragingarriak direnean, hezkuntza
teknologia bihurtzen dira.

Pedagogiak izatearen berri ematen duenez eta gertaeren deskribapena
egiteaz arduratzen denez, bere gain hartu du diskurtso zientifiko bat erai-
kitzea, hau da, balio historikoz zipriztindurik dagoen arren jakintza objekti-
bo, sistematiko eta egiaztagarri baten ezaugarriak dituen diskurtso bat. Ka-
su honetan, diskurtso horrek esperientzian izan behar ditu oinarriak. Dena
dela, zientzia pedagogikoa etengabe eraikitzen ari dela ulertu behar da, ja-
kintza zientifiko oro bezala aldi baterakoa eta berraztergarria baita. Pedago-
gia zientifikoaren aitzindari entzutetsuenak Rousseau, Pestalozzi, Fröbel
eta Herbart dira; hauek pedagogiaren oinarritzat kritika eta esperientzia
hartzen dituzte. Lay eta Meuman-ek metodo esperimentala ekarri zuten pe-
dagogiara; metodo horren helburu nagusia hezkuntza oinarri enpirikoen gai-
nean eraikitzea da. 

Psikologiak, biologiak eta soziologiak eragina izan dute pedagogia zienti-
fikoaren garapenean, nahiz eta hezkuntzaren prozesurako helburutzat giza-
kia, gizartea eta kultura dituzten zientzia guztiak behar diren. Castillejoren
iritziz, hezkuntza zientzia guztien artean ez dago partzelaziorik, baizik eta
“mugak baino gehiago desberdintasunak onartzen dituen” continuum bat;
zientzia horiek guztiek erabiltzen dituzte “sintesia, analisia eta praktikara
murriztea” irizpideak, bakoitzean irizpide logiko horietako bat nagusitzen
den arren (Castillejo, 1976, 133-35. or.).

Sarramonak hezkuntza zientziez egiten duen sailkapena hezkuntzaren
hasierako bi arlotan oinarritzen da, hau da, hezkuntzaren helburuetan –hez-
kuntzaren filosofiaren eta teologiaren helburu baitira– eta baldintzatzailee-
tan; azken hauetan biologia, psikologia, ekonomia eta hezkuntzaren soziolo-
gia sartzen dira. Bi arlo horiek elkartu egiten dira esperientzia
historikoarekin –hezkuntzaren historia eta hezkuntza erkatua– eta elkartze
horrek erakusten du zein erabaki hartu behar diren. Praktikaren maila arau-
tzailean pedagogia orokorra eta diferentziala daude, eta hezkuntzaren apli-
kazio zehatzaren maila desberdinen alorrean, berriz, didaktika, hezkuntza
orientazioa, hezkuntza plangintza eta eskola erakuntza aurkitzen dira (Sa-
rramona, 1989, 92-94. or.).
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Hezkuntza zientzien jarraitasun integratzailea onartuz, maila batzuetatik
besteetara joan gaitezke hezkuntzaren hiribildu honetako gelak bata beste-
arekin komunikatzen dituzten hainbat sarrera eta irteeraren bidez. Kon-
tzeptu pedagogikoak ulertzeko hezkuntzaren filosofiara jo behar dugu; izan
ere, giza eredu teleologikoarekin harremanean dagoenez, antropologia eta
hezkuntzaren filosofia ondoz ondo daude. Gizakien hezkuntza ahalbideak
ezagutzeko hezkuntza antropologian integraturik dauden biologia eta kultu-
raren laguntza behar dugu. Helburu indibidualak eta sozialak psikologian
eta hezkuntzaren soziologian aurkituko ditugu. Eta, hala, hezkuntzaren mai-
la arautzaile, praktiko eta historikora heltzen gara; hemen pedagogia oroko-
rra, didaktika eta hezkuntzaren historia kokatzen dira.

2.1. Hezkuntzaren filosofiak

Gaur egungo zenbait autoreren ekarpenei esker, hezkuntzaren filosofiari es-
lei dakizkiokeen eskumenak ulertzera irits gaitezke; hala, Moore-k (1980,
20. or.) esaten du bere “eginbehar nagusia beheko mailetan erabiltzen diren
kontzeptuak argitzea dela… eta maila horietan nagusitzen diren teoriak az-
tertzea, haien trinkotasuna eta baliozkotasuna egiaztatzeko”. Quintanaren
ustez heztea filosofia bat jarraituz jolastea da, eta hala dio: “heztearen asmoa
pertsona mota bat eta baloreen konfigurazio bat eratzea da” (1988, 320. or.).

Filosofía de la educación hoy (1991) liburuan, Ibáñez-Martín ondorio hone-
tara iristen da: “hezkuntzaren filosofiaren gai zerrendan gizakiaren duinta-
sunaren esanahia aztertzea ere sartzen da, eta baita gizakiak hezitzaile eta
hezigai gisa duen duintasunaren esanahiaren azterketa ere” (419. or.). On-
doren, Fullat irakasleak horrela deskribatzen du: “jakintza honek hezkuntza
prozesuak globalizatu, ulertu eta kritikatu egiten ditu, eta premisa antropo-
logikoak, epistemologikoak eta axiologikoak eskaintzen ditu, analisi kritiko-
ak egiteaz gain” (433. or.). Gaur egungo ekarpenen artean Dewey eta Peters
nabarmentzen dira, eta gaurko hezkuntzaren filosofiatik, hezkuntzak bete
beharko lituzkeen helburuen aniztasun nabaria azpimarratuko genuke. 

Deweyren pragmatismoak metodo zientifikoaren eragina izan du eta, be-
raz, bere hezkuntzaren filosofia esperientzian oinarrituta dago; Deweyk es-
perientzia ingurune batekin elkarreraginezko egokitzapen prozesu gisa
ulertzen du. Natura eta gizartearen dinamismo horretan ez dago legerik, fro-
gatu behar diren hipotesiak baizik. Bizitzaren eta hezkuntzaren helburua es-
perientzia hartuz haztea da; norabidea gizarteak berak ezartzen du, bere ara-
zo eta ohiturekin. Gizakiei heltzeko aukera ematen dien gizarte bakarra
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gizarte demokratikoa da, bere balioak arrazoian oinarritzen direnez balioz-
kotasun unibertsala baitute. Hezkuntzak herritarrak balio demokratikoetan
oinarrituz prestatzen ditu, eskola “instrumentu soziala baita, gizartean eta
gizartearentzat sortua, partaide berriak bereganatuz gizarteak bizirik iraun
eta aurrera egin ahal izan dezan” (Castillejo, 1976, 77. or.).

Hizkuntzaren azterketaren alorrean Petersek hezkuntzaren filosofiari
egin dion ekarpena azpimarratu behar da. Autore honek filosofia analitiko-
aren teknikak hezkuntzaren helburuei aplikatzea bultzatu zuen, eta ondo-
rio batera iritsi zen: helburuak eta asmoak gizakiak berezkoak ditu eta be-
re jarduera existentzialean bere burua proiektatzeko baliatzen ditu.
Hezkuntza aldaketa prozesu baliotsu gisa ulertzen du, edo gutxienez pro-
zesu horretan laguntzen duen zerbait dela uste du. Hori dela eta, irakasle-
ak garrantzi handia dauka hasarazle gisa; erabiltzen diren prozedurek mo-
ralki ez dute inolako eragozpenik izango eta beraien arrakasta ikasten
duenaren arrakastaren araberakoa izango da. “Petersek hezkuntzako hiz-
kuntzaren ikuspegi erabat analitikoa gainditu egiten du, eta bere hausnar-
keta pedagogikoan elementu arautzaile eta aginduzkoak erabili dituela
konturatzeko aukera ematen duten “ikuspuntuak” eskaintzen ditu” (Cer-
vera, 1985, 120-28. or.).

2.2. Hezkuntzaren antropologia

Gizakia ezagutzen ez duen hezkuntzak edo partzialki ezagutzen duenak ez
du zentzurik, ezin baita eragotzi hezkuntza orotan eredu antropologiko bat
aurresuposatzea. Gaur egun beste edozein garaitan baino sakonkiago eza-
gutzen da gizakia, eta hori hezkuntzaren oinarri antropologikoarentzat oso
interesgarria da. Escámez eta Garcíaren ustez, hiru arlo garrantzitsu hauek
dira giza hezkuntzarako interes handiena dutenak: antropologia biologikoa,
kulturala eta filosofikoa (Filosofía de la educación hoy, 1991, 451-52. or.).

Bioantropologiaren ikuspuntutik, garapen filogenetikoak agerian jartzen
du gizakiaren garapen fisiologikoan oinarritutako bere plastikotasun hazko-
rra; honek, Puig-ek dioenez, eragina izan du giza hezigarritasunaren haz-
kundean “informazioa lortzeko eta lantzeko gero eta ahalmen konplexuago-
ak” modelatu eta zehaztu egiten baitira. Era berean, norbanakoaren garapen
ontogenetikoak ere gizakiaren hezkuntza aukerak aldatzeko bidea ematen
du: “Hezigaiaren adierazpen eta ahalbide biopsikologikoak, hala nola ingu-
runeak eskaintzen dituen mota guztietako erraztasunak dira zalantzarik ga-
be garrantzitsuenak” (Puig, 1986, 40. or.).
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Kultura da gizakiaren berezko ingurunea, naturaren gainean eraikita da-
goen kultura, zeinak gizakia eta helburutzat jokabideen ikasketa duen gizar-
te bat lotzen dituen. Kulturaren errealizazio historikoak eremu teknoekono-
miko eta antolatzailetik komunikazioaren eta moralaren mundura igarotzen
dira, eta erreprodukzio soziokulturalaren jarraibideak ere bertan sartzen dira.
Castillejok berresten du hezkuntzaren edukien kategoria kultura faktoreen
multzoa dela. Multzo hori “gizakiak bereganatu dituen ezagutza, eta tekni-
kek lortutako produkzio estetikoak eta hizkuntzen garapenak eta mailak
itxuratzen dute” (Castillejo, Escámez eta Marín, 1981, 40. or.).

Antropologia filosofikotik gizabanakoari eta gizarteari buruzko ideia eta
kontzeptu zabalagoak datozkigu, gizakion jokaeran eragin nabarmena dute-
nak; gizakiaren eredua sortzen den toki honetara gizakiaren zientzia den pe-
dagogia dator ezartzeko, Colomek deitutako:

hezkuntzaren arketipo teleologikoa. Beraz, eredu antropologikoen dimentsio
aniztasuna da zientzia pedagogikoaren zentzu irekia ahalbidetzen duena edo,
nahiago bada, berak sortu ditu hezkuntzari buruz dauden teoria guztiak; izan
ere, teoria horietako bakoitzak egokituko du hezkuntza jarduera –bere ezau-
pideak jada azaldu dugun metateoriaren bidez agerian geratzen dira– lortu
nahi dugun gizaki eredu idealarekin (Colom, 1982, 184. or.).

2.3. Hezkuntzaren psikologia eta soziologia

Hezkuntzan parte hartzen duten elementu pertsonalak –hezitzailea eta he-
zigaia– eta bien artean hezkuntza prozesu perfektiborako sortzen den ha-
rremana ezagutzea da hezkuntzaren psikologiaren helburu nagusia. Her-
bartek, jada, psikologian oinarritu zuen pedagogiaren zientifikotasun nahia;
gaur egun, diziplina horrek izaera arautzailea eta praktikoa du hezkuntza-
rentzat. Hala ere, giza ikasketaren teoria psikologikoen aniztasuna kontuan
hartuz, aukeratzen den teoria izango da hezkuntza harremanak gidatuko di-
tuena.

Castillejok hiru gaitan banatzen du hezkuntzaren psikologia. Lehenen-
go gaiak hezigaiaren hezigarritasuna aztertzen du eta, batez ere, arlo kogni-
tiboari dagozkion heltze eta gaitasunak; bigarrengoak hezigaiaren nortasu-
na eta berau definitzen duten ezaugarriak ditu aztergai, hezitzailearen
papera bereizi ahal izateko; hezkuntzaren psikologiaren hirugarren gai
multzoak hezkuntza harremanen era desberdinak aztertzen ditu (Castille-
jo, 1976, 140-41. or.).
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Helburu indibidualez gain, hezkuntzak helburu sozialak ere bete nahi di-
tu, hezkuntza instituzioak egiturak eta balorazioak dituen gizartearen be-
rezko sorkuntzak baitira. Gizartea eta hezkuntza fenomeno konkomitante
eta osagarriak dira; gizarteen historiaren une bakoitzari hezkuntza mota ba-
tzuk dagozkio. Teknologia sinplea duten gizarteetan, familia izan da gizaba-
nakoak sozializatzeko instituziorik garrantzitsuena, baina sistema sozialak
konplexuagoak bihurtu direnean, ezagutza, arau eta baloreak talde batetik
bestera transmititzeko beharrezkoa izan da eskola sortzea. Aitzitik, gaur
egungo gizarteetan instantzia sozializatzaile eta hezitzaile hauei beste agen-
te batzuk gehitu zaizkie, esaterako, komunikabideak.

Eskola antolaketak “unibertsaltasun, independentzia eta iraunkortasun
maila handia dauka eta gizartearen behar bikoitzari erantzuten dio: alde ba-
tetik, gazteei funtzio jakin batzuk betetzeko beharrezkoak diren gaitasunak
eskaintzeko beharra eta, bestetik, gizartearen ideal eta balore nagusiak gaz-
teei barnerarazteko beharra, gizartearen iraunkortasuna bermatzeko” (Ri-
bolzi, 1988, 69. or.). Estatuek pixkanaka-pixkanaka eskolaren kontrola bere-
ganatu dute, eta, lan sozialaren banaketaren eskariari erantzuteko, zein
hezkuntza maila den derrigorrezkoa eta zein ez arautu dute. Hezkuntzaren
soziologiaren interes guneak dibertsifikatu egiten dira hezkuntza sistemaren
mailetan; hezkuntzaren soziologia gizartearekin lotzen duen maila makroso-
ziologikoan, sistemako taldeen analisia egitera mugatzen da, irakasleena eta
sexuak, klase sozialak eta etniak ikasleengan duten eraginarena. Maila mi-
krosoziologikoan, eskolan gertatzen dena eta ikasgelan taldeen arteko elka-
rreraginak aztertzen dira.

Hezkuntzaren soziologiaren sortzailetzat jotzen den Durkheim-en iritziz,
sozializazioa eta hezkuntza gauza bera dira. Marxek, aldiz, hezkuntza gizar-
tea baldintzatzen duen gauza aktibo gisa ulertzen du. Estatu Batuetan hez-
kuntzaren soziologiaren azterketa mende honen hasieratik hedatu da, eta han
Dewey eta Manheim-ek izugarrizko eragina izan dute. Bi autore hauentzat
eskola ez da bizitza sozialerako sarrera bakarrik, bizitza sozialean aldaketak
eragiten dituen agentea ere bada. Parsons da funtzionalismoaren analistarik
azpimarragarriena. Hirurogeita hamarreko hamarkadan kontzientzia soziolo-
gikoaren beste ikuspegi bat sortzen da; haren helburua eskola gizarte oroko-
rraren azpisistema gisa azaltzea da: eskolak “desberdintasunak justifikatu
egiten ditu, hautatu eta sailkatu egiten du, bereizketak egiten ditu eta etor-
kizuneko status eta lanbideak esleitzen ditu” (Almeida, 1995, 122. or.).

Teknologiaren azelerazioak gaurko gizartean informazioa nagusitzea era-
gin du, eta eragin nabarmena izan du sozializazioaren era eta edukietan, ko-
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munikabideek iritzia eta jokaera ere aldatu egin nahi baitituzte. Sinbolo era-
kargarriak eta publizitatearen hizkuntza erabiltzearen ondorioz, belaunaldi
berriak mass media delakoetan konpartitutako idoloekin identifikatzen dira,
familiek eta gizarteak baliabideak baitituzte etengabeko informazio eta me-
zu trukaketa izateko. Komunikazioaren testuinguruak eskola instituzioa
beste espazio bat bilatzera behartzen du, “aipatutako baliabide teknologi-
koen bidez era askotara eta autonomiaz metatutako informazio eta mezu
guztiei zentzua eta arrazoi kritikoa emango dien sintesia egiteko” espazio
bat (Castillejo, Vázquez, Colom eta Sarramona, 1994, 78. or.).

2.4. Hezkuntzaren maila arautzaile, aplikagarri eta historikoak

Hezkuntza zientzia arautzaileak, Sarramonak deitzen dien bezala, peda-
gogia orokorra eta diferentziala dira. Pedagogia orokorraren arloa “araudi
pedagogikoan dagoen gauza komunetan kokatzen da, gizakia heztearen
problematika orokorrean” (Sarramona, 1989, 104. or.). Eragin anglosaxo-
niarraren ondorioz, pedagogia orokorra hezkuntzaren teoriarekin identifi-
katu izan da.

Castillejok pedagogia orokorrak hezkuntza zientzietan betebehar episte-
mologiko bat duela uste du, eta bere funtzio sintetiko eta analitikoarekin bat
etorriz, hezkuntza prozesu guztiak arau komunekin arautzen saiatzen dela.
Gizakiaren prestakuntza integralari dagokionez, pedagogia orokorraren sin-
tesi lana “beharrezkoa eta bakarra da, eta gai da printzipio eta arauak, joera
tekniko berriak eta praktikatik bertatik eratorritako teknologia integratzeko,
eta baita hezkuntza helburu bakarra duela horiek denak era organiko eta
hierarkikoan zuzentzeko ere” (Castillejo, 1976, 137-38. or.).

Sarramonak hezkuntza zientziak –didaktika, eskola antolaketa, eta hez-
kuntzaren orientabidea eta plangintza– bereizi egiten ditu maila aplikagarri
edo praktikoan. Didaktikak instrukzio metodo gisa duen zentzu klasikoak
iraun egin du hezkuntza garaikidean, eta hezkuntza eta transmisio intelek-
tualeko metodoekin lotu da, eta baita ikasketaren norabidearekin ere. Di-
daktika teknologiarekin elkartu denean, teknologia didaktikoa sortu da. Di-
daktika orokorra irakasgai guztiei eragiten dieten gaiez arduratzen da, eta
didaktika berezia, berriz, diziplina bakoitzari dagozkion metodoak aplika-
tzeaz arduratzen da. 

Eskola eta hezkuntza instituzioen antolaketarako hezkuntzako helbu-
ruak betetzea ahalbidetuko duten printzipio, elementu eta baliabide mate-
rialak behar dira. Legeak eta administrazioa ere beharrezkoak dira eskola
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antolaketarako. Eskola orientazioaren helburua hezigaiari bere burua, gizar-
tea eta inguratzen duen mundua ezagutzen laguntzea da, eta orientazio pro-
fesionalarekin osatzen da. Era berean, hezkuntzaren plangintzaren berezko
helburua bai sistemaren edo bai instituzio edo baliabide jakin baten hez-
kuntza jarduera arrazionalizatzeko baliabideak aurreikustea da. 

Gizakiaren iragankortasuna dela eta, bere hezkuntza ikuspegi historiko
batean txertatzen da eta, beraz, hezkuntzaren historiari dagokio hezkuntza
fenomenoaren eboluzioa aztertzea. Hezkuntza erkatuaren bitartez maila
zientifiko handiagoa lortu ahal izango da, hezkuntza gertaeren kausazko
azalpenak nahi baitira; ezagutza historikotik, ordea, ez dira hezkuntzarako
arauak eratortzen eta, beraz, Sarramonak zientzia ilustratiboa deitzen dio
historiaren izaera orientatzaile honi.

3. Hezkuntzaren dimentsioak

3.1. Dimentsio morala

Harreman sozioekonomikoen eta informazioaren ikuspegi planetarioak es-
tatuko eta nazioarteko taldeen muga berriak azpimarratzen ditu, beraien his-
torian errotuta dagoen praktika moral batean oinarritzen direnak. Aniztasun
moraleko giro honetan arazoak sortzen dira hainbat arrazoi direla kausa: es-
kualdeen arteko desoreka sozioekonomikoak, bizitza publiko demokratiko-
an printzipio etikorik ez egoteak sortu duen balore moralen galera, edo ko-
munikabideen eskutik pairatzen dugun manipulazioa. Hezkuntza moralak,
beraz, konplexutasun handia du, bere egitekoa “pertsonak sortzen zaizkien
aukera edo gatazka axiologikoak erantzukizunez eta era autonomoan kon-
pon ditzaten gaitzea” baita (Rubio, 1996, 65. or.).

Teoria moral guztiek autonomia eta heteronomia kontzeptuetan dute ar-
datza. Heteronomia morala Durkheim-ek defendatu zuen posizio pragma-
tista bat da; berak hezkuntza morala arau sozialen behaketa, imitazio eta bar-
neratze prozesu bat bezala deskribatzen du. Eskola diziplina talde sozialetan
integratzeko eta indarrean dagoen moralaren ikuspuntutik jokaera arautze-
ko entrenamendu egokitzailea da. Skinner-ek planeatu zuen gizarte utopi-
koak jokaera moral heteronomoa dauka, sozialki desiragarriak diren ohitura
batzuk eskuratzera mugatzen baita; aldiz, moral autonomoa gizakiaren aska-
tasunean eta duintasunean oinarritzen da. Kant-ek moral autonomoa natura-
tik aldendutako zerbait bezala planteatzen du, gizakia unibertsaltasun na-
barmeneko etika sortzeko gai baita. 
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Piaget Durkheimen eraginpean hasten da haurren zentzu morala azter-
tzen, baina bere ikerketaren emaitzek, Juicio moral en el niño (1932) liburuan
jasotzen direnek, bere irakaslearenarengandik urrundu egiten den ikuspegi
bat adierazten dute: “moralitatea ez da arau sozialak barneratuz bakarrik
ikasten, eraikuntza pertsonaleko prozesu ebolutibo baten emaitza ere ba-
da”. Arau moralen eboluzioak moralitate autonomoa sorrarazten du; horren
ezaugarriak “autonomia, parekoen arteko errespetua, elkarrekikotasuna,
bestearen ikuspuntua bere egiteko gaitasuna eta lankidetza” dira (Castille-
jo, Vázquez, Colom eta Sarramona, 1994, 162. or.).

Arau moralen eboluzioan oinarrituriko autonomia moralak Kohlberg bul-
tzatzen du moralitatearen egiturarik funtsezkoen ardatza justiziaren printzi-
pioa dela esatera. Kohlbergen ondorio horrek frogatzen du justizia kontzep-
tua eta interakzioa konkomitanteak direla denborazko garapenean.
Kohlbergek zehaztutako garapen moralaren sei etapak Piageten lanean oi-
narritzen dira, eta haietako bakoitzaren konplexutasuna gero eta handiagoa
da kulturarteko izaera duen arrazonamendu morala lortu arte. Printzipio mo-
ralarentzako unibertsaltasun maila handiagoa Habermasek defendatzen du,
printzipio morala historiako kultura guztientzat baliagarria dela esaten baitu.

Hezigaien kontzientzia morala pizteko garaian, irakaslearen elkarrizketa-
rako jarrera eta eskola komunitatearen funtzionamendu demokratikoa era-
bakigarriak dira. Kontzientzia moralaren eratzeak ezjakintasunaren eta ma-
nipulazioaren heteronomiaren aurka egitea ere esan nahi du; hortaz,
“gizabanakoak ikasi egin beharko du bere ekintzen moralitatea epaitzen.
Horretarako, bere komenentzia subjektiboak eragin diezazkioketen aurrei-
ritziak, besteen adibideak, moda kulturalak, taldearen presioak eta berega-
natutako ohiturak gainditu egin beharko ditu” (Quintana, 1988, 297. or.).

Egoera, jokaera pertsonal edo sorkuntza lanak epaitzen ari gara etengabe,
eta horretarako geureak edo konpartituak diren baloreak erabiltzen ditugu.
Alde batetik, gizakion nahi eta joerak ditugu, eta, bestetik, behar horiek ase
ditzakeena; baloratzeko gaitasuna bi horien arteko harreman mota bat da.
Guretzat balorea duen zerbaiten aurrean axolagabe izateari uzten diogu.
Pertsona baten identitatea bere balorazioen arabera definitzen da; esaterako,
musikariek, margolariek edo idazleek beraien balore nagusia dute bereizga-
rri. Hala, baloreak bultzatuta jokatzen dugu eta “jokaeraren arrazoizkotasu-
na jokaera hori bultzatzen duen balorearen araberakoa da. Balorea da porta-
era bat zilegi egiten duena” (Fullat, 1995, 78. or.).

Balore guztiek neurri berean asetzen ez gaituztenez, hierarkizatu egiten
ditugu gure gogoaren arabera, balorazioak eragina baitu gizakiaren elkarre-
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ragin maila desberdinetan, esaterako, bere izaerari, teknoekonomiari edo
zientziari dagozkienetan. Hezkuntzak kulturetan bultzatzen duen integra-
zioa lortzeko gizabanakoaren izaera landu egin behar da, gizarte bakoitzak
era desberdinean moldatzen baitu bere partaideen jarrera. Hala, kultura ba-
tzuek bakea gehiago baloratzen dute eta beraien arte eta adierazpen erri-
tualen bidez elkarbizitzarako esanahi sozialak transmititzen dituzte; kultura
hauek kultura bakezaleak direla esaten dugu. Beste batzuek, aitzitik,
bortxakeria goresten dute eta esan liteke beraien jokaera sozialak ez direla
horren toleranteak. Gizarte eta gizabanakoen eredu desberdin hauek balo-
reen erlatibotasun subjektibo edo kulturalaren arazoa ekartzen dute mahai
gainera.

Hezkuntzak hezigaientzat baliotsuak diren helburuak betetzeko asmoa
du eta axiologiak jarduera moral hezitzailerako baloreak proposatzen ditu;
hala ere, mugimendu paidozentrikoek baloreari buruz sortutako epai sub-
jektiboek zaildu egiten dute ikuspuntu objektibo bat izatea, posible baita si-
neste eta eskubide unibertsalen gainean “ni” indibidual bat eraikitzea. Fe-
nomenologiak agerian jarri du baloreen izaera ideala, horiek gauzatzerakoan
inoiz ez baikara iristen perfekziora; horixe bera gertatzen da, adibidez, justi-
ziarekin, askatasunarekin, leialtasunarekin, maitasunarekin edo egiarekin.
Dena dela, balore unibertsalen hierarkian ere, giza eskubideekin gertatzen
den bezala, zaila da zenbait konkreziori buruzko adostasuna lortzea.

Gaur egungo mendebaldeko gizakiak balorazio subjektibo gehiegi bizi
izan duenez, balorea haren errealitate materialarekin identifikatzera iritsi da,
hau guztia bere egoismo hedonistaren ondorioz. Baina, baloreen argitze hau
ez da nahikoa askotarikoak diren gizarteak eta hezkuntzak propio duten ga-
tazka eragozteko, baizik eta elkarguneak eta parte hartze testuinguru bat bi-
latzeko beharra sortzen dela. Apple eta Habermasen iritziz, hiztunen komu-
nitateak aukera du balore komunen inguruan adostasuna lortzeko. Eskola
balore subjektibo eta objektiboak elkartzen diren gunea denez, zehar balo-
reen proposamen bat izan behar du, balore berriak eztabaidatu, adostu eta
burutzean gizartearen behar axiologikoak asetzen ari baita.

3.2. Hezkuntzaren dimentsio soziala

Azken hamarkadetan eskolak eta hezitzaileak gizartean duten paper sozia-
lizatzailearen inguruan egon den berriztatzeari esker hezkuntza soziala be-
rreskuratu egin da. Hezkuntzaren dimentsio honek nagusiki germaniarra
den tradizio bati heltzen dio; Pestalozzi, Kerschensteiner, Natorp eta Nohl
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izan dira tradizio horren ordezkari entzutetsuenak. Natorpek gizabanako-
aren hezkuntza sozialki baldintzatua dagoela aitortzen du eta, halaber,
bizitza soziala bera osatuko dutenek baldintzatzen dutela. Espainiar esta-
tuan, hezkuntza soziala Ruiz Amado, Tusquets eta, batez ere, Luzuriagak
landu dute.

Hezkuntzaren soziologiak ez bezala, bere azalpen teorikoek eduki zien-
tifikoaren eraginkortasuna ez baitute gainditzen, pedagogiak edo hezkuntza
sozialak gizabanakoak gizarterako prestatzen ditu eta, horrez gain, gizartean
parte hartzen du gatazka egoerak daudenean edo giza bizitzaren degrada-
zioaren aurrean. Espainia eta beste nazio batzuen gizarte demokratikoranz-
ko trantsizioak erronka berriak sorrarazten ditu hezkuntzarentzat. Hala ere,
hezkuntzaren errealitate soziala ezagutzeaz gain, “eraldatu egin behar da,
hezkuntzarekin lotutako premisa eta estrategiak erabiliz bertan esku har-
tzeko; horrela, gizabanakoen portaeran aldaketa bat eragin duten edo eragi-
ten duten helburu pedagogiko eta sozialak lortu ahal izango dira” (Colom,
1992, 20. or.).

Eskola sistemak hezkuntzaren behar sozialak bereganatu behar ditu cu-
rriculum formaletan eta, horretarako, zehar lerroek eskola gizartearen inte-
resekin harremanetan jartzen dute. Hezkuntza formalaren paper sozializa-
tzailea errazten duten edukietan ingurugiro hezkuntza, kontsumitzaile
hezkuntza edo osasun hezkuntza bezalako gaiak sartzen dira besteak beste.
Izan ere, jokaera sozialen ikasketak norberaren eta besteen ezagutza eska-
tzen du, eta hori gizabanako eta kultura arteko harremanekin lortzen da. Es-
kolaz kanpoko hezkuntzako esku hartzeari dagokionez, Colom irakasleak
bost area hauek bereizten ditu: lan sozialarekin lotutako errekuperazio eta
gizarteratzea; kulturaren hedapen eta dinamizazioarekin berdintzailea den
hezkuntza; aisialdia eta astialdirako hezkuntza; eta, azkenik, pedagogia be-
reziak deiturikoak (Colom, 1996, 40. or.).

Estatu modernoak bereganatuz joan dira beste instituzio batzuek, elizek
esaterako, garaturiko gaitasunak. Hezkuntza sozialak gaur egun hartu duen
garrantzia ongizate estatuari zor zaio. Ongizate estatuaren helburu nagusien
artean, beharrak eta bazterketa egoerak konpontzea dago. Instituzio politi-
koen arlo guztiek –herrietakoak, autonomikoak eta zentralak–, hala nola gi-
zarte zerbitzuak helburu dituzten gobernuz kanpoko erakundeek esku har-
tzen dute hezkuntza sozialeko programa zehatzetan. 

Hezitzaile sozialaren prestakuntzak bere esku hartzearen profilera mol-
datu beharko du; horrez gain, guztiz garrantzitsuak dira boluntarioak, be-
raien jarduerak esperientzia eta buruzagitza sortzen baitu esku hartzean. Co-
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lomen ustez, hezitzaile sozialak eta bere talde multiprofesionalak horren
jende multzo zabala ezagutzeko eta esku hartuz eraldatzeko, beharrezkoa da
hermeneutikaren metodoak, elkarreragite sinbolikoa, jarduneko saiakuntza,
ikerketa etnografikoa, luzerako azterketak eta metodo esperimentalaren
hainbat diseinu erabiltzea (1996, 43-47. or.).

3.3. Hezkuntzaren dimentsio ekonomikoa

Ekonomia zientifikoan kapitalaren kontzepzio zabalagoa indartu zen, eta
kapitala gizakiei aplikatzea posible bihurtu zen; orduan hasi zen hezkuntza-
ren ekonomia garatzen. Mende honetako hirurogeiko hamarkadan hainbat
autorek giza kapitalaren teoria sortu zuten.

Giza kapitalaren teoriaren goraldia hirurogeiko hamarkadan hezkuntzan
sortu zen garapen ikusgarriaren eragile eta, aldi berean, ondorio izan zen. Ga-
rai hartan hezkuntza prozesua garapen ekonomikoaren eta gizarteko desber-
dintasunen murrizketaren giltzarritzat jotzen zen, bai herrialde garatuentzat
eta baita garatzeko bidean zeuden herrialdeentzat ere (Oroval, 1996, 8. or.).

Heziketa jaso duen pertsonak gehiago eta hobeto produzitzen duela us-
te zen, eta horregatik hezkuntzako aurrekontuak handitu egin ziren. Hez-
kuntzaren demokratizazio hau ez dator bat hirurogeita hamarreko hamarka-
daren errealitate kontraesankorrarekin, garai hartan azpienplegua ohiko
bilakatu baitzen, eta unibertsitateko lizentziatuak langabetu kopururik al-
tuena zuen biztanle sektore bihurtu baitziren. Coombs-en 1968ko lehenen-
go txostenak hezkuntzaren hedapenaren mugak iragartzen zituen jadanik,
eta eboluzio desberdina izango zuela eta hezkuntzara zuzendutako baliabi-
deak murriztu egingo zirela azpimarratzen zuen. Jenks-ek berdinzaletasun
lehiakorreko eredu horren krisia salatu zuen 1972an.

Giza kapitalaren teoriari kritikarik gogorrena ikuspegi marxistak egin
zion; hau desabantaila kulturala eta eskolaren eta gizarte mailakatzearen ar-
teko lotura aztertzean interesaturik zegoen. Korronte horren barruan sozio-
logo frantses gailenak aurki ditzakegu. Boudon-entzat, esaterako, lanpostu
onenak eskakizun sozial eta heziketa handienak dituztenei dagozkie, eta
ukatu egiten du hezkuntzak berdintasuna eta mugikortasun soziala ahalbi-
detzen dituela. Bourdieu-k eskolak desberdintasunari dagokionez duen iza-
era legitimatzailea aipatzen du. Passeron-ek tituluen balore erlazionala adie-
razten du, ez baitira berdintzat jotzen ikastetxe prestigiodun batek
emanikoak eta ospe txikiagoko beste batek emandakoak.
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Bowles eta Gintis amerikarrek beraien analisiak hezkuntzak ekonomia
kapitalistan duen balore ekonomikoa argitzera zuzentzen dituzte:

Ekonomia industrial bateko enplegu gehienetarako lanean bertan aste
gutxitan eskuratzen diren gaitasunak behar dira, eta ez ikasitako gertaera eta
kontzeptuen metaketa, baizik eta praktikarekin ikasteko gaitasuna (Oroval,
1996, 22. or.).

Bowles eta Gintisen iritziz, enplegu hautaketako politikek ez dute lotu-
ra zuzenik maila akademikoekin, eta eskolako hezkuntzari dagokio, fami-
liarekin batera, etorkizuneko langileari jokaera eta nortasun ezaugarriak
ematea.

Blaug-en iritziz, “hezkuntzak hazkuntza ekonomikoan lagundu egiten
du, baina ez hazkunde prozesuaren nahitaezko input gisa, lehenengo belau-
naldiko hezkuntzaren ekonomilariek zioten bezala, baizik eta borondatez
edo indarrez hazkunde prozesua erraztu egiten duen azpiegitura gisa” (Oro-
val, 1996, 33. or.). Ikuspegi horrekin, lan merkatuen balorazio errealista ba-
tean oinarritutako hezkuntza plangintza bat behar da. Hezkuntza sistemak
berrikuntza teknologikoaren joerak direla-eta etengabe aldatzen ari den lan
merkatu batean integratu behar du. Horrez gain, gizarteetan hirugarren sek-
torea hartzen ari den garrantziak eta informazioaren nonahikotasunak
gehien hazten diren lanbideak bultzatzen dituzte: informatika, elektronika,
osasuna, zuzenbidea, turismoa eta irakaskuntza. Era berean, eskola sistema
nazionalek ekonomia eta lan merkatua mundu mailakoa bihurtzearen erron-
ka bere gain hartu behar dute. 

Politika berdintzaile berriei dagokie talde sozial, sexual, etniko eta inmi-
gratuen artean sumatzen den hezkuntza mailaren ezberdintasuna orekatzea,
oraingo gizartean langabeziak batez ere gaitasun gutxien dituztenak kalte-
tzen baititu; bestalde, hezkuntzaren egitekoa da Europako eta munduko
testuinguru berriak eskatzen duen gizaki mota zein den aztertzea eta haren
moldagarritasun, autonomia eta sormen ezaugarriak azpimarratzea.

3.4. Hezkuntzaren dimentsio politikoa

Dimentsio politiko honek, maila orokorrean, hezkuntza bizitza publikoare-
kin lotzen du, eta estatuarekin maila zehatzean, estatuaren administrazioak
giza zientzietara jotzen baitu eraginkortasunez jokatzeko; hala, gizabanako-
aren jakintza publiko bat eskolako edukietara igarotzen da, gizabanakoa be-
ra hobetu ahal izateko. Gizartearen eskolatze masiboa Europako eta Ameri-
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ketako estatuen garapenari loturik dago. Eskolak bere antolaketa arau deza-
keten aginte egitura batzuk eskatzen ditu, eta baita identitatea sortzeko
praktikak ere. “Estatuak eskolatzearekin duen konpromisoa kezka moral
eta politiko garrantzitsu bihurtzen da gizarte justu eta demokratiko batean”
(Popkewitz, 1994, 54. or.). Eskola sistema nazionalak irakasleen eta curricu-
lumaren antolaketa administratibo batean oinarritzen badira, jakintzaren
transmisioa instituzionalizatu egiten da eta lurralde bateko sinbolo, historia
eta hizkuntzaren inguruan adostasuna lortzea beharrezkoa da.

Eskola barrutiak eta ikastetxeak herritarrak eta gobernua elkarrekin lotu
egiten dituzte hezkuntzaren kontrola eta plangintza aurrera eramateko. Era
berean, irakasleak familia eta gainerako agente hezitzaileak, batez ere eliza,
ordezten ditu, eta gizabanakoak sozializatzeko diziplinan ezagutza profesio-
nalari buruzko prozesuak ere sartzen dira. Gizartearen egoera ekonomikoak
eta, batez ere, migrazioak eragindako homogeneotasun kulturalaren gabe-
ziak eskola behartu egiten dute kultura nazional bat osatzen duten zenbait
tradizioren berri ematera.

Neomarxista althusserianoek hegemonia politiko eta ideologikoan nagu-
sitasun sozialaren jatorria ezartzen dute, eta hezkuntza barneratutakoan gi-
zartearen desberdintasunak eta mailaketa legitimo egiten dituen indar sin-
boliko gisa aztertzen dute. Dena dela, Applek estatuak curriculumaren
kontrolean betetzen duen paperari buruz egiten duen hausnarketaren on-
dorioz –Gramsci-rengandik hurbilago baitago–, kultura eta politika klase
menperatzaileen interesen isla gisa ezin direla ulertu adierazten du. Hala eta
guztiz ere, eskola plangintzan transmititzen den ezagutza ez da neutrala, ez
eskola eta ez estatua ez baitira gai sexua, klase soziala eta etniaren arabera
gizarte desberdina erreproduzitzeko presioari aurre egiteko. Baina errepro-
duzitze horrekin batera erresistentzia forma jakinen erreprodukzioa edo
kontrako jarrera ere badator. 

Kontrako jarrera eta erresistentzia ikasleen eta langileen ezkutuko cu-
rriculumean sartzen dira, bizi izan duten kulturaren egoera kontuan har-
tuz: kultura hori tazituki eta ezkutuan transmititu zaie, eta eskola institu-
zioak gaitzetsi egin du. Hegemonia politikoaren borrokan beharrezkoa da
aldeko eta aurkako taldeak estatuan integratzea; horretarako, hezkuntza ez
da ulertu behar ezarketa mekaniko huts gisa, baizik eta etengabeko borro-
ka baten emaitza gisa. Appleren proposamena hegemoniaren aurkako la-
nean interesa duten kolektiboetara zuzendua dago, baldintza kultural eta
politikoak aldatzeko kezka duten hezitzaile, ikasle eta gurasoekin koordi-
na daitezen.
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Laburpena

Bere aukera ontogenetiko eta filogenetikoetan oinarrituriko giza hezkuntza
praktika asmoduna da, helmuga filosofiko-antropologiko batzuei begira, eta
ainguraketa zientifiko eta normatibo-teknologikoa eskatzen du; horrek be-
rak azaltzen du pedagogiaren eta hezkuntza zientzien arteko lotura. Gizarte
bakoitzak bere hezkuntza moduak dauzka, eta gure hezkuntzazko orainal-
diaren ezaugarririk behinena zatiketa da: hezkuntza formala, ez-formala eta
informala. 

Hezkuntzaren dimentsioek banakako eremuan eta eremu sozialean dihar-
dute, eta hezkuntza morala eta baloreetako hezkuntza bilatzen dute. Di-
mentsio sozialak bidea ematen du adin eta hezkuntza forma guztietan esku
hartzeko; bestalde, dimentsio ekonomiko eta politikoek hezkuntza produk-
tiboaren eta hezkuntza politiken esku hartzea konpontzen dute.

Ariketak

1. Gomendatutako bibliografiatik eta beste entziklopedia eta hezkuntza
hiztegietatik, hezkuntzari buruzko definizioak atera eta azpimarratzen
duten alderdiaren arabera sailkatu.

2. Giza Eskubideen Deklarazioko 20. artikuluaren 3. idatz zatiak hauxe dio:
“Gurasoek lehentasunezko eskubidea izanen dute beren seme-alabei
eman beharko zaie hezkuntza mota hautatzeko”. Jo LODE legera, non
gurasoek eskola kontseiluan izanen duten parte hartzea arautzen baita.
Uste al duzu nahikoa bermatzen duela gurasoek beren seme-alaben hez-
kuntza mota hautatzeko daukaten eskubidea?.

3. Aztertu haurrek eta nerabeek denboraren nolako banaketa duten, eta
adierazi zein diren hezkuntza jarduera formalak, ez-formalak eta infor-
malak.

4. Hierarkikoki ordenatu, zure irizpideei jarraituz, ondoko baloreak: zorion-
tasuna, bake, askatasuna, demokrazia, justizia, sormena, parte hartzea eta
anaitasuna. Klasean arrazoitu nolako hierarkia hautatu duzun eta elka-
rrizketaren bidez inguruko aniztasun axiologikoarekin kontrastatu.

5. Lantalde bat antolatu zure hirian ordezkaritza politiko handiena duten
alderdiei bisitaldi bat egitea, eta eska iezazkiezu hezkuntza politikaren
arloan dauzkaten programak. Presta ezazu lortutako dokumentazioari bu-
ruzko txosten bat.
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Bigarren atala

Hezkuntza teorien eboluzioa



Liburuaren bigarren atal honen helburua da liburuaren tituluan inplizituki
sartzen diren gaietako bat garatzea; hori dela eta, liburu honetako atal ga-
rrantzitsu eta funtsezkoa da, ezinbestez. Hezkuntzaren teoriek aro garaiki-
dean (XIX eta XX. mendeak) izaniko bilakaeraz ari gara; izan ere, ondoko
zazpi kapituluetan irakurleak behar bezala sistematizaturik aurkituko ditu
hezkuntzaren kontzepzioan ez ezik, eskolako praktikan ere eraginik han-
diena izan duten korronte teorikoak.

Hartara, Rousseaurengandik hasita, hura baita teorizazio pedagogiko mo-
dernoaren jatorria, Pestalozzi eta Herbarten lanetatik igarota –XIX. mende-
ko pedagogian eragin erabakigarria izandako bi autore–, J. Deweyren lane-
tara iritsiko gara, azken honen lanek eragin zuzena izan baitute pedagogia
garaikidearen ekarpen baliotsuenetan. Azkenik, gaurkotasun handieneko
diskurtso teorikoak aztertuko ditugu; esaterako, nagusikeria kontrakotasu-
nari buruzkoa, edo eskola kontrako teoriak, marxisten eta pertsonalisten te-
oriak, gaur egun agian fenomeno teoriko-filosofiko garrantzitsuena denera,
hau da, postmodernitatera: xeheki aztertuko ditugu hezkuntzaren arloan
dauzkan eraginak eta aukerak.



2. Kapitulua

Lehenbiziko teoriak, pedagogiaren 
aro modernoan
EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Kapitulu honetan aztertuko dugu zeintzuk diren hezkuntza teoria-
rik garrantzitsuenak pedagogiaren Aro Modernoan. Teoria horien
hastapenak XVIII. mendearen erdialdean kokatu behar ditugu. Te-
oria horiek mugimendu konplexua osatzen dute, eta guztiek ere
arrazionalismo zaharkituari aurre egin nahi diote, hori baitzego-
en indarrean garai hartako gizartean. Bestalde, teoria horien bai-
tan, berebiziko garrantzia dute berezko izateak, gizakiaren balore-
etan jarritako konfiantza edo fedeak, bai eta gizakiaren garapen
eta hezkuntzak ere.
Rousseauk irauli egin zituen garai hartako gizartearen oinarriak,
eta bete-betean asmatu zuen ideal berriak adierazteko unean. Gai-
nera, sutsu borrokatu zuen naturalismoaren alde. Rousseauren
iritziz, gizakia ona da Sortzailearen eskuetatik ateratzen denean.
Horregatik, uste zuen hezkuntza berezko izatearekin bat etorriz
gauzatu behar dela. Testuinguru horretan, berezko izatea da hezi-
ketak aldatu ez dituen oinarrizko xedapen edo ohituren multzoa.
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Pestalozzik Rousseauren printzipio teorikoak bideratu zituen, ho-
riek hezkuntzaren praktikara eramateko. Horrekin batera, Pesta-
lozzik gizarte pedagogiaren zenbait aldarrikapen egin zituen. Pes-
talozziren kezka nagusia izan zen, hain zuzen ere, herriaren
oinarrizko hezkuntza ziurtatzea eta horretarako metodo egokia bi-
latzea. Pestalozziren iritziz, intuizioaren printzipioa izan behar
da hezkuntza intelektualaren oinarria. Dena den, hezkuntza inte-
lektual hori osatu behar da esku hezkuntzarekin eta ahalmen fisi-
koen garapenarekin. Horrela lor daiteke, azkenik, hezkuntza mo-
rala.
Fröbel-ek, bestalde, ulerkera idealista zuen, gizakiaren izaerari
buruz, eta horixe izan zen, hain zuzen ere, beraren abiapuntua.
Ulerkera horren arabera, berez garatu behar da subjektuak bere
barnean daramana. Fröbelek Pestalozziren azalpen praktikoak
erabili zituen, baina horiek haurrei aplikatuta. Era berean, Frö-
belek oso-osoko hezkuntzaren kontzeptua landu zuen, haurren in-
guruan; eta, horretarako, material zehatz eta berritzaileak asmatu
zituen.
Bukatzeko, Herbart izan zen aitzindari, pedagogia zientifikoa
eraikitzeko unean. Filosofia eta psikologia izan ziren pedagogia
horren uztarriak. Herbartek kontzeptu unibertsalekin bat etorriz,
jorratu eta antolatu zuen hezkuntzaren errealitatea. Herbarten
aburuz, hezkuntzaren azken helburua moralitatea izan behar da.
Berak antolatu zuen urrats formalen teoria.

XVIII. mendearen bukaeran, aldaketa sakona gertatu zen gizartean eta, ho-
rren ondorioz, hasiera eman zitzaion pentsamoldeen sistema berriari. Siste-
ma horren baitan kokatu behar ditugu pedagogiaren Aro Modernoko lehen-
dabiziko teoriak. Zenbait egileren hitzetan, teoria horiek pedagogiaren
iraultza ekarri zuten. Mugimendu hori mende osoan zehar garatu zen, eta
berebiziko interesa eragin zuen, hezkuntzari zegozkion gai guztietan.

Bide horretan lagungarri gertatu ziren Ilustrazioko intelektualek garatu-
tako ideal zintzoak. Intelektual horiek temati jokatu zuten euren pentsa-
moldeei eusteko; haien iritziz, gizakiak hobera egin dezake, eta horretarako
biderik egokiena hezkuntza da: “hezkuntzaren bidez, gizakia hobea eta zo-
riontsuagoa izan daiteke”. Ilustrazioko intelektualen ustez, gizarteak bere
indarrak berriztatu behar zituen, unibertsoaren eta gauzen gaineko ulerkera
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berriari aurre egiteko. Sasoi hartan, egokiena zen gizakiaren eta bizitzaren
garapenaz arduratzea; ez, ordea, arrazionaltasunaz eta transzendentziaz.
Frantziako Iraultzako norbanakoek ahaleginak egin zituzten ideal zintzo ho-
riek praktikara eramateko. Eginkizun horretan, egundoko eragina izan zu-
ten Europa osoko hezkuntzan. Horregatik, XVIII. mendea hezkuntzaren
mendea izan zen, zalantzarik gabe.

1. Rousseau eta naturalismoaren jatorria

Mugimendu hori, beraz, zabal eta konplexua izan zen, arlo anitz ukitu zi-
tuelako. Mugimendu horren barruan, joera naturalista interesgarria da oso,
hezkuntza teoriko nahiz praktikoan eragin handia izan zuelako. Joera ho-
rren xedea izan zen, izan ere, formalismo arrazionalista eta zaharkituaren
aurka protesta egitea, hori baitzegoen indarrean garai hartako gizartean.
Arrazoia, askorentzat, agintaritza izan beharrean, tirania bilakatu zen. Ho-
rregatik, zenbaitzuek aldarrikatu zuten arrazoia ez zela ziur eta hutsezina,
ezta nahikoa ere. Bide horretatik, zentzumenak eta emozioak indarberritu
ziren, gizakiaren egiazko izaera islatzen dutelako. Eginkizun horretan, in-
darra galdu zuten, ordea, arrazoiaren pentsamendu hotz eta kalkulu bere-
koiek.

Mugimendu horrek, bistan denez, gizakiarengan fede berria jarri nahi
zuen; eta, bizitzari buruz ere, beste ideal bat landu nahi zuen. Garrantzi-
tsuena zen, batetik, gizartean espiritu berria zabaltzea eta, bestetik, gizakia-
ren izaerari berriro ere garrantzia ematea. Mugimendu horren jomuga zen,
beraz, herria hobetzea. Horretarako, metodo arrazionalistaren askiezintasu-
na nabaria zen eta metodo enpirikoa, berriz, eraginik gabekoa. Horregatik,
“izaerari berriro erreparatzea” egiazko kultu bihurtu zen. Zientzialariek
arreta berezia jarri zuten naturaren fenomenoetan eta, horrekin batera, na-
turako mundu eta guneak –Amerika eta hegoaldeko itsasoak– erakargarri bi-
lakatu ziren; bi gertaera horiek harako mugimenduaren pizgarri izan ziren.
Jatorrizko gizarteetan, gizakiaren ontasunari berebiziko balioa eman zi-
tzaion. Joera horretan, sustagarri izan zen honako uste hau: gizakia zitala da,
zibilizazioak hala eraginda.

J. J. Rousseauk ondo baino hobeto islatu zuen espiritu hori. Esan bezala,
espiritu horrek bikain irauli zituen itxurazko gizartearen abiaburuak eta, es-
piritu horri helduta, Rousseauk zehatz-mehatz adierazi zuen beste batzuek
sentitzen zutena. Beharbada, Rousseauren sentimendu pertsonala asalda-
tzailea zelako1, masak begiko zituelako edota gizarteko goi mailekin axola-
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gabe azaltzen zelako, indar biziz borrokatu zuen, garai hartako gizartearen
uste eta printzipioen aurka. Pedagogia eta politikaren ikusmiratik, pentsa-
molde konplexu eta berritzailea plazaratu zuen, eta horren azalpenari ekin-
go diogu jarraian2.

Rousseauk arrazoiaren lege zaharra baztertu zuen eta, horren ordez, be-
rezko izatean jarri zuen uste osoa. Beste modu batera esanda, naturalismo
porrokatua aplikatu zuen hezkuntzaren arloan. Printzipio hori, itxuraz behi-
nik behin, pixka bat amorfoa da; baina haren idazkietan islatu zen, kredo
erakargarri gisa, eta Rousseauren garaikideek, bai eta haren ondorengoek
ere, euren gain hartu zuten. Rousseauren aburuz, arrazoiarekin batera, ez ba-
dira senik nobleenak kontuan hartzen, orduan arrazoi horren ondorio baka-
rrak izango dira, hain zuzen ere, materialismoa eta okerra. Haatik, senti-
menduak eta barne-barnetiko emozioak aintzat hartuz gero, horrek bide
eman dezake, intuiziozko egia eta benetako zoriontasuna lortzeko.

Horren ondorioz, Rousseauk hezkuntza naturalaren edo berezko hez-
kuntzaren alde egin zuen. Hezkuntza horretan, dizipuluak berak hartzen du
parte. Izan ere, dizipuluari erakutsi behar zaio munduan ibil dadin eta bere
arazoak konpon ditzan; gainera, dizipuluak diziplina bereganatu behar du,
bere asaba edo irakasleek adierazten dizkioten erregelen arabera. Rousseauk,
bestalde, bere hezkuntza egitarauaren irizpide edota xedea finkatu zuen.
Irizpide horrek ez du ikasketa programetan bereziki sakontzen; aitzitik,
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1 Genoan jaio zen, 1712. urtean, eta Ermenonvillen (Frantzian) hil zen, 1778. urtean.
Haren nortasunari dagokionez, haurtzaro arazotsua izan zuela adierazi beharra dago; hori
adieraztea, zinez, ohikoa izaten da, baina egia ere bada. Jaiotzez, Genoakoa, familiarik gabe
bizi izan zen Suitza eta Frantzian. Haren bizimodua ez zen batere egonkorra izan, eta hain-
bat lanbide izan zituen, Parisen Diderotekin harremanetan jarri arte. Harrezkero, Entziklope-
dia izenekoan, laguntzaile jardun zuen. Haren aholkuz, Rousseauk bere lehenengo lana
idatzi zuen; lan hori Dijongo Akademian aurkeztu zen, eta ondo merezitako ospea eman zion.
Gainerako lanak argitaratu zituenean, hala nola, Gizarte kontratua eta Emilioa, arerio eta
nekeak bereganatu zituen, eta ezin izan zuen horietatik ihes egin.

2 Rousseauren lana oso konplexua da eta, horregatik, horren azalpena egitea ez da batere
erraza. J. Jouvenetek adierazi duenez (1989), Rousseauren pentsamoldea ezin da ulertu, ho-
rri aldez aurretiko ideiekin heltzen bazaio. Rousseau gure eskura jartzeko, eta horren
pentsamoldea eguneratzeko, nahitaezkoa da haren pentsamolde konplexu eta berritzailea
ikertu eta arakatzea, hala pedagogiaren arloan, nola politikaren arloan. Jouvenetek bere bu-
ruari galdetzen dio ea nondik ateratzen dituen Rousseauk irudimen sakon eta errealismo
gogorarazle horiek, gaur egun oraindik horiekin harrituta geratzen gara eta.



haurraren gaitasuna gero eta handiagoa dela kontuan hartuta, gaitasun hori
bideratu edo orientatu nahi du. Orientazio hori, nahitaez, norbanakoaren es-
parruan gauzatu behar da, eta ezin du, inola ere, hezkuntzako plan publiko-
rik eratu. Rousseauren jarraitzaileen eskutik, orientazio horrek berebiziko
eragina izan du gerogarreneko pentsamolde pedagogikoetan eta, azken fi-
nean, eskola modernoan ere.

Pentsamendu horien guztien azpian, nolabaiteko idealismoa igar daiteke.
Idealismo horrek ikaslearen askatasuna eta autonomia azpimarratu zituen,
eta biok garapenaren kontzeptu erromantikoarekin lotu zituen. Modu ho-
rretara ulertuta, hezkuntza sorkuntza askea da, gizakiaren espirituak bere
buruarekin etengabe baitihardu, sorkuntza lan horretan. Hezkuntza, beraz,
espirituaren garapena da eta, horren bitartez, hainbat eta hainbat jarduera
burutu behar dira, sentimenduei, heziketa estetikoari eta bizitzarekiko ar-
durari gero eta balio handiagoa emateko.

Ulerkera estetiko eta artistikoetan ere, arrazionalismoa ere gainbehera
zihoan. Arrazionalismoak lekua uzten zion jaiotzen ari zen erromantizis-
moari. XVIII. mendearen bukaeraz geroztik, zenbait taldek (Sturm und
Drang bera ere barne) honako uste hau deuseztatu nahi zuten: artea arra-
zoizko judizioen pean dagoen adimenaren jarduera da. Era berean, uste
zuten arte eta letretako sentimenduen intentsitatea nahiz originaltasuna
zuzentasuna edota araupean egotea baino garrantzitsuagoa zela. Zentzu-
menak ziren iturririk erabakigarrienak sorkuntza lanetan eta artean.
Rousseau bat zetorren ideia horiekin, eta euren alde borrokatu. Geroago,
ideiok garapen luzea izan zutenez gero, azken buruan, erromantizismoa
ekarri zuten.

Rousseauren pentsamoldean bada beste ideia sakonik ere. Ideia hori bat
dator garaikideek zutenarekin, alegia, sentimentalismoarekin. Burgesia jaio-
berriak esparru berriak konkistatu zituen, eta gero eta indartsuago ikusten
zuen bere burua. Indar hori literaturan ere antzeman zitekeen. Sentsibilita-
te fina erakutsi zuten burgesek, giza baloreekin eta balore estetikoekin. Gai-
nera, gero eta kezka handiagoa sortarazten zuten gizarte arazoek, adibidez,
txirotasunak. Horiek guztiak, azken finean, gizarteari egindako kritikaren
zeharkako adierazpideak besterik ez dira. Adierazpide horiek erakutsi zuten
gizakiak oraindik ez duela bere destinoa bete, destino horren arabera gauza
nobleagoak erdietsi behar dituelako. Kezka horrek sentimentalismo mota
berezia sortarazi zuen. Sentimentalismo horrek literaturako lan gehienen
gaiak eta testuingurua iradoki zituen. Horren hasiera, beharbada, Nueva
Eloisa izeneko lan horretan koka daiteke.
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Desberdintasun handiak daude, beraz, mugimendu arrazionalistaren eta
Rousseauk bultzatutako naturalismoaren artean. Desberdintasun horiek
areagotu egiten dira, erlijioari begira hartutako jarrera horretan. Naturalis-
moaren asmoa zen “erlijio naturala” herriari helaraztea. Erlijio horrek kris-
tautasunaren morala barneratu zuen, baina Elizaren osagai jakin batzuk baz-
tertu zituen; osagai horien ondorioz, Elizak bere antzinako botereari eutsi
zion eta zapalkuntza burutu zuen, hala pentsamenduetan, nola ekintzetan.
Rousseauren bikarioa Voltaire-ren pertsonaiak baino kristauagoa zen. Bada,
bikario horrek proposatu zion Emiliori erlijio naturala. Hark Jainkoarengan
sinetsi eta Jainkoa errespetatzen zuen. Baina jainko horrek ez zuen elizarik
behar, ezta apaizik ere, unibertsoa gobernatzeko. Horretarako, gizakiaren le-
ge eta eskubide naturalak aplikatu behar zituen, horiek berez ageri-ageriko-
ak baitira. Basedowek, geroago, ulerkera hori garatu zuen, oraindik gehiago.

Bistan denez, hori egiazko “deismoa” edo sinesmena da. Sinesmen ho-
rretan, Jainkoa ezagutzea berezkoa da, eta ezagutza hori da, hain zuzen ere,
“erlijio natural”aren oinarria. Erlijio natural hori erlijio tradizionalak baino
baliozkoagoa da. Erlijio naturalak onartzen du hasiera-hasierako arrazoi ba-
tek munduaren mugimendua eragin zuela; arrazoi hori bat dator lege uni-
bertsalekin, eta zorrotza da gizakiaren gorabeherekin. Ulerkera hori, nola-
nahi ere, ez zen sekula ere mugimendu bateratua izan. Dena den, deista
guztiak eliza antolatuen aurkari edo arerio bihurtu zituen.

Egia esateko, ulerkera horrek protesta egin nahi zuen, Elizaren, Estatua-
ren eta gizartearen hierarkia eta despotismoa salatzeko. Beste hitz batzuekin
esanda, ulerkera horrek aurre egin nahi zion moralaren arloan zabaldutako hi-
pokresiari. Geroagoko egoera batzuetan, pentsamolde horren prezioa
anarkismoa izan zen. Hain zuzen ere, Frantziako Elizak bere aspaldiko bote-
reari eutsi zion, eta eragin zapaltzailea burutu zuen pentsamolde eta ekintzen
gainean; eszenategi larregi zeuden miseria morala estaltzeko, eta eszenategi
horiek, zeremoniatsuak izateaz gain, kanpo aldetik handi-mandiak ziren. La-
burbilduta, gehiegizko arreta jarri zen errituetan, eta itxurazko ortodoxiak hi-
pokresia eragin zuen. Testuinguru horretan, ez da harritzekoa erlijio naturalak
arrakasta izatea eta arrakasta horren alde sutsu borrokatzea, Elizatik kanpo.

Rousseauren lanek aipatu ditugun printzipio horien konplexutasuna bar-
neratzen dute eta ikuspuntu desberdinetatik idatzi zituen. Bere ikuspuntua,
aldi berean, psikologiko, politiko, pedagogiko, historiko eta antropologikoa
zen. Gardentasun nahia baino gehiago, Rousseauk nahi zituen gizakia eta gi-
zateria desartikulatu, gero eduki berriarekin eta gizarte hobe baterako be-
rrartikulatzeko. Aberastasuna esanahien aniztasunean datza. 
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Lan horien artean, lehendabizikoa Dijongo Akademiarentzat sortu zen
(1749). Izan ere, Dijongo Akademia berehala jabetu zen Ilustrazioaren pen-
tsamoldeak sortarazten zuen kezkaz. Horregatik, deialdia egin zuen gaiari
buruzko entsegurik onenari saria emateko: “Arte eta zientzien garapenak
moralaren ustelkeria ala garbitasuna eragin al du?”. Dideroten aholkuz,
Rousseauk entsegua aurkeztu zuen. Entsegu horretan, Rousseauk adierazi
zuen gizakiak betidanik izan duela bere interes pertsonalaren eta altruismo-
aren arteko gatazka; zibilizazioaren ondorioz, interes pertsonal hori, bidez-
koa izan daitekeena, berekoikeria bihurtzen da, eta haren joera onak dese-
giten ditu. Arte eta zientziek, azken finean, moralaren ustelkeria eragin
dute. Rousseauk saria irabazi zuen.

Rousseauk beste entsegu bat ere aurkeztu zion Dijongo Akademiari: Dis-
curso sobre la desigualdad de los hombres (1752). Kasu horretan, ordea, ez zuen
saririk lortu. Hala eta guztiz ere, lan horretan, honako pentsamendu hau ga-
ratu zuen Rousseauk: gizakien arteko desberdintasunak ez dira berezkoak,
baizik eta gizartearen ondoriozkoak.

Bestalde, Julia edo Nueva Eloisa (1761) izenekoa eleberri sentimentala
da. Gutun itxurarekin idatzi zuen hori Rousseauk eta, bertan, azpimarratze-
koak dira maitasunaren inguruko goraipamena eta berezko izateari buruzko
ikuspuntu estetikoa. Pertsonaia hori hezkuntza oneko, ohoragarri, filantro-
piko, tolerante eta intelektuala da. Pertsonaiaren bitartez, egileak bere sen-
timentalismoa islatu zuen, garai hartan nagusi baitzen sentimentalismo hori.
Lan horrekin, Rousseauk hasiera eman zion bere hezkuntza ereduari. Ere-
du hori Emilio izeneko lanean garatu zuen, honako kontzeptu hau abiapun-
tutzat hartuta: gizakia berez ona da, eta gizarteak gaiztoarazi du gizakia.

El Contrato Social (1762) izeneko lanean, Rousseauk bere pentsamolde
politikoa jaso zuen. Ildo horretatik, justiziari buruzko kontzeptua ezarri
zuen bertan, gizarte egitura oinarritzat harturik. Gizaki naturalak edo be-
rezkoak –hots, moralaren aurreko gizakiak– ona egiteko gaitasuna du, bai-
na gaizkia egitekoa ere; horregatik, itun naturala egin behar du eta, itun ho-
rren ondorioz, gizabanako gisa, gizartearen borondate orokorrari lotuta
geratzen da. Gizakiak, gizartea eratzeko askatasuna izanik, askatasun horri
uko egiten dio, eta horren arrazoi bakarra da, hain justu ere, gizakiak bere
eskubide natural edo berezkoak ziurtatzea. Herriak, edozein unetan, go-
bernu mota edo gobernuburuak eurak alda ditzake; herria burujabea da, eta
horren borondate orokorra legearen bitartez kanpora daiteke. Gobernuak
erkidegoaren borondate orokorra ordezkatzen du eta, horren ondorioz, ez
da bidezkoa gobernuak gizartearen aurkako legeak ezartzea. Bistan denez,
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Rousseauk, lan horretan, kontzeptu berritzailea jaso zuen herriaren subira-
notasunari buruz.

Emilio (1762) izenekoa izan zen, izan ere, Rousseauren lanik erabakiga-
rriena. Frantziako Iraultzak lortu zuen, ordea, El Contrato Social entzute
handiagokoa izatea. Emilio horretan, Rousseauk zenbait jarraibide eman zi-
tuen gaztetxoen hezkuntzari buruz, gazteok zibilizazioaren abantailak izan
zitzaten, ustelkerian erori gabe. Horretarako, Rousseauk heziketa pribatuko
sistema proposatu zuen, umeak hamabi urte bete arte; horrela, umeak ez du
inolako harremanik zibilizazioarekin (irakasleak onartutako salbuespenekin,
noski). Geroago, ume horrek harreman mugatuak izan ditzake zibilizazioa-
rekin, hogei urte bete arte.

Emilio izeneko lan hori bost liburutan banatuta dago; liburu bakoitzak
etapa bat azaltzen du, umearen garapen edo bilakaerari buruz. Hori dela eta,
lan hori garapen psikologiari buruzko eskuliburua dela esan daiteke. Emilio
horren alderik garrantzitsuenak honako hauek dira:

– I. liburua. Liburu honek hezkuntzari buruzko oharbide orokorrak
ematen ditu, betiere, haurraren berezko izatearekin eta garapenarekin
bat etorriz. Bertan azpimarratzen denari helduta, amak eradoski behar
du haurtxoa eta ez, ordea, inude edo hazamak; gizartearen goi maile-
tan, aitzitik, hori zen ohitura3. Bestalde, haurtxoari orotariko espe-
rientziak izateko aukera eskaini behar zaio, aukera horiek kalterik ez
dakarten heinean. Rousseauren ustez, haurtxoak ez du ohiturarik be-
reganatu behar4.

– II. liburua. Liburu honek haurtzaroa jorratzen du, alegia, umea bi ur-
tetik hamabi artekoa izatea. Etapa horretan, haurrak estalperik gabe-
ko guneetan jostatzen du. Hezkuntza osoaren oinarri dira, batetik,
haurraren jakin mina; bestetik, gauza zehatz eta praktikoen gainean,
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3 Hezkuntzak, familiaren barnean, hainbat gorabehera ditu. Testuinguru aberatsetan,
ohiturak berezko izatearen aurkakoak ziren. Haurtxoak haurtzainen esku zeuden, gurasoen-
gandik aparte. Haurtxoei arropa deserosoak jartzen zitzaizkien eta arropa horiek, zenbait ka-
sutan, ez ziren oso garbiak izaten. Gainera, haurtxook etiketa eta ohitura handizaleen bikti-
ma ziren. Haurrok zaindu eta hezteko guneak ere ez ziren egokienak: eguzkirik gabeko gela
ilunak ziren eta, bertan, ez zegoen jostatzeko aukerarik, ezta gutxieneko askatasun eta eli-
kagai egokirik ere. Gizartearen beheragoko mailetan, etxeen egoera larriagoa zen, txirota-
sunaren ondorioz.

4 Testuinguru horretan, ohiturak bereganatzea izango litzateke gauza artifizialak ikastea.
Adierazmoldea, beraz, ez da erabili gaur egun duen esangurarekin; egun, ohiturak bere-
ganatzea egintza baliagarriak (ibiltzea, hitz egitea etab.) ikastea izango litzateke. 



zentzumenek ematen dituzten esperientziak –irudiak egitea, neur-
tzea, hitz egitea eta abestea–; eta, azkenik, hezkuntza negatiboa.
Rousseauren aburuz, haurrak ezin du oraindik adimen jarduerarik bu-
rutu, jarduera hori berezko izatearen aurkakoa baldin bada. Haurra ba-
serri giroan bizi da eta, irakaslea kenduta, ez du beste inor ikusi.

– III. liburua. Liburu honek lehenengo nerabezaroa jorratzen du, alegia,
umea hamabi urtetik hamabost artekoa izatea. Etapa horretan, umea-
ren berezko jakin mina oso garatuta dago, aurretiaz jasotako hezkun-
tzak ez baitu jakin min hori gutxitu. Horregatik, hezkuntzaren oinarri
izan behar dira umeak berak ikusi eta bizitzen dituen esperientziak
eta ez, ordea, liburuetan irakurritakoak edo irakasleak erakutsitakoak.
Etapa horretan, Robinson Crusoe aukeratu behar da irakurgai gisa. Li-
buru horretan, gizona berezko ingurumarian bizi da, gizarteak ez bai-
tu ingurumari hori usteldu; gizon horrek berezko adimena erabiltzen
du, uhartean dituen arazoei aurre egiteko.

Gizakiak, beraz, lotura estu-estua du naturarekin. Lotura horreta-
tik abiatuta, gizakiak natur zientzietako bat ikas dezake. Era berean,
gizakia ogibide bat eskuratzeko gauza izan daiteke, independentziaz
jarduteko ogibidea izan beharko baitu. Hamabost urte betetakoan,
Emiliok ume izateari utziko dio eta bere banakako bizitzari ekingo
dio. Emilio gizaki pentsatzaile eta eragingarri bihurtu dugu. Oso-oso-
ko gizakia sortzeko bidean, ezin dugu besterik egin hura gizaki atse-
gin eta sentibera bihurtzea baino. Horretarako, arrazoia sentimendua-
ren bitartez hobetu beharko dugu.

– IV. liburua. Liburuak hamabost eta hogei urte bitarteko aldia jorratzen
du. Rousseauk uste du gizakiak jadanik behar besteko prestakuntza ja-
so duela. Horregatik, gizakiari eman beharreko hezkuntza bat dator ga-
rai hartako ohitura edo usadioekin. Ikasketa planak zenbait jakintza arlo
baitaratzen ditu, besteak beste, historia eta literaturan izandako giza ha-
rremanak, hizkuntzak –latina eta frantsesa–, artea, gizarte ikasketak, po-
litika eta Europan zehar egindako “bidaia” klasikoa; aristokratek bidaia
hori egin ohi zuten, euren hezkuntza osatzeko. Hamabost eta hogei urte
bitartean, gizakiari balore moralak eta gizarte baloreak erakusten zaizkio;
gainera, gizakiak bere hizkuntzan ere heziketa jasotzen du. Hogei urte
betetakoan, erlijioari buruzko ikasketak egingo ditu, bikario onberarekin
izandako elkarrizketen bitartez. Une horretatik aurrera, gizakia gizartean
sar daiteke, jadanik behar besteko prestakuntza jaso baitu, gizarteko
arriskuei aurre egin ahal izateko, bai eta Sofíarekin ezkontzeko ere.
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– V. liburua. Liburu horrek Emilio eta Sofíarekin arteko ezkontza jorra-
tzen du. Bi-biok hezkuntza guztiz desberdina izan dute. Sofíak ez-
kontzeko hezkuntza besterik ez du izan; Sofíaren bizitza osoa gizona-
ren zerbitzurako da. Sofíak, etxeko lanak ikasteaz gain, gizarte
ezaugarriak bereganatu behar izan ditu, senarrarentzat atsegina izate-
ko. Liburua bukatzeko, semea edo alaba jaio da, eta horri ere hez-
kuntza egokia eman behar zaio. 

Rousseauk idatzi zuen azken lana Consideraciones sobre el Gobierno de Po-
lonia (1773) izenekoa izan zen. Bertan, Rousseauk estatu hezkuntzaren alde
egin zuen; hezkuntza horren helburua hauxe izan behar da: estatuaren inte-
resak ahalik eta ondoen betetzeko orduan, gizakirik egokiena zein izan, eta
horrexeri heziketa ematea.

Rousseauk –bere unerik iraultzaileenean– aldaketa psikopedagogikoa
eragin zuen. Aldaketa horrek, alabaina, ez zuen ukitu hezibide oneko giza-
kiaren azken eredua; hori eta garai hartako gizartean nagusi zena berdin an-
tzekoak ziren. Haatik, aldaketak irauli egin zituen eredu hori lortzeko teoria
eta metodoak5. Horrekin batera, kritika gogorrak egin zizkion gizarteari, ga-
rai hartako korronteei eta eskolen akatsei ere. Labur-zurrean, honako hau
baiezta genezake: Rousseauren eredu pedagogikoak, batik bat, bi printzipio
arau emaile ditu. Lehenengoari helduta, hezkuntza berezko izatearekin bat
etorriz gauzatu behar da. Bigarrenari eutsiz, lehendabiziko hezkuntza nega-
tibo hutsa izan behar da.

“Hezkuntza berezko izatearekin bat etorriz gauzatu behar da”. Kontzep-
tu edo axioma horri hiru esanahi eman zaizkio. Lehenengo esanahiari hel-
duta, berezko izatea da heziketak aldatu ez dituen oinarrizko xedapen edo
ohituren multzoa. Horrekin batera, Rousseauk hurrengoa adierazi zuen:
“oro da on, sortzailearen eskuetatik ateratzen denean; oro usteltzen da, gi-
zakien eskuetan”. Horregatik, hezkuntzak berezko izatearekin bat egin de-
zan, umeak ohitura bat baino ezin du izan, alegia, ohiturarik ez izateko ohi-
tura. Haurraren lehenengo emozio eta iritzietan, konfiantza osoa jarri behar
da; haurrak horien arabera jardun behar du eta ez, ordea, beste gizakien bi-
tartez jasotako eskarmentu eta hausnarketen arabera. Garrantzitsuena, on-
dorenez, hauxe da: haurra bera izan behar da haren heziketaren egile.
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Bigarren esanahiari helduta, hezkuntzaren ardatza haurraren benetako
izaeraren ezagutza izan behar da, inoiz ez bereganaturiko erritoak eta ohitu-
rak. Hala eta guztiz ere, gizaki natural edo berezkoa ez da gizaki basatia ere,
baizik eta izaeraren legeek gobernatzen dutena. Aipatu legeak norberak bi-
zitza propioan antzematen ditu bere bizipenen arabera. Ildo horretatik, hez-
kuntza gizarte erakundeen izenean ematen bada eta, horretarako, ohitura ar-
tifiziosoak erabiltzen badira, orduan hezkuntza esklabotasuna besterik ez
da, eta ez dakar zoriontasunik. Zalantzarik gabe, Rousseauk kritika suntsi-
tzailea egin zuen gizakiaren gizarte harremanei buruz; baina ez zuen horre-
tarako ezelako konponbiderik proposatu.

Hezkuntza berezko izatearekin bat etorriz gauzatu behar delako axioma-
ren hirugarren esanahia ulertzeko ikaslea edo hezigaia naturarekin (landare-
ekin, animaliekin…) harremanetan jarri behar da. Ideia hau proposatzean,
gaur egungo ingurumenaren babeserako joeren aitzindari, bai eta ingurume-
naren gaineko hezkuntzarena ere izan da Rousseau. Gizaki natural edo be-
rezkoaren teoriak, azken muturreraino eramanez gero, gizakia gizartetik al-
dentzen du.

“Lehendabiziko hezkuntza negatibo hutsa izan behar da”. Oinarrizko
printzipio horren arabera, kontua ez da haurrari bertutearen edo egiaren
printzipioak erakustea. Haatik, kontua da haurraren bihotza grina gaiztoeta-
tik babestea eta haren espiritua akatsetatik aldentzea. Hezkuntza negatiboa
ez da inondik ere haurrari inolako hezkuntzarik ez ematea. Kontrara, hez-
kuntza negatiboa da praktikan onartutako hezkuntza hori ez ematea, beste
bat baizik. Rousseauk, bere idazkietatik batean, hurrengoa baieztatu zuen:

Niretzat, “hezkuntza positibo”aren asmoa da haurraren espiritua arinegi
heztea eta gizaki helduari dagozkion eginbeharrak haur horri erakustea.
“Hezkuntza negatibo”aren asmoa da, berriz, organoak hobetzea, horiek bai-
tira jakintzaren tresnak; organoak hobetu behar dira, jakintzari edukia eman
aurretik. Horrela, zentzumenak egoki erabiliz gero, arrazoiaren bidea presta
daiteke. Hezkuntza negatiboak ez du bertuterik irakasten, baina akatsei be-
gira babesa ematen du. Hezkuntza negatiboaren bitartez, haurrak egiaren bi-
detik jo ahal izango du, hori ulertzeko adina lortzen duenean; haurrak, oro-
bat, ontasunaren bidetik jo ahal izango du, hori igarri eta maitatzeko gauza
denean6. 
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nak aintzakotzat hartzeko.



Hezkuntza negatiboak honako asmo hau du: haurrak zerbait gaizki egi-
ten duenean, ez zaio zigorrik ezarri behar; aitzitik, haurrak berak jasan edo
pairatu behar ditu bere ekintzek berez dituzten ondorioak. Hezkuntza ne-
gatiboak, agerikoa denez, askatasun handia ematen dio haurrari. Askatasun
horretan, haurrak bere ekintzen ondorioak jasan behar ditu, eta beste giza-
kiek ez dute eskurik hartuko bera babestu edo zigortzeko. Eginbehar eta
obedientziaren ideiak alferrikakoak eta kaltegarriak dira. Haurrari lege bat
bakarrik ezarri behar zaio, alegia, beharrizanaren legea; izan ere, haurrak
ezin ditu ulertu moralaren eta gizartearen erregelak, ezari-ezarian horiek
ezarri izan bazaizkio ere. Haurrak ikusi, pentsatu eta sentitzeko bide bere-
ziak ditu eta, horregatik, denbora galtzea izango litzateke beste bide batzuk
erakustea, hots, gizaki helduen bideak erakustea, horiek eta haurrarenak oso
desberdinak direlako. Horrela, irakasleari aginte guztia ukatzen zaio eta, ho-
rrekin batera, gizaki bakoitzaren esku geratzen da norberaren garapena7.

Rousseauren teoriek berebiziko eragina izan dute geroko hezkuntzari be-
gira. Rousseauk ideia sakon eta berritzaileak ekarri zituen; hezkuntzari bu-
ruz, egia biribilak ezarri zituen, aurretiaz ez baitzen inoiz halakorik esan; eta,
gainera, intuizio bikainak izan zituen. Ez da batere erraza esatea noiz hasi
eta noiz bukatzen den eragin handi hori, gaur egungo azalpen guztietan
ideia berritzaile horiek islatzen baitira. Rousseauren lanaren ondorioz, haur
eta irakasleari buruzko ulerkera, eta ikastetxeetako giroa ere aldatu egin zi-
ren; ikasketa planak berrikusi egin ziren, jakintza arlo berriak barneratuz;
eta, bestelako eskola eta idazkietan ere, haren ideiak jaso ziren.

Hainbat egilek Rousseauren eragina jaso zuten, eta haren teoriak garatu
eta zabaldu zituzten. Berehalakoan, Basedowek eta haren dizipuluek Ale-
manian8 teoria horiek hedatu zituzten, zenbait argitalpen kaleratuz eta Des-
sauko Philanthropinum oinarrizko eskola sortuz. Horren ostean, beste esko-
la batzuk ere sortu ziren printzipio berberetatik abiatuta. XIX. mendeko
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7 Irakurleek azalpena hobeto uler dezaten, adibide gisa, honako jokabide hauek aipa
daitezke: “Haurrak geldiro janzten baditu arropak, orduan paseorik gabe gera dadila. Lei-
hoaren kristala apurtzen badu, hotz izan dezala. Bustitzen bada, hotz izan dezala”. Ideia
horiek ikusita, ondoko zalantza sor daiteke: haurra gauza al da, bere ekintzen ondorioak ar-
giroargiro neurtzeko? Arrazoiaren eta ondorioaren arteko lotura balioesteko gauza al da? Ha-
lako galderak egiten zituzten ideia horien aurka agertu zirenek.

8 Hori egin zuten, batez ere, Campek —haren lanak itzuli baitzituen— eta Salzmannek.
Bibiok metodo naturalari buruzko pentsamoldea zabaldu zuten, haurrei zuzendutako herri li-
teraturaren bitartez; literatura horretan, ez zituzten aintzat hartu gizaki helduen beharrizanak.



beste eraldatzaile garrantzitsu batzuek, bereziki, Pestalozzi, Fröbel eta Her-
bartek, Rousseauren ideiak garatu zituzten, inplizitu nahiz esplizituki.

Ekarri horiek guztiak barneratuta, Rousseauren ideiak Eskola Berriari es-
kualdatu zitzaizkion. Eragin hori, lehenengo eta behin, teorialariengan an-
tzeman zen; halakoak izan ziren, besteak beste, León Tolstoi, Ellen Key eta
Gurlitt. Geroago, eragina sortzaile guztiengan igar zitekeen; sortzailerik ai-
pagarrienak izan ziren, hala nola, C. Reddie, J. H. Baddley, Lietz, Wyneken,
Ferrière, Kerschensteiner, Decroly eta Montessori. Eragina suma daiteke,
argi eta garbi gainera, Deweyrengan eta eskola progresiboan ere. Are gehia-
go, kritikalari batzuek El Capital izeneko lanean halako eragina ikusi izan
dute. Espainian, Rousseauren ekarria eta ospea nabariak dira Irakaskuntza-
ko Erakunde Libreari dagokionez9. Beste egile batzuek, lan poetikoetan
ere10 ikusi izan dute eragina. 

2. Rousseauren ideala, praktikan

Pestalozziri esker, Rousseauren printzipio teorikoak argitu eta zehaztu ziren;
eta, batez ere, halako printzipioei norabide modernoa emanez, egiazko hez-
kuntza praktikara bideratu zen. Pestalozzi harritu egin zen, Rousseauren la-
nak –Emilio eta El Contrato Social– irakurtzean. Horien eraginez, Pestaloz-
zik aintzakotzat hartu zituen askatasun eta independentziaren ideal jatorrak,
herriaren mesederako. Beharbada, Pestalozziren ekarri nagusia haren lane-
tan ikus daiteke; ekarri hori izan zen, hain justu ere, gizarte pedagogiari bu-
ruzko azalpena. Pestalozziren bizitzak11 eta haren lanek ondo baino hobeto
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9 Fröbelek ageriko eragina izan zuen delako Institución Libre de Enseñanza edo
Irakaskuntzako Erakunde Librean (aurrerantzean, IEL). Hala adierazi du Ruiz Berrio jau-
nak: J. Ruiz Berrio (1982), “En el bicentenario de Fröbel. Introducción a su método en Es-
paña”, Revista de Ciencias de la Educación, 112. zk., 439. orrialdetik 446.erakoak.

10 Horien artean aipa daitezke, konparazio baterako, Meléndez Valdés-en La despedida del
anciano eta Alberto Lista-ren La bondad natural del hombre. Ikus, orobat, A. Capitán Díaz
(1984), Historia del pensamiento pedagógico en Europa, Madril, Dykinson, 605. or.

11 Pestalozzi 1746. urtean jaio zen Zurichen, eta Brugg-en hil zen, 1827. urtean. Herriko
Gimnasioan ikasi zuen, eta teologia eta zuzenbideko ikasketak hasi zituen. Sasoi hartan, ideia
naturalista eta filantropikoak ziren nagusi, eta ideia horiek egundoko eragina izan zuten
Pestalozzirengan. Haren baitan, txiro eta abandonatuenganako sentimenduak piztu ziren.
Pestalozzik, bere bizitza osoan zehar, etengabeko gizarte interesa erakutsi zuen. Ikus Natorp
(1931), Pestalozzi. Su vida y sus ideas, Bartzelona, Labor.



erakusten dute hark zer defendatu zuen, eta sutsu defendatu gainera, bere
izate osoan zehar12.

Pestalozziren lehendabiziko lana La velada de un solitario (1781) izan zen.
Bertan, Pestalozzik honako pentsamendu hau plazaratu zuen: hezkuntzaren
arazoa gertatzen da, giza izaeraren barne-barneko indarrak garatzen diren
heinean. Lan horretan, Pestalozzik erlijio eta moralaren inguruko zenbait
ideia jaso zituen. Nolanahi den ere, lan hori garrantzi urriko opuskulua bes-
terik ez zen izan. Leonardo y Gertrudis, un libro para el pueblo (1781) gizartea-
ren inguruko nobela izan zen, hezkuntza helburuak bazituen ere. Nobela
horretan, baserri giroko bizimodua azaltzen da eta, giro horretan, hezkun-
tzaren ezkutuko indarrak agertzen dira: familia, erlijioa, legea eta boterea,
eskola, gaizkiaren espiritua eta tirania.

Mis investigaciones sobre la marcha de la naturaleza en el desenvolvimiento
del género humano (1796) izenekoa entsegu laburra da. Lan horretan, Pesta-
lozzik ikuspegi desberdinetatik aztertzen du gizakia, horren kontraesanak
gainditzeko asmoarekin. Cómo Gertrudis enseña a sus hijos (1801) izenekoa
izan zen, zalantzarik gabe, Pestalozziren lanik biribilena. Lan horretan, la-
gun bati idatzitako hamalau gutun jaso zituen Pestalozzik. Gutun horien
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12 Haren bizimodua hezkuntzara lerratu zen, eta horren inguruan frogabide anitz aipa
daitezke. Hezkuntzaren arloan, hainbat esperientzia izan zituen. Esperientzia horiek etapa-
ka sailkatzekotan, honako etapa hauek bereiz daitezke: 1) 1771. urtean, Neuhof-eko lande-
txean hasi zen, haur txiroei irakasten eta, aldi berean, nekazaritzako lanez arduratzen zen.
Azkenean, landetxea itxi beharra izan zuen. 2) 1798. urtean, Pestalozzi Stanz-era bidali
zuten, frantziarrek hiriari su eman eta gero; bertan, Pestalozziren zeregina zen umezurtzei
irakastea; umezurtzen etxean, lan gogorra egin zuen eta, horrekin batera, intuizioaren
gaineko hezkuntza teoria landu zuen. 3) Burgdorf-en, 1799. urtean, irakasleak trebatzeko es-
kola sortu zuen; beharbada, horixe izan zen Pestalozziren etaparik oparoena, haren idazkiak
zabaldu baitziren eta haren lanak arrakasta izan baitzuen. 4) Yverdon-en, 1805. urtean, pe-
dagogiari buruzko idealak aplikatu zituen bigarren hezkuntzako institutuan; azkenean, ins-
titutu hori nazioarteko eskola ospetsu bilakatu zuen. Ospe horrek erakarrita edo, hainbat
intelektualek bisita egin zuten eskola horretara (horien artean aipa daitezke, esaterako, Frö-
bel, Ritter eta Madame de Staël). Herbartek berak ere onespena eman zion eskolari. 5)
Neuhofen eman zituen bere bizitzako azken urteak, eta bertan idatzi zuen bere azken lana.
Bertan dago, orobat, Pestalozziren hilobia. Pestalozzi, pedagogo teorikoa izateaz gain, he-
zitzaile pragmatikoa izan zen; hezkuntzako ogibide ohoretsua betetzen saiatu zen, batez ere,
behartsuenekin. Horregatik, edo beharbada ausaz, pragmatismo eredu hori guregana heldu
da. Gaur egun, oraindik, haren gomuta bizirik dago, hilobiko inskripzioaren bitartez besterik
ez bada ere



bitartez, Pestalozzik bere iritzia agerrarazi zuen, hezkuntza sistemari bu-
ruz, eta intuizioaren metodoa aplikatu zien egiazko gizakien hitz, itxura
eta zenbakiari. Pestalozzik berak adierazi zuenez, haren asmoa zen meto-
do egokia bilatzea eta metodo hori erraz herriari helaraztea, bertatik mise-
ria eta bereizkeria ezabatzeko. Pestalozzik adimeneko ahalmenen alde eta
intuizioaren alde egin zuen; haren ustez, horiek garatzea izan behar da
hezkuntzaren jomuga. Metodoa bat etorri behar da jakintzaren gaineko le-
ge psikologikoekin. Bide horretatik, Pestalozzik bereizi egin zituen, bate-
tik, intuizioa eta, bestetik, intuizioaren artea. Bukatzeko, Pestalozzik bere
iritzia azaldu zuen sentimendu moral eta erlijiosoen gaineko hezkuntzari
buruz.

El ABC de la intuición (1803) izenekoa ere garrantzi handiko lana izan zen.
Bertan, Pestalozzik sakondu egin zuen intuizioari buruzko printzipio horre-
tan. Printzipio horren arabera, gizakiak jakintza lortu nahi badu, orduan sen-
timenduzko inpresioak antolatu behar ditu, oinarrizko kategoria edo ezau-
garri hauek erabiliz: zenbakia, itxura eta hitza. Horien bitartez, oinarrizko
jakiteak lor daitezke, bizitzeko eta jakintza gai desberdinak ulertzeko. El li-
bro de las madres (1803), bestalde, ariketen liburua da. Ariketa horiek fami-
liari eskaintzen zaizkio, familiak ere hezkuntza zereginetan parte har dezan;
izan ere, familiaren baitan ikasten da hitz egiten. Gainera, objektu bakun
edo moralen bitartez, kanpoko nahiz barruko intuizioarekin bat egin daite-
ke, haurrak berez baitauka intuizio hori.

Cartas a J. P. Greaves sobre la educación de los niños (1827) izeneko lan ho-
rretan, Pestalozzik bere pentsamolde pedagogikoa hobetu zuen eta, hogeita
hamalau eskutitz horietan berebiziko agudezia eta trebezia psikologikoa
erakutsi zuen, haurrekin harremanak izateko orduan. El Canto del Cisne
(1826) haren azken lana izan zen. Bertara bildu zituen hezitzaile gisa izan-
dako esperientziak eta zeregin horretan izandako zailtasunak ere azpimarra-
tu zituen.

Pestalozziren pentsamoldeari helduz, ikus ditzagun, bada, pentsa-
molde horren oinarrizko printzipio eta irizpideak. Pestalozzik behin eta
berriz adierazi zuen hezkuntza beharrezkoa eta garrantzitsua zela, batez
ere, herriarentzako hezkuntzari mesede egiten dion neurrian; kontuan
izan behar da Pestalozzik gizartearen ikusmiratik aztertu zuela hez-
kuntza (Natorp, 1931). Horregatik, Pestalozziren iritziz, hezkuntza zen
gizarte eraldaketarako tresnarik egokiena. Pestalozzik uste zuen hez-
kuntza mekanismo aproposa dela behartsuenen bizitza baldintzak trans-
formatzeko; horretan, aitzindari izan zen, aurretiazko pedagogoek ez
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baitzuten inoiz halakorik adierazi. Bistan denez, Natorpen gizarte peda-
gogiari aurre hartu zion Pestalozzik13.

Esangura horretan, nabarmentzekoa da Pestalozzik bi helburu desberdin
bereizi izana. Alde batetik, gizakiak heziketa orokorra izan behar du, hez-
kuntzaren bitartez gizakiak bere osotasuna lor dezakeelako. Eta, beste alde
batetik, heziketa aldakorra izan behar da, tokian-tokian eta unean-unean;
heziketa hori profesionala izan behar da, eta gizakia prestatu behar du gizar-
te ingurune zehatz baterako, betiere, gizaki bakoitzaren gizarte inguruaba-
rrak aintzat hartuta. Pentsamolde hori benetan aurrerakoia izan zen garai
hartan eta, horregatik, harrituta utzi behar gaitu. Etorkizunari begira ere,
Pestalozzik uste du heziketa ezinbestekoa dela gizaki guzti-guztiek gutxie-
neko kultur maila izan dezaten; horrela, legearen indarra ez da beharrezkoa
izango. Pestalozziren aburuz, kulturaren bitartez, eta hizkuntza, artea eta
zientzia direla medio, gizakiak elkarrekin batuko dira independentzia eta as-
katasunez.

Pestalozziren beste kezka bat izan zen, izan ere, oinarrizko hezkuntza.
Haren iritziz, garrantzitsuena da giza ahalmenen garapenerako hezkuntza
ematea. Hezkuntza hori nagusitu behar zaio ordu arte ezarritakoari; ordu ar-
te, hezkuntzaren helburua zen entziklopedia moduko heziketa ematea eta,
horrekin, jakintzak ezartzea. Pestalozziren aburuz, egiazko hezkuntzaren bi-
tartez, gizakiaren indar eta gaitasunak nola gaitu, garatu eta hezi behar diren
ikasten da. Horregatik, “oinarrizko hezkuntza” izena jarri zion Pestalozzik
horri. Haren hitzak erabiliz, oinarrizko hezkuntza “hauxe besterik ez da: na-
turaltasunaren ideia aplikatzea, giza izaeraren ahalmenak eta indarrak gara-
tu eta lantzeko orduan”.

Esan bezala, Pestalozzik giza izaeraren ahalmenak aipatu zituen. Hala-
koak dira, besteak beste, gaitasun intelektuala, afektibitate gaitasuna eta
gaitasun artistikoa. Horiek guztiak gizakiaren bizitza osoan zehar garatu be-
har dira eta, euren artean, oreka iraunkor eta harmonikoa izan behar da. Frö-
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13 Hori berori azpimarratu zuen Pestalozziri buruzko biltzarrak ere. Biltzar hori Madrilen
egin zen, 1996ko azaroan, haren jaiotzatik 150. urteurrena bete zenean. Biltzarra Unibertsi-
tate Complutenseko Hezkuntza Fakultateko Hezkuntzaren Historiako Katedrak antolatu
zuen. Iritzi hori baieztatzeko, gogoratzekoa da Frantziako Biltzar Legegileak, 1792. urtean,
frantziar herritartasunaren titulu ohoretsua eman ziola Pestalozziri, haren ideal
demokratikoen ondorioz. Protokoloko keinuek erakusten badute gizakiek zer ordezkatzen
duten, orduan keinu horrek, zalantzarik gabe, horixe erakusten du.



belek, geroago, ideia bera landu zuen: multzo organikoaren ideia, multzo ho-
ri osotasunaren zatia izanik. Oinarrizko hezkuntza, Pestalozziren ustez, “gi-
za ahalmenen garapen natural, berezko eta harmonikoa da, ahalmenok jato-
rrizkoenak eta oinarrizkoenak izanik. Gaitasun horiek buruaren, bihotzaren
eta eskuen jarduera hirukoitzaren bitartez azalarazten dira, alegia, bizitza in-
telektual, moral eta artistiko edo teknikoaren bitartez”.

Oinarrizko hezkuntza horrekin, beraz, gizakiaren gaitasunak garatu dira.
Oinarrizko hezkuntza hori gauzatzeko, nahitaez, metodo egokia aurkitu be-
har da. Horren inguruan, gure pedagogoek “naturaltasunaren printzipioa”
onartu dute. Printzipio horrek adierazten du hezkuntza gauzatu behar dela
lege zehatz batekin bat etorriz, alegia, berezko izatearen legearekin bat eto-
rriz. Hortaz, ezin dira bi metodo egoki izan; bat bakarrik izan daiteke egoki.
Metodo hori giza izaerari zuzendu behar zaio, hori osotasun gisa hartuta; oso-
tasun horrek bere baitara biltzen ditu ahalmen eta gaitasun guztiak.

Metodoaren mekanismoari dagokionez, Pestalozzik zenbait postulatu
ezartzen ditu eta argi eta garbi uzten du ezin direla aplikatu giza bizitzatik
bereiztuta, baizik eta gizakiaren ahalmen edo fakultate guztien osotasuna
ezinbestekoa dela. Hezkuntza, beraz, indar intelektual, moral eta fisikoen
garapen harmonikoa da eta, indar horietako bakoitzaren berezko egituran
ere sakontzen ahal den arren, indar horien elkarrekiko laguntza eskatzen
du. Hau dela eta, bere pentsamoldean nagusi den osotasunaren kontzep-
tuaz gain, Pestalozzik hezkuntza intelektual, fisiko eta moralaz ere hitz egi-
ten digu.

Hezkuntza intelektuala intuizio printzipioan oinarritzen da; baina kon-
tzeptu argiak eta zehatzak dira bere xederik nagusiena. Irakaslea intuizioaren
munduan eta haurraren kontzeptuaren munduan blaitu behar da eta, haurra-
rekin batera, aurrera egin behar du jakintzaz jakintza. Helburua, beraz, hau-
rrarekin batera ikastea da, haurrak munduaz jabetzeko gaitasunik baduelako,
eta, hala nolako ordenan, bere inguruan gertatzen denaz ere jabetzeko.

Pestalozziren pentsamoldean, intuizio printzipioak esangura zabala du,
hizkera arruntean ematen zaiona baino zabalagoa. Hezkuntzaren abiapun-
tutzat hartzen den neurrian, intuizio printzipioa jakintza ororen erabateko
oinarria da; baina ezin da nahasi intuizioaren artearekin, azken honek itxu-
ren arteko harremanak aztertzen baititu. Intuizioa bere horretan eta bereiz-
tuta hartzen badugu intuizioaren artearekin alderatuta, orduan intuizioa ho-
nako hau besterik ez da: “kanpo objektuak zentzumenen aurrean agertze
hutsa eta, objektu horiek sortarazten dituzten inpresioek kontzientzia sus-
pertzea”.
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Gizakia, bizitza bera bezala, eten gabeko jardunean eta berezko sormen
lanean bizi da. Pestalozzik berezko ekintza sortzaileari intuizioa deritzo eta
ekintza horren bitartez haurra gai da bere inguruko mundua irudikatzeko.
Intuiziorako gaitasun hori hiru legetan gauzatzen da: zenbakia, itxura eta
hitza. Intuizioak, gutxi izanda ere, oinarrizkoak eta benetako objektuen gai-
nean eginak izan behar dira. Objektuak ia-ia “tipikoak” edota “objektu mo-
ta bakoitzaren ordezkariak” izanen dira. Azken finean, intuizioak bide ego-
kiak ditugu ikaslea objektutik kontzeptura hel dadin, kontzeptua baita
pentsamolde orokorra.

Kontzientziaren barruan, objektuak elkarren artean inolako loturarik ez
duten unitate isolatu gisa agertzen dira; bakoitzak bere egitura zehatza dau-
ka eta izen berezia izan dezake. Intuiziotik kontzeptura bidea egiteko, hots,
irudi banakako eta zehatz horretatik kontzeptuaren nozio orokor, argi eta ze-
hatz horretara bidea egiteko, kontzientziak jarduera sortzailea burutu behar
du. Jarduera hori ulertzeko, kontuan hartu behar da nola dagoen antolatuta
gure kontzientzia. Antolaketa horren arabera, gizakiaren adimenak unitate
batera biltzen ditu naturatik jasotzen dituen inpresioak. Horrela, kontzep-
tuak lantzeko prozesu horretan aurrera egiten da, geldiro-geldiro, etenik ga-
be eta geldiarazpenik gabe, irudietatik oinarrizkoa aukeratuz eta desberdin-
tasunen artean berdintasuna bilatuz.

Esku hezkuntza eta ahalmen fisikoen garapena, nahitaez, hezkuntza in-
telektualaren garapenaren eskutik joan behar dira. Pestalozzi, ia-ia hasiera-
tik bertatik, esku hezkuntzaren garrantziaz jabetu zen, baina heziketa fisi-
koaren garrantzia aldarrikatu zuen gorputzaren oinarrizko lana azpimarratuz,
hortik abiatuta, abilezia finenen heziketa lortu arte. Gorputzaren hezkuntza
horrekin batera, adimena eta borondatea garatu behar dira. Izan ere, oina-
rrizko hezkuntzaren bide guztiek “harmonia osoan” jardun behar dute.

Hezkuntza intelektuala eta hezkuntza fisikoa lagungarri izan behar dira
hezkuntza moral eta erlijiosoarentzat, horixe baita, azken finean, garrantzi-
tsuena giza izaerarentzat. Gizakiak bere moralitate berezia lortu behar du.
Eta gizateriak, aldiz, moralitate osoa lortu behar du gizarte formulen bitar-
tez; formula horiek Zuzenbideak berak ezarriko ditu. Familia, erkidegoa eta
estatua erakunde desberdinak izanik, erakunde horietan gauzatzen da sub-
jektuaren bizitza; eta, erakunde horien bitartez, gizakiak aurrera egiten du,
hau da, gizakia gizarteratu egiten da. Pestalozziren pedagogia osoak helbu-
ru hori du, hain zuzen ere, gizakiaren gizarteratzea edo gizarte bizitza.

Rousseauren iritziz, hezkuntza eraldatuz gero, gizarteko arazoak konpon-
duko ziratekeen. Pestalozziren ustez, ordea, hezkuntza zereginak ezjakintasu-
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na ezaba dezake eta, azken buruan, herriaren miseria desager daiteke. Era be-
rean, haurra baloratzen da gizartearen ikusmiratik; horretarako, aintzakotzat
hartzen dira haurraren egiazko interesak eta, batik bat, haurraren jarduerak eta
berak dituen ahalmen sortzaileak. Bi autore horiek, zalantzarik gabe, eragin be-
rritzaile handia izan zuten. Eragin horren ondorioz, hezkuntzaren eraldaketari
hasiera eman zitzaion eta, eraldaketaren bide horretan, haien eragina geroga-
rreneko pedagogiara hedatu da. Espainian,  Irakaskuntzako Erakunde Libre-
ak14 bide horri heldu zion, eta bereziki balioetsi zuen bi-bion lana. Denborak
aurrera egin ahala, eta gorago esan dugun bezala, beste pentsalari batzuk ager-
tu ziren. Pentsalari horiek ez ziren haien oinarrizko teorietatik aldendu; baina
euren pentsamolde eta esperientziak eraiki zituzten eta, ondorenez, euren
ideiak haien ideiekin bateratu zituzten, teoria berriak sortuz, pentsamoldearen
onerako eta, bereziki, gizateria osoaren ekintza hezitzailearen mesederako.

Fröbelek, bere bizitza osoan zehar, zenbait irizpide pedagogiko sortu eta
zabaldu zituen. Irizpide horiek La educación del hombre (1826) izeneko lan
horretan azaldu zituen, eta praktikara ere eraman zituen, berak sortutako
hezkuntza institutuetan; institutu horiek ikerketa didaktikorako benetako
laborategiak izan ziren. Institutu horiek sortu ziren, batetik, Rousseauren
ulerkera idealistatik; ulerkera horri eutsiz, haurra berez ona da, eta hezkun-
tzaren bidez garatu behar da berez haurrak bere barnean daramana. Institu-
tu horiek sortu ziren, bestetik, Pestalozziren ideietan oinarritutako azalpen
praktikoaren ondorioz. Fröbelek haurrei aplikatu zizkien ideia horiek eta,
horretara, material didaktiko berritzaileak prestatu zituen, sasoi hartan. Ha-
ren izenarekin, mugimendu berria sortu zen, eta mugimendu horrek zabal-
du zituen, zentzuzkoa denez, Fröbelen ideiak. XIX. mendearen erdialdean,
irakasleen elkarte liberal gehienek –ia-ia guztiek– haren irizpideak aplikatu
zituzten haur eskoletan, kindergarten edo haurtzaindegietan. Gure egunotan
ere, oraindik indarrean daude irizpide horiek15.
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14 Haien zabalkundea eta eragina Espainian ageri-agerikoa da. Institución Libre de En-
señanza delakoan, oihartzuna izan zuen Morf-en lanak, in BILE, 239, 241, 243, 245 eta 250.
or. Geroago, oso-osorik argitaratu zen. Ikus H. Morf (1928), Pestalozzi en España, Madril, Pu-
blicaciones del Museo Pedagógico Nacional.

15 Fröbel Oberweissbach-en, Turingiako herrixka horretan, jaio zen, 1782. urtean, eta
1852. urtean hil zen, Prusiako Gobernuak bere kindergarten haiek debekatu zituen garaian.
Gaztetan, Fröbelek lanbide desberdinak izan zituen, eta guztiek ere naturarekin harreman
atseginak eskaini zizkioten. Hori geroago ikusi ahal izango da, haurrei aplikatu beharreko
irizpide eta metodoetan.



Fröbelen ulerkera metafisikoak ulerkera idealista du oinarri. Oinarrizko
ulerkera idealistaren arabera, mundua multzo organikoa da, eta bizi indar ba-
tek mugitzen du multzo hori; mundu naturala, beraz, batasun harmonikoa
da eta, batasun horren azpian, hainbat gizaki daude. Gizaki horiek, berezko
lege baten ondorioz –lege hori Jainkoarekin identifikatzen da–, etenik gabe
berriztatzen dira eta, horregatik, munduko itxurazko gauzak desberdinak
eta ezberdinak dira, giza esperientzia barne.

Dirudienez, Berlineko mineralogia museoan laguntzaile zenean kristalen
egituraren gainean egindako lanari esker, baita biologian eta matematikan
ere ikertutakoari esker, Fröbelentzat gizakiak azpiko barne egitura zuten
konplexu organikoak ziren. Egitura hori “gizakiaren nahiz gizateriaren gara-
penerako ispilua suertatu zen”16. Fröbelen ustez, azpiko osotasun konplexu
bat dago eta horrek hala gizakia bera nola honen ingurunea –materiala nahiz
materiarik gabekoa– barneratzen ditu.

Batasun edo multzo organiko horren ideia abiapuntutzat hartuta, Fröbe-
lek metodo integrala gomendatu zuen ikasketak antolatzeko orduan; meto-
do hori erabiltzeko beharra zegoen, ahal zen neurrian behintzat, gaien arte-
ko harremanak ulertu ahal izateko. Fröbelen ustez, gauzak jakin ahal
izateko, aintzakotzat hartu behar da gauza horiek batasun baten osagai dire-
la eta batasun horretara egin behar dela lehen hurbilketa; izan ere, gauza ho-
riek elkarrekin lotuta daude eta, guztien artean, osotasuna eratzen dute.
Esaterako, haurrak musika konposizio bat entzunez gero, horrekin seihileko
oso bateko zeregin guztiak antola daitezke, historia, geografia, arte eta lite-
raturako gaiak elkarrekin lotuz. Fröbelek kritika egin zion garai hartako es-
kola egoerari; haren aburuz, egoera horretan, jakite guztiak sakabanaturik
zeuden, ohiko gai, materia eta espezialitate desberdinetan, eta sakabanake-
ta horrek eragotzi egiten zuen gizakien artean dauden harremanez jabetzea.
Egin-eginean ere, errealitatean, esperientziak eta kontzeptuak elkarrekin
lotuta agertzen dira.
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16 Jena eta Berlineko unibertsitateetan, Fröbelek Zientziak, Arkitektura eta Mineralogia
ikasi zituen. Ikasketa horiek, lehen esan dugun bezala, baldintzatu egin zuten hark material
didaktikoari buruz zuen ulerkera. Fröbelek pedagogiaren gaineko interesa izan zuen, Yver-
don-en, 1805. urtean, Pestalozzirekin harremanak izateaz geroztik. Harrezkero, zenbait
ikastegi sortu zituen; ikastegi horiei izen desberdinak eman zizkien (Hezkuntzako Institutu
Nagusia; Intuizio Hezkuntzarako Institutua, Nork bere burua hezteko helburuekin) eta,
betiere, eskola izena saihestu zuen, berarentzat ez zelako batere atsegina.



Fröbelen ekarririk garrantzitsuena oso-osoko metodoa edo metodo inte-
grala da. Gaur egun, metodo hori hezkuntza maila guztietan antzeman dai-
teke eta, bereziki, unitate didaktikoak programatzen direnean. Era berean
ere, Fröbelek honako ideia hau garatu zuen, kindergarten izenekoari buruz:
kindergarten hori oso-osoko hezkuntzarako erakundea izan behar da, haurra-
ren bizitzako sasoi garrantzitsu batean, hain zuzen ere, eskola garaiaren au-
rreko sasoi horretan; hezkuntza horrek ezaugarri bereziak izan behar ditu
eta, ondorenez, hezkuntza zehatza izan behar da. Fröbelen ulerkerari hel-
duta, haurren hezkuntzan, bereziki garrantzitsuak dira, batetik, gai guztiak
batzeko joera eta, bestetik, heziketa signifikatiboa17.

Fröbelen ustez, haurra subjektu sortzailea da; haurrak bere barruan dara-
ma gaitasun berezkoa gauzak sortu eta ekoizteko. Fröbelek bere pedagogia
asmatu zuen haurrarengan ahalmen horiek pizteko; horretarako, estimuluak
erabili zituen, betiere, haurraren garapen askea errespetatuz. Fröbelek
Rousseauren bidetik interpretatu zuen hezkuntza; bi-bion ustez, hezkuntza
mailaz mailako prozesu berezkoa da eta, horren bitartez, gizakiak berez di-
tuen gaitasunak garatzen dira.

Hori guztia dela eta, haurraren hezkuntzak kontuan izan behar ditu haur
horrek berez dituen beharrizan eta joerak. Ildo beretik ere, haurrari utzi be-
har zaio berez duen hori ahalik eta askatasun handienaz gara dezan. Horre-
gatik, irakasleak esku hartzen duenean, esku hartze hori esperientzia signi-
fikatiboen bitartez gauzatu behar da. Ideia horiek argitzeko, Fröbelek
haurraren garapena eta landarena alderatu zituen; landarearen kasuan, ho-
rren berezko hazkundea errespetatzeko beharra dago, horri trabarik jarri ga-
be, horrekin emaitzarik onenak lortuko baitira landarea umo dadin.

Kindergarten hitzak (hots, “haurtzaindegi edo haurrentzako lorategi” ber-
bak) argiro-argiro azaltzen du Fröbelek hezkuntzari buruz duen kontzeptua;
beste modu batera esateko, hitz horrek nahita adierazten du haren oinarriz-
ko ikuspuntua. Kindergarten horiek lorategiak dira eta bertako landareak, be-
rriz, haurrak eurak. Haurrek zaintza eta elikagai egokiak jaso behar dituzte,
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17 Fröbelen zentroak debekatu egin ziren, eta debeku horren arrazoia izan zen, batik bat,
Fröbelek haurrari buruz zuen ulerkera. Ulerkera horri helduta, haurrak berez onak dira, eta
hezkuntza berez eta askatasunez garatu behar da. Horregatik, zentro horiek ateismo eta
sozialismorako tresnak zirela ulertu zen garai hartan. Hala eta guztiz ere, Fröbelen lagunek
eta, bereziki, Marenholtzeko Baronesak, haren ideiak zabaldu zituen herrialde desberdine-
tatik. Berehalakoan, ideia horiek erantzun egokiak izan zituzten, besteak beste, Frantzian,
Herbehereetan, Ingalaterran eta Amerikan.



irakaslearen lanaren bitartez, landareek ere halakoak jasotzen baitituzte, lo-
razainaren eskutik. Lorategiotan giro aproposa lortu behar da, haurra gara
dadin eta haur horrek bere gaitasunik onenak erabil ditzan.

Fröbelen ustez, balio handia du haurraren berezko jarduera estimulatu
edo bultzatzeak; hala gertatu behar da, irakasleak bere jarduera burutu bai-
no lehen ere. Haurraren jarduera beti gauzatu behar da haurrak berak dituen
interes eta motibazioen arabera. Haurrari laguntzeko, Fröbelek jokoa era-
biltzen du, hezkuntzaren oinarrizko tresna gisa. Arean bere, haurrak dituen
beharrizanen artean, argienetarikoa jokoa da. Beharrizan hori berez asebete
ahal bada, orduan haurrak atseginik handiena lor dezake18. Bide horretatik
esan genezake mugitzen dela Deweyren pedagogia, hau da, okupazioen pe-
dagogia.

Are gehiago, haurtzaroan, jokoak balio signifikatiboa ere badu. Nork be-
re burua adierazteko mekanismo atsegina da jokoa. Bistan denez, jokoak ez
du zerikusi handirik eskoletan burutu ohi den lan aspergarri eta gogaikarri
horrekin. Horregatik, Fröbelen gomendioa hauxe da: haurrak jokoan aritu
behar dira, egunero, bi edo hiru ordutan; batez ere, lorazaintzako jokoetan
ibili behar dira.

Ildo bertsutik, Fröbelek uste zuen hezkuntzan jolas metodoak erabiliz
gero, norberaren gaitasunak garatzen direla, baita heldutasunerako ere. Frö-
belek lau etapa hauek bereizi zituen haurraren garapenean: haurtzaroa,
umezaroa, nerabezaroa eta helduaroa. Etapa bakoitzak bere eskakizunak di-
tu, eta eskakizun horiek guztiak asebete behar dira, hurrengo etapako gara-
pena eragingarria izan dadin. Fröbelen ideia hori, agerikoa denez, berriro ere
bikaina izan zen; geroagoko pedagogiak ideia berbera hartu eta oinarrizko
ideia bilakatuko du. Hortaz, haurrak jolasean ibiltzeko beharrizana du eta,
beharrizan hori asetzen badu, orduan prestakuntza ezin hobea jasotzen du,
umezarorako. Entrenamendu egokia izan du haurrak, geroagoko etapetan
eginkizun garrantzitsuak burutzeko, adibidez, helduaroan lan egiteko.

Jokoez gain, Fröbelek musika, irudia, elkarrizketa eta modelatua propo-
satu zituen. Gainera, material zehatzak sortu zituen, eskuak hezteko: dohai-
nak. Dohainak objektu zehatzak dira eta, horien bitartez, haurra itxura, ko-
lore, mugimendu eta materiaz jabe daiteke; objektu horiek eta Pestalozzik
erabilitakoak desberdinak dira. Dohainak, laburbilduta, hauexek dira:
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18 Fröbelen pentsamolde pedagogikoa osatzeko, jadanik klasikoa den eskuliburu hau
kontsulta daiteke: J. L. Hughes (1925), La pedagogía de Fröbel.



a) Oihalezko pilota handi bat eta sei pilota txiki, guztiak ere ostadarraren
koloreekin; euskarri batek pilota horiek mugiarazten ditu.

b) Egurrezko esfera bat, kubo bat eta zilindro bat; guztiek ere azalera be-
ra dute oinarrian.

c) Kubo bat, zortzi kubo txikiagotan zatika daitekeena.
d) Kubo bat, zortzi paralelepipedotan zatika daitekeena.
e) Kubo bat, hogeita zazpi kubotxotan zatika daitekeena.
f) Kubo bat, hogeita zazpi paralelepipedo txikiagotan zatika daitekeena.

Fröbelen gomendioa zen material didaktiko hori lehenengo haurtzaroan
erabiltzea (hau da, 0 eta sei urte bitarteko haurrekin). Aipatutako dohain ho-
riek guztiak hizkuntza ikastearekin lotuta daude, kantuetan, olerkietan eta
elkarrizketetan ere. Haien bitartez, haurren sentimendua eta heziketa pitz
daitezke. Era berean, Fröbelek dohainak erabili zituen jokoetan eta eskula-
netan –ebaki, zulatu eta txirikordatzeko ariketetan–. Gaur egun ere, halako-
ak erabiltzen dira haur eskoletan, eta eredutzat hartu dira, jolaserako eta he-
ziketarako material berriak sortzeko orduan –Montessori, XX. mendearen
hasieran–. Material berri horiek, egun, merkatuan daude, eta oraindik hala-
koak egin ohi dira haurrentzat.

3. Teoria didaktisten jatorria

Herbartekin19 ildo didaktiko-teknologikoa hasten dela esan daiteke, ikas-
kuntzaren teoria batean –urrats formalen teorian– oinarritzen den heinean.
Pauso formal horiek eragingarriago bilakatzen dute hezkuntza. Herbartek
lehenengo entsegua egin zuen, hezkuntza jarduerari buruzko ideia berezko-
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19 Joan Frederiko Herbart (1766–1841), lehendabiziko pedagogo eta filosofoa, Alema-
niako pentsalaririk gazteena izan zen, Kant eta Schopenhauer-en artean —Oldenburg-en jaio
zen, 1776. urtean—. Ikasketa ertainak egin zituen, bere herriko Gymnasium-ean, eta uni-
bertsitateko ikasketak burutu zituen, ostera, Jena-n. Bertan, Fitche ezagutu zuen, eta horren
dizipulu ona izan zen. Herbarten lanbide biografiari dagokionez, hurrengoa nabarmendu be-
har da: Suitzan, irakasle jardun zuen eta, bertan, bere ideia pedagogikoak landu zituen,
Pestalozziren eraginpean. Gero, Gotingara joan zen eta, han, doktoregoa eskuratu eta irakasle
jardun zuen. Köningsbergen egin zituen 1809.etik 1833.erako urteak, Filosofia eta Peda-
gogiako irakasle gisa arituz. Bertan, mintegi pedagogikoa sortu zuen eta, ondoren, berriro ere
Gotingara itzuli zen. Gotingako Unibertsitateko dekanoa izan zen, eta bertan hil zen 1841.
urtean.



ak pentsamolde zientifikoaren kategoriak izan zitezen. Eginkizun horretan,
jarraitzaile asko izan zituen Europan eta Amerikan20. Aurretiaz, inork ere ez
zuen ahaleginik egin, hezkuntzaren zientzia edo pedagogia zientifikoa sor-
tzeko.

Betidanik ideia bikainak asmatu izan dira hezkuntzari buruz. Platon eta
Aristotelesengandik hasita Berpizkundea arte, ikerketa pedagogikoak,
zientziaren ikuspuntutik behinik behin, filosofiako printzipioen aplikazioak
besterik ez ziren izan. Luis Vivesek, XVI. mendearen hasieran, eta Come-
niok, XVII. mendearen hasieran –honek haren lanak ezagutu zituen– peda-
gogia zientifikoaren oinarriak finkatu zituzten praxitik abiatuta; horretarako,
berezko izatearen filosofiatik abiatu ziren. XVII. eta XVIII. mendeetako idaz-
leen ideietan gorengo didaktikaren letra islatu zen, Rousseauk eta Pestalo-
zzik21 euren lanak kaleratu arte. Lan horietan, hainbat ideia jaso ziren, eta
ideia horietatik beste hainbeste printzipio atera zitezkeen, pedagogiaren sis-
tema zientifikoa eraikitzeko.

Nondik-nahi begiratuta ere, Herbart aitzindari izan zen arazo pedagogi-
koak egitura zehatz eta osoaren bitartez antolatzeko orduan; antolaketa ho-
rrek zientziaren zorroztasuna izan zuen. Ez zituen, alabaina, berezko izatea-
ren printzipioak urratu. Herbartek zientzia bihurtu zituen pedagogiari
buruzko ikerketak. Horretarako, filosofia eta psikologiaren oinarriak erabili
zituen; aurretiaz, Pestalozzik modu nahasian ikusi zituen oinarri horiek.
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20 Herbart Suitzan izan zen bitartean eta, zehatzago, 1802. urtean, oharrak egin zizkion
Nola hezten ditu Gertrudisek bere seme-alabak izeneko lanari (1802). 1802 eta 1804. urte
bitartean, lan kritikoa egin zuen horri buruz. Zenbait adituren ustez, Herbartek sistemati-
zazio zientifikoa egin zituen, Pestalozziren intuizio pedagogikoekin. Beste batzuen iritziz, or-
dea, errealitate hori inguruabar mesedegarria izan zen Herbartentzat, pentsalari gisa horrek
bere ikerketa osa zezan, aplikazio alde argiarekin. Ikus J. García Carrasco (1983).

21 Herbarten ostekoak, Alemanian, anitz izan ziren. Horien artean, besteak beste, Ziller,
Rein, Paulsen eta Sallwürk; azken horrek graduen eskema didaktikoari eutsi zion. Herbarten
teoriak Amerikan ere zabaldu ziren. Espainian, Herbarten lana ez zen ezagun egin, urte asko
igaro arte. R. Blanco y Sánchez (1907), Bibliografía pedagógica, izeneko horretan, ez ziren
haren lanak aipatu, oraindik gaztelaniara itzuli gabe zeudelako; dena den, egia da beste au-
tore batzuen bitartez Herbart ezaguna zela. Ildo beretik aipatu behar da G. Compayre (1909),
in Herbart y la educación por la instrucción. Luis Faure-k adierazi duen bezala, Herbarten lan
asko ez ziren gaztelaniara itzuli eta, horregatik, haren opuskulua monografia bat baino ez da,
hark heziketa eta hezkuntzari buruz izan zituen printzipioak zabartzeko. Autore berberak
baieztatu du Herbart ez zela oso ezaguna Frantzian. Espainian, Ruiz Amado biziki arduratu
zen haren lana zabaltzen.



Herbarten lanen artean, hurrengoak azpimarratu behar dira: Pedagogía ge-
neral derivada del fin de la educación (1806), garrantzitsuena; Bosquejo para un
curso de Pedagogía (1835); eta, orobat, Cartas sobre la aplicación de la psicología
a la educación (1835).

Zorroztasun handiarekin, Herbartek honako hau adierazi zuen: bereizi
beharrekoak dira, batetik, “pedagogia, zientzia gisa” eta, bestetik, “hez-
kuntzaren artea”. Gure buruari galdetzen badiogu zer den zientzia, orduan
honako erantzun hau jaso genezake: zientzia postulatuen arteko koordina-
zioa da; postulatu horiek ideien osotasuna eratzen dute, eta elkarren osaga-
rri dira, printzipio oinarridunen ondorioz. Zientziak, zalantzarik gabe, postu-
latuak izan behar ditu, eta postulatu horiek aurretiazko oinarrietatik atera
behar dira. Haatik, artea trebetasunen multzoa da, trebetasun horiek guztiak
izan behar direlako, helburu jakin bat erdietsi ahal izateko. Gure buruari gal-
detzen badiogu zer den pedagogia, zientzia gisa hartuta, orduan honako
erantzun hau jaso genezake: pedagogia zientzia da, horren arazoak konpon-
tzeko bi zientzia filosofiko behar direlako, hain zuzen ere, etika, hezkuntza-
ren helburua zehazteko, eta psikologia, baliabideak arautzeko. Herbartek
uste du pedagogoa, nahitaez, filosofo izan behar dela. 

Pedagogia hezkuntzaren zientzia da (heziketa eta diziplina). Beste era
batera adierazteko, gizakiak hobe izateko aukera duenez gero, aukera ho-
rren errealitatea edo gertaera da pedagogia. Pedagogiaren helburua ez da,
besterik gabe, hezkuntzari buruzko errealitate enpirikoa ezagutzea. Pedago-
giaren helburua ez da, berebat, hezkuntza prozesua arautzen duen erregelak
azaltzea. Aitzitik, pedagogiak hezkuntzaren errealitatea jorratu eta antola-
tzen du, kontzeptu unibertsalekin bat etorriz; aldez aurretik, pedagogiak
kontzeptu horien izatea ondorioztatu du, arrazoiaren bitartez. Pedagogiaren
oinarri dira, bestalde, filosofia eta psikologia. Baina, aldi berean ere, peda-
gogia zientzia autonomoa da, zientzia horrek bere objektu, baliabide eta xe-
deak dituelako. Pedagogiaren objektu materiala gizakia bera da; objektu for-
mala, aldiz, borondatea hezteko aukera.

Esan bezala, filosofia da pedagogiaren oinarrietako bat. Hori kontuan
hartuta, gizakia hobetzeko prozesua gorputza eta espiritua lantzea besterik
ez da; prozesu horretan, gizakiaren izaerak barneratzen dituen ideiak gara-
tzen dira, hala nola, hobekuntza edo perfekzioa, ontasuna, ekitatea eta zu-
zenbidea. Bestalde, psikologia da pedagogiaren beste oinarria. Hori aintza-
kotzat harturik, gizakia hezi eta hobetzeko aukerak oinarri zehatza du,
alegia, jadanik eskuratu diren “irudi”en arteko lotura. Pedagogiaren abia-
puntua izan behar da ikaslea bera arakatzea, honek bere baitan daramalako
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hobetzeko gaitasun hori. Zehatzago esateko, ikaslearen sentikortasuna, oroi-
mena, iritziak izateko gaitasuna eta sentimenduak arakatu behar dira, betie-
re, etapa desberdinak kontuan hartuz. Ondorenez, heziketa eta diziplina ho-
riek eragingarriak izango dira, baldin eta irakasleak eta ikasleak ezaugarri
horiek guztiak aintzakotzat hartzen badituzte.

Azken finean, hezkuntza mailaz mailako prozesua da eta, horren bitartez,
gizakia hobetu edo perfekziona daiteke. Horretarako, heziketa, espirituaren
prestakuntza eta heziketa morala landu behar dira. Horiek guztiek helburu
zehatza dute: moralitatea. Pedagogiaren objektu materiala gizakia bera da,
ikasle guztien baitan aurki baitaiteke gizaki hori. Objektu formala, aldiz, gi-
zakiaren borondatea moralitaterako hezteko aukera da. Pedagogia, beraz,
hezkuntzaren zientzia da, eta hezkuntza, berriz, izaera osatu edo hezteko
prozesua da, betiere, irudietatik abiatuta.

Hezkuntzaren helburua ez da haurrak gobernatzea bakarrik, hori garran-
tzitsua bada ere. Haatik, hezkuntzak konpromisoa hartzen du, etorkizuneko
eta oso-osoko gizakiari begira, subjektu guztiengan aurki baitaiteke gizaki
hori. Beste modu batera esateko, irakasleak haurrarengan ikusi behar du
etorkizuneko gizakia; hori ikusitakoan, irakasleak bere egungo ahaleginak
bideratu behar ditu, ikasleak heldutasunean izango dituen helburuak kon-
tuan hartuz eta horietarako prestakuntza emanez. Gorengo helburua morali-
tatea da. Gizakiaren gurariak era askotakoak direnez gero, era askotakoak
izan behar dira, orobat, hezkuntzaren ardurak.

Hezkuntzaren helburuak zeintzuk diren azaltzeko, bi ikuspuntu erabil
daitezke. Alde batetik, balizko helburuak aipa daitezke. Horiek subjektua-
ren araberakoak dira; hots, horietan, kontuan hartu behar da subjektuak zer
nahi duen eta nola bideratzen duen bere hezkuntza. Nolanahi den ere, hori
lortzeko denbora behar denez gero, ikasleak, prozesu luze horretan zehar,
jarduera orokor baten gaineko heziketa jaso behar du; heziketa horren bitar-
tez, hainbat aukera zehatz izango ditu, gero aukera horien guztien artean be-
rak hautaketa egiteko. Jarduera orokor horren azken helburuak dira ontasu-
na (espiritua barneratu ahal izateko guraria) eta hobekuntza edo perfekzioa
(borondatearen gorengo maila). Beste alde batetik, nahitaezko helburuak ai-
pa daitezke. Horien azken xedea moralitatea da; moralitate horren oinarria
subjektuaren beraren borondatea da. Adimenak borondate hori baldintza-
tzen du eta, azken buruan, berezko eta banakako nortasuna itxuratzen du.

Heziketaren bitartez, gizakiak mundua eta ideiak sortu eta antolatzen di-
tu. Heziketa horretan, aurrera egin daiteke, batetik, ezagutza edo jakiteen
bitartez eta, bestetik, sinpatia edo espirituaren sentimenduzko osagaiaren
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bitartez. Bi osagai horiek koordenatuen sistema eratzen dute; sistema horri
begira, eskolako curriculumaren gaiak eta edukia zehazten dira. Horrela,
ikaskuntzari buruzko teoria kognitiboa sortzen ari da.

Herbarten iritziz, “interes”aren kontzeptua hezkuntzaren uztarrietako
bat da, kontzeptu horrek arreta piztu eta esperientzia aberasten duelako.
Arreta objektu isolatu edo bakanetan jar daiteke, objektu hori bere osotasu-
nean antzemateko edota hainbat objektu elkarren artean lotzeko. Objektua
isolaturik edo banaka antzeman nahi bada, orduan antzemate analitikoaz
hitz egin dezakegu. Objektua bere osotasunean antzeman nahi bada, ordea,
kontzientzia sintetizatzaileaz hitz egin dezakegu. Bata zein bestea –antze-
matea eta kontzientzia–, orobat, begiraldi estatikoa (intuizioa) edo mugi-
menduzko egoera (iragaite prozesua) izan daiteke. Arretak, beraz, agerpen
horiek guztiak izan ditzake. Agerpenok konbinatzen badira, haurraren adi-
menak berez duen plastikotasunari egokitzeko, orduan lau gradu, etapa edo
pauso bereiz daitezke hezkuntzaren baitan.

Herbartek urrats formal deritze arretaren agerpenak konbinatuz bereiz
daitezkeen une edo etapei. Pauso horiek itxura orokorra eskaintzen dute
eta, itxura horren bitartez, ikaslea, bere adimen azkarrarekin, hezkuntzako
gai desberdinez jabe daiteke22. Urrats formalak, izatez, hurrengoak dira:

1) Objektuaren argitasuna edo antzemate estatikoa; fase horretan, ikas-
leak argiro-argiro ikusten du objektua.

2) Elkartzea edo alderatzea, hau da, antzemate batetik bestera bidea egi-
tea.

3) Sistematizatu edo orokortzea; horrekin objektu desberdinak uler dai-
tezke, euren arteko lotura sakonak aztertuz.

4) Metodoa edo aplikazioa; kontzientziaren prozesu horretan, eskuratu-
tako jakitea aplikatzen da. Azken pauso hori hirugarrena baino zaba-
lagoa da, elkartze graduari dagokionez. Azken pausoa beste sistemati-
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22 Jarraian, irakurleak testua hobeto uler dezan, adibide bat jarriko dugu; adibide hori F.
Larroyo (1944) autorearen lanetik atera dugu. Lehenengo unea: argitasuna edo intuizioa. As-
trolabioan, planeta baten (esaterako, Venus-en) mugimendua ikustea. Bigarren fasea: Venus
beste planeta batzuekin alderatzea. Hirugarren pausoa edo orokortze sistematikoari bu-
ruzkoa: planeten ezaugarri orokorrak finkatzea. Laugarren pausoa edo eskuratutako jakitea
aplikatzeko pausoa: planetak bestelako astroekin alderatzea, eta distantzia eta abiadurari bu-
ruzko arazo astronomikoak eztabaidatu eta konpontzea.



zazio baterako oinarria izan daiteke eta, horrela, ondoz ondo, hez-
kuntzaren jarraitutasuna ziurtatu arte.

Herbartek aurka egin zien espekulazio idealismoaren gehiegikeriei, eta
ulerkera objektiboari eutsi zion, munduari eta bizitzari buruz. Guztiek ai-
tortu diote hezkuntza eta irakaskuntza eginkizun konplexu eta zailak dire-
la; eginkizun horiek burutzeko prestakuntza zientifiko berezia izan behar
da. Hala eta guztiz ere, Herbarten pentsamenduetatik batzuk ez dira behar
beste garatu, gehiegi sistematizatuta zeudelako. Hori gorabehera, guk hau-
xe azpimarratu nahi dugu: Herbartek banakako ikasgaia goraipatzen du he-
ziketarako oinarrizko unitate gisa. Haren ekarri nagusia izan zen, hain zuzen
ere, zientzia pedagogikoaren sistematizazioa lantzea.

Laburpena

Gai honetan, Aro Modernoaren hasierako teoria eta autorerik garrantzitsue-
nak aztertu ditugu: Rousseau, Pestalozzi, Fröbel eta Herbart. Autore horiek,
zalantzarik gabe, aurrerakuntza handiak –aurrerakuntza ia iraultzaileak– era-
gin zituzten, euren aurrekoei begira.

Ezin da hezkuntzarik izan, hori oinarritzeko teoriarik ez badago. Gizate-
riaren bilakaerak zenbait eredu erakutsi dizkigu. XVIII. mendearen erdialde-
tik, gizateriaren idealak esangurarik zabalenean ulertu behar dira; ideal ho-
riek printzipio argi eta sistematikoen bitartez prestatu izan dira. Hezkuntza
berezko prozesua da, ez, ordea, prozesu artifiziala. Hezkuntzaren bitartez,
berezko indarrak hedatzen dira eta, horrekin, haurraren garapen pertsonala
eta gaitasun guztien bilakaera lor daitezke, betiere, perfekzio handiagoa er-
diesteko.

Hezkuntza horren xedea ez da gizakiaren jokabidea hobetzea, banakako
helburuak lortzeko; kontrara, xedea da gizakiari heziketa egokia ematea, gi-
zartean bizi behar den giroan eta, betiere, gainerako gizakien ongizatea kon-
tuan hartuta. Gizakiaren heziketa, beraz, gizartearen kezka bilakatu da.
Hausnarketak egiten dira, herriarentzako eskola sortu behar ote den jakite-
ko. Haurtzaroan, hezkuntza material bereziekin burutu behar da eta, gaine-
ra, metodo erabilgarriak aplikatu behar dira.

Herbarten ekarriaz geroztik, hezkuntzaren errealitateari kontzeptu uni-
bertsalekin erreparatzen zaio. Herbartek, lehendabizikoz, hezkuntzaren
zientzia sistematizatu zuen.
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Ariketak

1. Emilio izeneko lan horretatik, kapitulu bat aukera ezazu. Bertan, aurki
itzazu naturalismoari buruz islatzen diren ezaugarriak.

2. Idatz ezazu –gehienez, bi foliotan– honako gai honi buruz: zer zor dio
Pestalozzik Rousseauri eta, zure ustez, zertan gainditzen du Pestalozzik
Rousseau?

3. Haurrentzako jostailu eta materialetan espezializatuta dagoen denda ba-
tera joan zaitez. Horren ezaugarriak azter itzazu, eta egiazta ezazu zein
eragin izan dezaketen Fröbelen dohainek.

4. Aldera ezazu denda espezializatu horretako materiala haur eskola batean
dutenarekin; horretarako, bisita egin beharko duzu haur eskola horretara.
Bost jostailu aukera itzazu, eta lerro gutxi batzuetan adieraz ezazu nola era-
biliko zenituzkeen jostailu horiek, hiru urtetik sei arteko haurrak hezteko.

5. Entsegu laburra –bi orrialdetakoa, gutxi gorabehera– idatz ezazu. Entse-
gu horretan saia zaitez hurrengoa frogatzen: bigarren hezkuntzako edo
unibertsitateko irakasle batek, hezkuntza egokia emateko, hezkuntza
zientzien gaineko jakite zientifikoak izan behar ditu.
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3. Kapitulua

Deweyren esperimentalismoa eta zientifismoa. 
Eskola berriaren teoriak eta metodoak
EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Kapitulu honetan, Aro Garaikideko hezkuntza teoriak azalduko
ditugu. Hezkuntzaren arloari dagokionez, Rousseau, Pestalozzi
eta Fröbelek hainbat aldaketa eragin zituzten kontzeptuetan. Ho-
riek abiapuntu gisa hartuta, hamaika esperientzia burutu ziren,
pedagogia transformatu nahian. Halako esperientziak antolatu zi-
ren Estatu Batuetan eta Europan, batik bat, XIX. mendearen bu-
kaeratik XX. mendeko lehen herena arte. 
Lehendabiziko zatian, zenbait argibide emango ditugu Deweyren
sistematizazio pedagogikoari buruz. Deweyk, arlo horretan, egun-
doko eragina izan zuen. Izatez, ez zen psikologoa, ezta pedagogoa
ere, filosofoa baizik; edo, beharbada, hiru-hirurak harengan batzen
ziren. Deweyk etengabeko kezka izan zuen bere bizitza luze horre-
tan zehar. Haren kezka zen, hain justu ere, gazteen hezkuntza al-
datzeko beharra. Aldaketa horren ondorioz, eta eskolatik abiatuta,
gizarte berri eta zuzenagoa lor zitekeela uste zuen Deweyk. Haren
aburuz, hezkuntza da esperientzia etenik gabe berregituratzea; be-
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rregituratze horrek zentzua eta gaitasuna ematen ditu, hurrengo
esperientziak zuzendu eta antolatzeko. Bizitzak ez du bere egiazko
gizarte esanahia izango, baldin eta bizitza hori ez bada etenik ga-
be berrantolatzen.
Bigarren zatian, Eskola Berriaren mugimendua aztertu eta des-
kribatuko dugu. Horretarako, eskola horretako teoria eta autorerik
garrantzitsuenak aztertuko ditugu. Era berean ere, haien metodo-
ak arakatuko ditugu, horiek zer-nolako eragina izan duten jakin
ahal izateko. Azpimarratu beharrekoa da Eskola Berria mugi-
mendu uniformea ez izatea. Aitzitik, eskola horretako kide guztiek
printzipio erkide batzuk dituzte eta, horietatik abiatuta, hezkun-
tzako korronte eta errealitate desberdinak sortzen dira. Korronte
horiek ikastegiak antolatzen dituzte eragingarritasun handiagoare-
kin eta, zalantzarik gabe, ikasleari zerbitzu hobea eskainiz. Esko-
lari buruzko ulerkera berri horretan, ikaslea da ekintza guztien er-
digunea; bera da hezkuntzaren gorengo balioa. Ulerkera horrek
arrakasta handia izan zuen, eta badu oraindik gure egunotan ere.

1. Deweyren esperimentalismoa eta zientifismoa

J. Deweyren lana ulertzea errazago gertatzen da, egile horren biografia kon-
plexu eta esanguratsua jakinez gero. Dewey laurogeita hamahiru urte bizi
izan zen –1859.etik 1952.era– eta, garai hartan, aldaketa sakonak gertatu zi-
ren, zientzia eta gizartearen arloan. Aldaketa horien ondorioz, eztabaida bi-
ziak izan ziren eta, zalantzarik gabe, gizateriarentzat egundoko aurrerakadak
gertatu ziren1:

Dewey, interesetan, balio anitzekoa zen; gaitasunetan, berriz, aldartetsua.
Izaera hori gorabehera, beti izan zen demokraziaren eta gizarte aldaketaren
filosofoa. Aldi berean ere, ikerketa zientifiko-psikologikoaren ordezkari eta
zabaltzaile izan zen hezkuntzaren arloan2.
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Dewey Burlingtonen jaio, Vermonteko Unibertsitatean graduatu eta
Pennsylvanian irakasle gisa hasi zen jardunean. Filosofiako Doktoregoa lor-
tu zuen Baltimoreko Unibertsitatean eta handik alde egin eta gero, 1844. ur-
tean, Michigango Unibertsitatean hasi zen irakasten. Garai hartan, G. H.
Mead-en gizarte psikologiaren eraginez, eta W. James-en printzipio psikolo-
gikoak aintzat harturik, Dewey gizakiari buruzko ulerkera moldatzen hasi
zen. Haren ustez, gizakia organismo aktiboa da eta, geldiro-geldiro, itxuratu
egiten da, bere ingurunearekin harremanetan jarri ahala.

1894. urtean, Chicagoko Unibertsitatean3 hasi zen eskolak ematen. Chi-
cago industrigune handia zen sasoi hartan eta, horregatik, Europako etorkin
asko ere bertara hurbildu zen. Testuinguru horretan, Deweyk arreta jarri
zuen industriek eragindako deshumanizazio eta marjinazioan. Horien ingu-
ruan hausnarketa egin eta gero, psikologian sakontzen hasi zen, hezkuntza-
ko zientzia eta praktikaren oinarri gisa4. Dewey Filosofia, Psikologia eta Pe-
dagogiako katedradun izendatu zuten eta, harrezkero, Pedagogiako
Departamentua sortu zuen. Horrekin batera, gogoan izan behar da, orduko,
F. W. Parker-ek sortua zuela eskola esperimentala. Bada, Deweyk eskola es-
perimental hori eskola laborategi bilakatu zuen (laboratory school), unibertsi-
tateari erantsita. Eskola horretan, bere emaztearen laguntzarekin, hezkuntza
progresiboaren inguruko esperientziak egin zituen. Horrela, hezkuntzari bu-
ruzko teoria eta praktika bateratu zituen.

Etapa horretan, Deweyk bere lanik garrantzitsuenak idatzi zituen: Mi cre-
do pedagógico (1897), La escuela y la sociedad (1899) eta El niño y el programa
escolar (1902). Lan horietan, Deweyk bere teoria eta ulerkeren alde egin
zuen. Haren aburuz, hezkuntzak berebiziko garrantzia du gizartea eralda-
tzeko tresna nagusia delako. Halaber, eskola gizarteratzeak egundoko inpor-
tantzia zuen Deweyrentzat.

Eskola laborategiaren esperientzia bukatu egin zen, barneko arazo ba-
tzuen ondorioz. Behin hori amaitutakoan, Deweyk bere hurrengo etapa aka-
demiko handia egin zuen beste unibertsitate batean, alegia, New Yorkeko
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Unibertsitatean. Psikologiaren arloan, unibertsitate hori zen Ipar Amerikako
funtzionalismoaren gunerik garrantzitsuenetarikoa. Izan ere, Dewey New
Yorkera heldu zen 1905. urtean, eta bertan geratu zen irakaskuntzan erreti-
roa hartu arte, 1930. urtean hain zuzen ere. Bertan idatzi zuen bere lanik eza-
gunena: Democracia y Educación (1916). Liburu horrek kolokan jarri zuen or-
du arteko hezkuntza sistema, eta eztabaida sutsuak sortarazi zituen Estatu
Batuetan. Hurrengo hogeita bi urteetan, eta New Yorken hil arte (1952), De-
wey jardunean ibili zen hezkuntzaren arloan, eta eragin izugarria izan zuen
–ez, ordea, kritikarik gabeko eragina–, Europako eta Estatu Batuetako pen-
tsamolde eta ekintza pedagogikoan.

Deweyren esperimentalismoak oinarri teorikoak ditu, haren lanetan ikus
daitekeen bezala5. Lan horietan, Deweyk deskripzio praktikoak ematen di-
tu, eskoletan egindako jarduerari buruz, eskola horietan halako printzipioak
aplikatzen direnean. Eskola esperimentalen helburua da haurrari erakustea
nola bizi behar duen egiazko munduan. Deweyk bere esperientzia eraman
zuen praktikara, Chicagoko Unibertsitateko eskola laborategian. Unibertsi-
tate horrek goreneko ospe intelektuala erdietsi zuen, Rockefeller handikiak
egindako dohaintza oparoen ondorioz. Dohaintza horien bitartez, Amerika-
ko intelektualik ezagunenak kontratatu zituen unibertsitateak eta, era bere-
an ere, jarduera berritzaileak burutu zituen. Deweyk esperientzia hori gau-
zatu zuen, goi mailako printzipio hau aplikatuz: “ekintzaren bidez ikastea”
(learning by doing); Herbarten pedagogia klasikoaren arabera, aldiz, “hezike-
taren bidez irakastea”. Deweyk, hasieran, ikasle gutxi batzuk izan zituen;
ikasleok gizarte maila liberaletakoak ziren, eta Deweyk harreman estuak
izan zituen haien gurasoekin, eurokin hainbat bilera, elkarrizketa eta hitzal-
di egiten baitzituen, bere teoria eta esperientzia metodologikoak argitzeko,
bai eta eskolako jarduna azaltzeko ere.

Deweyren ulerkera teorikoak honako uztarri hau du: haurraren ezaugarri
nagusia iragazkortasuna denez gero, haurrak esperientziatik ikasi behar du.
Hortaz, haurrarengan sustatu behar dira, berezko joera gisa, maiz-sarri gal-
derak egitea, arakatzea eta ikertzea. Deweyren ustez, zientziak eta indus-
triak egundoko aldaketa eta aurrerakadak izan dituzten bezala, hezkuntza
ere jardunerako prozesu demokratikoa izan behar da eta, prozesu horren gi-
dalerroa metodo zientifikoa izan behar da. Errealitate esperimental horren
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barruan, Deweyk zenbait irizpide landu zituen, eta irizpide horiek eskolako
errealitatearen osagai guztiei aplikatu zizkien.

Irakasleen inguruan, Deweyk uste zuen irakasleok erantzukizunik han-
diena dutela teoria eta praktika elkarrekin lotzeko prozesu horretan. De-
weyk hiru irakasle eredu sortu zituen; hiru horiek lankidetza estuan jardun
behar dute. Ereduok hauexek dira: a) ikerketa hutsean dihardutenak, bera
bezala; b) gelan parte hartu eta gela hori ikerketa toki bihurtzen dutenak; eta
c) ikusi eta ikertzeko abilezietan trebaturik dauden irakasleak, hipotesiak
azaldu eta egiaztatzeko laguntza ematen dutenak.

Eskolaren eguneroko jardunbidean, Dewey irakasle eredu zehatz bat
sustatzen saiatu zen. Eredu horren arabera, irakaslea goi kualifikaziodun
profesionala izan behar da, hots, irakasleak prestakuntza handia izan behar
du bere arloan. Irakasle horrek etengabeko kezka izan behar du haurrarekin
jokabidearekin, eta hori ikertzen ibili behar da behin eta berriro. Are gehia-
go, irakasleak bere esperientzien inguruan ere hausnartu behar du, eta hez-
kuntzako estrategiak maiz-sarri aldatu behar ditu, kasuan-kasuan lortutako
emaitzen arabera. Eredu hori modu zientifikoan aplikatu ahal izateko, De-
weyk honako ideia hau landu zuen: arlo bakoitzean, irakasle espezialista bat
izan behar da. Irakasle horiek departamentuetan antolatu behar dira, eta de-
partamentuko zuzendariak unibertsitateko irakasleekin batera jardun behar
du, guztiek ere euren iritziak eman behar dituztelako, hezkuntza prozesuan
aplikatutako teoria eta irizpideei buruz. Iritziak eman beharko dituzte, oro-
bat, bestelako ikerketa pedagogikoetan ere.

Deweyren ustez, ikasleak gauza berriak ikas ditzan nahitaezkoa da gaia-
ren alde logikoek eta haurraren interesek bat egitea. Horren inguruan, De-
weyk eredu zehatza ezarri zuen, haurrak eskolan duen bilakaerari buruz eta,
zehatzago, bilakaera horren etapa desberdinei buruz. 4 eta 6 urte bitartean,
eskuak erabiltzeko abilezia eta ahoz komunikatzekoa garatu behar dira, he-
ziketaren bitartez. 8 eta 12 urte bitartean, irakurketa, idazkera eta kalkulua-
ren gaineko ikasketa sistematikoak burutu behar dira; era berean, ikusi eta
esperimentatzeko jarrerak landu behar dira; eta, azkenik, gai sakonagoen
gaineko azterketak has daitezke (konparazio baterako, geografia, historia eta
zientziei buruzko azterketak). Nerabezaroaren hasieran, oso garrantzitsua da
bigarren hezkuntzarako bidea egoki egitea eta bertara sartzeko prestakuntza
ematea.

Deweyk curriculuma egituratu zuen, “okupazio” deiturikoak oinarri gisa
hartuta. Horren arabera, eskolaurreko garaietan, ikasleak eguneroko jardue-
rak egiten ohitu behar dira edo, behintzat, ohitura hori hartzen hasi behar di-

DEWEYREN ESPERIMENTALISMOA ETA ZIENTIFISMOA. ESKOLA BERRIAREN TEORIAK ETA METODOAK

89



ra. Jarduerok izan daitezke, besteak beste, zurgintza, sukaldaritza eta lore-
zaintza. Horiek erabiliz eta, betiere, eskola eta familiaren bitartez, haurraren
jarduera berezko munduetan integra daiteke haur bizitza garatu ahal izate-
ko. Halako jarduerak errazak dira haurrarentzat, haur horrek egunero ikusi
baititu bere ingurukoak horrelako jarduerak egiten. Jarduera horietatik abia-
tuta, haurrak bere buruari galdetzen dio zein materialek osatzen dituzten
jarduera horiek eta nola diharduten; horrela, arlo horien gaineko pentsa-
menduak aurrera egiten du, eta garatu egiten da. Ikasitakoak ebaluatzeko
orduan, Deweyk hauxe proposatu zuen: irakasleek banakako nahiz gizarte-
ko jokabideei erreparatu behar diete eta, astero-astero, bilerak egin behar di-
tuzte, haurraren jokabide horiei buruz hausnartzeko. Deweyk ez zuen az-
terketarik egiten eta, orobat, ez zuen ohiko puntuaziorik ematen ere.

Horixe zen, labur-zurrean, Chicagoko eskola laborategiaren jardunbidea.
Jardunbide horrek, alabaina, kritika asko jaso zituen. Batzuek adierazi zuten
eskola horretan emandako ikaskuntza itxurazko gizarte batentzat egina ze-
goela. Izan ere, “okupazio”ak ikastegia antolatzeko oinarriak ziren, eta oku-
pazio horiek, berez, nekazaritzako gizarteari zegozkion; okupazioek, beraz,
ez zuten inolako loturarik garai hartako gizarte modernoarekin, horrek eten-
gabeko garapen teknologikoa baitzuen. Beste batzuen iritziz, eskola horre-
tan, ikasleek “gizarte ongizateari buruzko ideia barneratu” egiten zuten eta,
eskolatik atera eta errealitatea aurrez-aurre aurkitzean, zanpateko gogorra
hartzen zuten ikasleok.

Bestalde, zenbait kritikarik baieztatu zuten eskola laborategiaren abia-
buruak, “orokorrean hartuta, okerrekoak” zirela. Salbuespenez, abiaburu
horiek, helburu zehatz batzuei begira, lortzeko modukoak izan zitezkeen;
baina, orokorrean, ezin halakorik gertatu. Arean bere, egiazko hezkuntzaren
xedea da, epe luzerako, bizitzeko prestakuntza jasotzea. Ildo horretatik, es-
perimentalismoa azken muturrera eramanez gero, horri datxekion logika
kontuan hartuta, eta irakaslearen jardunak zein gidalerro iraunkor duen go-
goan izanda, honako ondorio hau atera daiteke: esperimentalismoa benetan
eragingarria izan dadin, nahitaezkoa da epe luze-luzean hori gauzatzea eta,
aldian-aldian, kontrolak egitea, zein emaitza lortu den jakin ahal izateko.

Kritika horiek gorabehera, Deweyren zuzendaritzapeko eskola laborate-
giak teoria eta praktika bateratu omen zituen. Horretarako, hezkuntzako
praktika erabili zuen, printzipio teoriko batzuen menpe. Horrela, eskola la-
borategia eredu bilakatu zen eskolari buruzko teoria berria aldarrikatzeko.
Eskola laborategiak, halaber, antolaketa zehatza ezarri zuen eta, horrekin,
egia bilakatu zen honako irizpide hau: “eskolak bizitzeko prestakuntza
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eman du eta, horrez gain, berez erkidego bat da, eta hala izan behar du gai-
nera; bertan, demokraziaren ideala gauzatzeko beharra dago”. Irizpide hori
barneratzeagatik, Dewey urrundu egin zen hezkuntza progresiboaren jarre-
retatik, zenbait kritikarik jarrera horietan kokatu bazuten ere.

Deweyren zientifismoa haren pentsamoldearen oinarrian dago. Izan ere,
Deweyren aburuz, hezkuntza oro zientifikoa izan behar da, hitz hori esan-
gurarik hertsienean hartuta. Ildo horretatik, metodo zientifikoa honetara de-
fini daiteke: hipotesien hautaketa, egiaztapen kritikoa, esperimentazioa,
gauza berriak bilatzeko irudimena erabiltzea eta etengabeko jakin mina iza-
tea. Hori kontuan hartuta, eskola gizarte laborategi bihurtu behar da. Labo-
rategi horretan, haurrek hauxe ikasi behar dute: errealitateari analisi kritiko
etengabea egitea, eta jasotako ohitura nahiz tradizioaren inguruan galdera
aktiboak plazaratzea. Deweyren iritziz, eskolak behar besteko trebetasunak
eman behar dizkio haurrari, egungo arazoak konpontzeko eta etorkizuneko
planak egiteko. Eskolako jarduerak ikerketa zientifikoan oinarrituko balira,
orduan desagertu egingo lirateke haurrek hainbeste gorrotatzen dituzten in-
posizioak.

Esan bezala, eskola laborategi bihurtu behar da. Laborategi horretan,
pentsatzeko modu desberdinak zehaztu eta horien inguruko proba egin be-
har da. Ikaskuntzaren helburua ez da jakiteak modu pasiboan barneratzea;
aitzitik, ikaskuntzaren bidez, ezezaguna bilatzeko beharra dago. Eskolan,
pentsatzen ikasi behar da, eta hori ez da besteen iritziak besterik gabe onar-
tzea –hori ez da pentsatzea–, nork bere pentsamoldea eraikitzea baino. Pen-
tsatzen ikasteko, metodo zientifikoaren pauso hauek bereizi zituen De-
weyk: a) arazo bat aurkitzeko beharra dago eta arazo horren konponbidea
bilatzen saiatu behar gara; b) beharrezkoak diren datuak jaso behar dira; 
c) konponbidea bilatzeko bidean, elkarren segidako etapa antolatuak finka-
tu behar dira; d) hipotesi bat eraiki behar da eta, ondoren, hori egiaztatzeko
beharra dago, aplikazioaren bitartez; e) hipotesia ez bada egiaztatzen, orduan
hasierako datuetara jotzeko beharra dago eta, horietan, hasierako hipotesia
beste osagai bat baino ez da izango, prozesua berriro hasteko.

Deweyren ustez, adimenaren eginkizun nagusia da hausnarketak egitea,
hots, hausnarketa pentsamenduak izatea; hori nahitaezko gertatzen da giza-
kiak bizirik iraun dezan, eta aldaketak eta aurrerapenak irabazle izan daite-
zen. Aldaketa progresiboen bitartez “pentsatzen da” edo, bestela, ez da
pentsatzen. Hori dela eta, hezkuntza lagungarri izan behar da, hausnarketa
pentsamendua lortzeko prozesuan edo, areago oraindik, hausnarketa jardue-
ra lortzeko prozesuan. Irakasleen hezkuntza helburua izan behar da, beraz,
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ikasleei jarrera zientifikoa, adimen ohitura zientifikoa edo hausnarketarako
ohitura irakastea. Horretarako oinarriak jadanik haurrengan daude, haurron
jarduerak izan duen bilakaeraren ondorioz; irakasleak oinarri horiek molda-
tu eta hezi besterik ez du egin behar.

Bizitza, batez ere eta beste ezer baino lehen, “ekintza” da, eta pentsa-
mendua, aldiz, “gizakiek bizitzaren arazo praktikoak gainditzeko erabiltzen
duten tresna da”. Garai hartako zientzia eta politikaren arloko beste aditu
batzuek bezala, Deweyk ere uste zuen zientziak indar eraldatzailea duela gi-
zartearentzat. Horretan baikortasun mesianikoz sinetsi zuela esan daiteke.

Deweyk, zalantzarik gabe, borroka biziak izan zituen hezkuntza tradizio-
nala berriztatzeko; haren ustez, eskoletan egundoko aldaketak egiteko beha-
rra zegoen. Deweyk zioenez, eskola tradizional horietan gazteei erakusten
zitzaien mundua modu finko eta bukatuan ikusten; areago oraindik, Deweyk
uste zuen eskola horietan mundua irakasten zela, hori buruz ikasiz. Deweyk
horri guztiari aurre egin zion bere teoriak landuz. Hezkuntzaren bitartez, gi-
zakiak bere jarraitutasunari hel diezaioke eta, esperientziatik abiatuta, giza-
kiak bizirik irauteko eta bere burua garatzeko teknikak ikas ditzake.

Hori lortzeko, hezkuntzaren erdigunea haurra bera izan behar da eta,
haurraren interesak oinarritzat hartuta, aurrera egin behar da hezkuntza ho-
rretan. Era berean ere, aintzakotzat hartu behar da gizarte kulturan zein si-
niste eta balio dagoen, ingurunean halakoak erabiltzen direlako. Haurraren-
gan interesa piztu behar da, haur hori bere kabuz gauzak aurkitzeko gauza
izan dadin. Horretarako, gorago esan bezala, Deweyk okupazioen metodoa
erabili zuen. Metodo horren helburua zen, hain zuzen ere, eguneroko bizi-
moduaren egintzak sustatzea eta haurrek oinarrizko jarduerekin zerikusia
duten jardueretan parte hartzea.

Deweyren sistematika osoan, honako printzipio hau antzeman daiteke:
ekintzaren bidez irakastea. Printzipio horri helduta, ikaskuntza gauzen gai-
neko ekintza prozesua da; ez da, ordea, datuak modu pasiboan jasotzeko
prozesua. Haurraren askatasuna eta ekimena aintzat hartu beharrekoak dira,
jarduera gizakiaren oinarrizko ezaugarria delako; gizakiak etengabe dihardu
bere bizitzaren jarraitutasunari eusteko. Horregatik, eta kontrakoa gizakia-
ren beraren aurkakoa den heinean, Deweyk ohikeriazko ikaskuntza meka-
nikoa baztertu zuen. Dena den, argitu behar da Deweyk baztertu zuela, oro-
bat, hezkuntzako kaos edo anarkismoa. 

Jarduera eskolako eragile iraunkorra izan behar da egundoko garrantzia
duelako, eta horrek haurraren eskola eguneko zatirik handiena bete behar du,
baita mugimendu fisiko gisa hartuta ere. Deweyk altzari klasikoak baztertu zi-
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tuen, horiek subjektuei eragozten dietelako behar bezala mugi daitezen. Era
berean ere, Deweyk material sinbolikoa, liburuak eta mapak baztertu zituen,
horiekin haurrak ez duelako inolako loturarik errealitatearekin. Garrantzitsue-
na da egiazko esperientziak antolatzea eta arazo praktikoak konpontzea.

Azalpen horien guztien berezko aplikazioa lortzeko, Deweyren kezka
handia zen nola gauzatu behar den baloreen gaineko hezkuntza. Zentzuzkoa
denez, Deweyk ez zuen onartu inposatutako sistema axiologikoa. Aitzitik,
moralaren alde egin zuen, betiere, moral hori ikasi denean, gizarte inguru
zehatza ikusi eta bertan parte hartzeagatik. Irakasleak laguntza eman behar
dio haurrari eta, horretarako, egoera iskanbilatsuak aurkeztu behar dizkio,
haurrak partaidetza demokratikoaren baloreak ikas ditzan.

Deweyren iritziz, berriz diogu, hezkuntza bide bat besterik ez da gizaba-
nakoa gizartera egokitzeko; aproposena horixe da, gizartean bizitzen ikaste-
ko. Hori lortzeko, bi modutara jardun daiteke. Jarduteko lehenengo modua
tradizionala da. Modu tradizional horretan, balio nagusia da indarreko ohitu-
rei eustea. Jarduteko beste modu bat da, ordea, aldaketa progresiboa pres-
tatzea, subjektuen interes eta askatasuna abiaburu moduan hartuta. Biga-
rren modu horretan, esperientzia etenik gabe berrantolatu behar da gizarte
industrial garatu eta zuzena lortzeko.

Deweyk, egia esan, ez zuen teoria itxirik proposatu, balore multzo berri
bat baizik. Eskola gizarte bizia da eta, horregatik, eskolako planteamen-
duak, oinarrian, gizarte planteamenduak izan behar dira. Gizarte demokrati-
koetan pertsona orok joan behar du eskolara. Estatuak hezkuntza kontrola-
tu behar du eta, hezkuntza horren bitartez, ikasleak heziketa jaso behar du,
bizitzeko eta gizarte ingurunearekin ohitzeko. Irakasleek printzipio demo-
kratikoen gaineko prestakuntza izan behar dute, eta hezkuntzaren eta gizar-
te ingurunearen arteko zubi lana egin behar dute, ikaslea bere ikaskuntza
zuzentzeko gauza izan dadin.

Deweyren lanen artean, aipagarriena da Cómo pensamos izenekoa6. Ber-
tan, Deweyk hausnarketa pentsamendua jaso zuen, irakaskuntza/ikaskuntza
deituriko hezkuntza prozesuari buruz. Bertan, halaber, pentsamendu horren
oinarriak aztertzen zituen Deweyk, bere jarduera intelektual osoa eta bere
hezkuntza praktika osoa horretan eman zituen eta.
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2. Eskola Berriaren mugimendu pedagogikoa

Mugimendu hori hemeretzigarren mendearen bukaeran sortu zen. Mugi-
menduaren xedea zen, hain zuzen ere, hezkuntza berriztatzea eta eskolako
arazoei aurre egitea. Ez zen izan, ordea, erabereko mugimendua, sistema pe-
dagogiko zehatzari erantsia. Haatik, sasoi hartan sortutako entsegu gehienak
barneratu zituen, eta erro-errotik aldatu zuen eskola, eskola tradizionalaren
idoloak –irakaslea eta programa– aldatu zituelako eta, horien ordez, hez-
kuntzako prozesu didaktikoari dagokionez, ikaslea jarri zuelako erdigunean.
Eskola Berria, hezkuntzako mugimendua izanik, mugimendu guztiz prakti-
koa da. Sorreran behintzat, mugimendu hori eskola pribatuetan gauzatu zen,
batik bat. Geroago, mugimendu horren ulerkera eta teoriak Europako he-
rrialde desberdinetako sistema publikoan barneratu ziren, behin Bigarren
Mundu Gerra bukatu eta gero. Egin-eginean ere, Eskola Berriaren mezua
oso sakona zen hezkuntzaren aldetik eta egundoko eragina izan zuen arlo
horretan. Gaur egun, Eskola Berriaren printzipioak ezin dira alde batera 
utzi; ez dira zaharkituta geratu eta oraindik indarrean daude. Egia esateko,
irakasle berritzaileen artean ohikoak dira haren estiloa eta pentsaera.

XIX. mendean, eskolako sistemen sorrerari forma eman zitzaion. Herrial-
de desberdinetan, indartu egin zen giza eskubideei buruzko ulerkera eta, gi-
za eskubide horien erdigunean, herrialdeok honako aldarrikapen hau egin
zuten: gizaki guztiak berdinak direnez gero, berdintasun horrek berarekin
dakar gizaki guztiek hezkuntzarako eskubidea izatea; bestela, berdintasuna
ez da benetakoa izango, itxurazkoa baino7. Axioma horrekin bat etorriz, es-
kola nahitaezko, unibertsal eta dohainekoa izan behar da; horren ondorio gi-
sa, eskola kopurua arras gehitu zen. Hasieran, eskola berriztatzea baino
gehiago, eskola zabaltzea zen premia nagusia. Baina, berehalakoan, eskola
zabaltzeak ageri-agerian utzi zituen egiazko hainbat egoera eta arazo. Egoe-
ra eta arazo horien ondorioz, eskolaren problematika beste modu batera
azaltzeko beharra zegoen, batez ere, ikaslearen beharrizanak sakon-sakon
aztertuz. Rousseau, Pestalozzi eta Fröbelek baieztatua zuten hori eta, horre-
gatik, mugimendu honen aitzindaritzat har daitezke.
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Eskola Berriaren ulerkerak, autore horien teoria eta printzipioez gain, Tols-
toi eta Ellen Key-ren teoria eta printzipioak jaso zituen. Biok hezkuntzako
forma tradizionalak kritikatu zituzten; kritika horiek zentzuzkoak ziren, gizar-
te hartan azkar gertatutako aurrerapen teknologikoak aintzat hartuz gero. Be-
rebiziko eragina izan zuten, esaterako, haurren psikologia eta biologian izan-
dako aurrerapenek. Era berean ere, erabakigarri izan zen eskolaren gizarte
eginkizuna gogoan izatea. Testuinguru horretan, haurraren arazo biologiko eta
psikologikoak aztertzeko interesa sortu zen. Horrekin batera, eta irakasteko
ardura alde batera utzi gabe, ikasteko erabiltzen diren mekanismoei buruzko
hausnarketak egin ziren. Horrela, paidologia garatu zen, haurraren inguruko
zientzia bateratu gisa. Garatu egin ziren, halaber, antropologia pedagogikoa,
hezkuntzako biologia eta psikopedagogia. Geroago, psikologia ebolutiboa,
ikaskuntzaren psikologia eta nortasunaren psikologia landu ziren. Horrekin
guztiarekin, pedagogia eta didaktika esperimentalen oinarriak finkatu ziren.

Lehendabiziko eskola berriak Ingalaterran agertu ziren, public schools ize-
neko horien aurrean, hezkuntza arloan aukera berriak eskaintzeko. Eskola
berriak, berebat, Frantzian, Alemanian, Belgikan, Italian eta Suitzan, 1880.
urteaz geroztik, agertu ziren. Esanguratsua da, 1889.ean, C. Reddie-k Ab-
botsholme-n sortutako eskola, Ingalaterrako landa gune batean. Eskola har-
tako oinarrizko ideiak hauexek izan ziren: eskola ez da bizitzatik aldenduta-
ko tresna artifiziala izan behar, mundu erreal txiki bat eta praktikoa baizik.
Eskolan harremanetan jartzen dira haurrak naturarekin, bai eta gauzen erre-
alitatearekin ere; bertan, fenomenoen teoria ez ezik, horien praktika ere ira-
katsi behar da. Ideia hori Britainia Handitik hedatu zen J. H. Badley-k Be-
dales-en sortutako Eskolari esker eta, geroago, handik kontinentera igaro
zen. Ildo beretik joaten ziren Frantzian E. Demolins-ek sortutako École des
Roches eta Alemanian, non eredu ingelesari jarraitzen zion eskola berria
erraztasunez hedatu baitzen, Lietz-eko Landa Hezkuntzarako Etxea eta
Wyneken-eko Eskola Erkidego Askeak.

Pedagogiaren arloko esperientzia, ideia eta aurrerapen horiek biziki he-
datu ziren. Ondorenez, eskola desberdinak sortu ziren; eskola horien helbu-
rua zen, izan ere, irakaskuntzaren jardunbidean aldaketak egitea. Horrega-
tik, eskola horiei eskola “berri” izena jarri zitzaien8. Eskola horien guztien
printzipioak antzekoak izan arren, eskola horiek ez ziren guztiz homogene-
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oak. Bestalde, hezkuntzako profesionalek ere elkarteak sortu zituzten. Pro-
fesional horiek, euren asmo eraldatzaileak aurrera ateratzeko, hezkuntzako
biltzar eta bilerak egiten zituzten (nazioaren esparruan nahiz nazioarteko es-
parruan), irakasleen arteko elkartrukeak izaten ziren, eta abangoardiako
hainbat argitalpen, entsegu eta aldizkari pedagogiko sustatu zituzten he-
rrialde desberdinetan: Pour l´Ére Nouvelle, Frantzian; The New Era, Ingalate-
rran; La Nueva Era, Txile eta Argentinan; Progressive Education, Estatu Ba-
tuetan; eta, orobat, Lorenzo Luzuriagaren Revista de Pedagogía, Espainian.

Lan eta kezka horiek guztiak bateratu eta koordinatzeko, 1899. urtean,
Adolfo Ferrière-ren ekimenez, Bureau International des “Écoles Nouve-
lles” sortu zen Genoan (Suitzan); Ferrière bera arduratu zen eskolaren zu-
zendaritzaz. Eskola sortzeaz geroztik, Genoako hiria koordinazio zentro
bihurtu zen, garai hartako hezkuntza arazoen arloan. E. Claparéde-k, bestal-
de, 1906. urtean, hiri horretako unibertsitatean eta, zehatzago, Psikologiako
Laborategiaren barruan, Psikologia Pedagogikorako Mintegia sortu zuen;
mintegi horrek erantzuna ematen zien hainbat irakaslek egindako eskariei,
irakasleok ideia berrietan interes handia zutelako. Unibertsitate horretan
bertan, 1912. urtean, J. J. Rousseau Institutuari forma eman zitzaion.

Deweyren pragmatismo pedagogikoaren printzipioak oinarritzat hartuz,
Eskola Berria hasi zen Estatu Batuetako eskola progresiboaren ideiak bir-
planteatzen. Printzipio horien arabera, eskola gizarte bizia da eta, bere plan-
teamenduak, oinarri-oinarrian, gizarte planteamenduak dira: ikaslea bizitza-
rako prestatu eta gizarte ingurunearekin harremanatu behar da ohitzeko.
Deweyren korronteaz gain, Kerschensteinerren Lan Eskolan ere, 1910.etik
1920.era, mugimendu honek zenbait sistema didaktiko garrantzitsu sortu
zuen: Dalton Plana, Winnetka Sistema eta, orobat, Morrison-en Unitate Di-
daktikoen Sistema. Horiek guztiak kontzeptu zabalago baten oinarria izan
ziren, non eskola lana “proiektu” edo “lan unitate”en bitartez antolatzen
den, beti ere horiek esperientzia integratu gisa hartuta. Iberoamerikari da-
gokionez, L. Filho-ren liburua nabarmendu behar da.

Europan, mugimendu berritzaile horrek lorpen metodologiko anitz eta
desberdinak izan zituen. Esanguratsuenak dira –zabalkunde handia lortu
zutelako– Montessoriren metodoa eta Decrolyrena. Bi-bion jatorria berbera
izan zen, biek ere “arazoak dituzten” haurrak aztertu zituztelako. Gainera,
medikuek sortu zituzten biok, halako subjektuak berreskuratzeak dituen
arazoen aurrean. Horien espezialitatea izan zen metodo berri eta egokiak
sortzea haien hezkuntza bideratzeko. Bi sistema horietan, bizitzari balio
handia ematen zaio: goreneko ondasunak dira bizitza bera eta horren gara-
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pen osoa. Horregatik, bi sistema horiek hasierako baldintza gisa onartu zu-
ten hurrengoa: gizakia denez gero, haurraren askatasuna. Haur bakoitzak be-
re bizitza bizi behar du eta hori zabaldu behar da. Baldintza hori garden-gar-
dena da Montessorirengan. Honek ahalegin handiak egin zituen lehen
adineko haurren hezkuntzan. Baldintza berbera barneratzen du Decrolyk
ere; baina horren biologismoa bigunduta dago, gizarte bizitzaren baldintzei
garrantzi handiagoa ematearen ondorioz.

Eskola berriek, beraz, ezaugarri bereziak zituzten. Eskola horiek, ezari-eza-
rian, hobetu egin ziren, zenbait ikerketaren ondorioz, hainbat proposamen egin
zirelako. 1921. urtean, Calais-en, Liga International pour l´Éducaction Nouve-
lle izenekoa antolatu zen; liga horren estatutuek Eskola Berriaren oinarri eta
orientazioak jaso zituzten. Hasieran, hogeita bederatzi oinarri izan ziren. Lehe-
nengo biak antolaketa orokorrari buruzkoak ziren; beste hamar, heziketa inte-
lektualari buruzkoak; eta, bukatzeko, azken bederatzi printzipioak hezkuntza
moral, estetiko eta erlijiosoari aplikatu zitzaizkion. Bigarren Mundu Gerraren
aurretik, Ligak zerrenda osatu zuen hogeita hamargarren oinarria gehituz; oi-
narri horrek aparteko eragina izan zuen9. Oinarri horiek guztiek ez zuten adie-
razten, ordea, lortutako errealitaterik; aitzitik, etorkizunean garatu beharreko
programa eta printzipioak islatzen ziren oinarrion bitartez10. Hezkuntzako iriz-
pide horiek oso sendo eta berritzaileak ziren, garai hartako hezkuntzaren ba-
rruan. Gerogarrenean ere, herrialde desberdinetan, irizpideok hezkuntzako
eragin handia izan dute, irakaskuntzaren ulerkerari eta hezkuntzako eraldake-
tei dagokienez11. Irizpide horiek, laburbilduta, hurrengoak dira12:
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9 “Eskola Berriak, haur bakoitzarengan, etorkizuneko herritarra prestatzen du, horrek
aberriarekin dituen eginbeharrak bete ditzan, bai eta gizateriarekin dituenak bete ditzan
ere”. Eskolan, beraz, bakerako printzipio hori ezarri zen eta, geroago, horixe izan zen arrazoi
nagusia, UNESCO izenekoa sortzeko.

10 Gerra arteko sasoian, ideia horiek zabalkunde handia izan zuten. Eskolaren eremutik
kanpo ere, egundoko eragina izan zuten. Horren adibide gisa aipa daiteke Genoan, 1924. ur-
tean, Haurraren Eskubideei buruzko Adierazpena aldarrikatzea eta, geroago, 1959. urtean,
Nazio Batuen Erakundeak adierazpen hori onestea.

11 Nolanahi den ere, irizpide horietako batzuk desegoki gertatu ziren, esaterako, erdi-
barnetegietan bizitzea. Zernahi gisaz, irizpide gehienak aplika dakizkioke, gaur egun ere, ka-
litatedun eskolari.

12 Gaztelaniara itzuli diren testuen artean, klasikoena erabili izan dugu. Testu horrek,
ezaugarriak zerrendatzean, Ferriére-ren ildoari eusten dio. Testua jarraikoa hauxe izan da: L.
Luzuriaga (1931), La nueva escuela pública, Madril, Publicaciones de la Revista de Pedagogía,
23. orrialdetik 38.erakoak. Oinarri bakoitza beste azpikontzeptu batzuetan zatitzen da; beraz,
oinarriak guztiz ulertu ahal izateko, eskuliburu klasiko hori kontsulta daiteke.



Antolaketa orokorra
1) Eskola berri publikoa, izatez, hezkuntza esperimentalerako laborate-

gia da.
2) Eskola berri publikoa, izatez, erdibarnetegia da.
3) Eskola berri publikoa hiritik hurbil dago.
4) Eskola berri publikoak taldeka banatzen ditu ikasleak
5) Eskola berri publikoak bi sexuei batera ematen die hezkuntza.
6) Eskola berri publikoak garrantzi handia ematen die eskulanei.
7) Eskola berri publikoak arreta berezia jartzen du, tailerreko lanetan,

lugintzan eta etxeko animalien zaintzan.
8) Eskola berri publikoak haurrengan piztu nahi ditu lan askea eta tal-

deko lana.
9) Eskola berri publikoak haurraren bizitza fisikoa garatzen du, joko, ki-

rol eta gimnastikaren bitartez.
10) Eskola berri publikoak ibilaldiak, kanpamentuak eta eskola udale-

kuak antolatzen ditu.

Bizitza intelektuala
11) Eskola berri publikoak, batik bat, ikasleen kultura orokorrari errepa-

ratzen dio.
12) Eskola berri publikoak aukeratzeko askatasuna ematen die ikasleei,

neurri batean behintzat.
13) Eskola berri publikoaren kasuan, hezkuntzaren oinarri dira obserba-

zioa eta esperimentazioa.
14) Eskola berri publikoak ikaslearen jarduera pertsonala lortu nahi du.
15) Eskola berri publikoak aintzakotzat hartzen ditu haurraren berezko

interesak.

Ikasketak antolatzea
16) Eskola berri publikoak aintzakotzat hartzen du ikasleek banan-ba-

nan egiten duten lana.
17) Eskola berri publikoak kontuan hartzen du, orobat, talde lana.
18) Eskola berri publikoan, goizez ikasten da, batik bat.
19) Eskola berri publikoan, gai gutxi ikasten dira egunero.
20) Eskola urteak hiruhileko kurtsoak izango ditu.

Gizarte hezkuntza
21) Eskola berri publikoa, izatez, eskola erkidegoa da.
22) Eskolako ikasleak ere erkidego horren partaide dira.
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23) Eskola berri publikoan, buru edo tutoreak aukeratu behar dira.
24) Eskola berri publikoan, elkartasuna garatzen da.
25) Eskola berri publikoak ahalik eta gutxien erabiltzen ditu sariak eta

zigorrak.

Hezkuntza artistiko eta morala
26) Eskola berri publikoak emulazioa sustatzen du.
27) Eskola berri publikoan, edertasun giroa izan behar da.
28) Eskola berri publikoak taldeko kantuak eta musika lantzen ditu.
29) Eskola berri publikoak ikasleen kontzientzia morala piztu nahi du.

Bakerako hezkuntza
30) Eskola Berriak, haur bakoitzarengan, etorkizuneko herritarra pres-

tatzen du, horrek aberriarekin dituen eginbeharrak bete ditzan, bai
eta gizateriarekin dituenak bete ditzan ere.

Eskola Berriak hainbat teoria biltzen ditu bere baitara. Teoria horiek ez
dira doktrinak luze eta zabal landutako azalpenak. Haatik, gorago esan be-
zala, teoria horiek kezkak besterik ez dira, ikastegietan ohitura berriak sar-
tzeko. Egin-eginean ere, Eskola Berria ez zen teoria hutsetan geratu; kon-
trara, ekintza praktikoen mugimendua izan zen. Mugimendu hori
berritzaile, zabal eta anitza izan zen, eta esperientzia eta sistema didaktiko-
en bitartez gauzatu zen, esperientzia eta sistema horiek oso baliotsu eta in-
teresgarri gertatu zirelako13. Eskola Berriak baztertu egin zituen, hala nola,
formalismoa eta intelektualismoa, bizitzatik aldentzea, espiritua aintzako-
tzat ez hartzea eta haurraren beharrizanei ez erreparatzea. Horrekin batera,
Eskola Berriak mekanismo berritzaileak sortu zituen, haurra bere osotasu-
nean aintzat hartzeko (sentimenduak, adimena, borondatea). Eskola Berria-
ren programa eta metodo guztietan, berezko interesa antzeman daiteke, eta
interes hori ez da sortzen aldez aurretik asmatutako ideietatik. Interesei da-
gokienez, Eskola Berriak adin bakoitzean nagusi diren interesak hartzen di-
tu kontuan, eta haurraren psikologia ere gogoan hartzen du. Banan-banan
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egindako lanak lehentasuna du; horrekin, haurrak bere erritmoaren arabera
egiten ditu aurrerapenak. Talde lanaz denaz bezainbatean, lan hori burutzen
dute gurari berberak izan eta aurrerapen maila berbera dutenek. Eskola Be-
rria hobeto ulertu ahal izateko, mugimendu horrek baitaratzen dituen teo-
riak azal ditzakegu, labur-labur bada ere. Mugimendua, sorreran behintzat,
oso berritzailea izan zen, eta gaur egungo eskola sistemek ulerkera berri-
tzaile hori bere egin dutela esan beharra dago. Horregatik, eta mugimen-
duak hezkuntzaren arloan izan zuen eragin izugarria kontuan hartuta, ezin
dugu berori ahantzi.

– Eskola bizitzaren baitan kokatu behar da. Eskolak bizitza bera izan be-
har du erdigune. Hau da, subjektuek ez dute ikasi behar erakundea-
ren mesederako, bizitzeko baizik. Eskola ezin da inola ere erakunde
estatikoa izan. Aitzitik, guztiz dinamikoa izan behar da. Eskola hori
zein gizartetan egon eta, gizarte hori bilakatzen den neurrian, eskola
bera ere bilakatu behar da. Eskola Berrikoek aitortu zuten erakunde
horiek, hasieran, aitzindari gertatu zela, usadio, mito eta ohituretan.
Zernahi gisaz, Eskola Berrikoek une hartan uste izan zuten eskolak
subjektuak prestatu behar zituela gai berrietan eta metodo berriekin.
Eskola lagungarri izan behar zen, batik bat, eguneroko bizimoduaren
arazoei aurre egiteko.

– Eskolak kontuan izan behar ditu, nahitaez, haurraren interesak. Haurra
errealitate bakarra da, eta horren inguruan gauzatu behar da, hain zu-
zen ere, eskolako programazioa eta irakaslearen jarduna. Eskola, be-
raz, paidozentriko bihurtzen da, pedagogiako korronte tradizionalen
kontra; korronte tradizional horietan, irakaslea da garrantzitsuena, ge-
lako prozesuaren barruan. Eskola Berriak, ordea, balioa ematen dio
haurtzaroari berez14, eta ez du uste haurra gizaki heldu txiki bat denik.
Haurrak bere interesak erakutsi behar ditu berez, eta haur hori moti-
batu egin behar da lan egin dezan; izan ere, lan egin beharko du, be-
harrizanak asetzen dituzten zereginetan edota interes iturri direnetan.
Haurrak autonomia izan behar du zeregin horiek guztiak burutzeko.
Haurraren interesak, ondorenez, erdigunean kokatu behar dira, edu-
kiak eta jarduerak antolatzeko orduan.
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Haurraren interesak bete behar direnez gero, horrek esan nahi du in-
teres horiek aitortu behar direla eta, etapa bakoitzean, interes horie-
kin bat datozen ekintza eta lanak proposatu behar dira15. Horrela, ikas-
leek horiek esperimentatzen dituzte eta irakasleek, aldiz, horiek
aitortu egiten dituzte. Horrek guztiak berarekin dakar programa, me-
todo eta ordutegiak malgutzea, eta irakasle onak hori bideratu behar-
ko du.

– Eskola aktiboa izan behar da. Haurraren interesak aintzakotzat hartze-
ko, eta irakaskuntza eta ikaskuntza eragingarriagoak izan daitezen, es-
kolak jarduera printzipioa aplikatu behar du, eta baliabide guztiak era-
bili behar ditu, ikasleak bere gaitasun psikomotorea erabil dezan.
Horretarako, ikaslea askatasunez bizi behar da; beste modu batera
esateko, eskolan nagusi izan behar dira berezkotasuna, autonomia eta
norberak jardutea. Eskola ezin da erabereko eta pasibo izan, ezta agin-
tekeriazko eta zapaltzaile ere.

Eskolak bultzatu edo sustatu behar du, beraz, haurraren jarduera;
horixe da printzipiorik garrantzitsuena eta esanguratsuena. Horrega-
tik, herrialde jakin batzuetan eta, bereziki, Iberoamerikan, Eskola Be-
rriaren mugimenduari Eskola Aktibo deritzo. Geroago, konstruktibis-
moak hezkuntzako printzipio garrantzitsu hori osatu du.
Konstruktibismoak azpimarratu du jarduera ezin dela izan eskulana
eta beharrizanetara zuzendua bakarrik. Horrekin batera, jarduera
intentzioen gainekoa eta adimenaren gainekoa ere izan behar da. Ho-
rrela, harreman signifikatiboak ezarri ahal izango dira, aurretiazko eza-
gutza eskemen eta ikasitako eduki berrien artean.

– Eskola egiazko bizi erkidegoa izan behar da. Eskolako bizimodua erkide-
go bizimodua izan behar da, elkartasun bizimodua, alegia. Eskola ez
da, besterik gabe, gizabanako isolatuen bilera. Kontrara, eskola egiaz-
ko gizartea da eta, are gehiago, bertan, norgehiagoka ezaba daiteke
eta, horren ordez, adiskidetasuna eta elkartasuna ezarri.

Helburu hori erdietsi ahal izateko, gurasoek eta gizarteko beste ki-
de batzuek ere –agintariek, elkarteek etab.– euren laguntza eskaini
behar dute. Laguntza hori jarduera desberdinen bitartez eman daite-
ke, eta jarduera horiek (fabrikak, tailerrak, museoak etab.) harrema-
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netan jarri behar dituzte ikasleak naturarekin eta bizi inguruarekin.
Izan ere, ikasleok elkarlanerako espiritua garatu behar dute eta, ho-
rretarako, taldeko ikaskuntza erabiltzeaz gain, gizaki eta taldeen arte-
ko elkar ulertze eta mendekotasun bizipenak burutu behar dira.

– Irakaslearen zereginari balio handiagoa eman behar zaio. Haurrari auto-
nomia eta askatasuna aitortzen bazaizkio, horrek esan nahi du irakas-
learen zeregina aldatu egin behar dela. Irakasleak, oraindik, zeregin
garrantzitsua betetzen du; baina profesionalagoa izan behar da, eta
prestakuntza hobea behar du. Ezin du bat-bateko jardunean ibili. Te-
oria eta praxiaren arteko lotura ezinbestekoa da, irakaskuntzaren era-
gingarritasuna bermatzeko. Irakasleak, ikasleekin batera, hezkuntza-
ko jarduna gauzatzen du; eta, jardun hori burutzeko, hori ulertu eta
horrekin bat egin behar du. Irakaslea ikusle zorrotza izan behar da, eta
haurren interes eta beharrizanak aurkitu behar ditu, bai eta horien gai-
tasunak suspertu ere16. Ez badu hori egiten, orduan hezkuntza ez da
egiazko hezkuntza izango eta imitazio huts bihurtuko da.

Bistan denez, teoria horiek irakaskuntzarako metodo berriak sortu di-
tuzte, eta metodo horien oinarri nagusia eskolako aktibismoa da. Halako
metodoak oso ugari izan dira eta, goian esan dugun bezala, herrialde des-
berdinetatik hedatu dira. Eskola Berriaren metodo eta teknika horiek an-
tolatzeko, zenbait irizpide pedagogiko aplika daitezke. Irizpideok honako
hauek dira:

a) Indibidualizazioa. Horren ondorioz, hezkuntza gauzatzeko, kontuan
izan behar dira ikasle bakoitzak dituen beharrizan bereziak. Irakas-
kuntza indibidualizatuz gero, haurraren gaitasun eta trebetasunak
errespeta daitezke eta, horrela, haurrak berak, bere barne-barnetik,
denik onena erakuts dezake, eta ikaskuntzako eta erantzukizuneko
egoera dinamikoan jar daiteke. Hortaz, eskolako talde bakoitzaren ba-
rruan, azpizatiketak egin behar dira, besteak beste, adina, gaitasuna
eta abarrekoak aintzakotzat hartuta. Horrela, eskola haur bakoitzaren
neurrira antola daiteke eta, ondorenez, baldintzarik egokienak ezarri-
ko dira, haurrek euren originaltasuna eta erantzukizuna gara ditzaten.
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Bistan denez, halako hezkuntzak kontuan hartzen ditu norbanakoaren
ezaugarriak, baina ez du gizarteratzea ukatzen. Printzipio hori gauza-
tzeko orduan, adibiderik esanguratsuenak hurrengoak dira: Winnetka,
Dalton, Manheim, Oakland eta Trinitate Plana.

b) Gizarteratzea. Balio hori, hezkuntzako prozesuaren barruan, aspalditik
nabarmendu izan dute hainbat pedagogok. Eskola Berriarekin, ordea,
balio hori biziberritu egin da. Pedagogia horren helburua da, izan ere,
norbanakoari erakustea nola bizi behar duen gizartean. Arean bere,
norbanakoarentzat ezinbesteko beharrizana da beste batzuekin el-
kartzea, bizi, garatu eta hobetu ahal izateko. Gizarteratze printzipioak
ez du zalantzan jartzen indibidualizazio printzipioa. Gizarteratze
printzipioak gizarte dimentsioa lantzen du, betiere, nortasunaren joe-
ra sozialak gogoan izanik. Eskolako jarduera jakin batzuk taldeka egi-
nez, ikaslearengan ohitura positiboak sortaraz daitezke, ikasle hori el-
karbizitzaz eta gizarte lankidetzaz jabe dadin; hau da, jarduerok
ikaslea prestatzen dute, bizitzen jakin dezan. Printzipio hori gauza-
tzeko orduan, esperientzia pedagogikorik garrantzitsuenak jarraikoak
izan dira: Gary eta Detroit sistemak; proiektuen metodoa; Freineten
teknikak; eta, orobat, Jena Plana.

c) Hezkuntzaren globalizazioa. Printzipio hori psikologiaren arloan sortu
da eta, zehatzago, teoria gestalikaren ondorioz edo itxuraren inguruko
eskolaren ondorioz. Horren arabera, fenomeno psikikoak modu oro-
korrean adierazten dira. Horrela, osotasunaren gaineko hezkuntzari
hasiera ematen zaio eta, hezkuntza hori antolatzeko, irizpide baterakoi
eta oso-osokoa erabiltzen da. Esan bezala, subjektuak gauzez jabetzen
dira euren osotasunean; horregatik, hezkuntzaren edukiak antolatze-
ko, osoko unitateak edota ikaslearen intereserako zentroak erabili be-
har dira. Proposamenik ezagunenak, besteak beste, Decroly, Morrison
eta Demolins metodoak izan dira. Horien garapenaren ondorioz, uni-
tate didaktikoak sortu ziren.

d) Nork bere burua heztea. Eskola aktiboaren inguruko teoriak ondorio
logiko hori eragin behar zuen. Ikaslea eskolako jarduera ororen erdi-
gunean dago; ikaslea da bere jakintasunaren eragile nagusia. Ikasleak,
bere dinamismoa antolatuz, ikasi egiten du. Hainbat esperientziak
printzipio hori izan dute kontuan. Esperientzia horien artean azpima-
rra daitezke Montessori, Agazzi eta Montesca metodoak, G. Mariotti-
ren Haurrentzako Ama Institutua eta, berebat, Lombardo Radice-ren
Eskola.
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Metodo desberdinak sailkatzeko, autoreek bide anitz erabili dituzte. Ja-
rraian, bada, sailkapenik adierazgarrienak aztertuko ditugu:

a) Luzuriagak17 egindako sailkapena, dagoeneko, klasiko bihurtu da, eta
aditu gehienek onartzen dute. Sailkapen horri helduta, lau une edo
talde garrantzitsu bereiz daitezke:
– Lehenengoa eztabaidagarri izan zen oso; talde horrek azpimarratu

egin zuen, bereziki, haurraren banakakotasuna. Talde horren or-
dezkari nagusiak izan ziren, besteak beste, León Tolstoi, Elena
Key eta Luis Gurlitt. Horiek guztiak mugimenduaren egiazko
aitzindariak izan ziren; eurongan, mutur-muturreko jarrerak antze-
man daitezke printzipio eta helburuak erradikalizatu egin zituzte-
lako.

– Bigarren taldea eraikitzaileagoa izan zen. Horren baitara bildu behar
dira hezkuntza berriaren ideiak sortu, eta horiei orientazio pragma-
tiko eta idealista eman zietenak: Dewey, Kerschensteiner, Wyne-
ken eta Ferrière. Euren eskoletan, ekintza eta teoria bateratu ziren.

– Hirugarrenak izaera antolatzailea du, eta hezkuntza kutsu nabaria-
goa ere badu. Bertara biltzen dira “eskola berri” izenekoen sortzai-
leak: Reddie, Badley, Lietz, Bertier, Geheeb, Luserke eta abarre-
koak. Horiek berezko izaerara itzultzea aldarrikatzen dute,
itzulketa erromantiko hori aldarrikatzen dute, alegia.

– Laugarrenik, eta azkenik, sasoirik tekniko eta pedagogikoena:
Montessori, Decroly, Cousinet, Washburne, Parkhurts, Mackinder
eta abarrekoak. Horiek guztiek printzipio hau azpimarratzen dute:
haurrak bere kabuz jardutea.

b) Mugimendu horien jatorrizko herrialdea zein den aintzat hartuz ge-
ro18, honako talde hauek bereiz daitezke:
– Anglosaxoniarrak: Dalton, Winnetka, Mackinder, Howward eta

beste hainbat proiektu; proiektu horiek azpimarratu egiten dute,
batik bat, banan-banan egindako lana.

– Germaniarrak: Lan Eskola edo Arbeitsschule, Jena Plana eta eskola-
ko erkidegoak; erkidego horiek, berriz, taldean egindako lana azpi-
marratzen dute.
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– Latinoak: Montessori, Decroly, Cousinet, Freinet eta Profit. Meto-
do horiek batzuen eta besteen arteko sintesiak besterik ez dira.

c) León Estebanek19, bestalde, metodo horiek sailkatu zituen, jarduera
printzipioaren arabera; haren ustez, jarduera printzipioa teoria horien
guztien oinarrian dago. Gainera, León Estebanek adinaren aldagaia
gehitu zuen; batzuen iritziz, ikasleen adina kontuan hartzean, meto-
doen aplikazioa askoz egokiago gertatzen da. Horrela, metodoen gara-
pen eta aplikazioan, aintzakotzat hartzen dira subjektuen ezaugarriak;
eta, horrekin, metodoak eragingarri bilakatzen dira. Metodoen arteko
sailkapena honetara geratzen da:
– Banan-banan egindako lanari buruzkoak: Montessori, Mackinder,

Dalton. Horiek egokiak dira lehenengo haurtzaroarentzat.
– Banan-banan zein taldeka egindako lanari buruzkoak: Decroly,

Winnetka, Howard. Horiek egokiak dira bigarren haurtzaroarentzat.
– Taldeka egindako lanari buruzkoak: proiektuak, Cousinet, Jena.

Horiek egokiak dira nerabeentzat.
– Gizarte izaerakoak: kooperatibak eta eskolako erkidegoak.
Autore horrek, beste batzuek aurretiaz egin zuten bezala, autore es-
painiarrak sartzen ditu mugimenduan, besteak beste, Manjón, Luzu-
riaga, Rufino Blanco, Ballesteros, Samper, Comas eta R. Sensat.

d) Beste autore batzuek eta, batik bat, Titone eta J. Palaciosek20, modu
orokorrean antolatzen dute sailkapena, eta aldagai desberdinak har-
tzen dituzte kontuan. Palaciosen iritziz, lehendabiziko etapa teoriko
hutsa izan zen; printzipioen etapa izan zen hori –baita erromantikoa
ere–. Etapa horretan, pedagogo ospetsuek oinarri kontzeptualak fin-
katu zituzten. Etapa hori, modu pragmatikoan, Bigarren Mundu Ge-
rraren ostean luzatu zen, Wallon-engana iritsi arte. Horren guztiaren
deskripzioa honetara egin zuen hark:
– Etapa “indibidualista, idealista eta liriko” izenekoa. Hori Eskola

Berriaren une erromantikoa izan zen eta, horren baitan, aurreneko
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ri muga jakin batzuk ezarri ohi zaizkio, baina eskolak ohiko muga horiek gainditzen ditu,
Hamburgeko eskolen esperientziak ere barneratzen dituelako eta Wallon-engana heltzen
delako.



eraldatzaileak sar daitezke: Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Tolstoi
eta Key. Zenbait ikerleren iritziz, horiek mugimenduaren egiazko
aitzindariak izan ziren. Eurongan, mutur-muturreko jarrerak an-
tzeman daitezke, printzipio eta helburuak erradikalizatzearen on-
dorioz.

– Sistema handien garaia. Etapa horretan, autore gehiago aurki dai-
tezke eta, gainera, etapa horretan abian jarritako esperientzia pe-
dagogikoak sakonagoak eta errealistagoak dira. Garai horren ordez-
kari nagusiak dira, hala nola, Dewey, Claparéde, Montessori,
Decroly, Kerschensteiner eta Ferrière.

– 1914 eta 1918. urte bitarteko gerraren ondorioz sortutako etapa.
Etapa horretan, nabarmentzekoak dira, Frantzian, Cousinet eta
Freinet, Ingalaterran, Neill eta Hahn, Ipar Amerikan, plan esperi-
mental berriak abian jarri zituztenak eta, Alemanian, Hamburgeko
eskoletako ordezkariak.

– Heldutasun garaia. Garai hori, maiz-sarri, ahantzi egiten da. Horren
gauzatzea izan omen da Langevin-Wallon Plana, 1947. urtekoa.
Horrek Frantziako hezkuntzaren eraldaketari bide egin zion, eta
haren ordezkari nagusia H. Wallon izan zen.

Edozein modutan ere, zenbait esparrutan, kritika egin zitzaien metodo
horiei; beste esparru batzuetan, ordea, metodoek bultzada eta laguntza ja-
so zituzten. Kritikei aurre egiteko, hainbat eragozpen plazaratu ziren. Ho-
rren inguruan, gogoratzekoa da eskola aktiboak mota askotakoak izatea
eta, orobat, euren doktrinak eta printzipioak orotarikoak izatea. Horrega-
tik, kritikak ezin ziren izan sistema guztiei buruzkoak orokorrean; are
gehiago, kritika batzuk Amerikako eskolaren aurkakoak baino ez ziren
izan. Uzkategik21 labur-labur aurkeztu zituen metodoen kontrako kritikak;
eta, horiek jasotzeaz gain, kritika horien defentsa azaldu zuen hainbat arra-
zoi emanez. Guk hemen jasoko ditugu horiek guztiak. Egia da, eurok ka-
leratu zirenetik, hainbat denbora igaro dela; baina, gaur egun ere, antzeko
argudio eta justifikazioak erabiltzen dituzte batzuek hezkuntzaren arloan
nahitaezkoak diren eraldaketak ez onartzeko. Labur-zurrean, hurrengoak
izan dira kritikak:
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– Hezkuntza progresiboak bat-batean dihardu, inolako plangintzarik gabe.
Kritika hori, adibidez, Yasnaia Poliana Eskolari egin dakioke. Eskola
berri gehienek, ordea, euren plana prestatzen dute behar besteko au-
rrerapenarekin. Areago oraindik, metodo batzuetan (esaterako, intere-
seko zentroetan), prestakuntza handia izan behar da eta, halakoetan,
ezin da inola ere bat-batean jardun.

– Jakite gutxi irakasten dira. Egia esateko, irakasle guztiek badakite gaiak
ikastea berez ez dela helburua; aitzitik, garrantzitsuena da gai bakoi-
tzetik jakiterik erabilgarrienak izatea. Izan ere, jakiteen bitartez, giza-
banakoa hezi behar da, horrek ikasi behar du besteekin harmonian bi-
zitzen, nortasun orekatua izaten eta, horrekin guztiarekin, ondo baino
hobeto gizarteratuko da.

– Hezkuntza progresibo izeneko horretan, irakasleek, prestakuntza handia iza-
teaz gain, misiorako espiritua izan behar dute, hau da, bikain-bikainak izan
behar dira; bestela, ez dute euren zeregina ondo beteko. Irakaskuntzan
dihardutenek, irakasten jakiteaz gain, euren zeregina bete behar dute
ahalik eta denbora, ahalegin eta diru gutxien erabiliz. Eskola berrizta-
tuen teknika horretan, egia da irakasleek beste eskola batzuetan bai-
no prestakuntza handiagoa behar dutela.

– Eskola intelektualismoaren aurkakoa da. Mugimendu pedagogiko horre-
tan, ez da egia adimena lantzearen aurka egiten dela; aitzitik, adimen
heziketari behar bezala erreparatzen zaio. Nolanahi den ere, hori ez da
huts-hutsean burutzen; kontrara, hezkuntzaren arloan, adimeneko
arazoez gain, kontuan hartzen dira arazo fisikoak eta emozioen ingu-
rukoak.

– “Interesgune” izenekoen ondorioz, eskolak jolaserako zentro bihurtu dira.
Haurrentzat, jolas ordua beharrizana da, eta frogaturik geratu da jola-
saldia hezkuntzako faktorea dela. Hortaz, ez da gaitzesteko modukoa
eskoletako giroa jolas giroa izatea. Edonola ere, baieztapen hau ez da
guztiz egia: interesgunea jakiteen multzoa da, eta jakite horiek inte-
res pertsonalen arabera elkartzen dira. Egiatan, inguruabar eta ikas-
gaien arabera, interesguneak jakiteen multzoak dira, baina irizpide
logikoaren bitartez antolatuak; horregatik, ikasleak gutxiago galtzen
du arreta.

– Ikasle gutxik aukeratzen dituzte oinarrizko ikastaro zailak. Kritika hori ma-
tematika, fisika, atzerriko hizkuntza eta Estatu Batuetan aplikatutako
metodoei buruzkoa da. Egia da, Ipar Amerikako antolakuntzan, ikasle-
ak berak aukeratzen duela –tutorearen laguntzarekin– zer ikasi nahi
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duen. Haatik, Europako herrialdeetan –bereziki, Frantzia eta Ingalate-
rran, horiek betetzen baitute ondoen halako baieztapena–, ikasleak ez
du aukerarik egiten; eskolako agintariak adierazten diona egin behar
du. Horrek esan nahi du, errealitatean, eskolak berak oztopatu egiten
duela subjektuak beste gai batzuetan aurrera egin dezan, ez baitio ho-
rretarako laguntzarik ematen. Ipar Amerikako eskoletan, ordea, ikasle-
ek ez badute sistema jakin batekin aurrera egiten, beste ikastaro, gai
eta aukera batzuekin lagundu egiten zaie. Hori aintzat hartuta, hainba-
tek esan zuten Ipar Amerikako sistema demokratikoagoa dela.

– Pedagogia progresibo izenekoak gutxietsi egiten du ezagutza, jardueraren me-
sederako. Ez da egia hezkuntza berriak ezagutza gutxiesten duenik.
Zernahi gisaz, hezkuntza berriak ez du uste ezagutza, berez, helburua
denik; gauzak jakin edo ezagutzearen bitartez, nortasun orekatua lor
daiteke, eta jakite horiek modu aktiboan eskura daitezke. Kontua ez
da irakaskuntza ordeztea, baizik eta, irakaskuntzaren bidez, benetako
hezkuntza lortzea.

– Diziplinarik eza. Zinez, mantsotasunaren eta isiltasunaren diziplina
baztertu, eta berezkotasunaren diziplina erabiltzen da. Diziplina ho-
rren oinarria etengabeko jarduera da, eta horrek ez du biderik ematen
gogaitzeko. Kontzientzia eta borondatearen ordena da hori eta ez, or-
dea, aginteen eta mendekotasunaren ordena.

Laburbilduz, bistan da Eskola Berriaren mugimendua hezkuntzako sis-
tema osoa dela. Sistema horrek oinarri biologiko, psikologiko eta soziologi-
koak ditu, eta oso-osorik ukitzen ditu hezkuntzako prozesuaren antolaketa,
zuzendaritza, ikasketa planak, programak, metodoak eta prozedurak. Gaine-
ra, ñabardura asko barneratzen ditu. Bestalde, Eskola Berriaren mugimen-
duak ezaugarri filosofikoak ere baditu. Bukatzeko, esan beharra dago oroko-
rrean deskribatutako berezitasun horiek guztiak ez direla eskola zehatz
batekoak bakarrik. Aitzitik, berezitasun horiek ulertzeko, horiek deskribatu
eta aztertu behar dira, mugimenduaren izaera kontuan hartuta; jakina denez,
Eskola Berriaren mugimendua anitz eta irekia da.

Laburpena

Deweyk hezkuntzaren kontzeptu pragmatiko berria sortu zuen. Autore ho-
rrek ikaskuntza mekaniko eta formala baztertu zuen eta, horren ordez,

EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

108



ekintzetan eta haurraren interesetan oinarritutako hezkuntza aldarrikatu
zuen. Autore horrek hainbat lan argitaratu zituen, eta beste hainbatek ere
haren aipamena egiten dute; hala ere, Dewey ez omen da oso ondo ezagu-
tzen. Argitalpenaz geroztik, Deweyren lanek eztabaida eta polemika bizia
eragin zuten sasoi hartan. Zalantzarik gabe, eztabaida eta polemika horiek
aberastu egin zituzten hezkuntzari buruzko ulerkera berriak.

Eskola berriak, izenak berak dioenez, oso berritzaile gertatu ziren, horiek
sortu zirenean. Eskola horiek ahaleginak egin zituzten, irakaskuntzako
praktika eraldatzeko eta, zalantzarik gabe, hori lortu zuten. XVIII eta XIX.
mendeetan, orduko, hainbat pentsalarik hori berori eskatu zuten, eta foro
desberdinek bultzatutako hezkuntza politikak ere horixe behar zuen. Esko-
la berrien oinarri teorikoak eta printzipioak, gaur egun ere, indarrean daude,
eta hezkuntzako eraldaketak bultzatzen dituzte. Ezin da kalitatedun esko-
larik antolatu, irizpide horiek, teorian nahiz praktikan, erabili gabe. 

Ariketak

1. Deweyren oinarrizko ideiak labur-labur jaso itzazu eta azpimarra ezazu
zein garrantzi ematen dion Deweyk ekintzen bidezko hezkuntzari.

2. Deweyk hainbat “okupazio” aipatzen dituela kontuan harturik, zuk ho-
rietako bat aukera ezazu eta, aukeratutakoaren inguruan, haur hezkun-
tzarako eta lehen hezkuntzarako irakaskuntza programa antola ezazu. Es-
kema bidez idatz ezazu programa hori.

3. Bi sarrerako koadro bat diseina ezazu eta, sarrera horietako bakoitzean,
eskola tradizionalaren eta eskola berriaren arteko antzekotasunak eta
desberdintasunak jaso itzazu.

4. Zentroko bibliotekan bila itzazu hezkuntzako aldizkaririk garrantzitsue-
nak –zentroak harpidetzen dituenak, behinik behin–, eta egiazta ezazu ea
aldizkari horietan bilduma desberdinak oso-osorik eta antolatuta dauden.

5. Zure probintziako Elkarteen Erregistroa iker ezazu, eta egiazta ezazu
zeintzuk diren bertan inskribatutako elkarte pedagogikoak; azter ezazu
zeintzuk diren elkarte horiek beren buruari jarri dizkioten helburuak; eta
egiazta itzazu, orobat, elkarte horien antzinatasuna eta indarraldia.
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4. Kapitulua

Autoritarismoaren aurkako teoriak
JOSÉ L. BERNABEU RICO

ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

Autoritarismoaren aurkako mugimenduak askatasunaren alde egi-
ten du eta, aldi berean, erakunde nahiz pertsonak inposatu edo
ezartzearen aurka egiten du. Mugimendu horretara hainbat hez-
kuntza teoria biltzen dira. Teoria horietan, gizabanakoari balio
handiagoa ematen zaio eta, ondorenez, hezkuntzako harremanei
beste modu batera heltzen zaie. Pedagogia anarkistaren oinarriak
dira, besteak beste, askatasuna, kultura eta eskola. Pedagogia ho-
rretan, hezkuntza oso-osokoa, arrazionala, libertarioa eta mistoa
da. Pedagogia anarkistaren ordezkaririk garrantzitsuenak dira,
hala nola, Tolstoi, Robin eta Ferrer Guardia. Beharbada, horiekin
hasi zen autoritarismoaren aurkako jarrera, hezkuntzaren arloan.
Neill-en eskola hogeigarren mendeko lehenengo hogei urteotan koka-
tu behar da. Horren jatorria Ingalaterrako eskola progresiboetan
aurki daiteke, eta psikoanalisiaren eragina ere ezin da ukatu.
Summerhill-en, Neillek giro egokia sortu nahi zuen, haurrek hel-
duen trabarik gabe bizi zitezen. Nork bere burua arautzea eta au-
togobernua lagungarri ziren, barnetegian zeudenen jokabide mora-
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la hobetzeko. Rogers-ek, bestalde, Bigarren Mundu Gerraren oste-
an, bere pedagogiaren erdigunean jarri zuen ikaslea. Hezkuntza
gauza berrietara bideratu nahi zuen Rogersek eta, horretarako,
hezkuntzaren esparruan aplikatu zuen bere teoria terapeutikoa,
hain zuzen ere, bezeroarengan sustraitutako teoria terapeutikoa.
Rogersen lanean, irakaslearen zeregina da ikaskuntza signifikati-
boan nahitaezkoak diren baliabideak ematea. Ildo beretik ere, tes-
tuinguru terapeutikoan, medikuak behar besteko baliabideak jarri
behar ditu, gizabanakoak bere burua senda dezan.
Bukatzeko, pedagogia instituzionalaren esanahia aztertuko dugu;
hori autoritarismoaren aurkakoa zen, eta nork bere burua kudea-
tzea bilatzen zuen. Hezkuntzako korronte hori Frantzian garatu
zen, 1968ko maiatza ospetsuaren aurreko urteetan. Horren postu-
latu ideologikoekin eta jokabide postulatuekin bat egin zuen aipa-
tutako mugimenduak, neurri batean bederen. Ildo horretatik, esan
beharra dago pedagogia instituzionalaren proposamen teorikoak
sortu zirela, hasieran behintzat, Celestin Freinet-en metodoari kri-
tika egiteko. Hori azaltzeaz gain, zenbait ekintza lerro aurkeztuko
ditugu, ulerkera pedagogiko hori praktikan garatu ahal izateko.

Azken hamarkadotan, askatasunaren ideia adierazteko, hainbat bide eta hel-
buru erabili izan dira. Esaterako, emakumeek, euren giza autonomia gara-
tzeko, independentzia aldarrikatu izan dute guraso eta senarren mendean ez
egoteko. Era berean, gazte batzuk, euren buruaren jabe izateko, hamaika
murrizketatik askatu behar izan dira, euren guraso eta aurrekoen gizarteak
halako murrizketak ezartzen zizkietelako. Askatasuna aldarrikatu izan da,
beraz, norberarentzat nahiz besteentzat. Horrek berarekin dakar aginte edo
autoritatearen aurka jartzea eta horri kritika egitea. Horrekin, balio berrien
esperientziari bide eman zaio. Hori guztia dela eta, askatasuna eskatzea une-
an unekoa eta tokian tokikoa dela esan daiteke.

Askatasunaren alde egin den heinean, erakunde nahiz pertsonak inposa-
tu edo ezartzearen aurka egin da. Horixe da, hain zuzen ere, autoritarismoa-
ren aurkako mugimenduaren bereizgarria. Mugimendu horretan baitan,
zenbait teoria aurki daitezke. Teoria horien asmoa da, izatez, ikasleak esko-
la tradizionalaren zorroztasunetik askatzea. Halako teoriak dira, besteak bes-
te, hezkuntza anarkista, zuzendaritzarik gabeko hezkuntza, lankidetzako
hezkuntza edota pedagogia instituzionala. Eskolako esparru horretan, giza-
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banakoari balio handiagoa eman eta, horrekin batera, autoritarismoari kriti-
ka egiten zaio. Hori guztia Rousseauk egindako proposamenen oihartzuna
besterik ez da. Proposamen horiei, dena den, tradizio arrazionalista eta XIX.
mendeko positibismoa gehitu behar zaizkie; izan ere, horiek erlijioko dog-
ma eta ametsak ezabatu zituzten eta, ondorenez, gizaki laikoa askeago bila-
katu zen. Autoritarismoaren aurkako hezkuntzak ahaleginak egin ditu, hau-
rrak sentimenduak eta grinak azal ditzan, berez haurra ona delako. Bestalde,
hezkuntzako harremanei zenbait arau aplikatu behar zaizkio, arau horiek
guztion askatasuna bermatzen dutelako. Horregatik, arau horiek ukitzen di-
tuzte irakasleak, ikasleak eta eskolako partaidetza.

1. Autoritarismoaren aurkako mugimenduaren 
nondik norakoak

Aro Garaikidean, Rousseau izan zen autoritarismoaren aurkako lehen or-
dezkaria. Emilioren hezkuntza askea da, inolako trabarik gabekoa, beti na-
turarekin harremanetan. Irakaslea inposatzailea baino gehiago, orientatzai-
lea da; agintaria baino gehiago, laguna da. Rousseau aitzindaria izanik,
zalantzarik gabe esan daiteke pedagogia anarkistari dagokiola autoritaris-
moaren aurkako lehen agerpenak praktikan jartzea. Are gehiago, gure egu-
notan ere, anarkismoa eta autoritarismoaren aurkako mugimendu pedago-
gikoa txanpon berberaren bi aldeak dira. Edozein modutan ere, ezin da
onartu autoritarismoaren aurkako pedagogia osoa anarkista denik. Aitzitik,
XX. mendean batik bat, autoritarismoaren aurkako proposamenak egin izan
dira, eta proposamen horien zuzeneko jatorria ez da ideologia politiko ze-
hatz hori izan; dena den, gero azalpen sakona egitean, antzekotasun poli-
tikoak igarri ahal izango ditugu. Hori guztia gorabehera, Summerhill-en,
bai eta Rogersengan edota pedagogia instituzionalean ere, beste gertaera
batzuk izan dira, eta horiei balio handiagoa eman zaie, autoritarismoaren
aurkako diskurtsoa eta eskola praktika azaltzeko. Gertaera horien artean
aipa daitezke, konparazio baterako, giza zientzien arloan eta gizarte zien-
tzien arloan izandako ekarriak. Horien bitartez, subjektuen nortasuna ho-
beto ulertzea lortu da eta, gainera, taldeek nola diharduten aztertu da. Bi-
de horretatik, Neillen eskolan –Summerhill ospetsuan–, psikoanalisia izan
zen autoritarismoaren aurkako joera definitzeko bidea. Rogersek, aldiz,
zuzendaritzarik ezaren teoria landu zuen; horretan, begi-bistakoak dira
Maslowen psikologia humanistikoaren ekarriak. Pedagogia Instituzionala,
azkenik, autoritarismo eta eskolastizismo freinetistaren antitesia da. Ho-
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rretan ere, agerikoak dira, batetik, taldeen dinamika eta, bestetik, ekarri
psikosozialak.

Jarraian azalduko dugu, beraz, aipatutako autore eta mugimenduek zer
eskaini zuten autoritarismoaren aurka.

1.1. Anarkismoaren hezkuntza

Liberalismo ekonomikoak askatasunaren kontzeptu zehatza proposatu zuen
eta, kontzeptu horretatik abiatuta, gizarte berria sortu zen. Bada, pentsa-
molde utopiko, sozialista eta libertarioak zalantzan jarri zuen gizarte hori, gi-
zarte horretan bereizkeria zelako nagusi eta indartsuek ahulak menderatu
zituztelako. Pentsamolde utopikoak kritika gogorra egin zien erakunde bo-
teredunei –botere ekonomikoa zutenei, elizari, familiari eta estatuari. Ho-
rien guztien aurka, gizabanakoaren oinarrizko askatasuna aldarrikatu zuen,
bai eta gizabanako horren izaera soziala ere. Horregatik, Owen, Saint-Simon
edo Proudhonek egindako proposamenen arabera, hezkuntza nahikoa da el-
kartasuneko eta lankidetzarako balioak ager daitezen; Kropptkin-ek ildo
bertsutik baieztatu zuen gizakirik bilakatuenek elkarri laguntzeko joera du-
tela. Demokrazia iraunkorra eta zuzenekoa denean, antolaketarako hautabi-
dezko bideak daude; bide horiek izan daitezke, besteak beste, bere burua
kudeatzen duen komuna, mutualismoa eta federazioa. Fourierrek, bere fa-
lansterioan amestu zuen bezala, federazioan garatuko dira gizabanakoen gai-
tasunak.

Anarkismoak, halaber, konponbide marxisten aurka egin zuen –komu-
nismo politikoaren aurka, alegia–. Anarkismoaren iritziz, konponbide mar-
xistek Estatuaren kapitalismoa islatzen dute; beste modu batera esateko,
konponbide marxistetan, estatua ekimen pribatuaren ordezkoa da, giza as-
katasunak esplotatu eta behartzeko prozesuetan. Horregatik, teoria marxis-
tak ere anarkismoaren kritikak jaso zituen, azken finean, arrazoi berberen-
gatik. Bestalde, estatu marxista ere autoritarioa da –estatu guztiak baitira
autoritario–. Eta, gainera, estatu marxistak langileei ziria sartzen die berdin-
tasunaren paradisu faltsua eskaintzen dienean; berdintasun hori ezinezkoa
da, estatuetako indar hertsatzaileek hori arautzen duten bitartean.

Godwin-en ustez, askatasunaren gaineko konpromisoa saihestezina da,
bai norberaren gaitasunerako, bai eta besteen askatasunerako ere; beraz,
ezinbestekoa da, norberaren esparruan eta gainerakoekin izandako harrema-
nen esparruan. Babeuf-ek, bestalde, azpimarratu zuen eskola, boteretsuen
esku dagoenean, eragingarria dela. Eta, Stirner-en aburuz, hezkuntzaren ze-
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regina da gizaki askeak prestatzea, horiek euren burua kontrolatu eta gober-
natzeko gauza izan daitezen. Anarkistek eskola tradizionala gutxiesten dute,
horren bitartez agintariak bere ideiak inposatzen dituelako; hala denean,
masak ezin dira euren eskubideez eta euren indarraz jabetu. Gizartea trans-
formatzeko, ezinbestekoa da askatasunetik eta kulturatik abiatzea, eta gi-
zarte horretan parte hartzea. Horixe da, hain zuzen ere, Bakunin eta Marxen
artean dagoen desberdintasuna, eta hori berori da pedagogia anarkistaren oi-
narria. Oinarri hori praktikara eramateko orduan, erakunderik esanguratsue-
nak izan dira, esaterako, ateneoak, langileen elkarteak, aldizkariak eta kul-
tura hedatzeko beste zentro batzuk.

Eskolako esparruan, pedagogia anarkistak bere gizarte eredua aktibatu
nahi du. Argiago esateko, klaserik gabeko eskola lortu nahi du; eskola ho-
rretan, ez da desberdintasunik izango maisu, irakasle eta ikasleen artean eta,
are gutxiago, ikasleen euren artean, adinaren arabera. Pedagogia anarkistak,
halaber, zuzeneko partaidetza erdietsi nahi du. Gizartean gertatzen den be-
zala, eskolan ere, nork bere burua kudeatzeko prozesuak ezarri nahi dira.
Bestalde, jarduera pedagogiko horretan, begi-bistakoak dira komuna eta tal-
deko lana; izan ere, eskola nahiz hezkuntzako proiektuak erkidegoan buru-
tzen dira eta, gainera, proiektu horiek etengabeko harremanak izan behar di-
tuzte gizartearekin. Zehatzago adierazteko, hezkuntza anarkista horretan, ez
da desberdintasunik izan behar eskola eta gizartearen artean. Gizarte oro
hezkuntza eta heziketako gizartea izan behar da; eta, alderantziz, ikastegi
oro gizartearen arabera antolatu behar da.

Eskolako esperientzia anarkistei dagokienez, horien erdigunean koka
daiteke León Tolstoi-ren Eskola Yasnaia Poliana izenekoa. Horren hez-
kuntzako helburu bakarra zen, hain zuzen ere, askatasuna. Eleberrigile os-
petsu horrek eskola sortu zuen, bere jabetzapeko nekazaritza lurretan, ber-
tako baserritarren seme-alabak hara joan zitezen. Eskola horren inguruan
daturik interesgarriena, beharbada, hurrengoa da: eskola horretan, emantzi-
pazioa, berdintasuna eta askatasuna irakasten ziren. Horregatik, León Tols-
toik, lehenengo eta behin, hezkuntza eman zien bere konderriko baserritar
zapalduei, horiek aska zitezen; eta, gero, koherentzia osoz, euren artean ba-
natu zituen bere jabetzapeko lurrak. Hortik abiatuta, mugimendua Alema-
niara heldu zen, Wyneken-en eskutik, eta Frantziara ere, Robin-en bitartez.

Paul Robinek hainbat gorabehera izan zituen bere bizitza osoan zehar
(1837–1912). Horien guztien ondorioz, Cempuis-eko umezurtz etxea anto-
latu zuen, autoritarismoaren aurkako printzipioak, printzipio internaziona-
listak eta bakezaleak gogoan izanik. Hezkuntza emakume nahiz gizonezko-
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ei ematen zaie batera, eta bi-biek gizaldeko heziketa jasotzen dute, gizarte-
an erantzukizunez jardun dezaten; gizarte horretan, berdintasuna eta zuzen-
tasuna izango dira nagusi. Cempuisen, garbitasuna eta osasuna etengabeko
kezkak dira irakasle nahiz ikasleentzat. Robinen oso-osoko hezkuntzak ho-
nako helburu hau du: mailaz maila eta modu orekatuan garatzea, bai gor-
putzeko indarrak, bai garuneko gaitasunak, baita eskuetako trebetasunak
ere. Gainera, heziketa morala garatu nahi da, ekintza politikoa burutu eta gi-
zartearen aldaketa eragiteko, horiek baitira haren gurariak.

“1898. urtean, Parisen –eta Kropotkinen ekimenez eta pedagogo liberta-
rio garrantzitsuen laguntzarekin–, Hezkuntza Libertarioaren aldeko Batzor-
dea eratu zen” (Palacios, 1979, 162. or.). Batzorde horretako proposamenen
arabera, hezkuntza oso-osokoa, arrazionala, libertarioa eta mistoa izan behar
zen. Proposamen horiek beste esperientzia batzuk bultzatu zituzten. Horien
adibide gisa aipa daitezke, lehenengo eta behin, Faure-ren esperientziak,
La Ruche-n (Frantzian); eta, bigarrenik, Winekenek Alemaniako hiri des-
berdinetan diseinaturiko eskola erkidegoak. Dena den, eskola libertariorik
gehienak Mediterraneoaren hegoaldeko kostaldean sortuko dira.

Ferrer Guardiaren Eskola Modernoa

Francisco Ferrer Guardiak garai iskanbilatsua bizi izan zuen (Alella, 1859 –
Bartzelona, 1909), eta garai hartako protagonista izan zen, herritar eta peda-
gogo gisa. Gizarte kezka sakonak zituenez gero, konpromiso anarkista bere-
ganatu zuen Bartzelonan, trenetako ikuskatzaile moduan lanean zebilela.
Gero, bere kabuz heziketa sakona jaso eta gero, Parisko erbestaldian, peda-
gogo jardun zuen, eskola partikularrak ematen. Hainbat bidaia egin zituen
eta, hamaika harreman izatearen ondorioz, zuzen-zuzenean ezagutu zituen
hezkuntzako esperientzia desberdinak. Erabakigarri gertatu zen, ildo horre-
tatik, Robinen eta Meunier andrearen lagun izatea. Adiskidetasun horren
eretzean, 1901. urtean, Eskola Modernoa sortu zuen Bartzelonan.

Ferrer Guardiaren asmoa zen haurrak nahiz helduak ezjakintasunetik eta
sineskerietatik askatzea, horiek gizartean mendeko izateko formak baitira.
Asmo horrek bultzatuta, Ferrerrek Meunierren ondarea erabili zuen, Esko-
la Moderno izenekoa sortzeko. Bertara patroi ospetsu gisa joateko gonbita
jaso zuten zenbait zientzialari eta intelektualek. Eskola Modernoaren hel-
burua da “gizakiak heztea, horiek gauza izan daitezen, etenik gabe ebolu-
zionatzeko, gizarteko baliabideak berriztatzeko eta euren burua ere eralda-
tzeko. Gizabanakoa askatu egin behar da, bai bere buruari begira, baita
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gizarteari begira ere” (Ferrer, 1980, 84. or.). Bi sexuei batera hezkuntza ema-
ten zaie, inolako aurreiritzirik gabe, emakume eta gizon askeak trebatu be-
har direlako. Gizarte klase desberdinei ere batera ematen zaie hezkuntza,
horrek ahalbidetzen baitu balio eta duintasun pertsonala zer den ikastea.

Eskola Modernoan ez dago azterketarik, kalifikaziorik, saririk edo zigo-
rrik. Oso-osoko hezkuntzak bere barnean hartzen ditu pentsamendua, se-
xualitatea eta sentimenduak, bai eta haurraren nortasuna garatzea ere. Ho-
rrekin batera, hainbat praktika egiten dira, garbitasunaren arloan, natura
arakatzeko ahaleginean eta esperimentazio askearen esparruan. Eskola Mo-
dernoa, gainera, eskola arrazionalista da eta, beraz, eskola zientifikoa ere.
Ferrerrek kezka izan zuen beti, haurrei zientziaren bitartez egia guztiak era-
kusteko; horrela, haurrok prestakuntza ona izango dute, fedearen eta dog-
men fanatismoen kontra. Begi-bistan denez, Ferrerren eskola Elizaren aur-
kakoa izan zen bete-betean; eta, horregatik, haren guraria izan zen beti
haurrek aukeramen zabala izatea, ikasi, irakurri eta parte hartzeko.

Katalunia osoan, bai eta Espainiako mediterraneo gizarteetan ere, Esko-
la Modernoaren sukurtsalak ireki ziren. Ferrerrek kezka handia izan zuen,
beti, bere hezkuntza idealak zabaltzeko. Horregatik, oso garrantzitsua izan
zen Eskola Modernoaren argitalpen lana. Bruselan ere, La Escuela Renovada
izeneko aldizkaria argitaratu zen eta, aldizkari horren bitartez, nazioarteko
hedapena izan zuen haren lanak. Orobat, Nazioarteko Ligaren bitartez, hez-
kuntza arrazionalari dagokionez. Ferrer Guardiaren zorigaiztoko heriotza
Bartzelonan gertatu zen, Antonio Maura kontserbadorearen gobernuak,
Montjuïc-eko gazteluan, fusilatu zuelako; Ferrerren aurkako akusazioak
izan ziren, besteak beste, ekintza terroristak burutu eta Aste Tragikoa eragi-
tea. Horrek ez zuen oztopatu, alabaina, aurrerantzean ere hezkuntza ematea
kontzientzia aske eta banakakoei, sentimendu eta jakite entzikopedikodun
pertsonei, eta zuzentasun eta elkartasun balioak sakon-sakon barneratuta zi-
tuztenei. Ferrer Guardia gizateriaren sinboloetako bat bihurtu zen: maisua
eta askatasunaren nahiz haurren defendatzailea fusilatu zuten.

1.2. Summerhill

Alexander Sutherland Neill eskoziarra (1883–1973) baserri giroko irakasle
baten semea zen. Neill bera ere lanbide horretan aritu zen sasoi batean,
Edinburgheko Unibertsitatean gradua lortu eta gero. Homer Lane-ren lagu-
na izan zen, eta adiskidetasun horri esker ezagutu zuen King Alfred-ek es-
kolan gauzatutako autogobernua; hori hezkuntza bikoitzeko eskola laikoa
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zen eta, hezkuntzako balioen artean, askatasun pertsonala azpimarratu zuen
bereziki. Gorago esan bezala, Ingalaterrako eskola progresiboek autoritaris-
moaren aurkako mugimendua bultzatu zuten, eta mugimendu horretan ko-
katu behar da Neill. Horren heziketa psikoanalisiarekin osatu zen.

Helleraun (Alemanian) egon zen bitartean eta, zehatzago, 1921. urtean,
Summerhill sortu zuen. Austriatik igaro eta gero, 1927. urtean, Leistonen
geratu zen, Britainia Handiko ipar-ekialdean. Lehenengo garai horietan,
Neillentzat interes berezia sortarazi zuten arazo bereziak zituzten haurrek;
Neillen ustez, arazo horien arrazoia zen haurroi jokabide arau zehatz batzuk
ezarri izana. Neillek, ordea, bere jarrera aldatu zuen, honetaz jabetu zenean:
haurrak “euren zailtasun gehienak konpontzeko gauza dira, baldin eta hau-
rroi giro egokia ematen bazaie eta, giro horretan, bizitzeak zein ondorio di-
tuen jakin ahal badute, helduek ezarritako murrizketa eta koaziorik gabe”
(Hemmings, 1975, 277. or.).

Neill harremanak izan zituen W. Reich-ekin. Harreman horiek direla me-
dio, Neillek hausnartu egin zuen hezkuntza askatasunez burutzeko dauden
zailtasunei buruz. Neillen ustez, zailtasun horien jatorria da gizarteko era-
kunde desberdinek haurrengan burutzen duten zapalkuntza. Esaterako,
doktrina erlijiosoek errudun sentiarazten diote gizabanakoari, eta helduen
–guraso nahiz irakasleen– arazoek oztopatu egiten dute haurraren garapen
zoriontsua. Izan ere, nia lortzeko beharrezkoa den askatasunarekin batera,
zoriontasuna ere izan behar da. Neill baikorra da, berak uste baitu gizabana-
koaren izateari berez zenbait berezitasun datxezkiola eta, berezitasun horien
aurretik, ez dagoela inolako erregelarik. Inork ez die trabarik egin behar be-
rezitasun horiei, eurek barneratzen baitituzte “etorkizunerako haziera eta
garapenerako beharrezkoak diren ereduak” (Bowen eta Hobson, 1991, 311.
or.). Azken finean, Reichek, Freuden dizipulu minak, teoria psikoanalitiko-
aren bidean jarri zuen Neill. Haren eraginez, Neill jabetu zen zapalkuntza
eta alienazioaren arazoez, gizakiek halako arazoak baitituzte, familia eta es-
kolan jadanik. Horregatik, hasieratik bertatik, Neillen asmoa izan zen Sum-
merhill, batik bat, zapalkuntzaren aurkakoa izatea; ondorenez, horren ezau-
garririk erabakigarrienak izan ziren, berehalakoan, askatasuna eta
autoritarismoaren aurkako jarrera.

Neillek berak zioenez, “Summerhill, eskola bat baino gehiago, erkidego-
an bizitzeko modu bat da”; ildo horretatik, kontuan izan behar da Summer-
hill beti barnetegia izan zela. Nolanahi den ere, Neillek hauxe egiaztatu
nahi zuen bere zentroan: haurrak bere jokabidea erabakitzeko eskubidea
du, autoritarismo zapaltzailearen aurka; barneko askatasuna sustatzeko be-
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harra dago, sentimenduzko giroaren bitartez, bertan haurrak bere burua eza-
gut dezan. Gizabanako askea da bizi dena eta bizitzen uzten duena; gizabanako
horren borondatea eta erantzukizuna landuz gero, gizarte bizitzarako gauza
izango da, bera konturatuko baita askatasuna ez dela besteei traba egitea.
Bistan denez, Summerhillgo erkidegoan, eguneroko bizimodua norberak
arautzen du, eta horixe da, hain zuzen ere, Neillek autoritarismoaren aurka
burutu zuen esperientzia. Zalantzarik gabe, Neillentzat garrantzitsuagoa da
ikasleen izaera asmatzea, ikasleek eskolan arrakasta izatea baino.

Irakasle eta ikasleek biltzarra egiten dute erkidegoaren arazoak eztabai-
datzeko. ikasleek biltzar horretako lehendakaria eta idazkaria aukeratzen di-
tuzte; eta, ondoren, biltzarrak legeak ematen ditu, eta auzitegi batek urra-
tzaileei zigorra ezartzen die. Summerhillgo autogobernuan, haurren
jokabide morala garatu egiten da, haurrek konpromisoa hartzen baitute dizi-
plina jakin batean eta, diziplina horretan, erabakitzeko askatasuna baita oi-
narri. Giro horretan, askatasuna beldurrari eta koazioari nagusitzen zaie, eta
irakasleek eta haurrek, etenik gabe, euren helburuak elkartrukatzen dituz-
te. Aldi berean ere, sentimenduak askatasunez kanporatzen dira, horrela zo-
riontasun eta ontasun handiagoa lortuko baita.

Hogeigarren mendeko hirurogeigarren hamarkadan, Summerhillek kriti-
ka gogorrak jaso zituen; zehatzago, Summerhillen aurka, libertinaje edo la-
saikeria salaketak egin ziren. Ikasleak ez zapaltzeko praktika azken mutu-
rretaraino eramateagatik, Neillen kontra honako akusazio hauek egin ziren:
eskolako ikasleen artean, sexu praktikak onartzea edota nesken artean anti-
sorgailuak banatzea. Hala eta guztiz ere, gobernuak hainbat ikuskapen egin
zituen, eta ez zuen inoiz ere halakorik aurkitu. Horregatik, Summerhillgo
ateek irekita iraun zuten eta, bertan, hezkuntza berezi hori eman zen. Nei-
llen heriotzaz geroztik, horren alaba Zoek, gaur egun ere, autoritarismoaren
aurkako esperientziari eutsi dio eta, oraindik, Summerhillgo ateak irekita
daude.

1.3. Rogers: ikaslea, hezkuntzaren erdigunean

Carl R. Rogers-ek (1902–11987) –Ipar Amerikako psikoterapeuta eta irakas-
leak– erronka berriak planteatzen ditu askatasunaren ikaskuntzan. Praktika
terapeutikoetan bai eta hezkuntza tradizionaletan ere ezarritako botere ha-
rremanek askatasuna mugatzen dute. Rogersek, aitzitik, kritikatzen duen
tradizionalismo horretatik aldenduta, pertsonarengan eta pertsonak dituen
aukeretan sinesten du, edozeren gainetik. Horixe da, beharbada, haren teo-
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ria sendatzaile bereziak duen abiapuntua. Lehenengo eta behin, gaixoa
pertsona da eta, pertsona den heinean, medikuak edo teraupeutak adinako
eskubide eta aukerak ditu. Hori dela eta, Rogersentzat ez dago paziente edo
gaixorik; bezeroak besterik ez dira, hau da, kontsulta edo lanbide zerbitzua
behar duten pertsonak. Horregatik, terapeutaren eta bezeroaren artean, ber-
dintasun prozesua ezartzen da.

Beste modu batera esanda, Rogersek bestea objektibizatu eta berdindu
egiten du. Bezeroak duintasuna du, eta bezero horri errespetua zor zaio, gau-
za bera gertatzen delako lanbide zerbitzua egiten duenarekin. Rogersen psi-
kiatrian, ez dago gaixorik, ez pazienterik; bezeroak baino ez daude. Hortik
abiatuta, terapia autoterapia bihurtzen da, bezeroak berarengan baitu sen-
datzeko gaitasuna. Horregatik, Rogersen terapiari dagokionez, horren oina-
rriak ez dira medikuak edo terapeutak ematen dituen aholkuak. Egin-egi-
nean ere, Rogersen terapia ez da zuzendaritzakoa, ez da autoritarioa;
gizabanakoak bere kabuz gaitasuna du bere galdera eta arazoentzat konpon-
bidea bilatzeko.

Azken finean, Rogersek sineste edo uste osoa du gizakiaren gaitasunetan.
Horregatik, gizabanakoari laguntza emateko baldintzak ez dira zuzendaritza-
koak izan behar. Laguntza hori bukatzen da, “gizabanakoak bere burua
onartzen duenean eta bere kabuz jarduten duen subjektu bihurtzen denean,
alegia, “arauzko” gizaki bihurtzen denean, horixe baita Rogersen hausnarke-
ta filosofiko osoaren hitz nagusia” (Poey-domenge, 1986, 26. or.). Rogersen
iritziz, terapeuta eta bezeroaren arteko harremanetan, giza harremanen gai-
neko jarrera jasanbera edo tolerantea antzeman daiteke. Gizakien enpatia eta
egiazkotasunaren ondorioz, errespetu-, onarpen- eta estimu-jarrerak ezartzen
dira; eta, giro horretan, bezeroak berak, bere erabaki autonomoen bitartez,
zuzentzen ditu bere bizitzan beharrezkoak dituen aldaketak.

Hezkuntzaren arloan ere, Rogersek zuzendaritza ezaren teoriari eusten dio.
Horrek erakusten du Rogersek sineste osoa duela ikaslearengan, horren auke-
retan, eta horrek ahalegintzeko eta hobetzeko duen gaitasunean. Funtsean, zu-
zendaritza ezak esan nahi du gizakien baloreetan fedea eta konfiantza izatea.
Ildo horretatik, gizakiei berezko zaie jakin mina eta, horregatik, ikasleak ere
ikasteko eta garatzeko asmoa du. Joera hori esperientzia desegokien bitartez ito
daiteke. Hori saihesteko, Rogersek hauxe proposatzen du: “ikaskuntza signifi-
katiboa izan behar da, eta hori gertatuko da, ikasleak uste badu ikasgaia ga-
rrantzitsua dela bere helburuak lortzeko” (Rogers, 1980, 127. or.).

Jakina denez, beste ikaskuntza mota batzuk mehatxagarriak dira. Ikas-
kuntza mehatxagarri horien aurrean, ikaskuntza signifikatiboak ikaslearen
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erantzukizuna garatzen du. Ikaskuntza horrek gizakia hartzen du beraren
osotasunean eta, horregatik, ikaskuntzarik iraunkorrena eta sakonena da. In-
dependentziak, sormenak eta norberarengan konfiantza izateak autokritika
ahalbidetzen dute eta, horrekin, gizakiak etengabeko jarrera irekia izango
du, aldatzeko eta egokitzeko. Mundu estatikoa ezagutzeak mesfidantza
sortzen du, hezkuntza gauza berriak ikasteko bidea izan behar delako. Ho-
rregatik, ikaskuntza ikasteko prozesuan bertan oinarritu behar da.

Hezkuntza tradizionalean, ez da gauza bera zer irakasten den eta zer ikas-
ten den; irakasleak bere zereginari bakarrik erreparatzen dio, eta ikaslea ezin
da irakaslearengana hurbildu. Haatik, hezkuntzaren erdigunea ikaslea dela
ulertuz gero, irakasleak sineste osoa du ikaslearen gaitasunetan; eta, horrela,
komunikaziorako laguntza ematen dio eta horren ikaskuntza errazten du.
Beste gizakiengan arreta jartzeak eta beste gizakiok bilatzeak aldatu egiten
dituzte hezkuntzako harremanak, irakasleak onartu egiten dituelako ikasle-
aren ikaskuntza eta ekimenak; ikasleak berak daki inork baino hobeto bera-
ri zer interesatzen zaion. Irakasleak laguntza eman behar dio ikasleari, ho-
rrek jakin dezan zeintzuk diren bere banakako asmoak eta taldearen
asmoak. Irakasleak konfiantza osoa du, ikasleak helburu signifikatibo horiek
lortu nahi dituelako. Horregatik, irakasleak baliabide anitz antolatzen ditu,
eta baliabide horiek ikasleen eskura jartzen ditu; horrela, ulermen giroa sor-
tzen da, ikaslea taldean hobeto integra dadin.

Hori abiaburutzat hartuta, ikasleak askatasuna du, hala ekintzen aldetik,
nola denboraren aldetik. Ikasle hori hazi egingo da, bere heldutasunean eta
erantzukizunetan. Ikasleak ikaskuntzaren bideari ekingo dio banaka zein
taldeka, eta ikasleak berak definituko ditu kudeaketa, eginkizunak eta hel-
buruak. Bistan denez, zuzendaritza eza igar daiteke, orobat, irakaslearen eta
ikaslearen arteko harremanetan. Ikasleak bere kabuz ikasi behar duenez ge-
ro, berak ere ebaluazio kritikoa egin beharko du, lortutako emaitzen ingu-
ruan. Adibide gisa, ikaskuntzaren erdigunean ikaslea jarri eta talde lana egi-
ten denean, ohiko bideetatik baino askoz gehiago ikasten da; “norberaren
egokitzapena, independentzia eta sormena handiagoak dira, eta “pertsona
bilakatzeko” joera nabariagoa da” (Palacios, 1979, 244. or.).

1.4. Pedagogia instituzionalaren aukerak

XX. mendeko pedagogiaren gertaerarik garrantzitsuenetarikoa izan da, za-
lantzarik gabe, Freinet mugimendua. Mugimendu horretara bildu ziren
hainbat eta hainbat irakasle, lehenengo, Frantzian eta, gero, Europa osoan.
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Guztiak ere Celestin Freinet maisuaren inguruan bildu ziren (1896–1966),
euren eskoletan haren teknika eta metodoak aplikatzeko. 1975. urtean,
Frantzian, Freineten jarraitzaileak 35.000 irakasle ziren, gutxi gorabehera
(Europa osoan, berrogeita hamar mila baino gehiago). Horietatik bost mila,
gutxienez, haren kooperatiba edo erakundeko zuzeneko kideak ziren; koo-
peratiba edo erakunde horren bitartez, Freineten metodologia aplikatzeko
beharrezkoak diren material eta osagaiak kudeatu eta sortzen ziren1.

Zernahi den ere, 1961. urtean, Freinet mugimenduaren zatiketa gerta-
tu zen, Parisko irakasle freinetistek kritika gogorrak egin zituztelako, Frei-
net beraren aurka eta horren ulerkera pedagogikoaren aurka ere. Irakasle
horien salaketek oinarri hau zuten: C. Freinetek ez zuen bere metodoa al-
datu, nahiz eta lehendabiziko aplikazioetatik berrogei urte igaro; aldaketa-
rik ez egitean, mespretxatu edo gutxietsi egin zituen hobekuntza metodo-
logikoak, nahiz eta giza zientzien eta gizarte zientzien aurrerapenak
etengabe halakoak eragin (batik bat, psikoanalisiari eta talde dinamikari
dagokienez). Era berean ere, Freineten aurkako beste kritika bat hauxe
izan zen: Freinetek hobekuntzak baztertu zituen, metodoa ez aldatzean,
material pedagogikoak aldatzea ere ez zelako beharrezkoa; gogoratu behar
da CEL izenekoak –Eskola Laikoaren Kooperatibak– saltzen zituela ma-
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1 Celestin Freinet Gars-en jaio zen (Provence, Frantzia) eta Nizako Normalean sartu zen,
1913. urtean. Lehenengo Mundu Gerraren hasieran, Freinet ere mobilizatu zuten eta, Ver-
dúneko guduan, zauritu egin zuten —metrailak birikiak ukitu zizkion—. Horregatik, Frei-
netek ahaleginak egin zituen eskoletan ahalik eta gutxien hitz egiteko; horretarako, hainbat
teknika eta metodo asmatu zituen, zuzeneko erantzukizuna ikasleek izan zezaten. Horri es-
ker, Eskola Berriaren eta aktibismoaren mugimenduan sartu zen. Horren eraginez edo, Es-
kola Laikoaren Kooperatiba (CEL) sortu zuen; organismo horren ardurak izango dira, bate-
tik, metodoa aplikatzeko material egokiak lantzea eta, bestetik, irakasleen taldea bateratzea,
hogeigarren mendearen hogeigarren hamarkadan hainbat irakaslek Freineten jarraibide pe-
dagogikoak aplikatzen baitzituzten. Freinet komunista eta sindikalista izan zen eta, Admi-
nistrazioarekin izandako arazo batzuen ondorioz, Sant Paul-go eskolatik bota zuten. Horre-
gatik, 1935. urtean, bere burua behartuta ikusi zuen, Vence-n, eskola pribatua sortzera.
Bigarren Gerra Handiaren ostean, Freinet mugimenduak zabalkunde handia lortu zuen. Ildo
horretatik, esan beharra dago Espainian, 1932. urtean, berrogeita hamar irakasle baino gehia-
go batu zirela, haren lanaren inguruan. Freineten metodologiari dagokionez, horren oinarriak
dira, besteak beste, eskoletan inprenta erabiltzea; testu askea, eskolako egunkaria, eskolako
gutunak eta eskolen arteko elkartrukeak garatzea; iritziak biltzeko edo ikerketak egiteko es-
kolatik ateratzea etab. Freineten lanik garrantzitsuenak hurrengoak izan ziren: Los métodos
naturales, Parábolas para una pedagogía popular, Para una escuela del pueblo, La imprenta en la es-
cuela, etab.



terial horiek guztiak, eta, Freinet familiak kooperatiba hori kontrolatzen
zuenez gero, ez zegoen inolako premiarik, inbertsio ekonomiko berriak
egiteko.

Horren ondorioz, freinetismoa inolako berrikuntzarik ezta egokitzapenik
ere onartzen ez zuen eskolastika itxi-itxia bezala gorpuztu zen. Hori dela
eta, zituen bertute zenbait –ikasgela freinetistetan ohikoa zen lankidetzara-
ko espiritu askea– galtzen ziren, metodoa eta zorroztasun teknikoa erabat
ezartzearekin batera2. Gertaera hauek guztiak pilatzearen ondorioz,
1961.ean Freineten mugimendutik aldendu zen irakasle multzoa elkartu
egin zen Hezkuntzako Tekniken Taldean (GTE3 izeneko horretan). Handik
gutxira, talde horretatik bi korronte berri sortu ziren: batak interes handia-
goa zeukan arazo terapeutikoetan eta, beraz, psikoanalisiaren eraginpean ze-
goen; besteak izaera sozialagoa zuen eta, ondorioz, talde dinamikatik hurbi-
lago zegoen.

Lehenengo korronteak Hezitzaile Terapeutikoen Taldea (GET4) izena
hartu zuen. Korronte horren ordezkari nagusiak izan ziren, besteak beste,
Jean Oury, psikiatra, horren anaia Fernandin, irakaslea, eta Aida Vásquez,
psikologoa. Bigarren korronteak, aldiz, Pedagogia Instituzionalaren Taldea
(GPI5) izena hartu zuen. Horren ordezkari nagusia Raymond Fonvieille izan
zen, Parisko irakaslea bera, freinetismoaren zatiketaren benetako protago-
nista. Berarekin batera, bigarren korronte horretan nabarmendu behar dira,
batik bat, Michel Lobrot, Lourreau eta Lapassade, guztiak ere unibertsita-
teko irakasle.

Bi taldeen arteko desberdintasunak, egia esan, ñabardura hutsak izan zi-
ren; baina ñabardura horiek erabakigarri gertatu ziren, bi taldeok bat egin ez
zezaten. Hitz gutxitan esateko, GETeko kideek gizabanakoa transformatu
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2 Freineten teknika eta metodoetan, nahitaezkoa zen material espezializatua erabiltzea,
eta material hori CEL izenekoak edo Eskola Laikoaren Kooperatibak bakarrik saltzen zuen;
kooperatiba horren gaineko kontrola zuten, esan bezala, Freinetek berak eta horren emazte
Elisak. Horregatik, Freinet familiaren interesa zen eskola guztietan eta elkartutako irakasle
guztiei teknika eta metodoak ezartzea. Horrek, zalantzarik gabe, irabazi ekonomiko handia-
goak zekarzkion Freinet familiari. Gauzak horrela, pixkanaka-pixkanaka, proposamen freine-
tistarik askeenak eta lankidetzakoenak ahantzi egin ziren –gelen autokudeaketarako proze-
suak–, dinamika horietan ez zelako material zehatzik behar eta, beraz, dinamika horiekin,
CEL izenekoaren irabazi ekonomikoak gutxitu ahal zirelako.

3 GTE: Groupe de Techniques Éducatives.
4 GET: Groupe d’Éducateurs Thérapeutiques.
5 GPI: Groupe de Pédagogie Institutionnelle.



nahi zuten, horrekin egiazko gizarte aldaketa eragiteko. Bestalde, GPIko ki-
deek uste zuten lehenengo gizartea aldatu behar zela, gero, horren barruan,
gizabanakoa transformatzeko; haien iritziz, testuinguru soziopolitikoa aldatu
gabe, ezin zitzaion gizabanakoari hezkuntzarik eman. Aitzitik, lehenengoek
uste zuten aldarazpen pertsonalak lortzea ezinbestekoa zela, gizarte aldake-
taren aurreneko pauso gisa.

Denborak aurrera egin ahala, bi joera horiek bateratu egin dira, pedago-
gia instituzionala izeneko korrontea osatzeko6. Korronte hori autokudeake-
tarako eredurik modernoena da, eta eskolako esparruan erraz aplikatzeko
modukoa. Pedagogia instituzionalaren kontzeptua beste kontzeptu batetik
sortu da, hain zuzen ere, erakunde azterketaren kontzeptutik; azken horren
helburua da erakundeen askatasun maila ebaluatzea, hori zabaldu ahal iza-
teko. Eskolari dagokionez, erakunde azterketak bi aukera ematen ditu: ba-
ta, kanpo azterketa eta, bestea, barne azterketa. Lehenengoan, eskolak gai-
nerako erakundeekin dituen harremanak aztertzen dira (auzo edo
erkidegoarekin, ikuskaritzarekin, estatuarekin, udalarekin eta abarrekoe-
kin). Bigarrenean, ostera, eskola edo gelaren barruan sortzen diren harrema-
nak eta harreman horien askatasun mailak aztertzen dira. Erakunde azter-
ketaren bigarren aukera horretatik sortuko da, sortu ere, Pedagogia
Instituzionala.

Lapassaderen hitzetan, honetara defini daiteke pedagogia instituzionala:
askatasun baldintza jakin batzuetan, gela taldeak, bere kabuz, bere jardun-
bide edo lana kudea dezake, eta askatasun baldintza horiek aztertzea da pe-
dagogia instituzionalaren zeregina. Lobrotek beste modu batera definitzen
du Pedagogia Instituzionala. Horren ustez, Pedagogia Instituzionalak az-
tertzen ditu haurrek gela taldea kudeatzeko sortu dituzten erakundeak. Bi-
garren definizio horretatik, azpimarratzeko modukoa da zer esan nahi duen
erakunde hitzak. Erakundeak dira, izatez, haurrek sortutako arau, irizpide,
harreman edo taldeak; horien guztien bitartez, haurrek, euren kabuz, beren
eskola lana kudeatzen dute. Ohartaraztekoa da, orobat, pedagogia institu-
zionalak freinetismoa gainditu izana. Horren inguruan, ez da ahantzi behar
Freinetek eskola barruko lankidetza bakarrik onartzen zuela; hau da, hau-
rrek elkarrekin lan egin edo elkarri laguntzea bakarrik onartzen zuen Frei-
netek, betiere, irakaslearen kontrolpean, kontrol hori askeagoa izan zein
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6 Edozein modutan ere, teorian behintzat, pedagogia instituzionalak gehiago zor dio GPI-
ri, GETi baino.



murritzagoa izan. Aitzitik, autokudeaketarekin, gelaren barruan oso-osoko
iraultza gertatzen da. Kasu horretan, haurrek gelaren gaineko erantzukizun
osoa hartu behar dute euren gain, hots, euren gela eta eskolaren gaineko bo-
tere politiko osoa bereganatu behar dute. Hori lehenengo urratsa da, hau-
rrek, heldutasunean, gizarte boterea eskura dezaten.

Pedagogia instituzionala deskribatzeko, honako berezitasun hauek aipa
daitezke:

– Giza harremanetan interes handia du. Hori dela eta, izaera teraupeti-
koaz gain, talde izaera nabaria du. Giza harremanak aztertzea oso ga-
rrantzitsua izango da irakaslearentzat; izan ere, haurrek ezartzen di-
tuzten erakundeak –harremanak– ondo ezagutu behar dira,
autokudeaketa arrakastatsua izan dadin. 

– Joera psikologizista du. Haurrari, gizabanakoa den neurrian, garrantzi
handia ematen zaio. Beste behin ere, horretan izaera terapeutikoa igar
daiteke; izan ere, haurrak beste adiskideekin harreman onak izateko,
haur horrek ez du trauma edo arazorik izan behar.

– Askatasuna da abiaburua. Haurrak aske izan behar du, aske izaten
ikasteko.

– Ondorenez, haurraren errealitatea erabakigarria izango da gelako me-
todologia zehazteko. Ez dira metodoak eurak izango haurra baldin-
tzatzen dutenak (bistan denez, hori kritika gogorra da Freineten sis-
temaren aurka).

– Erabateko begirunea zor zaie haurraren interesei. Horretarako, nahita-
ezkoa da haurra ezagutzea, bai gizabanako gisa, bai taldekide gisa. Kon-
tuan izan behar da pedagogia instituzionalak bateratu nahi dituela hau-
rrak gizabanako gisa duen garrantzia eta taldeak berak duena. GETeko
kideen ustez, gizartearentzako haurra lortu behar da. Kontrara, GPIko
kideen iritziz, haurrari egokitutako gizartea erdietsi behar da.

– Antolaketarik gabe ikasten da gauzak antolatzen. Arean bere, giro an-
tolatuetan, ezarritako antolaketa besterik ez da ikasten; hots, ez da
ikasten nork bere burua antolatzen.

– Ondorenez, eskola askea izan behar da eta horrek bere burua kudea-
tu behar du (autokudeaketa). Haurrek eurek erakunde egokiak sortu-
ko dituzte eta, erakunde horien bitartez, eskolako jarduerak kontrola-
tu eta antolatuko dituzte. Hortaz, gorago esan dugun bezala, ikasleek
egiazko botere politikoa eskuratzen dute. Lourrearu-k bikain esan
duen bezala, Pedagogia Instituzionalak lortzen du pedagogia eta poli-
tikaren artean desberdintasunik ez izatea.
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– Horrekin, autokudeaketaren benetako helburua lortzen da: gela kla-
serik gabeko gizartearen eredua izatea eta gelak bere burua kudea-
tzea. Horrela, haurrak heztea, neurri batean bederen, haurrei politika-
rako hezkuntza ematea da.

Bistan denez, lan pedagogikoa lan politikoarekin berdintzen dituenean,
pedagogia instituzionala jarrera erradikal eta kritiko batetik abiatzen da. Hala
ere, bere xedea ez da ideologia zehatz bat ezartzea, erkidegoak bere burua go-
bernatzeko gaitasuna, baita erkidegoen jarrera kritikoa ere lortzea baizik. Du-
darik gabe, ulerkera hori sistemaren aurkakoa da; baina, aldi berean, ez du
planteatzen aldez aurretik politikatik definituta dagoen gizarte eredu bat. Pe-
dagogia instituzionalak ez du lortu nahi zehatz-mehatz gizarte anarkista edo li-
bertarioa. Nahi duena da boterea gizarte zibilaren eskuetan egotea, erabakiak
bakarrik gizakiak eta askatasunez antolatutako giza taldeek hartzea; inoiz ez
Administrazioan eta Estatuan berezkoak diren egitura mediatikoek.

Edozein kasutan, pedagogia instituzionalak agerian uzten du alderdi po-
litikoen eta boterearen kontra doan gizarte bat, non autoritatea bilakatuz
baitoa askatasunez onarturiko erabaki kolegiatuen ondorioz. Azken finean,
pedagogia instituzionala planteamendu ideologikoa da; planteamendu ho-
rrek, nolabait, aurrea hartu zien eta iragarri egin zituen 1968ko maiatzeko te-
siak. Hilabete horretan, jakina denez, ikasle eta erkidegoaren mugimendua
gertatu zen, eta mugimendu hori boterearen aurkako esperientziarik han-
diena izan zen, autoritarismoaren aurkako jarrerei dagokienez behinik
behin; aurretiaz ez zen sekula ere halakorik izan gizarte demokratikoan.

Zernahi gisaz, pedagogia instituzionalari helduta, nola has daiteke hez-
kuntza praktika? Bada, galdera horri erantzuteko, hauxe onartzeko beharra
dago: pedagogo instituzionalek eta planteamendu horiek garatu zituzten au-
toreek ez zituzten argi eta garbi definitu gelaren barruan esku hartzeko edo
jarduteko beharrezkoak diren estrategiak. Dena den, haien idazkietatik,
zenbait jarraibide atera daitezke; jarraibide horiek, zalantzarik gabe, lagun-
garri izan daitezke irakasleentzat, horiek interesa badute gelaren barruan au-
tokudeaketarako giroa eta, beraz, autoritarismoaren aurkako giroa sustatze-
ko. Ikus ditzagun, bada, jarraibide horietako batzuk:

– Metodo pedagogikoak eta material pedagogikoa aukeratzeko askata-
suna dago (bistan denez, puntu horrekin kritika gogor eta zuzenekoa
egiten zaio Freineti). Pedagogia instituzionalaren metodoak izango di-
ra, hain zuzen ere, haurraren beraren adierazpenak.

– Metodoak eta esperientziak aurrez aurre eta etenik gabe kritikatu be-
har dira.
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– Ezagutza ikaskuntza prozesu bihurtu behar da. Bide horri ekin behar
zaio beti, haurraren interesak tartean daudenean.

– Hasiera-hasieratik, lankidetzako bizitza ezarri behar da; hori ez da hel-
buruetako bat izan behar (berriro ere, Freineten sistemari egindako
kritika).

– Gelaren barruan, elkarrizketa iraunkorra izan behar da haurren artean,
bai eta haurren eta irakaslearen artean ere. Horrek berarekin dakar
hierarkiak desagertzea; izan ere, erabakiak hartzeko orduan, irakasle-
ak boto bat besterik ez du, gelako beste kideek bezala.

– Ikasleek askatasunez euren erakundeak sortu eta kudeatuko dituzte,
eta erakunde horiei begirunea zor zaie.

– Berebiziko garrantzia du eskolako guneak, eta horren diseinu nahiz
espezializazioak. Halaber, nahitaezkoa da irakasleak etengabeko iker-
keta etnografikoak egitea, gelaren barruan gertatzen diren fenomeno-
ei buruz; horixe izan behar da, hain zuzen ere, irakasleak jarduteko
duen modua, hori bat datorrelako erakunde azterketarekin. Ildo ho-
rretatik, hauxe aitortzeko beharra dago: Ipar Amerikako pedagogiak
eragin handia izan zuen Espainian, hogeigarren mendeko laurogeiga-
rren hamarkadan, bai eta laurogeita hamargarren hamarkadaren hasie-
ran ere (metodo etnografikoekin lotutako bibliografia osoa); bada, pe-
dagogia horren jatorria Frantziako pedagogia instituzionala baino ez
zen izan, 1962. urtetik aurrera garatutakoa7.
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7 Argitaletxeek marketing kanpainari ekin diote eta, kanpaina horretan, bistakoa denez, au-
tore espainiar batzuek parte hartu dute. Marketing horren bitartez, argitaletxeek “gelako etno-
grafia” saltzen digute, Estatu Batuetatik etorritako metodo guztiz berritzailea izango balitz be-
zala. Ezjakintasunarengatik edo, beharbada, kultura eza orokortzeagatik, inor ez da konturatu
eskolako dinamika ikertzeko prozesu horiek askoz lehenago heldu zirela pedagogiara, eta hori
herrialde hurbilago batean gertatu zela, bai geografiaren ikusmiratik, bai kulturaren ikuskera-
tik. Zehatz esateko, Raymond Fonvieille-k, 1962. urtean, doktoregoko ikastaro bat egin zuen
Sorbona-ko Unibertsitatean; ikastaro horren arduraduna Claude Lévi-Strauss izan zen, Brasil-
dik etorri berria. Ikastaro horretan jorratu zen nola aplikatu ahal zaien metodo etnologikoa giza
zientziei. Bada, ikastaroa egin eta gero, Raymond Fonvieille-k etnologiaren birmoldaketari ekin
zion; izan ere, etnologia aplikatu zien ikasleen harremanei eta gelako dinamikari ere, Gennevi-
llers-ko eskolan, Parisko kanpoaldean. Horrela, eta lehendabizikoz gainera, etnometodologia
aplikatu zitzaion pedagogiari. Bistan denez, Lévi-Strauss antropologoak, orduko, behin eta be-
rriz aplikatu zuen etnografia, gizarte indigenei buruzko ikerketetan. Gainera, etnografiarekin
batera, planteamendu estrukturalistak erabili zituen Lévi-Strauss-ek; hori, gaur egun, ez du
inork aintzakotzat hartzen, eta oso interesgarria izan daiteke, gutxienez, hori gogoan izatea, et-
nografiak hezkuntzako paradigmetan izan dezakeen garrantziaz jabetzeko.



– Irakasleak, bere jardunean, rol edo eginkizun berri bat bereganatu be-
har du. Metodologo izateari utzi behar dio, eta askatzaile izateari ekin
behar dio, alegia, askatasunaren ikertzaile bihurtu behar da (etnogra-
fiaren bitartez, adibidez). Horrela, irakasleak beti izango du aukerarik,
bere gelan askatasuna zabaltzeko.

– Eskolako bizitza edo giroaren oinarria izan behar da “gelako kontsei-
lu” izenekoa. Gelaren barruan, edozein jarduera, arazo edo interes
sortzen denean, gelako kontseilua izango da organo antolatzaile, ezta-
baidatzaile eta erabakitzailea. Esan bezala, organo horren barruan, ira-
kaslea beste kide bat baino ez da; boto bat bakarrik du, erabakiak har-
tzeko orduan. Horregatik, gelako taldea da benetan botere politikoa
duena.

– Eskola instituzionala kanpo errealitateari irekita egon behar da beti.
Horrek esan nahi du, auzoari eta bertako arazoei irekita egoteaz gain,
mass media, zinema, lurraldeko ekonomia eta abarrekoei irekita egon
behar dela, heziketa iraunkorraren ohiturak lortzeko.

Aplikazio praktikoek zehaztasun handirik ez izan arren, zalantzarik gabe on-
dokoa baiezta dezakegu: haurren hezkuntzari dagokion esparruan, hainbat
korronte sortu dira autoritarismoaren aurka; alabaina, pedagogia instituzio-
nalak egin du ekarri pedagogikorik sendoen eta sakonena, giza zientzien ar-
loan, bai eta hezkuntzako kulturaren arloan ere. Urte asko igaro badira ere,
oraindik Pedagogia Instituzionalaren proposamenak baliozkoak dira demo-
krazien formalismoak gainditzeko, eta gizarte zibilaren parte hartze aske eta
zuzenekoa lortzeko. Egin-eginean ere, gizarte zibilak, gaur egun eta etorki-
zunean ere, gero eta garrantzi eta protagonismo handiagoa izango du.

1.5. Gelako komunetatik haurrentzako komunetara

Hirurogeiko hamarkadan herrialde demokratikoetako unibertsitateetan sor-
tutako protesta mugimenduek elementu komun bat izan zuten, ezarritako
eredu politikoei eta ezarritako demokraziaren esanahi autoritarioari aurka
egitea, bereziki azken horrek gazteen interesen garapena eragozten zuelako;
gazteen interes horiek errepresio ezan, liberazio sexualean eta beren kultu-
ra propioa sortzeko aukeran oinarritzen ziren. Horrek guztiak, azkenean, Pa-
risko 1968ko maiatzeko ikasleen altxamendua ekarri zuen, eta horren he-
rentzia, besteak beste, feminismoa, nerabe eta gazteen askatasun sexuala,
familietako permisibitatea, gurasoekiko eta irakasleekiko agintaritza harre-
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manak aldatzea eta gazteen kulturaren agertzea (musika, ikus-entzunezko-
ena, gazteen mugimenduak –hiri-tribuak– moda eta abar) izan dira.

Bada, Alemanian, 1966tik aurrera, unibertsitateetako ikasleek printzipio
horietako asko praktikan jarri nahi izan zituzten –hain zuzen ere, ikusi du-
gun bezala, aginteari aurre egite muturrekoan oinarritzen ziren, batez ere,
eta haien atzean planteamendu soziopolitiko guztiz erradikalak ezkutatzen
ziren–.

Horretarako, komunetako bizimodua bultzatu zuten, hura antolamendu
sozial eta politiko baten gisara hartuta, hau da, bizimodu komunitario eta so-
zialistak ezarriz, non agintaritzarik ez zegoen, non dena banatzen zen, non
erabakiak aztertu eta asanbladetan bozkatzen ziren eta non ez zen bikoteko
ezkontza-bizitza formatu bat ezartzen, sexualitatea ere askea zelako. Komu-
na horiei gelako komunak esan zitzaien; haietatik, laster, haurrentzako ko-
munen beharra sortuko zen, urte batzuen buruan haurrak jaio izateak hez-
kuntza formatu egokiak edukitzea eskatzen baitzuen, hain zuzen ere gelako
komunetako bizimoduari egokitutakoak. 

Hartara, zenbait hezkuntza esperientzia sortu zen –XX. mendeko lauro-
geiko hamarkadako berandu arte luzatu zirenak–, oso ere berriak eta baita
utopikoak ere; Alemaniako gobernuak ez zituen onartu nahi izan, eta, harta-
ra, haur-eskolen mailan baizik ez ziren garatu haietako asko (horiek ez bai-
tziren Estatuko nahitaezko hezkuntzaren zati bat); hala eta guztiz ere, haie-
tako asko lehen hezkuntzako eskola klandestino bihurtu ziren.

Kontuan hartu behar da, gainera, haur horiek, gelako komunetan jaioak
baitziren, ez zutela “aita eta ama” jakinik, baizik eta gizon guztiak aitak zi-
rela eta emakume guztiak amak, lotura edipidianoekin bukatzeko ahalegin
batean eta lehenbiziko unetik aitaren agintearen zentzua eta errepresio se-
xuala deuseztatu nahian; horrela jokatuz, haur norien nortasunaren garapen
librea bilatu nahi zen. Hartara, koherentzia bat zegoen gelako komunen bi-
tartez sorturiko antolamendu sozialaren errepresioaren aurkako zentzuare-
kin eta zentzu libertarioarekin. Noski, haurren komunek planteamendu ho-
riek berretsi behar zituzten, eskolak, sakonean, komunean bizitzen ikasteko
balio behar baitzuen. Ondoren, laburki, esperientzia horietako garrantzi-
tsuenak aztertuko ditugu:

– Frankfurteko komunak, haurrek auto-erregulazioa lortzean oinarritu-
rik; helburu hori erdiesteko haurrei bere beharrizanak adierazten ira-
kasten zitzaien –elikadura, lo egitea, sexu-beharrak, jokoa, laguntasu-
na eta abar– eta haiek gauzatzen, kontuan harturik soilik taldeak ezar
zitzakeen mugak. Hau da, haurrari bere pultsio eta inpultsoak bete-
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tzeko bidea ematen zitzaien, eta horiek, aldi berean, sarturik zeude-
neko kolektikbo-ikasgelaren arabera erregulatu behar zituzten. Bide
horretatik lortu nahi zen nortasun inhibitu eta aldi berean erregula-
tuak: horrela, gelako komunen bizi-antolamenduaren parekotasuna
aurkituko dugu haurrentzako komunetako ikaskuntzan. Hori kapita-
lismoaren aurkako ikaskuntza bat zela jotzen zen, erkidego batean au-
to-erregulazioaren bitartez bizitzen irakasten baitzen, eta hori, eskola-
ko mailan, bizitza helduko auto-kudeaketa soziala baizik ez zen.

– Stuttgarteko komunek Neillen lanaren eragin handia zuten, nahiz eta
horri nabarmentzeko moduko eduki politikoa gehitu zitzaion, gelako
komunetako kideen eta hezitzaileen arteko baterako bileretan ere bi-
latu nahi izaten zena; izan ere, bilera horietan, haurren aurrerapenei
buruzko eztabaidak hezkuntza politikoa emateko ezin ukatuzko asmo
batean barruan sartzen baitziren; hezkuntza hori, kooperazioaren eta
praktika solidarioen bitartez garatzen zen. Horrekin guztiarekin zera
bilatu nahi zen, haurrak aske haztea beren interesei dagokienez, bai-
na, aldi berean, beren agresibitatea eta berekoikeriak kontrolatzea
ere, kolektiboaren eraginez. Ikaskuntza bera ere banaka garatzen zen,
haurren interes edo beharren arabera.

Frankfurteko komunen aldean dagoen ezberdintasun erabakigarri
bat da Stuttgarten garrantzi handia ematen zitzaiola haurren kulturali-
zazioari eta edukiak ikasteari, eta hori beti bide naturalen bitartez lor-
tzeko ahaleginak egiten ziren, errealitate natural edo soziala –natura
eta hiria– behatuz, eta kritika zorrotza eginez ikusitakoaren gainean,
une hartan nagusi zen sistema politikoaren eragin negatiboak agerian
jartzeko.

– Berlingo komunak, akaso guztietan garrantzitsuenak dira, asko heda-
tu zirelako eta hedatze horrek berekin ekarri zuelako haiek koordi-
natzeko kolektibo bat osatzea –Kontseilu Zentrala–: bera izan zen in-
plementatu beharreko gai pedagogikoak orientatu zituena. Funtsean,
mugimendu hori Sexpoleko korrontea deitzen denaren bidetik joan
zen, hau da, sexualitatea eta politika, uste baitzen politika autoritario
eta errepresiboak eragin negatiboa izaten zuela harreman sexualetan,
haietan alde batetik elementu autoritarioak eta bestetik elementu
errepresiboak errepikatzen zirelako.

Planteamendu horiekin, komuna hauen printzipio pedagogikoek
lehenbizi mutilaren eta neskaren hezkuntza berdina bilatu zuten, az-
ken horien protagonismoa ere azpimarratuz, halako moduan non gaur
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egun esan baitezakegu esperientzia hori izan zela aplikatu den lehen-
biziko pedagogia benetan feminista. Bestalde, haur-eskolatik beretik
klaseen borrokan, berdintasunean, askatasunean, haurren autonomian
oinarrituriko hezkuntza bat bilatzen zen; horretarako, hasiera-hasiera-
tik sexuari loturiko tabuak hautsi behar ziren; horrekin, askatasunaren
kontzeptuak norberaren gorputza arakatzetik hasi behar du eta eraba-
ki bakoitza eztabaidatu eta landu behar zeneko giro berdintzailean
bukatu behar zuen. Manifestazioetara jolastu eta protesta pankartekin
ikasten zen irakurtzen eta idazten.

Bai gelako komunak bai haurrenak, batez ere Berlingo kasuan, gazte
proletarioen artean antolatu ziren baita ere, helduek eta haurrek agin-
tearen aurkako borroka zabaltzen joan zitezen, hartara sistemaren oi-
narriei eraso egin eta gizarte aske eta errepresiorik gabekoa, komunita-
rioa eta berdin-zalea ezartzen ahalegintzeko. Gizarte berri horretan
bakarrik izanen zen eskola benetan hezitzailea, kapitalismoaren espa-
rruan eskola ere kapitalista delako, eta sistemaren interes autoritarioei
baizik erantzuten ez diolako, eta ez pertsonen askatasun beharrizanei. 

Laburpena

Autoritarismoaren aurkakoek askatasunaren alde egiten dute, baina askata-
sunaren alde egite horrek norabide desberdinak hartzen ditu. Anarkistek
hezkuntza oso-osokoa, arrazionala, libertarioa eta mistoa izan behar dela dio-
te. Neillek, aldiz, bere esperientzia gauzatu zuen Summerhillen; horren hel-
burua izan zen gizabanakoak bere jokabidea arautzea eta eskolako erkide-
goak bere burua gobernatzea. Rogersen pedagogian, berriz, ikaslea dago
erdigunean; pedagogia hori ez da zuzendaritzakoa, haren terapiarekin ger-
tatzen den bezala.

Bukatzeko, pedagogia instituzionala autoritarismoaren aurkako azken au-
kera gisa agertzen zaigu. Horren oinarri nagusia da gelan autokudeaketa
ezartzea. Gainera, pedagogia instituzional horretan, ikasleek erakunde dei-
turikoak sortzen dituzte, hau da, eskolako erkidegoa gobernatzeko nahita-
ezkoak diren harremanak finkatzen dituzte. Pedagogia instituzionalaren
ezaugarri teorikoak eta aplikaziorako aukerak kontuan izanik, pedagogia
mota hori, gaur egun ere, baliozko proposamena izan daiteke, gizarte zibila-
ren eskubide eta aukerak garatzeko. Azkenik, esan behar da Alemaniako ko-
munak esperientzia muturrekoenak direla aginteari aurre egiteari, desinhi-
bizioari eta modu askotako askatasuna lortzeari dagokienez.

AUTORITARISMOAREN AURKAKO TEORIAK

131



Ariketak 

1. Gelan, eztabaida taldeak antola itzazu eta, taldeotan, eztabaida ezazue
zeintzuk diren hezkuntzaren abantailak eta eragozpenak, hezkuntza ho-
rretan gizabanakoak bere jokabidea arautzen duenean eta autokudeake-
ta ezartzen denean.

2. Rogersen eta Rogersi buruzko bibliografia lortu eta gero, entsegu laburra
idatz ezazu –askoz jota, hiru folioko entsegua–, ikaskuntza signifikatibo-
aren kontzeptuari buruz eta irakasleak duen zereginari buruz.

3. Pedagogia Instituzionalaren barruan, defini ezazu zer den erakundea.
Zure unibertsitateak egun duen egitura kontuan hartuta, gutxienez, era-
kundeen lau adibide jar itzazu. Azal ezazu zergatik uste duzun horiek
erakundeen adibideak direla. Bestalde, aipa itzazu zure eskola, fakultate
edo unibertsitateko ikasleek erakunde bihurtu ahal dituzten beste errea-
litate batzuk (oraindik errealitate horiek erakunde ez badira, behintzat).

4. Zure irakasleari bibliografia eska iezaiozu, gela barruko etnografiari bu-
ruz. Gelak bere burua kudeatzen duenean, metodo horrek aplikazio des-
berdinak izan ditzakeela kontuan hartuta, aldera itzazu, labur-labur (hi-
rutik bost arteko orrialdeetan), aplikazio horiek.

5. Hiztegien eta bibliografia zehatzaren laguntzarekin, azter itzazu testuan
labur-labur aipatu edo azaltzen diren autoreak (Fourier, Wineken, Reich,
Freinet etab.); horrela, gai horretan duzun kultura aberastuko da.

Bibliografia

BOWEN, J. eta HOBSON, P. R. (1991): Teorías de la educación, 5. berrinprima-
keta, Mexiko, Noriega/Limusa.

COLOM, A. J. (2000): La pedagogía Institucional, Madril, Síntesis.
DOMMANGET, M. (1972): Los grandes socialistas y la educación: de Platón a Le-

nin, Madril, Fragua.
FERRER, S. (1980): Vida y obra de Francisco Ferrer, Bartzelona, Caralt.
FERRER GUARDIA, F. (1976): La Escuela Moderna, Bartzelona, Tusquets.
HEMMINGS, R. (1975): Cincuenta años de libertad. Las ideas de A. S. Neill y la es-

cuela de Summerhill, Madril, Alianza.
LOBROT, M. (1966): Pedagogía institucional, Buenos Aires, Humanitas.
NEILL, A. S. (1978): Summerhill, 14. berrinprimaketa, Madril, Hezkuntza

Zientzien Fakultatea.

JOSÉ L. BERNABEU RICO ETA ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

132



OURY, F. eta VÁSQUEZ, A. (1970): Hacia una pedagogía del siglo XX, Mexiko,
Siglo XXI.

PALACIOS, J. (1979): La cuestión escolar. Críticas y alternativas, Bartzelona, Laia.
POEYMENGE, M. L. (1986): La educación según Rogers. Propuestas de la no di-

rectividad, Madril, Narcea.
ROGERS, C. R. (1980): Libertad y creatividad en la educación, Bartzelona, Pai-

dós.
SKIDELSKY, R. (1972): La escuela progresiva, Bartzelona, A. Redondo
TOMASI, T. (1978): Ideología libertaria y educación, Madril, Campo Abierto.
TOLSTOI, L. (1974): La escuela de Yasnaia Poliana, Bartzelona, Júcar.

AUTORITARISMOAREN AURKAKO TEORIAK

133



5. Kapitulua

Deseskolatzeari buruzko teoriak
ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

Ondoren, une jakin batean –hirurogeiko hamarkadan– eskolak ix-
teko beharrarekin bat zetozen hainbat autoreren planteamenduak
garatuko dira. Izan ere, eskola instituzionalari egin zioten kritika
hain izan zen zorrotza, ezen haien aburuz zegoen aukera bakarra
gizartea deseskolatzea baitzen.
Teoria horiek sortu ziren garaian, neurriz gaindiko garapenareki-
ko eta teknologiarekiko baikortasuna puri-purian zegoen, eta espa-
zioan inoizko arrakastarik handiena ere lortua zen. Sasoi hartan,
agerian zegoen eskolak ezin presta zitzakeela gizarte aurreratu ba-
teko herritarrak; izan ere, teknologiak, berrikuntzak eta aldakun-
tzak izan behar zuten gizarte haren ezaugarri nagusiak. Orduan,
hainbat alternatiba aurkeztu ziren informatika eta ikus-entzunez-
ko teknologia sortu berrietan funtsaturik. Ildo horri jarraiki, Ma-
cluhan, Illich eta Reimer-en lanak eredugarriak iruditzen zaizkigu;
alabaina, azken bi horiek, herritarren prestakuntza bermatzeko,
ekonomia eta lege arloko aldaketak bultzatzeaz gain, jarrerak ere
aldatzea nahi dute, helduak hezitzaile izan ahal daitezen, eta ko-
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munikaziorako nahiz elkarrizketarako guneak sortzeko. Illichek
horri “bizikidetasuna” esan zion.
Bestetik, P. Goodman-en deseskolatze alternatiba humanistikoagoa
eta dialogikoagoa da, teknologikoa baino, ezen haren irudiko presta-
kuntza eredu klasikoetara itzultzea da irtenbiderik onena. Halako
ereduetan, giza komunikazioak osatzen zuen heziketa prozesu gehie-
na. Halaber, berrikiago agertu diren beste alternatiba batzuk landu-
ko ditugu, horren erradikalak ez direnak. Horiek, eskola erabat de-
sagerraraztea proposatu beharrean, prestakuntza esparru
gehiagoren aldeko dira, hezkuntza hiria (E. Faure) edo ikaskuntza
gizartea (T. Husen) eratzeko xedez. Asmo hori, dagoeneko, ez da uto-
pia hutsa, egun errealitate bilakatu baita, batik bat gure hiri eta er-
kidegoetako etengabeko hezkuntza arautu gabeari erreparatuz gero.
Azkenik, J. Holt-ek aurkeztu zuen deseskolatzeko proposamena az-
tertuko dugu. Haren proposamenak, eskola erakundeari kritikak
egiteaz gain, etxean hezteko aukera jaso zuen, gaur egun hainbat he-
rrialdetako milaka familiak egiten duten legez. 

Hirurogeiko hamarkadan, garapenerako joera (desarrollismoa) jaun eta jabe
izan zen, halako moldez non gizateria ordura arte halakorik ezagutu gabea
baitzen, eta, gainera, maila guztietan. Hortaz, konfiantza eta baikortasun gi-
roa sortu zen, nor bere buruaren segurtasunarekiko eta zientzia, teknika, eko-
nomia eta gizarte arloko aukera ugariekiko. Bigarren Gerra Handia iraganeko
kontua zen, eta ordutik baliaturiko politikak orduantxe ari ziren uzta biltzen.
Ongizate estatua sortu zen, eta nonahi nagusitasun eta etengabeko aurrera-
pen sentimendua sumatzen zen; azken batean, irudi zuen sekula erabili ga-
beko ametsak beteko zituela gizateriak. Gizakia ilargira heltzeak berretsi
zuen itxaropen, baikortasun eta aurrerapenarekiko konfiantza giro hori1.
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Garai horretan, pedagogia arloko pentsamendu korronte oso bat sortu
zen. Korronte horretako teoria guztiek eskola alferrikakoa eta desagertu be-
harrekoa zela aldarrikatzen zuten, hezkuntza molde eragingarriagoak eta po-
sitiboagoak erabiltzen hasteko asmoz. Ideologia mugimendu horri deseskola-
tzea esan zioten, eta, laster, bere burua erakundeen aurkakotzat jo zuen, eta
bai, hasieran, teknologikotzat ere. Izan ere, ikus-entzunezko teknologia sor-
tu berriek eta komunikazio arloan sumatzen hasiak zirenek prestakuntza ar-
loari eskaintzen zizkioten aukerak baliatu nahi zituen deseskolatze mugi-
menduak, eskolaren partez.

Eskolari kritika egiten zioten zaharkituta zegoelako (erakundearen jato-
rria historia sorburuan dago), ez zelako egokitu (gizarte modernoaren beha-
rrizanak ez zituen asetzen), ez zelako ezertarako gauza (garai berriek eska-
tzen zutenik ez zuen irakasten), motela zelako (20 urte ere ematen ditu
belaunaldi berriak trebatzen), ez zelako eragingarria (ez duelako bermatzen
prestakuntza arrakastatsua izanen dela) eta ekonomikoki bideraezina delako
(hezkuntza sistemen kostua horren handia da, non inbertsio hori estatua eta
gizartearentzat hondamendia izanen zela uste baitzuten). Gauzak horrela,
zertarako atxiki eskola erakundeari? Edo, bestela galdeturik, zergatik ez bi-
latu aukera berritzaile, gaur egungo, eragingarri eta merkeagorik, etorkizu-
nean gizarteak izanen dituen prestakuntza erronkei heltzeko? Agerian da-
goenez, hirurogeiko hamarkadako neurriz gaindiko garapenarekiko
baikortasunaren sasoian irtenbide teknologikoa, gizateriaren etorkizunerako
gaitzeko garrantzia omen zuena, azaleratu zelako deitoratu zuten eskola.
Teknologiarekiko usteak areagotu egiten zuen eskolaren aurkako kritika,
teknologia haren ordezko nagusitzat jotzen baitzen.

“Deseskolatzeko” teorien artean, besteak beste, hainbat jarrera bereizi
beharrekoak dira: egile batzuek, eskolaren aurkako kritikek itsuturik, auke-
ra historizisten alde egin zuten; beste batzuek, aldiz, ikuspegi orokorragoak
aurkeztu zituzten, teknologiaren ekarpenak aintzat harturik baina hezteko
askotariko bitartekoz horniturik. Azkenik, benetan zelan edo hala gauzatu
den deseskolatze eredu bati erreparatuko diogu, benetako eragina izan bai-
tu. Ondorik, jarrera horiek labur-zurrean azaltzen ahaleginduko gara.

1. Deseskolatze teoria teknologikoak 

Horiek izan ziren lehenak sortzen, eta, beraz, deseskolatze mugimendua sus-
pertu zuten. Oraingo honetan, hiru egileren lanez jardunen dugu: Marshall
Macluhan, Ivan Illich eta Everett Reimer-en lanez, hain zuzen
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M. Macluhan, Kanadako Torontoko unibertsitateko irakaslea, lehen
izan zen eskola kritikatzen eta teknologia alternatibaren alde egiten
1964an. Hark idatzitako El aula sin muros lanean, gogora ekartzen digu
duela urte bakan batzuk eskolara aberatsen seme-alabak baino ez zirela jo-
aten, ezen nekazariek eta beste hainbat lanbidetako profesionalek entzu-
nez, ikusiz eta eginez ikasten zuten. Ikasi, beraz, ikasgeletatik kanpo egi-
ten zen. Beraz, Macluhanek horretara itzultzea proposatzen du: eskolatik
kanpo, umearen gizarte ingurunean bertan, gauzatzen den kultur zabal-
kuntzara itzultzea

Eta horretarako aukerarik egon dadin, ikus-entzunezko bitartekoak era-
bili eta hedatu behar dira; izan ere elektronikaren eragina dela-eta, gizartea
ikus-entzunezkoak txertatzea eragingarritasunez handiagoz hezten ari da gi-
zartea, eskola baino, ezen informazio gehiena hedabideetatik jasotzen da.
Egunkariek, aldizkariek, zinemak, telebistak, irratiak eta bestek askoz ere
informazio gehiago sortzen ahal dute ikasleek eta eskola erakundeek baino,
eta, hortaz, hedabide horiek hedatu behar dira, eta kultur prestakuntzaren
zerbitzuko baliatu. Horretarako, nahiko izanen dugu gure ikasgela antigoa-
leko eta zaharkituen harresiak eraistea, ezen gaur egun, hedabide berriei es-
ker, kultura, gizarte klase jakin bateko balioa izateari utzi, eta gure errealita-
te osoaz jabetzen den balio orokorra da.

Eskolak utzi egin beharko dio eskola izateari, bakarrik, gizartea bera, be-
re osotasunean, eskola handi bat bilakatzen ahal delako. Bestetik, hedabi-
deak, aisialdia atseginez gozatzeko aukera ematen dutelako, gai dira eskola
sistemek ahaztu duten pedagogia printzipioetako bat errealitate bihurtzeko:
atsegina den oro askoz ere eragingarriagoa da irakasten.

Bakarka burua ezker-eskuinera mugitzea (irakurtzea) ahoa erdi zabalik
eta begiak lausoturik telebistari begira egotea bezain alienagarria da. Azken
batean, bata bestearen oinordekoa da. Gainera, irakurtzen dugunean beste
norbait ari da gure ordez pentsatzen, irakurleak beste pertsona baten buru-
ko prozesua errepikatu baino ez baitu egiten. Ordea, hedabide berriek eka-
rri dituzten mintzaira berriek gauzak aiseago ulertarazten dizkigute, guztion
eskueran baitaude; izan ere, ez dago adimen jarduera korapilotsuen premia-
rik, irakurtzen ez dakitenekin ez bezala. Horrenbestez, ezbairik gabe tek-
nologia bitarteko berriek demokratizatzen dute kultura, hura atsegingarria-
go bihurtzen, eta, hortaz, pedagogia eragingarriagoa baliatzen.

Ivan Illich apaiz katolikoa Austrian jaio zen, eta Italian, Estatu Batuetan,
Puerto Ricon, Mexikon eta beste hainbat lekutan apaiz eta intelektual lane-
tan jardun zuen urte handitan. Deseskolatzearen ordezkari nagusia da, ez-
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bairik gabe, horren inguruko teorian inork baino sakonago landu baitu, eta
alternatibarik garatuena eta biribilena utzi digu.

Alternatiba moduan, Illichek bere bizikidetasunaren tesia proposatzen
du, askatasunaren eta hitzaren pedagogia gisa aurkeztuta. Askatasuna hitz
egiteko, elkartzeko eta ikasteko leku-, denbora- edota eduki-baldintzarik
gabe. Hitza komunikazioaren, elkarrizketaren eta giza heziketaren ikurra
delako. Horretarako bi irtenbide proposatzen ditu: bata teknologia kutsu-
koa, eskola ezagutza banku batekin truka litekeelako, non pertsona orok kre-
ditua izango lukeen. Hau guztia ikus-entzunezkoei eta informatika baliabi-
deei esker lor liteke, erabiltzaileei ezinbesteko ezaguera emango
lieketelako eta autoirakaskuntza nahiz hezkuntza iturri guztietara hurbil-
tzea ahalbidetuko luketelako. 

Teknologia erakunde horiekin batera, Illichek proposatzen duen biziki-
detasunaren gizartea lege juridiko-ekonomikoko sare batekin osatuko luke.
Lege horiek eskolak irakaskuntzan duen monopolioa debekatuko lukete eta
hezkuntzan baliaturiko kapitala beste modura gastatuko litzateke. Bere pro-
posamenaren arabera, familiei “hezkuntza errenta” bat eman behar zaie,
haien aberastasun mailaren alderantziz proportzionala. Errenta hori, kredi-
tuen bitartez, norbanakoak kontsumitu lezake bere bizitza osoan, bere ikas-
teko beharrizanen arabera; horrela, ikasteko askatasuna legoke: “ikasleak
berak erabakitzen du noiz, nola eta non ikasi, eta hezkuntza erakundeak era-
biltzaileen eskariaren arabera sortu, garatu edo itxiko lirateke” (Illich, 1976,
122. or.). Halaber, hezkuntza aholkulari bat egotea proposatzen du, kredi-
tuak zelan erabili aholkatzeko. Labur-zurrean, honakoez hornitu asmo du gi-
zartea: 

– Didaktika gaien inguruko kontsulta zerbitzuak, irakaskuntza arautuak
erabilitako prozesuetara errazago sartzeko.

– Gaitasun bilguneak, edo norbanakoek beren ideia eta zalantzak ager-
tu, gaitasunak garatu eta hurrekoekin informazioa eta esperientziak
trukatzeko lekuak.

– Komunikazio sareak, jakintza arlo beretan interesa daukaten beste
pertsonekin harremanetan jartzeko.

– Hezkuntza aholkularien zerbitzua, norberaren interes eta asmoen ara-
bera ikasi beharreko edukiei buruzko aholkuak emateko erabiltzaileei.

Azken batean, Illichek presio eta larderia kutsuko oro desagerrarazi nahi
du hezkuntzatik, eta, aldi berean, norberaren aukerak sustatu, ikaskuntza
desarautu, eta herritarren etengabeko prestakuntza bermatzen duten tresna
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garatu nahi ditu, nagusiki hezkuntza baliabideen eta giza baliabideen (hez-
kuntza aholkularien) sareen bitartez. Teknologia eta giza baliabideen sinte-
si hori da bizikidetasunaren bereizgarrietariko bat: “Teknokrazia honda-
mendiaren mehatxuaren aitzi, nik gizarte bizikidearen ametsa ezartzen dut”
(1976, 29. or.)

Bestetik, E. Reimer-ek eragin handia izan zuen liburu bat idatzi zuen La
escuela ha muerto (1974). Eskolaren kritika zabalago egin zuen, gizakiaren bu-
ru osasuna kaltetzen duten giro galgarrien erruduna dela salatzen baitu, ha-
lako moldez, non, haren ustean, gizakiaren beraren esentzia hondatzen duen
(sormena eta adimenaren berezkotasuna deuseztatzen ditu...). Eskolak, hor-
taz, ume eta gazteak zaindu baino ez ditu egiten.

Hark proposaturiko alternatibak I. Illichenen parekoak dira, Reimerrek
ere hezkuntza teknologiaren premia aldarrikatzen baitu, teknologia hez-
kuntzak, helburu eta edukiei buruzko informazioa biltzeko gauza izateaz
gain, horiek guztiak erabiltzaileei –modu demokratikoan– eskaintzen die-
zazkiekeelakoan. Halaber, egiten zaizkien eskarien arabera irakasteko edo
aholkuak emateko presta dauden giza sare edo multzoen premia aldarrika-
tzen du. Izan ere, Reimerren ustez erru osoa eskolarena da, baina ez irakas-
leena, ezen orain, aholkulari jardunean, askoz ere hobeto eta gehiago garatu
ahalko dute beren hezkuntza eta prestakuntza lana.

2. P. Goodmanen eredu historizista

Paul Goodman, unibertsitateko literatura irakaslea, aurreko mendeko biga-
rren erdialdeko Estatu Batuetako pentsaera anarkikoko ordezkari itzaltsue-
netariko bat izan da. La deseducación obligatoria (1973) liburuaren bitartez, es-
kolaren aurkako ildoarekin bat egin zuen. Liburuan eskola alternatiba bat
proposatzen du, bere garaikideek agertzen zituzten teknologia jarreretatik
erabat aldentzen dena.

Lehenik eta behin, esan behar dugu Goodmanen “eskolaren aurkako”
jarrera ez dela Reimerrena edo Illichena bezain errotikakoa. Goodmanen
aburuz, bidezkoa litzateke eskola ikasmaila batzuetarako bakarrik albora-
tzea, eta eskola eraikuntza lezio batzuetarako bakarrik baztertzea. Aitzitik,
haren irudiko, eskolara joateko beharra ez litzateke nahitaezkoa izan behar,
eta eskola unitate txikietan deszentralizatzea proposatzen du, neurrirako he-
ziketa lortzeko xedez.

Alabaina, eskolak izateari buruzko iritzia malgua izan arren, Goodma-
nek proposaturiko alternatiba benetan utopikoa da, ezin baita zinez gau-
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zatu; kontuan izan behar dugu egilearen eskola alternatiba Grezia klasiko-
ko edo Erdi Aroko komentuetako hezkuntza ereduetan oinarritzen dela
batik bat. Esperientzia horietan sorturiko elkarrizketa eta erkidego egoera
balioesten ditu Goodmanek, giro horretan gertatzen baitziren heziketa ha-
rremanak, eta, beraz, sorturiko giroa eta ingurunea ziren benetako hezike-
ta elkartea.

Ildo horretatik, batetik, Greziako agora, palestra eta peripatetismoa klasi-
koak eta, bestetik, komentu eta monasterioetako bizimodua ziren gazteen
hobe beharrez berreskuratu beharreko humanismoaren eta hezkuntzaren
panazea. Beste ikaskideen edo maisu-maistra aholkularien (eta ez zuzenda-
rien) laguntzaz ikasle orok edo ikasgai edo ikaskuntza bereganatu ahal iza-
tea da xedea; ikasleak berez aitzina egin ahal izatea, bere prestakuntza eta,
azken batean, bere etorkizunaren benetako eragile nagusia izan dadin (1973,
104. or.). Horrenbestez, ez gaitu ezustean harrapatu behar egileak hezkun-
tza hiria –zehazki, hiria eskola gisa erabili behar dela zioen– eta –ume eta
gazteak helduen mundura, berez eta apurka-apurka, sartzeko– erkidegoko
helduak hezitzaile izatea proposatzeak.

Umearekiko ardura nagusia da deseskolatzearen aldeko gainontzeko egi-
leekin Goodmanek duen alderik nabariena. Eskola erakundea desegiteko
arrazoiak ez dira ez ekonomiko hutsak ez eragingarritasunaren ingurukoak
ere. Izan ere, umearen askatasuna murriztu eta haren giza eraikuntza era-
gozten duelako kritikatzen du eskola Goodmanek. Hori dela eta, eskolaren
ordezko hezkuntza inguruneak bilatzen ditu, edo eskola erakundea aldatze-
ko beharra aldarrikatzen du, ume eta gazteek heltzeko, beren burua eraiki-
tzeko eta hezteko astia izan dezaten, beren heziketaren eragile nagusi izate-
ari utzi gabe. Gizartearen laguntza positiboaz, umea bere burua
emeki-emeki moldatzea nahi du Goodmanek, larderia, zapalkuntza eta be-
tebeharrik gabe, horiek, azkenik, hezkuntza molde orok izan behar lituzke-
en bertuteak (askatasuna, burujabetza, begirunea, konfiantza...) puskatu eta
hondatzen baitituzte. Izan ere, eskolak bertute horiek guztiak zapuztu eta
eragozten ditu.

3. Osoko alternatibak

Esanda gauden bezala, honakoak jotzen ditugu osoko alternatibatzat: esko-
lari kritika egiteaz gain, jarrera baikorragoa daukaten alternatibak, ezen ho-
rien ekarpenek, eskolaren aurkakoak izan beharrean, erakunde eta gizarte
maila guztiak nahastu nahi dituzte kultura zabaltzeko eta hezteko lanetan;
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hobeto esateko, gizartea benetako hezkuntza errealitate bihurtzea nahi du-
te. Haren alternatibak osokoak dira, ez dutelako (eskolaren aurkako) kritika
ildo jakin baten alde egiten; aitzitik, hezkuntza gizartea lortu nahi dute; tek-
nologiaren bidez ez ezik, edozein ildoren mendean, askotariko eta denetari-
ko bitartekoen bidez ere erkidego eta gizarte osoak hezten eta prestatzen
jardun behar dute. Hori dela eta, gehien bat “hezkuntza hiria” eta “ikas-
kuntzaren gizartea” hartu izan dira ahotan, lortu nahi dena metaforen bitar-
tez azaltzeko. Bestetik, metafora horik halako izateari uzten hasiak dira, on-
doren azalduko ditugun osoko jarreren gero eta antz handiagoa baitute gure
hiri eta gizarteek.

1971ko otsailean, hezkuntzak munduan zuen egoerari buruzko azterlan
bat egiteko eskatu zion UNESCOk Edgar Faureri, bai eta hori garatzeko au-
kerako estrategiak ikertzeko ere. Egiteko horren emaitza Aprender a ser de-
ritzon lana izan zen. Lan honek, nolabait, aurrea hartu zion egun gure ingu-
runean errealitate bihurtu denari. Hezkuntza eskola erakundearen ondare
hutsa izan ezinaz ari gara, ezen etorkizunean, eta nola edo hala horretan gau-
de, hezkuntzak bakan batzuena eta, jakina, adin talde jakin batentzakoa iza-
teari utzi behar dio. 

Ezaugarri bi horiek etorkizuneko hezkuntza baldintzatuko dute, ezen
hezkuntza nazioartekotzeak bai eta etengabeko hezkuntzak ere kontzien-
tzia hartzera behartzen dute. Kontzientzia hartze horretatik ateratako lehe-
nengo ondorioa hauxe izan behar da: eskolak ezin har ditzake bere bizkar
halako betekizunak. Gero eta teknikoagoa den gizarte honek orotariko hez-
kuntza iraunkorra eskatzen du, ezen etorkizuna, ongizatea, kultur garapena-
ren menpe baitaude, eta horretaz guztiaz jabetzeko beharra dago gizartea
bera hezkuntza erakunde bakar eta erraldoia izan dadin. Delako txostenak
dioenez, munduko gizartea hezkuntza hiri bihurtu behar dugu, hezteko ki-
nadez beteriko sorburua, gizakiaren sortzeko ahalmena piztu eta haren gai-
tasun eta ahalak guztiz garatu daitezen.

Hezkuntza hiriaren inguruko txosten horren abialekua honakoa da: “gi-
zabanako orok ikasteko aukera izan behar du bere bizialdian” (E. Faure,
1973, 265. or.). Hortaz, gizarte osoa antolatzeko beharra dago goiburu hori
betetzeko. Hala, hezkuntza demokratizatu, nazioartekotu behar da, eta, aldi
berean, hezkuntza arautu gabearen askotariko aldaerak garatu (ik. 21. kapi-
tulua); horretarako, gizartea osatzen duten erakundeen ahal guztiak baliatu
behar dira. Hezkuntzak eskolatik irten behar du, eta gizakiaren bizitzaren
une guztietan agertu. Hala, enpresetan eta, oro har, lan munduan etengabe-
ko prestakuntza berpiztuko da.
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Bestetik, Torsten Husen suediar pedagogoak “hezkuntza gizartea”
(1978) eta “ikaskuntza gizartea” (1988) aipatzen ditu bere hainbat lanetan,
gizartea erakunde hezitzaile, arautu gabetu eta erakunde itxura gabearen ai-
pu egiteko. Eskolak, beraz, beste eginkizun batzuk bizkarreratu beharko di-
tu: errealitateari eta lan munduari ateak zabalik beharko ditu, gizartean era-
biltzen diren teknologiak ikasgeletan txertatu, eta, azken batean,
beharrezko erreformak eginda eskola ulergarria lortu alegia, umeei eta ga-
raian garaiko errealitateari egokitua. 

Arestian aipatu dugun Husenen erreforma kontzeptua hagitz garrantzi-
tsua da, bertan hezkuntza sistemak aldatzeko estatu planez baitihardu. Es-
kola demokratiko, guztientzat berdina, teknologikoa, humanista eta ekoiz-
pen munduari loturako bidea urratu behar dute plan horiek. Hala, eskola
etengabeko prestakuntzaren lehenengo urratsa izanen da, eta gero lan mun-
duan prestakuntza garatu eta hari jarraitu beharko zaio, enpresa eta lante-
gien kontura.

Ezagutzaren pizkundeak hezkuntza gizartearen premia dauka. Bertan,
ikasteak eta berrikuntzek planetako gizon eta emakumeen bizitzako atal
izan beharko dute. Ezagutza arloko berrikuntzak gero eta garrantzi handia-
goa dauka aurrerapenaren eta gizartean eragiten ari den zientzia, teknika eta
gizarte garapenaren oinarrian. Hala, eten gabe aldatzen ari den gizarte bate-
ra garamatza, eta aldaketarako hezteko modu bakarra, eten gabe eta uneoro
egokitzekoa, etengabe ikastea da, geure burua berriztatuz berrikuntzetara
ohitzea. Ikaskuntzaren gizarte sortu berria, beraz, azaleratzen ari da, eta ber-
tan prestakuntza proiektu ugari batera gertatzen dira gizakiengan. Etenga-
beko prestakuntza, hezkuntza arautu gabeko erakundeak, eskola errefor-
mak, teknologia berrien erabilgarritasuna, informatika sareak eta beste oso
lagungarri dira, egunetik egunera hezkuntza gizartetik gero eta hurbilago
egoteko.

4. Deseskolatzea praktikan

Urteak pasa ondoren, John Holt, Harvardeko Unibertsitateko irakaslea, izan
da deseskolatze esperientzia errealitate bihurtu duena. Ildo horretatik, esan
behar dugu bere ibilbidea bitxia izan dela. Macluhanek, Illichek, Goodma-
nek edo Reimerrek deseskolatzea azalduta eta zehaztua zutenean, gaiareki-
ko interesa azaldu eta, ororen buruan, inork baino kementsuago lan egin du,
umeak eskolatik kanpo heztea helburu duen nazioarteko mugimendu baten
buru izan arte. 
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Teoria mailan, Holtek eskolari egiten dion kritika teknologia edo eragin-
garritasun aferetan baino gehiago, arazo humanistikoetan kokatua antzema-
ten dugu. Goodmanek egin zuen bezala, berak ere, gehienbat, umeak pai-
ratzen dituen ondorio txarrei erreparatzen die (dioenez, eskola leku
kaltegarria da umeentzat; izua, mesfidantza eta asperdura eragiten ditu).
Gainera, kritika ideologikoa egiten du, sistemak hezkuntza ideologia alter-
natiboak deuseztatu dituela-eta (Holtek Illich eta Neill ezagutu zituen).
Izan ere, halako ideologiek baino ezin ditzakete aldarazi irakasleak eta es-
kola erakundeak. Ildo horretatik, nabarmendu behar dugu 40 urtean Holt
beti eskola berriztatzearen alde borrokatu zela, horrek gizarte berriztatzea
baitzekarren, gizarte bidezkoago eta moralagoa lortu nahian, ingurumena,
bakea, arraza eta kulturen arteko integrazioa benetakoak izan zitezen.

Holten ustez, eskolak, helburu horien aurka jotzeaz gain, umearen hez-
teko gaitasuna, askatasuna eta espiritu beregaina hutsaltzen zituen. Eskolak
ez dio inolako zentzurik ematen biziari, umeen pentsatzeko ahalmena eta
burujabetza zapuzten ditu, kritikarik egin ez eta erraz konformatzen den gi-
zartean; izan ere, ez du xede gizakia hobetzea. Horrenbestez, gizabanakoen
eta gizateria osoaren hobetzeko plan guztiak zapuzten ditu eskola erakun-
deak irauteak.

Asmo horretan, eta ikasleari ahalik eta askatasunik handiena eman
nahian (askatasuna ardura da), Holtek prestakuntza sistema alternatibo bat
asmatu zuen. Sistema horretan, familia nahastuko du heziketan, eskola de-
sagerraraztekotan. Horrela, 1977 aldera Growing Without Schooling aldizkaria
argitaratzen hasi zen, gurasoei umeak etxean nola hezi aholkatzeko xedez,
umeak eskolako perbertsioetatik alden eta babesturik egon zitezen. Esan
dezakegu eskola eragozpena orduantxe hasi zela, eta egun dagoeneko Estatu
Batuetako 300.000 familiak horretan dihardute. Hala, sistema politikoaren
aurkako jarrera pasibo baina agerikoa dugu honakoa, eskola publiko nahiz
pribatuetan eskaintzen den heziketari uko eginez gauzatua.

Espainian ere, deseskolatzeko hezkuntza sistemaren aurkako mugimen-
du hau agertu da, legez kontrakoa izan arren, eta Aprender sin escuela izene-
ko aldizkaria kaleratzen dute gaztelaniaz (lehenengo zenbakia 1989ko abuz-
tuan atera zen plazara), umeak etxean hezteko mugimendua indartu nahian.
Espainian, konstituzioak hala aginduta, hezkuntza doakoa eta nahitaezkoa
da, eta, hortaz, beren seme-alabak hezteko eskubidea aldarrikatu nahian au-
zitara jo duten gurasoen aurkako epaiak kaleratu dituzte epaileek orain arte.
Alabaina, jakin badakigu erkidego askotan hainbat gurasok umeak oraindik
eskolatik guztiz kanpo hezten dituztela.
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Hala eta guztiz ere, 1997ko udaberrian eta sei hilez behin (urtean bi al-
diz), aldizkari berri bat argitaratzen hasi zen –Crecer sin escuela–, non gure he-
rrialdeko ez-eskolatzearen legezkotasunari buruzko zenbait gai argitaratzen
diren, halako laburpen batzuk ere emanez non prestakuntza mota hori az-
tertzen den (lehenbizikoak Granada eta Madril izan ziren) eta ondokoak ere
jasotzen diren: haurrak ez-eskolatzeari buruzko nazioarteko berriak, batez
ere Estatu Batuetakoak, eztabaidarako zenbait artikulu eta galderak, egun-
karietako berriak eta gutunak. Atal oso interesgarri bat ere badago, non etxe-
ko hezkuntzaz baliatzen diren familien esperientziak kontatzen diren; hori
bereziki interesgarria da, informazio horiek lagungarri gerta daitezkeelako
ez-eskolatzea bideragarri gertatzeko lantzen ari diren hezkuntza praktika ez-
berdinak ezagutzeko.

Irakurlearentzat interesgarrien gerta daitekeen gaietako bat –hari buruz
aipamen labur bat baizik ez dugu egin– ez-eskolatzearen legezkotasuna da.
Gure herrialdean, Konstituzioaren aginduz, hezkuntza doakoa eta nahitaez-
koa da; hori dela eta, etxeko hezkuntzaren auzia epaitegietara iritsi den ka-
suetan –kasurik famatuena, agian, Bellaterrako gurasoena izan zen, Cerdan-
yola del Valléseko (Bartzelona) herri txiki batekoa–, familien nahiaren
kontrako boza eman zen, nahiz eta, paradoxikoki, beste egoera batzuetan
epaia borondatezko ez-eskolaratzearen aldekoa izan da, Crecer sin escuela bu-
letineko lehen alean agertu bezala (ikus 9-11 orrialdeak).

Etxeko hezkuntzaren ezaugarri garrantzitsuena –izan ere, ez-eskolatzea
eta eskolatzea hezkuntza eredu ez-formalekin ordeztea– da estandarizatu
gabe eta aldez aurretik finkatu gabe dagoela. Ez-eskolatzea ezer baino lehen
gurasoek hezkuntza-askatasunaren alde eginiko dei bat baldin bada, ez li-
tzateke logikoa izanen pentsatzea horiek izanen direla gero aldez aurretik
finkaturiko eskolastika edo hezkuntza moldeetara atxikiko direla. Izan ere,
eta horretan dago ez-eskolatzeak eskaintzen duen aberastasuna eta hez-
kuntza-aukeren ugaritasuna, familia bakoitzak bere irizpideekin hezten di-
tu haurrak, batzutan irizpide pertsonalekin; horrenbestez, erabiltzen diren
metodo eta materialak beren seme-alabak eskolaren laguntzarik gabe hez-
teko lanean inplikaturiko familien araberakoa izanen da.

Hezkuntza moldeen aniztasun hori logikoa da, kontuan hartu behar
baita gurasoak direla beren seme-alabak, haien bertute eta hutsak, haien
gaitasun eta ahalmenak, haien interes eta joerak hobekien ezagutzen di-
tuztenak. Hori dela eta haiek, inork baino hobeki, jaiotzetik beretik hez-
kuntza koherente eta homogeneoa eskaini ahal izanen dizkiete; horren-
bestez, ziur aski, imitazioa, hizkuntza eta jokoa izanen dira haurrak gutxi
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gorabehera sei urte bete arte familiak dauzkan hiru ardura-esparru ga-
rrantzitsuenak. 

Adin horretatik aurrera, honakoak izanen dira umeek etxean eginen di-
tuzten jarduera intelektualen alderdi nagusiak: sentimendua, borondatea
eta sentiberatasuna osatzea, eta moral eta gizarte heziketa egokia jasotzea.
Egiteko horretan lagun, horretarakoxe argitaratzen diren aldizkariek ariketa
eta edukiei buruzko aholkuak emanen dizkieten gurasoei.

Hezkuntza mota honen osokotasuna ere nabarmentzekoa da. Umeek be-
ren burua gobernatzen dute, eta berek lantzen dituzte prestakuntza eta he-
ziketa alderdiak, eta, aldi berean, etxeko lanez ere arduratzen dira, aisialdia
eta jolasak tartekaturik. Guztia da bere hezkuntzaren atal, eta umeak berak
antolatzen du bere burua, aurretik gurasoekin zehaztu eta hitzarturiko egin-
kizunak aintzat hartuta. Ildo horretatik, matematika eguneroko bizitzarekin
gainazpikatzen da (supermerkatuan erosketak egitea), eta irakurtzea etxe-
etxeko eta eguneroko egunkari, aldizkari eta ipuin irakurraldiarekin. Aldi
berean, halakoen bitartez kontsumoan eta ingurumenarekiko begirunean
(gaikako zabor bilketa, birziklatzea...) hezten da umea.

Gainera, etxeko heziketak erraz balioesten ahal ditu familia deseskola-
tzearen alde egitera eraman dituzten alderdiak: ingurumenarekiko, kultu-
rartekotasunarekiko, bakearekiko eta beste hainbat balorerekiko neurrizko
begirunea. Hala, historia, literatura eta geografia irakasteak lortu nahi den
axiologia berriari atxikitzeko berebiziko garrantzia dauka, desberdintasunak
ildokatu beharrean. Bestetik, jostailuak, bideoa, liburutegia, museoak eta er-
kidegoaren bestelako kultur baliabideak ikasten laguntzeko tresnak bihur-
tzen dira.

Gauzak horrela, beren ekinaz, umearen aurrerapenei arreta eginez eta
haiekin etengabe mintzatuz, gurasoek heziketari zentzu humanista ematen
diote, eta horrek, aldi berean, eragina dauka etxe barruko hartu emanetan.
Hala, bada, bake, adiskidantza eta elkarrizketa giroan, irakasten diren balio-
ak uneoro zinez erabilita, umeak gizaki izaten eta humanismoa lantzen ere
ikasten du.

Emaitzak zoragarriak dira; Estatu Batuetan, hemezortzi urte betez geroz-
tik, gradu azterketara batera aurkez daitezke, eta, hori gaindituz gero, uni-
bertsitatean ikasten jarraitu. Eta, egia esateko, sistema koordinatzen duen
mugimenduak argitaratutako estatistiken arabera, eskola porrot apalagoa da-
go, eskola arautuan ari diren ikasleen aldean.

Ikusi ahal izan dugunez, benetako deseskolatzea gauzatu da. Baina mu-
gimenduaren hastapenetan gailendu ziren arrazoibideak (teknologia esko-
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laren ordezko...) apurka-apurka desagertu dira, eta, horien partez, egungo
deseskolatze eredu bien ikuskera humanistiko eta askotarikoagoa mamitu
da; ildo horretatik, elkarlan ereduak (ikaskuntza gizartea edo hezkuntza
hiria) zein deseskolatzearen benetan aldekoen direnek (Holt eta etxeko
heziketaren ildokoek) bide eta estrategia askotariko eta denetarikoen alde
egiten dute, eta gizartea (edo familia) benetako heziketa eragile bilakatzea
dute xede.

Laburpena 

Neurriz gaindiko garapenaren baikortasunaz sortu zen deseskolatzea, tek-
nologia berriek eragin zuten harridura guztiz berritzaile betean. Horiek guz-
tiak direla-eta, teknologiaren ekarriak eskola erakundeari zegokion eginki-
zuna gaindiz ordeztu zezakeelako ustea zebilen. Ildo horretan, I. Illich eta
E. Reimerren lanak eredu izan ziren. 

Teoria horiekin batera, beste bat –P. Goodmanena– azaldu zen, Grezia
eta Erdi Aroko hezkuntzaren utopia gogoan, hezkuntzaren bizikidetza gi-
zatiarraren premia ere agertu zuena. Ordutik aurrera, osoko alternatiba ize-
nekoak sortu ziren; horiek eskoladun gizartearen alde egiten zuten, baina
askotariko eta denetariko informazio eta heziketa sorburuak ere aldarrika-
tzen zituzten. E. Faureren hezkuntza hiria eta T. Husenen ikaskuntzaren
gizartea izan ziren pedagogi bibliografian arrakasta handiena bildu zuten
ereduak. Esaten ahal da gaur egun gure gizartearen egoerak gero eta antz
handiagoa daukala duela urte batzuk gizarte eta hezkuntza arloko metafo-
ratzat jotzen ziren horiekin, ia ez baitziren gertatuko zenaren iragarpentzat
hartzen. 

Alabaina, azkenean, J. Holten lanen bitartez gauzatu da deseskolatzea,
eta gurasoen zaintzapean umeak heztearen aldeko mugimendu oso bat so-
rrarazi du. Gizarte, politika eta axiologia arloko argudioek indartzen dute,
gehienbat, errealitate berri hau. Baina, gaur egun oraindik legez kontrakoa
da Espainian.

Ariketak

1. Deseskolatzeaz diharduten egileen teoriak sakon ezagutzeko, gomenda-
garria da hiru liburuetako baten bat irakurri eta laburbiltzea: P. Goodman,
La deseducación obligatoria; I. Illich, La sociedad desescolarizada; edo E. Rei-
mer, La escuela ha muerto. 
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2. Zure hirian (edo hurbilekoetan) hezkuntza sistematik kanpo heziketa
jardunean ari diren erakunde eta elkarteei buruzko estatistika bat egin.
Aztertu E. Faure-ren Aprender a ser eta T. Husenen La sociedad educativa
liburuak, eta, gero, ahalegindu idatziz adierazten egile horien proposa-
menak utopikoak direnentz.
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6. Kapitulua

Teoria marxistak
JOSÉ L. BERNABEU RICO

Marx eta Engelsen ustez, lanaren banaketak, historiak eta inguru-
neak gizakia determinatzen dute; ekoizpen lanaren inguruan anto-
laturiko hezkuntza politeknikoaz duten kontzeptuaren bidez, giza-
ki sozialaren eta naturalaren arteko zatiketa gainditu nahi dute.
Marx eta Engelsen ideiek eragin handia izan dute gaur egungo
munduan, eta modu desberdinetan ulertu izan dira, zein testuin-
gurutan jaso diren arabera.
Makarenkoren garai historikoak, Sobietar iraultzarekin batera
gertatu zenak, justifikatzen du autoreak etorkizun desberdin baten
alde zuen alaitasunaren pedagogia; haren hezkuntzak gazteen bo-
rondatea landu nahi zuen, komunaren eta nazio gizartearen beha-
rrizanak asetze aldera.
Blonskij-en pedagogiak ikasleen ekimenak eta hezitzailearen la-
guntza bateratzen ditu, gizaki natural komunista lortzeko. Indus-
trian oinarrituta antolatzen du hezkuntza, eta beraz, lanaren es-
kola bakarra tresnak eta makinak erabiltzen trebatzeko komuna
da. Eskola eta bizitza batasunaren osagarri, jakintza arlokako
ezagutza ordezten duen multzoen metodoa baliatzen da.

149



Sujomlinski-k, bestetik, lehengo Sobietar Batasuneko “modernitate
pedagogikoa” aurkezten du, diskurtso paidozentrista (haurraren-
gan zentratua), erromantiko eta pertsonalista baten bitartez; hala
eta guztiz ere, diskurtso hori tradizio marxistako lan eta kolektibi-
tateari lotzen zaie. “Alaitasun eskola” eta “tentsio eremuak” lor-
tzean datza haren proposamena, eta horiei esker, heziketa praktika
benetan interesgarri eta irudimentsua lortzen du.
Antonio Gramsci politikari eta irakasle italiarra, bere heziketa hu-
manistiko zabalari esker, garai hartan nagusi zen dogmatismo
marxistatik aldendu zen, eta kultura eta gizarte nagusigo berrian
intelektualak zeukan eginkizuna bereziki aztertu zuen. Estatuak
belaunaldi berriak prestakuntza eskolan, eskola bakarrean, hezten
ditu, haien askatasuna azkenik lortzeko.
Bourdieu-k eta Passeron-ek La Reproducción idatzi zuten, eta gi-
zabanakoen dohain naturalen arabera azaldu nahi izan zuten
eskola arrakasten arteko aldea. Gizarte klaseen arteko indar ha-
rremanak bortizkeria sinbolikoaren kutsua hartzen du komuni-
kazio pedagogikoan. Hortaz, beharrezkoa da pedagogia agintea-
ren burujabetza, harreman klasista horiek zilegi egiteko eta
ezkutatzeko. 
Sukhodolski-k etengabe aldatzen ari den mundu batetik etorkizuna
eraiki nahi du, eta horretarako kontzientzia kritikoaren eraketan
oinarritutako hezkuntza proposatzen du aurrerapenaren ikuspegi
soziohumanistiko bat abiaburutzat harturik. Etorkizuneranzko
ikaskuntza horretan, irakaskuntza eta adinen integrazioak, balo-
reen garapenak eta zientziaren eginkizunak daukate garrantzia.

1. Hezkuntza Marx eta Engelsen arabera

Hainbat baldintzek elkartu zituen Karl Marxen (1818-1883) eta Frederick
Engelsen (1820-1895) bizitzak eta, batez ere, pentsaera, ezen biek, Alema-
niako Renanian jaio eta ezker hegeldarraren eragina jaso zuten. 1844tik, Pa-
risko erbestealditik, lankide intelektual eta politikoak izan ziren. Biek “Bri-
tainia Handiko industria kontzentrazioa ezagutu zuten, eta, hori dela eta,
1840ko hamarkadako sozialismo utopikoa gainditu behar izan zuten, eta
zientzia itxurako komunismo errealista edo kritikoari heldu” (Dommanget,
1972, 321. or.). Hezkuntza teoriarik garatu ez arren, beren idazkietako hain-
bat pasartetan hezkuntzari buruzko iritziak agertu zituzten, eta goraldiko in-
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dustrialismoaren lan, gizarte eta ekonomia egoera gogorrari hertsiki lotuta
zegoen. Politika eta hezkuntza arloko hainbat esperientziak aldarrikatutako
eragin ideologikoa dela eta, garrantzi handia dauka gaur egungo historian eta
hezkuntzan.

Gizakiak naturan dauka bere jatorria, eta naturarekin harremanetan jar-
tzen da berau aldatzeko egiten duen lanaren eta teknikaren bitartez; “lanak
beti mantenduko du gizakia naturari uztartua eta gizakiak, beti, naturaren
beharra izanen du bere izana eraikitzeko” (Cervera, 1985, 57. or.). Gizakia-
ren izate historiko horrek, ordea, ez du bihurtzen bere legeek gobernaturiko
historia baten protagonista,,  zeren gizabanakoek horiei aurre egiten ahal bai-
tiete edo bestela horien alde egin, gauzatu daitezen. Lan baldintzek giza-
kiaren izana eta haren gizarte harremanak baldintzatzen dituzte; ekonomia
kontu hori, Marx eta Engelsen aburuz, gizarteen beharrizanak konpontzeko
aurrerapen historikoak ezartzen dituen ereduen mende dago, eta banakako-
en askatasunak ezin du aldatu.

Gizakiak beren ingurunearen emaitza direnez, eta, gizarte izakiak izate-
agatik, historiak eta lanaren banaketak mugatzen dituztenez, hezkuntza
ekoizpen lanaren inguruan antolatu behar da, horrela gizakien arteko zati-
keta eta naturarekiko jatorrizko batasuna gainditzeko. Hainbat lan egiteko
gaitasunean oinarritutako balio anitzeko hezkuntzaren proposamenak lan
mugikortasuna dakar; gizarte eta lan zatiketa gainditzeko eta langileak kul-
tura unibertsala bereganatzeko bidea hezkuntza politeknikoa da.
Izan ere, hezkuntza kapitalistari egiten dion kritikan oinarritzen da haren
hezkuntza teoria, gizakiaren aldebakarreko ikuskera ematen duela esaten
baitu. Horrela, gizarte kapitalistan langileen seme-alabentzako eskolak eta
hezkuntzak daude, eta bertan langile izaten irakasten diete; halaber, kapita-
laren semeentzako eskola burgesak daude, eta bertan ugazaba izaten irakas-
ten diete. Lehenengoetako lan eskurako edo lanbiderako hezkuntza es-
kaintzen da nagusiki, eta bigarrenetako hezkuntza, ordea, intelektuala baino
ez da. Horretan datza, Marxen iritziz, gizakiaren aldebakarreko hezkuntza,
umeen gizarte jatorriaren arabera zatikaturik baitago; aldebakarreko hez-
kuntza horrek alienazioa eta iruzurra dakarkie batzuei nahiz besteei, ezen
hala langileen seme-alabek nola ugazaben seme-alabek ez dute erabat ga-
ratzeko aukerarik.

Hala, marxismoaren aukera azaldu zen egoera horri aurre egiteko, eta gi-
zakiaren erabateko heziketan oinarrituko da, halako moduz non hezkuntza
osoa, guztizkoa, integrala, gizaki guztien gaitasunak modu berean garatuko
dituena izanen baita; alegia, guztien garapen intelektual eta lan eskukoa
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ekarriko duen eskolan oinarritzen den hezkuntza, beren jatorria zeinahi de-
larik ere. Eskolak langile intelektualak eta intelektual langileak prestatu be-
har ditu, gizakia, edozein gizaki, berez egiteko eta pentsatzeko gauza da eta.
Hortik sortu zen, jakina, eskola bakarraren edo bateratuaren kontzeptua,
eta, ageri denez, gizarte klaseak ez ezik, batik bat eskola orok eman behar
duen hezkuntza ere bateratu asmo du; halaber, hortik ere etorriko da peda-
gogia marxistan lanak duen garrantzia.

Lanik ezean ezin egon daiteke prestakuntzarik, ez eta lanik prestakun-
tzarik gabe. Eta prestakuntza horretan, Marxek hezkuntza intelektuala, fisi-
koa eta politeknikoa jasotzen ditu. Kerschensteiner bezalako pedagogoek
lanari heziketa xedearen arabera heltzen diote, baina “Marxek, halakoek ez
bezala, hezkuntzari ekoizpen lana lotzea du xede nagusi, hau da, lan balia-
garria du jomuga (Dietrich, 1976, 46. or.). Umea apurka-apurka hezi behar
da lanbide guztien tresnak erabiltzen, industria gizarterako prestakuntza
eragilea izan nahi duen lan pedagogiaren oinarriak ezartze aldera. 

Hezkuntza marxistaren ideia nagusia lan prestakuntza da, giza garapena-
ri dagozkion arazoak ikasleek gizartearekin eta familiarekin duten egunero-
ko harremanaren mendekoak direlako. Eskolak, politeknikoa izateaz gain,
laikoa, mistoa eta doakoa izan behar du, eta eskola bakarra aldarrikatzeak lan
zatiketaren jatorria eta, hortaz, gizartearena berarena deuseztatu nahi du.
Hezkuntza aldaketak gizakiaren eraldaketari eta haren gizarte harremanei
loturik daude, gizarteen eta hezkuntza sistemen arteko harreman estua bai-
ta (Palacios, 1979, 348-350. or.).

Mundu garaikidean, Marx eta Engelsen ideiak jasotzen zituen testuin-
guru bakoitzak bere modura interpretatu egin ditu, eta gizakiaren gizarte di-
mentsioa birbaloratzeak eskutik ekarri du giza elkarteen ezagupena. Hala
ere, sozialaren nagusitasun ideologikoak eztabaida sortu du norbanako balo-
reekin –batik bat, askatasunarekin– doitzeko. Halaber, boterea den-dena al-
datzeko ahalmena duela sinistu izanak baikortasuna eragin du, azken honek
gertaera historikoetan inolako funtsik ez izan arren. Ideia horien interpreta-
ziorik emankorrena tradizio demokratikoko nazioetan eman da, horietan
hezkuntza politeknikoa eskola sistema bateratuan sartu baita.

2. Marxismo pedagogikoaren zenbait ekarpen

Hona hemen, marxismoak hezkuntzari egindako ekarpen teoriko eta prak-
tiko garrantzitsuenak, geuk hautatu bezala. Horien artean, praktikoak (Ma-
karenko, Blonskij, Sujomlinski) nahiz teoriarik baino jasotzen ez dutenak
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(Gramsci, Bourdieu eta Passeron, eta Sukhodolski) ditugu. Halaber, sobietar
pedagogiaren hainbat aukera aztertuko ditugu: klasikoenetatik azken emai-
tzetara arte (aipatutako hiru autore praktikoena, kasurako), mendebaldeko
Europan mamituriko beste jarrera batzuk (Gramsci, eta Bourdieu eta Passe-
ron), edo lehengo Sobietar Batasuneko eragin eremukoak (Sukhodolski Po-
lonian).Honenbestez, gure ustetan, hemen aurkeztu ditugun aukerak peda-
gogia marxistaren lan sendoenetarikoak dira, Txinan eta Kuban sortu ahal
izan ziren (eta sortu ere sortu ziren) entsegu iraultzaile eta unean unekoak
nahita alde batera utzita.

2.1. A. S. Makarenko (1888-1939)

Anton Semionovitx Makarenkoren hezkuntza teoriak eta praktikak garai
hartako egoeraren eragin nabarmena izan zuten; izan ere, sasoi hartan “kla-
se arteko eta gizakien arteko etsaigoa gainditzeko eta kolektibitate bateratu
baten egiturak finkatzeko asmoa agertu zen; taldeak elkarri oldartu beharre-
an harmoniaz elkartzen direneko osotasun bat sortzekoa” (Snyders, 1972,
139. or.). Sobietar iraultzaz batera promesen garaia hasi zen, eta horrek argi-
ro azaltzen du zer dela-eta aukeratu zuen Makarenkok alaitasuna pedago-
giaren gai nagusi gisa; etorkizun bikainagatiko benetako alaitasuna. Gizarte
berriaren arrazoibideekiko konfiantza eta segurtasunak eragina daukate hez-
kuntzan, eta, hala, gazteak gizartearekiko helburu komunak lortzera trebatu
behar ditu heziketak.

Lehenengo hezkuntza esperientzia Gorkiko koloniako adin txikiko hezi-
gaitzekin izan zuen (1920-1928), eta Poema pedagógico liburuan, bere lanik
ezagunenean, kontatu zigun; 1928tik 1935era arte gazteentzako lan komuna
bat zuzendu zuen, eta beste liburu interesgarri batean, Banderas en las torres
izenekoan, azaldu zuen esperientzia hura. Gazteen borondatea gizarte na-
zionalaren eta komunako beharren arabera lantzea du xede Makarenkoren
hezkuntzak; giza izaera gizartearen legeetara moldatzean datza hezkuntza,
eta, hori dela eta, diziplinak eta antolaketak garrantzi handia daukate. Elka-
rrekiko jardueretan proposatutako helburuen bidez lortzen da zoriontasuna,
eta, helburuok betetzeko, erantzukizuna ezinbestekoa da; moral komunista-
ren balioetan oinarritutako hezkuntza alderdiaren eta estatuaren mendean
dago.

Lana, alienazio egoerak desagertzerakoan, kontzientzia kolektiboaren au-
rrerabiderako eta harro egoteko bidea da; hori dela eta, gizakiak “poztasunez
eta atseginez eskaintzen du bere burua, gizartearentzat probetxugarria den
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lanean” (Dietrich, 1976, 251. or.). Lana, lanaldi erdiz, eguneroko jardueran
txertatuta egon arren –beste lanaldi erdia ikasten ematen zuten–, koloniaren
bizitzan hezkuntzak, balio anitzeko prestakuntza eskatzea bainoago, komu-
nak berak bizirik irautea zuen xede. Ikasleek, lehenengo, nekazaritzaz ardu-
ratu ziren, eta geroago industria lanari ekin zioten, industria lanaren banake-
tari eutsita, beren beharrizan materialak asebetetzeko asmoz. Lan
harremanak sendotzen zuen eginkizun komunarekiko eta erantzukizunare-
kiko kontzientzia, proposaturiko helburuak bete nahian. Gizabanakoen gara-
pen fisiko eta intelektuala kolektibitatearen interesen mendekoak ziren, ko-
lektiboko kide izateak nortasuna ematen baitio gizabanakoari. 

Bere ikasleen aitzinean, irakaslea gizartearen xede politikoen isla da, bera
baita eskola komunaren jardueran sobietar gizartearentzat ezarritako helbu-
ruak ezartzen dituena. Gizarte harreman horrek irakasten deneko komunita-
tearen diziplina bideratzen du, eta obedientzia eta agintea praktikan jartzen
ditu. “Aginte eskubidea duen ikasleak “bere kolektibitateko indarra eta bo-
terea islatzen du eta, ondorioz, bere botere propio bera ere”” (Snyders, Ma-
karenko aipatzen, 157. or.). Komuna izaera duen hezkuntzak lan emankorre-
an eta biztanleria komunistaren moral printzipioetan oinarritzen den gizartea
lortu nahi du. Ekintza pedagogiko oro helburu hori lortzera bideraturik dago. 

2.2. Blonskij-en lan eskola

Pavel Petrovitx Blonskijek (1884-1941) proposaturiko gizaki natural komu-
nistaren utopia iraultzaren hastapenetan sorturiko sukarrak eragindako
ametsa besterik ez zen izan. Geroago, Sobietar Batasunean jazotakoak amets
hori ideien eremura eraman zuten, errealitatean, inoiz atera behar ez zen le-
kura, hain zuzen ere. Blonskij pedagogia irakaslea zen, eta Europako teoria
berritzaileak ezagutzen zituen. Aurrerantzean, teoria horiek eskola berriaren
eta hezkuntza aktiboaren mugimendukotzat jo izan dira, eta hezkuntza inte-
lektualarekin eta marxisten ekoizpen lanaren ideia erradikalekin uztartu
nahi izan zituen. Bere pedagogia liberalak zentzurik badu, ekimenetik, au-
togobernutik eta hezitzaileak umeei eskainitako laguntza zuhurretik jaso-
tzen duena da, bere natura egoerak komunismoaren agerpide unibertsalak
barnebiltzen dituelako. Prozesu pedagogikoa umearengandik pertsona be-
netakoa eta ideologikoa erauztean datza, gizarte kooperatibo eta klaserik ga-
beko baten berezko askatasunera itzultzeko .

Klaserik gabeko gizarte bat lortzeko industrian hezkuntza egitura anto-
latzea dakar Blonskijen lan eskolak, benetako prestakuntza industria tekni-
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kak menderatzea baita; balio anitzeko hezkuntza hori “industria lanaren eta
horren azalpenaren ondorio da” (Dietrich, 149. or.). Prestakuntza ekonomia-
ri lotuta dagoenez gero, lan zatiketan antolatzen da, ezen lan baliagarriak
baino ez du heziketa baliorik. Eskola ez da beharrezkoa, komuna eta ekoiz-
pen ikastegiek ordezten baitute, eta gizarte bizitzaren beraren isla baitira.
Makinen erabiltzen trebatzeak eta lan egiteko moduak ikasteak bizitza eta
eskola nahasten dituzte; izan ere, industria lanetik abiatuta, natura eta gi-
zartea ezagutzea eta menderatzea lortzen baitu ikasleak.

Haren lan eta prestakuntza eskola bakarra honela dago antolatua: haur-
tzaindegia, oinarrizko eskola eta nerabeentzako lan eskola. Umea industria
zibilizaziora sartzea du helburu antolakuntza horrek. “Bere osoan, benetako
hezkuntza eta prestakuntza komuna gauzatzen da, eta, bertan, guztion onu-
ra lanaren zatiketa funtzionalari lotuta dago “ (Dietrich, 155. or.). Lanabesak
eta makinak erabiltzen ohitzeak aukera ematen du umea familiaren ekono-
miaz arduratu dadin, hura salmentari eta ekoizpenari loturik; Blonskijek
proposaturiko irakaskuntza orokorreko metodo horrek multzoak izena hartu
du. Bizitzak heziz gero, hura bere harreman mordoan ageri zaigu, eta, beraz,
multzoen metodoa deritzonak gaikako ezagutzaren bide estua ordezkatu du.

Lan eskolako jarduera edo praktiketan aurkikuntzak, esperientziak eta
asmakuntzak (inbentoak) ere burutzen ziren; gizakiaren bizitzako forma so-
zioekonomikoen arteko harremanen ezagutza eskaini asmo du multzoen bi-
dezko ikaskuntzak. Industria aurreko lanbideetan aritzeak historia eta giza
lanerako baliabideen filosofia eta historia menderatzea dakar; komuna bizi-
tzak, berriz, gizarte komunistaren antolakuntza arauen berri ematen die es-
kolaumeei. “Robinsonaldiak” haur eskolatik lan eskolarako urrats dira. Ha-
lakoetan, haurrek, robinson txikiak balira bezala, bizitza antzinateko
gizakiek egiten zuten moduan antolatu behar dituzte, eta gizaki primitibo-
en lanbideak ikasi. Lantegi tailerreko prestakuntzan, gizarte bizitza ezagutu
eta horretan trebatu behar dira; izan ere, makina, berez, unibertsaltasun era-
gile eta horren ondorio da. Industria laneko eskolak, ezagutza zientifiko-tek-
nikoak, naturari buruzkoak eta gizakiari buruzkoak (haren alderdi sozioeko-
nomiko, politiko eta kulturalari buruzkoak) bermatu nahi ditu; horrela,
eskola eta bizitzaren arteko batasuna berreskuratuko delakoan.

2.3. A. Gramsci (1891-1937)

Antonio Gramsci ekonomia eta filosofia maisu italiarra izan zen, eta Marxen
pentsamendua birmoldatu zuen, garaiko pedagogo eta politikoen testuingu-
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ru historiko eta kultural desberdin batetik abiatuta. Sardiniako familia xehe
batean jaiotzeak ez zion eragotzi nagusi zen dogmatismo marxistatik urrun-
tzen zuen prestakuntza humanista handia lortzea. Bizitza politikoan izan
zuen partaidetza aktiboa zela-eta, Mussoliniren garaian zigor kartzela luzea
jasan behar izan zuen, eta bertan idatzi zuen bere pentsamenduaren zatirik
handiena, Papeles de la cárcel liburuan. Italiako gizartearen erreforman izan
zuen eginkizun garrantzitsuan sortu zitzaion Gramsciri hezkuntzarekiko in-
teresa, eta bere pentsaera politikoaren ardatz izan zen. Europako zibilizazio
konplexuaz zuen ezagutza haren pentsamendu heterodoxoaren oinarri izan
zen; kultura zaharreko intelektualen krisiaz eta beste hegemonia kultural
batek hura ordezteko beharraz dihardu haren analisiak. Nolabait Gramsci
gaur eguneko mendebaldeko alderdi komunisten ikuspegiaren (eurokomu-
nismoa) iradokitzailetzat jo izan da.

Gramscik aldarrikatzen duen kulturak datuen entziklopedismoa eta pe-
dantekeria arbuiatzen ditu. Kultura horrek nahi du “barneko Ni propioaren
diziplina lortzea; nor bere izaera propioaz jabetzea; balio historikoaz, bizi-
tzen dugun eginkizunaz, ditugun eskubidez nahiz betebeharrez jabetzeko
goi mailako kontzientzia bereganatzea” (Gramsci, 1976, 129. or.). Patu as-
katzaile bat lortzeko jarrera denez gero, kultura horrek tradizio instituziona-
letik urruntzen den intelektuala behar duen humanismoa suposatzen du. In-
telektual hori independentea da, hots, agintzen duen gizarte taldearekin ez
du zerikusirik. Hala eta guztiz ere, intelektualen eta ez intelektualen arteko
bereizketa hori bakarrik gizakien lanbide kategoriari dagokio, gizaki orok,
historiaren kreazioak garen aldetik eta, ondorioz, ez naturalak, bizitza inte-
lektuala baitu.

Eskolak mundu modernoan izandako garapen handiak, Gramscik dioe-
nez, eginkizun intelektualen garrantzia jartzen du agerian; intelektual mota
berriaren oinarria lan industrialari loturiko hezkuntza teknikoak ematen dio.
Intelektual izateko modu berri hori teknika lanetik teknika zientziara igaro
arren, aditu izatetik buruzagi izatera igarotzea dakar; bizitza praktikoan
duen partaidetza aktiboa dela-eta, intelektualei dagokie gertaera ideologi-
koak argitzea, eta haien bizitza ez da garatzen ahal, herri xehearekin lotura-
rik ez badute. Gizarteari buruzko horien iritzia lege historikoen bitartez azal-
du behar da, munduaren ikuspegi jasoago bat lortzeko; intelektualei
dagokie arazoei koherentzia ematea, teoria eta praktika bateratuz. Buruzagi
izatea eta masekiko harremana bitarteko, gizarte politikoaren oreka lortu as-
mo du, gizarte talde bat besteen gaineko hegemonia eta gobernatzaile eta
gobernatuen arteko aldea deuseztatzeko asmoz (Palacios, 406-409. or.).
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Gramscik proposatzen dituen aldaketak Estatuak bete behar ditu. Esta-
tua, printze moderno bezala, hezitzaile bilakatzen da, prestakuntza eskola
bakarraren bitartez, non emandako edukiak desinteresatuak diren, hasieran
eduki horiek izaera humanista eta ez lanbidekoa (profesionalista) izan behar
dute. Eskola ez-klasista horrek aukera berdintasuna eskaintzen du, eskuzko
lana eta lan intelektuala orekatzen baititu, eta gizarteari eragiten dizkion
arazoak kontuan izaten; izan ere, humanismoa eta teknika endekatu egiten
dira, giza beharrizanei arreta egin ezean. Gramsci berezkotasunaren (espon-
taneismoaren) aurka egoteak eskola hori gizarte inguruaren mende ez ego-
tea dakar, giza izanaren historikotasuna dela-eta; horrela ez balitz, aukera
gutxiago dutenak sineskeriara eta munduari buruzko haur ikuspegia izatera
kondenatuta leudeke; hezkuntza behe mailako indarrak gainditzeko hau-
rrak egindako ahalegina da (Betti, 1981, 77-87. or.).

Helduaren ekintza kontzientearen bidez belaunaldi berriak prestatze-
ko tresna da eskola bateratua, ondare unibertsalaren gordetzaile den mai-
suak ikaslearekin duen harreman hegemonikoa horren erakusgarri. Aska-
tasunak ez du bat egiten berezkotasunarekin, norberaren burujabetza
lortzeko diziplina eta agintea beharrezkoak dira eta; hezkuntza ez dago gi-
zarte inguruaren mende, indar berritzaile eta kritiko izateko sortu baita.
Izaera aberastu egiten da hezkuntzaren bidez, haur joerak zokoratuta eta,
garaipen historiko gisa, askatasuna lortuta. Eskola bateratu oro aktiboa da,
eta, ororen buruan, sormen eskola denez gero, erantzukizun beregaina ga-
ratzen lagungarri. Eskola bateratu horrek gizarte osoaren bizitzan izanen
du eragina, eta lan intelektual eta industrialaren arteko harreman berrien
bidea urratuko du.

2.4. V. Sujomlinski (1918-1970)

Vasil Sujomlinskik egundoko arrakasta izan zuen hezkuntza arloan, ezen li-
buru asko saldutako masentzako idazle izatera heldu zen. Hil zela jakinda-
koan, haren lanen 750.000 ale baino gehiago saldu ziren (guztira hogeita ha-
mar liburu eta 500 artikulu baino gehiago idatzi zituen), eta, hala, esan
dezakegu pedagogia idazlerik irakurriena dela, hezkuntza arloan lanean ez
diharduten edo interesik ez daukaten irakurleen artean. Baina, nor da Su-
jomlinski? Gure pedagogiarentzat ezezaguna izateaz gain, 3.000 biztanle es-
kaseko herri batean (Pavlish-en, gaur eguneko Ukraina) eskolako zuzendari
apal eta arrunta izan zen, eta, hala eta guztiz ere, bere bizitzako azken 35 ur-
teetan SESBko pedagogia pentsamendua bideratu zuen; izan ere, Makaren-
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korekin batera, XX. mendeko sobietar komunismoaren pedagogorik han-
diena izan zen.

Haren lanen bitartez, hezkuntza pertsonalismoa ingurune komunistara
egokitu zuen; hori, itxuraz, paradoxa izan daiteke –pertsona balioztatzea in-
gurune sozialistan–, baina hezkuntza proposamen benetan erakargarria da,
eta itxuraz burgesak eta mendebaldarrak diren idealismoen antza dauka.
Kontuan izan behar da haren liburuek El mundo espiritual del escolar (1961),
La educación de la personalidad en la escuela soviética (1965), Mi corazón es para
los niños (1969) eta halako izenburuak dituztela, eta, nire ustez, horiek age-
rian uzten dute ideologia zentzu hori egile marxisten eredutik, itxuraz, alden
dagoela.

Hortaz, ez da harritzekoa Sujomlinski, batik bat, gizabanakoaz ardura-
tzea, ume bakoitzaz: “Koadernoek hiru mila eta zazpiehun orrialde dituzte...
orrialde bakoitza pertsona batentzakoa da, neure ikasle batentzakoa... ume
bakoitza mundu bat zen, mundu berezi bat, mundu paregabea” (Sujomlins-
ki, 1975, 47. or.). Haren pedagogia osoa gizakian, umean, oinarritzen da, eta
haren ahalmen osoa eta aukera guztiak garatu nahi ditu, alaitasunaren, zo-
riontasunaren eta askatasunaren bitartez; gogoan izan behar dugu alaitasun
eskola esaten zaiola. 

Irakaskuntza osoa umeen zoriontasunean eta haien poztasunean oinarri-
tu behar da. Umea goibel edo kezkatuta badago, ezin ikasiko du sekulan;
horren kariaz, maisuaren lana eskola umearen beharretara egokitzea da, hau-
rra eskolan zoriontsua izan dadin. Ez gaitu harritzen, beraz, eskolan umeek
jolastuz eta paseatuz ikasteak: “Gure eskola zeru urdinaren azpian dago, be-
lar berdeen gainean, madariondo hostotsuaren azpian, mahastian, belardian.
Eta bihar oinutsik etorri, gure eskolan egokiagoa izanen da eta.” (Sujom-
linski, 1975, 47. or.). Ikusten den legez, diskurtso benetan idealista eta pai-
dozentrista (haurra da garrantzitsuena) da, azken urteotako hezkuntza ko-
munistaren arketipoa izan den egilearena.

Sujomlinskik “haitzulo miragarria” eraikitzen zuen bere ikasleekin bate-
ra eta han neguko egunetan babesten ziren; bertan, abenturak bizitzen zi-
tuzten, istorioak asmatu eta idazten zituzten, marrazten zuten, olerkiak idaz-
ten zituzten... Kontuan izan behar da egile honek behin ondorengoa idatzi
zuela: “Niretzat eskola soilik izanen da eskola, baldin eta oinarrizko irakas-
gaia gizalogia bada, bakarrik munduaren ezagutza giza arimaren ezagutzatik
abiatzen denean”. Egileak beti pentsatu zuen burura heltzeko bihotzetik
igaro behar zela beti. Haren irakasteko modua, azken finean, haurren izate-
ko modua baliatzea zen:
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“Nagusitxoago direnean robinsonak izanen dira, eta hala jolastuko dira:
bere txalupa egin eta ibaian gora joanen dira, txangoak eginen dituzte, lore-
ak landatu, eskolako baratzea zaindu, altxor bat bilatu, ibilbide berriak aur-
kituko dituzte; beren antzerkietarako dekoratuak eginen dituzte, irakurtzen
dituzten ipuinak antzeztu, eta abereak zainduko dituzte; xake txapelketetan
arituko dira, haizeak mugitutako zentral elektrikoen maketak eginen dituz-
te... eta haizerik ez balego, haizagailuak eginen dituzte; hegaz egiteko gogoa
izan, eta helikopteroa eginen dute” (Colom, 1980, 29. or.). 

Haurren poztasunean, haien jolasetan, haien irudimenean, haien nahie-
tan oinarritzea da hezkuntza..., bai eta nahiok gauzatzea ere.

Eta susmatzen ahal denez, Sujomlinski jolasetik lanera igarotzen zen,
ume izateaz baliatzen zen zituzten nahietan motibatzeko eta beren ame-
tsak gauzatu zitzaten. Horretarako, lana, jarduna, beti lanpetuta egotea,
hobetzeko aukera bultzatzea eta ezinezkoa lortzea ere alaitasun eskolako
heziketa prozesuaren atalak ziren. Haurra zoriontsua da proiektuekin, se-
kula amestu ez zituen proiektu zailekin. Tresna bat egitea, ibilaraztea, es-
kuraezina zirudien helburua lortzeagatiko zoriontasuna Sujomlinskiren
heziketa dinamikaren atal ziren. Horretarako giro motibagarria eta kitzi-
kagarria sortzen zuen lanez eta ekintzez betea (egileak tentsio eremuak ze-
ritzona). Hala, aginduak eta manuak ez ziren beharrezko, ezen haurrek
berek ikasi, ikertu eta egikeraz kontsultatzen zuten, proposaturiko hel-
burua lortzeko, beren fantasiak itxuratzeko, helikopteroa egiteko, eta ha-
la gertatu zen.

Alabaina, haurrek, ikastea barik, ikasteko gogoa izatea nahi zuen Sujom-
linskik. Ez zuen nahi gogoko ez zuten gauza bat egitera derrigortzea (kasu-
rako, gogoz bestera ikastea); aitzitik, haiek ikasi, ikasteko beharraz jabetu
eta beren kabuz ikas zezaten nahi zuen. Horretarako, beharrezkoa zen ten-
tsio eremuak erabiltzea, hau da, behar den lan giroa sortzea eta haien jolas
eta interesen araberako akuilu eta motibazioak erabiltzea, egiten eta ekiten
has zitezen eta, prozesuak iraun bitartean, ikasi eta, beraz, ahalegina egite-
ko beharraz ohar zitezen.

Baina, horrela, bere diskurtso erromantiko eta pertsonalista eta komunis-
moaren berezko ideologia uztartu zituen Sujomlinskik. Haurrak –hau da, gi-
zakiak–, bere ahalmen osoa garatzeko, elkarlan giroa eta ongia eta helburu
erkidea lortzeko akuilua ezinbesteko ditu. Eta horretan datza Makarenkore-
kiko aldea, ezen horrek gizarte komunista lortzea zuen asmo, eta hortaz, ko-
munitatean eta komunitatearentzat hezi egiten zuen. Sujomlinskiren ustez,
ordea, komunitatea gizaki komunista garatzeko bide bat zen. Eta hala behar
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zuen; izan ere, haren garaian, gizarte komunista eratuta zegoen jadanik, eta
banakakoen ahalmena ahalik eta gehien garatzea zen kontua, haren lana eta
ahalegina gizarte osoaren onura eta mesederako izan zedin. Sujomlinskiren
pertsonalismoa, beraz, elkarlanetik eta komunitatetik datorren indarrari eta
pizgarriari esker lortzen da.

2.5. La Reproducción Bourdieu eta Passeron-en arabera

Pierre Bourdieu eta Jean Claude Passeron soziologoek idatzi eta 1970ean ar-
gitaratutako La Reproducción liburuak zabalduriko pentsamendu ildoa “es-
kolatzat” jotzen ahal dugu; hurrengo urtean, Baudelot-ek eta Establete-k La
escuela capitalista en Francia argitaratu zuten, eta gero Althussere-k gizarte
klasista betikotzeko Estatuko aparatuen jarrerari buruzko teoria eratu zuen.
Egile horiek bat datoz, Palaciosen arabera, metodologia eta kategoria mar-
xistak eskola sistema aztertzeko baliatzearekin. Bourdieu eta Passeronek ar-
gitu nahi zuten hezkuntza sistemak zelan islatzen zituen gizarte jakin bate-
ko klaseen arteko harremanak. 

Bourdieu eta Passeronek ondorioztatu zuten eskola arras kontserbadorea
dela, eta haren benetako baldintza objektiboek zehazten dituztela “aspira-
zioak eta hauek zein mailatan lor daitezkeen”; berrikuntzarako edo aldatze-
ko ilusio oro desagertu egiten da, ikaslea bere gizarte klasearen patua erre-
pikatzera derrigortuta dagoelako. Gizarte egoerak ikasleekin batera sartzen
dira eskolara, eta desberdintasunezko hormak altxatzen dituzte. Alferrik da
horma horien aurka ekitea, bai eta irakasle eta ikasleak horretan ahalegin-
duta ere. Eskola arrakastaren alde hori azaltzen ahalegintzen da eskola, kla-
se jatorriari barik banakoen gaitasun naturalari arreta eginez. Eta, horrela,
“klase pribilegiatuek zilegiztatzen –eta betikotzen– dituzte beren kultur
pribilegioak, eta, aldi berean, beren gizarte pribilegioak. Eta gizarte jarauns-
pena dela ukaturik, “merezimendu pertsonalen” jabe direla aldarrikatzen
dute” (Snyders, 1978, 176. or.).

Boterearen izaera arbitrarioak ezarpen bortitza behar du; komunikazio
pedagogikoan indarkeria sinbolikoaz kutsatzen den klaseen arteko indar ha-
rremana. Komunikazio horrek klase zapaltzaileen edota zapalduen kultura-
ren arbitrariotasuna errepikatu behar du. Kultura eta gizarte arbitrariotasun
bikoitz horretatik kulturaren esanahiak aukeratzen dira, taldeak definitzen
dituzten sistema sinboliko gisa; berregiten den kulturak indar harremanak
ezartzen ditu, horiek ezarpen arbitrarioari funtsa emanez. Ezarpen horrek,
“gizarte baldintza gisa, nahitaez, aginte pedagogikoa (AgP) behar du berau
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praktikan jartzeko, bai eta agintea praktikan jarriko duenaren autonomia er-
latiboa ere” (Bourdieu eta Passeron, 1976, 52. or.).

Baina pedagogia agintearen burujabetza horrek klaseen arteko indar ha-
rremanak ezkutatu eta disimulatu egiten ditu zinez, ezen, bere nagusitasu-
na betikotzeko, komeni zaizkion edukiak aukeratzen ditu; kultura berritze-
az batera, gizarte eredu bera ere berritzen da. Transmisioaren zilegitasunak
ere beste horrenbeste egiten du transmititutakoarekin, eta, aldi berean,
erreprodukzioaz arduratuko diren eragileak ekoizteko monopolioa dauka;
langile, ustez, beregain horiek buruzagi gutxiengoak bereganatzea onuraga-
rria da ohiko eskola kultura zabaltzen duen funtzionarioarentzat. Hezkuntza
burujabetzaren itxurazko neutraltasunak mesede egiten dio ideologia nagu-
siaren inposaketari, erakundearen berezko bortizkeria sinbolikoa baliatzen
baita.

Irakasle diskurtsoaren ohitura akademikoen inguruan biltzen da irakasle-
aren agintea, komunikazioaren informazio eginkizunaren kaltean. Aukera-
tze prozesuan agertzen diren desberdintasunek zerikusi handia daukate gi-
zarte klaseen hizkuntz eta kultur ondasunekin, arrakastak pertsonaren
beraren gaitasunak islatzen dituen arren, eta bertute horiek jaiotzatik hagitz
hertsiki lotuta daude pertsonari. Zientziak ez du egiaztatzerik izan eskola
transmisioan nagusitzen den merezimendu pertsonalaren ideologia, eta, be-
raz, gizarte desberdintasunei heltzen die, berriro ere, azterketak. Arazoa, es-
kolak emaitzetan zer ardura daukan argitzean datza, eta Bourdieu eta Passe-
ronen ustez daukan islatze eginkizuna errealitatean oinarririk daukan.

Bourdieu eta Passeronen bidean aurkikuntza pozgarriak egon arren (be-
reziki hezkuntzaren teoria eta praktika jakin baten kritikan), haiek esanak
oro har onartzeak zera ekarriko luke: klase zapalduetako ikasle eta irakasle-
aren egitekoa zeharo gutxitzea. Sistemako praktika heterodoxoei buruzko
hausnarketa falta da, eta, orobat, agerikoa da kulturaren herri ikuspegia baz-
tertzen dutela. Hezkuntzaren muga hori Bourdieu eta Passeronen ikuspun-
tuan dago, ezen, errealitatearen ezagutza hutsean kokatuta, ez omen dagoe-
lako egoera hori aldatzen laguntzeko modurik.

2.6. B. Sukhodolski

Orwell-ek eta Huxley-k azaldutako etorkizunaren arabera, aditu eliteak
masa ezjakinak menperatuko zituen. Etorkizun hori saihesteko, Bogdan
Sukhodolskik (1907, Polonia), pedagogo sozialistak, hezkuntza molde bat
aurkeztu zuen, zibilizazio berri batean etorkizuna eraikitzeko gazteen in-
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darra itzartzeko. Belaunaldi batetik bestera ez ezik, bizialdi bakar batean
ere mundua aldatzen dela ziurtzat jo izanak, oraindik existitzen ez den gi-
zarte batentzako hezkuntza baten beharra ezartzen du. Hezkuntza hori ez
da garapenak eta aurrerapenak eragindako aldakuntza teknologikoetarako
egokitze hutsa, ezpada, gizarte bizitzan eraginez parte hartzekoa, gizabi-
dezko balioetan trebaturik eta kultur bizitza garaturik.

Iraganeko pedagogiari kritika egiten dio, belaunaldi gazteak prestatu ez di-
tuelako gizarte eta kultur bizitza berrirako erantzukizun eta baloreetan. Hez-
kuntza berri horrek iragana izan beharko du kontuan, eta baita orainaldia ere
bestelako etorkizun bihurtzeko; aurrerapenaren kontzeptu soziohumanistiko-
tik sortutako kontzientzia kritikoaren eraketan oinarrituta egonen da hez-
kuntza hori. Besteak beste, banakakoen eta gizartearen garapen, oreka ekolo-
giko, heldutasun pertsonal, berdintasun, gizarte justizia, burujabetzan,
elkartasun eta aniztasun baloreetan oinarritzen da. Gizarte eta gizaki garape-
naren etorkizunerako irakaskuntza horretan, zientziak garrantzia hartzen du;
orainaldian, utopiak etorkizun desberdin baterako pentsaera alternatibo pen-
tsaera eragilea da, gizakiek beren patuaren gaineko gobernua izan dezaten. 

Beren nortasunak garatzeko, natura aldatzeko eta sormenerako erabil-
tzen dituzte gizakiek ekintzak; hori dela eta, lana heziketa jarduera da, au-
toerrealizazioa baita. Aurrerapenean jarraitzeko eta horren lorpenak barne-
ratzeko, irakaskuntza orokorrak eta lanbiderakoak bateratzea proposatzen
du Sukhodolskik, bai eta haur, gazte eta helduentzako hezkuntzak elkartzea
ere. Gizartea eta gizabanakoa ere elkartu behar ditu heziketa jardunak, pro-
zesu beraren osagai direlako. Horren ondorio, gizakiaren gaitasun guztiak
garatzeko aukera emanen duen zibilizazio berria izanen da, eta bertan zien-
tzia maila gainditzen duten gaitasun intelektualak, gaitasun artistikoak –iru-
dimena eta adierazkortasuna– eta herritarrekin eta gizarte erakundeekin el-
karlanean jarduteko gaitasun moralak garatuko dira.

Laburpena

Teoria marxistak hezkuntza politekniko antolatuaren eta ekoizpen lanaren
inguruan sortzen dira, gizakien alienazioa gainditzeko asmotan. Marx eta
Engelsen jatorrizko pentsaera hainbat modutara ulerturik, besteak beste,
Makarenkoren hezkuntza teoriak sortu ziren; horien arabera, lanak kolonia-
ren iraupena lortu asmo du, eta prestakuntza gizartearen helburuetara mol-
datu; edo Blonskijen lan eskola, multzoen metodoaren araberako ikaskuntza
aldarrikatu zuena. 
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Bestetik, Sujomlinski eta Sukhodolski pertsonarenganako ardura eta ha-
ren balioak ardatz nagusia duen marxismoaren ordezkari dira; lehenengoak
ikuspegi praktikotik eta bigarrenak teorikoago batetik pedagogia marxista
berriztatu zuten. Gramscirekin Europako zibilizazio zaharrera goaz, ezen hil
zorian dagoen kultura beste berri batez ordezteko beharra dago. Bourdieu
eta Passeron frantsesek, berriz, argitu zuten eskola sistemaren zilegitasuna
gizarte klaseak isla zetzala.

Ariketak

1. Proposatu eztabaida talde bati Makarenko eta Sujomlinskiren hezkuntza
pentsaerak alderatzea, haien arteko antzekotasunak eta aldeak aztertze-
ko.

2. Aztertu eskola aktiboaren edo berriaren edukien tratamendu globaliza-
tzailea, eta horrek Blonskijen multzoen metodoan izandako eragina.

3. Aztertu Gramsciren kultura ikuspegiaren dimentsio humanista, bai eta
teoria eta praktika bateratzeko intelektualak duen zeregina ere.

4. Aurkeztu beste eztabaida talde bati Sukhodolskiren hezkuntza propo-
samenak, gaur egungo gizarte aldakorrarentzat baliagarriak diren az-
tertzeko.
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7. Kapitulua

Teoria pertsonalistak
JOSÉ L. BERNABEU RICO

Schellerren aburuz, gizakia balio moralen euskarria da, eta gizaki
bakoitzaren mikrokosmos berdinik gabeak eta errepikaezinak ateak
zabaltzen dizkio munduari jakintzaren eta maitasunaren bitartez.
Gizakiaren errealizazio historikoa balore zenbait sortuz gorpuzten
da, eta kultura gizakien jomuga eta lorpenen agerpidea izan da.
Gizakiaren eraketa helburu duten hainbat teoriak eta jokaerak ba-
nakako heziketa, gizarteratze erkidea nahiz heziketa eragile eta se-
nezkoa aldarrikatzen dituzte. Elkarrizketa komunikazio moldea
izatea, elkarrekin bilatu eta ikasteko hezitzailearen laguntza ha-
rremanak gauzatzea eta gizakiaren alderdi oro sustatzea dira es-
kola pertsonalistaren bereizgarri batzuk.
Mounierren iritzian, gizakia izaki izpirituala da eta bere boron-
datez bereganatu eta konpromiso arduratsuan bizi izandako balio
hurrenkera bati atxikitzeagatik dirau bizirik. Haren ustez, askata-
sunez eta bere bokazioa, modu berezian eta sormenez, garatuz ba-
teratzen du bere jarduna gizakiak. Elkarrizketak eta maitasunak
gizakien arteko harremanak bultzatzen dituzte eta gizarte gizakia
eta eremu pribatua, barnekoia edo norbanakoarena, ere bereizten
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dituzte. Giza lanak natura nortu egiten du, eta mundua mendera-
tzen eta eraldatzen du
Askatasunean aritzen ikasteko hezkuntzari dagokionez, heldutasu-
nak justifikatzen du esku hartzea, alegia, ikaslearen heldutasun
handiagoak irakaslearen presentzia gero eta txikiagoa eskatuko du.
Estatuak, udalak, irakasle elkarteek, gurasoek eta elkarte izpiri-
tualek daukate gizakiaren eraketaren ardura.
Freireren pedagogia esperientziak zapalduen iraultza kulturala
dakar; haren mezuak giza kontzientziari eragiten dio, bertatik edo-
zer eta edozein aska daitekeelako. Gizarte eta kulturen arabera,
Freirek hiru kontzientzia egoera bereizten ditu: kontzientzia ira-
gangaitza, gizarte itxiek berezko dutena; kontzientzia iragankorra,
zapalduak oraindik gutxiagotasun egoeran daudeneko bizitza mol-
de konplexuagoena; eta, ekonomia eta demokrazia garatzearen po-
derioz, urrats erabakigarria egiten da, elkarrizketa eta askatasuna
bereizgarri dituen kontzientzia kritikoa ager dadin. 
Freireren irudiko, hezkuntza modu bi daude: banketxe trazakoa,
elkarrizketa, sormena eta kontzientzia ezeztatzen dituena; bestea
askatzailea da, eta zapalduen hausnartzeko ahalmenean eta kriti-
kan funtsatzen da. Alfabetatzen ari direnen pentsaera eta kultura
jasotzen ditu Freireren alfabetatze metodoak, haien kontzientzia
eraldatze jarduera eta esperientziekiko pizteko. Analisi kritiko ho-
rrek kontzientizazio izena hartzen du.
Apaiz lanari esker, txiroen eskola porrotaren berri jasotzen du Mi-
lanik, eta, hala, eskola publikoaren hutsuneak eta familien gabeziak
asebetetzeko, gau eta eguneko eskola sortu zuen Barbianan. Eskola
horretan bertan, Carta a una maestra idatzi zuten ikasleek, hez-
kuntza sistemaren klasismoa salatzeko. Txiroek beren kultura adie-
razteko duten arazoa konpontzea du xede Barbianako alternatibak.
Horretarako, lehenik eta behin hezkuntza jardunean erantzukizuna
eskatu behar da. Banakakoen onurarako giro horretan, irakasleak
eta ikasleek batera bilatzen dute jakintzaren bozkarioa.
Barbianako eskolak komunitate jarrerak sustatzen ditu, eta hiz-
kuntza eta idazkuntza ditu zeregin nagusi. Egunkariak hezteko ba-
liabide gisa erabiltzen da, eta, horren osagarri, lantegiak antolatu
eta natura behatzen da. Doposcuola mugimendua sortu zuten Mi-
laniren jarraitzaileek; esperientzia beregain eta eskolaren aurkako
horrek agintekeria eta klasismoa ez berritzea zuen helburu. 
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1. Gizakiaren balioa eta hezkuntza pertsonalista 

Metodo fenomenologikoa edo gertakizunen metodoa erabiltzeak gizakiaren
interpretazioari ekitea ahalbidetzen du; gizakiarengan sentimenduak eta
arrazoia nahasten dira, norbanakoaren munduaren ikuspegi subjektibo bate-
an giza zientziek objektiba dezaketen oro bateratuz. Naturaren itxura fisi-
koak gizarte eta ekonomia arloko hartu emanetarako modua ematen digu,
baina gizakiaren jokabidea gizartea eta kultura eratzeko ekinean mamitzen
da. Gizakiaren banakakotasuna gizartearekin elkarreraginean eta elkarrizke-
tan lortzen da, eta balore batzuk gauzatzeko historia eratuz.

Max Schellerren pertsonalismoa bere axiologia ikuspegiari datxekio,
pertsona balore moralen euskarri baita eta gauzek edota erakundeek baino
arreta edo kontsiderazio handiagoa merezi du. Gizakiek eskubidea daukate
beren mundua lantzeko; bertan gizakia bakar eta errepikaezina da, gizaki
bakoitzaren mikrokosmosa berezi-berezia delako. Gizakia bere ekintzen ba-
tasuna da, eta izpiritutik –bere-berea baino ez den lekutik– irekitzen da
mundura, jakintza eta maitasunaren bitartez; hala, gizakiak honako ezauga-
rriak ditu: objektibotasun eza, burujabetza, banakotasuna, haraindikotasuna
eta heldutasuna (Suances, 1986, 23-52. or.).

Gizakiaren errealizaziorik garrantzitsuena bere askatasuna da; hortaz, de-
terminismo- edota alienazio-mota orok dakartzan eragozpenak dira norbana-
koaren eratze prozesua mehatxatzen duten arriskurik handienak. Askatasu-
nak kontzientzia autonomoa behar du, ezagutzaren nahiz ekintzaren bidez
munduarekin harremanetan jartzeko. Giza multzo baten interesen mesede-
rako diren aldetik, ideologiek interes gabeko esku hartzea oztopatzen dute
eta kontzientzia okerrak sortzen dituzte “grinen isla baino ez direnak irudi-
pen objektibotzat jotzen dituztelako” (Fullat, 1978, 417. or.).

Norbanakoaren sormena gizaki bakoitzaren unibertso errepikaezinean
gauzatzen da, bertan, maitasunaren zeruertzean erkidegoa agertzen da; cari-
tas kristaua eta eros platonikoa inplikatzen dira gizakiaren jardun historikoa-
ri zentzua ematen dioten balio berrien sorreran. Norbanakoaren errealiza-
zioaren itxura natura, gizarte eta ekonomiaren araberakoa da, baina haren
xede eta lorpenak kulturaren bitartez adierazten dira; horrela, hezkuntzak
berebiziko garrantzia dauka zibilizazio pertsonalista eratzeko

Gizakiaren amaitu gabeko izanak behar-beharrezko du berreraikitze ja-
rraikikoa edo eratze pertsonala eta hau hezkuntza pertsonalistaren xede bi-
lakatzen da. Korronte honetan hainbat hezkuntza teoria eta praktika elkar-
tzen dira, eta horiek guztiek honako joera erkideak dituzte: banakako
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hezkuntza, komunitate gizarteratzea, eta hezkuntza aktibo eta intuiziozkoa.
Kilpatricken proiektu metodoa erabiltzen zuen Ameriketako eskola berrian
aurkitzen dugu banakako edo bakoiztuko hezkuntza. Metodo honek ikasle
bakoitzaren ezaugarriei doituriko ikasketa plan desberdinak –tutoretza sis-
temak, esaterako– abian jarri zituen (Salvador, in Sáenz, 356-376 or.).

“Gizaki gisa bizitzeko eta konpromisoak hartzeko gauza diren izakiak
pizteko” Mounierren ahaleginak bide berriak urratu ditu, ikuskera askotari-
koa jasotzen baitu, banakako konpromisoa noiz eta non agertzen den hala-
koa dena. Eskola Berriaren garai berean, Devaud eta Manjón kristau peda-
gogoek jardun zuten heziketa arloan. Humanismo marxistaren arloan ere,
pentsalari batzuek –Berdiaevek, kasurako– ez zuten onartzen banakotasu-
nak garrantzi handiagoa izatea gizarteak eta politikak baino. Sukhodolski
poloniarrak eta Sujomlinski sobietarrak (biak pedagogo marxistak) banako-
aren nagusitasunaren araberako heziketa jarduna proposatzen zuten; Roger-
sen hezkuntza teoriak banakako hezkuntza harremanaz dihardu, eta Freire
eta Milaniren teoria askatzaileek, ordea, gizakia bera dute xede.

Hezitzaile eta ikaslearen arteko heziketa harremana komunikazioaren bi-
tartez bideratzen da, elkarrizketaz, eta sentimendu eta adimenari heltzen die.
Ikaslea gizakitzat hartzen da, eta, horrenbestez, haren honako ezaugarriak
hartzen dira aintzat: hobetzeko bokazioa, askatasuna, galdetzeko ahalmena,
zerbait berria sortzeko ekimena, besteri irekita egotea eta izan eraldagarria.
Hezitzaile pertsonalistaren egitekoa eta ohiko hezitzailearena ez dira bat,
pertsonalistarena askatasunean oinarritzen baita. Jakintza transmisioaren or-
dez, elkarrekin bilatu eta ikasteko laguntza harremana baliatzen da.

Konfiantza, hurrekoa onartzea, begirunezko erantzukizuna, harrera eta
benetakotasuna dira hezkuntza harreman pertsonalista arautzen duten ja-
rrera berriak. Ikasleen gaitasun eta asmoen arabera egokitzen dira eginki-
zunak eta erritmoa, ezen banakoen duintasunak zehazten du eskola jardu-
na. Hona hemen, gaur egungo eskola pertsonalistaren ezaugarriak:
komunitate izaera dauka; gizarteari irekita dago; eragile eta kritikoa da; par-
te hartze demokratikoa sustatzen du; eta gizakiaren erabateko garatzea du
xede bertako heziketak. 

2. Emmanuel Mounier-en zibilizazio pertsonalista. 
(1905-1950)

Frantses pentsalari honek mugimendu pertsonalista sortu zuen, eta, pertso-
naren garapenari eusten dieten materia beharrizanen eta taldeko mekanis-
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moen gainetik, gizakiaren nagusitasuna aldarrikatzen du. Mounierrek ida-
tzitako Manifiesto al servicio del personalismo izenekoaren arabera, gizakia iza-
ki izpirituala da, eta bere borondatez onartu eta konpromiso arduratsuan bi-
zi izandako balore hurrenkera bati atxikirik irauten du bizirik; halaber, haren
ustean, gizakiak askatasunean eta bere bokazio berezia sormenez garatuan
bateratzen du bere jarduna. Filosofia pertsonalistan duen gizakiaren ikuske-
rak zibilizazio burges eta banakakoa errefusatzen du, diru goseak eta bote-
reak hartu baitute, eta beste horrenbeste egiten du totalitarismo mota guz-
tiekin, banakoaren errealizazioa eragozten baitute.

Gizabanakoak pertsona gisa errealizatzea du helburu zibilizazio pertso-
nalistak, eta, hartara, banako burges burukoiak eta eskuzabal eta ugari iza-
teko joera daukate gizakiak bereizi egiten ditu, nahiz eta bizitza pertsonale-
ra etortzeak gutxieneko ongizatea beharrezko duen. Banakotasuna
barreiatuta dago, baina pertsonara biltzen da, bizialdian gizakiari gertatzen
zaizkion ekintza, egoera eta pertsonaiak batuta; Mounierrek bokazio esan
zion banakoaren berezitasun horri. Hobetzeko eta ezkutuko bizitza ezagu-
tzeko ahalegin etengabea da pertsonalizatze prozesua, nahiz eta bizitza per-
tsonala bizitza izpiritualetik unean uneko existentziara ibiltzen den.

Pertsonaren bizitasuna askatasuna dugu, hala ere. Mounierrek liberalismo
burgesa eta barruko askatasuna bereizten ditu. Izan ere, azken honek norbera-
ren erantzukizuna, bai eta besteen askatasunarekiko konpromisoa ere eskatzen
ditu, azken finean norberaren baloreak komunitatearenak ere badira. Komuni-
tate dimentsio hori pertsonak besteengana hurbiltzeko egiten duen mugimen-
duan funtsatzen da, eta pertsonen arteko harremana da horren adierazlerik go-
rena. Elkarrizketak eta maitasunak pertsonen arteko harremanera daramate
gizakia; hala ere, norberaz kanpoko baloreetan jarduteko, pertsona bere baitara
bildu behar da, besterengan sakona heldu ahal izateko. Hala, gizarte izakiaz ba-
tera, esparru pribatua ageri zaigu, nork bere intimitateari eusten dion lekua.

Materiala eta bitalista den ororen gainetik kultura dago, eta kulturak bi-
zitza politikoan txertatzen ditu herritarrak. Demokrazia da kultura baloree-
tan esku hartze eraginkorretik kanpo inor ez geratzeko gobernu modu ba-
karra. Kulturaren demokratizazio honek herri iturriak aurkitu nahi ditu, eta
esku finen eta ingenioaren nagusigoan oinarritutako banaketa eta aurreiri-
tziak suntsitu. Mounierrek proposatzen duen lanaren zentzu berriak natura
pertsonalizatu behar du, eta mundua menderatu eta eraldatu. Lanaren kul-
tura guztietan sakonena da, eta gizaki aske eta sortzailea agerrarazten du.
Mounierren ustez, kogestioa eta jabekidetza dira lanaren duintasunik gore-
na lortzeko molde egokienak (Díaz, 1970, 61-66. or.).
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Giza izanaren biologi mugen eta askatasun eskakizunen artean zibilizatze
prozesua mamitzeko gauza diren hezkuntza erakundeei ematen die garrantzi-
rik handiena Mounierrek. Heziketa hori askatasun ikaskuntza da, eta pertso-
naren heldutasunak baldintzatzen du esku hartzea: zenbat eta helduagoa izan
hainbat eta esku hartze apalagoa; beraz, heziketa modu hori aginte bidezko
heziketaren edo aginte aurkako laxotasun molde batzuen bestelakoa da. 

Mounierren aburuz, hezkuntza prozesu dialektikoa da, esku hartzea eta
freskotasuna nahiz kanporakoa eta barrurakoa tartekatzen dituena, ezen
kanpoko laguntzaz baino ezin heldu daiteke pertsonaren barrua, bere pa-
tuaren gobernua hartzeko moduan, ezen gizakiaren barruan askatasuna da
jaun eta nagusi. Umeak diziplinaren premia dauka, helduko bada, nahiz eta
hobera egitea edo perfekzioa bere esku egon. Umearen izana gizatiartzeko
xedez dihardu gizarte egitura osoak.

Gizakiaren erabateko garapenak berezko ingurune bat eskatzen du,
Mounierrek antroposfera deitzen duena. Mundu gizatiar honen helburua ez
da bozkarioa edo beste erosotasun materiala, pertsonaren izana baizik. Hori
dela eta, konpromiso kulturaren eta hautatzeko askatasunak berebiziko ga-
rrantzia daukaten umearen hezkuntzan. Askotariko heziketa bideek (hala
nola, familiak, pertsonen nazio erkidegoak –eta ez estatua– edo elizak –si-
nestunentzat–) laguntzen dute umearen sentimendu, arrazoimena eta erki-
degoarekiko sentimendua umotzen. Bizi garen unetik harreman pertsonala
ehuntzen dugu historiarekin, eta, prozesu motel baten bitartez, kultura uni-
bertsala mamitzen laguntzen dugu. 

Mounierrek honela dio bere Manifiesto horretan: “Estatuak ez dauka es-
kubiderik hezkuntza bat eta dotrina bat inposatzeko, monopolioaren bitar-
tez” (99. or.). Baina hezteko askatasun hori dogmatismo eta alderdikerien
aurkakoa da; izan ere, hezkuntza familia eta aginte onartuaren mendekoa
den arren, estatuak pertsonen arteko berdintasun zibila eta eskola askotari-
kotasuna bermatu behar ditu, prestakuntzan, tituluak eta hezkuntzaren ka-
litatea kontrolatuz edo inolako federi atxiki nahi ez diotenentzako eskolak
antolatuz. Horrela, estatuak guztien onura antolatu eta pertsona babestuko
du, udalen, maisu-maistren, gurasoen eta fededun elkarteen laguntzaz.

3. Paulo Freire (1921-1997) 

Orain dela zenbait hamarkadatako filosofo eta hezitzaileei ardura eragiten
zieten arazoei buruzko interpretazio berezia egin zuen Paulo Freire brasil-
dar pedagogoak: haren hausnarketetan sumatzen den sintesia existentzialis-
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ten, marxisten eta, batik bat, pertsonalisten (gizakiaren aldeko baita) ukituz
beterik dago. Isilik egotera kondenatu dituztenei hitz egiteko modua eman
nahi die, ostera ere, Freirek. Haren ahotsa Brasil eta Txiletik dator, eta ame-
rikar laborariena da, indio baztertuena, idazten jakin ez eta kultura ahoz
transmititzen dutenena. Freireren proposamenak zapalduen kultur iraultza
dauka helburu, eta haren mezuak giza kontzientziaren oinarriak sendotzen
ditu, bertan askapen oro eskura bailiteke.

Freirek uste du gizakiaren askapenak eta “gizarte egiturak aldatzeko gi-
zakien barruko erreforma nahikoa dela uste duten” jarrera idealistek talka
egiten dutela. Halaber, Freirek zalantzan jartzen ditu jarrera mekanizistak,
hauen arabera, “ekoizpen harremanak aldatzea nahikoa delako gizarte berri
bat, non gizaki berriak biziko diren, ipso facto sortzeko”. Izan ere, aldaketek,
hagitz erradikalak izan arren, aurreko ideologiak iraunarazteko joera dauka-
te. Hortaz, Freireren proposamenak lortu nahi du “gizarte errealitatearekin
berarekin jazargotik sortzen den kontzientzia kritikoaren garapena. Honi
kontzientizazioa deitu zion” (Fullat, 1978, 423. or.).

Freirerena pedagogia kontzientziaren pedagogia dela esan dezakegu,
munduak eta kontzientziak berak elkar osatzen baitute. Kontzientzia hori
zerbaitena edo beste batena da, eta, duen izaera intentzional eta praxeologi-
koagatik, besteekiko eta gauzekiko harremanak ezartzen ditu. Freirek kon-
tzientzia batek bizi ditzakeen aldaketei buruz izandako baikortasuna kon-
tzientziaren bitarteko existentzia honen zehaztapenean datza; aldaketa
horiek gizarteetan eta kontzientzia egoeretan sortzen dira, eta zio sozio-his-
torikoek, hezkuntzakoek, edo esku hartze propioak sorrarazten dituzte.
Ezinbestez ez bada ere, kontzientziak badu bere mugak ezartzen dituen al-
dia, azken finean haren orientazio praktikoa errealitatea aldatzearekin gau-
zatzen baita (Torres, 1980, 15-39. or.).

Kontzientziak ematen duen aldentzeko gaitasunak gizabanakoari iragan-
kortasun ahalmena ematen dio, bai bere burua, bai eta mundua ere giza-
tiartzeko; komunikazioak eta elkarrizketak eskutik dakartzate eraldaketa
eta hausnarketa. Baina kontzientzia historiko honetatik ezin da ondoriozta-
tu nork bere buruari edota munduari buruz duen irudia beti berbera izanen
dela; hau dela eta Freirek hainbat gizarterekin eta kulturarekin parekatzen
diren hiru kontzientzia egoera bereizten ditu. Kontzientzia iragangaitza gi-
zarte itxiek dute berezkoa, hauetan erabakiak eliteak hartzen baititu herri
xehearekin kontatu gabe. Gizarte itxiotan, atzerakoiak eta aurrerakoiak el-
karren aurkako borrokan ari dira, herri xeheak errealitatea magia- eta mito-
logia-ikuspegietatik interpretatzen duen bitartean.
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Gizarte itxien egoera kaskarrek (esplotazio ekonomikoak, kolonizazio
txikitzaileak edo protekzionismo kolonialak) giza existentziaren konpromi-
soa eragotzi eta alderdikeria sorrarazten dute. Hala, herriari sorospen irten-
bideak baino ez zaizkio eskaintzen eta gizaki akritikoak nagusi dira. Baina
gizakiak erantzuteko ahalmena handitzen duen heinean, kritika jarrerak
sortzen dira, kontzientzia iragankorrerako bidean. La educación como práctica
de libertad liburuan, beste aro baterako bidean zegoen Brasilgo gizarteko es-
perientziaren berri ematen du Freirek. Urbanizatze eta industrializatzeaz
batera, bizi molde konplexuagoak ageri dira, eta horiek maila inuzente, sin-
ple eta hutsal batera daramate kontzientzia, eliteek kultur zapalkuntzako
moldea berriztatzen baitituzte, zapalduek mendeko izaten jarrai dezaten.

Garapen ekonomikoarekin eta, batik bat, demokratikoarekin urrats era-
bakigarria ematen da kontzientzia kritikoa lortzeko. Honen ezaugarri behi-
nenak dira elkarrizketa ahalbidetzea eta norberaren garapenerako askatasu-
na eskatzea. Jarrera demokratikoa lortzeko, pentsamolde aldaketa
hezkuntzan eta dituzten arazoez eztabaidatzen duten interesatuen esku
hartzean erroturik dago. Hezkuntzaren eta eztabaidaren bidez erabateko gi-
zarteratze prozesurako egokienak diren erabakiak hartzen dira. Hezigaiari
gizarte deserrotzea ekiditeko bitartekoak ematen dizkionean, hezkuntza sis-
temak laguntza ematen dio gizakiari gizarte aldaketa bidera dezan. Izan ere,
erabakiak hartzeko eta gizartean eta politikan erantzule izateko hezteak le-
henagoko pasibotasuna ordezkatzen du esku hartze berriekin.

Gizakia guztiz bukatua ez dagoenez gero, desgizatiartzeko arriskuan da-
go eta, horren kariaz, hezkuntza humanistak ahaleginak egiten ditu egoera
zehatzak (hemengo eta oraingoa) kritikoki ezagutzen, berauek aldatzeko.
Bere Pedagogía del oprimido lanean, Freirek hezkuntza jarrera bi bereizi zi-
tuen: batak gizakia pertsonatzat hartzen du, eta besteak, banketxe trazakoa
deitzen duenak, gauzatzat. Hezkuntzaren banketxe ikuspegiaren arabera,
heziketa prozesuan edukiak, multzo edo hezkuntza balore gisa, ikaslearen
eltze ezagutzaz betean sartzen dira etengabe, ezagutzea besteren dohain-
tzak, modu pasiboan, jasotzea izanen balitz bezala. Banketxe trazako hez-
kuntza nekrofiloa da, zeren eta, azkenik, gizakia artxibatzen baitu, eta hura
menderatzeko eta pasiboki egokitzeko lagungarri baita.

Elkarrizketa, sormena eta kontzientzia eragozten dituen banketxe hez-
kuntza horren agerpidea zabalkuntza dugu; alegia, hitzaldi eta propaganda-
ren bidez normalizatzen ditu zapalduak, eta zapalkuntza luzatzen. Hez-
kuntza askatzaileak, aldiz, errealitatearen arazoak azaleratzen eta hura
desmitifikatzen du; elkarrizketa jarreran sortu zen, eta irakasle/ikasle diko-
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tomia hausten du, ezen irakasleak onartzen du ikasleak ere zer irakatsirik
izan dezakeela. Ikuspegi humanista hori zapalduen hausnartzeko ahalmene-
an funtsatzen da; hala irakasle eta ikasleek, munduak erabilirik, munduari
buruz hausnar egiten dute, eta hari kritikoki eragiten. Hortaz, irakasle-ikas-
leak praxiko izakiak bilakatzen dira.

Alfabetatzen ari direnen mintzaira eta kultura ezagutzea du helburu Frei-
rek alfabetatzeko baliaturiko kritika eta elkarrizketa bidezko metodoak. He-
rri pentsaeraren alderdi guztiak hezkuntza programak jasotzen dituen sor-
kuntza gaiak dira. Osoko prozesu horri kontzientizazioa deritzo. Existentzia
egoera berri horien kodeketa aurkezten zaie alfabetatzen ari direnei. Hez-
kuntza arazo agertzaile horretan, ikasleak bere kultur nortasuna, kultura ho-
ri menderatzen duten tresnak eta muturreko egoerak ezagutzen ditu, apur-
ka-apurka, harik eta bere buruaren errealitateaz jabetzen den artean. Egoera
kodetua kritikoki azterturik, benetako kontzientzia geuregana dezakegu,
eta izan daitekeen kontzientziarik gorenak ordezten du, izan daitekeenaren
edo sekula gauzatu ez arren gauzatu daitekeenaren aldeko borroka agertzen
denean (Palacios, 1979, 546-555. or.)

Gizatiartzea eragozten duten trabak aldatzeko aukera ideologiko eta pe-
dagogikoa da errealitatea eraldatzen jardutea, eta horrek antolakuntza poli-
tikoaren eta herri buruzagitzaren premia dauka. Hezkuntzaren kultur ekin-
tza askatzaileak ikerkuntza metodo baten beharra dauka, giza eta gizarte
zientziak errealitatearen arazoak arakatzen eta interpretatzen baliagarri ger-
ta daitezen. Ikerkuntza talde diziplina artekoak, besteak beste, erkidegoak
aurretik ezagutu beharko du, alfabetatze arazo agertzaileko gidaliburuetan
gaika kodetu ahal izateko (Torres, cit., 173-201. or.).

Analfabetoaren ikaskuntza irakurtzen eta idazten ikasteaz haraindikoa
da, ezik, frustrazioak edo itxaropena adierazteko herriak baliatzen dituen
esaerak jasotzen dituzten sorkuntza hitzak edo oinarrizko hiztegia erabilita,
gizarte ingurunea iradokitzen da. Ikasle taldeek sorkuntza hitz horiek des-
kodetzen dituzte eta horietaz eztabaidatzen dute; ondoren, beste sorkuntza
hitz batzuk asmatzen dituzte, eta, hala, kontzientzia jardunerako eta espe-
rientzietarako pizten. Jakin minari esker, analfabetoak natura eta kultura be-
reiz ditzake, eta historian nahiz gizartean daukan lekua ezagut. Mespretxa-
turiko kultura indartu nahi dute, eta gizarte taldea biziberritu, kultur
harremanak eta gizartearen egitura bera eraldatzeko.

Hainbat gizartetako hezkuntza proiektuetan laguntzaile jardun du Frei-
rek, eta errealitatearekiko etengabeko elkarrizketaren bidez gizartean eta
hezkuntzan esku hartzeko teoria bat landu du. Haren pedagogiaren arabe-
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ra, ekintza eta hausnarketaren artean badago lotura bat, eta subjektua/ob-
jektua, gizakia/mundua eta kontzientzia/errealitatea dikotomiak bestela
aurkeztu ditu. Kontzientizazio eta kontzientzia hartze hutsaren arteko be-
reizkuntza kontzientziaturiko pertsonaren kritika eta erabakimenean datza.
Gizarteko eta kulturako baztertuekiko haren konpromisoa unibertsala da,
gizarte guztietan gizakien arteko aldeak handitu baitira (Trilla, 1993, 151-
175. or.).

4. Lorenzo Milani eta Barbianako eskola

Lorenzo Milaniren bizitza laburraren ardatza paradoxa izan zen; 1923an,
Florentzian jaio zen, eta familia burges, liberal eta ateoek, usu bezala, hezi
zuten. Pintura ikasketak amaiturik, bat-batean kristautasunera bihurtu zen,
eta apaiztu. Ondoren, San Donatoko bikariotza hartu zuen, komunikatzeko
inolako hizkuntza gaitasunik ez zeukaten laborari xumeen artean. Estatuak
eta gizarte zibilak zokoratutako haien hezkuntza konpontzeko ahaleginean,
herri eskola bat sortu zuen, eta horretan buru-belarri jardun zuen. Txiroek
derrigorrezko eskolaldian zuten porrota gainditu asmo zuen San Donatoko
eskolak, haien familia eta gizarte gabeziak betez eta zapalduen zerbitzuko
kultura kritikoa mamituz.

Handik mendialdeko Barbiana herrixkara aldatu zen, eta bertan hezten
jarraitu zuen, urteko egun guztietan irekita zegoen egun osoko eskola bate-
an, hezkuntza publikoaren hutsak eta familia eta gizarte gabeziak konpon-
du nahian. Ikasleek bizi zuten moral, politika eta kultur giroaren, jarrera kri-
tikoaren eta hizkuntzarekiko arduraren lehengo emaitzak izan ziren
armadako apaizei eta epaileei idatziriko gutunak. Gutun horietan, kontzien-
tzia eragozpena aldarrikatzen zuten, gerra boteretsuek txiroen aurka dara-
bilten tresna baita, herritar xumeenen egoera hobetzeko baliagarri izanen di-
ren lege demokratikoak ezarri nahian. Oso gazterik hil zen, 1967an,
Barbianako eskolako ikasleek, hura zuzendari zela, idatziriko La carta a una
maestra argitaratu eta hilabetera. 

Eskolako ahaleginari esker, Milanik askatasun handiagoa lortu nahi du
zapalduentzat. Hori berori ageriko hautu politikoa da, baina, halere, bere bu-
rua ez du ezein alderditan kokatzen. Eta helburu hori betetzeko estatuaren
eskola ez zitzaion baliagarri gertatzen, klasista baitzen, herriak berak or-
daintzen zuen arren. Barbianako txiroentzako eskolaren proposamenean
ematen zuen denbora osoa, ezen eskolatik kanpo ume txiro eta burgesen ar-
teko aldea areagotzen zen, harakoen familiek ez baitzeukaten kultur la-
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guntzarik. Herriaren benetako beharrizanekiko etengabeko hartu emanak
eragina izan zuen Barbianako eskolaren metodo eta edukian (Fullat, 1978,
427-427. or.).

Miquel Martík El mestre de Barbiana liburuan dioenez, Lorenzo Milani
kultur iraultzako klasikoa da, hezkuntza sistemaren izaera klasista eta za-
paltzailea salatzen baitzuen bere gutunean. Izan ere, eskola tradizionala es-
kandalagarria da, horretan aberatsek gainditu eta txiroek, aldiz, huts egiten
dutelako. Bertako programen kultura gizartearen aurkakoa da eskolako ikas-
leak goranahi edo arribista bihurtzen dituelako. Oihanaren legea nagusi den
horretan, indartsuenek eta maltzurrek beti irabazten dute; gainera, ez dago
lege horiek moldatzeko itxaropenik, txiroen arazoak aintzat hartzen ez bai-
tituzte. Herri xehearen kulturatik abia daiteke, burgesena baino jasoagoa
baita, baina herriak dituen adierazpen arazoak konponduta: hizkuntza bera
aberastu eta gizatiartuko da, langileak hartaz jabetzen direnean.

Barbianako eskolak proposatzen dituen moldaketek, lehenengo eta
behin, eginkizunarekiko erantzukizunaren beharra dauka, ezen irakasleek
ikasleen porrotarekiko erabiltzen duten inpartzialtasuna ez baita zilegi. Bar-
bianako hezkuntza banakakoa da, eta ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabe-
ra egokituta dago; orobat, geldoenak edo inozoenak dituzte nahien. Bana-
koen onurako eskola hori egunean hamabi ordu irekita zegoen, egunero, eta,
hezkuntza giro horretan, irakasle eta ikasleek batera bilatzen dute jakintza-
ren poza. 

Materialak erabiltzean eta jardueretan, erkidego jarrerak sustatzen zituen
Barbianako eskolak, bai eta nagusiek txikiagoekin izaten zuten maisu harre-
manean ere. Denen arazoei denek aurre egin behar dietelako ustea ahulen
aldeko justizia ikuskeraren ondorio da. Hizkuntzak eta idazten ikastea zen
Barbianako ikasleen egiteko nagusia, kultura, bidaiak eta giza komunikazioa
adierazteko modua ematen baitzuen. Egunkaria heziketa baliabide gisa era-
biltzen zen, jakintza humanistikoa lortzeko eta jarrera kritikoa erabiltzeko.
Jarrera hori eta zintzotasuna jotzen ziren balio nagusitzat. Eskulan eta arte
lantegiak eta natur behaketa ziren Barbianako eskolako beste prestakuntza
jarduera batzuk.

1971n, Doposcuola di clase lana atera zen plazara. Lorenzo Milaniren Ca-
lenzanoko eta Barbianako taldeek idatzi zuten lan hori. Gutunak hautapen
eskolari egin zizkion kritiken sokari jarraitu zion idazlanak, nahiz eta batik
bat jakingarria izan hainbat jokabide eredurentzako kultura eskainiko luke-
en dopuscuolaren premiaz diharduelako. Milani hezitzaileak ereindako ha-
ziak uzta eman du, eta orain gurasoek antolatu nahi izaten dituzte dopuscuo-
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lak beren semeentzat, horien bizitzako alderdi batzuen (hala nola, sexualita-
te edo politikaren) berri izatea guztiz garrantzizkoa dela ohartu baitira.

Dopuscuola esperientzia beregaina da, eta bertan inon baino hobeto gau-
zatzen da askatasuna printzipioa. Eskolaren aurkakoa den aldetik, estatua-
ren eskola eta dopuscuolaren agintekeria eta klasismoa ez berritzea proposa-
tzen du. Herriak bere eskola zuzentzeko beharra ondorioztatu zuten
Barbianako ikasle horiek, baina gizarte zibilaren aldaketa horrek politika ar-
loa ere hartzen du, eta, hartara, guztien partaidetza ezinbestekoa da. Barbia-
nan aldarrikaturiko hezkuntza printzipioak eta gizarte berriarenak bat bera
dira, Martík dioenez. Eta zapalduek agintari klase izateko bokazio histori-
kotik sortuko da bertako kultura. Adierazteko zailtasunak zituztela-eta, isi-
lik egon ziren ordura arte, baina Barbianan hizketan hasi ziren.

Laburpena

Ildo pertsonalistarentzat pertsona bakar eta errepikaezina da balio gorena;
teoria eta praxi pertsonalista guztiek hainbat ezaugarri komun dituzte: hez-
kuntza eragile eta banakakoa, eta erkidego gizarteratzea.

Mounierren ustez, hezkuntza askatasuna ikaskuntza da, eta esku hartzea
heldutasunaren araberakoa da. Freireren pedagogia kontzientziarena da, gi-
zartea eraldatzeko ezinbestekoa. Eta Milanik, ostera, Barbianako denbora
osoko eskolaz bete nahi ditu familia eta eskolen hutsuneak.

Ariketak

1. Eztabaida talde batentzako gaia izanen da ikastegietako maila guztietako
irakasle eta ikasleen arteko hartu emanak aztertzea, banakako harrema-
nak noiz gertatzen diren zehazteko.

2. C. A. Torresek idatzitako Paulo Freire, Educación y concientización liburua
(bibliografian jasoa) irakurri eta gero, laburbildu Freireren alfabetatze
metodoaren urratsak.

3. Mounierren usteen arabera Espainiako 1978ko konstituzioak hezkuntza
askatasuna bermatzen duen aztertuko du beste eztabaida talde batek.

4. Idatzi orri batean gizarte hezkuntzaren eduki eta metodoek (ik. 11. kapi-
tulua) eta Barbianako eskolak proposatutakoek dituzten loturak.
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8. Kapitulua

Postmodernitatearen teoriak eta hizkuntza
ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

Azken aukera pedagogikoa postmodernitatearen teoriak dira eta,
beraz, hezkuntzari buruzko diskurtsorik modernoena dira; gaur
egun aplika daitekeen sintesi bat baino, hezkuntzaren etorkizuneko
teoria bat dira.
Hezkuntzaren postmodernitateak pareko edo eredu filosofiko bat
du inspirazio iturri: filosofia postmodernoak. Beharbada Nietzs-
cheren lanaren eraginez sortu ziren filosofia postmoderno horiek gi-
zakiaren kontzepzio berri baten alde egiten dute, pentsamendua,
teknologiaren inpaktua eta sistemen filosofia abiapuntutzat hartuz
sortu behar dena.
Kapitulu honetan, inspirazio iturri hauei jarraiki, pentsamendu
postmodernoak baloreen erlatibizatzeari buruz egin dituen ekarpe-
nak eta errealitatearen zentzu absolutu orori egin dizkien kritikak
azaltzen saiatuko gara. Teknologiari dagokionez, ahalbide indibi-
dualen sakontzea eta lotura sozial ororen haustura aztertuko ditu-
gu; sistemen teoriari dagokionez, bizi munduari aurkajarriz hitz
egingo dugu, eta baita sistemaz ere, gizakiaren zientzia sozial bat
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planteatzeko gai den elementu den heinean; horretarako, ordea, gi-
zakiari berari eta azken batean humanismoari uko egin beharko
diegu.
Beraz, postmodernitatea filosofia antihumanista da eta, ondorioz,
indibidualista; hezkuntzaren arloan teknologiaren hegemonian,
etorkizuneko gizarteak jakintzak eta ezagutzak izango duten ga-
rrantzian eta etengabe berriztatzeko beharrean erabakitzen da.
Horretarako, eskolari, irakasleei, edukiei eta zalantzarik gabe
ikasketari nahitaez eragingo dieten aldaketa batzuk proposatzen
ditugu. Era berean, hezkuntzaren alde teorikoari dagokionez, pe-
dagogia zientifista bat lortu ahal izateko sistemen ikuspegi bat
–hezkuntza sistema gisa– eskaintzen dugu, gizarte postmodernoa-
ren beharrei egokituta dagoena.

Postmodernitatearen fenomenoa hezkuntzarekin lotua dago era askotan, eta
beharbada hezkuntzaren mezua inspira dezakeen azken konstruktua izan
daiteke. Postmodernitatea pentsamenduaren korronte bat da –beraz, dis-
kurtsoa edo aurkezpen filosofikoa onartzen du– eta aldi berean etorkizune-
ko gizarte teknologikoaren ezaugarriak ongien definitzen dituen parabola
da. Postmodernitateak, hortaz, hezkuntzaren aurrean filosofia bat eta gizar-
te teknologikoaren ondorio bat bezala aurkezten du bere burua. Arrazoi ho-
rrexegatik esan izan da postmodernitatea gizarte teknologikoaren filosofia
dela eta, ondorioz, testuinguru teknologikoan murgildurik dagoen gizakia-
rena ere bai.

1. Filosofía postmodernoa

Postmodernitatea modernitatearen aurrean alternatiba da; izan ere, moder-
nitatearen azken adierazpena –hemeretzigarren mendeko Ilustrazioa– nola-
bait ere XX. mendearen bukaera arte luzatu da, burgesiak boterea berega-
natzearen eta kapitala sistema ekonomiko bilakatzearen ondorioz.

Gizakiarekin, gizartearekin eta ezagutzarekin lotutako gaiez aritu ziren
autoreen aldean esaterako, Kant, Hegel eta Marx…, postmodernitateak
pentsamendu ahula deiturikoa garatu du, hau da, filosofia ulertzeko era berria.
Lyotard, Vattimo, Lipovetsky, Derrira eta Finkielkraut ditu ordezkari en-
tzutetsuenak.
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Egia lortzeko arrazoiak eta arrazionaltasunak duen balioarekin aurkaja-
rriz –izatez, Descartes eta Kant izan ziren modernitatearen aitapontekoak–,
Nietzscheren figura eta lana sortu zen, postmodernitate deitzen dugunaren
aurrekari gisa. Autore horrentzat ez dago absolutua den ezer (beraz, ez da-
go egiarik; beste hitzetan esanda, Jainkoa, absolutuaren eta egiaren meta-
fora axiologikoa den heinean, hil egin da). Gizakiak ez dauka, hortaz,
erreferentzia punturik, oinarririk; gizakia, termino absolutuetan, ezer gabe
eta inor gabe geratu da; azken batean, nihilismo modernoaren jatorria da,
honek ez baitu inongo baliorik denik sinesten, ez eta balio horiek behar di-
tugunik ere.

Ez dago ezer; ez dago egiarik, ez zentzurik. Gizakiak egin behar dio au-
rre errealitate huts honi; inolako laguntzarik gabe bizitzeko gai den gizakia,
ez baitu laguntzaren beharrik. Nietzscheren “supergizon” ospetsua da, arra-
zoiak eskaintzen dizkion laguntza eta egia handiak –mundu axiologikoa–
gaitzesten dituena, mito edo oinarri faltsuen laguntzarik gabe errealitateari
aurre egin diezaiokeena.

Gizakia bera ere –bere sinesmenetara moldatuta eta egiak, baloreek eta
absolutuak gidatzen zuten gizaki modernoa– hil egin da. Hortik, Derrira-ren
hitzak erabiliz, esaten da postmodernismoa deseraikuntzaren filosofia dela.
Gizakiak eta errealitateak egia inmanenteak izateari uzten diote. Descarte-
sen res cogitans eta res extensa kontzeptuen existentzia faltsua da; subjektu
transzendentea ez da existitzen. Nietzscherentzat gizakiak gizaki izateari
utzi dio eta falazia humanistekin hausteko gai den kategoria –sistema– bila-
katu da.

Gizaki berriak gauzak bere benetako izaerara itzuli ditu eta balioa kendu
egin die, ez bakarrik existitzen ez direlako, beharrezkoak ere ez direlako
baizik. Gizaki berriari supergizon deitzen zaio humanismorik gabe, arrazoia-
ren gezur eta iruzurrik gabe, aldaezina eta absolutua den egiarik gabe, balo-
rerik eta Jainkorik gabe bizi daitekeelako. Alde horretatik, postmodernitatea
pentsamendu humanista dela esan genezake.

Ez dago ezer, oraina bakarrik. Gertatzen denak bakarrik existitzen du. Ez
dago etorkizunik, nolanahi ere subjekturik ez baitago eta, hortaz, proiekzio-
rik ere ez. Presentzia hutsa bakarrik dago. Pentsamendurik ere ez dago, oi-
narririk ez dagoelako; gauza erlatiboak bakarrik daude.

Esan izan den bezala, postmodernitatea, batez ere, desmitifikazioaren eta
desakralizazioaren filosofia da, eta horrek, inperatibo kategorikorik ez dago-
enez, ondorio larriak ditu etikaren esparruan. Sistema bakarrik dago, hau da,
existitzen duen errealitateari existitzeko aukera ematen dion egitura baka-
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rrik. Hortaz, postmodernitatea filosofia sistemiko edo sistemen filosofiatzat
ere jo izan da.

Egia zientifikoak ere erlatibo bihurtzen dira postmodernitatearen testuin-
guruan, zientziak geroz eta dependentzia handiagoa baitu testuinguru sozia-
letaz. Gainera, mendeetan zientziaren aplikazio eremu izan den naturak ere
beste azalpen batzuk onartzen ditu (mitikoa, artistikoa, funtzionala), eta azal-
pen horien baliozkotasuna azalpen matematikoaren berdina edo parekoa izan
daiteke. Izan ere, postmodernitatean zientzia eta mitoa ez daude elkarrekin
aurkaritzan; bi gauzak baliozkoak dira gizakien interesen onurarako baldin
badira. Dena zilegi da, erlatibotasun postmodernoan ohikoa denez, eta ondo-
rioz transzendentzia oro eta absolutua dena ukatzen da hemen ere. 

2. Diskurtso teknologikoa

Esan bezala, teknologia pentsamendu postmodernoaren bigarren zutabe
handia da. Ikuspegi horretatik, postmodernitatearen filosofia gizarte tekno-
logikoak eman duen lehen fruitutzat jotzen da. Gai honetan autore klasikoa
den Lyotard-ek dioen bezala, jakintzaren baldintzak aldatzean jakintzaren
zentzuaz gain jakintza bera ere aldatu egiten da.

Baina, zer esan nahi dugu jakintzaren baldintzak aldatu egin direla esa-
tean? Bada, azken finean, adierazi nahi dugu gizartea eraldatu egin dela, gi-
zartea baita jakintza sortzen den tokia –egoera–, jatorria edo ingurunea. In-
formazioaren teknologia deituriko teknologia berrien sorrera izan da gizartea
–eta, ondorioz, jakintza zein baldintzetan sortzen den– aldatu duten eralda-
ketak posible egin dituena.

Gizarte teknologikoa informazioaren gizartea da, datuen bat-bateko
transmisioaren gizartea. Gizarte horretan etorkizuneranzko transzendentzia
ez da beharrezkoa eta, horregatik, historia desagertu egiten da, ordenadore
handien memoriara murriztua geratzen baita; bertan gordetzen dira gizakia-
ren eta bere beharren bat-batekotasunerako ezinbestekoak diren datuak.
Iraultza teknologiko honen ondorioz, jakintzak bai filosofia –azalpen trans-
zendenteak– eta bai zientzia gaitzetsi ditu, lehen aipatu dugun bezala; orain,
jakintzaren oinarria komunikazio informatiboa denez, hizkuntzetara muga-
tzen da (zibernetikoak, algebraikoak, naturalak,...). Jakintza, beraz, informa-
zioaren euskarria da eta informazioa, aldi berean, gizarte berria baldintza-
tzen duena.

Gai hauez mintzatzean behin eta berriz erabiltzen den adibide baten bi-
dez saiatuko gara esan nahi duguna azaltzen: kapitalismoaren garapenean
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eta, beraz, gizarte burgesaren testuinguruan zientzia baliagarria zen garapen
ekonomiko eta sozialerako (nork ez du gogoan lurrin makina trenei eta itsa-
sontziei aplikatuta, edo izugarrizko ahaleginarekin eraiki ziren merkantzia
banaketarako sare guztiak: errepideak, portuak, kanalak, trenbideak, etab.).
Orain, berriz, gizarte postmodernoa teknologiaren mesedetan informazioan
oinarritzen denez, zientziaren balioa desagertu egin da eta jakintzaren balioa
hizkuntzen ezagutzan datza, horiek baitira gaur egungo makinen benetako
euskarria. Era berean, makinek banaketa sare berriak behar dituzte –sare te-
lematikoak eta komunikazio sareak–, eta merkantzia berriaren garraioa, hau
da, informazioaren garraioa ahalbidetu behar dute. 

Gauzak horrela, gizarte postmodernoan merkantzien kontzeptu ekono-
mikoa eraldatu egiten da informazioaren kontzeptu ekonomikoaren eragi-
nez; beraz, amaitzeko esan dezakegu postmodernitatean jakintzak kapita-
laren lekua hartzeko joera duela funtsezko baliabide gisa. Horren ondorioz,
diskurtso ezkerzalea eta gizartea esplotaziotik eta alienazio kapitalistatik
salbatuko duen humanismoa hutsik eta balio gabe geratzen dira; esan du-
gun bezala, kapitalaren balioa jakintzaren balioak, hots, informazioak or-
dezten du.

Horrez gain, teknologiak posible egin ditu berehalakotasuna, funtziona-
litate maximoa eta pragmatismo erradikala. Horren eraginez, gizakiak abso-
lutua –egia aldaezinak– erlatibo bihurtu du eta, beraz, moralitatearen logika
(balio handietan sinestea) beharraren logikarekin ordeztu du (une jakin ba-
tean behar dena erabiltzea). Hala, lotura bat dago postmodernitatearen
printzipio filosofikoen eta gizartean teknologia berriak ezartzearen ondorioz
sortutako efektuen artean.

3. Postmodernitatea sistemen filosofia gisa

Sistemen teoria orokorra (STO) deritzana giza zientzia sozialetan onartua
izan zen hirurogeita hamarreko hamarkadan, errealitatea azaltzen zuen
konstruktutzat jo zelako eta, beraz, ordura arte hipotesi objektiboekin azal-
du ezin ziren fenomeno sozialak euskarri zientifiko handiagoarekin azaltze-
ko proposamen gisa ulertu zelako.

Sistemen teoria orokorra sistemaren definizioan oinarritzen da, hau da,
elkarrekin harremanean dauden elementuen multzo gisa ulertzen da. Edo-
zein errealitate sistema bat balitz bezala ikusten badugu, hots, elkarrekin ha-
rremanean dauden elementuen multzo bat bezala ikusten badugu, errazagoa
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izango zaigu errealitate horri sistemen ezaugarriak aplikatzea. Horixe da
hain zuzen STOk ikuspuntu erabat formalizatu eta matematikotik aztertzen
duena.

Hau da, STO teoria soziologiko baten oinarri gisa uler daiteke, errealita-
te soziala azaltzeko oinarri gisa, edo nahiago bada soziologiaren aztergaia –gi-
zartea– azaltzeko oinarri gisa. Era berean, izaera soziala duten beste erreali-
tate batzuk (esaterako, hezkuntzaren errealitatea) “sistemikoki” azaltzeko
balio dezake.

Bada, une honetan fenomeno sozialak azaltzeko bi aukera handi daude,
eta erabat aurrez aurre dauden posizioak adierazten dituzte: sistema eta bi-
zi mundua. Gaur egungo soziologian edo hezkuntza teorian pentsamendua-
ren bi eredu edo kategoria daude aztertu nahi den errealitatearekin kohe-
rentea den azalpen bat emateko orduan. Sistema eta bizi mundua dira gaur
egun, funtsean, aipatutako bi aukerak.

8.1 Taula

Sistema Bizi mundua
Egituraren kohesioa azpimarratzen da Subjektuen arteko jarduera

azpimarratzen da
Lotura abstraktuak eta arautze formalak Komunitate espiritua eta kultur ondarea
bilatzen dira azalpen erreferentziako elementu gisa 

azpimarratzen dira
Gizartea bera da oreka eta helburua Gizartea gizaki multzoa da
Zientifikotasuna eta analitikotasuna Historizismorako joera eta bokazio 

praktiko eta morala
Iraganarekin hausteko joera Iraganaren kontzientzia

Bizi mundua errealitate sozialaren azterketa oinarritzat duen azalpen so-
ziologikoaren eredu bat da, gizabanakoen arteko harreman interpertsonalak
gertatzen diren gune den heinean. Hortaz, gizartean gertatzen diren feno-
menoen ezagutzan oinarritzen da. Aldiz, kontzepzio sistemikoak gizartea
sistema edo egitura gisa aztertzen du, edo bestela esanda, munstro teoriko
gisa, giza errealitatea –edo bizi mundua– zuzenean ezin dela aztertu uste
baitu. Pentsamenduaren eraikitze baten –sistemaren– bidez bakarrik hurbil
gaitezke errealitatea ezagutzera, harreman sozialen konplexutasunak harre-
man horietara era serio eta errealean hurbiltzea ezinezko egiten baitu. Co-
lom eta Mélich-i (1994) jarraiki, ondoren aipatutako bi dimentsioen ezauga-
rrien laburpena ikusiko dugu.
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Bizi munduak defendatu egiten du modernitatearen tradizio ilustratua,
non gizakiak oraindik ere bere burua eraiki dezakeen. Gizakian eta huma-
nismoan sinesten du, beraz. Gizakiak harremanak ditu, besteekin elkarbizi
da eta elkarreragina du, existitu egiten du, baloreen arabera mugitzen da. Al-
diz, kontzepzio sistemikoarentzat eta bere ordezkari nagusia den N. Luh-
mann-entzat, modernitatea betiko hil da eta berarekin batera gizakia, balo-
reak eta humanismoa ere bai.

Zientzia ezin da gizakiarekin egin, horrela inoiz ez bailitzake neutroa
izango. Zientziak ez du moralarekin nahastu behar, alde batera utzi behar di-
tu sinesteak edo posizionamendu axiologikoak. Errealitatea azaltzeko behar
dena, beraz, ez dira gizakiak ezta kategoria humanistikoak ere, baizik teoria
bat, konstruktu bat; azken batean, kontzeptuak eta kontzeptualizazioak.
Kontzeptuek azaltzen dute mundua, teoriek ematen diote izatea eta ukiga-
rritasuna; beste hitzetan esanda, azal daitekeena bakarrik da erreala, eta ka-
su honetan benetan existituko duna teoria da, hau da, azalpena bera.

Testuinguru honetan, sistema da errealitate soziala ondoen azaltzen duen
eta berari buruzko teoria bat bultzatzen duen kontzeptua: gizartea sistema gi-
sa, elkarreraginean dauden elementuen multzo gisa ulertzea. Hortaz, Luh-
manni jarraiki, paradoxa honetara iristen gara: ez gizakiek, ezta giza fenome-
noek ere ez dute errealitate soziala azaltzen, konstruktu sistemikoak bakarrik
azaltzen du. Hauxe da, bada, modernitatearen eta humanitatearen aurkako
eraso handia, gizartea gizakia erreferentziatzat hartu gabe azal baitezakegu.

Hori da adibidez Habermasekin dagoen alde handia, hark gizartea bizi
munduarekin lotzen baitu, komunikazioarekin, eta harreman humanistikoa-
rekin, hau da, aurrez aurreko harremanekin; labur esanda, garrantzia gizaba-
nakoari ematen jarraitzen du. Luhmannentzat, ordea, giza subjekturik ez da
existitzen, sistema bakarrik existitzen da. Beraz, ez dago errealitate ontolo-
gikorik, ez dago baliorik, absolutuak desagertu egin dira. Balioa irrazionala
den zerbait bezala bakarrik azal daiteke, baina ez dago sistema sozialaren ba-
rruan, sistema sozialak beti komunikazio sistemak direlako eta, beraz, dina-
mikoak, aldakorrak eta trukagarriak izan ohi dira. Ondorioz, alde moral edo
axiologikoen irautea ez da sistemaren barruan sartzen.

Gizakiak ezin du errealitatea azaldu, sistema bakarrik. Gizakiz osatutako
gizarte baten azterketa zientifikoa ezinezkoa da, gizakiak baloreak, morali-
tatea eta subjektibotasuna berezkoak baititu, eta hori guztia, logikoa denez,
zientziaren azterketa objektiboa baino haratago doa. Aitzitik, gizartea siste-
ma gisa hautematen badugu, hurbil gaitezke bere fenomenoak ezagutzera.
Luhmannengan nabaria den antihumanismo hori postmodernitatearen filo-
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sofia osatzen duten alde edo teorietako bat da. Ikusi dugunez, bai pentsa-
menduaren aldetik, bai teknologiaren aldetik eta bai sistemen premisa zien-
tifikozaleen aldetik, postmodernitateak erlatibizazioa du ardatz nagusi (hots,
absolutua denaren ukatzea: sinesteak, balioak, etab.). Orain, postmodernita-
tearekin, gizakiak ez du euskarri moralik behar, ez egia eta ziurtasun abso-
luturik, ez balio humanista “faltsurik”; orain gizakiak nahikoa du bere bu-
ruarekin, ez du inolako laguntzarik behar.

4. Hezkuntza postmodernitatean

Orain arte ikusitakoarekin loturan, hezkuntza sistemikoaz hitz egin dezake-
gu, giza faktorea alde batera utziz. Izan ere, kontzepzio sistemikoa hezkun-
tzari aplikatzeak hezkuntza “gauzatzeko” balio izan du edo, bestela esanda,
materializatzeko. Sistemen teoria ezagutza pedagogikoari aplikatzeari esker
hezkuntzaren diskurtsoa alde espiritualista, axiologikoa eta kulturala bazter-
tuz garatu ahal izan da, eta horren ondorioz, hezkuntzaren aukera zientifi-
kozalea sortu da. Horregatik, sistema ikuspegia hezkuntzari aplikatzea au-
kera ezin hobetzat jo da hezkuntzaren benetako teoria bat eraikitzeko.

Bungek gogorarazten digun bezala, zientziak objektu material eta ukiga-
rriekin egiten du lan, errealitatean leku bat betetzen duten objektuekin.
Zientzia hutsak objektuen sistemak ditu aztergai eta horiek, aldi berean, sis-
temen objektuak eratzen dituzte. Zientziaren printzipio edo izaera materia-
lista hau pedagogiari aplikatuz, sistema ikuspegiak posible egiten du, agian
lehenengo aldiz, objektu pedagogikoei buruzko ezagutza planteatzea. Siste-
mak komunikazioz osatuak badaude, orduan hezkuntza sistema ere komu-
nikazio sistema bat izango da eta, beraz, objektu materialak izango ditu oi-
narri. Ikuspegi honetatik ikusita, hezkuntza sistemikoaren diskurtso
zientifiko-teorikoan giza faktorearen (irakasle edo ikaslearen) subjektibota-
sunak, espezifikotasunak edo berezitasunak ez dira beharrezkoak; horrega-
tik, hezkuntzarekin lotutako hainbat faktore alde humanistarik gabe azal-
tzen dira: hezkuntza metodoa, estrategia eta baliabide pedagogikoak,
ikasketa, komunikazioa irakaslearen gaitasun gisa, errefortzuak ikasketaren
baldintza gisa, hezkuntzaren helburuak ikastearen beraren ondorio gisa, eta
antolaketa eskola espazioaren sekuentziazioa den heinean, besteak beste.
Laburbilduz, hezkuntza azal daiteke prestakuntzaren eredu diren balio edo
arketipo humanistarik gabe.

Sistemen teoriak pedagogiari azalpen materialista ematea lortzen du (te-
oria zientifikoen sine qua non bat maila epistemologikoan behintzat betez)

186



eta, ondorioz, gizakirik eta giza faktorerik gabeko hezkuntza bat uler daite-
ke, tratamendu sistematikoak humanismoa alde batera uzten duelako. Luh-
mannen iritziz, gizakia ez da beharrezkoa giza zientziak eta zientzia sozialak
egon daitezen. Sistemen mundua da teoriza daitekeen errealitate bakarra
eta, beraz, berari buruzko ezagutza zientifikoa bakarrik egon daiteke. Ho-
rregatik, giza zientzia sozialak eta zientzia fisiko-naturalak bereizten dituen
handicapa desagertu egiten da. Errealitatea bakarra da –sistemak–, eta arra-
zoiaren bidez aztertzeko era ere bakarra da. Gizakiak existitzeari utzi dio eta,
ondorioz, ezagutzaren gaia izateari ere utzi egin dio. Zientzia hemendik au-
rrera sistema errealen zientzia izango da, eratutako errealitate bakarra siste-
miko-materiala delako.

Testuinguru honetan hezkuntzak zientziaren posibilismo materialari
heltzen dio eta ezagutza arrazionalerako gai da; horretarako, besterik gabe
zientziaren printzipio eta legeak jarraitzen ditu. Ikuspegi sistemikoa zien-
tziaren batasunaren aldekoa da, errealitatea batasunean hautematen baitu,
sistema bat osatuz; ikuspegi horretatik, ez dago desberdintasunik zientzia
esperimental eta giza zientzia sozial deiturikoen artean, gaur egungo gai
zientifikoek errealitateak eskaintzen dizkigun ikuspegi anitzak aztertzen
baitituzte bakoitzak bere aldetik edo, bestela esanda, sistemen sistema az-
tertzen dute, horixe jotzen baita ezagutza arrazionalerako gai bakartzat. 

Ez da harritzekoa, beraz, hezkuntzaren teoriak sistemen teoria tresna
–teknologia kontzeptual– gisa erabili izana diskurtso materialista bat gara-
tzeko. Hori dela eta, sistema ikuspegia testuinguru epistemologiko gisa eta
hezkuntzaren paradigma teknologiko gisa planteatu da. Era horretan, tek-
nologia bidezko hezkuntzaren garapenak epistemologia bat du oinarri, era
berean paper teknologikoa betetzen duena: sistemak hezkuntza teknologi-
koaren azterketa egiteko aukera ematen duen tresna edo teknologia kon-
tzeptual gisa ulertzea. 

Gainera, teknologiak berak aldatuko du etorkizun postmodernoan hez-
kuntza praktika; postmodernitatearen pedagogiak zentzua du, beraz. Siste-
ma bere teknologia kontzeptuala da eta praktika mailan ere teknologiak mu-
gatuko ditu hezkuntza sistemak.

Etorkizuneko hezkuntzak bere edukiak eta curriculumaren ekarpenak
aldatu egin beharko ditu, ikusi dugun bezala, jakintzaren baldintzak al-
datzean jakintza bera ere aldatu egiten baita. Horregatik, hezkuntzaren
edukien transmisioaren oinarria hizkuntzen irakaskuntza eta ikasketa
izango da, esan bezala, jakintza delako informazioaren teknologia berrien
euskarria.
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Aldaketa horrek berarekin beste bat ekarriko du, askoz ere garrantzi-
tsuagoa: prestakuntza eta heziketa elkarrengandik bereizi egingo dira.
Prozesu teknologiko-informatiboei esker, etengabe aldatzen den gizarte
erlatibizatu batean ez da lekurik egongo egia absolutuentzat eta, beraz,
eskolak ez du printzipioen inguruan (baloreak, sinesteak, transzenden-
tziak, etab.) eratutako prestakuntzarik eskainiko; eta prestakuntza hori,
betiere, gizabanakoen maila pribatu eta bizitza mailaren araberakoa izan-
go da.

Zentzu funtzionala eta berehalakoa duena bakarrik izango da baliozkoa.
Picassok eta komiki batek garrantzi bera izango dute, eta baita graffiti batek
eta Machadoren poema batek ere; garrantzitsua errealitate teknologikoari
aurrera eginarazten dion jakintza izango da, esan bezala, jakintza izango de-
lako etorkizuneko gizarteko merkantzia. Beti aldatzen ari den mundu bate-
an, etorkizuna berriztatze gaitasunaren araberakoa izango da, eta berrizta-
tzeak sortzea esan nahi du, deskubritzea, jakintza zabaltzea. Jakintza
beharra zer den ezagutuko dugu; horregatik, hezkuntza sistemak bere trans-
misio gaitasunak hobetu egin beharko ditu, eta hori teknologiaren laguntzaz
bakarrik lortu ahal izango du.

Bere jarduera nagusia –ekonomia, enpleguak, lehengaiak, etab.– infor-
mazioarekin lotuta duen mundu baterantz goaz. Informaziorako (jaso, trata-
tu, igorri) prestatutako pertsona asko beharko dira, eta beharbada ez genuke
hezkuntzaz modernitatean bezala hitz egin beharko. Baina zalantzarik gabe,
mundu postmodernoak jakintza eskatuko du eta, beraz, informazio transmi-
sioaren eraginkortasunean eta informazioaren erradikalismo utilitaristan oi-
narritutako hezkuntza sistemaren alde egingo du. Jakintza beharra zer den
ezagutuko dugu.

Bada, hezkuntza eraginkortasuna eta erabilgarritasuna kontuan hartuz
planteatu beharko dugu, eta irakaskuntza indibidualizatua nahiz gizabana-
koaren balioa indartu egingo dira, lotura sozialaren kulturaren aurka. Gizar-
tearen eta soziala denaren oraingo kontzepzioa deuseztatu egingo da, eta
baita teoria kritiko edo marxistaren ikuspegi dinamikoa ere. Gizarte post-
modernoak lotura soziala komunikazioaren teknologiaren ondoriotzat jotzen
du; gizakia izaki bakar eta isolatua izango da, baina aldi berean, munduare-
kin harremanean jarriko duten sare telematiko eta ikus-entzunezkoekin ko-
nektatuta egongo da.

A. Tofflerrek (1990, 1991), hain zuzen, etorkizuneko hezkuntzak ondo-
rengo ezaugarriak izango dituela uste du:
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– Elkarreragina, hau da, teknologia interaktibo bidezko hezkuntza izan-
go da, eta erantzunerako gaitasun bidimentsionala izango du (ikas-
lea/makina eta alderantziz).

– Mugikortasuna, hezkuntza edozein ingurune edo instituziotan aurre-
ra eraman ahal izango da. Eskola ez da izango prestakuntza monopo-
lizatzen duen gunea, orain arte bezala.

– Bihurgarria izango da, hots, guztiok erabiltzeko sistema konplexu eta
aldagai anitzekoak eratzeko helburuarekin baliabide eta sareen artean
informazioa transmititu eta prozesatzeko gaitasuna izango du.

– Konektabilitatea izango du; ikasleak informazio iturri askorekin ko-
nektatu ahal izango du.

– Nonahikotasuna edo informazioaren erabateko demokratizazioa.
– Mundu mailakoa izango da, informazioa muga edo desberdinketarik

gabekoa izango da.

Ikus dezakegunez, hezkuntza barreiatu eta deszentralizatu baterantz go-
az. Edozein lantegi, enpresa, etxea bera izan liteke benetako eskola bat; on-
dorioz, hezkuntzaren kontzepzio adhokritiko batera geroz eta gehiago hur-
bilduko gara, hau da, ezagutza burokratizatzen duten egitura
administratiborik gabekoa izango da. Horrelako zerbait gertatzen da jada en-
presetan: langileen etengabeko prestakuntza eraberritze eta berriztatzearen
nahitaezko baldintza gisa ulertzen da, eta enpresek derrigorrez eraberritu
eta berriztatu behar dute beraien iraupena eta existentzia ziurtatzeko. Era
berean, etxetik lan egitea geroz eta errazagoa dela ikusita, hezkuntza eta
prestakuntzarekin oro har antzeko zerbait gertatuko dela iragar dezakegu.

Azkenik, hezkuntza ez omen da programa zurrun edo taldekatze tradi-
zionalei (ikasgelako taldea, ikasmailako taldea, etab.i) lotuta egongo, egoera
irekietan eta funtsean esperimentaziorako eta etengabeko berriztatzerako
gune izango diren egoeretan oinarrituta egongo baita. Hezkuntza berrizta-
tzea eta berriztatze horrekin bizitzen ikastea izango da.

Tofflerrek berak esaten digu lorpen horiek geureganatzeko gutxienez hi-
ru estrategia beharko direla: egungo irakasleengan aldaketak (hezkuntza
hain garrantzitsua izango da etorkizunean, non erantzukizun hori ezingo bai-
ta irakasle eta maisu-maistren esku bakarrik egon; gizarte hezitzaile eta he-
zigarri baterantz goaz, eta prestatzaileak dibertsifikatu egingo dira). Horrez
gain, edukiak –hizkuntzak kultura gisa ulertzea– aldatu egin beharko dira
eta etorkizunari begira ezagutzaren ikuspegi edo orientazio berria sortu be-
harko da, ezagutzaren etengabeko berriztatzea lortzeko. 
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Postmodernitatean hezkuntzaren ardatzak teknologia eta berriztatzea
izango dira. Horretarako pixkanaka-pixkanaka benetako teknologia kogniti-
bo bihurtuko den pedagogia beharko da, hau da, pedagogiak bere ezagutza
zabaldu egin beharko du haurraren ikasteko eraren arabera, haren gaitasun
intelektuala garatzeko. Izan ere, teknologia informatikoak ezinbesteko itu-
rri dira etorkizuneko ezagutza hau, ezagutza birtuala, eskuratzeko.

Gizarte postmodernoa ez da, beraz, baloreen eta egia absolutu eta aldaezi-
nen gizartea (horiek modernitateari dagozkio); izatekotan, jakintzaren, zien-
tziaren eta sistemen gizartea da, betiere teknologiari eta gizakiaren gaitasun
eta ahalbide intelektualen garapenari esker. Gizakiak jada ez du kanpoko se-
gurtasunik behar, bere burua nahikoa du egia non dagoen jakiteko. Horiek,
azken batean, Nietzscheren supergizonaren eta Jainkoaren heriotzaren meta-
forak dira. Gizakiaren lorpena absolutuekin haustea da, bai baitaki bere burua
beste inor ez duela behar. Hezkuntzaren egitekoa jakintzaren bitartez bere
etorkizunaren sortzailea eta autosufizientea den gizaki hori lortzea da.

Laburpena

Postmodernitatea etorkizuneko alternatiba gisa itxuratzen da, eta, fun-
tsean, Nietzscheren lanarekin abiatzen den pentsamenduaren garapenean
oinarritzen da, batik bat supergizonaren zehaztapenarekin eta “Jainkoaren
heriotzarekin” zerikusia duenean. Haren arabera, bidezkoa da absoluturik
eta postulatu axiologikorik gabeko mundu bat, non erlatibizatzeak eta giza
gaitasunak modernitatearen garaiko gizonak behar zituen “egiak” gaindi-
tzen dituzten, hain zuzen ere bere sinesmenak eta bere izatea bera zedarri-
tzeko behar eta eskatzen zituen haiek. Postmodernitatean, gizakiak aski du
bere buruarekin eta ez du gezurretako euskarririk, bizi iraupenerako eta ge-
zurretako segurtasunak gordetzeko asmatutako horiek (baloreak, Jainkoa,
egia eta abar) behar.

Halaber, postmodernitatea teknologian oinarritzen da, horixe baita luze-
ra begira gizakiari “segurtasuna” emanen diona. Teknologiari esker, gizakia
ez du kanpokorik (gizartea, baloreak eta abar) behar. Teknologiak banako-
tasunean sakontzen du eta agertzera ematen ditu banakoak bere baitan gor-
detzen dituen aukera guztiak. Teknologia, bada, “supergizonaren” eraiki-
tzailea da, hari esker gauza baita ezagutzetan berritzailea izan eta jakintza
maila handiagoak lortzeko.

Azkenik, sistemen teoriak zientziaren arloan posmodernitatearen nagusi-
tasuna bilatzen du, “bizi munduaren”, giza harremanen eta modernitatearen
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beraren beharrizan humanistikoen aurka. Sistemak, hartara, lengoaia zienti-
fista bihurtzen dira, izan ere errealitateren azalpen bat agerian uzten duena
gizakiak eta gizarte ilustratuak –modernitateak ezaugarri duena– bere di-
tuzten mundu moral eta axiologikoak ezertarako ere aipatu gabe.

Egokia den bezala, posmodernitatearen hezkuntza teorikoan, sistemen fi-
losofian oinarritzen da, hezkuntzaren azalpen zientifiko bat emateko, moder-
nitatearen moralitateek berezko dituzten azken helburuak, baloreak eta egia
absolutuak aipatu gabe. Sistemen teoria gauza da hezkuntza azaltzeko ekar-
pen humanistikoetara jo gabe, eta, horrenbestez, aukera zientifikoekin. Mai-
la praktikoan, hezkuntza postmodernoa informazioaren teknologia berrietan
oinarritzen da, jakintza eta ezagutzaren berrikuntza garatzeko funts gisa. Ho-
rri dagokionez, eskolaren aldaketa, edukien, irakasleen eta jakintzaren eta
kulturaren helburu beren aldaketa dira etorkizuneko hezkuntzaren egitura. 

Ariketak

1. Egin ezazu laburpen bat A. J. Colom eta J. C. Melichen Después de la mo-
dernidad. Nuevas filosofías de la educación liburuko “La necesidad del co-
nocimiento” izenburuko III. kapituluari buruz.

2. Egin ezazu zerrenda bat, gizarte eta hezkuntza postmodernoaren zati
izan daitezkeen gaurko alderdi sozial eta hezkuntzazkoena.

3. Gomendaturiko bibliografia kontsultatu eta irakasleak gaiari buruz ema-
niko gomendioak entzun ondoren, egin ezazu entsegu labur bat zure us-
tez postmodernitateak dakartzan alde positibo eta negatiboei buruz.
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Hirugarren atala

Hezkuntzaren teoriaren ikuspegia



Naturalismo pedagogikotik (XVIII. mendea) gaur egun arte ideia pedagogi-
koen esparruan garatu diren teoria garrantzitsuenetako batzuk ikusi ditugu.
Orain hezkuntzaren beste aukera teoriko bat aurkeztu eta aztertuko dugu;
horren oinarria hezkuntzaren fenomenoa azaltzeko hezkuntzaren teoria bat
teoria esklusibo gisa bultzatzea da. Ikuspuntu horretatik, hezkuntzaren teo-
riaren kontzeptuak «ideologiaren» sinonimo izateari uzten dio eta «zientzia-
ren» sinonimo bihurtzen da, hots, hezkuntza zer den azaltzen duen diskur-
tso globala izatera iristen da.

Hezkuntzaren teoriaren korronteak gaur egun lehentasunezko lekua be-
tetzen du hezkuntza zer den azaltzerakoan eta, horregatik, datozen bi kapi-
tuluetan jorratuko dugu. Kapitulu horietako lehenengoan korronte horren
historia edo sorrera, bere esanahia eta hezkuntzaren zientzien arlo zabalean
bete nahi duen papera aztertuko ditugu. Bestalde, bigarren kapituluan, gaur
egun hezkuntzaren teoriaren inguruan garatu diren kontzepzio desberdinak
ikusiko ditugu, eta «hezkuntza paradigmez» hitz egingo dugu, hau da, hez-
kuntzaren teoria zein moldez eraikitzen den aztertuko dugu. 



9. Kapitulua

Hezkuntzaren teoria: 
azterketa pedagogikoen egungo testuingurua 
ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

Kapitulu honetan etorkizunean hezkuntza azterketen barruan prota-
gonismo erabakigarria izango duen hezkuntza zientzietako baten berri
emango dugu. Hezkuntzaren teoriari buruz ari gara, hain zuzen; hez-
kuntzaren teoriak ez du jarduten ikasgelako errealitatetik urrun dau-
den hezkuntzarekin loturiko gai teorikoei buruz bakarrik, alderantziz,
hezkuntza praktikari dagozkion alderdi guztiak ukitzen ditu.
Dena den, nahasketa sor daiteke, “teoria” terminoak praktika edo
errealitatearen aurkakoa dena adierazten baitu. Hala eta guztiz
ere, datozen orriotan ikusiko dugun bezala, diziplina honen izena,
hezkuntzaren teoria, ingelesetik itzuli da eta ingelesez “teoria” ter-
minoa hezkuntza praktika eragiten duen ezagutza bezala ulertzen
da soilik. “Hezkuntzaren teoria” kontzeptua sortu zen testuinguru
anglosaxoniarrean, teoriak praktika hobetzeko balio behar du, bai-
na betiere ezagutzaren bidez.
Beraz, hezkuntzaren teoriak egin ahal izateko lehenik ezagutzea
esan nahi du, jakitea gero hezkuntza berrikuntzak hobeto aplikatu
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ahal izateko eta, azken batean, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko.
Alde horretatik, hezkuntzaren teoria hezkuntza praktikaren eta
errealitatean esku hartzearen mundua irekitzen digun atea da.
Errealitate hori ez da, hala ere, eskola hezkuntzarena bakarrik,
hezkuntzaren teoriak jarduteko eremu zehatza errealitate soziala-
ren dimentsio guztiak dituzten hezkuntza ez-formalaren eta infor-
malaren jarduera guztiak aztertzen baititu.

Jatorriz, XIX. mendearen hasieran, eta, bereziki, J. F. Herbarten lanaren on-
doren, “pedagogia” hitza erabiltzen zen hezkuntzaren alderdiei buruzko
edo horiekin zerikusia zuen edozein eduki adierazteko. Pedagogia, beraz,
hezkuntzari buruzko jakintza teorikoa edo hezkuntzarekin zerikusia duena
zen (eskola, familia...). Hezkuntzaren “osotasunaren” azterketa bere gain
hartzen zuen diziplina zen, eta pedagogia orokorra ere deitzen zitzaion.

Geroago, XX. mendearen hasieran, pedagogiaren “osotasun” hori zatika-
tu egin zen; metodologia- edo ikuspegi-izaerako bereizketa izan zen, eta era-
gina izan zuen hezkuntza aztertu eta analizatzeko metodo edo eretan. Hala,
metodo esperimentala aplikatzetik pedagogia esperimentala sortu zen; bes-
tela esanda, hezkuntza jakintzaren berri metodo zientifikoan oinarrituz
eman nahi izan zen. Bestalde, hezkuntzaren unibertsoa hausnarketaren eta
arrazionalizazio espekulatiboaren bitartez ulertzeko tradizioari pedagogia
orokorra deitzen jarraitu zaio (berriro ere Herbarten tradizioari helduz), edo
agian orain pedagogia arrazionala, Paulseni1 jarraiki; ikus dezakegunez, Paul-
sen ere pedagogia mota zehazterakoan eraikitzeko eta aztertzeko erabiltzen
zen metodoan (arrazionala edo espekulatiboa) oinarritzen zen.

Dena dela, XX. mendeko hogeita hamarreko hamarkadan gertatu zen pe-
dagogiaren ezagutzek jasan duten bigarren zatiketa, bietan garrantzitsuena; al-
di horretan metodologiari baino gehiago edukiei eragin zien, jakintza pedago-
gikoari, azken batean. Pedagogiaren lehenengo bereizketa hezkuntzan
ikerketa egiteko eraren inguruan (metodologia zientifikoa) gertatu bazen,
oraingoan bereizketaren arrazoia pedagogia osatzen zuten edukiak izan ziren.

Beraien garapen bizkorrean, hezkuntza zientzia bakoitzak hezkuntza be-
re arloari zegokion esparrutzat jo zuen eta, beraz, psikologiak, soziologiak, fi-
losofiak, antropologiak eta, geroago, ekonomiak, besteak beste, hezkuntza-
ren ezagutzan eragina izan zuten ekarpenak egin zituzten. Gauza bera
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gertatu zen beste zientzia edo diziplinen garapenean ere (medikuntza, psi-
kiatria, biologia, ekologia, zuzenbidea,...): hezkuntzaren jakintza bakoitzak
bere ikuspegira moldatu zuen, partzialki bada ere.

Hau da, Bigarren Mundu Gerraren ondoren pedagogia zaharraren atomi-
zazioa areagotuz joan da gaur egundaino. Orain jakintza pedagogikoa hez-
kuntza zientzia deiturikoen esku dago. Hezkuntza zientzia hauek diziplina
anitzeko multzo bat dira eta guztiek lehen pedagogiari bakarrik zegozkion
hezkuntzaren alderdiak aztertzen dituzte. Laburbilduz, amaitzeko esan de-
zakegu “hezkuntza zientziak” izendapenaren ardatz analitiko eta anitza le-
hen pedagogiak era sintetiko eta bateratuan aztertzen zuen jakintza gai be-
ra dela: hezkuntza. Hala eta guztiz ere, aipatu behar da aldaketa horri esker
eraldaketa metodologikoak egin ahal izan direla; izan ere, hausnarketa kon-
tzeptuala edo esperimentazioaren hausnarketa pedagogiari dagozkion meto-
dotzat jotzetik, orain hezkuntza zientzien tratamendu plurimetodologikora
igaro gara; tratamendu hori jatorriz beste giza zientziek erabiltzen dituzten
metodo eta ikuspegien aniztasunetik sortu da.

Bada, hezkuntza zientzia guztien artean hezkuntzaren teoria deritzana
dugu; hezkuntzaren teoriak jatorri anglofiloa du, eta ingelesak eremu guz-
tietan –ez soilik zientzian, baita giza jardueraren beste edozein arlotan ere
(diplomazia, negozioak, kultura, etab.etan)– duen eragin linguistikoa dela
medio ezarri da gure artean. Dakigun bezala, ingelesez education kontzep-
tua practice-rekin lotuta dago, eta hala planteatzen dute. Jatorri greko-ger-
manikoa duen “pedagogia” terminoa tradizionalki ezagutza teorikoari –hots,
hezkuntzaren ezagutza arrazional edo esperimentalari– aplikatzen zitzaion.
Baina ingelesak ez dauka “pedagogia” terminoa bere hiztegian eta, horrega-
tik, hezkuntza praktikaren azterketa teorikoa egiteko, ez dute theory hitza
erabili beste erremediorik. 

Gauzak horrela, badirudi theory of education delakoa helburutzat hez-
kuntza teorikoki aztertzea duten hainbat hezkuntza zientzietako bat dela
eta, hortaz, pedagogia klasikoaren kontzepzioaren parekoa izango litzateke;
Kantek berak pedagogia “hezkuntzaren teoria” bezala definitu zuen. Beste-
la esanda, hezkuntza zientzien bokazio analitikoetatik sortutako diziplina
batek, bera ere hezkuntza zientzia izanik, hezkuntzaren ikuspegi sintetiko,
bateratu eta orokorra eskainiko luke (lehenagoko pedagogiak bezala), para-
doxa bitxi bat sortuz.

Hala ere, ondorioak a priori atera aurretik, gaur egun hezkuntzaren teo-
riak duen izaera sakonago zehaztu behar da, jatorri anglofiloa kontuan iza-
nik, bere edukia eta funtsa zein diren jakin ahal izateko.
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1. Hezkuntzaren teoriaren zentzua

Hezkuntzaren teoria, bai Erresuma Batuan eta baita Estatu Batuetan ere,
hezkuntzaren bi eremu handitan kokatzen da: eskolakoa eta eskolaz kanpo-
koa. Lehenengoaren azterketa “curriculumaren teoria” izenez ezagutzen da
(theory of curriculum) eta bigarrenarena, berriz, hezkuntza ez-formala (no for-
mal education) eta hezkuntza informala (informal education) izenez. 

Dena dela, egin berri dugun baieztapenari mugak jarri behar dizkiogu,
azken finean hezkuntzaren teoriak ez baitu curriculumarekin lotuta egon
daitekeen ezagutza guztia bere gain hartzen, alderdi batzuk ez dira bere hel-
buruetan sartzen (curriculumaren baloreak, filosofia, axiologia, xedeak, al-
derdi antropologikoak, etab.); bestalde, ia ez du hezkuntza informala deitu-
rikoa ukitu ere egiten, esku hartzearen izaera zehatzik ez duelako.

Behin salbuespen horiek eginez gero, hurbil gaitezke egungo hezkun-
tzaren teoriaren funtsezko izaerara; izaera hori bere zentzu pragmatiko eta
utilitaristak mugatzen du, orain mende bat Estatu Batuetan sortu zen “prag-
matismo” edo, nahiago bada, “utilitarismo” izeneko tradizioarekin jarraitzen
baitu (alde horretatik, funtsezkoa izan zen J. Deweyren pentsamendua eta
lana). Kontuan izan behar da ingelesez education hitzak errealitateari, prakti-
kari, ekintzari bakarrik egiten diola erreferentzia, hots, hezkuntzaren feno-
meno ukigarri eta errealari; hori dela eta, hezkuntzaren gainean teorizatzen
bada, praktikaren zerbitzuan, hau da, heztearen jardute profesionalaren zer-
bitzuan erabiltzeko da. Mundu anglosaxoniarrean, hezkuntzaren teoria za-
lantzarik gabe hezkuntza praktikarako (edo hezkuntza praktika gauzatzeko)
teoria bat da. Ezinbestekoa da hezkuntza teoria batek praktikan eragin po-
sitiboa izatea; ezinbestekoa da teoria pragmatikoa, erabilgarria, eta hezkun-
tzaren mundu praktikoa hobetzeko baliagarria izatea. Baldintza horiek be-
tetzen ez dituen teoria batek ez luke zentzurik izango mentalitate
anglosaxoniarraren ikuspuntutik. Hezkuntzaren gainean teoriak egitearen
helburua hezkuntza bera hobetzea da.

Ondorioz, hauek izango dira hezkuntzaren teoriaren ardatzak:
– Eskolaren aldetik, eskolen hezkuntza praktiketatik hurbilen dauden

eta beraiekin zerikusi handiena duten curriculum ezagutzak. 
– Eskolaz kanpo, esku hartze posibilista eta beharrezkoena duten hez-

kuntza ez-formalaren alderdiak (etengabeko hezkuntza, helduen hez-
kuntza, lan hezkuntza, hiri hezkuntza, etab.).

Azkenik, beharrezkoa da “teoria” terminoak hezkuntzaren teoriaren
mundu anglofiloan duen zentzua zehaztea. Labur esanda, teoria kontzeptu
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honen bitartez defini daiteke: ezaupide multzo sistematiko eta koherentea,
aplikatzerakoan espero diren ondorioak izateko gaitasuna duena. Beraz, gu-
txi gorabehera, zientziaren teoriaren zorroztasun epistemologikoa ez badu
ere, “teoria” “zientzia”-rekin lotzen ahal da, oraingo giza zientzietako teo-
riek duten zentzuarekin, behinik behin.

Laburbilduz, ondorio gisa esan genezake hezkuntza anglofiloaren teoria,
pedagogia germaniar bateratua zatitu ondoren sortu zena, ezaupide multzo
zehatz bat dela; hezkuntzari buruzko jakintzen (hezkuntza zientzien) uni-
bertso zabalean integratua dago eta funtsean bigarren gerra handiaren ondo-
ren sortu zen. Bere bi ezaugarri nagusiak ondoko hauek dira:

– Teoria giza zientzia deiturikoen baitan lortutako garapenetara hurbil-
duz ulertzea.

– Teoria helburutzat hezkuntza praktika hobetzea (berriztatzea, alda-
tzea,...) duen jakintza edo ezagutza aplikagarri gisa ulertzea (eskola
errealitatean aplikagarri izan ala ez).

2. Hezkuntzaren teoria aplikatzeko eremua

Hezkuntzaren teoriaz ari bagara (eta ez pedagogiaz), mentalitate eta tradizio
anglosaxoniarra hartu behar ditugu erreferentzia puntutzat, horiek izan bai-
tira hezkuntzaren teoria sortu dutenak eta geure artean egotea ahalbidetu
dutenak; era berean, hezkuntzaren teoria hezkuntzaren edo pedagogiaren
azterketaren arloan dugun errealitate zientifiko-komunitariora egokitu be-
har dugu.

Hezkuntzaren teoriaren arloan dugun errealitatea (izendapen horrekin
argitaratutako monografia edo liburuak, Teoría de la Educación aldizkariaren
edukia, tematika orokorrak, hezkuntzaren teoriaren gaineko kongresu na-
zionaletako hitzaldi eta komunikazioak, hala nola hezkuntzaren teoriari bu-
ruz mintegietan egindako lanak) laburki aztertzeak ondorengo baieztapena
egitea esan nahi du: hezkuntzaren ezagutza teoriko oro ez da estuki “hez-
kuntzaren teoria” gaian sartzen.

Hau da, badaude hezkuntzaren teoriak aztertu edo analizatzen ez di-
tuen hezkuntzako ezagutza teorikoak, zalantzarik gabe. Baliteke irakurle-
ari hau kontraesan bat dela iruditzea, baina errazago ulertuko du adibide
baten laguntzaz, eta adibiderik argiena hezkuntzaren historian aurkitzen
dugu: zalantzarik gabe, hezkuntzaren ezagutza teorikoaren barruan sartzen
da, baina argi dago ez dela hezkuntzaren teoriaren barruan zentzu estuan
sartzen.
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Gauza bera esan genezake hezkuntzaren teoriaren barruan sartzen ez den
hezkuntzari buruzko ezagutza filosofikoari buruz, hezkuntzaren filosofia
ezin baita zuzenean edo berehala aplikatu hezkuntza praktikako egoeretan
eta, beraz, hezkuntzaren teoria neurri handian definitzen duen irizpide
pragmatistetatik urrun geratzen da.

Ondorioz, berriro ere esan dezakegu hezkuntza errealitateari buruz esku
hartzeko (aldatzeko, berriztatzeko, etab.) helburuarekin hezkuntza errealitatea
ezagutzera zuzendutako ekarpen guztiek osatzen dutela hezkuntzaren teoriari
dagokion esparruko gune zehatza. Labur esanda, hezkuntzaren teoriaren as-
moa hezkuntza praktika hobetu ahal izateko lehenik eta behin ezagutzea da.

Horrek esan nahi du hezkuntzaren teoriaren espazio formala hezkuntza
praktika hobetzeko beharrezko den ezagutza guztiak zehazten duela eta,
beraz, une jakin batean hezkuntza praktika hobetzeko egokitzat jo daitez-
keen informazioa eta ezagutza onartu eta integratu egiten ditu, hezkuntza
zientzietatik nahiz beste edozein diziplina garapenetik sortutakoak direla
ere. Horrela, berriro ere lehen aipatutako kontzepzioarekin egiten dugu to-
po: hezkuntzaren teoriak zentzua izan dezan ezinbestekoa da praktikarako
teoria izatea2 Edo bestela esanda, egin ahal izateko lehenik jakin egin behar da.
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2 Irakurleari Espainiako unibertsitateetan helburu berak dituzten eta gai berak aztergai
dituzten irakasgaien artean sortzen den nahasketaren berri eman nahi diogu. Horixe gerta-
tzen da, esaterako, didaktika orokorra eta hezkuntzaren teoriaren artean, biek hezkuntza
praktika hobetzeko hezkuntzarekin loturiko gaiak aztertzen baitituzte.

Gainjarpen horren arrazoia da Espainiako unibertsitatean bi tradiziok iraun dutela: germa-
niar erako tradizio pedagogikoa eta hezkuntza tradizioa, berriagoa eta jatorri anglofiloduna.
Hasieran, eta hirurogeita hamarreko hamarkadara arte, unibertsitateko ikasketa pedagogikoek
tradizio germaniarra jarraitzen zuten erabat; ondorioz, ikasleek izaera teoriko-metodologikoa
zuten bi irakasgai ikasten zituzten (pedagogia orokorra, edo unibertsitate batzuetan pedagogia
arrazionala, eta pedagogia esperimentala). Irakasgai horiek gero izaera praktikoagoa zuen hi-
rugarren irakasgai batekin osatzen ziren: didaktika orokorrarekin.

Espainiara demokrazia iritsi zenean, irakasgai horietako batzuk berriro orientatu ziren,
tradizio anglofilo modernoa jarraituz. Pedagogia orokorra edo arrazionala deiturikoaren ordez
hezkuntzaren teoria irakasten hasi ziren; edukien aldetik, hezkuntzaren teoria didaktika
orokorraren parekoa zen. Azken irakasgai hori, didaktika orokorra, ez zen ordeztu ez aldatu,
ordea, eta hortxe dago arazoa: ordudanik, eduki eta ikuspegien gainjartzea gertatu da. Gai-
nera, herrialde anglosaxoniarretan ez dago didaktika orokorra izendapenik (berez izendapen
alemaniarra da), hezkuntzaren teoriak, bai hezkuntza formalean eta bai ez-formalean, hez-
kuntzaren teoria eta praktika batera biltzen ditu; azken batean, posizionamendu pragmatis-
tak berezkoa duen “egin ahal izateko lehenik jakin” hori da hau, eta ez da ahaztu behar po-
sizionamendu pragmatista izan zela hezkuntzaren teoria sortu eta mamitu zuena.



Ondorioz, ezagutza hori lortzeko lehendik beste diziplinetan errotuak
dauden egiak onartu beharko ditu, batez ere hezkuntza zientziak deituriko-
ak, edo bere behar eta helburu praktikoaren arabera ikertu egin beharko di-
tu; hala, bere helburu edo interesetarako egokia den edozein metodologia
onartuko du: deskriptiboa, esperimentala, analogikoa (simulazioa) eta erka-
tzailea.

Hortaz, hezkuntzaren teoria hezkuntza praktika hobetu, berriztatu eta al-
datzeko esku hartzea erraztuko duen ezagutzen sistematika bat denez, jar-
duera arauak bultzatu beharko ditu; horrek, betiere, kontzepzio teknologi-
koko maila batzuk izatea eskatuko du (Bungeren zentzuan ulerturik, hau da,
aplikazio arrazional moduan), esku ez hartzea (zuzendaritzarik ez, autoges-
tioa, laisser faire, taldearen hegemonia, etab.) azken finean esku hartze mo-
ta bat baita, besteak bezala giza zientziek aztertzen dutena eta, beraz, au-
rreikusitako emaitzak espero daitezke.

hezkuntzaren errealitatean

9.1 Irudia

Laburbilduz, orain arte ikusitakoa 9.1 irudian eskematikoki laburturik
agertzen da.

Hezkuntzaren teoriaren ezagutzaren aplikazioak edo bere jarduera ko-
katzeko eremuak –zein gunetan aplikatu behar diren, alegia– Ph. Coombsek
hezkuntza formala, hezkuntza ez-formala eta hezkuntza informala deituri-
koak dira, gai honen tradizio anglofiloarekin jarraituz.

Hezkuntzaren teoriaren ezagutzaren arlo zehatza
Metodoak Ezagutza
Analogikoa Hezkuntzaren zientzien ekarpenen bidez
Erkatzailea hezkuntzaren errealitatearen ezagutza
Esperimentala
Deskribatzailea

Helburua

Jarduera-arauen bidez esku hartzea

Hezkuntzaren 
ezagutza filosofikoa --------- ezagutza historikoa

(Hezkuntzari buruzko ezaupide teorikoak)
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Hala, bada, hezkuntzaren teoriari dagokion hezkuntza ezagutza teorikoa
estatuaren legeek juridikoki ofizial eginiko eskola hezkuntzaren munduan
(hezkuntza formalean) aplikatuz gero, hezkuntzaren teoria curriculum eza-
gutzen gunerantz garatuko litzateke (curriculumaren teoria), eta hezkun-
tzako eta prestakuntzako jarduera aurrera eramaterako garrantzizkoenak di-
ren curriculum teoriaren elementuetan oinarrituko lirateke. Ondorioz,
heziketaren arloa ere sartu egiten da, Herbarten lanaz geroztik hezkuntza
edo prestakuntzaren euskarri bakarra heziketa prozesuak direla baitakigu,
hau da, hezkuntzaren psikologiaren arabera, irakaskuntza ikasketa bino-
mioa.

Dena dela, curriculumaren teoria edo curriculumari buruzko ezaupide-
ak gai eta diziplina garapen anitzen diziplinarteko eremu edo elkargune
moduan ikusi behar dira, eta inola ere ez horietako bakarraren ondare mo-
duan, geure artean egin nahi izan dugun bezala. Hala, curriculumaren gaia
gune kognitibo gisa hauteman dezakegu, eta bertan elkartzen eta aplika-
tzen dira hezkuntzaren historialariak (hezkuntzaren historia), hezkuntza-
ren filosofo edo antropologoak (hezkuntzaren filosofia eta antropologia),
hezkuntzaren teorizatzaileak (hezkuntzaren teoria), ikasketaren teoriza-
tzaileak (hezkuntzaren psikologia), hezkuntzaren planifikatzaile, antola-
tzaile eta politikoak (hezkuntzaren plangintza, antolaketa eta politika),
etab. Bestela esanda, curriculumaren gaia unibertsitateko gai eta dizipli-
na anitzen osagai bat da eta beraz, egokia da horietatik guztietatik azter-
tzea.3

Esan bezala, hezkuntzaren teoria aplikatzeko bigarren eremua hezkuntza
ez-formal deiturikoan kokatzen da, hau da, eskola deitu diogun errealitate-
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3 Espainiako unibertsitateak ezagutza-area handitan biltzen ditu irakasgai guztiak.
Hezkuntza zientziei dagozkien irakasgaientzat hiru ezagutza-area daude: ikerketa meto-
doak, didaktika orokorra eta eskola antolaketa, eta hezkuntzaren teoria eta historia. Bada,
Espainiako unibertsitatea gaur egundaino indarrean egon diren hiru ezagutza-area haue-
tan antolatzen da, eta horiei jarraiki, curriculumaren azterketarako posible diren ikuspegi
gehienak bete-betean hezkuntzaren teoria eta historia delakoan sartzen dira. Horrekin ez
diot arrazoi administratibo bati kategoria zientifikoa eman nahi, baizik geure testuingu-
ruan terminologia anglofiloa (hezkuntzaren teoria) sartzearen eraginez sortu den erreali-
tate baten berri eman nahi dut, soilik. Horren ondorioz, didaktika (tradizio germaniarre-
koa) nahiko hutsik geratu da edukiei dagokionez; aldiz, lehen pedagogiarekin batera
irakasten zenean zentzua zuen, pedagogiak izaera erreflexiboagoa eta arrazionalagoa bai-
tzuen.



an –hezkuntza formalean– garatu ez diren hezkuntza eta prestakuntzako
prozesu guztietan. Bada, hezkuntza ez-formalaren arloan, aplikazioko bi ere-
mu handi bereiz ditzakegu, gure prozesuei ematen diegun hezkuntza hel-
buruaren arabera: soziala eta ingurugiroarena.

Hala, gure aplikazioaren helburu diren gizabanakoen prestakuntza eta
egoera soziala hobetzeko asmoz, hezkuntzaren teoriari dagozkion ezagutzak
hezkuntzaren gune ez-formaletan aplikatuko ditugu eta, horren ondorioz,
gaur egun hezkuntza soziala deitzen dena sortuko da; aldiz, ingurugiroaren
hobetzeari aplikatutako pareko prozesu batetik ingurugiro hezkuntza deitu-
rikoa sortzen da. 

Azkenik, hezkuntzaren teoria hezkuntza informalaren arloan aplikatuz
aipatu dugun hirugarren garapen eremua lortzen dugu, nahiz eta kasu hone-
tan hezkuntzaren teoriaren bokazio esku hartzaile eta pragmatista murriztu-
ta geratzen den; izan ere, jakin badakigun bezala, hezkuntzakoak izan arren
aurrez idatziriko arauekin beraietan esku hartu ezin dugun egoerak dira hez-
kuntzan alde informala osatzen dutenak. Hala ere, horrek ez du esan nahi
aztertu ezin denik eta, beraz, hezkuntzaren teoria aplikatzeko eremutzat jo-
ko dugu.

Hezkuntzaren teoria aplikatzeko eremua 9.1 irudiaren jarraipen gisa 9.2
irudian eskematikoki azaltzen duguna da.

9.2 Irudia

Tradizionalki, hezkuntzaren teoria Espainian hezkuntzaren errealitate
osoa (teoria eta praktika) aztertzeaz arduratu da, eta gai epistemologikoak
ere azaltzen ahalegindu da; edo, bestela esanda, hezkuntzari buruzko eza-
gutzaren ezaugarriak argitzen eta definitzen saiatu da. Hots, materia horren
ezagutza teoriko-diziplinarioa oinarritzen ahalegindu da. Hori dela eta, bes-
te arloetatik, hezkuntzaren ezagutza epistemologikoa hezkuntzaren teoriak

Hezkuntza
informala

Hezkuntzaren errealitatea

Hezkuntza teoria aplikatzeko guneak

Hezkuntza
formala

Curriculum-teoria

Hezkuntza ez-formala

Ingurugiroa Gizartea

Ingurugiro-
hezkuntza

Hezkuntza
Soziala

HEZKUNTZAREN TEORIA: AZTERKETA PEDAGOGIKOEN EGUNGO TESTUINGURUA

205



berezkoa duen eremutzat hartu egin da; honek suposatuko luke, diskurtso
gisa, hezkuntzaren teoria Popper-en hirugarren munduan kokatzea. Aldiz,
hezkuntzaren teoria –bere zentzu erreal, pragmatiko eta interbentzionis-
tan–, hemen deskribatu den bezala, Popperren bigarren unibertsoan mugi-
tzen da4 hezkuntzaren errealitateei buruz ari delako.

Azkenik, gure eremu zehatzean ikuspegi epistemologikoak garatu dira,
batez ere, teoria sistemiko-zibernetista, teknologiaren filosofia, filosofia ana-
litikoa eta filosofia kritikoaren eskutik. Era berean, fenomenologiak eta, on-
dorioz, Husserl-en lanak, hala nola zientziaren azken teoriari dagokion gara-
penen bat edo bestek ere izan dute entzuterik geure artean.

3. Laburbilketa eta ikuspegi berriak

Espainian hezkuntzaren teoria hirurogeita hamarreko hamarkadaren bukae-
ran agertu zen, lehenik 1970eko Hezkuntzaren Lege Orokorra onetsi ondo-
ren eta gero demokraziaren etorrera ostean (1978) Espainiako hezkuntzak
izan zuen irekialdiaren ondorio gisa. Horren eraginez hezkuntza zientziak
deiturikoen garapena indartu egin zen eta, bereziki, hezkuntzaren teoriaren
sorrera bultzatu zuen.

Ondorioz, geure artean hezkuntzaren teoriaren garapena hein batean
blokeatu egin zuen talka egoera bat sortu zen. Espainian “pedagogia”
ikasketetan zegoen tradizio handiari eta horien mentalitate germaniar es-
pekulatibo, antropologiko eta erreflexiboagoari hezkuntzaren teoria disti-
ratsua gainjarri zitzaien inolako jarraitasun aukerarik eman gabe; oro har,
pedagogia edo epistemologia “egiten” jarraitu da, edo izendapen berri
hori duen beste edozer. Azaldutako guztiaren ondorio gisa faltsu eta alfe-
rrikakotzat jotzen ditut “pedagogia hezkuntzaren teoriaren berdina da”
bezalako baieztapenak, desberdintasuna ez baitago eduki edo espazio
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4 Zientziaren filosofo batek, Karl Popper-ek, hiru mundu edo mailaren errealitateak be-
reizi zituen: I. munduak errealitate material eta ukigarri guztia biltzen du bere baitan (gure
kasuan, hezkuntza); II. munduan errealitate horri buruzko diskurtsoak sartzen dira. Zientzia-
ren mundua da, gure kasuan hezkuntza zientziek osatzen dutena, euren artean hezkuntzaren
teoriak; eta III. mundua, zientziari buruzko diskurtsoek osatua (maila metazientifiko edo sin-
bolikoa). Matematikaz gain, hirugarren mundu hau epistemologiaren mundua da, edo zien-
tziaren ezaugarri, baldintza, eta abarrei buruzko diskurtsoen mundua.



kontzeptualetan, eduki horiek bideratzeko orduan erabiltzen den menta-
litatean baizik.

Hezkuntzaren teoria profesatzeak suposatzen du, edo suposatu beharko,
lehen koherentziazko ekintza gisa, mentalitatearen aldaketa hezkuntza
gaiak bideratzerakoan. Bere jatorri anglosaxoniarra dela eta, herrialde horie-
tan ohikoa duten tradizio pragmatista eta utilitarista guztia dario hezkuntza
teoriari. Hau guztia pedagogia alemaniarraren kontra doa, funtsezkoago,
erreflexiboago eta filosofikoagoa baita (azken honen tradizioa gaur egun
hezkuntzaren filosofiaren arloan kokaturik legoke). Hezkuntzaren teoriza-
tzaileak, azterketa eta ikerketarako eremu gisa hezkuntzaren teoria erabil-
tzen duenez, hezkuntza mentalitate pragmatiko eta anglofiloaren ikuspegi-
tik begiratu behar du, horixe baita gai horren oinarria; esan bezala,
hezkuntzaren teoriaren muina egin ahal izateko lehenik jakin baita.

Hain zuzen ere, hezkuntzaren teorian ezinbestekoa da hezkuntzaren
errealitateari buruzko ezagutza bat; gehienetan (ez beti, baina) delako
hezkuntza zientziek bultzatzen dute ezagutza hori, metodologia anitz eta
egokien bitartez (deskriptiboa, esperimentala, konparatibista eta analiti-
koa, batez ere), eta helburua errealitatearen ezagutza honi esker hez-
kuntzaren egoera aldatu edo hobetzeko eraginkorrak eta egokiak diren
esku hartzeko motak eskuratzea da. Lehen esan bezala, egin ahal izateko
lehenik jakitea da, egiteko lehenik ezagutzea, eta hezkuntza formala,
hezkuntza ez-formala eta hezkuntza informala ditu aplikazio eremu. Apli-
kazio horren eraginez, besteak beste curriculumaren teoria, hezkuntza so-
ziala eta ingurugiro hezkuntza garatu dira. Ondorioz, hezkuntzaren teo-
riaren egitura kontzeptuala zehazten duten ezagutza mailak ondorengoak
dira:

– Aldez aurreko maila metateorikoa: errealitatearen kontzepzioa (hez-
kuntza), errealitate horren ezagutzaren kontzepzioa (epistemologia),
eta errealitate horretara iristeko bideen kontzepzioa (ikerketa prozesu
heuristikoak eta dagozkion metodologiak).

– Maila zientifiko-teorikoa: hezkuntzaren teoria, hezkuntza zientziak
eta beste diziplinen ekarpenak, esku hartu behar den hezkuntza erre-
alitatea ezagutzeko helburuarekin.

– Aplikazioko maila teknologikoa:

Hezkuntza formala: curriculumaren teoria, eta eskolako hezkuntza prakti-
kari eragiten dion beste edozein gai, betiere bere planteamendua ikuspegi
zientifikotik (eta, beraz, teorikotik) egiten bada.
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9.3 Irudia

Hezkuntza ez-formala: hezkuntza soziala eta ingurugiro hezkuntza.
Hezkuntza informala.

Hori dela eta, hezkuntzaren teoriaren aplikagarritasuna kontuan izanik,
izaera teoriko-teknologikoa duen irakasgaitzat jotzen dugu (teoria teknolo-
gikoa), konpartitzen dugun zentzu paradigmatikoa alde batera utzita.5 Hez-
kuntzaren teoria “teoria” izatearen arrazoia ez da bere zentzu espekulatiboa,
baizik bere gaitasun zientifikoa –zientzia oro teoria erkatua da–; era berean,
bere aplikagarritasuna dela eta, “teknologia” ere bada. Horregatik esaten
dugu hezkuntzaren teoria berez teoria teknologikoa dela, edo bestela esanda,
hezkuntzari buruzko ezaupide erkatuek osatzen dutela, hezkuntzaren erre-
alitate praktikoan aplikatzeko edo inplementatu ahal izateko helburuarekin
(ikus 9.3 irudia).

Laburpena

Aintzat hartu behar da hezkuntzaren teoriak ez duela pedagogia orokor edo
arrazionala ordezten. Azken horrek izaera espekulatiboa dauka; hezkuntza-
ren teoria, ordea, funtsean utilitarista eta pragmatista da. Haren helburua da
hezkuntzaren praktika hobetzea hezkuntzaren zientziek beren metodolo-
gien bitartez ematen dioten ezagutzaren bidez. 

 Hezkuntzaren teoria
 Lorpenak:

Hezkuntzaren gertaera eta errealitateei buruzko ezaupideak
(ezagutza zientifikoa)

Hezkuntzaren prozesu eta jarduerei buruzko ezaupideak
(ezagutza teknologikoa)

Legeak

Arauak

ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

208

5 Hezkuntzaren teoriaren gaur egungo paradigmatikotasun edo adskripzio ereduetarako,
ikus zehazki hurrengo kapitulua.



Ondokoak dira haren aplikazio eremua (curriculumeko alderdiak aztertzea),
hezkuntza ez-formala (soziala eta ingurumenekoa) eta hezkuntza informala.
Azkenik, gogoratu behar da haren esanahi aplikaziozko edo teknologikoa; hori
dela eta, haren definizio egokiena da teoria teknologiko bat dela esatea.

Ariketak

1. Egin ezazu entsegu txiki bat –gutxienez bi orrialde– demostratuz hezkun-
tzan hezkuntzaren teorian parte hartzen ez duten ezagutzak badaudela.

2. Hautatu Modelos de intervención socioeducativa liburuko edozein kapitulu
eta saiatu aurkitzen dituzun alderdi teorikoak eta teknologikoak bereiz-
ten, argi uzteko nola hezkuntza ez-formalaren arloan ere hezkuntzaren
teoriak, ezagutzez aparte, ekintza printzipioak eta aplikazio printzipioak
ere ematen dituen.

3. Aukera izanez gero, ikastetxe bateko curriculuma eskuratu eta bereizi
bertan aurkitzen dituzun eta hezkuntzaren teoriakoak ez diren alderdi
teorikoak.

4. Egin laburpen txiki bat –hiru folio baino gutxiago– “Pensamiento tecno-
lógico y teoría de la educación” izenburuko kapituluari buruz. Bibliogra-
fian aurkituko duzu haren erreferentzia osoa. 
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10. Kapitulua

Paradigma kritiko-hermeneutikoa 
eta paradigma teknologikoa
JOSÉ L. BERNABEU RICO

ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

Verstehen edo giza ulermena lortu nahi duen tradizio hermeneuti-
koak Gadamer-ekin norabide linguistikoa hartzen du; Habermas-
en arrazoi komunikatiboak, berriz, bizi mundua birkonkistatu
nahi du, arrazionaltasun zientifiko-teknikoaren eraginkortasuna
dela-eta murriztua geratu baita. Habermasen kritika hermeneuti-
koari jarraiki, emantzipaziozko ezagutzaren interesa komunika-
zioaren elementu alienatzaileak deuseztatzeko egokiena da; jokabi-
de demokratikoa eta argumentazioa hitzarmen onenak eta elkar
ulertzea lortzeko bitartekoak dira.
Eskola irakasleen, ikasleen eta gizartearen arteko elkarrizketarako
gune irekitzat jotzeak molde pedagogiko askatzaileak jarraitzea
ahalbidetzen du, horrela ikasle kritikoak prestatzeko eta irakasleen
krisiari intelektual eraldatzaile gisa betetzen duten jardueraren bi-
dez aurre egin ahal izateko. Eskolak bere gain hartzen du harre-
man sozialen erreprodukziora era sortzaile batean hurbiltzeko gai
den kultura kritiko bat sortzeko egitekoa.
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Bestalde, batez ere arrazionaltasun zientifikoan oinarritzen den
paradigma teknologikoa ia beti gaitzetsia eta kritikatua izan da
antihumanista eta faltsua izateagatik, nahiz eta kritika hori nagu-
siki ikuspegi kritiko-hermeneutikoaren posizioak defendatzeko era-
bili izan den. Hemen bi horietako bakoitzaren ezaugarri eta alde
onak inolako dialektikarik gabe aztertuko ditugu, ikuspegi negati-
bistak alde batera utziz. Hala, berdintasunezko eskola eraginkor
bat –azkeneko aurrerapenak integratzen dituena eta, beraz, babes
gutxien duten klase sozialen zerbitzura egongo dena– diseinatzeko
aukera emango digun hezkuntzaren ikuspegi eta planteamendu bat
–teknologikoa– ikusiko ditugu.
Horrekin guztiarekin paradigmen arteko bereizketa ideologiko zen-
tzugabea deuseztatu nahi da. Ikasgelan ikuspegi kritiko-hermeneutiko
bat edo beste teknologia bat aplikatzeak ez du zerikusirik irakaslearen
ideologiarekin, berak hezkuntzaz duen kontzeptu profesionalarekin
baizik, bi paradigmek elkarrekin truka daitezkeen ikuspegi politikoak
onartzen baitituzte. Bestalde, teknologia hezkuntzan kaltegarria dela-
ko uste zentzugabea gainditzen saiatuko gara, osasunean, eguneroko
bizitzan, elikaduran, aisialdian eta gizakion bizitzaren edozein arlo-
tan bezalaxe hezkuntzan ere positiboa baita.
Azkenik, paradigma desberdinak bereizten dituen lauki bat azal-
tzen da eta, bukatzeko, ziurrenik itxurazkoa besterik ez den bereiz-
ketaren gainean jardungo dugu –adibide zehatzen laguntzaz–, hez-
kuntza prozesu berean paradigmak bateragarriak izatearen
aldekoak baikara.

1. Ulermena eta kritika hermeneutikoa

Giza subjektua bere historiaren protagonista gisa aldarrikatzea Kant eta Hegel-
ek ordezkatzen duten modernitatearen jatorrian bertan dago. Kontzientzia he-
geliarrak “gizakiaren historiaz, aurrerapenaz eta zentzuaz” hitz egiteko aukera
ematen duen subjektibotasuna sorrarazten du (Colom eta Mélich, 1994, 118.
or.). Kontzientzia subjektiboen jokaerak jarduera indibidual eta sozialak azaldu
eta ulertzeko aukera ematen duen arrazionaltasun bat eskatzen du.

Positibismoak eredu zientifiko naturalaren esperientzian oinarritutako
kontzepzioak bakarrik jotzen ditu zientziatzat; horri kontrajarriz, giza zien-
tziei beraien estatutu zientifikoa emateko helburua duen tradizio bat gara-
tzen da. Baina interpretatzeko edo hermeneutikarako gai den giza mundua
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gizakiak berak sortua da eta Diltheyk jada esan zuen bezala, ezin da eza-
gutza norberarengandik eta osatzen duen gizartetik bereizi. Gizakiaren
mundu intentzionala atzemateko metodo egokia ulermena edo verstehen-a
da; Weber-ek ulermen kontzeptu hori gizakiaren jarduera soziala, historia
edo kultura azaltzeko aplikatzen du.

Schütz-en iritziz ere, zientzia soziala ulermenezkoa da eta ez du natur
zientziek duten metodo bera erabiltzen; horrez gain, jardueraren esanahi
subjektiboak berreraikitzeko molde idealak proposatzen ditu. Gadamer-en-
gan ulermenak norabide linguistikoa hartzen du, hermeneutika oro hiz-
kuntza batean egiten baita. Ulermenaren dimentsio linguistiko hau kultur
tradizio baten zentzu konpartituan datza; dimentsio linguistiko horren bi-
dez, iragana orainaldi bihurtzen da eta tradizioaren aginte arautzaileak trans-
mititutako zenbait aurreiritzi akritikoki legitimo egiten ditu.

Azken hamarkadetan, produkzio filosofikoaren alor askotatik egin zaiz-
kion erasoak direla eta, modernitatea krisialdian sartu da; adibidez, zientzia
sozialetan gailentzen den erlatibismoa arrazionaltasunaren aurka doa. Aldiz,
arlo estrukturalistak egindako azterketak “errealitatea egitura sozialen pro-
duktu gisa ikusten du, eta subjektuen paper aktiboa eta gizartearen eralda-
keta ukatu egiten ditu” (Ayusta eta beste batzuek, 1994, 28. orr). Althusser-
en azterketetan oinarritutako eredu erreprodukzionistak diskurtso
neokontserbadorea sorrarazten du eskolaren egitekoari buruz. Pentsamen-
duaren beste korronte batzuk, esaterako Foucault-en genealogiak eta post-
modernismoak, moda eta indibidualismo kontsumista bat bultzatzen dute,
eta oraina historiaren dimentsio bakar gisa aurkezten dute.

Habermasengan arrazionaltasuna ezin da bereizi komunikaziotik; eza-
gutzaren interesen hirukoan –teknikoa, praktikoa eta emantzipaziozkoa–
komunikazioa bat dator verstehen-ari dagokion ezagutza praktikoarekin. Ko-
munikaziozko arrazionaltasunaren teoria hau “giza erreflexibitatearen sorle-
ku den eta sinbolikoki egituratuta dagoen bizi mundu baten nozioarekin
hasten da” (Guiddens eta beste, 1988, 169. or.). Habermasen ustez, komu-
nikazio jarduera bizi munduaren zeruertzean gertatzen da; han, inplikatuak
ados jartzen dira edo eztabaidatu egiten dute mundu objektiboko, mundu
sozial konpartituko edo bakoitzaren mundu subjektiboko zerbaiti buruz.

Baina gizartean, bizi munduarekin batera sistema ere badago, eta hor
sartzen dira eraginkortasun teknikoaren arabera balora daitezkeen helburu
zehatzen jarduerak. Sisteman nagusitzen diren bi dimentsioak ekonomia
–eta hor dirua da nagusi– eta estatuaren boterea dira. Habermasek, Marx eta
Weberri jarraituz, gizarte postliberaletako integrazio erei buruz egin zuen az-
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terketak “bizi munduko arrazionalizazio sakona esan nahi du. Bizi munduan
diruak eta botereak baliabide gisa finkatuta geratzeko aukera izan behar du-
te, hau da, eskubide positiboaren bidez instituzionalizaturik geratzeko au-
kera izan behar dute” (Habermas, 1987, 543. or.).

Mundu tradizionaletik gizarte modernoetara igarotzea komunikazio jar-
dueraren kaltetan eraman da aurrera. Habermasek bere aurrekari frankfur-
tarrek –Adorno, Horkheimer, Marcuse, etab.ek– arrazoi tekniko-instrumen-
talaren interesak nagusitzeari egin zioten kritika bere gain hartzen du;
haientzat, kapitalismoaren bide ebolutiboak estatu totalitarioekin legitimi-
zazio politikoko arazoak sortzeaz gain, askatasun murrizketaz eta kultur
kontsumitzaile akritikoz beteriko gizarte bat ere sortu du. Sistema eta bizi
mundua integratzeko asmoz egiten duten proposamenak sistemak funtzio-
nalismoan eskaintzen duen integrazioaren gabeziak gainditu nahi ditu eta,
gainera, bizi munduaren oinarri linguistiko eta hermeneutikoari heldu nahi
dio berriro.

Bizi mundua kolonizatzeak bai kultura erreproduzitzeari bai eta soziali-
zazioari ere eragiten dieten gatazkak sorrarazten ditu. Gatazka horiek ez di-
ra konponduko ekonomiarekin edo estatuaren administrazioan egiten diren
hobekuntzekin, baizik eta, A. Guiddens-ek dioen bezala, “bizi mundua bir-
konkistatzen, horretarako komunikaziozko arrazoiak, baita eguneroko bizi-
tza arautzen duen ordenarekin konkomitanteak diren transmutazioak ere
erabiliz” (1988, 177. or.). Sistemaren eta bizi munduaren arteko loturak kon-
ponbide berriak aurkitzeko abiapuntua izaten jarraitu behar du.

Osatu gabeko modernitatera itzultzeko, Habermasek arrazionaltasun zien-
tifiko-teknikoa burutzeko era kritikatzen du, batez ere jarduera estrategikoe-
na. Interesatuak diren aldetik, duten helburu bakarra eraginkortasuna lortzea
da, inoiz ez komunikazioaren bidez elkar ulertzea. Baina komunikazio jardue-
ra ez da subjektu indibidualen artean gauzatzen, komunitatean baizik, eta hiz-
kuntzak “adostasunak eta elkar ulertzea lortzeko bitartekari lana betetzen
du... eta, noski, ez dio eraginkortasun irizpideari jarraitzen” (Colom eta Mè-
lich, 1994, 128. or.). Komunitateak elkar ulertzeko bide bat den heinean, hiz-
kuntzan badago aukera bizi munduaren arloan adostasuna lortzeko, nahiz eta
Habermasek, eguneroko komunikazioa burutzen den erarekin kezkatuago
dagoen, gatazkak konpontzeko argumentazioaren prozesua nahiago duen. 

Ezagutzaren interes praktikoan txertatuta dagoen ulermen hermeneuti-
koak posizio kritikoa hartzen du komunikazio prozesuari dagokionez;
emantzipazio interesa da, beraz, komunikaziorako alienatzaileenak diren
elementuak deuseztatzeko gaitasun handiena duena. Ikuspegi horretatik,
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Habermasek tradiziotik datorren autorrekonozimendu sinbolikoa zalantzan
jartzen du, boterezko harreman zapaltzaileetan oinarritzen denez, egunero-
ko komunikazio linguistikoa desitxuratu egiten baitu. Aginteari aurkajar-
tzen zaio eta horrek aukera ematen dio tradizioak elkarrizketa hermeneuti-
koari dagokionez dituen aurreiritziei buruz hausnarketa egiteko, eta
“botereak desitxuratutako komunikazio baten errealitate mingarriaren au-
rrean koakziorik gabeko komunikazioaren printzipio gisa arrazoia erabiltze-
ko” eskatzen du (Habermas, 1988, 301. or.).

Hala, hermeneutika kritikoa da emantzipazio interesari gehien komeni
zaiona, gizakien askatasuna eta autonomia arrazionala defendatzen dituela-
ko. Beraz, zientzia horri dagokio “elkar ulertze autorreflexibo mota bat es-
kaintzea; horren bidez, gizabanakoek zein baldintzatan jokatzen duten eta
horrek zergatik sortzen dien frustrazioa azaldu ahal izango dute, eta hala ba-
dagokio, frustrazio hori deuseztatzeko zein jarduera mota behar den irado-
kiko da” (Carr eta Kemmis, 1988, 149. or.). Hermeneutika kritikoaren
emantzipazio asmo horrek barne harremana ezartzen du teoriaren eta prak-
tikaren artean, eta baita gizabanakoaren eta taldearen artean ere.

Paradigma kritiko-hermeneutikoak elkarrizketaren baldintzak aztertzen
ditu; izan ere, elkarrizketan zehar hiztunen edo entzuleen sineste edo au-
rreiritzi garrantzitsuak ager daitezke, beraien mundua ulertzeko era bere-
ziei erantzuten dietenak. “Igorpen guztiak eztabaidatu, kritikatu, bereizi
eta adosteko aukera izateak komunikazioaren subjektuari bere plantea-
menduak hausnartu eta eztabaidatzea ahalbidetzen dio” (Ayuste eta beste,
1994, 38. or.). Elkarrizketatik eratortzen diren aurrerapenak estuki loturik
daude elkarrizketa gertatzen den berdintasun eta demokraziazko baldin-
tzekin.

2. Hezkuntza kritiko eta eraldatzailea

Elkarrizketan parte hartzen dutenek beraien esperientzien ondorio diren iri-
tziak adierazteko duten eskubideak esanahi eta adostasun berriak sorrarazten
ditu. Komunikazio ikuspegiak hezkuntzaren gaineko elkarrizketan irakasle-
ak, ikasleak eta osatzen duten gizarteko partaideak ere sartzen ditu. Ikaske-
tako komunikazio komunitate berri hauek eraldaketarako aukera baieztatzen
dute desadostasunaren heterodoxia integratzeko duten gaitasunaren bitartez;
izan ere, subjektuen eskubideen artean baitago beraien desberdintasunak
garatzeko eskubidea eta, ondorioz, beharrezkoak dira desberdintasunak gain-
ditzen ahaleginduko diren jarrera kritiko eta eraldatzaileak. Inplikatutako
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pertsona guztien arteko elkarrizketa eta adostasunaren bitartez zehaztu behar
dira egin beharreko aldaketa guztiak. 

Ikuspegi kritikoa eskolaren esparrura ere hedatzen da, eskolaren arauak,
bertako aktoreen egitekoak eta erronka eraldatzaileari aurre egiteko duen
gaitasun sortzailea birplanteatzeko asmoz. Hala, Giroux-ek hezkuntza lo-
tzen du baloreekin eta demokraziarekin, demokrazia hizkuntzak eskaintzen
dituen aldaketarako aukerak euskarritzat dituen prozesu politikoa baita.
Gehiengoa osatzen duten talde sozialek, hala nola gutxiengoa osatzen dute-
nek, eskolara jotzen dute beraien eskaerak egiteko orduan; horregatik, es-
kola “elkarrizketa eta hausnarketa kritikoari irekirik dagoen gune bezala
ulertu behar da; bertan pertsonek beraien iritziak adieraz ditzakete eta ba-
lore demokratikoetan nahiz berdintasun prozesuetan kolektiboki sakon de-
zakete” (Ayuste eta beste, 1994, 45. or.).

Hezkuntza aldaketa erronka bat da irakasleentzat, beraiek ikasleak herri-
tar kritiko eta aktibo gisa prestatzeko betetzen duten papera kontuan har-
tzen badugu; dena dela, esleitzen zaien papera geroz eta gehiago dator bat
ikasketaren gauzatzaile paperarekin, eta beraien lan intelektual eta kritiko-
ari geroz eta balio gutxiago ematen zaio. Irakasleak curriculumaren tekno-
krata akritiko huts izatearen krisialditik ateratzeko, Girouxek irakaslea haus-
narketa hezkuntza praktikarekin bateratzen duen intelektual eraldatzaile gisa
aldarrikatzen du. Politika eta pedagogia bat etortzeak “izaera askatzaileko
interes politikoak adierazten dituzten pedagogi erak baliatzea esan nahi du,
hau da, ikasleak subjektu kritikotzat jotzen dituzten pedagogi erak balia-
tzea, ezagutza problematikoa egitea, elkarrizketa kritiko eta baieztatzailera
jotzea, eta pertsona guztientzat kualitatiboki hobea den mundu baten alde-
ko borroka bultzatzea” (Giroux, 1990, 178. or.).

Alde horretatik, Willisek Aprendiendo a trabajar liburuan eskola etnogra-
fikoki aztertzeko erabiltzen duen ikuspuntua aipatu behar da: kultur pro-
dukzioaren ikuspuntua, eskolako agenteen –batez ere ikasleen– jarduera eta
sinbolismoa bateratzeko helburua duena. Lan indarraren kontzepzio sub-
jektiboak eta kontzepzio hori eskulanari aplikatzeko erabaki objektiboak
zehazten du langileriak duen eskolaren aurkako kultura. Eskolaren aurkako
jarrera hori eskolari espazio fisiko, sinboliko eta arautzailea kentzean naba-
ritzen da; eskolaren aurkako kultura bere kideek sistema formala kontrola-
tzen dutenean eta eskariak ahalik eta gehien murrizten dituztenean iristen
da bere goren puntura.

Baina ez eskolaren aurkako kultura eta ez lantegietakoa ez dira menpe-
ratuen ordezkariak, beraien kredentzialak indar sozial bizi bati eransten
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baitzaizkio, inongo instituzio formalek egituratu edo babesten ez duen indar
sozial bati. Eskolaren aurkako kultura eskolaren bereizketa prozesutik sor-
tzen da, eta irakasleak agintea maila moralean izango du, eta ez maila her-
tsatzailean, bidezko trukatze batean ezagutzaren merkantzia urriarekin hor-
nitzeko betetzen duen lana legitimatuz, gizabanakoari aurrera egiten
lagunduko dioten beste trukatze batzuen giltzarri moduan. Eskolaren aur-
kako kulturarentzat garrantzitsua da irakasleak eskolaren eta lanaren arteko
jarraitasunaz duen ikuspegia orientazio ofizialarekin bat datorren ala ez.

Kultur moldeek erreprodukzio sozialean duten papera birplanteatzeak
kulturaren edozein erredukzionismoren berri eman behar digu eta, beraz, ez
da kultur moldeen mugatze automatikorik aurresuposatu behar; aldiz, gizar-
teko agenteei bizitzeko eta beraien giza mundua eraikitzeko arrazoizko
ikuspegiak eskaini behar zaizkie. Gure gizarteko kultur moldeen funtsa sor-
kuntza eta harreman sozialen erreprodukzio zalantzagarri eta tirabiratsua
bultzatzea da. Kultur moldeek hornitzen dituzte subjektibitatea eraiki eta
identitatea berresteko materialak eta, horretarako, mendekotasuna eta po-
rrota ez dira ukaezinak. Agente sozialek egiturak borroka eta liskarrerako
gune gisa erreproduzitzen dituzte, espazio eta aurkaritza potentzial eta guz-
ti, eta instituzioren bati, esaterako eskolari, kultura kritiko bat birsortzen la-
guntzen diote.

Eskolak beste instantzia batzuekin konpartitzen du eskola helburuekin
eta heldutasunera iristeko helburuekin zerikusirik ez duten kultur moldeak
sortzeko eta birsortzeko funtzioa. Helburu horietako batzuk hauexek dira:
ideologiak, generoen arteko bereizketa motak eta jarduera fisiko eta intelek-
tualak. “Kultur ekoizpenaren aukerek Erreprodukzioaren teoriei jarduera eta
praktikaren zentzua eransten diete, batez ere, krisialdi eta zailtasunen bidez,
bai eta zenbait zirkunstantziaren bidez ere. Azken hauek parte hartzaileek
sentitu eta atzematen dituzten bezala, irudimenez gainditu beharko dira”
(Willis, Velasco, García Castaño eta Díaz de Rada, editoreak, 1993, 446. or.).

Pedagogia kritikoak Foucault-i jarraitzen dio eskola subjektibazioaren
genealogia eta pragmatika aztertzean; subjektua subjektibitatearen genealo-
gia historikoan murgildutako kultura batean azaleratzen da. Niaren teknolo-
gietan, edo nork bere buruarekin harreman bat ezartzeko eretan, ez dago
unibertsalik, pedagogia molde kontingenteak baizik, “geure burua behatze-
ko, epaitzeko, deskribatzeko edo kontrolatzeko era jakinetan” oinarrituta
daudenak (Larrosa, 1995, 291. or.). Irakasleen autorreflexio kritikoak eman-
tzipaziozko subjektibotasunaren balioak dituen pedagogia bati ateak zabal
diezazkioke.
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3. Paradigma teknologikoa

Gauzak argitzeko asmoz, paradigma kritiko-hermeneutikoa bidaia batekin,
bidaiatzearen prozesuarekin, loturik dagoela esan izan da, hau da, herri eta
paisaia desberdinetan zehar igarotzearekin, horietako bakoitzetik ikasiz; al-
diz, alderaketa horren barruan, paradigma teknologikoa geure helmugara
iristea izango litzateke, iritsi nahi dugun lekura iristea, eta beraz gure hel-
burua, bidaia egiteko arrazoia, betetzea.

Horrelako adibideen asmoa ona bada ere, esan behar dugu ez direla egiaz-
koak, edo gutxienez ezin aplikatu direla hezkuntza egoeretan. Hezkuntzan,
gizakiaren ahalbideak prestatu eta garatzeari buruz ari garenean, hezkuntza
prozesua hezkuntza helburua betetzea bezain garrantzitsua da. Are gehiago,
batak bestea eskatzen du. Hezkuntzan, ikasgelako eguneroko jardunean, lor-
tzea bezain garrantzitsua da egitea, hezkuntza helburuak betetzea bezain ga-
rrantzitsua da prozesuak ikastea (paradigma kritiko-hermeneutikoa); izan ere,
gauza bat ezin da existitu bestea gabe. Honek pentsarazten digu paradigmen
bereizketa hau guztiz zentzugabea ez bada, alferrikakoa behintzat badela.

Baina modek agintzen dutenez, jarrai dezagun gure proiektuarekin. Gaur
egun, paradigma teknologikoa ez dago modan, edo hobeto esanda, kritika
gaitzesgarriak egiten zaizkio. Nork egiten dizkio? Bada, paradigma kritiko-
hermeneutikoaren jarraitzaileek, bizirik irauteko edo beraien burua ezagu-
tzera emateko teknologiaren edo teknologiaren planteamenduen bizkarre-
tik irabazitako gune bat behar balute bezala. Gainera, paradigmak a priori
egindako definizio ideologiko estereotipatuekin azaltzen dituzte, adibidez,
“paradigma teknologikoa erreakzionarioa eta eskubikoa da, eta paradigma
kritiko-hermeneutikoa progresista eta ezkerrekoa da” bezalako adierazpe-
nekin. Beraien beste eskema zurrun bat 1970eko Hezkuntzaren Lege Oro-
korrak paradigma teknologikoa jarraitzen duela eta LOGSEk, aldiz, para-
digma kritiko-hermeneutikoa jarraitzen duela baieztatzea da; benetan
bitxia, horrek esan nahi baitu herrialde honetako maisu-maistra eta irakasle-
ek ezin izan dutela irakaskuntza progresistarik garatu orain arte beraien ikas-
geletan. Legeak hezkuntzaren profesional bakoitzak aplikatzen ditu bere
ikasgelaren bakardadean, eta ez dago aplikatu behar dituen prozedura eta
metodoak planteatzen dituen legerik. Zalantzarik gabe, 1970eko legea hel-
buruei atxikitzen zitzaien, eta hori izan zen bere ekarpen handiena; era be-
rean, LOGSE prozedurei atxikitzen zaie eta hori da bere alde azpimarraga-
rriena. Hala ere, bereizketa horrek ez du beste ezer baliogabetzen eta, batez
ere, ez ditu irakasleak inolako zurruntasunera behartzen.
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Helburuei garrantzia ematen dien pedagogia bat helburu horietara iriste-
ko prozedurak finkatzen dituen pedagogia bat bezain garrantzitsua da; gai-
nera, bi eskema horiek bateragarriak dira eta elkarrekin osa daitezke erabat.
Horrek, ikusiko dugun bezala, zalantzazko egiten du paradigma terminoa-
ren erabilpena, jarraitu beharreko eredua adierazten baitu eta, horregatik, ez
da beste ikuspuntu batzuekin bateragarria.

Paradigma teknologikoa beti era erradikalean kritikatu izan da, kritikaren
azalpen arrazionalik eman gabe; gainera, hezkuntzan posizio teknologikoa kri-
tikatzen den bakoitzean eskema zaharretara jotzen da, erabat zaharkituak ge-
ratu diren estereotipoetara, duela hogeita hamar urte aplikatzen zirenetara, eta
ez dira teknologiak hezkuntzan egin duen eboluzioa eta gaur egun duen zen-
tzua kontuan hartzen. Horren parekoa izango litzateke errealitatea aldatzeko
gaur egun stalinismoan, edo Kanputxeako komunisten ideologia erradikaletan
oinarritzea; ideologia horiek paradigma teknologikoak hezkuntzan eman zi-
tuen lehenengo urratsen garai berekoak dira, izan ere, eta gaur egun egiten di-
ren kritikak orduko urrats horietan oinarritzen dira oraindik ere.

Bada, stalinismoa eta Kanputxeako gehiegikeriak iraganekoak diren be-
zalaxe, hezkuntzaren ikuspegi teknologikoa izugarri leundu da eta, logiko-
ki, ez du zerikusirik hirurogeiko hamarkadako ikuspegi konduktista erradi-
kalekin. Azken batean, paradigma hermeneutiko-kritikoarekin ere gauza
bera gertatu da: Frankfurteko eskolaren oinordetza ideologiko erabat edul-
koratu eta arintzat jotzen dugu gaur egun (Frankfurteko eskola bera ere
marxismoaren edulkorazio bat zen) eta, hori gutxi balitz, Estatu Batuetako
stablishment-aren bahetik iragazita heldu zitzaigun.

Zer defendatzen du gaur paradigma teknologikoak? Besterik gabe, hezkun-
tzaren ahalbide zientifikoa, hezkuntza praktikako arrazionaltasun-ahalbidearen
parekoa baita. Hori kritikagarria al da? Edo, hobeto esanda, hezkuntza gera al
daiteke giza zientzia sozialak egiten ari diren aurrerapenetatik kanpora eta baz-
terturik? Hezkuntzak nolabait ekintza inprobisatu eta bat-batekoa izan behar al
du, ikasgelako egoera jakinen arabera? Irakasleak ikasleekin batera ikasi eta
praktikatu behar al du? Bada, teknologiaren bekatu bakarra azken hiru galdera
horiei ezezkoa erantzutea da: hezkuntzak ez die zertan entzungor egin behar
ekarpen zientifikoei, hezkuntzak ez du ekintza inprobisatu edo bat-batekoa
izan behar, alderantziz, duen garrantzia eta transzendentzia dela eta, arrazionali-
zatua eta aurrez pentsatua izan behar du, eta azkenik, irakasleak jakin behar du
zer egin behar duen bere ikasleekin. Teknologiak irakaskuntzaren gaitasun pro-
fesionalean sinesten du eta, beraz, uste du irakasleak une egokian dagokion be-
zala esku hartu ahal izateko ezaupide profesionalak izan behar dituela.
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Ondorioz, paradigma teknologikoak hezkuntzaren ezagutzan zientziaren
ekarpenak gehitu nahi dituela esan dezakegu, eta horretarako, hezkuntza pro-
zesuei arrazionaltasuna erantsi nahi die. Horrek esan nahi du irakaslearen pro-
fesionalitatean sinesten duela, zein egoeratan hartu behar duen esku jakiteko
gaitasuna eta, halaber, ikasitako eta aurrez pentsatutako prozesuei esker ego-
era horietan koherentziaz esku hartzeko gaitasuna ere egozten baitizkio. Az-
kenik, paradigma teknologikoak helburuetan ere sinesten du, hau da, uste du
zerbaitetarako hezten dela, eta helburu hori hezkuntza prozesua hasi aurretik
finkatu behar dela. Gainera, horri esker, egindako lana ebalua daiteke. Siste-
ma batean helburua zein den eta zein lorpen maila lortu den jakinez gero, lor-
tu gabe geratu diren helburu kopurua zein den ere jakin daiteke. Ondorioz:

– Zientifikotasuna eta, logikoki, ikerketa (kuantitatiboa edo kualitati-
boa, irakaslearen ezaupideen arabera).

– Arrazionaltasuna eta profesionalizazioa, edo egoeren arabera esku
hartzeko gaitasuna.

– Helburuak eta lorpenak zehaztea, hala nola horiek lortzeko prozesuak
(hau da, hezkuntza aurrez pentsatutako prozesu moduan ulertzea).

– Hezkuntza jardueraren kontzepzio sistemiko eta ebaluatzailea, pen-
tsamendu ekologistaren modu berean, honek aurrez ebaluatutako eta
desagertzeko arriskuan dauden ekosistemak defendatzeko asmoare-
kin jarduten baitu.

Hauek dira gaur egun paradigma teknologikoari eusten dioten zutabeak.
Dena den, paradigma teknologikoaren oinarria zientzia dela esaten du-

gunean, horrek ez du esan nahi irakasleak errealitatetik urrunduta eta baz-
tertuta egon behar duenik; alderantziz, teknologian zientzia arazoak kon-
pontzeko erabiltzen da, edo jardueraren erabilerak aplikatzeko.
Teknologiak beti praktikari eta esku hartu behar den hezkuntza errealitate-
ari begira egotea esan nahi du. Zientziaren eta teknologiaren arteko desber-
dintasunak zein diren argitzeko, ikus 10.1 koadroa.

Ondorio gisa, esan daiteke jakintza teknologikoa jarduerara zuzenduta
dagoela, eta jakintza zientifikoa, berriz, ezagutzara; gertatzen dena da tek-
nologiak ezagutza zientifikoa onartzen duela bere jarduera arazoak kon-
pontzeko. Hala eta guztiz ere, hemen azpimarratu nahi dugu prozedura ho-
rien bitartez, bereak edo inorenak direlarik ere, teknologia ezagutza-iturri
bihurtzen dela. Zientifikoak errealitatearen ezagutza bereganatu nahi badu,
teknologoak jarduerak errealitatean ezagutu nahi ditu; batak gertaeretara
jotzen badu, besteak ekintzei erreparatzen die, edo J. Sarramonak dioen be-
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zala (1983), zientziak produktuak ditu aztergai eta teknologiak, berriz, pro-
zesuak. Hala ere, bi ikuspegi horiek ezagutzak instrumentalizatu egiten di-
tuzte, bai errealitatea ezagutzeko (zientziak), bai helburuak bete edo arazo-
ak konpontzeko (teknologiak).

Hezkuntzaren aukera teknologikoaren bereizgarri den pedagogi motara
hurbiltzeko, definitu aurretik oinarrizkotzat jotzen ditugun bi alderdi azter-
tuko ditugu: lehenik eta behin, eskatzen dituen baldintzak eta, bigarrenik,
bereizgarri dituen ezaugarriak. Alde horretatik, esan behar dugu J. L. Casti-
llejoren iritziz hezkuntza teknologiak bere hezkuntza prozesuari dagozkion
baldintza gisa ondorengo hauek planteatzen dituela:

– Baldintza erreferentziatua, hezkuntzako helburuen lorpena garatuta-
ko prozesu jakinekin lotzen duena. Adostasuna eta erlazionagarritasu-
na sortzen ditu egitearen eta izatearen artean, edo nahiago bada, prak-
tika pedagogikoaren eta horrekin lortu nahi diren hezkuntzako
helburu edo baloreen artean.

10.1 Koadroa

Zientzia Teknologia
Gertakizunak iragartzen ditu Gertakizunak eragozten edo aldatzen 

ditu
Tarteko aldagaiez arduratzen da Kanpoko aldagaiez arduratzen da
Helburua jakintza da Jakintza tresna bat da
Egia bilatzen du Eraginkortasuna bilatzen du
Teoriak erkatzen ditu Teoriak erabiltzen ditu
Legeak ditu helburu Arauak ditu helburu
Formula legaliformeak edo enuntziatu Formula nomopragmatikoak erabiltzen
nomologikoak erabiltzen ditu ditu
Baldintzen arabera bukaerako egoerak Helburuen arabera horiek betetzeko
iragartzen ditu baliabide egokiak ezartzen ditu
Bere nolakotasun handiena Subjektibitatean oinarritzen da,
objektibitatea da prozesuak kontrolatzen baitira
Hipotesiak erkatzen ditu Arauen eraginkortasuna erkatzen du
Aztergaia gauza bera da Aztergaia gauzarekin dugun 

harremana da
Xedea ezagutzea da Ezagutzea aplikatu behar den 

baliabidea da
Ezagutzea bera da helburu Egin ahal izateko lehenik ezagutu egin 

nahi du

PARADIGMA KRITIKO-HERMENEUTIKOA ETA PARADIGMA TEKNOLOGIKOA

221



– Baldintza egituratzailea: hezkuntza jarduerak helburuetan aurreikusi-
tako izaera egituratzen edo eratzen duten jarduerak sortu behar ditu
gizabanakoan. Beti baldintza konstruktibista bat egotea beharrezkoa
da, jarduerek egitura berriak ahalbidetzen dituzten antolaketa pertso-
nalak bultzatu behar baitituzte.

– Baldintza kontestualizatua: hezkuntza jarduera orok gizabanakoaren
eta ingurugiroaren arteko bitartekaria den irtenbide bat izan behar du.
Hori da ingurugiroari buruz irizpideak eta elkarreragina izateko bere
erak (egokitzea, aldaketa, optimizatzea, etab.) dituen pertsona bat
prestatzeko modu bakarra; hala, gizabanakoak konponbide gehiago
izango ditu eskura.

– Baldintza orokortzailea: ikasketak transferitzeko balio behar du, hau
da, errepertorio desberdinak leku eta egoera desberdinetan erabiltze-
ko balio behar du; horrek oinarri konduktuala emango dio gizabana-
koari.

– Baldintza indibidualizatzailea: hezkuntza jarduera gizabanako bakoi-
tzari egokitu behar zaio, eta haren indibidualizazioaz, eskakizunez eta
gaitasunez arduratu behar du. Hori ez zaie sozializazio prozesuei edo
talde lanari kontrajartzen, proiektu eta programa komunetan parte
hartzea errazten baitu.

Bestalde, eta hezkuntza teknologiaren ezaugarriei buruz ari delarik, J. Sa-
rramonak (1990) funtsean ondorengo hauek behar dituen pedagogiatzat jo-
tzen du:

– Arrazionaltasuna, hau da, oinarri zientifikoak, erkatuak eta objektibo-
ak izan behar ditu eta, oro har, gizon-emakume guztion kultur onda-
rean oinarritu behar du. Hezkuntzan, oraindik behar adina kontzien-
tziatuta ez bagaude ere, ezin da akatsik egon eta gutxiago onartu;
horregatik, teknologiak beti ihes egiten die subjektibotasun eta sub-
jektibismoei.

– Sistematismoa, edo hezkuntzan parte hartzen duten elementu guz-
tien ikuspegi orokorra, sistemikoa, elkarreraginezkoa eta dinamikoa;
izan ere, beti izan behar da kontuan multzoko elementu baten gaine-
an hartzen diren erabakiek beste elementu guztiei ere eragingo die-
tela.

– Plangintza. Teknologiak beti aurrez antolatutako prozesu bat eska-
tzen du, inprobisazioaren aurkakoa dena. Hezkuntza teknologia beti
aurrez pentsatutako pedagogia bat da.
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– Helburuak argi izatea. Asmoei buruzko ideiak garbi eduki gabe ezi-
nezkoa izango litzateke hezkuntza aurrez pentsatzea eta prozesuetan
esku hartzea, horiek zuzendu eta eraginkor bihurtu ahal izateko.

– Kontrola, hasieran hartutako erabakiak bete eta jarduera aurreikusita-
ko jarraibideen arabera zuzentzeko.

– Eraginkortasuna, edo aurrez ezarritako eskemak jarraituz egindako
lorpenak bermatzea. Alde horretatik, hezkuntza teknologia arazoak
konpontzeko orduan besteak baino aukera handiagoak dituen jokaera
bihurtzen da.

– Optimizazioa, edo arazo konponketan aurrea hartzea; horrek eragin-
kortasuna bermatzen du, helburuak betetzea eta parte hartzen duten
baliabide eta elementuak errentagarri egitea.

Kritikagarria al da ezaugarri eta baldintza horiek dituen pedagogia bat
egitea? Ikuspegi ideologikoen aldetik ere, paradigma teknologikoa erabat
onargarria dela uste dugu, hezkuntzaren funtzio soziala garatzen laguntzen
baitu. Eskola publikoan paradigma teknologikoa gehitzeko beharra kontuan
hartu behar da, irakaskuntza eraginkor eta erkatua bermatzen baitu eta, on-
dorioz, eskolako arrakastarako aukera handitu egiten du; bestela, eskola pu-
blikoak ez badu inolako helbururik, pentsatzeko gaitasuna hausnarketa li-
brearen bidez eta testuinguru dialogiko batean bakarrik dela posible
adierazten du, eta ahaztu egiten du teknologiaren ikuspegian hausnarketa,
pentsamendua eta elkarrizketa ere posible direla, eta horrez gain, eragin-
kortasun, arrazionaltasun eta helburuen betetze maila bat ere irakasten de-
la. Zentzu horretan ez bada paradigma teknologikoa sozialki baztertuenak
daudenei aplikatzen, eskola publikoak ez du hezkuntzaren bitartez aukera
berdintasuna lortzeko bere funtzionalitate progresista betetzen; izan ere, gi-
zartearen goi mailarentzat diren eskola pribatu eta elitistetan normalean
hezkuntzaren kontzepzio teknologikoa aplikatzen da eta, ondorioz, klaseen
arteko desberdintasunak handitu egiten dira.

4. Alderaketa eta azken laburbilketa

Ikusi ahal izan dugunez, hiru dira hezkuntza ulertu eta aplikatzerakoan di-
tugun hezkuntza paradigmak edo kontzepzio desberdinak. Guk paradigma
kritikoa eta hermeneutikoa bateratu egin ditugu, funtzionalki elkarren osa-
garri direlako eta batera primeran uler daitezkeelako. Hala ere, gaur egungo
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pedagogiarekin bat etortzeko, itxuraz beraien artean dauden desberdintasu-
nak ahalik eta era objektiboenean azaltzen saiatu gara, oinarrizko elementu
batzuei erreparatuz –irakaslea, curriculuma, ikerketa, fenomenoa eta hez-
kuntzaren teoria–. “Itxuraz” hori azkenean azalduko dugu. (Ikus 10.2 koa-
droa).

Ezberdintasun hauek itxurazkoak al dira? Zehatz-mehatz eta estu-estu
hartuta, desberdintasunak benetakoak dira. Baina azterketa-maila generiko-
agoan, paradigmen arteko eztabaida bati dagokion bezala, agian esan deza-
kegu beraien artean ez dagoela desberdintasunik.

Alegia, azaleko ikuspegi atomista batetik begiratuta, azterketa diferen-
tzial bat egin daiteke, nahiz eta maila sakonagoetan ahalegina askoz ere kon-
plexuagoa egiten den, batez ere aipatutako hiru proposamenek duten zen-
tzu teknologikoa dela eta. Adibidez, ezin da ukatu ordenadorea erabiliz
–paradigma teknologiko edo zientifikoari dagokion alderdia da hau– sorme-
na, elaborazio-gaitasuna eta eraikuntza pertsonalerako gaitasuna garatzen di-
renik (beste paradigmetan ere nabarmentzen dira alderdi horiek). Bestalde,
inolaz ere ezin da ukatu paradigma kritiko edo hermeneutikoko edozein jar-
duera ere aldez aurretik pentsatuta eta diseinatuta dagoenik (paradigma tek-
nologikoari dagokion ezaugarria da hau).

Horrela, ikerketa/jarduera binomioan, zalantzarik gabe, irakasleak aski
ongi daki jarduerak zein norabide hartu behar duen, a priori ezagunak di-
tuen konponbideak lortzeko (ez baditu ezagutzen, arazoa larriagoa da, ira-
kaskuntzan jarduteko ezinbestekoa den prestakuntzak, hala hasierakoak
nola profesionalak, huts egin baitu). Metodo eta prozesu etnografikoen ka-
suan ere, irakasleak prozesuak eta, azken batean, mota horretako espe-
rientziak aurrera eraman ahal izateko eman beharreko urrats metodologiko
guztiak ezagutu behar ditu; beraz, izaera teknologikoa paradigma guztietan
agertzen da.
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10.2 Koadroa

Paradigma Paradigma Paradigma
teknologikoa hermeneutikoa kritikoa

Aktore inplikatua,
errealitatea ezagutzen
du. Komunikaziora
zuzenduta dago.
Denak daude
inplikatuta prozesuetan.
Garapen pertsonala du
helburu.

Parte hartzen duten
elementuen artean
negoziatua.
Errealitatearekin
elkarrizketa.
Eraldatzailea.
Emantzipazioa eta
askatasuna ditu
helburu.
Parte hartzekoa,
soziokritikoa,
testuinguru
ideologikoetan
integratua.Praktikatik,
jarduerara zuzendua.
Baldintza historiko eta
kulturaletatik
interpretatua.
Parte hartzekoa,
kritikoa eta
konstruktiboa.

Praktika eraldatzera
bideratua, jarduera
argitu eta dinamizatzen
du. Maila sozial 
eta indibidualean,
kontzientziatzailea 
eta emantzipatzailea.

Antolaketa informala.
Indibidualizazioa.
Buruzagi papera bere
gain hartzen du.
Harreman pertsonala.
Komunitateak
garrantzia du.
Ulermena du helburu.

Integratzailea, malgua,
rol eta funtzioen
definizio informala.
Interesetan oinarritua.

Intentzionala, arauen
menpean.
Interpretatiboa,
kontestuala.
Ezagutza ez aginduzkoa
du helburu.
Subjektiboa.
Testuinguruaren
garrantzia.
Bizitzakoa, pertsonala
eta kulturala.
Aldagarritasuna.
Elkarreraginezkoa.
Interpretaziozkoa,
ulermenezkoa,
kontestuala.
Arauak ematen ditu
(legerik ez).
Elkarreragin sozialeko
prozesu gisa, horizontala
eta elkarrizketarako
irekia.

Material eta
esperientzien
diseinatzailea.
Harreman-egitura.
Batetik askorenganako
harremana.
Irakaskuntzaren
indibidualizazioa.
Erabakiak hartzen ditu.
Profesionala da.
Eraginkortasuna du
helburu.
Arrazionalizatzailea,
egitura-antolaketa,
funtzio eta rol formalak. 
Ikasketa
prestakuntzaren oinarria
da.

Zientzia soziala zientzia
naturalari erantzun gisa.
Objektibitatea.
Deskriptiboa eta
azalpenezkoa.
Arauak lortzea.
Objektiboa. Neurgarria.
Aurrez diseinatutako
jarduera arrazionala.
Antolaketa arautua.

Deskribatu, azaldu eta
agindu egiten du.
Prozesuez arduratzen
da.
Errealitate sozialaren
eraldaketa.
Aplikazio lineala.

Irakaslea

Curriculum-
garapena

Ikerketa

Hezkuntzaren
fenomenoa

Teoria



Bestalde, ezin dugu ukatu gaur egun nagusitzen diren hiru eredu pe-
dagogikoek zentzu emantzipatzailea dutenik, ikuspegi demokratikotik
begiratuta, behinik behin. Horrek guztiak pentsarazten digu benetan
konplexua dela egin nahi dugun ariketa diferentziala, definizio paradig-
matikoek gehiago jarraitzen baitiete posizionamendu estereotipatuei
eta gaur egun oso zabalduak dauden definizio mailako posizionamen-
duei, errealitatean eta ikasgelako praktikan erkatutako karakterizazioei
baino.

Hezkuntza teoria ezberdinak aldez aurretik definituriko parametroetan
sailkatzearen absurduaz konturatzeko, aski da ikustea “bestelako” sailka-
pen paradigmatiko batzuk ere badaudela, non teoria batzuk –kritikoa be-
zala– hemen “konduktista” deitu dugun horretatik ez oso urrun jartzen di-
ren: horrek argi uzten du beste behin hezkuntza-kontzepzio ezberdinen
artean batere zorroztasunik gabeko mugak ezarri ohi direla. Izan ere, R. G.
Paulstonek (1993 eta 1999) beste taxonomia bat plazaratu zuen, betiere
bestelako hezkuntza-arlo batean –hezkuntza konparatuaren arloan–: taxo-
nomia hori, zenbait egokitzapen eginda, guztiz egokia da hezkuntza teo-
rietarako.

Autore horren arabera, paradigmak –horietako bakoitzak hezkuntza ikus-
pegi edo kontzeptu ezberdin bat defendatuko luke– lau dira: funtzionalista,
hezkuntzak izan behar duena planteatu nahi duena; funtzionalista muturre-
koa, hezkuntza berez dena defendatzen duena; humanista, hezkuntza zer
izaten ari den esaten diguna; eta humanista muturrekoa, hezkuntza izan dai-
tekeenari buruzko zenbait ekarpen egiten dizkiguna. Hau da, hemen para-
digmak sorrarazten dituen banaketa ondokoetan ezartzen da: hezkuntzak
izan behar lukeenean edo hezkuntza izan daitekeenean, edo hezkuntza iza-
nen denean edo izaten ari denean.

Paradigma funtzionalista, edo hezkuntzak izan behar duena:
– Giza kapitalaren teoria, hezkuntza balore ekonomiko baten gisara de-

fendatzen duena; hau da, hezkuntzan eginiko inbertsioek gizarteetan
garapen ekonomiko handiagoa ekartzen dute eta, horrenbestez, gizar-
te-ongizate maila hobeak.

– Hezkuntzari buruzko teoria etikoak, prestakuntza jarduera “izan be-
harra” deitutakoan oinarrituriko helburu moral batzuen arabera orien-
tatzen dutenak.

– Teoria konduktista, helburuak lortzearen bitartez ere hezkuntzak izan
behar duena erakusten diguna. 
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Paradigma humanista errotikoa, edo hezkuntza zer izan daitekeen:
– Hezkuntzari buruzko teoria kritikoa edo etnografiko-kritikoa, lehen

aztertu duguna.
– Hezkuntzari buruzko generoaren teoria edo teoria feminista, ingurua-

bar horretan sakontzen duen eta oinarritzen den hezkuntza zer izan
daitekeen eta nolakoa izan daitekeen erakusten diguna.

– Post-modernitatearen teoria, baita ere hezkuntza nola izan daitekeen
erakusten diguna, liburu honetako 8. kapituluan aztertu bezala.

Ikus daitekeen bezala, taxonomia berri horretan, hezkuntzaren teoria
konstruktibistaren eta teoria kritikoaren arteko ezberdintasuna hezkuntzak
izan behar duenean edo izan daitekeenean oinarritzen dira, hau da, xeheta-
sun hutsezko alderdi batean. Bestalde, hezkuntza kritikoa hezkuntza post-
modernoarekin batera aurkezten da; hau da, gizartearen transformazio-balo-
reak modernitatearen zentzu propioan defenditzen dituenak –hezkuntza
kritikoa– sakonean hezkuntzaren heriotza axiologikoa defendatzen dutenek
–hezkuntza post-modernoa– defendatzen duten gauza bera sustatu nahi du,
biek ala biek, sakonean, hezkuntzak izan behar lukeenari buruzko aurre-
abisua ematen baitigute.

Paradigma humanista, edo hezkuntza izaten ari dena:
– Teoria etnografiko-hezkuntzazkoak, zeren eta ikasgelan uneoro ger-

tatzen direnak adierazten baitizkigute.
– Pedagogia instituzionalak, liburu honetako 4. kapituluan aztertu ditu-

gunak.
– Hezkuntzari buruzko teoria fenomenologikoak, ebakera filosofikoa

dutenak, halaber hezkuntzaren orainaldia harrapatzen saiatzen baitira.
– Hezkuntzari buruzko teoria neo-positibistak, funtsean lengoaiaren fi-

losofia ardatz dutenak eta hezkuntza errealitatearen norabidea adie-
razten digutenak.

Paradigma funtzionalista errotikoa, edo hezkuntza izanen dena:
– Teoria marxistak edo materialismo historikoak berezko dituenak, gi-

zarte berri bat eta, horrenbestez, hezkuntza formatu berri bat iragar-
tzen digutenak (ikus 6. kapitulua).

– Funts kulturalista duten hezkuntza teoriak, gizarte baten kulturaren
arabera eta parametro kultural horiei erreparatuta hezkuntza nola iza-
nen den erakusten digutenak. Bertan, teoria nazionalista muturreko-
ak sartzen dira; baita kultur dominantzia defendatzen dutenak ere.



Ikusten den bezala, hezkuntza-teorien kokalekua nabarmen aldatzen da
sailkapen paradigmatikoan; izan ere, sakonean, hezkuntzari buruzko para-
digmen araberako sailkapen honek ez du aintzat hartzen paradigmen bana-
keta oinarritzen deneko arrazoia edo objektua. Paradigmak sustatzen duten
hezkuntza-praktikaren arabera (jada aztertua dugun hiru aldetako banaketa:
konduktista, hermeneutikoa eta kritikoa) ulertzen baditugu, edo paradig-
mak hezkuntzarekin bilatzen diren helburuen arabera planteatzeen baditu-
gu (Paulstonen sailkapenean bezala), hezkuntza-teorien sailkapena guztiz
bestelakoa izanen da. Izan ere, azken horretan teoria kritikoaren eta post-
modernoaren helburuen artean aipatzen den antzekotasuna, izan daitekeen
adibiderik onena da halako sailkatze-ariketen eraginkortasun ezari buruz,
gure ustez. 

Azken batean, argi geratu behar dena da edozein egoeratan eta edozein
hezkuntza-xede edo –praktikatan, hezkuntzari buruzko edozein teoria
beti hezkuntza-praktikarako teoria bat izanen dela; horrenbestez, beti eta
edozein sailkapen paradigmatiko erabilita, hezkuntza-jakintza –hezkun-
tzaren teoria– beti teoria teknologiko bat izanen da, izate teknologiko ho-
rixe delako printzipio teoriko batzuetatik printzipio horiekin koherente-
ak izanen diren hezkuntza-praktika batzuk ateratzea ahalbidetuko duena.

Laburpena

Tradizio hermeneutikoak, verstehen edo giza ulermenerako modu gisa, 
Gadamerrengan hartzen du norabide linguistiko bat eta Habermasengan
bihurtzen da hermeneutika kritiko, emantzipazioaren interesa delako ko-
munikazioaren zailtasunak saihesteko gaitasunik handiena duena. Ikuspegi
komunikazionalaren arabera eskola krisiak sormenarekin loturiko modu ba-
tez gainditzeko elkarrizketa gune bat da.

Bestalde, paradigma teorikoak proposamen zientifiko eta arrazionalak
onartzen ditu, eguneroko giza garapenaren beste edozein alderdi bezala,
uste baitu arrazionaltasunaren bitartez hezkuntzari profesionaltasuna, era-
ginkortasuna eta ebaluaziorako gaitasuna ematen zaiola, hau da, zuzentasu-
na eta perfekzioa. Bestalde, ez da uste paradigma bakoitza ideologia jakin
batzuen ondarea denik, biak baitira posible edozein testuinguru ideologi-
kotan. Bi jarrera bereizi baizik ez dira ikasgelan hezkuntzaren praktika
planteatzeko garaian, biak baitira edo izan baitaitezke guztiz bateragarriak
eskolako testuinguru berean. Adierazitako adibideek gure jarrera berreste-
ko balio dute.
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Ariketak

1. Ikasle talde bat osatu hezkuntza komunikazioa iraganean eta orainaldian
aztertzeko; elkarrizketan iraganari buruzko norberaren oroimena eta orai-
naldia aztertzeko ikasgelako eta ikastetxeko erabaki organoen komuni-
kazio moduak erabiliko dira.

2. Eztabaida kolektibo bat antolatu irakasleen hasierako prestakuntzan na-
gusi den eskola kultura motari buruz.

3. Eskola batzuetara bisita egin eta aztertu ea benetan bereiz daitekeen
ikasgelako eguneroko jardunean paradigma bat edo paradigma bat baino
gehiago erabiltzen diren.
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Laugarren atala

Hezkuntza jarduera



Hezkuntzaren teoriaren funtsa eta helburua hezkuntza praktika hobetzeko
aplikatzea bada, zalantzarik gabe ikuspegi hori behar bezala aurkeztuz gero
nolabait hezkuntza jarduera zehazten duten zenbait alderdi eta gairi errepa-
ratu behar diogu.

Hain zuzen ere, liburuaren laugarren atal honetan helburu horretaz aritu-
ko gara, hau da, praktika edo hezkuntzaren teoriaren aplikazioa azal deza-
keten oinarrizko edukiak ikusiko ditugu. Alde horretatik, irakurleak ezin
hobeto sistematizatuta aurkituko ditu hezkuntzaren zeregin profesionala
gehien baldintzatzen duten aldagaiak; hezigaiaren alderdi psikologikoetatik
hasi, eta hezkuntza helburuak baldintzatzen dituzten desberdintasun per-
tsonalera; hezitzaileari, hau da, hezkuntzaren profesionalari eragiten dioten
alderdietatik hasi, eta hezkuntzaren prozesua eta ekintza bera hasteko ga-
raian garrantzi handiena duten gaietara, esaterako, komunikazioa, curriculu-
ma lantzea, etab.



11. Kapitulua

Hezitzailea
JAUME SARRAMONA LÓPEZ

Ohituraz, bai betebehar profesionalagatik bai eginbehar sozialaga-
tik hezteko erantzukizuna duen pertsonari deitzen diogu hezitzaile;
lehenengo kasuan, irakasleen adibide tipikoa dugu, eta bigarrengo-
an, berriz, gurasoak. Kapitulu honetan hezitzaile profesionalaz
arituko gara, gurasoez –hezitzaile diren heinean– familiari buruz-
ko kapituluan arituko baikara.
Hasieran kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat
hezitzailea –profesionala izan ala ez– hezigai moduan ere ikustea
da, hezkuntza pertsonaren bizitza guztian zehar irauten duen pro-
zesu bat baita. Hezigaiaren eta hezitzailearen arteko desberdinta-
suna hezteko beharrarekin lotutako maila kontua da; hezitzaileak
bere burua hezten jarraitzen du besteak hezten dituen bitartean.
Kontuan izan behar den beste dimentsio bat da gaur egungo hez-
kuntza oso eragin desberdinen ondorio dela; horregatik, eskola eta
familiaren instituzio tradizionalak ez dira hezigaien prestakun-
tzan garrantzi erabakigarria duten bakarrak, horiez gain beste
hezkuntza ez-formaleko erakunde batzuek eta era guztietako infor-
mazio iturriek ere badute zerikusirik horretan.
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Horrekin guztiarekin, hezitzaile profesionalak paper erabakiga-
rria betetzen jarraitzen du hezigai gazteen nortasunaren eraketan,
eta bere prestakuntza eta jarreren araberakoak izango dira lortzen
dituen emaitzak neurri handi batean. Hezitzaileek gaur egun duten
garrantzia ez da beste garai batzuetan zuten baino txikiagoa,
nahiz eta beraien erantzukizuna esklusiboa ez den eta beraien jar-
duera funtsean aldatu egin den.

1. Irakaslea hezitzaile profesional gisa1

Hezitzailearen ikuspegi hau ez dago irakaslea “irakaskuntzaren profesional”
gisa ikusten duen ikuspegia bezain hedatuta, baina hemen hezitzaile profe-
sionalaren ikuspegi zabalagoari helduko diogu; izan ere, irakasleen erantzu-
kizuna ezin da irakaskuntzara mugatu, ikasleari heziketa ematera bakarrik,
baizik bere nortasunaren alderdi guztietara hedatu behar du, prestakuntza
bere dimentsio guztietan lortu ahal izateko.

Zorrotzagoak izan nahi badugu, esan genezake irakaslearen funtzioa ez
dela “irakastea” soilik: orientatu, planifikatu, sozializatu, dinamizatu, anto-
latu, baliabideak hautatu eta landu, ebaluatu, etab. ere egin behar ditu. Az-
ken batean, hezigaiaren nortasunean esku hartzeko –bai subjektu pertsonal
eta bai komunitate bateko kide gisa– beharrezkoa den guztia egin behar du;
gainera, ez da ahaztu behar irakaslea bera ere komunitate bateko eta insti-
tuzio sozial bateko (eskolako) kide dela. Betebehar desberdin hauek guztiak
aurrerago zehaztasun handiagoz ikusiko ditugu.

Hezkuntzan parte hartzen duten instantzia sozial guztiei buruz lehen
esandakoarekin jarraituz, irakasleez gain beste hezkuntzaren profesional ba-
tzuk ere badaudela ohartzen gara. Hezkuntza administrazioaren arduradunez
gain, eskolekin zerikusia duten zerbitzu tekniko guztiekin lotutako profesio-
nalak daude: ikuskaritza, baliabide didaktikoak, laguntza programak, urrita-
sunak dituzten ikasleei arreta, etab., eta horiek berariazko prestakuntza be-
har dute beraien jarduera –zalantzarik gabe hezkuntzarekin lotua dagoena–
aurrera eramateko. Eta hori guztia eskola sistemari dagokionez, ezen gero
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hezkuntza ez-formalari buruzko mundu osoa baitago, eta hor ere betebehar
zehatzak dituzten profesionalak daude.

Zein da hezitzaile profesionalaren eta ez-profesionalaren arteko aldea?
Erantzuna ez da dirudien bezain erraza, baina orokorrean esan dezakegu
ezaupide zientifiko eta teknikoak aplikatuz betebehar jakin batzuk egiteko
gai den eta horrekin irabazi ekonomiko batzuk ateratzen dituen pertsona
jotzen dugula profesionaltzat. Hezkuntzaren esparru zehatzean sartuz, La-
naren Nazioarteko Erakundeak (OIT) identifikatutako ia hamar mila lanbi-
deak bederatzi taldetan biltzen ditu eta irakasleak seigarren taldean koka-
tzen ditu.

Arlo jakin batean profesionaltasuna zehazteko oso ezaugarri multzo ze-
hatza aplikatu nahi denean, berehala definizio arazoak sortzen dira, batez
ere ezaugarri horiek profesionaltasun liberalarekin lotzen badira. Hala ere,
zenbait ezaugarrik profesionaltasuna orokorki definitzen dute eta, ñabardu-
ra batzuk eginez gero, irakasleei aplika dakizkieke. Hona hemen ezaugarri
horiek (Sarramona, 1997):

1) Jarduteko eremu bat zehaztea.
2) Berariazko prestakuntza.
3) Eguneratze konpromisoa.
4) Eskubide sozial jakin batzuk.
5) Jardueran autonomia.
6) Konpromiso deontologikoa.

Ondoren horietako bakoitza ikusiko dugu labur-labur.

1.1. Jarduera eremu propio bat zehaztea

Hemen aurkitzen dugu lehenengo arazoa, hezkuntzan jarduteko eremua ze-
haztea ez baita beste arlo batzuetan zehaztea bezain erreza, instantzia eta
pertsona askok hartzen baitute parte hezkuntzan, esan dugun bezala.

Hezkuntza fenomenoak ez dira sinpleak, konplexuak baizik; horregatik,
ezin dira denak jarduera tekniko baten bidez konpondu. Hezkuntzaren pro-
fesionalek propioak dituzten arazoak norberaren ezaupide eta gaitasun tek-
nikoen bidez konpontzen dituzte, baina zenbait dilemari ere aurre egin be-
harko diote. Dilema horiei erantzuteko norberak dituen irizpide
ideologikoak eta konpromiso sozialeko irizpideak erabiliko ditu.

Irakasleen jarduera profesionalari dagokion eremua argitzeko laguntza gi-
sa, jarduera horren maila desberdinak bereizi izan dira eta, ondorioz, bakoi-
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tzak berarekin dakarren erantzukizun-mailan ere bereizketa egin da (Con-
sell Escolar de Catalunya, 1995):

a) Jarduera profesionala lehentasunezkoa den arloak; adibidez, ikasleen oi-
narrizko kulturizazioa, eta prozesuaren eta eskolaren testuinguruan
lortutako hezkuntza emaitzen ebaluazioa. “Lehentasunezkoa” esaten
dugu eta ez “esklusiboa”, hemen ere familiaren eta testuinguru sozia-
laren lankidetza aktiboa behar baita.

b) Erantzukizuna beste instantziekin konpartitzen duten jarduerak, esa-
terako, jarreren esparruari eta etorkizun pertsonaletan eragina duten
erabakiak hartzeari erreferentzia egiten dion guztia.

c) Erantzukizuna osagarria bakarrik den jarduerak, eskolak hezkuntza
instituzio gisa egiten duen esku hartzea txikiagoa delako eta aukera
pertsonal libreagoen esparruan sartzen da: erlijio sinesteak, aisialdiko
erakundeak, arte zaletasunak, aukera sexualak, etab.

Jarduteko hiru eremu hauen arteko mugak ez dira zurrunak, ez eta gu-
txiagorik ere; horrela, irakasleek beraien jarduerak kasu bakoitzean zein era-
gin maila izan behar duen balora dezakete, inguratzen dituen errealitate so-
zialaren eta beraien ikasleek dituzten beharren arabera.

1.2. Berariazko prestakuntza

Berezko ezaupide –eta trebetasun– multzo bat duenez gero, profesio bat
lanbide horretan jardun nahi dutenen hasierako prestakuntzari ekiteko ka-
rrera edo ikasketa programa gisa ulertzen da. Irakasleen hasierako presta-
kuntza aztertuz, erraz iristen gara ondorio honetara: berariazko prestakunt-
zaren beharraz dugun kontzepzioa argi eta garbi finkatuta geratzen da lehen
hezkuntzako irakasleengan, baina bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean
prestakuntza eskakizun nagusia (bakarra ez bada) espezializazioko irakas-
gaia ezagutzea dela uste da.2 Horren adierazgarri da irakasle horietako askok
beraien burua fisikari, historialari edo biologotzat edukitzea, irakaskuntzan
diharduten arren.

Prestakuntza tekniko egokia ez izatearen ondorioz jarduera profesionalak
justifikatzeko arrazoi ideologiko hutsak gehitu egiten dira (Esteve, Franco
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eta Vera, 1995) eta eredu didaktiko tradizionalek iraun egiten dute. Ez eza-
gutzearen eraginez, ikasle gisa bizitako eskemak errepikatu egiten dira.

Profesio orok bereizgarri duen berariazko prestakuntzaren barruan ezin
da ahaztu ezaugarri pertsonalen tratamendua, hezkuntzaren berezko izaera
kontuan izanik, gure kasuan garrantzi berezia baitute. Arazo hori ez dago
konponduta praktikan, ez baitugu geure artean irakasleak beraien gaitasun
pertsonalen arabera hautatzeko inolako sistemarik ezarri.

1.3. Eguneratze konpromisoa

Profesional batek ezin die hasierako prestakuntzan jasotako ezaupideekin
bakarrik profesioaren arazo guztiei aurre egin. Bestalde, aldaketa sozial, zien-
tifiko eta teknikoen dinamikaren ondorioz, prestakuntza oro –konplexuena
izanda ere– zaharkituta geratzen da urte gutxiren buruan. Etengabeko sa-
kontze eta eguneratzea, beraz, profesio guztien nahitaezko eskakizuna da.

Esperientzia profesionalak hasierako prestakuntzak izan ditzakeen hu-
tsuneak bete ditzakeela pentsa daiteke, eta zalantzarik gabe, elementu ga-
rrantzitsua da, batez ere esperientzia beste lankideekin konpartitzen bada,
baina praktika profesionalari buruzko hausnarketa orok erreferente teoriko
eta zientifikoak behar ditu benetan erabilgarria izateko eta nahi den garapen
profesionala eragiteko. Esperientziak ez du etengabeko prestakuntzaren be-
harra asetzen, baina bultzatu egiten du eta zentzu praktikoa eransten dio. 

Etengabeko prestakuntzak tradizio luzea du irakasleen artean eta zehaz-
ki horretan diharduten instituzioak ditu euskarritzat, esaterako, Hezkuntza
Zientzien Institutuak, irakasle zentroak, doktore eta lizentziatuen kolegio-
ak, irakasleen elkarteak, sindikatuak, erakunde pribatuak, ikastetxeak be-
rak, etab. Hala ere, nahitaez egin behar den jarduera bat ez denez, funtsean
irakasleen ekimenaren araberakoa izaten jarraitzen du, hezkuntza sisteman
erreforma aplikatzean bezalako egoera jakinetan izan ezik.

Horren guztiaren arrazoia da irakasleen etengabeko prestakuntza nola-
baiteko dilema baten inguruan mugitzen dela, duen ikuspegi bikoitza kon-
tuan izanik: alde batetik, soldatako profesionala da (dela administrazio pu-
bliko batean, dela instantzia pribatu batean), eta bestetik, profesio liberalen
bereizgarri diren ezaugarriak ditu, esaterako, jarduteko askatasuna (muga-
tua). Lehenengo dimentsioaren arabera, etengabeko prestakuntza eskubide
bat da, eta irakasleek lan egiten duten ikastetxeko titulartasunarekin batera
eskuratu beharko lukete; baina bigarren dimentsioaren arabera, profesiona-
lak berak bete behar duen eginbehar bat da. Ziurrenik LOGSEk horregatik
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esaten du ondorengo hau: “etengabeko prestakuntza irakasle guztien esku-
bidea eta betebeharra da eta, halaber, hezkuntza administrazioen eta ikas-
tetxeen erantzukizuna” (56.2 artikulua).

1.4. Eskubide sozial jakin batzuk

Profesio guztiek eskubide sozial jakin batzuk dituzte, hau da, beraien jar-
duera aurrera eramateko eremu batzuk zehaztuta daude, adibidez. Irakasle-
ei dagokienez, LOGSEk (16. artikuluan) zehazten du lehen hezkuntzako
maisu titulua dutenek bakarrik jardun ahal izango dutela hezkuntza maila
horretan, eta bigarren hezkuntzako irakasle izateko, berriz, goi mailako titu-
luduna izan behar dela eta, horrez gain, “espezializazio didaktikoko titulu
profesionala izan beharko duela” (24. artikuluan).

Atal honetan bertan koka dezakegu hezitzaile profesionalek merezi du-
ten irudi soziala, beraien garrantzi sozialaren aitorpena eta kritikaren artean
mugitzen dena; gauza bera gertatzen da herritarren eguneroko bizitzan era-
gina duten beste zenbait profesionalekin ere: sendagileak, epaileak, poli-
ziak, etab. Autoreek hainbat arrazoibide egiten dituzte hezkuntzaren profe-
sionalen inguruan dagoen kritika sozialeko giroa azaltzeko:

– Irakasleen jatorri soziala, gehienak behe-klasetik edo klase ertainetik
baitatoz.

– Profesio horretan diharduten emakumeen kopuru handia.
– Lehen hezkuntzan eta eskolaurrean jarduteko eskatzen den presta-

kuntza-maila baxua.
– Hezitzailearen eta ikasleen arteko harremanak derrigorrezko izaera

edukitzea.
– Hezkuntzak bere baitan biltzen dituen profesionalen kopuru handia.

Asmoa ez da arrazoibide horiek justifikatzea, baizik eta soziologoek pro-
fesioaren balorazio sozialean aurkeztu ohi dituzten errealitate gisa ikustea.
Kontua da balorazio sozial hori gaur egun nahiko kritikoa dela; horretan ze-
rikusi handia izan dute familiako bizitzan izan diren aldaketak, jarraian da-
torren aipuak azpimarratzen duen bezala:

Orain hogei urte gurasoak beraien seme-alaben ikasketa prozesuaren eta
heziketaren zailtasunen aurrean hezkuntza sistemaren eta irakasleen alde
egiteko prest bazeuden ere, gaur egun ikasleak inolako baldintzarik gabe de-
fendatzen dituzte, gatazka eta irakasleak argudiatzen duen arrazoia edozein
direlarik ere. Babes falta eta irakasleen lanaren aitorpen sozialaren gutxitzea
geroz eta nabarmenagoak dira (Esteve, Franci eta Vera, 1995, 32-33. or.).
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1.5. Jarduteko autonomia

Profesionalentzako jarduera autonomia profesio liberalen tradizioarekin lo-
tzen da eta jarduera norberaren irizpideen arabera antolatzeko gaitasuna
esan nahi du. Autonomia hori, dena dela, asko murrizten da profesionala be-
re gainetik dagoenaren aginduak jarraitzen dituen soldatako langilea dene-
an.

Irakasleen kasuan, halako anbiguitate bat sortzen da izan dezakeen auto-
nomia mailari dagokionez, alde batetik soldataren dependentzia baitago, eta
beste aldetik, profesio liberalen tradizioa jaso da oinordetzan, bai konstitu-
zioan eta bai 1985eko Hezkuntzarako Eskubidea Arautzeko Lege Organi-
koaren (LODEren) hitzaurrean ere jasotzen den katedra askatasun delakoa-
ren bermatze legalak adierazten duen bezala.

Printzipio hau lege aldetik garatuta egon ez den arren, Auzitegi Konsti-
tuzionalaren epai argigarri batzuek katedra askatasuna hezkuntza sistema-
ren helburuek, hezkuntza komunitate bakoitzeko partaideen eskubideek,
ikastetxe bakoitzak zehazten duen hezkuntza proiektuak eta curriculuma-
ren minimoek zehazten dituzten araudi jakinek, ordutegiek eta zenbait lan
baldintzek ezartzen dituzten mugen barruan kokatzen dute. Eta zein jar-
duera autonomia geratzen zaio orduan irakasleari? Egia esan, autonomia
maila bat geratzen zaio, batez ere ikasgelako atea itxi ondoren (Fernández
Enguita, 1993).

Zalantzarik gabe, hezitzailearen profesioak jarduera autonomia eskatzen
du, besteak beste, jarduerak berak duen izaeragatik, bere ezaupide eta gai-
tasunak ez baitira bakarrak eta kasu bakoitzean jarduteko estrategia onena
hauta dezake, egoeraren arabera. Ezin da ahaztu, gainera, estrategia meto-
dologiko oro aplikatzen duenaren nortasunak baldintzatua dagoela, eta be-
re eraginkortasuna profesionalaren jarrera eta gaitasunen araberakoa izango
dela.

Bestalde, lege araudiak oinarrizko jarraibideak eta curriculumaren mini-
moak ezartzen ditu; horiek, gero, egoera bakoitzari moldatu behar zaizkio
irizpide profesional egokien laguntzaz, eta horretarako beharrezkoa da jar-
duteko askatasuna izatea.

Hezkuntza komunitatea osatzen duten gainontzeko partaideen eskubi-
deekiko begirune- eta lege-testuinguru horretan, antolaketa praktikak ira-
kasleari aitortzen dion ezinbesteko jarduera askatasunaren muga deontolo-
gia profesionalak eta profesioaren garapen zientifiko eta teknikoaren mailak
jarriko dute, irakaslearen esperientziarekin eta hausnarketa pertsonalarekin
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batera, noski. Horrek esan nahi du jarduteko askatasunaren izenean ezin de-
la profesioaren ondare zientifikoa alde batera utzi, ezta tradizioan edo ohi-
turan bakarrik oinarritzen diren erabakiak hartu ere. Erabakiak autonomiaz
hartzeak irakasleen ahalmen berritzaile eta erreflexiboa indartzeko balio be-
har du, eta inolaz ere ez du izan behar profesionalki ez garatzeko edo ikas-
tetxeetako hezkuntza proiektuek ezarritako kohesio instituzionala hausteko
aitzakia. Lehen aipatu dugun Consell Escolar de Catalunya-ren testua
(1995) erabat argigarria da gai honi dagokionez:

Praktikaren gaineko hausnarketak berak ahalbidetzen du, autonomia tes-
tuinguru batean, eskolako bizitzaren arlo guztietan erabakiak hartzea. Irakas-
leen kolektiboaren jarduera autonomoak beti hezigaien zerbitzura egon be-
har du, eta ez da erabili behar babes korporatibista gisa (16. or.).

1.6. Konpromiso deontologikoa

Profesio guztiek dute beraien deontologia, hau da, profesioaren jarduera
ikuspegi etiko batetik zuzentzen duen kode etikoa; hortxe daukagu medi-
ku, abokatu, kazetari eta abarren kasua. Eta hezkuntzaren profesionalak ez
dira salbuespen bat, batez ere beraien jardueran alderdi morala beti tartean
delako, zuzenean pertsonekin egiten baitute lan, pertsonen hobekuntza
lortzeko asmoarekin. Hezkuntzaren inplikazio moralen barruan sartzen da
lortu nahi diren helburuak mugatzea, eta baita horiek betetzeko erabiltzen
diren estrategiak ere.

Egia da geure artean ez dugula guztiek onartzen duten kode ofizialik.
Irakasleentzat kode etikoen aurrekariak daude aurreko mendearen buka-
eratik Estatu Batuetan, 1929an National Education Association-ek izaera
federalarekin sortuak. Espainian, 1992an Consell Escolar de Catalunya-k
eta 1995ean Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias-ek egindako proposamenak ai-
pa daitezke.

Deontologia profesionalak norberaren jardueren erantzukizuna bere gain
hartzea esan nahi du; beraz, kasu honetan, hezkuntzaren profesionalek be-
raien zerbitzuen hartzaile diren pertsonekiko eta gizartearekiko dituzten be-
tebeharrekin lotuta dago, lehen beraien eskubideak aipatu ditugun bezala-
xe. Hala, balizko kode etikoak profesioaren funtzionamendu egokia
arautzeko nahiz beste profesionalei dagokionez jarduteko eremuak zehazte-
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ko erabil daitezke, hala nola oro har gizartean prestigio handiagoa lortzeko
(Jover, 1995).

Deontologia hezkuntzari aplikatzeak ezin ekidin diren beste inplikazio
batzuk ere baditu. Hezitzaileak ezin du benetan dena berak egiten duene-
tik bereizi, eta irizpide moralak hezkuntza jarduerari aplikatzeak zuzenean
eragiten du bere nortasunean, eredua funtsezko pieza baita hezkuntzan.
Hezitzaileak ezingo du berak onartzen ez dituen balore batzuekin hezi, eta
horregatik, profesionalki hezitzaile izateak proiektu moral batekin konpro-
miso pertsonala hartzea dakar berarekin.

Egia da une honetan indarrean dagoen aniztasunak ez duela moralita-
te eredu bakarra adierazten eta gure gizartean balore eskala ezberdinak
batera bizi direla, baina gizarte demokratiko batean izendatzaile komun
direnei buruz oinarrizko konpromisoa lortu behar da. Zintzotasun profe-
sionalaren funtsa, beraz, norberaren kontzepzio esklusiboak zabaldu be-
harrean, ikastetxeak ezarritako hezkuntza proiektuari atxikitzea izango
da, proiektu horrek gorde behar baititu hezkuntza komunitatean adostu-
tako baloreak:

Hezitzailearen lehentasunezko funtzio profesionala ez da irakaslearen au-
kera edo sineste erlijiosoak, ideologikoak edo politikoak transmititzea. Ho-
rrekin ez dugu esan nahi bere jarduera profesionalean horiek guztiak trans-
mititzea debekatuta duenik, baizik bereizgarri duen eginbehar sozial eta
profesionala ez dela hori; argiago eta era prosaikoagoan azaltzeko: maisu-
maistrei ez zaie ordaintzen hezigaiei beraien aukera ideologikoak irakasteko
(Trilla, 1992, 51. or.).

2. Irakaskuntzaren funtzioak

Izenburu horrekin irakasleei dagozkien jarduera guztiak biltzen dira; izan
ere, sarri “irakaskuntzaren profesionalak” deitu izan zaie irakasleei. Irakas-
leei dagozkien eginbeharren ikuspegi orokorra eskola instituzioaren testuin-
guruan ikasle talde batekin lan egiten duen hezkuntzaren profesional bate-
na da, eskola instituzioak era berean bere gizarte ingurunean elkarreragina
duelarik.

Irakasleen eta hezkuntzaren beste profesional batzuen arteko oinarrizko
desberdintasuna da irakasleek bere ikasleen kultura heziketan zuzeneko
erantzukizuna dutela, eta horrek irakaskuntzako eginbeharrak betetzea da-
kar berarekin. Baina berriro azpimarratu nahi dugu irakaskuntza, irakastea,
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hezigaien hezkuntza integrala lortzeko beharrezko direnetariko bat besterik
ez dela.

Irakasleen jarduerak lau talde handitan bana daitezke: irakasteari berari
dagozkionak, tutoretzakoak, gizarte ingurunearekin lotutakoak, eta presta-
kuntza eta berriztatze jarduerak, 11.1 irudian ikus daitekeen bezala.

Funtzio didaktikoagoak curriculumaren plangintzarekin batera hasten di-
ra, hau da, curriculumaren administrazio preskripzioen arabera ikasleekin
egingo diren jardueren plangintzarekin; horri irakasleak berak ikasle jakinen
eta ikastetxearen testuinguru sozialaren arabera egin beharko dituen ego-
kitzapenak gehitu behar zaizkio. Testuinguru sozial horren barruan ikaste-
txearen errealitateari arreta berezia eman behar zaio; errealitate hori hez-
kuntza proiektuan, dagozkion irakasle taldeek egindako plangintzetan eta
erabilgarri dauden baliabideetan islatzen da. 

Behin curriculumaren plangintza eginez gero –horretarako talde lana
egin beharko da, eta irakasle guztiek parte hartzea komeni da–, aplikatu
egin beharko da, hau da, ikasgelan martxan jarri, era esklusiboan ez bada
ere. Hemen irakaskuntza/ikaskuntza prozesu guztia osatzen duten jarduera
mota asko azaltzen dira: irakaskuntza estrategiak aplikatzea, baliabideak
erabiltzea, taldea dinamizatzea, etab.; azken batean, curriculumak bete nahi
dituen heziketako eta prestakuntzako helburuak lortzeko beharrezkoa den
guztia.
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Pedagogia modernoak ikasleari eskolako irakaskuntzan dagokion paper
aktiboa azpimarratzen duen arren, eta ematen zaiona entzun eta asimilatze-
ra mugatu behar duela ukatzen badu ere, zalantzarik gabe ikaskuntzan ira-
kaslearen paperak duen garrantzia erabakigarria da, eta berari dagokio orain-
dik ere zailtasunak dituzten ikasleei eman behar zaien laguntza berezia
kontuan hartuz ikaskuntza egoerak planifikatu eta diseinatzea.

Plangintza eta jarduera didaktikoaren barruan arreta berezia zor zaio eba-
luazioari. Ebaluazioari esker, prozesuaren norabidea komeni den bakoitzean
aldatu ahal izango da, eta ikasleek izan ditzaketen zailtasunak identifikatu-
ko dira, gero konpondu ahal izateko.

Tutoretzaren bidez irakasleak ikasle bakoitzari era pertsonalizatuan eman
diezaioke arreta eta eskolako lanetan nahiz erabaki pertsonaletan aholkuak
eman diezazkioke. Tutoretzak etengabekoa izan behar du irakaslearen jar-
duera guztietan, antolaketaren aldetik ikasleak, arreta berezia jaso dezaten,
irakasle jakin batzuei eslei dakizkiekeen arren. Tutoretzaren erantzukizu-
nen artean sartzen da familiekin harreman zuzena izatea informatuta edu-
kitzeko eta dagozkion hezkuntza jarduerak koordinatzeko. 

Ingurunearekin harremanak atalean ikastetxe barruko harremanak eta es-
kolaz kanpoko ingurune sozialarekiko harremanak bereiz daitezke. Ikaste-
txearen bizitzak irakasle bakoitzak ikastetxearen antolaketa eta kudeaketa-
rekin konpromisoa izatea eskatzen du –horretarako kargu zehatzak badaude
ere–, instituzio proiektu konpartitu bat sortzeko berme gisa. Eskolak –insti-
tuzio bezala– eta irakasle bakoitzak harremana izan behar dute gizarte ingu-
runearekin irakaskuntza errealista eta kontestualizatu bat eskaini ahal izate-
ko, eta aldi berean, inguruneak eskaintzen dituen prestakuntzako aukerak
erabili behar dituzte. Eskola instituzioarekiko eta eskolaz kanpoko inguru-
nearekiko konpromisoa irakasleen konpromiso sozialaren baitan kokatzen
da; konpromiso sozial hori bat dator hezkuntzari bizitza kolektiboan dago-
kion paperarekin. 

Aipatu dugun harreman sozial horren zati bat hezkuntza administrazioa-
ren organoei dagokie, zuzeneko eta zeharkako harremana baitute ikastetxe-
ekin: administrazio zerbitzuak, baliabide didaktikoen zentroak, ikuskaritza,
udaletxea, irakasleen etengabeko prestakuntzarako zentroak, ikerketa eta
berriztatze erakundeak, irakasleen elkarteak, etab. 

Aipatu nahi dugun laugarren eta azken funtzio multzoa etengabeko pres-
takuntza eta berriztatze didaktikoari dagozkion funtzioek osatzen dute, eta
azken horretan ikerketa ere sartzen da. Jarduera horietako gehienak ikas-
tetxean bertan egitea komeni den arren, ezin dugu ahaztu zehazki jardue-
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ra horiekin lotuta dauden kanpoko erakundeekin harremanetan jartzeko
beharra.

Ikuspegi orokor labur honen bidez irakurlea irakasleei dagozkien jardue-
ra moten aniztasunaz jabetuko zen honezkero, eta hori ez dugula xehetasun
handirik eman. Jarduera horiek guztiak kontuan izan beharko dira irakasle-
en prestakuntzak –hasierakoak nahiz etengabekoak– nolakoa izan behar
duen zehazteko garaian.

3. Irakasleen nortasuna

Beraien egitekoak duen transzendentzia dela eta, ez da harritzekoa irakasle-
en nortasunari buruzko azterketa aspaldiko kezka izatea. Egindako azterla-
nen xedea beti etorkizuneko irakasleak hautatu eta prestatzeko eredu gisa
erabiliko zen “profil ideala” bilatzea zen. 

Azterketa horiek hainbat aldi edo fase izan dituzte. Hasieran irakasleak
tipologia globaletan sailkatu ziren, nortasun jakin batzuek hezkuntzan
emaitza jakin batzuk lortzen zituztela uste baitzen; azterlan horiei “iragar-
pen-produktu” azterlanak deitu izan zaie. Tipologia horien adibidetzat Hu-
bertek (1952) proposaturikoa aipa genezake; Hubertek lau hezitzaile mota
bereizi zituen: aszeta, eskuzabala, langilea eta menperatzailea. Hurrenez hu-
rren, horietako bakoitza hezigaia sexualitatetik, ondasun materialetatik, ai-
sialditik eta norberaren ekimenetik askatzeaz arduratzen ziren.

Ondoren azterlan analitikoak egin ziren, “prozesu-produktu” deiturikoak;
irakaslearen eraginkortasuna bermatzen zuten ezaugarri eta jokaera zehatzak
identifikatzea zen helburua. Aplikatutako metodologia kanpotik behatzea
izan zen, bai trebatutako behatzaileen bidez, bai ikasleen beraien iritziak bil-
duz. Pertsona trebatuek egindako behaketaren adibide ezagun gisa Ryansen
ikerketa dago (1960); Ryans irakasleen hamaika ezaugarri berezi identifika-
tzera heldu zen: adeitasuna, sistematismoa, originaltasuna, gizakienganako
interesa, akademikotasuna azpimarratzea, besteen ideienganako permisibita-
tea, norberaren lanarekiko konpromisoa, oreka emozionala, ahoz mintzatze-
ko gaitasuna, egiazaletasuna eta adimen logikoa. Horietatik, lehenengo hiru-
rak dira erabakigarrienak.

Ikasleen iritzietan oinarritutako azterlanen adibide gisa, Villak (1985) Biz-
kaian 13-14 urteko 1.300 ikaslerekin egindakoa aipatu liteke. Villak ere ha-
maika funtzio pedagogiko identifikatu zituen, eta garrantziaren arabera orde-
natu zituen: motibazioa, orientazioa, funtzio afektiboa, heziketa, berriztatzea,
kontrola, sozializazioa, pertsonalizazioa, antolaketa, inposaketa eta ironia.
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Gaur egun tipologia generikoak gainditu dira, baina hezkuntzaren jar-
duera profesionalean oso garrantzitsuak diren zenbait dimentsio pertsonal
oraindik ere aztertu egiten dira, esaterako, estilo kognitiboa eta autokon-
tzeptua. Estilo kognitiboak zenbait gai eta hezkuntza maila nahiago izatea-
ren zergatia azaltzen du, ikasketa estilo autonomoa (erabaki pertsonalak
hartzeko gaitasuna) eta menpeko ikaskuntza estiloa (kanpoko laguntza es-
katzea) bereizten dituen bezalaxe. Autokontzeptua da jarduera profesiona-
lean erosotasuna eta gogobetetzea ahalbidetzen dituena.

Autokontzeptuaren ildotik, irakaslearen “pentsamenduari” garrantzia
ematen dion irakasleen nortasunari buruzko azterlan eredu bat garatu da;
“bitartekotza-paradigma” du izena, eta bere abiapuntua irakaslea bere si-
neste eta jarrerak dituen eta, ondorioz, erabaki profesionalak hartzen dituen
subjektu erreflexibotzat jotzea da. Azterlan mota honen adibide gisa Marce-
lok (1987) eskola normaletako eta lehen hezkuntzako irakasleekin eta prak-
tikak egiten ari ziren irakaslegaiekin egindako azterlana daukagu. Ondorio
garrantzitsuenen artean, eskola normal eta lehen hezkuntzako irakasleek
praktiketako irakaslegaiek irakasle gisa duten eraginkortasuna epaitu behar
dutenean, kontuan hartzen dituzten oinarrizko elementuak diziplina gorde-
araztea, ikasleak motibatzea, arazo pertsonalei arreta ematea eta ikasle ba-
koitzaren desberdintasunak kontuan izatea dira.

Azkenik, erabat globalizatzailea izan nahi duen ikuspegi batetik eginda-
ko azterlanak aipatu behar dira; azterlan hauek ikasgelan gertatzen diren el-
karreraginak nahiz eskolaz kanpoko ingurunearekiko elkarreraginak hartzen
dituzte kontuan. Ikerketa eredu honi “ekologikoa” deitzen zaio: hirurogei-
ko hamarkadan sortu zen eta jardueran oinarritutako ikerketatzat jotzen den
irakaskuntza jarduerarekin lotzen da (Doyle, Broffenbrenner, Delorme,
Elliot...). Azterlan mota honen ezaugarri nagusia da beraien asmoa ez dela
maila orokorrera iristea, eta ondorioak beraien jatorriko ikasgela eta ikaste-
txearen esparrura mugatzen dituztela erabat:

Hezkuntzako zenbait portaera eta estrategien eraginkortasuna aztertu be-
harrean, ikuspegi ekologistak ikasle eta irakasleek ikasgelako eszenategian
jokaera jakin bat zergatik duten galdetzen du. Abiapuntua ez dira irakas-
kuntza estilo ezin hobe baten onarpen inplizitu edo esplizituak, baizik ikas-
gelan benetan gertatzen dena ikertzeko eta elkarreraginezko portaeraren
arrazoi eta zioak ondorioztatzeko beharra (Pérez, 1983, 127. or.).

Egin ditzakeen lorpenen aldetik irakaslearen nortasunaren kontzepzio
determinista samarra tartean duten ikerketa ereduak gainditu arren, zalan-
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tzarik gabe, beste profesio guztietan bezalaxe, ezaugarri eta jarduera batzuk
beste batzuk baino gomendagarriagoak dira, eta horiek izaten dira kontuan
hasierako prestakuntzan eta irakasleen lanpostuak betetzeko pertsonak hau-
tatzerakoan (hautaketa hori egitea posible denean).

Irakasleek izan beharko lituzketen ezaugarri eta tasun horien barruan boka-
zioa agertzen da etengabe. Etimologikoki “deia” esan nahi duen tasun hori az-
pimarratzeak bizitzaren eta eskola hezkuntzaren beraren kontzepzio erlijiosoak
ekartzen dizkigu gogora, altruismo jarrera bat bezala ulertzen bada behintzat;
hala bada, bokazioak profesio hori soldata edo balizko lan abantailak alde bate-
ra utzi eta beste arrazoiengatik aukeratzera bultzatzen gaitu. Badirudi bokazio-
ak autore eta irakaslegaientzat zentzua duela oraindik ere, irakasle on batek izan
behar dituen tasunen artean aipatu egiten baitute (Rubies, 1990, 37. or.).

4. Irakasleen artean geroz eta emakume gehiago

Fenomeno orokor bat da, emakumezko irakasleen kopuru handienak ira-
kaskuntzaren lehen mailetan hautematen badira ere; bigarren hezkuntzan
nolabaiteko oreka bat dago, eta unibertsitatean emakumezko irakasleen ko-
purua gizonezkoena baino txikiagoa da. 

Egoera honek ondorio bat baino gehiago ditu. Batzuek hezkuntza jar-
duerari eragiten diote zuzenean, eta beste batzuek, berriz, profesioaren
ikuspegi sozialari eragiten diote. Ondoren labur-labur aztertuko ditugu.

Irudi sozialari dagokionez, behin eta berriz esaten da profesio bat des-
prestigiatu egiten denean gizonezkoek utzi egiten dutela eta emakumezko-
ek bere gain hartzen dutela (Borja, 1990), batez ere tradizio patriarkala du-
ten gizarteetan. Hori bereziki besteei arreta ematea eskatzen duten
jardueretan gertatzen da gehienbat, adibidez hezkuntzan edo osasunean, eta
horrek gutxiespen ekonomikoa dakar berarekin. Hala eta guztiz ere, aipatu
behar da hezkuntzaren arloan gizonezko nahiz emakumezkoek soldata ber-
dina irabazteak emakumezkoak erakarri egin dituela profesio horretara.

Testuinguru horretantxe koka daiteke beste gertaera soziologiko hau ere:
irakaskuntzan aritzen diren emakumeak klase ertaineko familietatik etorri
ohi dira, eta klase ertain nahiz goi klaseko gizasemeekin bikotea osatzeko
aukera nabarmenak izan ohi dituzte; horrela, sektore profesionalaren pro-
blematika gogorretik urrundu egiten dira (Fernández Enguita, 1995, 178.
or.), eta jarduera zientifiko eta etengabeko prestakuntzan gutxiago hartzen
dute parte eta, besteak beste, erantzukizun handiko karguak lortzeko inte-
res txikiagoa izaten dute.
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Irakasleen artean sexu bereko gehiengo hain zabala egoteak hezkuntza
praktikan ere badu eragina. Ez jarduera pedagogikoaren kalitatean, noski,
egoera horrek ikasleen hezkidetza sexualean sor ditzakeen ondorioetan bai-
zik, hezkidetza sexualean elementu garrantzitsua baita ikaslea bere sexua-
rekin identifikatzea. Horrez gain, ezin da ahaztu haurren hezkuntzan sexuei
dagokien paperari buruzko estereotipoak sor daitezkeela.

Ikastetxeetan irakasle gehienak emakumezkoak izatearen ondorioei bu-
ruz beste hausnarketa batzuk ere egin beharko lirateke, eskola antolaketari
berari eragingo lioketenak, bi sexuen denboraren kontzepzioak desberdinak
baitira, eta bi horiek elkar behar bezala osatzetik antolaketa aukera onenak
sortuko lirateke (Hargreaves, 1996).

Azken batean, gizartean bi sexuek (bakoitzak dituen berezitasunak
errespetatuz) berdintasuna izatea lortu nahi bada –eta horretarako ikasleei
dagokienez bi sexuek harmonian elkarrekin bizi beharko dute ikastetxee-
tan–, pentsa liteke bi sexuetako irakasleen arteko oreka lortu nahi dugun
normalizazioaren beste adibide bat izango litzatekeela.

5. Irakasle profesioaren patologia

Profesio guztiek dituzte beren patologiak, egiten duten jardueraren espezi-
fikotasunaren ondorioz. Irakasleen kasuan, irakaslearen ondoeza terminoa za-
baldu da irakasleei dagokien patologia adierazteko; patologia hori batez ere
buruko eta laringeko gaitzek osatzen dute, beraien laneko konstanteak per-
tsonarteko harremanak eta ahotsaren erabilpena baitira.

Esteve irakasleak (1987, 1995) laurogeiko hamarkadan Malagako irakas-
leen artean egon ziren bajen segimendua egin du urteetan. Azterketa horre-
tan geroz eta baja mediko gehiago hartzen direla eta geroz eta gehiago irau-
ten dutela ondorioztatu zuen. Hezkuntza Ministerioak ere 1989-90
ikasturtean gai horren segimendua hasi zuen zuzenean kudeatzen duen es-
parruan, eta 1994-1995 ikasturtean baja medikoak % 19,68ra iritsi zirela
ohartu ziren; baja medikoan egun gehien erregistratu zituzten espezialitate
taldeak traumatologia, neuropsikiatria eta ginekologia izan ziren (Consejo
Escolar del Estado, 1996, 440. or.).

Irakasle profesioan jarduteak sortzen duen higadura psikologikoaren on-
dorioz –burnout (“erreta”), ingelesezko terminologian–, profesio hau estre-
serako joera handienetakoa duten profesioen artean kokatzen da. Katalu-
nian 1.346 irakaslerekin egindako azterketa batean (% 72 maisuak eta % 29
maistrak ziren) kasuen % 31n arazo arriskua aurkitu zen (ez, ordea, ageriko
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patologiarik); arrisku hori handitu egiten da profesioan jardundako urte ko-
purua handitzen den heinean, eta emakumeek gizonek baino arrisku han-
diagoa dute (Fernández eta beste, d.g.).

Irakaslearen ondoeza sortzen duten arrazoi guztiak era agortzailean azter-
tuko ez baditugu ere, bereziki erabakigarriak diren batzuk aipatuko ditugu:

– Hasierako prestakuntzan aurkezten den –eta gizarteak eskatzen
duen– irakasle idealaren eta irakasle errealaren artean alde handia
egon ohi da. Norberaren mugak ez onartzeak errealitatea desitxura-
tzera eramaten gaitu.

– Irakasleaz sortzen dugun profil idealizatua ez dator bat gaur egun hain
konplexua den eta hain eginbehar desberdinak bete behar dituen pro-
fesio bat aurrera eramateko jaso den prestakuntza urriarekin. Eran-
tzun egokiak emateko behar bezalako prestakuntzarik ez izatearen
ondorioz, menperatzen ez ditugun egoeretatik ihes egiten dugu eta
gatazka somatizatu egiten dugu.

– Balore sozial kontraesankorrak ere estuasun iturri dira, irakasleek za-
lantzak izaten baitituzte zein balore bultzatu behar dituzten eta zein
ez (Trilla, 1992). Zenbat eta anitzagoa izan gizartea kultura aldetik, or-
duan eta gehiago sortzen dira egoera horiek.

– Ikastetxea bera ere tentsio psikologikoaren iturri bilakatzen da hez-
kuntza funtzioak ezin hobeto garatzeko baldintza material eta antola-
keta-baldintza egokirik ez dagoenean. Hobetzeko nahia eta ekimenak
dituzten irakasleek ez badute jasotzen laguntza egokirik beraien lan-
kide, familia edo ikastetxearen titularrengandik, dezepziozko jarrera
har dezakete, horrek dakartzan arazo psikologikoekin.

– Gizartean onartze-maila txikia izateak ere atsekabe profesionala era-
gin dezake. Faktore horrek azaltzen du zergatik irakasle batzuek pres-
tigio sozial handiagoa duten beste profesioetan aukerarik ez dutelako
sartzen diren hezkuntzan, eta gero frustrazio pertsonala pairatzen du-
ten etengabe.

Esteve, Franco eta Verak (1995) dioten bezala, irakasleek gatazken au-
rrean hurbiltze/saiheste motako eskema bat garatzen dute. Batzuk gatazkan
inplikatzen dira, baina behar bezalako konponbiderik ematea lortzen ez ba-
dute, porrot egin dutela senti dezakete; beste batzuk, ordea, arazo iturri izan
litezkeenetatik urrundu egiten dira eta biziraupeneko oinarrizko errutineta-
ra jotzen dute. Lehenengoak dira “erreta” amaitzeko aukera gehien dituz-
tenak.
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6. Irakasleen garapena eta igoera

Irakasleak ez dira beste profesional batzuengandik desberdintzen profesio-
nalki aurrera egiteko nahiari dagokionez; nahi hori diru, lan eta prestakun-
tzako ordainetan gauza daiteke. Beraz, kalitate irizpideari jarraituz eginbe-
har pedagogikoak egiteko motibatzailea eta sustatzailea den sistema bat
ezarri behar da; kalitate irizpide hori desberdin epaituko da eskola maila eta
zein testuinguru instituzional eta sozialetan garatzen den kontuan hartuz.
Ezin du izan prestakuntza ziurtagirien metatze soil bat, ezta irakaskuntzari
dagozkion eginbeharren baztertzea ere.

Lleidako probintziako irakasleen artean egindako azterketaren ondorio-
etako batek zera zioen:

Subjektu gehienek (% 70ek inguru) igoera aukerak “eskolaz kanpo” bai-
na zeharka hezkuntzarekin loturik edo hezkuntza sistematik kanpo kokatzen
diren jarduera edo karguen multzo gisa hautematen ditu; hori bat dator lehen
aipatu dugun hautematearekin, hau da, irakasleak profesioan bertan profe-
sionalki igotzeko hautematen dituen aukera urriekin (Samper, Sanuy eta Bis-
carri, 1995, 95. or.).

Irakasleen iritziz, ez dirudi igoera profesionala eta garapen profesionala
zuzenean lotuta daudenik. Bestela esanda: “ez dago frogatuta beraien burua
hobetzeko prest dauden irakasleak errazago igoko direnik profesionalki”
(Forner eta beste, 1994, 107. or.).

Lortu nahi den garapen profesionala lortzeko beharrezkoa da irakasle be-
rriei arreta eskaintzea, ohikoa baita “errealitatearekiko shocka” jasatea profe-
sioaz duten imajinaren eta eguneroko errealitatearen arteko aldeaz ohartze-
an. Horrela, irakasle berrientzat problematikoen diren arazoak, besteak
beste, bete behar dituen eginbeharrei aurre egiteko jaso duen gaitasunari
buruzko zalantza, ikastetxean erabilgarri dituzten baliabideak, ikasle kopu-
rua eta eskolako lana prestatzea dira (Vera, 1988), horri guztiari ikasgelan di-
ziplina gordearaztearen kezka gehitu behar zaio, bereziki ikasle zaharragoe-
kin lan egitera badoaz.

Gaur egun, geure artean ez da ohikoa irakasle berriei harrera egiteko plan sis-
tematikorik egotea; beraz, gerta liteke esperientzia handiena dutenek laguntza
ematea, ala beraien esperientzia pertsonalak bakarrik bizi behar izatea. Ikaste-
txe bakoitzean harrera plan bat ezartzea, prestakuntza erreflexiborako egokiak
diren mintegiak barne direla, zalantzarik gabe erabat onuragarria izango litzate-
ke hasierako estuasun saihestezinak gainditzeko (Marcelo, koord., 1995).
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Garrantzitsua da profesioaren lehenengo fase honetan laguntza jasotzea,
zeren hala ez bada eta bere berriztatze nahiak garatzeko zailtasunak badi-
tu, irakasle berriak eredu didaktiko konbentzionalenetan bilatu baitezake
babesa, ikasle gisa ezagutu zituen ereduetan, berarentzat haien eraginkor-
tasuna frogatuta geratu baita. Horrek guztiak profesioan sartzearen faseak
etorkizunean profesioaz izango den irudirako duen garrantzia azpimarra-
tzen du.

Hubermanek proposatutako eskemak (1990), 11.1 koadroan agertzen de-
nak, oso ondo azaltzen ditu profesioan jardundako urteak aurrera doazen
heinean irakasleak igarotzen dituen faseak.

11.1 Koadroa

Karreran 
emandako urteak Faseak

1 - 3 Sarrera, zalantza
4 - 6 Egonkortzea, errepertorio pedagogiko bat finkatzea
7 - 25

birplanteatzea Dibertsifikazioa, "aktibismoa"
25 - 35

kontserbadorismoa Lasaitasuna, urruntze eraginkorra
35 – 40 Haustea (lasaia edo samina)

Une honetan estatu espainiarrean indarrean dago unibertsitatekoak ez
diren irakasleen karrera edo igoera sistema bat; sei urteko aldietan (seiurte-
koak) irabazitako merezimenduetan oinarritzen da, eta horien truke ordain-
sari ekonomikoa jasotzen da. Horretarako, etengabeko prestakuntzan jaso
diren ordu guztiak zenbatzen dira, eta ikerketan parte hartzea nahiz uni-
bertsitate tituluak lortu izana kontuan hartzen da. Irakaskuntza jardueraren
ebaluazio sistematikorik ez dagoenez, legeak ez du esplizituki jasotzen.

Laburpena

Irakasleari buruzko ikuspegi funtsean profesionala eman nahi izan dugu.
Horretarako, haren eginbeharren faktore propioak aztertu behar izan ditugu;
esaterako, haren prestakuntza, birziklatzea, eskubideak eta konpromiso de-
ontologikoak. Hortik aurrera, irakaslearen profesionaltasunean eragiten ari
diren azken gaietako batzuk planteatu ditugu, hala nola eginkizunen anizta-
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suna, are nabarmenagoa bere arazo anitzetarako, lanbidearen arazoetarako
–nekea, depresioa, estresa eta abar– eta bai hezkuntzaren arloan bai eskola
inguruneetan saihestezinezko ondorioak izan duen lanbidearen feminiza-
zioaren fenomenorako ere hezkuntzaren arloko konponbideak eskatzen bai-
tira. Azkenik, etorkizunari begira lanbideak daukan erronka handia aipatzen
da, hau da, irakasleen sustapena, hain zuzen ere lehiakortasuna bere ezau-
garri aipagarrienetako izatea lortu duen gizarte batean. 

Ariketak

1. Eskolan hiru belaunaldi ezberdinetan (aiton-amonak, gurasoak, seme-
alabak) bizitakoetatik abiatuta, aipatu irakaslearen jardunean nabarmen
aldatu diren alderdi garrantzitsuak, eta aldatu ez diren beste batzuk. Be-
har diren ondorioak atera.

2. Egiaztatu, eskola ezberdinetako gurasoei eginiko inkesta edo elkarrizke-
ta labur baten bitartez, zein den irakaslearen lanbideak gizartean daukan
irudia. Baloratu irudi horrek familia-eskola elkarlanean izan ditzakeen
ondorioak.

3. Azken hamabost urte hauetan lehen hezkuntzako irakasleak prestatzeko
zentro batean izan diren ikasle gizonezkoen eta emakumezkoen propor-
tzioaren analisi bat egin. Analisi hori osatu ikasleek berek emandako iri-
tziekin.
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12. Kapitulua

Hezigaia edo hezkuntzaren subjektua
JAUME SARRAMONA LÓPEZ

Hezkuntzaren teoriarekin lotutako gaiak aztertzen dituen lan ba-
tean kapitulu oso bat hezitzaileari eskaini diogunez, logikoa da
beste horrenbeste egitea hezigaiarekin. Dena den, zalantzak izenbu-
ru horren azpian zer bil daitekeen erabakitzerakoan sortzen dira,
printzipioz denok baikara hezigai bizitza guztian zehar; hain zu-
zen ere, gaur egun horrexegatik hautematen dugu hezkuntza etenga-
beko prozesu gisa.
Ez dugu kapitulu labur batean pertsonak duen eboluzio psikologi-
ko eta sozial osoa sartu nahi. Hezkuntza prozesuekin lotura zuze-
nena duten dimentsio batzuk bakarrik ikusiko ditugu, gaur egun he-
zitzaile profesional batek behar dituen ezaupideetarako nahikoak
izango ez direla dakigun arren. Berariazko diziplinetan, esaterako
psikologia ebolutiboan, behar bezala sakondu ahal izango dira.
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1. Gizakia hezkuntzaren subjektu

Hezkuntza zentzu zabal eta osoan ulertzen badugu, hau da, baloreen ikus-
pegi bat jarraituz gaitasun naturalen hobetze gisa ikusten badugu, orduan
esan dezakegu gizakia bakarrik hezi daitekeela.

Hezkuntza posiblea eta aldi berean beharrezkoa da, giza subjektua ez de-
lako bere izaerak predeterminatuta jaiotzen, baizik eta beste giza subjektu
batzuekin elkarreraginean errealizatzen da. Gizakiok prestakuntza garatze-
ko dugun ahalmena da abiapuntua, baina hezkuntzarekin giza izaera horrek
gainez egiten du; Rousseauk esan zuen bezala, hezkuntzari esker gizakia
“desnaturalizatzera” iristen da, giza izaera hori galtzera. Fullat filosofoaren
testu honek ezin hobeto azaltzen ditu planteamendu horiek:

Heztea gizakia sortzea da. Gizakia indibidualki nahiz kolektiboki beti
egiteko dago; ez da gauza bera gertatzen, ordea, gereziondo edo sugandila ba-
tekin. Bata zein bestea “prefabrikatuta” datoz [...] Animali indibiduoa izatea
egokitu zaiona bakarrik da, eta ezin du beste ezer izan [...] Gizakiarena bes-
te eskema bat da [...] Ezen gizakiak etorkizuna du, eta ez dator erabat “pre-
fabrikatuta” (Fullat, 1992, 29. or.).

Giza izaera gainditu egiten da zehaztugabea delako, eta hezkuntzak hain
justu bide bat hautatzea esan nahi du, eta beraz, geure burua zehaztea. Hez-
kuntzak irekiak diruditen aukeren artean hautatzea esan nahi du, perfekti-
bilitatearen bidean aurrera egin ahal izateko; prozesu hori etengabekoa izan-
go da subjektuaren bizitzan (Luhmann, 1993). Hobetzeko posibilitate horri
pedagogiaren hizkuntzan hezigarritasuna deitu izan zaio tradizioz.

Hezigarritasuna, beraz, bizitzan zehar jokabide berriak geureganatzeko
gaitasuna da. Hezigarritasunaren euskarria “plastikotasuna” da, izaki bizi-
dunek jokabide berriak bereganatzeko edo aldaketarako duten gaitasuna
adierazten duen kontzeptu biologikoa. Eta gizakiak beste edozein izaki bi-
zidunek baino plastikotasun-maila handiagoa du, izaki konplexuena delako
eta bizirik irauteko besteek baino jokabideak bereganatzeko behar handia-
goa duelako (Castillejo, 1993, 17. or.).

Gizakiaren dimentsio biologikoari erreparatzen badiogu ere hezkuntzak
betetzen duen funtzio erabakigarriaz ohartuko gara; izan ere, heldu gabe
jaiotzen gara, urte askoan laguntza eta babesa behar ditugu, eta gure garuna
eta nerbio-sistema jaio ondoren ingurunearekin dugun elkarreraginari esker
heltzen dira.

Animalien aldean, gizakiak eboluzionatu egiten du eta historia dauka,
hau da, ez da mugatzen ingurunera egokitu ahal izateko inguruneak ematen
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dizkion estimuluei erantzutera, baizik eta “bere buruaren jabe da”; horri es-
ker, ingurunean esku hartu eta aldatu egin dezake, bere burua ere aldatze-
ko gai den bitartean. Horrek guztiak ez du esan nahi animalien erreinua gai-
nerako animaliekin konpartitzera bultzatzen gaituen maila naturala erabat
baztertu behar dugunik, baina bai ingurunearekin eta geure buruarekin lo-
tutako erabakiak hartzeko gaitasunaren bidez maila natural hori gainditu
egin behar dugula.

2. Motibazioa eta hezkuntzaren beharrak

“Hezkuntzak hezigaiaren beharrak ase behar dituela” zeregin pedagogikoa-
ren printzipio ia axiomatiko bat da; norbait hori eztabaidatzera ausartuko ba-
litz ezjakin edo heretikotzat joko genuke ziurrenik. Baina garrantzitsuena ez
da printzipio hori, hezkuntzak zein beharri erantzun behar dien eta, batez
ere, behar horien jatorria zein den zehaztea baizik.

Lehenik eta behin esan behar dugu hezkuntzarekin lotutako beharrak
ez direla hezigai guztientzat generikoak eta eztabaidaezinak, hezkuntzak
berak ere bultzatzen dituela behar horiek; hala, hezkuntza gehiago jaso-
tzen duenak eskakizun handiagoak planteatzen ditu hezkuntza jasotzen
jarraitzeko. Beste hitzekin esanda: hezkuntzak berak hezkuntza beharrak
sorrarazten ditu eta subjektu hezigaiengandik berez sortzen diren eskaki-
zunei erantzutera mugatzen bada, hezkuntza lehendik dagoen gizarte egi-
turaren erreproduzitzaile huts bihurtzen da, prestakuntzako estimulu as-
ko dituzten testuinguru sozialetatik datozen subjektuek beti planteatuko
baitituzte gabeziak dituzten gizarte inguruneetatik datozenek baino es-
kakizun gehiago. 

Beharrak abiapuntutzat hartzeak bermatu egiten du hezigaiak ikaskun-
tzaren eta oro har hezkuntzaren prozesuarekiko motibazioa izatea. Gaur
egun, arazo horrek kezka handia sortzen du hezkuntzaren profesionalen ar-
tean, sarri entzuten baitugu ikasleak eskolako lanekiko motibatzea oso zaila
dela.

Motibazioa jokabidearen orientazioa eta aktibazioa baino ez da. Beraz,
beti dago jarduteko motibazioren bat; arazoa motibazio hori ikaskuntzara
edo hezkuntzak proposatzen dituen baloreak jasotzera zuzenduta ez dagoe-
nean sortzen da. Orduan hezitzaileak motibazioa norabide horretara zuzen-
tzeko erronkari eutsi behar dio.

Ohikoa da berezko motibazioaren eta kanpotiko motibazioaren artean be-
reizketa egitea; lehenengoa jarduerak berak –gure kasuan, ikaskuntzak–
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eragiten duen gogobetetzearen ondorioz sortzen da, eta bigarrena, berriz,
egin nahi den jardueraz kanpoko faktoreei zor zaie, esaterako, sari edo zigo-
rrei. Hezkuntzari dagokionez, hezigaiak berezko motibazioak eraginda jar-
dutea komeni da, ikasteak eta bere burua hobetzeak berak sortzen dion go-
gobetetzeak eraginda jardutea. Hezigaiek beraien burua errealizatzeko
beharra sentitzea lortu behar dugu, beraz, eta horrek berriro ere behar per-
tsonalen esparrura garamatza.

Baina kanpotiko pizgarriak ere ezin ditugu alde batera utzi; hezitzaileak
erabil ditzake eta erabili egin behar ditu ikaskuntzarekiko jarrera positiboak
“kanpotiko sarien” bidez bultzatzeko, berezko motibazioa baldin badago in-
dargarri gisa, eta ez badago, bere ordez.

Beharrek, hortaz, barne-motibazioaren oinarrizko elementu gisa eragiten
dute, gizabanakoarengan beharrezkoa den “tentsioa” sortuz, modu honetan
norabide jakin batean jardun dezan: gainditzera eramanen duen horretan,
hain zuzen ere.

Behar pertsonalak aztertu dituzten autoreen artean Abraham Maslow na-
barmentzen da, motibazioaren bere kontzepzio humanistarekin. Maslowek
(1975) bereizketa egiten du behe-mailako eta goi-mailako beharren artean.
Lehenengoak funtsezkoak dira gizabanakoarentzat eta bere jokabidea era-
bat baldintzatzen dute asetzen ez direnean. Biziraupenerako oinarrizko be-
harrak asez gero, behar sozialetara igarotzen gara: autoestima eta talde bate-
ko partaide izateko beharra datoz ondoren. Azken hauek ase ditugunean,
behar intelektualak eta autorrealizazio pertsonalaren beharra asetzeko prest
egongo gara. Maslowen arabera dauden beharren zerrenda 12.1 koadroan
azaltzen da.

12.1 Koadroa

Behe-maila
Biziraupena: elikagaiak, airea, ura, eta abarren beharra.
Segurtasuna: fisikoki eta psikikoki arriskuz kanpo sentitzeko beharra.
Partaidetza: besteek gu onartzeko beharra.
Autoestima: besteen onespena lortzeko beharra.

Goi-maila
Lorpen intelektuala: ulertzeko beharra.
Gozamen estetikoa: edertasuna, ordena,... eta abarren beharra.
Autorrealizazioa: garapen pertsonaleko ahalik eta maila altuena lortzeko
beharra. 
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Maslowen hierarkiatik hezkuntzak atera behar duen ondorioa da behe-
mailako beharrak (edo “gabeziak”) ase dituenak bakarrik ekin ahal izango
diola goi-mailakoak (edo “izatezkoak”) asetzeari. Horrek azaltzen du zer-
gatik seguru eta onartuak sentitzen ez diren edo behar fisikoak aserik ez di-
tuzten ikasle askok eskolako ikasketarekiko motibazio arazoak izaten di-
tuzten.

3. Garapen kognitiboa

Giza adimenak izaten duen eboluzioa ezagutzea beharrezkoa da bereziki
hezkuntzaren profesionalentzat. Horrela etapa bakoitzean ikaskuntza proze-
suek jarraitzen dituzten oinarrizko irizpideak uler daitezke eta ikasleen
ahalbideen gainetik dauden eskaerak egitea saihets daiteke. Hala ere, berri-
ro ere esan behar da eboluzio intelektuala ez dela mekanikoa eta eztabaida-
ezina; aldiz, hezkuntza jarduerari berari esker gertatzen den zerbait da, iku-
siko dugun bezala.

Dimentsio intelektualaren eboluzioa eboluzio biologiko naturalak bal-
dintzatzen du alde batetik, eta ingurunearekiko elkarreraginak bestetik.
Eboluzioaren teoriek lehenengo dimentsioa azpimarratzen dutenean izaera
innatistagoa hartzen dute, eta bigarren dimentsioak indar handiagoa duene-
an, berriz, teori mota konstruktibistagoak izaten dira.

Garapen kognitiboari buruz ari garenean, ezinbestekoa da Jean Piaget ai-
patzea; Piagetek eboluzio genetikoa onartzen badu ere, etapa guztiak gain-
ditzeko baldintza gisa ingurunearekiko harremana azpimarratzen du. Hauek
dira garapen intelektualaren etapak:

a) zentzu-mugimenezko etapa (bi urtera arte);
b) eragiketa aurreko pentsamenduaren etapa (bitik zazpi urtera);
c) pentsamendu konkretuaren etapa (zazpitik hamaika urtera);
d) pentsamendu formalaren etapa (hamaikatik hamabost urtera).

Zentzu-mugimenezko garapen etapa ingurunera egokitzearen lehenengo fa-
sea izaten da. Haurraren pentsamendua gauza zehatzei buruzkoa izaten da
eta ez die kontzeptu abstraktu edo printzipio unibertsalei erreferentziarik
egiten. Fase horri “adimen praktikoa”ren fasea deitzen zaio, objektuek hel-
buru zehatz bat lortzeko bakarrik balio baitute, ez dira espazioaren eta den-
boraren kontzeptuak oraindik iritsi.

Eragiketa-aurreko deituriko garapen etapa da hurrengo fasea; hemen, ja-
da, objektuak beraien sinboloekin ordez daitezke. Jarraitu beharreko proze-

HEZIGAIA EDO HEZKUNTZAREN SUBJEKTUA

261



suak haurrak zazpi-zortzi urte dituen arte iraungo du, eta mantsoa eta pro-
gresiboa izango da, “inbertsio” eta “elkarrekikotasun” prozesuak barnera-
tzen dituen arte.

7-8 urtetik aurrera, subjektua mota, harreman eta zenbakietan oinarritu-
tako egitura dinamiko osoak ezartzera iristen da. Era horretan antolaketak,
korrespondentziak, inbertsioak, elkarrekikotasunak, etab. ezarri ahal izango
ditu, baina oraindik objektuekin egingo da eta ez kontzeptuekin; horregatik
deitzen zaio pentsamendu konkretuaren etapa.

Garapenaren laugarren fasea pentsamendu formal edo abstraktuaren ba-
rruan kokatzen da; hemen hipotesiak eta kontzeptuak erabiltzen dira, eta
ez da beharrezkoa zuzenean objektuekin edo beraien ordezkariekin lan
egitea. Pentsamendu abstraktura igarotzea ez da erraza izaten, hezkuntza-
ren esku hartzea beharrezkoa izaten da hori lortzeko, eta esan daiteke per-
tsona heldu batzuk ez direla pentsamendu abstraktua erabat bereganatzera
iristen.

Piagetek adimena subjektuak bere ingurunera egokitzeko duen gaitasu-
na dela uste du. Egokitzapen hori era dinamikoan gertatzen da, egokitzapen
eta antolaketako prozesu bikoitz bati esker. Egokitzapenak ingurunearekin
orekazko egoera bat lortzea esan nahi du, eta egoera horretara heltzeko alde
batetik kanpokoa asimilatu eta ulertzeko prozesua eta bestetik gertatzen di-
ren hainbat egoeratara moldatzeko prozesua igaro behar dira.

Beste inbarianteak –antolaketak–, egokitzapen prozesuaren barneko al-
dea osatzen du, egokitzapen hori inguruneko elementuen eta subjektuaren
beraren barne antolaketa dagoen heinean sortzen baita. Bada, subjektuaren
eta ingurunearen arteko dialektika bat da, garapenaren hurrengo faseetara
igarotzeko aukera ematen duena. 

4. Garapen soziala

Sozializazioak hezkuntzaren prozesuarekin duen lotura hain da begi-bista-
koa, non kapitulu honetan ez baitugu azalpen askorik eman beharko. Gogo-
ratu besterik ez dugu hezkuntza hain zuzen ere gizabanakoaren sozializa-
ziora zuzendutako jarduera bat dela, talde sozialaren biziraupena bermatu
ahal izateko. Ondorioz, hezitzailearentzat guztiz beharrezkoa da hezigaiaren
soziabilitateak nola eboluzionatzen duen jakitea, eboluzio hori abiapuntu-
tzat dela berarekin bat etorriz jokatzeko, eta ondoren dagozkion etapen
gainditzea zaintzeko.
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Dimentsio sozialaren garapena bi ikuspegitatik begira daiteke, dimentsio
soziala nortasun indibidualak besteekin duen harreman gisa ulertuz gero:
ikuspegi psikodinamikotik eta garapen kognitiboarekin lotzen duen ikuspe-
gitik.

12.2 Koadroa

Etapa Adina Inplikatutako Piagetengan
pertsonak etapa

Konfiantza 0-1 urte Irudia (amarena) Zentzu-
mesfidantzaren aurka mugimenezkoa
Autonomia 1-2 urte Gurasoen irudiak Zentzu-
zalantzaren aurka mugimenezkoa
Ekimena erruaren 2-6 urte Familia Eragiketa-aurrekoa
aurka
Ahaleginak 6-12 urte Familia, auzoa Eragiketa
gutxiespenaren aurka eta eskola konkretuak
Identitatea rolaren Nerabezaroa Familia, eskola Eragiketa formalak
zabalkundearen aurka eta ikaskideak
Intimitatea Heldu gaztea Lagunak Eragiketa formalak
isolamenduaren aurka eta adiskideak
Sormena Heldu gaztea Familia, adiskideak Eragiketa formalak
autoxurgapenaren eta ertaina eta lan mundua
aurka
Osotasuna Pertsona Familia, lagunak Eragiketa formalak
etsipenaren aurka heldua eta gizateria

Ikuspegi psikodinamikoaren barruan, nortasunaren garapenaren teoria
psikoanalitiko guztiak garrantzi berezia hartzen du. Ezinbestekoa da soziali-
zazioari eskainitako kapitulu honetan Freud aipatzea, bere teoriak oraindik
ere eztabaidarako gai diren arren; izan ere, Freudek bizitzaren aurreneko ur-
teei izugarrizko garrantzia ematen die, nortasun emotiboa eta bizitza guzti-
rako harreman sozialak zehazten dituztela uste duelako. Freudek oinarrizko
hiru garapen etapa proposatzen ditu: haurtzaro goiztiarra, haurrak bost urte
dituen arte luzatzen dena; sortasun aldia, 12-13 urteraino iristen dena; eta,
azkenik, pubertaroa.

Geroago, Ericksonek (1971) garapen sozialaren teoria psikoanalitikoa bir-
formulatu zuen zahartzaroan amaitzen den eredu global batean, baina lehe-
nengo etapek multzo osoan duten garrantzia bereziki azpimarratu zuen.
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Ericksonek esaten du etapa bakoitzean pertsonak garapen krisialdi bat gain-
ditu behar izaten duela, Piagetek adimenaren garapenari buruz zioen beza-
la; subjektua dagokion etapak berezkoa duen dikotomiaren mutur batetik
bestera pasatzen da, 12.2 koadroan ikus dezakegunez.

Esparru psikoanalitikotik kanpo, baina oraindik ikuspegi psikodinami-
koaren barruan, Wallonek (1965) proposatutako garapen sozialaren etapak
gogora daitezke. Wallonek haurrak beste baten menpe dagoen subjektu
bat izateari utzi eta bere nortasuna duen subjektu bat –besteekin lanki-
detzan aritzeko gai dena– bilakatzeko zein urrats eman behar dituen
azaltzen du.

Lehenengo urtean zehar haurrak etapa emozional bat igarotzen du, bere
ingurunearekin erabateko sinbiosi afektiboan baitago, eta ezin ditu agente
fisikoek edo pertsonek eragiten dizkioten emozioak bereizi. “Ni eta gaine-
rako denak” bereizteko lehenengo urratsa bigarren urtetik aurrera ematen
du eta horrek ingurunearekin aurrez aurre jartzea esan nahi du (“aurkaritza-
krisialdia”); aurkajartze hori hurrengo urtean iristen da goren puntura, eta
haurrak bere nortasuna finkatzeko egiten duen ahalegina da. Etapa hau be-
har bezala gainditzea garrantzitsua da etorkizunean nortasun aske eta kola-
boratzailea eduki ahal izateko; bestela, baliteke besteei sistematikoki aur-
kajartzeko joera izatea.

Hiru urtetik aurrerako jolasa lankidetza sozialerako lehenengo urratsa da,
hasieran espazio bera konpartitzea besterik ez bada ere, haurrek “paralelo-
an” jolasten baitute, inongo elkarreragin sozialik gabe; elkarreragin soziala
ez da egonkortasunez sortzen haurrak sei edo zazpi urte dituen arte. Lau ur-
tetik aurrera, haurra bere inguruko edo miresten dituen pertsonak imitatzen
hasten da (gaur egun, batez ere, komunikabideen bitartez); horrek jada bi-
zitza sozialean sartzeko nahia adierazten du.

Soziabilitate egozentrikoa haurra eskolan hasten denean probatzen da
–gaur egun 3 edo 4 urterekin–; eskolan, taldearen kontzeptua indartu egiten
da haurrarengan, eta gauzak nahiz bere ingurukoen afektua konpartitu egin
behar izaten ditu. Eskola, beraz, sozializazio goiztiarraren faktore garrantzi-
tsu bat da, are gehiago kontuan hartzen badugu gaur egungo familiek haur
gutxi izaten dituztela, eta haurrek anai-arreba edo senitarteko gutxi izaten
dituztela haurren arteko harreman estua izateko.

Zortzi edo bederatzi urterekin Wallonek jada “ni baloreanizdunaz” hitz
egiten du, hau da, aldi berean seme edo alaba, ikasle, herriko edo auzoko tal-
de bateko kide, hezkuntza ez-formaleko instituzio bateko partaide, etab.
den niaz. Testuinguru sozial bakoitzaren baitan haurrak heldutasun soziale-
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ra iristeko gainditu beharko dituen gatazka desberdinak sortzen dira. Une
horretan paper garrantzitsua betetzen dute bizikidetza eta jolaserako arauek,
aurrerago ikusiko dugun kontzientzia morala ezartzen laguntzen baitute.

Hamar urtetik aurrera posible da talde lanak jarraitasunez egitea, nahiz
eta talde lan horiek lehenago ere hasten diren, harreman sozialetan eta tal-
dearen bereizgarri diren adiskidetasunezko harremanetan nolabaiteko egon-
kortasuna sortzen baita. Fase horri integrazio fasea deitzen zaio. Une horre-
tan kultura, arraza, eta abarrekin lotzen diren harreman sozialeko irizpideak
finkatzen dira eta, beraz, familian eta eskolan jasotako hezkuntza eraginak
erabakigarriak izango dira.

5. Garapen morala

Pertsonen eboluzio morala heldutasun prozesu batekin lotzen da; prozesu
horretan, geroz eta autonomia maila eta balore moralekiko konpromiso per-
tsonal handiagoa lortzen goaz. Argi dago, dena den, heldutasun prozesu hau
ez dela bat-batekoa, bizitako esperientzia sozialekin zuzenean lotuta dagoe-
la eta, bereziki, hezkuntzarekin zerikusia duela. Garapen moralaren etapa
ebolutiboen proposamenetan bi autore nabarmentzen dira: Piaget eta Kohl-
berg.

Piageten garapen moralaren teoriak halako paralelismo bat dauka gara-
pen kognitiboaren etapekin. Hala, errealismo moralekoa deitzen dion lehe-
nengo etapa bat aurkezten du, non arauak (eredua jolasaren arauak dira) ab-
solutu bihurtzen diren eta eztabaidaezintzat jotzen diren. Gero, era
progresiboan, subjektua eragiketa konkretuen etapa kognitiboan sartzen de-
nean, arauen ikuspegia aldatzen hasten da, eta alda daitezkeela onartzen da,
denak ados badaude; horrela, erlatibotasun moralaren etapan sartzen da, eta
hamaika-hamabi urte inguruan zehazten da.

Aurreko etapak beste ikuspegi batetik ere begira daitezke, subjektuak
arauarekin duen inplikazio pertsonalaren maila txikiago edo handiagoaren
arabera. Hala, Piagetek (1968) moral heteronomo edo dependentziazko
moralari buruz hitz egiten du; moral heteronomo hori arauaren kanpotiko
inposizio batek eragindakoa da eta araua automatikoki eta hausnarketarik
egin gabe betetzera bultzatzen gaitu. Moral mota hori hezitzailearen eta
hezigaiaren artean dagoen norabide bakarreko errespetuarekin ere bat da-
tor.

Alderantziz, moral autonomoaren oinarriak arauaren hausnarketa eta el-
karrekiko errespetua dira, eta beraz, ez da beharrezkoa kanpoko presioa
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arauak bete daitezen, beharrezkoak eta egokiak direla sinestea nahikoa arra-
zoi da betetzeko. Moral autonomoak lankidetza soziala eta elkarri laguntzea
errazten ditu.

Bi moral mota hauen artean, Piagetek berak tarteko etapa baten beharra
adierazten du; etapa horretan arau mota desberdinak bereizi egiten dira, eta
batzuk beraien berezko balioarengatik betetzen diren artean, beste batzuk
inposizioz betetzen dira.

12.3 Koadroa

Mailak Arrazonamendu etapak
I maila: konbentzional aurrekoa 1. etapa: zigorraren beldurrak eragindako 

obedientzia
2. etapa: elkarrekikotasun-morala 

II maila: konbentzionala 3. etapa: besteen itxaropenetara 
moldatzea

4. etapa: aginte sozialari errespetua
III maila: konbentzional ondokoa 5. etapa: denek onarturiko arau orokorren 

balorazioa
6. etapa: printzipio etiko unibertsalak  

Parekoen arteko harremana eta subjektuaren inguruko hezkuntza agin-
tearen mota faktore erabakigarriak dira moralaren esparruan dependentzia-
tik autonomiara igaro ahal izateko.

Kohlberg-en garapen moralaren teoria (1992) Piageten ereduaren ebolu-
ziotzat jo daiteke; hura nerabezaro aurrean bukatzen bazen ere, haren gara-
pen kognitiboaren etapa berberak jarraitzen ditu. “Dilema moralak” edo
konponbide bat aukeratu behar den egoerak aurkezteko teknikaren bidez,
eta hautatzen duten konponbidearen arabera, subjektuak garapen moralaren
etapa batean edo bestean kokatzen dira; moralaren garapenaren etapa ho-
riek balio unibertsala dute, eta kultura zehatzak alde batera uzten dira.
Kohlbergek proposatutako etapak 12.3 koadroan azaldu ditugu.

Azkeneko etapara iristea zaila da eta garapen moralaren maila utopikoa
adierazten du. Eboluzioa hezkuntza moralaren bidez bultzatzen da, eta ho-
rretarako Kohlbergek berak jarraibide asko eman zituen, esaterako, egoera
moralak beti ikasleak dauden maila baino altuagoan dauden aukerekin ez-
tabaidatu behar direla zioen, adibidez, ohitura moralen praktika (Puig,
1996).
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6. Ikaskuntza estiloak

Hezkuntza praktikarako bereziki garrantzitsua da hezigaiaren ikasteko mo-
dua ezagutzea –hezigaia edozein adinetakoa delarik ere– planteamendu pe-
dagogikoetara ohitu dadin: baliabideak, metodologia, orientazioa, etab. Ho-
rri ikaskuntza estiloak –edo estilo kognitiboak– deitzen zaio, eta hainbat
sailkapen ditu.

Ikaskuntza estiloak bi muturreko ezaugarriak dira, eta horien arabera,
subjektuak mutur batetik edo bestetik hurbilago kokatzen dira. Jarraian eza-
gunenak aztertuko ditugu.

a) Hausnarketa/bulkada. Subjektu batek arazo bat konpontzeko eran-
tzun edo hipotesia emateko behar duen denboraren arabera, mutur
batetik edo bestetik hurbilago egongo da. Subjektu erreflexiboek
erantzunak ematen denbora gehiago pasatzen dute, aukera onena zein
litzatekeen hausnartzen baitute; subjektu oldarkorrek, aldiz, plantea-
tzen zaizkien egoerei erantzun bizkorra ematen diete.

Hezkuntza praktika estilo baterako edo besterako informazioa pro-
zesatzeko era desberdinez osatua dago. Subjektu oldarkorrek egoerak
era globalagoan hautematen dituzte, eta horregatik irtenbide presaz-
koagoak ematen dituzte; subjektu erreflexiboek, aldiz, era analitikoa-
goan jokatzen dute, xehetasunei arreta ematen diete eta, beraz, den-
bora gehiago behar dute beraien erantzunak emateko. Begi-bistan
dago horrek guztiak eragina duela hezkuntza praktikan (Kogan, 1981).

Estilo batekoa edo bestekoa izateko oinarri biologiko batzuk egon
badaitezke ere, horien finkatzea oro har alde psikologikoari zor zaio,
adibidez, eginkizunean duen inplikatze maila –hau da, arazoak era-
gozten saiatzean hausnarketa handiagoa egitea– eta lehia akademiko-
ak sor dezakeen herstura edo antsietate maila, hau da, erantzunak al-
bait azkarren ematea besteek ezjakintzat jo ez dezaten (Beltrán eta
beste, 1987, 299. or.).

Ezin dugu ondorioztatu hausnarketa/bulkada oro har adimenarekin
zuzenki loturik dagoenik. Dena dela, badirudi zalantza sortzen duten
eginkizunak hausnarketarekin positiboki lotzen direla, eta erreflexi-
bo-motako subjektuek emaitza hobeak izaten dituztela arreta eta iku-
sizko antolaketa probetan (Torre eta Mallard, 1991, 46. or.). Denbora
aurrera joan ahala, bulkadak gutxitu egiten dira hausnarketaren mese-
detan bereziki eskolako hezkuntzaren eraginez, oldarkorrak diren
haurrak arazo handiagoak izaten baitituzte eskolako praktikan.
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12.4 Koadroa

Eremuaren menpeko Eremuarekiko independenteak
subjektuak diren subjektuak

• Eduki soziala duen materiala • Eduki soziala duen materialari arreta
ikasten hobeak dira. jartzeko laguntza gehiago behar dute 

agian.
• Kanpotik zehaztutako egitura, • Beraiek zehaztutako helburuak

helburuak eta errefortzua behar eta errefortzua izan ohi dituzte.
dituzte.

• Kritikek eragin handiagoa dute • Kritikek ez dute halako eraginik 
beraiengan. beraiengan.

• Egituratu gabeko materiala • Egituratu gabeko egoeretan beraien
ikastea zailagoa egiten zaie. egitura ezar dezakete.

• Agian mnemoteknia erabiltzen • Egoera bat aztertu eta berrantola 
erakutsi behar zaie. dezakete.

• Emandako antolaketa onartu • Ziurrenik arazoak jarraibide
ohi dute, eta ez dira eta orientazio espliziturik gabe 
berrantolatzeko gai. konpontzeko gai izango dira.

• Agian arazoak konpontzeko 
jarraibide esplizituagoak 
behar dituzte.

b) Eremuarekiko menpekotasuna / independentzia. Ikaskuntzaren kon-
tzepzioan bi muturreko ezaugarri ezagun eta erabilienetako bat da,
ezaugarri pertsonal mota askorekin harremana baitu, nahiz eta eskola
errendimendua irakaskuntzan aplikatzen den metodologiaren arabe-
rakoa izango den.

Witkin eta beste batzuen iritziz (1977), eremuen menpekoen per-
tzepzioa globala eta zehaztugabea izan ohi da, eta eremuarekiko inde-
pendenteak direnek pertzepzio analitikoa dute eta testuinguru oroko-
rrak gutxiago baldintzatzen ditu. Estilo batek edo besteak dituen
inplikazio pedagogikoen laburpen bat ikus daiteke 12.4 koadroan
(Woolfolk eta McCune, 1983, 268. or.).

c) Pentsamendu konbergentea/pentsamendu dibergentea. Guilforden-
tzat (1970), deituriko pentsamendu dibergentea “eragiketa mentalen”
barruan sartzen da. Ezaugarri honek subjektuak bereizten ditu, bate-
tik, lehentasuna egoera ezagunenei ematen dietenak, eta, bestetik,
berria eta ustekabekoaren alde egiten dutenak. Pentsamendu diber-
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genteko subjektua sortzaileagoa da, eta fluentzia eta malgutasun
ezaugarriak lotzen dira berarekin.

Ezin dira adimena eta sormena zuzenki lotu, baina oso pertsona
adimentsuak bakarrik irits daitezke sormen handia izatera; aldiz, hain
adimentsuak ez diren pertsonak egoera estereotipatu edo ohiturazko-
ekin lotzen dira. Eta berriro ere aipatu behar dugu hezkuntzak pen-
tsamendu estilo hauen finkatzean duen garrantzia, sormena garatzeko
beharrezkoa baita erantzun berriak –eta ez aurrez zehaztutakoak–
ematea bultzatu izatea.

7. Autokontzeptua dimentsio pertsonal gisa

Gaur egun norberaren kontzeptua (autokontzeptua) finkatzeari buruzko
garapen azterketek garrantzi handia hartu dute, izan ere, autokontzeptua
pertsonalitate indibidualarentzat eta harreman sozialetarako erabakigarria
baita.

Autokontzeptua niaren eta ez-niaren arteko bereizketa da. Beraz, sub-
jektuak mundua eta besteak berarengandik bereizitako elementu gisa hau-
temateko gaitasuna duen arte ez da garatzen. Hasiera batean, autokontzep-
tua haurrak ezartzen du, besteek –bereziki, gurasoek eta ondoren bere
ikaskideek– beraz duten iritziaren arabera. Esperientziak onak badira, bere
sinesteen arabera garatuko da. Nerabezaroan autokontzeptuaren berrikus-
keta sakon bat egingo du, bere gorputzaren imajinaren eta besteekin ezarri
dituen harreman afektiboen arabera. Gaztaroan bere buruaren imajina fin-
katu egingo da, eta egonkortasunerako joera izango du.

Shavelson-en iritziz (1976), eskola urteetan dagoen hezigaiaren auto-
kontzeptua bi zatitan bana daiteke: eskolakoa edo akademikoa, eta ez-aka-
demikoa.

Eskolako autokontzeptua eskolaren arlo desberdinei dagokien jokaeran
oinarritzen da; aldiz, autokontzeptu ez-akademikoa bere parekoekin eta be-
re inguruko pertsona helduekin dituen harremanetan eta egoera fisiko eta
emozionaletan oinarritzen da. Hau guztia eskema baten bidez azaltzen da

Autokontzeptua hezkuntzaren emaitza da, baina, aldi berean, autokon-
tzeptuak ere eragina du hezkuntzan. Oro har, autokontzeptu ona duen ikas-
leak eskola errendimendu hobea izango du, nahiz eta kausa-efektu harre-
manik ezarri ezin den norabide bakar batean; hau da, autokontzeptuak
eskola errendimenduan eragina du, baina era berean, eskola errendimen-
duak indartu egiten du autokontzeptua.
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12.1 Irudia

Hezitzaileek eta irakasleek oro har paper garrantzitsua betetzen dute he-
zigaiaren autokontzeptua zehazterakoan. Giro atseginak sortzea, hezigaiaren
berezko nortasuna onartzea, jokabide positiboak indartzea, egoera lehiatsu
eta destruktiboak eragoztea, etab. hezigaien autokontzeptu positiboa gara-
tzeko lagungarri izaten dira. Alde horretatik, Beltrán eta beste batzuek
(1987, 297. or.) ondorengo hauek jotzen dituzte eskolaren printzipiotzat:
Egoeren ezaugarri ebolutiboak behar bezala ulertu beharko ditu ikasleen-
gan ohikoa den nahasketaren aurrean. Bizitzari garrantzi handiagoa emango
dio ikasleen behar eta interesetatik urrun egon ohi diren diziplina akademi-
koei baino [...] hezkuntzaren kontzepzio dinamiko bat izateko konpromisoa
hartuko du.

Laburpena

Gizakia da hezkuntzaren subjektu bakarra, bere burua perfekzionatzeko be-
har diren konplexutasuna eta plastikotasuna baitauzka, nortasuna ez baitago
naturak hertsiki determinaturik.

Hezkuntza subjektu bakoitzaren eta etapa ebolutibo bakoitzaren behar
propioei egokitu behar zaie, baina hori abiapuntua baizik ez da, haren eragi-
na erabakigarria baita etapa horiek gainditzeko. Maslowen beharrizanen hie-
rarkizazioari buruzko teoria oso argigarria da ulertzeko beharrizan horiek
asetzea bideratuko duten jokabideei begira motibazioak izan dezakeen pa-
peraz jabetzeko.

Garapen kognitiboa ulertzeko funtsezkoa da Piageten ekarpena, berezi-
ki inteligentzia medioari egokitzeko prozesu dinamikotzat hartzen zuelako;

Bere buruaren
kontzeptu orokorra

Ikaskideekiko
harremanak

Besteekiko
harremanak

Kontzeptu
soziala

Kontzeptu
akademikoa

Notak Eskolako
lanak egitea

Gaitasun
fisikoa Itxura fisikoa

Kontzeptu
fisikoa

Kontzeptu
emozionala

Bere
buruarengan
segurtasuna

Besteen
onespena
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hori, noski, egokitze eta asimilazio faseen ondoren gertatzen da. Piageten
etapa ebolutiboek eragin nabarmena izan dute material didaktikoen presta-
ketan eta eskola hezkuntzako planteamendu metodologikoetan.
Garapen soziala ikuspegi psikoanalitikotik azter daiteke, Freud edo Erick-
sonen teoriei jarraituz, edo bestela elkarreragin pertsonalaren ikuspegi her-
tsiagotik, Wallonen kasuan bezala. Horri dagokionez, gogoratu behar da hez-
kuntza funtsean sozializazio lan bat dela; horrenbestez, haren jardunaren
ondorioz hezkuntzaren xedea den ikaslea egozentrismo pertsonalaren be-
rezko etapak gainditu eta kooperazioaren eta konpromiso sozialen mundura
iritsiko da.

Ikuspegi sozial beretik nortasun moralaren garapena azter daiteke; horre-
tan, erreferentzia komuna dira Piaget eta Kohlbergek proposaturiko esta-
dioak. Hezlearen ardura izanen da, hartara, mendetasun moralaren eta
arauak zigorren beldurrez betetzearen maila gainditu eta kontzientzia mora-
laren autonomia maila batzuk erdietsi, hain zuzen ere norberaren erabakiz
iristeko betetze moralera.

Pertsonen aniztasuna argi eta garbi agertzen da ikasteko estilo ezberdinei
erreparatuz gero. Bat baino gehiago dira ikasteko estiloak aipatzeko erabil-
tzen diren sailkapenak: erreflexibotasuna / oldarkortasuna, arloko mendeta-
suna / independentzia, konbergentzia / dibergentzia eta abar. Horiek guz-
tiek dikotomia bat erakusten dute, baina dikotomia hori praktikan mutur
baterako edo beste muturrerako hurbiltasun maila baten arabera baizik ez da
ikusten. Dena den, ikasteko proposamen metodologikoak subjektu bakoi-
tzaren estilo propioari egokitzea da egokitasunaren bermea, nahiz eta hez-
kuntzak beti estiloen oreka bat bilatu hezten ari den subjektuarengan.

Aprobetxamendu akademikoari buruzko auto-kontzeptu positiboaren
eragin positiboaren garrantzia aitortu izan dute autoreek, alde batera utzita
auto-kontzeptu positibo hori lortzeak norberaren oreka lortzeko daukan ga-
rrantzia. Nortasunaren ezaugarri hori iturri askotatik elikatzen da (Shavel-
son): eskolaren mundua, mundu fisikoa, mundu emozionala, soziala... hala-
ko moduan non testuinguru horiek guztiek eragina baitute auto-kontzeptu
orokorraren amaierako emaitzan. Berriz ere, hezleek eta hezkuntza testuin-
guruek eginkizun erabakigarria dute arlo honetan.

Ariketak

1. Aurkitu eskola ikaskuntzarako motibazio faltako kasu argi bat (edo hez-
kuntza ez-formaleko kasuren bat) eta saiatu asmatzen Maslowek aipa-
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tzen dituen oinarrizko beharren arteko bat edo gehiago bete gabe ote
dauden. Behar diren ondorioak atera.

2. Kohlbergen “dilema moralak” nerabe bati aplikatu, egiaztatzeko garapen
moraleko zein mailatan dagoen, autore beraren eskalaren arabera.

3. Informazio iturri ezberdinetan, bilatu “hezigarritasunaren” kontzeptua
eta hura gai honetan planteatutakoarekin alderatu. Behar diren ondorio
pertsonalak atera.
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13. Kapitulua

Hezkuntza prozesu bezala
JAUME SARRAMONA LÓPEZ

Ikuspegi askotatik begiratuz egin daiteke hezkuntza fenomenoaren
azterketa. Liburu honen lehenengo partean ikuspegi historikoa az-
tertu ondoren, bere alderdi prozesuala aipatu nahi dugu orain:
hezkuntza jarduera dinamiko bezala hartuta, hezitzailea eta hezi-
gaia errealitate fisiko eta sozialaren testuinguru batean kokatuz in-
bolukratzen dituena.
Hezkuntza hitzaren jatorri etimologikoan arakatuz antzematen da
jadanik alderdi dinamiko hori. Izan ere, hartzen badugu latinez-
ko educare aditza, horrek esan nahi ditu “hazi, jaten eman, erai-
ki...”, eta posible izan litekeen beste hitza hartzen badugu, hau ere
latinezkoa, educere hitza, horren esanahiak “garatu, erauzi...” di-
ra. Bi kasuetan azaltzen da subjektuaren barrutik (lehenengo ka-
suan) edo kanpotik (bigarren kasuan) sortzen den prozesua dela
hezkuntza.
Gaur egun ez da ikusten hezkuntzaren bi kontzepzio horiek kon-
trajarrita daudenik; prozesu interaktibo bezala hartzen da, hain
zuzen hezigaiak ingurunearekiko egiten duen prozesu bezala, bere
errealitate biologiko eta psikologikotik abiatuz; prozesu horrekin
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lortzen du bere garapen pertsonala (Castillejo, 1994, 18. or.). Ho-
ri guztia marko instituzional baten barruan gertatzen da, eta mar-
ko horretan ekintza planifikatu eta kontzienteki bere helmugak lor-
tzera bideratutakoak gertatzen dira gaia hezkuntzaren ingurukoa
denean; aldiz hori guztia oso modu difusoan gertatzen da gaia tes-
tuinguru soziala denean zentzu zabalean hartuta. Esan behar da,
hala ere, hezkuntza difuso edo informala espezifikoki hezitzaileak
diren erakundeetan ere sortzen dela, bere eguneroko dinamikaren
ondorioz eta giza harreman guztietan parte hartzen duten elemen-
tuen konplexutasunaren ondorioz (ikus 13.1 irudia).

1. Hezkuntza komunikazio prozesu bezala

Hezkuntzan interakzioaz hitz egiten hasiz gero, derrigorrean hitz egin behar
da komunikazioaz, eta ez bakarrik elkarren artean harremanetan dauden gi-
zakiek ezin dutelako ez-komunikatu, baizik eta komunikazioaren ikuspegi-
tik egindako analisiak aukera handiak eskaintzen dituelako hezkuntza
ekintza ulertzeko eta hobetzeko.

Ikuspegi desberdinak daude komunikazioari eta honek hezkuntzarekin
dituen loturei buruz. Gogora dezakegu filosofiaren arloan orain dela urte
batzuk Redondok (1959) planteatu zuena: perfekzioren baten komunikazio
intentzional bezala hartzen zuen hezkuntza, agustinismoaren tradizio guztia
jasoz; orain ordea, bere inplikazio moralaren alderdia ukatu gabe ere, ikus-
pegi teknikoagoa interesatuko zaigu, komunikazioaren prozesua profesiona-
lek egiten duten irakaskuntza/ikaskuntzaren prozesuarekin lotzeko aukera
emateko balioko duena.

Komunikazioaren teorian oraindik erabilgarriak izaten jarraitzen dute
Shanon-en (1981) eta Schramm-en (1982) eskema jadanik klasikoek. Berro-
geiko urteetatik aurrera garatu ziren eta komunikazio prozesuan parte har-
tzen duten funtsezko elementuen azterketa analitikoa egiteko bidea jarri
dute; zehazki esanda, hauek dira elementu horiek: igorlea (I), igorlearen in-
tentzioa (In), mezuaren kodeketa (Ko), mezua (M), transmisio kanala (T),
mezuaren dekodeketa (D), hartzailea (H), lortutako emaitza (L), prozesuan
interferitzen duten hesiak (P) eta perturbatzen duten hotsak (Ho) (ikus 13.2
irudia). 
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13.1 Irudia

Eskema hori konplexuagoa da mezuak bi direkzioetan zirkulatzen hasten
direnean; orduan prozesua alderantzikatu egiten da eta hartzailea igorle eta
alderantziz izatera etortzen dira. Orduan komunikazio direkziobikoaren aurre-
an aurkitzen gara, hala hezkuntzaren kasuan adibidez, nahiz eta prozesu oso-
aren multzoan hezigaia gehiago izaten den hartzaile igorle baino; beti gera-
tzen zaio, ordea, bere rola alderantzikatzeko aukera iraunkorra (ikusi 13.3.
irudia).

Hezkuntza komunikazioaren ikuskera direkziobikoa hasieran aipatu du-
gun ikuspegi interaktiboarekin lotzen da garbi-garbi, eta baita elkarrizketa
irekiarekin ere, bestearen manipulazioari kontrajarritako printzipio bezala
hartuta. Prozesu guztia hobeto ulertzeko, komunikazioan parte hartzen du-
ten elementu desberdinek jokatzen duten rola aztertuko dugu laburki, eta
elkarren arteko menpekotasunak bide batez.

13.2 Irudia
Komunikazio direkziobakarraren oinarrizko eskema

13.3 Irudia
Komunikazio direkziobikoaren oinarrizko eskema
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A) Igorlea. Komunikazioa erabakitzen duen hasierako elementu bezala
azaltzen da, bera baita mezuak planifikatu, kontrolatu eta bidaltzeko ardu-
raduna. Komunikazioaren iturria da. Bere efikazia, ordea, hainbat faktoreren
menpe dago eta, hezkuntzaren kasuan, guztiz determinatzaileak gertatzen
dira.

Lehenengo lekuan intentzionalitatea dago, komunikazioarekin lortu nahi
diren helburuak alegia. Hemen sartzen dira bai asmo esplizituak (kontzien-
teak) eta bai inplizituak (inkontzienteak), prozesu guztia gidatuko dutenak.
Helmugak garbi izateak emaitzen egokitasuna juzgatzeko balioko du; hala
ere hezkuntza komunikazio direkziobikoan helmuga horiek ez dute mugi-
gaitzak izan behar, eta hartzaileak (hezigaiak) bere helmugak jarri ahal izan-
go ditu.

Ondoren mezuak kodetzeko trebetasuna etorriko da, hartzailearengana
ondo irits daitezen behar dena alegia. Igorle-hezitzaileak hizkera desberdi-
nak erabiltzeko duen gaitasun linguistikoa azaltzen da hemen: ahozkoa,
idatzia, grafikoa, mimikoa, keinuzkoa, etab, mezuaren izaerarekin eta hezi-
gaiaren ulertzeko gaitasunaren arabera egokiak direnak. Kodetzeko gaitasun
honek gehien komeni dena aukeratzeko ahalmen teknikoa eskatzen dio he-
zitzaileari, baina baita testuinguru sozialarekiko inplikazioa ere, talde sozia-
lak mantentzeari buruz ekar ditzakeen ondorioekiko inplikazioa, taldeak in-
tegratzea edo marjinatzea. Hainbat estudiotan frogatu denez, erabiltzen ari
denaren maila kulturalaren adierazpena da hizkuntza, eta hezigaien ohitura
eta aukerabideetara egokituta ez baldin badago, ekar dezake horiek eskola-
ko hezkuntza zirkuituetatik marjinatzea (Bernstein, 1977).

Hezitzaileari igorlea den neurrian eska dakizkiokeen baldintzak mezuak
osatzen dituzten edukiak menperatzea da. Horrek eskatzen du bere arlo ho-
rretan domeinu kulturala izatea, alegia komunikazioaren teknika konkre-
tuaz gainera hori ere menperatzea: kanalen hautaketa, transmisio-modua,
prozesuaren kontrola, etab., eta baita hezigaiaren eta ingurunearen ezauga-
rriak ezagutzea ere. Multzo oso hori sartuko litzateke hezitzaileari irakas-
kuntzako profesional den neurrian eska dakizkiokeen gauzen artean, komu-
nikazioa honela planteatzen bada behintzat, prozesu didaktiko bezala.

Hezkuntza, oro har, eta irakaskuntza, partikularrean, ez dira beti zuzene-
ko komunikazio bidez egiten, bertan egonez. Hor dago “urrutiko hezkuntza”
bere modalitate desberdinekin, garapen maila garrantzitsua lortu du jadanik
eta hazten joateko perspektiba handiak ditu, eta hezitzaile profesionalak ho-
riei erantzuteko gauza izan beharko du, horri dagozkion komunikabide ego-
kiak erabiltzeko prestakuntza espezifikoa bereganatuz. Sare informatikoek
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ahalbidetu dituzten “alor birtualak” izateak komunikazioa denbora errealean
posible izatea egiten du, baldintza espazial guztiak gaindituz. “Pakete di-
daktiko autoformatzaileak” dira, euskarri batekin edo gehiagorekin, subjek-
tu hartzailearen kontrol esklusibopean lorpen didaktikoetara iristeko aurre-
determinatua dagoen komunikazioaren beste bertsio bat.

Igorleari eta bere baldintzei buruzko atal honen barruan ezin da inola ere
ahaztu jarreren kontsideraziopean azaltzen den guztia. Hemen sartuko lira-
teke, adibidez, hezigaiek lor ditzaketen emaitzei buruzko igurikapenak eta
hezitzaileak bere buruari dagokionez dituen gaitasunei buruzko konbentzi-
mendu pertsonala. Bi elementu horien joera da komunikazio efikaza posible
egiteko beharrezkoa den konfiantzazko giroa eratzea, edo ez, hezi behar di-
ren subjektuek ikasteko dituzten aukeretan konfiantzarik ez izateak ezin-
bestez ekartzen baitu benetan lor daitezkeenak baino txikiagoak izango di-
ren emaitzak lortzea, eta halaxe frogatu zuten Rosenthal eta Jacobsonek
(1980) “Pygmalion efektua” deituarekin, “profezia autobete” bezala hartzen
denaren bidetik.

Hezkuntza komunikazioko prozesuari dagokionez desiragarriak diren ja-
rrerak, azken finean, hezitzaile-profesioarenganako konpromisozko jarrerak
izaten dira, oro har hartuta, eta azkenean kode deontologiko batekiko lotu-
ran gauzatzen dira, hezitzailearen kapituluan esaten zen bezala. 

B) Hartzailea. Hartzaileak justifikatzen du komunikazioa. Hezkuntzako
komunikazioan justifikatu dugu printzipioz hezigaia dela hartzailea, nahiz
eta rol hori ez den betirako izaten eta igorle rola ere bete beharko duen mo-
mentu jakin batzuetan.

Nolabaiteko paralelismoa ezar daiteke igorlearentzat komunikazio efika-
za lortu ahal izateko jarri ziren baldintzen eta hartzaileari eska dakizkiokeen
baldintzen artean. Beraz, hizkuntza ondo menperatu beharko du mezuak
ulertzeko (dekodeketa) eta horiek onartzeko aurrejarrera izan behar du. Eta
bigarren atal honetan ere berdin-berdin hitz egin daiteke mezuei eta igorle-
ari buruzko igurikapenez. 

Hezkuntzaren arlo hertsian kokatuz, esandako horrek guztiak zera dakar,
hezigaiak kode linguistiko egokiak eduki behar dituela eta hezitzailearen
erantzukizuna izango dela aurrejarrera positiboa (motibazioa) lortzea igor-
tzen zaion mezuarentzat, eta hori bere eragina onartzeko errespetua duen
igorlea baldin bada. 

Autoformazioaren erako komunikazio eskemetan, mezuak aurrez kode-
tuta daudenez, halakoetan hezigaia izaten baita prozesua zuzentzen eta kon-
trolatzen duena, igorlearen eta hartzailearen rolak nahastu egiten dira, nahiz
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eta zentzu hertsian beti izaten den kanpoko igorle bat mezua kodetu duena,
kanala erabaki duena, etab. Igorlearen eta hartzailearen rolen konfluentzia
horren inguruan beste urrats bat ematen da pertsonabarruko komunikazioan
(Applbaum, 1973), alegia subjektu batek bere buruarekin hitz egiten due-
nean egoera konplexuak aztertzeko, erabakiak hartzeko, egoera posibleak
aurreratzeko, etab. Puntu honi buruz komeni da azpimarratzea ezen hezi-
gaiaren garapen progresiboa lortu nahi duen hezkuntzak iritsi beharreko
helmuga bezala planteatuko duela hezigai horrek ekimen-mailarik handie-
na onartzea komunikazioan, eta ikaskuntza jarduera erreflexibo bihurtzea,
etengabeko barne-elkarrizketa egingo duen jarduera.

Hartzailearen parte osagarria izango dira komunikazioaren –gure kasuan
hezkuntzaren– emaitzak, beti mezua jasotzen duen subjektuak sortutako
(jeneralean “birsortutako”) produktuak diren neurrian. Emaitza horiek des-
berdinak izango dira komunikazioa bera nolakoa den kontu eta hartzaileak
horretan izan duen egitekoa, aktiboagoa edo motelagoa, zer izan den kontu;
hartzailearen ekimena zenbat eta handiagoa, orduan eta konplexutasun han-
diagokoak eta integrazio pertsonal handiagokoak izango dira lorpenak.

C) Mezua. Komunikazioaren barruan bidezko kanaletatik transmititzen
den informazio, ekintza-eredu eta baloreen multzoa da mezua. Hezkuntza
formalera etorriz, curriculumaren edukiak dira mezuak.

Beti izaten da erabaki garrantzitsua zer komunikatuko den erabakitzea;
erabaki hori, hala ere, ez da komunikazioaren gainerako elementuetatik as-
ke egoten, bereziki lortu beharreko asmo eta erabilitako kode eta kanaleta-
tik alegia.

Printzipioz, mezuak modu logikoan egituratu beharko dira mezuak esa-
nahia izatera iristeko. Hezkuntza komunikazioan aurretik egiten den plangin-
tzan sartzen da egiteko hori, baina horrek ez du esan nahi komunikazio proze-
suaren bitartean ere egiten ez denik, bere dinamikatik sortutako galdekizunei
erantzunez alegia. Egituraketa hori hainbat eratakoa izango da: eskema, fluxo-
grama, koadro sinoptiko, kontzeptu mapa, etab., eta ikaskuntza hartzailearen-
gan egituratzea izango da helburua (aurrerago ikusiko dugun bezala). 

Kontuan hartu beharreko beste irizpide bat transmisioaren sekuentzia-
zioa da, mezuak hartzailearengana zein ordenatan iritsiko diren zehaztea ga-
rrantzizkoa izan daiteke mezuak baitaratzeko orduan, eta hori beti hartu izan
da tradizionalki kontuan hezkuntza komunikazioaren arloan. Gauza erraze-
tatik konplexuetara, errazetik zailera, urratsez urrats joatea..., horiek izan di-
ra kontuan eduki beharreko printzipio didaktiko orokorrak; baina ez dira ab-
solutizatu behar eta batzuetan komeni da globalizazioa aukeratzea gero
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prozedura analitikoagoetan sartzeko. Badaude ikaskuntzako teoriak aukera
baten eta bestearen egokitasuna abalatzen dutenak, nahiz eta auzitan dau-
denen izaerak berak eta hezigai hartzailearen ezaugarriek gomendagarriagoa
egingo duten bat edo beste.

D) Kanala. Izen horrekin zera ulertu nahi da, mezuak bere helburura iris-
teko erabiltzen duen euskarria. Lehen esan dugunez, ordea, ez dira justapo-
sizio hutsez elkartzen diren elementu independenteak, elkarren gain eragi-
na dutenak baizik. Mezu bat desberdina izango da aukeratzen den
kanalaren arabera; hori esaten du MacLuhan-en (1969) printzipio ezagunak:
“bidea da mezua”. Kanala –edo bide didaktikoa– aukeratzea erabaki tekni-
koa da, izan ditzakeen inplikazio ekonomiko guztiak alde batera utzita.

Erabilitako kanal motak ekartzen du bere komunikazio sistema espezifi-
koa. Ahozko komunikazioaren kasuan soinu-bibrazioen transmisioa posible
egiten duen airea bera hartzen da kanal bezala, baina beste euskarri batzuk
erabiltzen hasi orduko, adibidez arbela, gardenkiak, diapositibak edo bide-
oa, orduan egoera gero eta gehiago nahasten hasten da. Testu inprimatuak
mezuen oinarrizko euskarri izaten jarraitzen dute, dela ahozko komunika-
zioaren osagarri bezala, edo dela sistema autoformatzaileetan ikasteko fun-
tsezko baliabide bezala. Eta ezin ahaztuko ditugu masa-komunikabideak
ere, hala nola irratia, telebista eta telefonoa, kasu askotan orain ia alde bate-
ra geratu direnak komunikazio telematikoaren aurrean. “Kanal digitalak”
deitzen direnak izango dira, berehala, medio horietan guztietan erabiliko di-
ren euskarriak. 

Ez gara hasiko kanal edo medio bakoitzaren ezaugarriak aztertzen. Ba-
kar-bakarrik esan ezen gehientsuenak dualismo baten barruan mugitzen di-
rela: komunikabide masibo izan, guztientzat mezu bateratu batekin; edo
modu pertsonalizatuan, “deszentralizatuta”, erabiltzeko aukera izan, sub-
jektu hartzaile bakoitzak erabakiz, alegia, noiz, non eta zein erritmorekin
erabiliko dituen. Cloutier-ek (1973) jadanik hirurogeita hamarreko urteen
hasieran self-media delakoen edo komunikazio indibidualaren garai bezala
kalifikatzen zuen aroan gaude. Dualtasun funtzional hori izan da urrutiko
irakaskuntza sistemen bultzatzaile handia; eta honek erantzuten ditu hel-
duen etengabeko prestakuntzaren premia asko.

Hezkuntza komunikazioak kontsumoaren presioa nozitzen du, zalantza-
rik gabe, baliabide modernoak eta kostu ekonomiko handiagokoak erabil
ditzan egiten zaiona, bizitza sozialeko beste eremu batzuetan gertatzen de-
naren bidetik. Ardura duten profesionalek egin beharko dute baliabide ego-
kien eta ahalik eta merkeenen aukera hezkuntza teknologiak berak aldarri-
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katzen duen baliabideen optimizazio desiragarriaren bidetik, hain zuzen tek-
nologia egokiari erreferentzia egiten dionean (Sarramona, 1990).

2. Ikaskuntza prozesu interaktibo bezala

Administrazioaren curriculum proposamena garatzen duten dokumentuetan
bai eta gaur egungo ikaskuntzaren ikuskera edo kontzepzioekin lotuta dau-
den argitalpen gehientsuenetan ere, ikaskuntzaren ikuspegi aktiboa aipa-
tzen da, ikasleak eskura duen ezagutza “eraikiz” edo “berreraikiz” ikasten
baitu. Honi ikaskuntzaren kontzepzio konstruktibista deitu diote.

Esan genezake konstruktibismoa ikaskuntzaren teoria zehatz bat baino
gehiago enfoke psikopedagogikoa dela, ikasten duen subjektuaren rol akti-
boa azpimarratzen duena. Nola burutzen da ezagutzaren delako “eraikun-
tza” hori ikasten duen subjektu bakoitzarengan? Bada, ingurune fisiko eta
sozialarekiko interakzioarekin; horrek esperientzia esanguratsuen eta eza-
gutza egituren multzo bat ematen dizkio subjektuari.

Vigotski (1896-1934) da ikaskuntzaren oraingo ikuspen honen aurrekari
garbia, hura urrundu egin baitzen bere garaiko joeretatik, alegia kontzeptuak
estimuluen eta erantzunen arteko konexioetatik abiatuz eratzen direla esate-
ko joeratik, eta subjektuak bere jarduera pertsonalari esker zeinu kulturalen
bitartez lortzen duen esanahien “berreraikuntzaren” ondorioz sortzen direla
ulertu zuen (1977). Autore horrek esaten duen bezala, ordea, zientifikotzat
kataloga genitzakeen kontzeptuak elaboratzea ez da eginkizun espontaneoa,
baizik eta pentsamenduaren egituraketan egindako fase serie baten emaitza;
beraz, gainditu egin beharko dira abstrakzio inkonexuak eta “pseudokon-
tzeptuak” benetako kontzeptu zientifikoetara iritsi ahal izateko.

Piaget da funtsezko beste autore bat pentsamendu konstruktibistaren ar-
loan. Orain, ordea, Piageten ikaskuntzari buruzko teoria konplexu osoa
azaltzen hasi gabe, zuzenean subjektu ikastunaren perspektiba aktiboarekin
lotzen diren printzipioak aipatuko ditugu.

Piageten arabera, subjektuak hartzen duen ezagutza berri oro bere aurre-
ko egitura mentalekin lotzen da asimilazio prozesu baten bitartez. Kanpotik
datorren informazio berri hori asimilatu ahal izateko, ordea, subjektuaren-
tzat esanahi bat izan behar du, hau da, potentzial sinboliko bat. Asimilazio
hori egokitzapen prozesu batekin osatzen da, subjektuak lehendik zeuzkan
ekintza-eskemekin; hortik dinamika edo interakzioa sortzen da, eta hori da
prozesu berrien bidez aurreratzen uzten duena.
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Ikaskuntzak ikuspegi konstruktibistan dituen printzipio nagusien sintesi
bat honako hau izan liteke:

a) Ikasten ari den subjektua modu aktibo eta selektiboan jartzen da eza-
gutza objektuaren aurrean eta aurrez dauzkan eskemek ematen dio-
ten esanahiaren arabera asimilatzen ditu.

b) Bai ikaskuntza prozesua eta bai prozesuaren emaitzak ikasten ari den
subjektuak aurretik dituen ezagutzen menpe daude neurri handi ba-
tean. 

c) Ikasitakoak zerbait esan nahiko du subjektuarentzat lehendik dauz-
kan ezagutzen arabera egituratu eta antolatzen dituenean.

d) Ikaskuntza prozesuan pixkanaka eraikitzen joaten dira egitura be-
rriak, gero eta konplexuagoak eta goragoko mailakoak, hain garatuak
ez dauden aurrekoetan oinarrituta.

e) Subjektuak egitura berriak eraikitzera jotzen du aurrekoek ez diotela
balio egiaztatzen duenean.

f) Jarduera kognitibo autoestrukturatzailea da ikastea, eta ez harrera pa-
siboko prozesua.

g) Subjektua den arren bere ikaskuntzaren eraikitzailea, ikaskuntza hori
baldintzatuta egoten da bai barruko aldagaiengatik (heldutasuna, gai-
tasuna, faktore emozionalak...) eta bai kanpokoengatik ere (ingurune-
aren testuingurua, baliabideak, pertsonarteko harremanak...).

Hala ere, Bigotskiren teoriari hertsiago lotuz, esan daiteke konstruktibis-
mo “intrasubjektiboa” ematen dela, “subjektua/objektua” elkarreragina
kontuan hartzen den neurrian; aldiz, Piageten teoriara gehiago hurbilduz
konstruktibismo “intersubjektiboa” ematen dela esan beharko dugu, sub-
jektua/objektua/subjektua motako erlazioa izaten duena, edota gaur egun
ikaskuntza kokatua (Rogoff, 1993) deitzen den mota horretakoa. Hala ere, bi
ikuspegiak ederki osa daitezke elkarren artean, batez ere kognizio edo eza-
gutza prozesuaren momentu desberdinak hartzen badira kontuan. Aurrera-
go helduko diogu berriro gai honi.

2.1. Nola lortu ikaskuntza esanguratsua?

Hezkuntzako Ministerioak Bigarren mailako irakaskuntzaren erreforma-
rako aurkeztu zuen “oinarrizko curriculum diseinuaren” proposamenean ho-
nako hau planteatzen zen:
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Esku harmen psikopedagogikoaren bigarren printzipioa ikaskuntza esan-
guratsuak eraikiko direla ziurtatzeko premiari dagokiona da. Irakaskuntza
eta ikaskuntzako prozesuak eman ditzake bai ikaskuntza esanguratsuak eta
bai ikaskuntza errepikapenezkoak. Ikaskuntzako material berria modu
esanguratsu eta ez arbitrarioan erlazionatzen bada ikasleak lehendik da-
kienarekin, horren aurreko egitura kognitiboan asimilatu eta txertatzera
irits daiteke, eta orduan ikaskuntza esanguratsua lortuko da, aurreko egi-
tura aldatzeko gai izango dena eta, aldi berean, iraunkorra eta sendoa izan-
go dena (32. or.).

Testu honetan garbi ikusten da lehen komentatu dugun Piageten ikas-
kuntzaren teoriarekin lotu nahi dela. Ikaskuntza esanguratsuaren lorpen pro-
posamen hori gauzatzeko, ordea, bereziki egokiak dira Ausubelen eta bere
lankideen (1977) proposamen didaktikoak, ondorengo jarraibide hauetan la-
bur daitezkeenak:

– Ikaskuntza berri oro aurrekoekin lotu behar da modu logikoan, eta
ikaskuntzaren “antolatzaileak” deitzen diren horiekin lortzen da hori;
lehendik baitaratutako ezagutzen eta proposatzen diren beste berrien
arteko lotura egiteko erabiltzen dira. Horrek eskatzen du irakasleak
ezagutu egin beharko dituela, hasierako diagnostikoa eginez, ikasleak
lehendik dauzkan ikaskuntzak zein diren, eta gero horietatik abiatu
beharko duela. 

– Irakasleak aurkezten dituen informazioek modu logikoan egon behar
dute egituratuta, eta eskemak, laburpen koadroak, “kontzeptu ma-
pak” eta honelakoak erabiliz lortzen da hori.

– Ahozko azalpenak osatu egin beharko dira euskarri ikus-entzunezko-
ekin, marrazki, eskema, etab.ekin.

– Informazioak adibideekin jantzi behar dira, ikaslearen inguruko erre-
alitatearen testuinguruan txertatzen lagun dezaten.

– Adibideetatik printzipio inklusiboetara iritsi beharko da, konstata-
tutako antzekotasunak eta desberdintasunak orokortzen lagun de-
zaten.

– Material didaktikoak erabiltzen direnean, material horiek barrutik an-
tolatuta egon behar dute, hain zuzen elementu bakoitza logikaz erla-
ziona dadin gainerakoekin, eta gainera ikaslearen mailara egokitutako
hizkera erabili beharko da, termino berri guztiak ulertzen lagunduko
duten testuinguru batean kokatuz.

– Ikasleak bere inguruan duen testuingurua kontrolatu beharko du ira-
kasleak, informazioak aurkezteko zirkunstantziak eta momenturik
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egokiena zein diren berak zehaztuz, eta informazio horiek beti aurrez
antolatuz.

Arau didaktikoen multzo horrek lagundu egingo du Ausubelek hitzezko
ikaskuntza esanguratsua deitzen duena lortzen, ez delako informazioen atzi-
pen hutsa lortu nahi izaten, egitura logikoa eta koherentea izatea baizik au-
rretik bereganaturiko informazioen eta berrien artean.

Hala ere, ez dira ikaskuntzaren printzipio konstrukbista guztiak esa-
nahiaren planteamendu kognitibo hauetan jasota geratzen; horrek kontzep-
zio pertsonartekoenenari emango lioke erantzuna. Inguruarekiko interakzio
bezala ulertutako ikaslearen jarduerari ere erantzuteko –kontzepzio pertso-
nartekoagoa alegia– eta elaborazio kontzeptualaren etapa desberdinak gain-
ditzeko, deskubrimenduzko ikaskuntza deitzen denaren ahalbideak hartu be-
harko dira kontuan.

2.2. Nola lortzen da deskubrimenduzko ikaskuntza?

Deskubrimenduzko ikaskuntza da antolamendu sinbolikoko prozesu baten
bidez lortzen dena eta ezagutza zientifikoa elaboratzeko ikertzaileek jarrai-
tzen dutenarekin antza handia dauka. Benetan ez da ikasleak orain arte inon
ez zegoen ezagutza bat “deskubritu” egin behar duenik esaten, baizik eta
ekimen pertsonaleko prozesu baten bidez iritsi beharko duela ezagutza ho-
rretara. Oinarrizko printzipio bezala hartzen da ikaslea dela ikaskuntza pro-
zesuaren protagonista nagusia, eta prozesu horrek gehiago izan behar duela
ikasten jarraitzen lagunduko dioten trebetasun estrategikoak baitaratzea
ezagutzak metatzea baino.

Ikaskuntza esanguratsuaz aritzerakoan Ausubel aipatu bagenuen autore-
rik enblematikoenen artean, deskubrimenduzko ikaskuntzaz hitz egiterako-
an Bruner (1987) izango da haren pareko autorea; honek esaten du “gauza-
rik pertsonalena zera izaten dela, norberak aurkitu edo deskubritu duena”.
Horri buruzko arau didaktikoak honako atal hauetan labur daitezke:

– Aplikatutako metodologiak induktiboa izan beharko du nagusiki,
ikaskuntza espontaneoak baitaratzeko moduaren oso antzekoak ale-
gia: gauza zehatzetatik abstraktuetara, espezifikoetatik generikoetara,
partikularretik unibertsalera, adibidetik araura.

– Irakaslearen egitekoa ikaslea “deskubrimenduaren” bidean jartzea
da, eta horrek esan nahi du galdera motibatzaile eta desafiozkoak
planteatu behar dizkiola, eta ikaskuntza egoerak ikaslearen interesa
pizteko moduan antolatu beharko dituela.
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– Konpondu beharreko problema bezala planteatu behar dira ikaskun-
tza egoerak; problema horiek berez izan behar dute motibatzaileak eta
horren konponketa bere ekimenari esker lortu beharko du ikasleak.

– Berez baloratu behar den tasun edo kalitatea da intuizioa, problemak
konpontzeko norberak dituen estrategien elementu osagarri bezala.
Beraz, irakasleak “aurrera-saltoa” bultzatuko du, eman gabeko kon-
ponbide bidez gauza berriak sartzea.

– Curriculumari dagokionez, kiribilean egindako antolamendua propo-
satzen du Bruner-ek, hau da, diziplina desberdinek aurkez ditzatela
beren edukiak eskolaldi osoan zehar, hurrenez hurreneko konplexu-
tasun mailetan; era horretan kontzeptuen arteko erlazio berriak eza-
rriko ditu progresiboki ikasleak, bere garapen mailaren arabera.

Ikaskuntza esanguratsua eta deskubrimenduzko ikaskuntza elkarren au-
rrez aurre jar daitezkeen arren, arrazoizkoa da pentsatzea biek ere aplikatze-
ko aukera berdinak izango dituztela eskola mailako hezkuntzan, gaien eta
ikasleen ezaugarrien arabera betiere. Era berean, ikaskuntza mota horietako
bakoitza sustatzen duen metodologia baten aplikazioaren gauzarik nabar-
menena izango da garapen kognitiboaren aukera espezifiko batzuk indar-
tzea. Azalpenezko metodologiak, ezagutzen estrategia estrukturala susta-
tzen du bereziki eta informaziora erraz iristeko bidea ematen du, gogoan
hartzeko erraztasunak emanez bide batez. Metodologia induktiboak ikasle-
aren ekimen pertsonala bultzatzen du eta problemen konponketarekin lortuta-
ko estrategiak baitaratzea; bestalde, errentagarriagoa izaten da ikaskuntzan
estilo independentea duten ikasleekin eta hobeto aplikatzen da zientzia fi-
siko-esperimentaletan (Barrón, 1991).

3. Problema konponketa estrategia kognitibo bezala

Deskubrimendu bidezko ikaskuntza prozesuaz hitz egiterakoan problema
konponketaren estrategia aipatu den arren, merezi du horri arreta berezia
ematea ikaskuntza subjektuaren eta ingurunearen arteko prozesu interakti-
bo bezala hartzen denean ere. Izan ere, problemen konponketan oinarritu-
tako ikaskuntza baten proposamena “pentsatzen ikastea” edo, nahi bada,
ikasten ikastea sustatzearekin lotzen da. Vázquezek (1997, 23. or.) esaten
duen bezala, “problema konponketa prozesu bat da, zeinaren bitartez siste-
ma batek [...] bere ezagutzak eta bere trebetasunak erabiltzen ikasten baitu
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aurrez ezarritako konponbiderik ez duen egoera edo zailtasun bati aurre egi-
teko”.

Zentzu transferentzial garbiko ikaskuntza proposamen baten aurrean
gaude, beraz. Problema konponketarekin lotutako estrategia kognitiboei es-
ker, ikaskuntza egoera berdinetan proposatutakoen desberdinak diren ego-
erei erantzuteko gai izango gara. 

Hemen ere ikaskuntza mota honen ordezkari ezaguna den autore bat ai-
patzen hasiz gero, Gagné (1971) aipatu beharko da. Horrek, ikaskuntzen
zortzi mailako sailkapen batean azkeneko mailan jartzen zuen jadanik pro-
blemen konponketa, kontzeptuen eta printzipioen ikaskuntzaren atzetik.
Autore horrek berak ematen dizkigu jarraibide didaktiko nagusiak:

– Problemen konponketako ikaskuntza sustatzeko behar diren gomen-
dioek, hasteko, garantizatu beharko dute ezen ikasleak eguneratu
egingo dituela aurrez baitaratutako printzipioak, delako problema ho-
rrekin erlazioren bat duten neurrian.

– Behin ezagutzak eguneratu ondoren, problemari komeni zaion bide-
tik eraman behar da arrazoiketa; ikasleari konponbidea ematera iritsi
gabe, konponbide posiblearen alternatibak edo hipotesiak planteatu-
ko dira.

– Ikaskuntza efikazia handiz bultzatuko da ikasleak jarraitutako urra-
tsak eta erabaki-hartzean onartutako irizpideak hitzetaratzen baditu. 

– Problema bat konpontzeak goragoko mailako arau bat atzitzera era-
man behar du, antzeko problemak konpontzen lagun dezan.

Problema konponketako ikaskuntza proposamenaren gaurko joera adi-
tuek egindako portaera analisitik abiatzen da, hau da, problemak modu era-
ginkor eta bizkorrean konpontzeko trebetasun handia duten pertsonen ana-
lisitik. Aditu horiek erabiltzen dituzten estrategiak identifikatzen dira,
bereziki ez-adituek erabiltzen dituztenetatik bereizten direnak, eta horiek
izaten dira jarraitu beharreko eredu bezala proposatzen direnak; programa
informatizatuak ere egiten dira (sistema adituak) problema konponketa eta
erabaki-hartzeei aplikatu ahal izateko.

Bi ikuspegi erabiltzen dira pertsona adituek problemak nola konpontzen
dituzten azaltzeko (Vázquez, 1997, 24. or.):

a) Algoritmo bitartez, hau da, fase kopuru mugatu batean gauzatzen diren
arau eta eragiketen sekuentzia finko baten bitartez.

b) Heuristikaren bitartez, hau da, alternatibarik onenak bilatuz problema-
ren konponketa aurrez ezagutzen ez denean.
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Lehenengo aukera oso ezaguna da eta irakaskuntza programatuko mate-
rialetan aplikatu izan da tradizionalki, berdin testu edo material informati-
zatu izan; aldiz, bigarren aukeran eskema grafiko bidez edo beste egoera
ezagunetako analogiak erabiliz irudikatzen dira irudiak. Ikuspegi algoritmi-
koak informazio prozesamenduaren kontzepzio kuantitatiboagoa ematen di-
gu, eta asoziazionismotik hurbilago dagoen bidetik iristen da problema kon-
pontzera. Aldiz, ikuspegi heuristikoa kontzepzio kualitatiboagoarekin lotzen
da, non informazioak ez baitira besterik gabe metatzen, baizik eta estrategia
kognitiboen lehen komentatutako berregituraketa egiteko modua ematen
baitigu.

Egia esan, bai algoritmoaren eta bai heuristikaren aldekoak arazoak kon-
pontzeko bide osagarriak dira, eta, beraz, lehenengoa erabil daiteke egoera
ondo ezagutzen denean, eta bigarrena egoera ezagutzen ez denean. Bi ikus-
pegi horiek problema konponketen eredu bakar batean txertatzea ere egin-
garria da (Pozo, 1989).

Problema konponketaren gaia aztertzeari buruzko kapitulu honetan ber-
tan lehenago “ikaskuntza kokatuari” buruz esandakoa berreskura dezakegu.
Izen horrekin enfasia testuinguru aldagaietan (subjektua biltzen duen ingu-
runean) jartzen duen ikaskuntza eredu bat ulertzen da ikaskuntza mota in-
formal edo espontaneoek duten eraginaz ohartzeko, baina horrekin, gainera,
konparazioak ezartzen dira ikasle adituen eta ez-adituen artean eta “jende
arruntaren” jokabidearekin erlazionatzen dira (Brown, Collins eta Duguit,
1989, De Pablosek, 1996, aipatuak).

Eredu honek ekintza didaktikoarentzat dakartzan ondorioak ez dira oso
garbi geratzen eskolaren markoan; garbiago geratzen dira hezkuntza ez-for-
malean. Arazoa funtsean zera izango da, “planak” proposatzea marko kultu-
ral zehatzean sartutako jarduerak egin behar diren lekuan, hau da, “sortzen
ari diren” problemak konpontzea zehazki definitutako problemak konpon-
tzea baino gehiago, ikaskuntza kognitibo zorrotzean egin nahi izaten den be-
zala. Era horretan berritzen dira eguneroko bizitzatik hurbilago dauden ego-
erak (De Pablos, 1996, 117. or.).

4. Irakaslea problemak konpondu 
eta erabakiak hartzen dituen profesional bezala

Ikasleen ikaskuntzan estrategia kognitiboak garatzeari buruz esan den guz-
tiak bere zentzu betea hartzen du irakasleak horren premiaren kontzientzia
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duen neurrian eta sustatu nahi duen bide beretik profesionalki jokatzen
duen neurrian. Irakasleen ikuspegi profesionalaren gaia tratatua dago hezi-
tzaileari buruzko kapituluan baina, han esandakoa errepikatzen hasi gabe,
komeni da gogoratzea ezen irakasleei bereak dituzten problemak konpon-
tzeko etengabeko erabaki hartze bezala planteatzen zaiela beren hezkuntza
ekintza.

Kasu honetan, gauza ez da jarduketa orokor bezala aukera algoritmikoa
gomendatzea, zeren eta hezkuntzako problemak egoera konplexuak baitira;
egoera horietan beti izaten da posible esku hartzen duten aldagaien multzo
desberdina aztertzea, eta beti ez da izaten kasu guztietarako balio duen kon-
ponbide tekniko bat. Berdin pentsa daiteke aukera hori eman dezaketen
ikaskuntzako egoera sinpleetan ere. 

Behin eta berriz esan denez, irakasleak bere ikasleen prozesu kognitibo-
aren erraztaile izan behar du, eta ez informazio transmisore hutsa, batez ere
beste funtzio hori bete dezaketen baliabide asko daudelako gaur egun.
Esango da irakaskuntza/ikaskuntzako prozesuen plangintzaren aurretik “ne-
goziazioa” egin beharko dela ikasleekin (hauek horretarako adinik baldin
badute), beren interesak eta aurretiazko ideiak sartuko direla bermatzeko
eta, hala, haiek prozesu didaktikoan inplikatzea lortzeko. Irakasleak jarrai-
tzen du, ordea, jarduera guztiaren eta iritsitako lorpenen arduradun nagusia
izaten, baita zuzenean bere ardurapean geratzen ez badira ere.

Zenbait autorek esaten dute bateraezinak direla aurrez egindako plan-
gintzaren ikuspegi teknologikoa –curriculumaren kapituluan aurkeztu den
bezala hartuta– eta ikaskuntzaren kontzepzio konstruktibista; arrazoi izango
lukete atentzioa irakaskuntzaren gain bakarrik jarriko balitz, lortu nahi den
ikaskuntzaren izaera kontuan hartu gabe. Baina, Aznar, Barrón eta Gargallok
(1996) esaten duten bezala, plangintza teknologikoaren oinarrizko printzi-
pioek indarrean jarraituko dute baldin eta plangintzak ez badira pentsatzen
jarraibide ukiezin bezala, testuinguru desberdinak kontuan hartzen badira,
ikaskuntza prozesu aktibo bezala hartzen bada, informazioa modu interakti-
boan planteatzen bada, baliabide desberdinak erabiltzen badira eta estrate-
gia motibatzaileak enfatizatzen badira.

Gogoratu behar baita, ikaskuntza “eraikuntza” pertsonal bezala hartzeko
orduan, adostasun aski dagoela autoreen artean; aldiz, ez da hainbesteraino-
ko adostasunik ematen hori egiteko modua subjektu bakoitzarengan desber-
dina dela esateko orduan. Aurretiazko plangintzaren oinarrian printzipio hau
dago, alegia informazioaren prozesamenduak printzipio komunak dituela
subjektuen artean, aldagai pertsonal eta kontestual konpartituen arabera.

HEZKUNTZA PROZESU BEZALA

287



Erabilera orokorreko oinarrizko plangintza bat eta prozesuaren nahitaez-
ko pertsonalizazioa bateragarriak egiteko modu bat ikaskuntza inguruak sor-
tzea da, batasuna emango dieten problema edo helmugen inguruan antola-
tuta. Arazoa da teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak erabiltzea,
eta “ikaslearengan zentratutako jardueren bitartez subjektuaren inplikazioa
sustatzen duten sistema integratu bezala ulertzen dira, barnean hartuz aur-
kezpen gidatuak, manipulazioak eta araketak elkarren artean erlazionatuta-
ko ikaskuntza gaien artean” (Aznar, Barrón eta Gargallo, 1996, 37. or.). Egin
dira esperientziak matematiken, zientzien eta idazketaren arloan.

Laburpena

Hezkuntza praktikaren oinarrizko arazoetako bati buruzko orientazioak
eman dira kapitulu honetan, hau da, lortu nahi diren helburuak lortzeko he-
zitzailearen eta hezigaiaren artean beti ezarri behar den komunikazio proze-
suari buruzkoak. Komunikazio prozesuen –direkziobakarren eta direkziobi-
koen– gutxieneko oinarriak planteatu ondoren, gaur egun ikaskuntzaren
oinarrizko alderditzat hartzen direnak kontsideratzen dira, hau da, ikaskun-
tza esanguratsua, deskubrimenduzko ikaskuntza eta, horien ondorio bezala,
problema konponketa; hori da giza ikaskuntzaren mailarik konplexuena.

Azkenik, irakasleak gelan duen rol profesionalaren erreferentzia egiten
da; horren egitekorik nagusiena, komunikazioa ahalbidetzen duen fenome-
nologia prozesualaren arabera, estrategiarik onenak hautatzea eta erabakirik
egokienak hartzea da, eta horrekin bere egitekoa bete ahal izatea, ikaslearen
ikaskuntza ziurtatzea alegia.

Ariketak

1. Deskribatu irakaskuntza/ikaskuntzako egoera konkretu bat eta aztertu
komunikazioaren teoriaren arabera. Nabarmendu horren alderdi positi-
boak eta proposamenak egin, ahal denean nola hobe daitekeen esateko,
hezkuntzaren teoria horren beraren arabera.

2. Rosenthal eta Jacobsonen obra irakurri ondoren, Pygmalion eskolan izene-
koa edo antzeko besteren bat, irakaskuntzako igurikapenek hezkuntza
emaitzen gain duten eragina aurkezten duena, deskribatu horren erabi-
lera zehazteko balio duten hezkuntza formaleko edo ez-formaleko egoe-
ra batzuk.
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3. Eman irakaskuntza/ikaskuntzako egoeren bi adibide konkretu, hain zu-
zen eta hurrenez hurren, ikaskuntza esanguratsuaren eta deskubrimen-
duzko ikaskuntzaren teoriak aplikatzeko egokiak izango direnak. Justifi-
katu bataren eta bestearen aukera hori.
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14. Kapitulua

Curriculuma
Jaume Sarramona López

Curriculum hi tza gure pedagogia hiztegiko ohiko terminoa izatera 
heldu bada ere, ez du adiera bakarra. Latinetik datorren hi tz ho
rrek “bidea” esan nahi du, eta hezkun tza arloko maila jakin bat 
edo uniber  tsitate ikasketak lor tzeko behar diren ikasgaien eta jar
dueren mul tzoa izenda tzeko erabil tzen da normalean. Ikasleen 
ikuspuntutik hi tz horrek duen esanahia bil tzen da esaldi horretan.
Irakasleen ikuspuntutik, ostera, irakasleen edo profesionalen jar
duera hezurmami tzeko behar den eremu akademikoak osa tzen du 
curriculuma; profesionaltasunaren beraren proiekziorako, haus
narketarako eta baloraziorako iturri bihur tzen da eremu hori.
Eta badago beste ikuspuntu bat ere, hezkun tza arloko administra
ziotik datorrena, alegia. Legez ezarritako maila akademikoak er
diesteko ikastetxeek landu behar dituzten preskripzioen mul tzoaz 
ari da hezkun tza arloko administrazioa curriculumaz dihardue
nean. Honela dio 1990eko LOGSE legearen 4. artikuluak: 
“irakaskun tza arau tzen duen hezkun tza sistemaren maila, etapa, 
ziklo, gradu eta modalitate bakoi tzaren helburu, eduki, pedagogia 



metodo eta ebalua tzeko irizpideen mul tzoa da curriculuma, lege 
honetan ezarritakoaren ondorioetarako”. Horregatik jarduten 
dugu haur hezkun tzako, lehen hezkun tzako, derrigorrezko bigarren 
hezkun tzako,... curriculumaz.
Ez dago curriculumari buruzko ikuspegi gehiago aipatu beharrik, 
argi geratu baita kon tzeptu konplexua dela, “hezkun tza arloko fi
losofiatik –edo hezkun tza eta politika arloko filosofiatik– hasi eta 
irakaskun tzako gairik hu tsal eta praktikoena ere sar tzen da kon 
tzeptu horren barruan; teoriaren eta praktikaren arteko tartea 
bete tzen du curriculumak, eta horrexegatik erabili da sarritan “bi
tarteko teoria” terminoa kon tzeptu hori izenda tzeko” (Colom, 
1994, 84. or.). Horrenbestez, bada, bitarteko teoria dela dioen 
ikuspegitik jorratuko da honako kapitulu hau.

1. Curriculumaren oinarriak

Curriculumaren oinarriek hainbat iturri dituzte, hezkun tzak dituen berak:

 1) Lehen oinarria, izaera filosofikoa duena. Curriculumaren bidez lortu 
nahi diren azken jomugak (gizakiaren tzako onuragarria izan nahi duen hori) 
zehazten dira oinarri horretan (Ibáñez-Martín, 1987, 19. or.). Ikusmolde an-
tropologiko bat dago curriculum bakoi tzaren a tzean, eta beste horrenbeste 
gerta tzen da filosofiako teoria ororekin; teoria horiek beti izan dira korronte 
pedagogikoen sorburu, gizakiaren ikusmoldea gauza tzen duten korronteen 
iturri, alegia. Oinarri horren arabera, badakigu zertarako diseina tzen eta 
aplika tzen den. Dena dela, horrekin ez da amai tzen dena.
 Amestutako hezkun tza eredua erdiesteak dakar tzan helburuak bazter u tzi, 
eta ikusiko dugu curriculumak beti dakarrela berekin ikuskera filosofikoa, 
curriculuma aplika tzen zaion gizakiari dagokionez eta aplika tzen duenari 
dagokionez. Hartara, positibismoak irudikatutako gizakiaren ereduak ekarri 
zuen hasieran curriculumaren garapena; planifikazioa, prozesuak eta ebalua-
zioa arrazionaliza tzeko beharra aldarrikatu zuen positibismoak, baita gara -
tzeko metodologia esperimentala sar tzeko beharra ere. Ikusmolde hori, apur 
bat aldatuta, baina gaur egun ere indarrean dago, izan ere, orain ere, se-
kuen tzia arrazional eta logikoa sar tzen saia tzen dira irakasleak irakaskun -
tzan, irakasmaila guztietan lortu behar diren helburuek dakar tzaten muge-
kin, jakina...” (Escámez, 1987, 34. orrialdea).
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 2) Bigarren oinarria, testuinguru sozialarekin lotutakoa, gizartearen testuin-
guru jakin batean gara tzen delako, curriculuma berez gizartearen eta histo-
riaren emai tza delako (Gimeno, 1988, 127. orrialdea). Ikastetxearen, ikaslea-
ren eta irakaslearen dimen tsio sozial osoa isla tzen da curriculumean, eta 
hortxe jaso tzen da zer eratako gizarte sustatu nahi den. Balizko gizarte hori 
curriculumaren helburu eta edukietan ager tzen da nabarmen. Azken batean, 
kultura, leku eta aldi jakin batean egiten du bere bidea curriculumak.
 Horren ondorioz, curriculumak bitartekari lanak egiten dituela esan de-
zakegu, subjektuaren eta testuinguru sozialaren arteko bitartekari lanak, 
baita ikaslearen eta kulturaren artekoak ere. Era berean, gizarteak ere har-
tzen du parte curriculumean, bai hasierako orientabidea zehazterakoan, 
baita emai  tzen kontrolean ere, curriculumak gizartearen zenbait interes lor-
tzeko balio du-eta.
 Gizarteak curriculumean duen eraginari jarri beharreko mugez ari gare-
nean, beti sor tzen da eztabaida. Lehen aipatutako eragina “gizartearen 
partaide tza” bali tz bezala har tzen da, zuzeneko eta zeharkako har tzaileak 
(ikasleak eta gurasoak gehien bat) kontuan hartuta, baina eragin hori poli-
tikaren esku har tzearen adierazpena ere bada, hezkun tza arloko administra-
zioak denon interesen izenean jarduten duenean. Batean zein bestean maila 
bat baino gehiago dago, oso bestelako mailak egon ere, hau da, zenbat eta 
handiagoa izan administrazio politikoaren esku har tzea, orduan eta eska-
sagoa izango da gizartearena. Gizartearen desberdintasunak erreproduzi-
tzeko eskolak duen fun tzioa askotan har tzen da politikak curriculumarekin 
duen loturaren adierazpen tzat. Horrela zioen Applek 1986an:

Eskolak, sistemaz, gizartearen kon tzeptuak taldeetan dituen fun tzioak 
desitxura tzen ditu. Desitxura tze hori era askotara azal tzen da gizartean, inte-
lektualki eta politika arloan. Ideologiari –batez ere, gizabanakoak desberdin-
tasunen gizartearen bidean jar tzeko balio duen ideologiari– eusteko baliaga-
rriak izan daitezke adierazpen modu horiek (136. orrialdea)

 Halaber, curriculuma da gizartearen egiaztapenak ager tzeko esparru aka-
demikoa. Horrexegatik:

curriculumaren antolamendua Estatuaren esku har tzean sar tzen da, Estatua 
ardura tzen baita gizartearen antolamenduaz. Hezkun tza sistemaren bidez 
jakin tza bana tzean, kulturan eragiteaz gain, gizartearen antolamendu sozial 
eta ekonomikoan ere eragiten da. Gizarte konplexu orotan pen tsaezina da 
curriculuma antola tzeko araurik ez izatea (Gimeno, 1988, 129. orrialdea).
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 Agintari politikoen eraginaren zenbatekoak sor tzen ditu arazoak, gizar-
tearen onura berma tzeko zenbat eragin behar duen politikak curriculumean, 
hortxe dago koska. Izan ere, babestu egin behar da eskolako gainon tzeko 
kideen eginkizuna, batez ere, irakasleena. Eragin horren ondorioz, gobernu 
ba tzuek agindu zeha tz– zeha tzak ematen dituzte; beste gobernu ba tzuek, 
aldiz, oso generikoak, eta, beste ba tzuetan ez da agindurik ematen. Espai-
niako egoera aurrerago jorratuko dugu. 
 3) Oinarri epistemologikoa. Esparru eta gai desberdinak osa tzen dituzten 
jakin tza zientifikoetan ere oinarri tzen da eskolako curriculuma. Hezkun tza 
ministerioak 1989an bigarren hezkun tza berrirako egin zuen oinarrizko cu-
rriculum proposamenean hauxe zioen:

dauden irakasgai zientifikoen metodologiak, barne egiturak eta egungo 
egoerak, baita irakasgai horien diziplinarteko harremanak ere, ekarpen han-
dia egiten diete curriculumaren egitura tzeari eta edukiei (25. orrialdea).

 Epistemologiaren ikuspuntua sakonean hartu behar da kontuan curricu-
lumaren plangin tza eta aplikazio zeha tza egiterakoan, irakasleek –banan-
banan zein taldean– ikasgelaren eta ikastetxearen egoeran oinarrituta au-
rreikuspenak egiten dituztenean, curriculumaren helburuak eta edukiak 
antolatu eta sekuen tzia tzerakoan. Hainbeste aldiz eskatu den gaien arteko 
koordinazioak zein diziplinarteko tratamenduek derrigorrean daukate iri tzi 
epistemologiko horren premia.
 4) Curriculuma gara tzeko derrigorrean behar da irakaskun tza-ikaskun tza 
prozesuan parte har tzen duten per tsonen ezagu tza psikologikoa, baita ikaskun-
tza prozesuen izaera psikologikoaz jakitea ere. Iri tzi horrek balioa du baita 
ikaskun tzaren teoria psikologiko bati zuzenean atxikitako curriculum propo-
samen bat ezar tzeko ere. Horren ondorio dira, besteak beste, curriculum 
eredu konduktista, kognitiboa eta soziala, nahiz eta gaur egun eredu berean 
teoria bat baino gehiago uztar tzeko joera nagusitu den. Ildo horretatik, eta 
edozein curriculum osa tzerako, ikaskun tzarako baliozko prin tzipio tzat jo-
tzen dira honako hauek:

– Ume eta nerabezaroko garapenaren eboluzio mailak har tzen dira 
abiapuntu tzat, bai euretara egoki tzeko, baita mailak gaindi tzen lagun-
tzeko ere, izan ere, per tsonen bilakaera psikologikoa ez da berez eta 
beste barik gerta tzen.

– Ezinbestekoa da ikasle bakoi tzaren ezaugarri psikologikoak (ikasteko 
modua, jarrerak, interesak,...) ezagu tzea, curriculuma errealitate ho-
rretara egokitu ahal izateko. Dena dela, horrek ez du esan nahi diag-
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nostikoa aldaezina denik, diagnostiko hori abiapuntua baino ez da, eta 
aldatuz joango da alda tzea komeni dela irizten diogunean.

– Ikuspuntu konstruktibistatik begiratu behar da ikasteko prozesua, 
prozesu horren izaera aktiboa nabarmendu behar da, konpromisoaren 
eta taxu tze per tsonalaren uzta delako, eta erabat uztar tzen delako in-
terakzio sozialarekin eta ikaskun tza espezifikoak beregana tzearekin 
(Solé y Coll, 1993, 15. orrialdea). Ikuspegi horrek irakaskun tza egitura-
tzeko beharra dakar, hurrengo ikaskun tzak aurrekoekin lo tzeko, eta 
denak ikuspuntu beretik hartuta zen tzua izan dezaten.

– Atal honetan ezin da alboan u tzi irakaslearen dimen tsio psikologikoa, 
bere jarrera eta trebeziekin, eragina izango dutelako curriculumaren 
aplikazio praktikoan. Gainera, estrategia didaktiko ba tzuk hobeto 
egoki tzen zaizkio irakasle baten ezaugarriei beste batek dituenei bai-
no, eta erabaki tzeko irizpideak irakaslearen ideien mende daude 
(Marcelo, 1987). Horrekin lotuta dago aurreko kapitulu batean irakas-
learen nortasunari buruz adierazitakoa.

5) Eta, amai tzeko, oinarri pedagogikoa izan behar dugu kontuan, irakasleen 
esperien tziaren oinarri teoriko eta sintetiza tzailea bil tzen baitu. Curriculu-
maren oinarri pedagogikoak hainbat galderei eran tzuteko balio du: zer me-
rezi du ikastea, zelan lor tzen da hau edo beste ikastea, noiz antolatu behar 
dira prozesu didaktikoak eta non egin behar da hori. Horri guzti horri ebalua
zioa eran tsi behar zaio, bai prozesuarena bai emai tzena; era berean, horreta-
rako behar diren baliabideak aukeratu eta lan tzeko zeregina ere sar  tzen da 
horretan. 
 Hezkun tzaren azken helburuak curriculumaren oinarri filosofiko-antro-
pologikoarekin lotu baditugu ere, azken helburuetara heldu aurretiko xe-
deak eta helburuak pedagogiaren zereginak baino ez dira. “Patroi deriba-
tuak” dira horiek:

Hezkun tza arloko egin tzen eta pedagogiko tzat jo tzen den curriculum 
bati lotutakoen helburua bermatu egin behar da curriculumaren osagai eta 
egitura guztietan, eta, jakina, sekuen tziagatik eta garran tziagatik, lehenta-
suna dute “patroi deribatuek” (Castillejo eta beste, 1987, 119. orrialdea).

 “Zer ikasi” galderaren eran tzunean, curriculumaren xedeak zein edukiak 
sar tzen dira. Edukiei dagokienez, lehen aipatutako oinarri epistemologikoa 
izango da hasierako eremu erreferen tziala, barruko logikaren bermea de-
lako, baina curriculumaren egoera espezifikorako derrigorrean behar diren 
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edukiak hauta tzea pedagogiaren eginkizuna ere bada; horretarako, aurreiku-
sitako helburuak ez ezik, ikastetxearen errealitatearen zer  tzelada guztiak 
ere hartuko dira kontuan, baita ikasleen ezaugarri psikosozialak ere.
Ikaskun tzaren ikusmolde konstruktibista abiapuntu hartuta, ikasteko mo-
duari eman behar zaion eran tzun pedagogikoak portaera egituratzaileak eska-
tuko ditu, ikasten duen per tsonaren portaera autoegituratzailea, hain zuzen 
ere (Castillejo eta beste, 1987, 120. orrialdea).

Curriculuma

Helburuak/edukiak
Leku eta denborazko aldagaiak
Metodologia Ebaluazioa

Helburuak
Gizakiaren Kontzeptua
Balorearen kontzeptua

Denon ondasuna
Balore sozialak
Partaidetza
Legezko arautzea
Mikrosoziologia

Ikaskuntzaren kontzeptua
Ikaslearen izaera psikologikoa
Irakaslearen izaera psikologikoa

Garapen zientifikoa
Jakintzen barne logika
Diziplinarteko harremanak

Oinarri
filosofikoa

Oinarri
soziopolitikoa

Oinarri
epistemologikoa

Oinarri
pedagogikoa

Oinarri
psikologikoa

14.1 Irudia

 Metodologia hauta tzerakoan ere ikasleen testuingurua eta egoera psiko-
logikoa hartu behar dira kontuan, per tsonalizatua izan behar da metodologia. 
Hainbeste aldiz eskatu den irakaslearen autonomia isla tzeko modu bat da 
hori, estrategiak eta metodoak hauta tzea ahalbide tzen baitio; era berean, 
curriculuma berrizta tzeko aukera berriak bila tzeko aukera eskain tzen dio 
zehaztasun horrek.
 “Noiz” eta “non” galderen eran tzunetan irakaskun tza-ikaskun tza proze-
suak noiz eta non egin behar diren zehaztuko da, eta garran tzi handia dute 
zehaztasun horiek. 
 Esaterako, denboraren dimen tsioan ez da bakarrik jaso tzen noiz egin 
behar den ikaskun tza, ikaskun tzaren erritmoa ere jaso tzen da, eta hori da 
ikasleen dimen tsio per tsonalizatuaren aldagai bat. Administrazioak ezar -
tzen ditu eskolako ordutegiak, gai eta arlo bakoi tzari eskaini behar zaion 
denborari dagokionez, baina ikastetxeak berak erabakiko du zelan banatu 
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ordu horiek egun eta asteetan, baita eginkizun bakoi tza gara tzeko zenbat 
denbora behar den ere. Horretara, bada, eskolako denbora antolamendua-
ren eta didaktikaren arloan sar tzen da, eta horren ondorioz sortu da banake-
ta hau: esleitutako denbora, denbora aktiboa, ikasteko denbora akademikoa 
eta ikasteko behar den denbora (Vázquez, 1983; Rivas, 1996). Denboraren 
garran tziaren eraginez, denbora oinarri ildo tzat duen curriculuma ezarri da 
(Carroll, 1963).
 Ikasteko espazioaren aldagaiak denboraren osagaiak dira, gainera, “non” 
idazkunaren azpian baliabide didaktiko berak datoz, curriculumaren edu-
kien euskarri direlako. Nolanahi ere, argi dago gelatik eta ikastetxetik hara-
tago doazen espazio pedagogikoak eska tzen dituela ikaskun tzak.
 Ebaluazioari ere lerro labur ba tzuk eskainiko dizkiogu. Ebaluazioa curri-
culumaren proposamen eta jarduera guztietan islatu behar da, horixe baita 
kasu bakoi tzaren eskakizunetara hasieran egoki tzeko eta prozesuan zehar 
egin beharreko aldaketak egiteko bermea. Ikusmolde horretatik, hezkun tza 
arloko profesionalei dagozkien jarduera tekniko-pedagogikoen zati da eba-
luazioa.

14.1  irudian datoz jasota curriculuma arrazoi tzeko iturburu nagusiak.

2. Espainiako eredua: curriculumaren mailak

Espainiako estatuan indarrean dauden curriculum mailak 14.2 irudian ager -
tzen den moduan daude egituratuta. Ministerioak eredua irekia dela dio 
“hezkun tza arloko eskudun tzak dituzten autonomia erkidegoek esku har 
dezaten, ikastetxe bakoi tzaren kultur-, gizarte eta ekonomia-testuingurura 
eta ikasleen ezaugarri espezifikoetara egoki tzeko” (Zien tzia eta Hezkun tza 
Ministerioa, MEC, 1989, 26. orrialdea).
 Espainiako curriculumaren lehenengo maila oinarrizko curriculum disei
nua (OCD) dei tzen da, eta derrigorrean bete behar dute ikastetxe guztiek. 
Colomek (1994, 93. orrialdea) dioenez, gizarte batek behar eta eska tzen di-
tuen hezkun tza arloko helburuen interpretazioa da diseinu horretan jaso-
takoa. Dena dela, bai autore horrek dioenaren arabera, bai eta agiri ofiziale-
tan (MEC, 1989) jasotakoaren arabera, honako hau ager tzen da OCDn:

– Etapen helburu orokorrak trebetasunen bidez daude adierazita, eta 
honako esparruak har tzen dituzte: kognitiboa, eragilea, afektiboa, per-
tsonen artekoa eta gizartera tzekoa.
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MECren eta
Autonomia
Erkidegoen
eskuduntza

Ikastetxearen
eskuduntza

Bete beharreko
curriculum diseinua

Oinarrizko curriculum
diseinua (OCD)

Hezkuntza arloko
administrazioen aginduak

Lehen maila

Bigarren maila

Hirugarren maila

Ikastetxeko curriculum
diseinua

Gelako
programazioak

14.2 Irudia. Espainiako eredua: curriculum mailak

– Curriculumaren arloak; ez dute zen tzu bera maila guztietan (haur 
hezkun tza, lehen hezkun tza, bigarren hezkun tza). Maila bakoi tzak 
bere helburu orokorrak dauzka.

– Eduki mul tzoak; ez dira ikasgai zerrendak, maila bakoi tzean landu 
beharrekoaren gaineko informazioa ematen dute. Edukiak hiru atale-
tan bil tzen dira: a) kon tzeptuak, egin tzak eta prin tzipioak; b) prozedu-
rak, eta c) baloreak, arauak eta jarrerak.

– Didaktika arloko eta ebaluazioko orientabideak, aurreko ataletan azal-
dutako curriculum proposamenaren tzako egoki tzat jo tzen dira.

 Autonomia erkidegoetako hezkun tza arloko administrazioek osa tzen dute 
Ministerioak egindako OCDa, eta erkidego bakoi tzaren kultur errealitatea-
ren berezko edukiak eransten dizkiote, hizkun tza, historia eta literaturari 
dagozkionak, besteak beste; orientabide eta agindu espezifikoak ere sar tzen 
dira horretan. Horrezaz gain, OCDren zati dira ordutegiak, arloka eta gaika 
zehaztutako ordutegiak, alegia. Amai tzeko, ikastetxeen antolamendu oroko-
rrari dagokion araudia eta irakasleen lan baldin tzak ere horren osagaiak dira.
 Horrenbestez, egitura handi samarra daukagu. Autore ba tzuen aburuz, 
egitura hori larregizkoa da irakaslearen autonomia profesionala gorde tzeko, 
eta berriro gatoz lehengo harira, botere politikoak noraino esku hartu behar 
duen curriculumean. Dena dela, beste ba tzuk politikoen eskuetan aginte 
handiagoa uztearen aldekoak dira, irakasleei lan tzeke gera tzen zaiena era-
gozteko edo saihesteko.
 Bestalde, OCDren arabera, legez eta derrigorrean bete behar da helburuak 
eta edukiak antola tzeko proposamen epistemologiko bat, eta hori ere eztabai-
dagarria da, arlo horretako beste edozein proposamenekin gerta tzen den le-
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gez. Esaterako, ikusi baino ez dago zer jaso den edukien sortan, hor nahastu 
egiten dira eduki zorro tzak (kon tzeptuak, egin tzak, prin tzipioak, arauak, balo-
reak) ikaskun tzaren helburu edo emai tzekin (prozedurak, jarrerak).
 Curriculumaren bigarren maila zehaztea, ostera, ikastetxeen eran-
tzukizuna da, eta, horri esker, dauden premia zeha tzen testuingurura egoki 
daiteke. Langin tza hori izenda tzeko ikastetxearen ikasketa proiektua (IIP) ize-
na erabil tzen da, eta proiektu hori ikastetxearen hezkun tza proiektua (IHP) 
delakoaren barruan sar tzen da. 
 IIPk ikastetxeko irakasle guztien lan koordinatu eta bateratua eska tzen 
du, maila eta ziklo guztietako curriculumak koheren tzia izan dezan. Minis-
terioak hauxe dio horri buruz:

Ikastetxearen hezkun tza proiektua lan tzerakoan, hezkun tza arloko 
hainbat osagairen gainean iri tzia agertu behar denez, eztabaida gunea sor tzen 
da, eztabaida tzeko lan sistematikoa ekar tzen du horrek, eta hori ezinbeste-
koa da ikastetxeetako unitate pedagogikoak sendo tzeko. Horretara, bada, 
langin tza erabakigarria da hezkun tza arloko esparru eta maila guztien tzako 
ikastetxearen hezkun tza proiektuak egitea (MEC, 1989, 52. orrialdea).

 IIPren bitartez, ikastetxe bakoi tzak badu aukera curriculumean bere 
lorra tza uzteko, bere ikastetxearen berezko ezaugarriak txerta tzeko, beti 
ere, proiektua idaztera muga tzen ez badira, eta praktikan jar tzen bada zu-
hurtasunez. Hartara, eskolak bere egin di tzake komunitatearen ekarpenak, 
eta komunitatearekin uztartu (Colom, 1994, 94. orrialdea).
 Curriculumaren garapenean, helburuak eta edukiak ikastetxearen erreali-
tatera egoki tzeak daukan garran tziaz gain, denon artean erabil tzen diren es-
trategia metodologikoak ere fun tsezkoak dira, horiexek baitira ikastetxeari 
bestelako ukitu edo ku tsu bat emango diotenak: jarduera osagarriak (irtee-
rak, bisitak, kanpoko ekin tzak), eta ikastetxearen materialak eta instalazioak 
erabil tzea (tailerrak, laborategiak, mintegiak, ...). Nolanahi ere, ebaluazioa 
nabarmen tzeko beharra dago, denon arteko ikusmolde pedagogikoaren adie-
razgarririk behinena delako, eta ikasleengan berehalako ondorioak dauzka-
lako; izan ere, ebaluazioa curriculuma egoki tzeko prozesu osoan zehar ager-
tzen da (Puivdellívol, 1993), eta diseinuan horixe ikusi ahal izango dugu.
 Amai tzeko, ikasgelaren maila aipatu behar da; maila horren arabera, 
irakasle bakoi tzak bere ikasleen arabera lan tzen du curriculuma. Ministerio-
ak ikasgelaren programazioa deitu dio horri, eta programazio horiek curriculu-
ma zehazteko hirugarren mailan ager tzen dira, gaiak zehaztasunez azter tzen 
diren mailan, alegia.
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 Denboralizazioak garran tzi handia du honetan, eskola orduetara, ikas-
gaien ordutegiari buruz administrazioak emandako aginduetara eta ikasteko 
behar den denborara moldatu behar delako curriculuma. Horren eraginez, 
programazioa ondo zehaztu behar da, saio edo unitate akademiko bakoi-
tzaren programazioa egiteko beharra dago.

3. Curriculumaren diseinua

Curriculuma zehazteak berekin du curriculumaren atal guztiak gara tzea, 
beti ere, ikastetxearen edo ikasgelaren berariazko premiekin bat etorriz. 
Hasieran esandako moduan, helburu, eduki, pedagogia metodo eta ebalua-
tzeko irizpideen mul tzoa da curriculuma; beraz, curriculumaren garapenak 
eragina izan behar du horietan guztietan. Era berean, irakaskun tza-ikaskun-
tza prozesuan parte har tzen duten gainon tzeko osagaietan ere izango du 
eragina, besteak beste, baliabide didaktikoetan eta denboralizazioan.
 Kapitulu honetan ez dugu asmorik curriculumaren diseinua gauza tzen 
erakustea; hala ere, aipatutako osagai horiek aztertuko ditugu, eta euren ar-
teko harremanaz arduratuko gara.

3.1. Helburuak

Hezkun tza prozesuaren bidez lortu nahi diren asmoak dira helburuak. Le-
hentxeago aipatu dugun bezala, hezkun tzari lotutako balore filosofiko eta 
sozialak jaso tzen dituzten jomugetatik sor tzen dira helburu pedagogikoak, 
eta helburu horiek ezar tzea pedagogiari baino ez dagokio. Hona hemen 
adibide garbi bat:

Helburuak

Trebetasunak

Jakintza arlokoak
Barneratzea
Integratzea
Eraberritzea

Jarrerak

Zehatzak

Prozesuari lotutakoak

Norberaren autonomiari lotutakoak

Gizartearekiko konpromisoari lotutakoak

14.3 Irudia
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 Xede soziala: “Inoren ideiei begirunea gordeko dioten nortasunak osa tzea”
 Xede pedagogikoak: “Magrebeko kulturaren berezko ezaugarriak ezagu-
tzea, eskolako etorkinak horkoak direlako” “Beste kultura ba tzuetako ikas-
leekin taldean egindako jardueratan parte har tzea”, ...
 Helburu pedagogikoak ezar tzea ez da izaten beti curriculuma diseina-
tzerakoan egiten den lehendabiziko lana, nahiz eta zen tzuzkoa dirudien 
horrela izan beharko lukeela. Maiz helburuak prozesuaren barnean daude, 
eta prozesuaren amaieran baino ez dira zehazten; dena dela, mementoren 
batean azaleratu egin behar dira, zer lortu nahi den jakiteko, eta dagokion 
ebaluazioa ezar tzeko.
 Curriculumaren planifikazioan her tsi-her tsiki psikologia konduktista 
ezarri zenez, garai batean uste zuten curriculumaren baliozko helburu baka-
rrak zirela kanpoko portaerari zegozkionak, zuzeneko behaketa bidez neur -
tzen zirenak (Mager, 1977). Hirurogeiko hamarkadaren erdi inguruan, ordea, 
aldaketak etorri ziren, curriculumaren diseinura teoria kognitiboak heldu 
zirelako (Gagné, 1965). Hala ere, horrek ez du esan nahi helburu konduktis-
tak lor tzeko guraria besterik gabe baztertu behar denik, horrek esan nahi du 
era horretako helburuak hezkun tza prozesuaren asmoetako ba tzuk baino ez 
direla; eta, gainera, ez dira gora handikoak, psikomotrizitatearekin lotutako 
zereginak erdiesteko ez bada.
 Helburu konduktista: “Ordenagailuaren X programaren bidez lau ange-
luko prisma bat marrazten du”.
 Konduktistak ez diren helburuak: “Ordenagailuaren X programa 
mendera tzen du irudiak eta forma geometrikoak marrazteko”, “Informa-
tikako baliabideak erabil tzen ditu, baliabide horien sormena marrazketan 
gara tzeko”, “Informatika artean aplika tzeak dauzkan aukerei eta mugei 
buruz nahiko jarrera kritikoa erakusten du”, eta abar.
 Idazteko modua baino garran tzi tsuagoa da lortu nahi diren helburuen 
izaera. Edozein modutan ere, taxonomia edo helburuak sailka tzea eska tzen 
du horrek, helburu bakoi tzaren mailez eta motez ohar tzeko. Lehen ere ai-
patu dugu oinarrizko curriculum diseinua, eta diseinu horrek sortutako 
zalan tzak. Proposamen gisa, 14.3 irudian ager tzen da curriculumaren hel-
buruen taxonomiarako eredu bat (Sarramona, 1997).

3.2. Edukiak

Curriculumaren edukiei buruz ikusmolde bat baino gehiago badago ere, 
orokorrean iri tzi hau da nagusi: “jakin tzen edo kultur formen mul tzoa 
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izenda  tzen dute, ikasleek mul tzo hori beregana tzea eta mul tzo horretaz 
jabe tzea nahitaezkoa delako ikasleen garapen eta sozializaziorako” (Coll, 
1992, 13. orrialdea). Curriculumaren edukiek eran tzuten diote “zer iraka tsi” 
galderari, eta horrexegatik kodifikatu, igorri eta jaso egin daitezke.
 Curriculumaren edukiak hauta tzen den diseinuaren araberakoak izango 
dira. Tradizioan ohikoa izan da edukiak helburuen mende egotea, baina gaur 
egun balioa dute berez, edukiak “barnera tzeko” fasean curriculumaren zu-
zeneko helburuak izatera ere iri tsi baitira.
 IIPa eta ikasgelaren programazioak gara tzerakoan irakasleei fun tsezko 
arazo bat azal tzen zaie, hau da, edukiak hautatu eta antola tzeko beharra. 
Hautaketarako Zabalzak (1987) honako irizpenak proposatu ditu:

a) Urruneko edukiei baino lehentasun handiagoa ematea hurbilekoei. 
Hurbilekoaz dihardugunean, ez gara bakarrik geografiaz ari, besteak 
beste, denboraz eta kulturaz ere ari gara.

b) Oinarrizko edukiak nabarmen tzea, horiexek direlako erabakigarriak 
ikasten jarrai tzeko.

c) Gerora tzeko samurrenak diren edukiei lehentasuna ematea, ho ts, di-
ziplina desberdinetan ezar daitezkeenei eta trebetasun desberdinak 
gara tzen dituztenei. 

d) Luzaroan iraun dezaketen edukiei lehentasuna ematea, eremu zienti-
fikoan finkatuta daudenei, nahiz eta zien tzia behin-behinekoa izan.

 OCPk mul tzoka aurkezten ditu edukiak, etapa bati dagozkion guztiei 
buruz jarduteko. Edukiak egitura tzeko, aldiz, curriculuma arloka eta gaika 
antolatuta izatea hartuko da kontuan. Arloek ikuspegi didaktiko orokorragoa 
nahi dute, eta horrexegatik dute eragin berezia haur eta lehen hezkun tzan; 
gaiak derrigorrezko bigarren hezkun tzan (arlo asko diziplina edo gai bakar 
baten baliokide dira), eta bigarren hezkun tzan.
 Bigarren eta hirugarren mailetako curriculum diseinua egiterakoan, sai-
lkapen taxonomikorako irizpide bat har tzea komeni da, helburuekin gerta -
tzen den bezala, edukiak egituratu behar direlako. Era horretako proposa-
men taxonomiko bat 1 ageri da 14.4 irudian.
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1 Proposamen hori ez dator guztiz bat OCDren ofizialarekin, edukiak hiru motatakoak 
direla baitio: 1) Kon tzeptuak, egin tzak eta prin tzipioak; 2) prozedurak, eta 3) balioak, arauak 
eta jarrerak. Gure ustez, arauak, teknikak eta irizpideak barneratuz lor tzen dira prozedurak, 
eta jarrerak ere arauen eta balioen bidez erdiesten dira.



 Nolanahi ere, indarrean jarrai tzen du hezkun tza sistemaren hasierako 
etapetan edukiak orokor tzeko prin tzipioa, baita ondorengoetan espezializa -
tzeko joera ere.

Edukiak

“Izaten jakitearekin”
lotura

Balio pertsonalak
Balio Sozialak

Jakitearekin lotura
(jakintza)

Helburuak
Egintzak
Kontzeptuak
Ideiak
Printzipioak
Legeak

“Egiten jakitearekin”
lotura (trebetasunak)

Egintzarako arauak
Teknikak
Irizpideak

14.4 Irudia

 Ikaskun tzaren ikuskerak ezinbestean eska tzen du edukiak egitura logiko 
eta koherentetan antola tzea. Antolamendu horren eredu dira mapa kon -
tzeptualak (Novak eta Gowin, 1988); testu honetan bertan jaso dira horren 
adibideak.
 Beste ikuspuntu batetik, diziplinarteko teoria nabarmen tzen da, diziplina 
akademikoek dakar tzaten jakin tzaren zatiketa saihesteko, arazo konplexuak 
konpon tzeko jakin tzak ulertu eta gerora tzea bul tza tzeko, eta ikaskun tza 
formaletan (eskoletan) eta ez formaletan (eskolaz kanpokoetan) jasotako 
edukiak antola tzeko (Sarramona, 1989). Horrexegatik esaten da “edukien 
diziplinarteko antolamendua komeni da bai ikuspuntu objektibotik zein 
subjektibotik ikusita, beti ere, diziplinen arteko zubiak eratuz, bakoi tzaren 
berezitasunak ezabatu barik” (Rassekh eta Vaideanu, 1987, 221. orrialdea).

3.3. Metodologia

Metodologiaren estrategiak diseina tzeak berekin dakar irakasle zein ikas-
leek egin beharreko jarduerak ezar tzea, ikasle eta irakasleak edukiez jabe 
daitezen, eta proposatutako jomuga pedagogikoak lor di tzaten.
 Jarduera ba tzuk lortu nahi diren ikaskun tzen izaerak bere-bere dituenak 
dira, esaterako, gizartearen ohiturak lan tzeko taldeka egiten direnak; beste 
ba tzuk erlatiboagoak dira, irakaslearen nahien eta erabil tzeko moduan dau-
den baliabideen araberakoak dira, esaterako, elkarrekin bizi tzeko udale-
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kuak. Nolanahi ere, bat etorri behar dira proposatutako jarduera metodolo-
gikoak eta horiekin lotutako helburu eta edukiak.
 Oso zaila da jarduera metodologikoak sailka tzeko proposamen bakarra 
egitea, ugariak direlako oso. Zerbait erakustearren, ondorengo hauek 
proposa tzen ditugu, adibide eta guzti (ikusi 14.5 irudia).

Jarduera
Metodologikoak

Irakaslearenak

Ikasleanak

Irakurtzea
Erabakitzea
Aztertzea
Laburtzea
Memorizatzea

Banakakoak

Taldearenak
Taldeko lana
Eztabaidak
Elkarrekin bizitzea

Erakustea
Frogatzea
Orientatzea
Motibatzea

14.5 Irudia

 Hala ere, irizpide bat nagusitu behar da sailkapen horretan: ikaslea subje-
ktu aktibo tzat hartu behar da, ez dago ikaslea muga tzerik en tzutera, ikustera, 
imita tzera eta erreproduzi tzera, nahiz eta jarduera horiek ere egin beharre-
koak izan. Ikaskun tza sendo eta esangura tsuetan ikasle izango da nagusi 
prozesuan zehar, eta beste eginkizun ba tzuk izango ditu: galdetu, erabaki, 
aplikatu, aztertu, baloratu, berregituratu, berrikun tzak sartu, eta abar.

3.4. Baliabide didaktikoak

Curriculumaren edukiak eta jarduera gehienak gauza tzeko tresnak behar 
dira euskarri gisa. Baliabideen arloan askotan ekonomiaren irizpidearen ara-
bera har tzen dira erabakiak; horren ondorioz, ikastetxearen eta ikasleen ba-
liabideetara moldatu behar dute irakasleek irakaskun tzan erabiliko dituzten 
bitartekoak planifika tzerakoan.
 Jarduera metodologikoekin gerta tzen zen bezala, baliabide didaktikoak 
ere irakasleen prestakun tzaren eta zaletasunen araberakoak izango dira, 
bai eta –jakina– lehen aipatu dugun baliabideen ugaritasun edo urritasuna-
ren araberakoak ere. Hartara, irakasleak aukera horiei buruz duen ustearen 
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eta aukera horietaz dakienaren mende egongo da baliabideen eta jardue-
ren eraginkortasuna. Baliabiderik sofistikatuenak ez dira izaten beti ego-
kienak.
 Baliabideena curriculumaren atalik garran tzi tsuena ez bada ere, hezkun -
tza sistema zaharberri tzeko, besteak beste, baliabide didaktikoak moderniza-
tu eta susta tzeko beharra dago, informazio iturri onak direlako, eta, sarritan, 
irakaslearen ahozko jarduna hu tsa ordezka tzen dutelako. Aukera horretaz 
baliatuz gero, beste zeregin ba tzuei erreparatu ahal izango die, bere-bereak 
diren zereginei, alegia. Halaber, inoren lagun tza barik ikasten, euren kontura 
informazioa bila tzen, gaien inguruan eztabaidatu eta taldeka lan egiten ohi -
tzeko ahaleginak egin beharko dituzte ikasleek, ohikoak ez diren baliabideak 
erabil tzen badira. Azken batean, ikasten ikastearekin eta eran  tzukizuna eska-
tzen duten jarduerekin lotutako guztia sar tzen da mul tzo horretan.
 Izan ere, baliabideek –fun tzio didaktikoa izateaz gain– ikaskun tzak 
egitura tzeko fun tzioa dute; MacLuhanek ez zuen alferrik esan “bitartekoa 
mezua” dela, mezuen euskarriek (edukiak) euren izaeran eragin zuzena 
dutela adierazteko.
 Ez dago ahazterik baliabideek motibazioa pizten dutela; denboraldi ba-
terako izaten da fun tzio hori, ikasleak ohitu artekoa, baina kolorea, mugi-
mendua, soinua eta diagramazioa deigarriak gerta tzen zaizkie ikasleei, eta 
arreta hori ikaskun tzaren edukietara bidera tzeko baliagarriak dira.

3.5. Ebaluazioa

Planifikazioaren eta curriculumaren aplikazioaren gaineko erabakiak har -
tzeko behar dugun informazioa lor tzen da ebaluazioaren bidez. Lehenen-
goari dagokionez, hasierako ebaluazioaz ari gara, diagnostikoaz; bigarrenean,  
ostera, prozesuen eta emai tzen ebaluazioaz dihardugu. Curriculuma diseina -
tzerakoan, ezinbestekoa da ebaluazioaren hiru urra ts horiek kontuan har- 
tzea, eta ebaluaziorako zein teknika eta zein tresna erabiliko den erabaki- 
tzea, nahiz eta behaketa den teknikarik erabiliena eta gomendagarriena.
 Hasierako ebaluazioa edo diagnostikoa aztertuko dugu lehendabizi. Ikas-
tetxearen edo ikasgelaren errealitatera ondo egokituta curriculumaren plani-
fikazioa aurrera eramateko behar diren elementu guztiak sar tzen dira eba-
luazio horretan. Hona hemen: ikasleen gizarte eta familia- testuingurua, 
ikastetxea ingura tzen duen testuinguru soziekonomikoa, ikasleen ezauga-
rriak, gizartearen beharrizan orokorrak, legezko aginduak eta dauden ba-
liabideak. Era berean, hasierako urra ts horretan, curriculumaren planifika-
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zioa ere ebaluatu behar da, an tzemandako aldagaietara egoki tzen dela 
berma tzeko, eta planifikazioaren gainon tzeko osagaiekin (helburu, eduki, 
metodo, baliabide,...) bat datorrela froga tzeko.
 Prozesua bera curriculuma aplika tzerakoan ebaluatuko da; horrekin, au-
rreikuspenak bete tzen ari diren edo ez ikusiko da, eta, hala behar izanez 
gero, prozesua egoki tzeko erabakiak hartuko dira.
 Emai tzen ebaluazioari edo produktuen ebaluazioari helduko diogu orain. 
Curriculumaren jarduerei esker ikasleek ikasitakoa neurtu eta baloratuko da 
ebaluazioren urra ts horretan. Diseinuan aurreikusitako helburuen ebalua-
zioa ezinbestekoa izango da, baina “aurreikusi gabeko emai tzak” ere ebalua-
tu egin behar dira, txarrak edo onak izan, berdin da, kontuan hartu behar 
baita informazio hori hurrengoetarako.
 Ebaluazioa ezin da hartu curriculumaren baldin tza tzaile erabakigarri tzat, 
curriculuma dinamiza tzeko tresna tzat baino. Beste modu batera adierazte-
ko, irakaskun tza-ikaskun tza prozesua ez da antolatu ebaluazioaren arabera, 
baizik eta alderan tziz.
 Curriculumaren diseinua osa tzen duten fun tsezko elementuak, eta ele-
mentu horien arteko harremanak, jaso dira 14.3 irudian (Sarramona, 1997).

4. Ezkutuko curriculuma

Izendapen anbiguo samarra da. Eskolaren eraginpetik kanpo gera tzen diren 
hezkun tza arloko eraginen mul tzoa –eskolaz kanpoko hezkun tza– izenda -
tzeko erabil tzen da. Era berean, izendapen beraz balia tzen gara curriculu-
maren hiru mailetako batean ere berariaz ager tzen ez diren eskolaren 
hezkun tza arloko jarduerez ari tzeko.
 Jacksonek (1968) asmatu zuen “ezkutuko curriculuma” izeneko esamol-
dea, eskolan dauden sari eta botere sistemak izenda tzeko, horien bitartez 
osa tzen dituzte-eta ikasleen euren balore sozialak. Ildo horretatik, balore 
sozialekin eta ikastetxean nagusi den ideologia soziopolitikoarekin lo tzen da 
ezkutuko curriculuma; ideologia hori portaera arauen bidez azalera tzen da, 
baita curriculumaren zenbait elementuren bidez ere, material didaktiko 
(testuliburuak), zenbait jarduera eta ebaluazio sistemaren beraren bidez ere, 
alegia. Testu bi hauek nahiko argigarriak dira horretan:

Taldean aginpidea duen egiturarekin erlaziona tzera erakusten zaie umeei, 
izan ere, talde horien partaide dira elkarrekin tza ereduen bidez, eta eskolan 
jar tzen dira neurri batean eredu horien eraginpean (Apple, 1986, 114. orrial-
dea).
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Ebaluazioaren eragina argi ikusten da ikasgelan alderdi akademikoak eta 
akademikoak ez direnak irakasten eta ebalua tzen direla onar tzen denean. 
Akademikoak ez diren horien artean sar tzen dira egoki tzapen instituzionala 
eta norbanakoen berariazko ezaugarriak (Giroux, 1990, 76. orrialdea).

 Zalan tza barik diogu beti dagoela hezkun tza jardueraren zati bat plani-
fikazioaren kontroletik eta jardun kon tzientetik kanpo gera tzen dena, giza-
kiaren jarduera ororekin gerta tzen den moduan. Dena dela, irakasleen jar-
duera ardura tsuak ahaleginak egin behar du hezkun tzako jarduerarekin 
zerikusia duen oro argi eta garbi ager dadin curriculumean bai eta ikasleen 
hezkun tzan gorabehera handia duten baloreak ere. (Vázquez, 1985).

Laburpena

Curriculuma tresna konplexua da, baina, era berean, oso erabilgarri eta 
praktikoa, ez bakarrik hezkun tza bera uler tzeko, baizik eta hezkun tza es-
kolako praktikan eta ikasgelan lan tzeko ere. Konplexutasun horrek age-
rian uzten digu curriculumaren alderdi ani tza, curriculumaren oinarriak 
esparru asko har tzen dituelako: hezkun tzaren filosofia, baloreen mundua, 
politika, gizarte arloa, psikologia eta pedagogia, besteak beste. Azken ba-
tean, hezkun tzarekin zerikusia duen guztia har dezakegu curriculumaren 
osagai tzat. 
 Dena dela, Espainiako curriculumaren eredua defini tzerakoan, kon-
plexutasun hori hiru mailatara murrizten da: politikoa, ikastetxearena eta 
ikasgelarena. Mailak zein tzuk diren jakinda, aukera daukagu eskolako 
praktika ahalbidetuko duten estrategiak lan tzeko, eta fun tsean hauek dira 
estrategia horiek: helburuak defini tzea; edukiak, baliabide metodologikoak, 
bitarteko didaktikoak eta ebaluazio sistemak hauta tzea.
 Amai tzeko, ezkutuko curriculuma zer den azal tzen da; ezkutuko curricu-
lumaz ari garenean, agerian egon ez arren, mezu egituratuek besteko eragina 
duten fenomenoez ari gara.

Ariketak

1. Identifikatu Hezkun tza Ministerioak plantea tzen duen curriculum pro-
posamenean, baita dagokion Autonomia Erkidegoak eran tsitakoan ere, 
proposamen horren oinarri diren prin tzipio sozialak. Frogatu identifika-
zioa testuko aipamenekin.
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2. Deskribatu ikastetxe jakin batean jarrai tzen den prozesua ikastetxe ho-
rretako curriculum proiektua lan tzeko. Aipatu zein zailtasun sortu den 
–sortu badira– eta zelan konpondu diren. Egiaztatu benetan zelako ete-
kina atera tzen zaion ikasgelan, egunerokoan.

3. Girouxen Los profesores como intelectuales liburua irakurri, eta egin liburu 
horren gaineko balorazioa. Aldera tzeko, erabili erreformako curriculum 
proposamena.
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15. Kapitulua

Hezkuntzan aniztasunari arreta egitea
JAUME SARRAMONA LÓPEZ

Oro har hezkuntza subjektuaren edo hezigai denaren nortasuna
osatzeari begira dagoenez, argi dago banan-banako zeregina izan
behar duela. 
Eskola eremuan, banan-banako hezkuntzak esan nahi du ikasleei
euren ezaugarrien araberako arreta eskaini behar zaiela, ezauga-
rriak fisikoak, gaitasunari lotuak zein gizartezkoak izan. Horixe
da aniztasunean oinarrituta ikasleei arreta ematen dien eskola,
gaur egungo joera pedagogikoek adierazten duten eran eta hezkun-
tzan indarrean dauden legeek agintzen dutenez.
Aniztasunari ateak zabaltzen dizkion eskolak curriculuma egokitu
beharko du, hau da, curriculuma egoera berezietan zehaztu behar-
ko da, horixe baita haren funtsa. Zehaztapen horrek hezkuntzako
guztion premiei eta banan-banakoei erantzun beharko die, batera-
ezinak izan gabe.
Beste alde batetik, taldeen eta norbanakoen desberdintasunei esko-
lan arreta egiteko, lehenik eta behin curriculum zabala eduki be-
harko dugu, behar beste egokitzapen egiteko aukera ematen duen cu-
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rriculuma, eta eskola antolamendu malgua, adinaren araberako
talde homogeneoen kontzeptu tradizionala desegingo duena. Giza
baliabideak eta baliabide materialak ere beharrezkoak izango di-
ra, proposamen berezituak eta arreta berezia behar duten proposa-
menak bideragarri egingo dutenak. Eta horren guztiaren gainetik,
eskola komunitateko kide guztien jarrera positiboa, ikasleen des-
berdintasunei erantzuteko borondatea eta proiektu hori era eragin-
korrean burutzeko modua zehazten dituen hezkuntza proiektua
prestatzeko.

1. Gaitasunaren arloko desberdintasunak hezkuntzaren aurrean

Hezkuntza sistemak beharrezkoak diren baliabideak izango ditu hezkun-
tzan premia bereziak (aldi batekoak zein iraunkorrak) dituzten ikasleek, sis-
tema beraren barruan egonda, ikasle guztientzat ezarritako helburuak lortu
ahal izan ditzaten (LOGSE, 36.1. artikulua).

Gaitasunak hezkuntzaren aurrean norbanakoen arteko desberdintasunak
egiteko iturri dira, batik bat arreta berezia eskatzen duten urritasun nabar-
menak daudenean. Lege terminologiarekin bat etorrita, horrelakoetan hez-
kuntzako premia bereziak dituzten ikasleak dira.

Arrazoi ugari daude ikasle batzuk arreta berezia behar izateko, baina tra-
dizioz hauek izan dira: arrazoi fisikoak, intelektualak eta izaerari lotutako
arrazoiak. Lehenengoen artean daude zentzuekin zerikusia duten urritasun
guztiak: gorra, itsua, paralisia…; arrazoi intelektualez ari garenean adimen
urritasunaren gradu guztiak daude: adimen urritasun oso handia, handia,
neurrikoa, arina…, eta hirugarren multzoko arrazoien artean hauek leudeke:
ikasle emozionalki ezegonkorrak, gizartean moldatu gabekoak, gaizkileak…

Nolanahi ere, gogoan izan behar dugu arrazoi horiek ez direla inoiz era-
bakigarriak, fatalistak subjektuen garapen prozesuan, beti dagoelako elka-
rreragina faktore pertsonalen eta ingurumenaren artean eta horrek erabaki-
garriagoa izatea ekar dezake edo ez. Horregatik, hezkuntzaren ikuspegitik
gaitzetsi egiten da gaitasun gabeziak edo urritasunak dimentsio “mediko-
tik” bakarrik ikustea, disfuntzio jakin bat deskribatzeko hasierako diagno-
sian erabilitako kategoria apurka-apurka jokabidearen arrazoi nagusitzat eta
hura justifikatzeko erabil ez dadin. Beste era batera esanda, ez da komeni
“etiketarik” jartzea, horrek subjektuaren garapenerako igurikapenak bal-
dintzatu ditzakeelako (Giné eta beste, 1989, 13. or.).
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Modu zabalean, honela definitzen dira LOPEGen (1995) hezkuntzako
premia bereziak dituzten ikasleak: “eskolatze aldi batean edo eskolatze ga-
rai osoan hezkuntzako laguntza eta arreta berezia behar dutenak dira gor-
putzean, adimenean edo zentzuetan urritasunen bat izateagatik, jokabidean
nahaste larriak erakusteagatik edo kultur eta gizarte egoera ahulean egotea-
gatik” (2. xedapen gehigarria, 1).

Zailtasunak dituzten ikasleei hezkuntzan arreta berezia eskaintzearen le-
henengo aurrekari ofizialak 1974koak dira, hain zuzen ere Minusbaliatu Fi-
sikoen eta Psikikoen Errekuperazio eta Errehabilitazio Zerbitzua sortu ze-
nean; izan ere, zerbitzu horri esker, eskoletan langile osagarriak edo
laguntzaileak sartu ziren. Gero, 1970eko Hezkuntzari buruzko Lege Oroko-
rrean ere hezkuntza berezia aurreikusi zen: hezkuntza bereziko zentroak
sortu eta aparteko gelak jarri ziren eskoletan. 1975ean Hezkuntza Bereziko
Institutu Nazionala sortu zen eta erakunde horrek Hezkuntza Bereziko Plan
Nazionala burutu zuen.

Nazioartean, hirurogeiko hamarkadaren erdi aldera, urritasunen bat duten
ikasleei laguntza hezkuntza sistemaren barruan eman behar zitzaielako ustea
nagusitu zen; hortaz, ikasle horiek eskolan bertan integratzea eskatzen zen.
Adimen urritasunari buruzko lege daniarra izan zen horrelakorik biltzen au-
rrena Europan. Are gehiago, hezkuntzako premia bereziak aipatzean, ez dira ga-
bezia edo defizit egoerak bakarrik aintzat hartzen, aparteko talentua duten
ikasleen egoera ere bai.

Gaur egun, Espainian indarrean dagoen legeriaren arabera, diru publikoa
jasotzen duten irakaskuntzako zentroek hezkuntzako premia bereziak di-
tuzten ikasleak derrigorrean eskolatu behar dituzte (LOPEG, 2. xedapen
gehigarria, 2).

Beraz, urritasun oso larriak alde batera utzita, horiek etengabeko arreta
eta oso arreta berezia behar baitute, gainontzeko ikasleak eskola arruntetan
eskolatzen dira, nahiz eta eskola batzuetan hezkuntza bereziko gelak dau-
den beren beregi ikasle horientzako jarduerak egiteko.

Hezkuntzako premia bereziak behar dituzten ikasleak eskoletan integra-
tzea ez da polemika gabeko kontua; hala ere, badirudi balorazio orokorra po-
sitiboa dela. 1985ean hasitako integrazio programari buruz Hezkuntza Mi-
nisterioak egindako lehenengo ebaluazioan jaso zenez, integratutako
umeekin harremana zuten irakaslerik gehienek uste zuten ikasle horien so-
zializatze prozesua hobetu egin zela eta aurrera egin zela programatutako
hezkuntza helburuei jarraituz (HZM, 1988, 96. or.). Baina autore guztiak ez
datoz bat gai horretan.
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Integrazioari buruzko azterketak laburbiltzeko, hona hemen zenbait iri-
tzi (Beltrán eta beste, 1987, 321-323. or.):

– Ez dago alde handirik gela arruntetan integratutako ikasleen eta gela
berezietan dauden ikasleen artean.

– Autokontzeptuari buruzko erantzunetan guztiak bat ez datozen arren,
zilegi da esatea partzialki integratuta dauden subjektuek puntuazio al-
tuagoa dutela autokontzeptuan erabat bereiztuta dauden subjektuek
baino.

– Integratutako ikasleek estatus soziometriko baxuagoa dute integratu-
ta ez daudenek baino, atzerapenik ez duten ikasleen ikuspegitik.

– Emaitzek adierazten digute atzerapenik ez duten ikasleen eta atzera-
penen bat duten ikasle integratuen artean elkarreragin txikia dagoela.
Bi talde horien arteko elkarreragina txikia da oso eta, gainera, gehie-
netan, negatiboa.

– Gizarteko eredua eta jokabideak imitatzea ez dute jasotzen atzerape-
nik ez duten ikasleekin harremanetan egote hutsetik.

– Ez dago alde handirik klase arruntetan eta klase berezietan jasotzen
duten hezkuntza motaren artean.

Hala eta guztiz ere, gogoan izan behar dugu beti zailtasunak dituzten ikas-
leen eskola integrazioaren helburu nagusia gizartean moldatu ahal izatea dela,
integrazioa onuragarria izango bada, baina gainerako helburu pedagogikoak
baztertu barik. Lehen aipatu ditugun autoreek ere horixe azpimarratzen dute
baina haien ustetan, gizartean integratzeko ezinbestekoa da atzeratutako ikas-
leei gizarte trebetasunak erakustea, horrela gela- eta ikastetxe inguruko eredu
efektutik ikas dezaten; horrek irakasleek elkarren arteko laguntza metodolo-
giak aplikatzea dakar, eta ez elkarren arteko lehia edo norbanakoa sustatzen
duten metodologiak (Beltrán eta beste, 1987, 321-323. or.).

1.1. Banan-banako arreta urritasunen bat duten ikasleei

Kualifikazio desberdinetatik datozen profesionalek osatutako taldeak iden-
tifikatu eta baloratuko ditu hezkuntzako premia bereziak eta gero, ikasleen pre-
mien araberako jarduketa planak ezarriko dituzte (LOGSE, 36.2. artikulua).

Behin eta berriro esan dugunez, integratutako ikasleei banan-banan
eman behar zaie arreta, hartara, euren ahalmenak ahalik eta gehien garatze-
ko behar duten arreta berezia bermatuko da. Gabezia edo zailtasuna zein
den ikusita zehaztuko dira aplikatu beharreko neurriak.
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Horretarako, ikasle guztientzako zehaztutako curriculum orokorrean
moldaketak egin beharko dira (Ruiz, 1988); izan liteke besterik gabe curri-
culumean zerbait gehitu edo aldatzea eta adibidez, gabezia fisikoa denean
gelako curriculum orokorra aplikatu ahal izango da (Hegarty, Hodgson eta
Clunies-Ross, 1988).

Banan-banako arreta osatzeko, curriculumak gelako eta ikastetxe osoko
ikasle guztien arteko interdependentzia bultzatu behar du, integrazioa jus-
tifikatzen duten gizarte helburuak lortze aldera. Eta gizarte harremanak ez
dira eskola barruan bakarrik bultzatuko, eskolaren inguruko komunitatean
ere bultzatuko dira, horixe baita lan mundura sartzeko, aisiarako eta bizitza-
ko gainontzeko alderdi guztietarako aurreneko urratsa.

Gaitasunen arloko gabeziak zenbat eta lehenago antzeman, orduan eta
azkarrago jardun ahal izango da pedagogiaren arloan, eta hartara arretarik
ezak edo ikaslea inguratzen dutenen jokaerako estereotipoek ekarriko luke-
ten galerak ekiditen dira.

1.2. Aparteko adimena duten ikasleen hezkuntza

Hezkuntza sistemak ez du ardurarik erakutsi aparteko adimena duten ikas-
leen hezkuntzan, eta ikerketen arloan ere ezer gutxi egin da. Oraindik ere
Termanek 1921ean hasi eta 1959an bukatu zuen lana da aparteko adimena
duten ikasleak aztertzeko egin den ahaleginik handiena.

Noiz hartzen da ikaslea aparteko adimena duen subjektutzat? Adimena-
ri bakarrik erreparatuta, 130eko koefizientetik gorakoak hartu izan dira, adi-
mena neurtzeko eskala horiek erabili izan diren bitartean. Gaur egun apar-
teko adimenaren kontzeptua zabalagoa da. Estatu Batuetako legeria
federalean jaso denez, aparteko adimena duen ikaslea ondokoa izango litza-
teke: “adimen- edo arte gaitasun handia duena, liderra izateko edota apar-
teko gaitasuna duena arlo akademiko espezifikoetan; ikasle horiek eskolan
aurreikusten ez diren zerbitzuen edo jardueren beharra dute, euren gaitasu-
nak eta ahalmenak bete-betean garatu ahal izateko”. Aparteko adimena gai-
tasun zehatz batzuetan bakarrik azal daiteke eta ez beste batzuetan; esan li-
teke norbanakoaren berezitasunaren eta aniztasunaren beste ezaugarri bat
dela.

Zenbait leku eta garaitan aparteko adimena zuten ikasleei aparteko hez-
kuntza ematen zitzaienean egindako gehiegikeriak alde batera utzita (Cra-
ecker, 1958), asmo arrazistei edo interes politikoei erantzuteko egiten bai-
tziren, kontua da hezkuntza sistemak ikasle horien ardura bere gain hartu
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behar duela, banan-banako hezkuntzaren ildoari jarraituz, lehen ere aipatu
dugun moduan.

Oinarri nagusitzat, eskolak ahalegina egin behar du aparteko adimena
duten ikasleek motibazioa gal ez dezaten, beraientzat ikaskuntza maila ba-
xuegia eta ondorioz, pizgarririk gabea izatearen ondorioz.

Aparteko adimena duten ikasleen hezkuntzarako beren beregiko progra-
mak dauden arren (Bloom, Guilford, Makers, Reuzulli, eta abar), hiru dira
eredu nagusiak:

a) Trebetasunen araberako taldeak egitea. Ikasleak gaitasunen arabera
elkartzen dira, malgutasunez, ikasle azkarrak batetik eta ikasle ez hain
azkarrak bestetik. Talde batean edo bestean egoteak eragin desberdi-
na izango du norbere irudian eta gizartean bertan. Beste aukera bat,
multzo honen barruan sartuko genukeena, ikasle horiek eskola bere-
zietan ikastea izango litzateke.

b) Eskolatzea azkartzea. Adinari dagokion mailatik gora ikastea izango
litzateke; era horretan, aparteko adimena duten ikasleak eurak baino
ikasle nagusiagoekin batera egoten dira. Irtenbide honek gizartean
egokitzeko arazoak ekartzen ditu, gizartean moldatzea eta adimena ez
baitira batera gertatzen.

c) Curriculuma aberastea. Ikasleak euren adinekoekin batera egoten dira
taldean, baina aukera ematen zaie curriculumean euren ezaguerak eta
beste zabaltzeko eta sakontzeko, hezkuntzako beste helburu batzuk,
aukerakoak eta libreak, jarrita. Aukera honetan jarduera asko euren
adineko ikasleekin egiten dituzte eta beste batzuetan, banan-banako
metodologiak aplikatzen dira.

Aparteko adimena duten ikasleen irakasleak ere adimen berezikoak izan
behar ote duten galdetuta, erantzuna “ez nahitaez” da baina, hala ere, irakasle
horiei zenbait ezaugarri eskatzen zaizkie (Heward eta Orlansky, 1984, 388. or.):

– Prest egotea galdera, erantzun eta proiektu ez ohikoak onartzeko.
– Jakin mina izatea.
– Interesa erakustea arlo desberdinetan.
– Emaitza onak lortzea.
– Prestakuntza ona izatea teknika didaktikoetan.
– Prestakuntza ona izatea diziplinazko edukietan.
– Aparteko adimena duten ikasleak hezteko gogoa erakustea.
– Beti gogoan izatea aparteko adimena duten ikasleak arlo berezietan

asko ikas dezaketela, baina beste ezeren gainetik, umeak direla.

JAUME SARRAMONA LÓPEZ

316



2. Sexu desberdintasunak hezkuntzan

Azken garaian, gizonezkoen eta emakumezkoen aukera berdintasunaren
printzipioaren garapenaren parean, sexu desberdintasunaren gaiak ere alda-
keta sakonak izan ditu hezkuntzan. Hezkidetza da, hain zuzen ere, berdin-
tasun horren adierazpidea.

Lehenik eta behin, sexua beste aldagai bat baizik ez da banan-banako
hezkuntza kontuan hartzeko orduan baina aldagai horrek alderdi bi ditu:
norbanakoarengan duen eragina eta taldean duena. Arazoa zera da, zeintzuk
diren sexuari lotutako ezaugarriak, hezkuntzan horien arabera esku hartzea
justifikatzen dutenak. Eta hori guztia bi arrazoirengatik.

Sexuen artean antzeman diren aldeek lotura zuzena dute, neurri handi
batean, adinarekin, gizarte mailarekin eta kultur ingurunearekin; horrek
esan nahi du zerikusia dutela sexu bakoitzari komunitatean ematen zaion ro-
larekin, bai eta eskolak horri buruz dituen igurikapenekin. Ondorioz, des-
berdintasun biologikoak, psikologikoak eta sozialak daude sexuen artean,
baina kontuan hartuta desberdintasun horietako askok gehiago dutela kul-
turatik jatorri genetikotik baino. Hala ere, sei/zazpi urtetik aurrera haurrak
nortasun sexualaz jabetzen dira. Nortasun horren oinarrian desberdintasun
biologikoak daude eta nortasun horretaz jabetzeko eragin itzela dute berdi-
nen arteko harremanek.

Bigarrenik, sexu berekoen artean ere alde handiak daude pertsona bate-
tik bestera; ezaugarriak modu grafikoan adieraziko bagenitu, bat etorriko li-
rateke gauza askotan. Ondorioz, sexu batekoa izateak ez du balio zehatza
ezaugarri psikologiko eta sozial jakin batean.

Sexuen artean dauden desberdintasun guztiak (tresna psikologiko eta so-
zialen bidez neurtu ahal izan dira) zehatz-mehatz aztertu barik, azken hamar-
kadetan nabarmenenak eta sendoenak aipatuko ditugu:

– Ikuspegi biologikotik, gizonezkoak oldarkorragoak dira emakumez-
koak baino. Oldarkortasuna bizitzako lehenengo urteetan azaltzen da
(Asensio, 1989). Emakumea, aldiz, arinago garatzen da, gizonezkoek
baino lehenago izaten dute heldutasun fisikoa eta, analogiaz, esan
izan da buruko heldutasuna ere lehenago etortzen zaiela. Emakume-
ak bizitzeko gaitasun handiagoa duela ere ikusi da, bizitzeko itxarope-
na altuagoa eta gaixotasunekiko erresistentzia handiagoa baita ema-
kumeen artean. Sexu heldutasuna etortzen denetik, emakumeen
jokabidean aldaketak gertatzen dira hilekoari lotuta (Bardwick,
1976).
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– Gaitasunei dagokienez, egiaztatuta dago emakumezkoak gehiago di-
rela ahozko trebetasunetan, eta detaile txikiak antzemateko, eta in-
tuizioari lotutako gauza guztietan ere gizonezkoak baino gehiago dire-
la. Gizonezkoak, aldiz, espazioaren pertzepzioan eta orientazioan
nagusitzen dira, bai eta trebetasun mekanikoetan ere (mugimendu
handiak).

– Gizarte harremanen arloan (hor barruan sartu dugu hizkuntza bidezko
komunikazioa), neskatoek joera handiago dute ohituraz mutikoen jo-
lastzat hartu izan direnetan jolasteko. Mutikoek nahiago dituzte jolas
lehiakorrak eta neskatoek joera handiagoa dute intimitate harremanak
izateko berdinen artean. Hizkuntzari begiratzen badiogu, mutikoek
neskatoek baino baiezko esaldi gehiago erabiltzen dituzte eta neska-
toek gehiago jotzen dute mutikoek baino zehargalderetara (Silvestre
eta Solé, 1993, 273. or.).

Berriro ere azpimarratu nahi dugu azken urteetan aldaketa handiak suer-
tatu direla sexuen arteko desberdintasunen parametroetan, gizartean sexu
biak lehen ez bezala tratatzearen ondorioz. Esaterako, normalean neskek
mutilek baino emaitza hobeak lortu izan dituzte eskolan baina emaitza ho-
riek gaika zehaztu behar izanez gero, gaitasunari lotutako eragileetan azal-
dutako desberdintasunak agertu izan dira: mutilek emaitza hobeak lortzen
dituzte matematikan, fisikan eta teknologian; neskak, hizkuntzan, gizarte
zientzietan, eta abarretan. Baina bigarren hezkuntza eraberrituari ateratzen
zaizkion etekinei buruz oraintsu egindako azterlanetan ikusi daitekeenez,
emakumezkoak aurrean daude irakasgai guztietan.

Badirudi, beraz, mutil nerabeek arazo gehiago dituztela hezkuntzako sis-
temaren egiturara eta funtzionamendura moldatzeko.

2.1. Hezkidetza eta sexu hezkuntza

Zalantzarik gabe, bidea luze egin da sexu bien arteko berdintasunean, nahiz
eta oraindik ere mendeetan eta mendeetan gizonezkoek izan duten nagusi-
tasunaren zantzuren batzuk geratzen diren. Inork ez du zalantzan jartzen
berdintasunerako bidean hainbat arrazoik lagundu dutela: emakumezkoak
arian-arian kontzientzia hartzen joan izana, jaiotzak erregulatzea, emakumea
lan mundura sartzea, legeak onartzea emakumea berdina dela, emakumea
hezkuntzako maila guztietara sartzea, eta abar; eta horri guztiari, hezkidetza
nagusitu izana gehitu behar diogu.
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Hezkidetza izan da gizartearen aurrean sexuen arteko berdintasuna bul-
tzatzearen adierazpiderik nabarmenena, prestakuntza batera emateak elkar
ezagutzeko eta errespetatzeko balio duela abiaburutzat hartuta eta horrela,
gerora egon litezkeen bereizkeriak baztertuta. Baina oraindik ere, industria-
lizatutako herri eta herri demokratikoetan hezkidetza ez da errealitate uni-
bertsala1 eta aldiro-aldiro, haren alde onei eta txarrei buruzko eztabaida sor-
tzen da.

Sakonean, ideologiari eta moralari lotutako arrazoiak badaude ere, esko-
letan umeak sexuen arabera banatzearen aldekoek esaten dute emakumez-
koak heldutasunera lehenago iristea eta haien ezaugarri psikologikoak gal-
tzaile ateratzen direla hezkidetzan, sistema adin bereko gizonezkoen parean
doalako, horiek ahalmen akademiko txikiagoak izanda.

Hezkidetzaren alde esan behar da eskolak gizartean bizitzeko prestatu
behar dituela haurrak, gizarteko errealitatera ahalik eta gehien hurbilduz.
Are gehiago gaur, eskolatik kanpoko gizarte harremanak lehen baino muga-
tuagoak diren honetan, batik bat hiri handietan, eta familietako kide kopu-
ruak nabarmen behera egin duen honetan. Haurtzaroan eta nerabezaroan es-
kolako eta eskolatik kanpoko jarduerak beste batzuekin batera egiteak
ondoko helburu pedagogikoak lortzeko aukera ematen du (Ferrández eta
Sarramona, 1980, 188. or.):

– Norbere burua ezagutzea eta, ondorioz, norbere sexua nortasunaren
zati dela onartzea.

– Besteak ezagutzea, eta horrela, beste sexukoen ezaugarriak ezagutzea
eta ulertzea.

– Norbere burua eta besteak ezagutzean eta onartzean oinarritutako
pertsonen arteko harremanak izatea.

– Sexuan oinarritutako bereizkeria eragin izan duten estereotipoak al-
datzea.

Helburu horiek eskuratzeko, “hezkuntza mistotik” edo sexu bereko
ikasleak gelan batera egote hutsetik gaindi doan esku hartze pedagogikoa
behar da; izan ere, zenbaitetan, herri txikietan esaterako, neskato-mutikoak
batera egon izan dira arrazoi ekonomiko hutsengatik. Honela dio Asensiok
(1986):
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Hezkidetza ezin da mugatu neskato mutikoak eskola garaian batera ego-
te hutsetik datozen emaitzetara; era aktiboan, elkarren arteko ezin ulertuak
gainditzeko interpretazioko elementuak eta jarrerak eskuratzera bultzatu be-
har du hezkidetzak eta neskato-mutikoek euren errealitate sexuala berega-
natu dezaten ahalegindu, hau da, komunitatearen barruan eskubide berdinak
dituzten pertsonak direla jabetzeko ahaleginak egin (161. or.).

Horrela, bada, hezkidetzak ez dakar nahitaez emakumezkoei eta gizo-
nezkoei tratu pedagogiko berdin-berdina ematea. Lehenago ere esan du-
gunez, sexua beste aldagai bat da hezigaiaren nortasunean, bere gaitasun,
interes eta abarrekin batera, eta horrek banan-banako arreta eskatzen du.
Jarduera akademikoen eta bestelakoen aniztasunak bide eman behar du
hezigai bakoitzak eta talde bakoitzak bere gaitasunak behar bezala gara-
tzeko.

Esandakoak esanda, sexu heziketa eta hezkidetza batera doaz nahitaez;
hain da hori horrela ezen, norbaitek esan baitu hezkidetzaren xedea behar
bezalako sexu heziketa ematea dela (Martínez, 1970, 11. or.). Hainbesterai-
no dela esan gabe, argi dagoena da hezkidetza marko ezin hobea dela sexu
heziketarako.

Sexu heziketaren beharrez eta garrantziaz luze eta zabal hitz egin eta
idatzi da, nahiz eta gaiak beti piztu izan duen polemika; izan ere, inplikazio
garrantzitsuak dakartza psikologiaren, gizartearen, moralaren eta erlijioaren
arloetan baina inplikazio horiek ez dituzte berdin balioztatzen gizarteko tal-
de guztiek. Guztiarekin ere, une hauetan inork ez du zalantzan jartzen es-
kolan sexu heziketari jaramon egin behar zaiola, ahaztu barik familiak duen
garrantzia eta familia erreferentzia dela informazioaren eta prestakuntzaren
eremuetan:

Alde batetik, sexu heziketak ematen duen informazioaren bidez, subjek-
tuek etorkizunean sexuaren arloan izango duten erabaki eremuari buruzko
nondik norakoak jaso behar dituzte eta bestetik, elkar ulertzea eta elkarren-
ganako begirunea bultzatu behar ditu, bai pertsona bakoitzaren errealitate
psikosexualari dagokionez, bai sexualitateaz subjektuak bereganatu dituen
baloreei dagokienez (Asensio, 1986, 152. or).

Sexu heziketa oinarrizko printzipio bi hauen arabera planteatu behar da:
diziplinartekotasuna eta graduazioa (Ferrer, 1986, 104. or.). Horrek esan nahi
du, irakasgai batzuk informazio biologikoari eta beste batzuk sexu ereduen
gizarte ondorioei lotuta badaude ere, hemen eskatzen ari garen prestakun-
tza arlo guztietan dagoela eta hortaz, irakasgai eta irakasle bat bera ere ezin
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da alde batera geratu, ezta eskolaz kanpoko jarduerak ere. Graduazio prin-
tzipioei dagokienez, garapen etapa bakoitzean dauden beharrizanei jaramon
eginez ekingo zaio sexu heziketari, beti ere ondoko printzipioekin bat eto-
rrita:

– Sexu heziketari ekiteko unea izan liteke sexuari buruzko lehenengo
galdera egiten denean; erantzuna ikasleak ulertzeko moduan eman
behar da, haren ulermen maila kontuan hartuta.

– Galderei bakarrik erantzutea ez da bide baliagarri bakarra; izan ere,
ume batzuk lotsatiagoak dira, ez dute galderarik egiten eta beraz, gal-
derak egitera bultzatu behar ditugu, baita galderei aurrea hartu ere.

– Sexu heziketaren hasieran informazio biologikoa eman behar da eta
arian-arian, ondorio psikikoak, gizartean eta moralean dituen ondorio-
ak, beti ere ikasleen ulermen maila kontuan hartuta eta egon litezke-
en arazoak aurreikusita.

– Sexu heziketa eskolan emateak ez du esan nahi hezkuntzako gainera-
ko agenteek halakorik eman behar ez dutenik. Horri dagokionez, fa-
miliekin ondo koordinatzea komeni da.

– Sexu heziketaren helburua ez da sexuaren inguruko tabu guztiak erro-
tik erauztea; izan ere, horietako batzuk guztion inkontzientean daude
eta gainera, baliagarriak dira giza komunitateen bizi iraupenerako eta
orekarako. Esaterako, lotsa, exhibizionismoaren aurrez aurre. Nola-
nahi ere, hezkuntzak pentsatu behar du zer esan nahi duen tabu ba-
tzuk haustea eta zein printzipiok ordezka ditzakeen. Ondorio horien
adibide batzuk ditugu kontsumismoak nola manipulatzen duen ero-
tismoa edota sexu harreman goiztiarrek ekar ditzaketen gizarte ondo-
rioak eta ondorio pertsonalak.

3. Desberdintasun kulturalak hezkuntzan

Gizarte talde jakin batek era iraunkorrean bere egiten dituen kategoria
sinbolikoen multzoa da kultura, errealitateari, eta komunitate horretako jo-
kabide eta jarrera guztiei esangura eta balio zehatza ematen dioten kategoria
sinbolikoen multzoa (Departament d’Ensenyament, 1996, 13. or.). 

Kultur ingurunea da hezkuntzan jorratu beharreko aniztasunaren biga-
rren iturria; gizarte demokratikoetan aniztasun hori bultzatu egiten du plu-
ralismoak, hain zuzen ere horixe baita demokraziaren beraren funtsa (Sarra-
mona, 1993).
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Ohikoa da kulturarteko hezkuntza edo kulturanitzeko hezkuntza terminologia
erabiltzea aipatzeko zer espero dugun eskolaz, hain zuzen ere, gela barruan
zein kanpoan gero eta kultura gehiago ditugun honetan. Termino bi horien
esanahia ez da berdina. Kulturartekoaz hitz egiten dugunean elkarren ondo-
an dauden kulturen arteko elkarrekikotasun harremana aipatzen dugu eta
kulturanitza aipatuta, gure inguruneko benetako egoeraz ari gara, kultura as-
ko egoteaz (Jordan, 1992). Horregatik, arlo pedagogikoan nahiago izaten du-
gu lehenengoa. 

Kulturarteko hezkuntza bi ikuspegi hauetan oinarritzen da: begirunean
batetik, eta jardutean bestetik. Nahiago baduzue, kulturarteko hezkuntza
jarreren eremuari begira dago zuzen-zuzenean eta jarreren barruan hiru
ikuspegi daude: informazioa, jokabidea eta balorazioa. Kontuan hartu behar
da asmo eta berba onen gainetik, kulturartekotasunaren xedea ez dela erra-
za lortzen.

Kulturarteko hezkuntza ez da kultura gutxituetako ikasleei konpentsazio
modura arreta ematea nagusi den kultura eurengana dezaten helburuarekin,
horrela eginez gero euren jatorriarekiko sustraiak galduko lituzkete-eta.
Beste muturrean legoke kulturarteko hezkuntza kulturak batze hutsa dela
uste izatea, hau da, ingurune berean zenbait kultura bata besteari gehitze
hutsa dela, euren artean teorian berdinak diren ustearekin (Sarramona eta
beste, 1994).

Helburu pedagogikoek bateragarriak izan behar dute eskolaren funtsez-
ko helburuarekin: kulturalizazioa. Eta esan beharrik ez dago eskolak ezin di-
tuela ikasle guztiak kulturalizatu aldi berean kultura baten baino gehiagotan
eta maila berean. Horrela, bada, errealismoak berak eta hezkuntza proze-
suaren izaera bera ezagutzeak zuhurrak izatea dakar, kulturen aldetik anitza
dela dakiten eta onartzen duten gizarte eta eskolaren oinarriak urratu barik.

Eskolak, batetik, kulturalizazioa du helburu nagusia (gehiengoaren ingu-
runeari bagagozkio), horixe baita ikasle guztien gizarte kohesioaren funtsa,
baina bestetik, gutxiengoaren kulturarekiko begirunea azaldu behar du eta
gutxiengoaren kultura horietako partaideek euren kultura lantzea ahalbide-
tu behar du. Hala ere, eskolako kulturartekotasunari bagagozkio, egon dau-
den kulturak oinarriak behintzat ezagutu behar dira, elkarren arteko begiru-
nea ekarriko baitu, eta kultura minorizatuetako ikasleen kultur nortasunetik
abiatuta, gehiengoaren kulturara hurbildu.

Egoera berezia sortzen da zenbait kultura elkartzen direnean toki horre-
tako kultura herrian edo Estatuan nagusi den kulturarekiko minorizatua
izanda; horixe izan liteke Espainiako Estatuko zenbait autonomia erkidego-
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tan gertatzen dena. Gai horrek irakurketa pedagogiko hutsa ez duen arren
eta bete-betean sar daitekeen arren erabaki politikoen alorrean, hezkuntza
sistemak horri buruzko iritzia eman behar du.

Kultura historikoak, bere lurraldean desagertzeko arriskuan dagoela ja-
betzen denean, erresistentziako jarrerak hartzeko joera izaten du; nagusi di-
ren kulturetan, ordea, bizi iraupena arriskuan ez dutela jakinda, bestelako
joerak izaten dira baina gauza batean bat etortzen dira, biak ala biak ere ba-
bes neurriak zehaztu ohi dituzte, Frantzian, Estatu Batuetan eta Espainian
bertan egin den legez. Argitaratutako testu batek laburbiltzen du horri bu-
ruz dugun iritzia:

Azken buruan, egin behar den galdera da ea merezi duen “lurraldeetako
kultura historikoak” gordetzea. Erantzuna ezezkoa izanez gero, ez luke
zentzurik kulturen arteko begiruneaz hitz egiteak, eta kulturarik ahulenak
desagertzera bultzatuko genituzke, indartsuenen alboan. Erantzuna baiez-
koa izanez gero, aztertzekoa litzateke zein den estrategiarik egokiena kultu-
ren bizi iraupenerako, beti ere etorkinen eskubideak, norbanako mailan eta
talde mailan, urratu gabe. Ildo horretan, aurreneko oztopoa da gutxiengo
historikoak gorde eta kulturalki garatzeko neurriei lege zilegitasuna emate-
ko zailtasuna, hain zuzen ere neurri horiek ohikoak direnean estatu eremu-
ko kultur ofizialak gorde eta garatzeko (Jordán, Etxeberria eta Sarramona,
1995, 121. or.). 

Kultura minorizatuetako kideen kultur asimilazio hutsera iritsi gabe, ez
dago zalantzarik batzuetan eskolak beren beregi jardun beharko duela
haiengan, euren kultur errealitatetik abiatuta gehiengoaren kultur inguru-
nean integratzea errazteko laguntza emanez. Horretarako gizarte justiziako
arrazoiak daude eta pedagogiaren eragingarritasuna beharrezkoa delako ere
bai.

Kontuan hartu behar dugun beste alderdi bat hau da: ikasle guztiei
eman behar zaie kulturen arteko hezkuntza, ez bakarrik kultura minoriza-
tuetatik datozenei, ikasle guztiek egon behar dutelako prest kulturanitze-
ko gizarteetan bizitzeko eta horrela eginda honako honetaz jabetzera bul-
tzatzen direlako ikasleak: kultura bakoitzak aurrera egiten du besteak
baloratzeko eta besteetatik ikasteko gauza den neurrian. Hain zuzen ere,
horixe aipatu zen hezkuntzan Europak duen dimentsioari buruzko Liburu
Berdean:

Hezkuntzako ekintzen funtseko osagai dira hauek: kulturaren eta arraza-
ren aldetiko desberdintasunak eta identitateak errespetatu behar dira eta
edozein eratako “chauvinismo” eta xenofobiei aurre egin (14. or.). 

HEZKUNTZAN ANIZTASUNARI ARRETA EGITEA

323



Europako hezkuntza sistemak ez dira ezagutzak bakarrik eskaintzeko,
demokrazian, desberdintasunen aurkako borrokan, tolerantzian eta anizta-
suna errespetatzen ere irakatsi behar diegu, horretan hezi behar ditugu
(15. or.).

Behin hona iritsita, legezkoa da galdetzea kulturala den guztia baliagarria
den hezkuntzaren ikuspegitik. Eta galdera horri erantzutea ez da batere sa-
murra baina argi izan behar da, kultur ingurune anitzean bete-beteko ardu-
raz ekin nahi badiogu hezkuntzari.

Esan liteke, kulturaren edozein elementu –gehiengoarena zein gutxien-
goarena izan– azal daitekeela hura sortarazi duen egokitze koherentziaren
ingurunean, hartara baliagarria baita eskolako curriculumari gehitzeko. Bai-
na orduan kulturaren dinamikako beste printzipio batzuk alde batera uzten
ditugu, aurrerapena, gizarte bidezkoagoa eta demokratikoagoa lortu nahi du-
ten printzipioak, alegia. Esaterako, ez litzateke justifikatuko kultura ba-
tzuetan indarrean dauden emakumearen zenbait diskriminazio-planteamen-
du sexu bien arteko aukera berdintasuna bezain baliagarriak izatea gure
eskola ingurunean. Eta adibide gehiago ere jar daitezke.

3.1. Kulturarteko hezkuntza hezkuntza proiektuan eta ikastetxeetako 
curriculum proiektuan

Ikastetxearen hezkuntza proiektuan (IHP) ikastetxe jakin bateko jarduera
pedagogikoa arautzen duten izaera orokorreko baloreen, printzipioen eta es-
trategien multzoa jasotzen denez gero, kultur aniztasuna eta horren trata-
mendua ere jaso beharko dira. Era horretan hezkuntzako komunitate osoak
hartuko du konpromisoa, IHPa eskola kontseiluak onartzen du eta.

IHPn ekiteko estrategia orokorrak zehaztu behar dira, jarraituko den oi-
narrizko prozesua, jarritako helburuen lehentasun hurrenkera. Erlijio auke-
ra desberdinak errespetatu eta landuko dira? Zeregin horretan familiek zu-
zenean parte hartzea onartuko da? Eskolako menuak egiten direnean
kontuan hartuko dira elikatzeko ohiturak eta erlijio irizpideak? Jarduera ar-
tistikoak eta eskolaz kanpoko jarduerak egiten direnean kontuan hartuko
dira dauden tradizio guztiak? Talde minoritarioen hizkuntzak landuko dira?
Zein metodologia erabiliko da irakurtzen eta idazten irakasteko, ikasleen ja-
torri hizkuntzatik abiatuko da? Kultur pentsaera desberdina izateagatik zail-
tasunak dituzten ikasleentzako errekuperazio jarduera osagarririk egingo
da?... Eta beste hainbat eta hainbat galdera. Horiei guztiei IHPn eman be-
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har zaie erantzuna, eskolak jarrera koherentea izango badu kultur aniztasu-
naren aurrean.

Argi dago goiko galderen eta egin daitezkeen beste galdera batzuen
erantzunak ikastetxe bakoitzaren errealitate zehatzaren araberakoak izango
direla. Ez baita gauza bera eskola Magrebeko etorkin asko dauden inguruan
egotea, esaterako, edo ume ijito asko dauden inguruan egotea, edo teknika-
ri japoniarren seme-alabak dauden inguruan egotea. Kasu bakoitza aztertu
beharko da aldez aurretik, ezinbestean, eta eskura dauden baliabideak, giza
baliabideak eta baliabide materialak, baloratu. Azken batean, azpimarratu
nahi dugu eskolak hurbilen duen komunitateak eskaintzen dizkion aukerez
baliatu behar duela.

Adibide modura, ikus ditzagun IHPn jaso ahal diren pedagogiako zenbait
printzipio:

– Ikastetxearen printzipio nagusia hau izango litzateke: eskola komuni-
tateko kideek ideologian, kulturan, erlijioan eta beste arlo batzuetan
izan ditzaketen aniztasunarekiko begirunea erakustea.

– Atzerritik datozen ikasleei euren gizarte egoera eta familiakoa kon-
tuan hartuko zaie eta apurka-apurka herrialdeko kultura erakutsi.

– Ikastetxeak ikasleen jatorrizko kulturaren arabera ebaluatuko ditu
ikasleak eta lekuan-lekuko eskola komunitatera sartu direnetik zen-
bat denbora igaro den kontuan hartuko du. Moldatzeko zailtasun han-
diak dituzten ikasleentzako errekuperazio jarduera bereziak egingo
dira.

– Jantokian ez ditugu janariaren gainean dituzten erlijio arauak urratze-
ra bultzatuko.

– Eta abar.

Ikastetxeko curriculum proiektuak aniztasuna kontuan hartzen duten eta
hezkuntzako administrazioak zehaztu dituen pedagogiako proposamenak
bilduko ditu baina proposamen horiek, beste ezer barik, ez dira nahikoa ze-
ren eta oinarrizko helburuak eta edukiak zehazteko orduan gehiengoaren
kulturaren erreferentzia izan baitira nagusi, kultur minorizatuen ardura han-
dirik gabe. Hortaz, ikastetxeak bere aldetik jartzen duena erabakigarria
izango da, beharrizan pedagogikoei kulturen aniztasunaren ikuspegitik
eman nahi badiegu erantzuna.

Lehenik eta behin, aztertzen ari garen proposamen pedagogikoak dizi-
plinartekoa behar du izan, eta hortaz, ezin zaio eduki batzuei bakarrik lotu.
Curriculum osoan jaso behar da kultur aniztasuna, informazio edukietan
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zein metodologian. Matematikako edo fisikako problemen enuntziatuak,
teknologia arloan eman daitezkeen aplikazioak, gizarteari buruzko ikaske-
tak, musika edo esku lanak, guzti-guztietan egon daiteke kultur ikuspegi
anitza, batik bat ikastetxetik hurbilago daudenetan edo talde jakin batean
gertatzen denean. Era horretan, badu zentzua curriculumeko “zeharkako ar-
datzak”, ez baita eremu jakin baten ondare esklusiboa eta eskola komunita-
te osoarengan baitu eragina.

Curriculumeko proposamen hori material didaktikoak prestatzen eta au-
keratzen direnean gauzatzen da. Helburuak argiak direnean, ezagutu eta
errespetatu gura den kultur aniztasunaren araberako materialak aukeratzen
dira, testuak, laminak, filmak, bideoak, eta abar. Berriro azpimarratu nahi
dugu eskolak asko duela esateko kultur aniztasunari buruz eta, horregatik,
asmoa ez da materialetan kultura guztiak berdin adierazita egotea (materia-
letan nagusi izango da gehiengoaren kultur ingurunea); kontua da gogoan
edukitzea material didaktikoa aberasterik badagoela, badagoela ohiko mate-
rialaz gain bestelakorik ere eta hori, nahi izanez gero, egin liteke.

Gero, curriculuma arlo zehatzetan planifikatu beharko dute talde eta
maila desberdinetako ukituriko irakasleek. Negoziatutako proposamenetik
kasu bakoitzean lortu nahi den helburu sorta aterako da eta, batez ere, kul-
turartekotasunari dagokionez jarrerekin zerikusia duten guztiontzako edu-
kiak eta jarduerak: elkarri laguntzea, elkar errespetatzea, desberdintasunak
onartzea, elkarrizketa... Irakasleek taldean egindako lan horrek lagundu be-
harko gaitu eskolako aldi bakoitzean benetan lor daitezkeen edukiak pro-
gramatzeko errealistak izaten; kultur informazioaren arloan anbizio handi-
koa izateak ez du esan nahi proposatu diren oinarrizko helburuak errazago
lortuko direnik.

Aipatu berri duguna ez dago bigarren hezkuntzan “kreditu aldakorrak”
programatzearen aurka; “kreditu aldakorrek”, kultur aukera jakin bati lotu-
takoak, kultura minorizatu horretako kideei euren kulturan sakontzeko au-
kera emango diete eta ez beraiei bakarrik, baita gainerako interesdunei ere
(batzuetan ikasle guztiak izango dira). Horixe izango da abagune egokia fa-
milien laguntza jasotzeko ze, baliteke irakasleek kultura arrotzetako gaiak
ezezagun izatea.

3.2. Hizkuntza aniztasuna, kultur aniztasunaren adierazpidea

Hizkuntza da kultura batekoa izatearen elementurik aipagarriena, hain zu-
zen ere aniztasun kulturala hizkuntzen aniztasunean islatzen baita. Hala eta
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guztiz ere, norberaren hizkuntza beti izango da kultur identitatearen seina-
lea; izan ere hizkuntza komunikatzeko bidea baino askoz gehiago da, errea-
litatea ikusteko eta interpretatzeko modua izateraino iristen da. Horregatik,
hurbileko kulturek hizkuntza edo hizkuntza molde hurbilekoak izaten di-
tuzte.

Hizkuntza bat baino gehiago jakitea –elebiduna edo eleanitza izatea– be-
harrezkoa da gaur egun talde eta kultura desberdinen arteko komunikazio-
rako eta horregatik, gaur egungo hezkuntzan, eskolako curriculumeko hel-
buru garrantzitsu bat da norbere hizkuntzaz gain, beste hizkuntza batzuk
jakitea.

Lehenik eta behin, Espainiako estatu barruan dagoen hizkuntza anizta-
suna hartu behar da kontuan. Horrek estatuko hizkuntza den gaztelania ez
ezik, autonomia erkidegoko hizkuntza ofiziala eta berezkoa jakitea dakar,
baldin eta erkidegoak horrelakorik badu; beraz, elebitasuna eskolaren eska-
kizuna da –gizartean ere izan daiteke– Espainiako eskola ume asko eta as-
korentzat. LOGSEko aurreneko tituluan (e atala) aipatzen denez, hezkun-
tzaren helburuetako bat “Espainiako hizkuntza- eta kultur aniztasuna
errespetatzea” da; gero, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan gaztela-
niaren eta autonomia erkidegoko hizkuntzaren erabilera eta jakite maila ze-
hazten dira. Baina aipatutakoaz gain, atzerriko hizkuntzaren bat erabili eta
jakitea ere azpimarratzen da hezkuntzako maila bietako helburuetan.

Lurralde berean hizkuntza bat baino gehiago egotea beti izaten da gataz-
ka eta tentsioetarako bidea, batetik huts-hutsean hezkuntzako eta kultura-
ko gaiak eta bestetik politikaren eta ekonomiaren arlokoak nahasten direla-
ko. Aurrekari historikoen, batera bizi diren hizkuntzen ezaugarrien edo
inguruabar politikoen arabera, lege neurri eta irtenbide praktiko bat baino
gehiago dago. Esaterako, Euskadin hiru hizkuntza eredu daude hezkuntza
sisteman: irakaskuntza gaztelaniaz ematen duten eskolak (A eredua), gazte-
laniaz eta euskaraz ematen dutenak (B eredua) eta euskaraz ematen dute-
nak (D eredua). Katalunian, ostera, katalana eskola gehienetan erabilera
arruntekoa da, haur hezkuntzan hizkuntzan murgiltzeko programa dagoen
arren katalana familian ez duten ikasleentzat, eta gero, eskolatze prozesuan,
irakasgai batzuk gaztelaniaz ematen dira.

Ikuspegi pedagogikotik, eskolak irtenbidea bilatu behar du hizkuntza
bat baino gehiago batera daudenean, beti ere ondoko oinarrizko printzipio-
ak kontuan hartuta:

– Eleaniztasunak ez dio kalterik egiten ikaslearen gaitasunen garapena-
ri, mesede baizik (Diaz, 1986; Sanchez eta Forteza, 1987).
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– Eskolako hizkuntza eta familiarena bera ez denean kasu bakoitzari
egokitutako estrategia metodologikoa zehaztu beharko da. Estrategia
hori elkarrekin bizi diren hizkuntzen, hizkuntza horiek gizartean du-
ten prestigioaren, familiaren jarreraren eta eskolaren arabera zehaztu-
ko da, eta irakasleek hizkuntza horiek jakitearen menpe ere egongo
da. Nolanahi ere, gai hori IHPak jaso behar duen kultur aniztasunaren
barruan dago.

– Bigarren hizkuntza ikasten hasteko, beharrezkoa da norberaren hiz-
kuntzako gutxieneko ezagutza linguistikoa, ikasiko diren hizkuntzen
arteko interdependentzia dagoelako (Cummins, 1979).

– Hizkuntza batean irakurtzen eta idazten irakasteko, beharrezkoa da
hizkuntza hori ahozko mailan jakitea, horrela irakurtzen eta idazten
ikasteak zentzua izango baitu ikaslearentzat.

– Arrakastatsu eskolatu daiteke familiarena ez den hizkuntzan eskola-
ko hizkuntzak prestigioa badu, familiaren jarrera positiboa bada eta
gaitasun urritasun nabarmenik ez badago (Lambert, 1981).

– Elebitasuna ez da berez eskola porrotaren iturri; askoz ere eragin han-
diagoa dute eskola porrotean gizarteko eta familiako faktoreek (Etxe-
berria,).

Laburpena

LOGSEn, hau da, hezkuntza sistemako indarreko antolamenduan adierazi-
ta dagoenez, ikasleen aniztasuna errespetatu behar da; horregatik, irakasle-
ak lege agindu horren mendean daude. Hori dela eta, kapitulu honetan hez-
kuntzan berebizikoak diren hiru desberdintasun mota aztertu ditugu:
gaitasun edo ahalmen intelektualei lotutako desberdintasunak, sexuari lotu-
takoak eta kultur jatorrian oinarria duten desberdintasunak. Guztietan adi-
bide eta kasu bereziak ekarri ditugu, batik bat urritasunen bat duten ikasle-
ak, baina baita aparteko gaitasuna duten ikasleak, biek ala biek behar
baitute tratamendu berezia.

Sexu hezkuntzan dauden usteak aipatu ondoren, kulturartekotasunaren
gaia jorratzen da, bai jatorriaren ikuspegitik, bai gure herrian hain eragin
handia duen linguistikaren ikuspegitik. Bukatzeko, liburuaren atal hau
praktikoa dela oso adierazi nahi dugu eta horretarako, kulturen artean inte-
gratzeko proiektu bi aipatu dira: hezkuntza proiektua eta eskoletako curri-
culum proiektuak.
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Ariketak

1. Gaitasunari lotutako urritasunen bat dela-eta, hezkuntzako premia bere-
ziak dituzten ikasleak eskolatuta dauden ikastetxe batean, irakasleen us-
tetan ikasle horiek eskolatzeak dakartzan alde onak aipatu eta egon li-
tezkeen alde txarrak. Eman zure iritzia.

2. Ikastetxe batean irakasgai desberdinetan sexu bateko eta besteko ikasle-
ek lortu dituzten kalifikazioak edo emaitzak egiaztatu. Saiatu irakasleek
emaitza horiei buruz ematen dituen azalpenak biltzen eta erkatu ikasle-
ek eurek ematen dituzten azalpenekin.

3. Bisitatu gehiengoaren arrazakoak ez diren ikasle taldeak dauden ikaste-
txe bat. Egiaztatu ea ikastetxeko hezkuntza proiektuan horiei arreta ema-
tea jaso den eta egiaztatu ea nola jartzen duten praktikan. Atera zeure on-
dorioak.
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Bosgarren atala

Hezkuntza erakundeak



Liburuaren azken atal honetan, erantzuna ematen zaio liburuaren oinarriz-
ko eta funtsezko helburuetako bati, hots, hezkuntza prozesuak –ideologiko-
ak eta zientifikoak– garatzen dituzten erakundeen analisiari, betiere XVIII.
mendetik gaur egun arte azterturik.

Horretarako, bost kapitulu erabili ditugu gaztelaniazko argitalpenean eta
beste bi gehiago euskarazkoan. Gure ustez ongi islatzen dituzte hezkuntza
erakunde garrantzitsuenak: eskola, familia, hezkuntza ez-formalaren egungo
erakundeak eta Europako Batasunaren berezko erakundeak. Kontuan hartu
behar da eskolari lau kapitulu eskaintzen dizkiogula, garrantzi erabakigarria
baitu hezkuntzaren garapenaren arloko erakundea izateagatik: kapitulu ba-
tean eskola erakundea ikuspegi historikotik aztertzen da, liburu honetan in-
plizitu dagoen izate garaikideari erantzuna emateko; bigarrena gaurko esko-
lari buruzkoa da; hirugarrenean Euskal Herrian bizi izan den hezkuntza
politika aztertzen da, eta laugarrenean, euskal eskolagintzan suertatu den
ikastola fenomenoa aztertzen dugu

Blokea osatzeko, familiari buruzko kapitulua dago, bera baita erakunde
hezitzaile garrantzitsuena. Beste kapitulu batean, luze aztertzen dira gaur
eguneko erakundeak, bestelako helburuez gainera hezkuntzari jarrera ez-
formaletatik ekiten diotenak. Azkenik, Europako Batasunak eta Europako
Batasunaren eskutik sortutako hezkuntza erakundeen gaurkotasun berri-
tzaileenean sartuko gara, hain zuzen ere gure hezkuntzaren etorkizunaren
benetako atea direnak.



16. Kapitulua

Espainiako hezkuntza erakundeen sorrera 
eta eboluzioa Hezkuntzako Lege Orokorra iritsi arte
EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Kapitulu honen asmoa Espainiako hezkuntza sistema nola sortu
zen eta Hezkuntzako Lege Orokorra (HLO) ezarri ondoren behin
betiko egituratu arte izan zituen aldaketarik garrantzitsuenak zein
izan ziren azaltzea da. Horretarako Ilustrazio garaira arte joan
beharko da, intelektualen gutxiengoak orduan konturatu eta onar-
tu baitzuen hezkuntza beharrezkoa dela herrien aurrerapenerako.
1812ko Konstituzioarekin estreinatu zen Espainian ikuspegi liberala
hezkuntzaren arloan, eta ordutik aurrera funtsezko printzipioak kon-
kretatu ziren, hala nola hiritarren berdintasuna, ikasketen uniforme-
tasuna, doakotasuna eta unibertsaltasuna. Oinarrizko hiru mailak,
lehenengo maila, bigarrena eta goiko maila finkatzeko neurriak har-
tu ziren, eta irakaskuntza publikoa eta pribatua sendotzeko neurriak
bide batez. Moyano Legeak kontsakratu egin zuen egitura instituzio-
nal hori eta, liberalismo progresistaren aldetik kritika zorrotzak jaso
ondoren, indarrean jarraitu zuen 1970. urtera arte.
Hiru hezkuntza mailak finkatzeko neurriak hartu ziren: lehen hez-
kuntza, bigarren hezkuntza eta goi mailako hezkuntza; halaber,
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irakaskuntza sistema bikoitza finkatzeko neurriak hartu ziren, hau
da, hezkuntza publikoa eta pribatua izateko neurriak. Moyanoren
Legea izenaz ezagutu denak erakunde-egitura hori hezurmamitu
zuen, eta liberalismo progresistaren kritika zorrotzak jaso behar
izan bazituen ere, hain zuzen nolabaiteko lege eklektiko bat izatea-
gatik, 1970era arte iraun zuen.
Irakaskuntza publikoa onera eboluzionatzen joan zen, baina egia
da, era berean, errealitatea aztertuz ikusten dela ezen etengabeak
izan zirela aurrerapenak, atzerapenak eta kontraesanak, denak
ere enfrentamendu politikoen ondorioz sortutakoak; azkenean ikus-
ten da Espainiako gizartea kezkatuagoa egon dela ideien enfrenta-
mendua egiteagatik benetako emaitzak eta irakaskuntza publikoa-
ren aurrerapen finkoa lortzeagatik baino. Hala ere, sistema
finkatu egin zen eta emaitza garrantzitsuak lortu ziren. 

1. Eskola erakundeen jatorria Espainian

Hezkuntza sistema Espainian nola sortu zen ulertzeko XVIII. mendera arte
joan beharko dugu. Ilustrazioko intelektualen gutxiengoa Karlos III.aren in-
guruan biltzen zen eta goi-mailako apaizen talde batek, gotzainek eta aris-
tokratek osatzen zuten. Pentsatzen zuten Espainiako jendearen ezjakinta-
suna zela herrialdea bizitzen ari zen atzerapen ekonomikoaren zuzeneko
eragilea. Pentsatzen zuten, gaur egun ere pentsatzen jarraitzen dugun beza-
la, aurrerapena sortu ahal izateko beharrezkoa zela, beste gauza batzuen ar-
tean, herriari instrukzioa ematea eta horrek izan behar zuela eguneroko jar-
dueraren helburuetako bat. Egiteko horretan eman zituzten beren ahalegin
gehienak.

Lehen mailako irakaskuntzan oso eskola gutxi zegoen, eta gaizki kualifi-
katutako irakasleen esku zeuden; metodo desegokiak erabiliz irakurketa eta
idazketa eta kontuak irakasten ziren, eta kristau dotrinaren atarikoak gaine-
ra. Egoera horren ondorioz, analfabetismoa guztiz zabaldua zegoen, jakina,
eta ehuneko laurogei baino handiagokoa zen. Eskola horiek berritzeko as-
moz ilustratu haiek hainbat neurri hartu zituzten.

San Casianoren Ermandadea –maisuen izendapena egiteko elkarte bat,
izaera gremiala zuena– desegin zen, Antzinako Erregimenaren egitura atze-
ratua islatzen zuena. Maisu izateko baldintzak finkatu ziren 1771ko xedapen
baten bitartez, eta 1781eko uztailaren 12ko Errege Zedularen indarrez ira-
kaskuntzaren nahitaezkotasuna ezarri nahi izan zen. Doako eskolak ireki-
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tzen hasi ziren herrialde guztian zehar1, Irakasle Akademia bat sortu zen
1786an, eta irakasleen etengabeko prestakuntzarako San Isidro eskola sortu
zen, biak Madrilen.

Garai hartan zeuden bigarren mailako ikasketen erreferente bezala la-
tinitate eskola ugari aurkitzen dira –gramatikako eskola eta latinitateko 
ikastetxe ere dei daitezkeenak– herrialde guztian zabalduta, batez ere pro-
bintzietako hiriburuetan: jeneralean beren irakaskuntza oso kalitate eskasa-
rekin eta metodo txarrekin ematen zuten irakasleak izaten zituzten.
1755ean argitaratu ziren latinitateko maisuentzako ordenantzak eta eratu
zen Madrilgo Akademia latinoa.

Lanbide heziketarako –garai hartan ia inon ez zegoen arren, Erdi Aroan sor-
tutako gremioak kenduz gero– ofizio eskolak sortu zituzten ilustratuek. Arte
Ederretako Akademiak eta Herriaren Adiskideen Elkarteak eta Sozietate
Ekonomikoak hartu zuten irakaskuntza horiek zabaltzeko ardura, bereziki ma-
rrazketaren irakaskuntza. Jakina, ilustratuek zeukaten bezalako gizarte kon-
tzepzio batean eta herrialdearen industria eta merkataritza berritu ahal izateko,
ezinbestekoak ziren irakaskuntza horiek. Era askotako ikastetxeak sortu ziren,
adibidez Bergarako Mintegi Patriotikoa edo Murtziako San Fulgencioren Min-
tegia, edota Gijongo Errege Institutua, nagusiki burgesiaren eta gutxiengo ilus-
tratuaren semeei zuzenduak zeudenak. Leku horietan hasi ziren entziklope-
dismo ilustratuaren fruitu zen curriculuma ematen, zientzia, filosofia, arteak eta
literatura sartuz eta tailerrekin eta material zientifikoarekin osatuz.

Hezkuntzako erakundeen artean bat baldin bazegoen zientzia modernoa
sartzeko premian zegoena, bat hori, ilustratuen ustetan, unibertsitatea izan-
go zen. 1769ko martxoaren 14ko Errege Zedularen indarrez Espainiako uni-
bertsitateei autonomia murriztu zitzaien, eta Gaztelako Kontseiluak uni-
bertsitate bakoitzarentzat zuzendari bana izendatzeko galdatu zuen; horien
egitekoa, jakina, haiek kontrolatzea izango zen. Modernizatzeko ahalegina
eginez, handik aurrera onartzen joan ziren plan desberdinak, baina asmo on
guztien gainetik ere unibertsitate hark ez zien erantzun beharrezkoak ziren
igurikapen guztiei. Irakasleen korporatibismoak, ikasleen pikareskak eta
erreakzionarismoak ez zien behar bezala erantzuten utzi eta, azkenean, uni-
bertsitateak ixtea eskatu zen estamentu desberdinetatik.
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Egia da Espainiako ilustratuek hasitako hezkuntzaren erreformak ez zi-
tuela bere berehalako helburuak lortu. Beharbada, beste arrazoi batzuen ar-
tean, erreformatzaileak apartatu egin zirelako herriarengandik eta utopia
eder bat eraiki zutelako, eta baita betiko botere taldeek aldaketari uko egin
ziotelako ere, beste mendebete gehiagoz iraun ahal izateko asmoarekin
(Ruiz Berrio, 1989).

1812ko Konstituzioak, Espainian ikuspegi liberala estreinatu zuenak, be-
re IX. kapituluan, 366-371. artikuluetan, denontzat zabaldu zuen oinarrizko
edo lehen mailako irakaskuntza, eta agindu zuen monarkiako herri guztie-
tan egon behar zutela dotrina katolikoari eta obligazio zibilei buruzko gu-
txieneko ezagutza batzuk eta oinarrizko informazioa emateko gai izango zi-
ren eskolak. Era berean Estatuari esleitzen zizkion –eta horri bokazio
zentralizatzailea ikusten zitzaion– instrukzio publikoari buruzko eskudun-
tzak eskola edo ikasketako planen antolakuntzari zegozkion guztietan, eta
baita zentroak sortze eta kentzeari buruzkoetan ere. Aldi berean goi-maila-
ko hezkuntza zentro eta unibertsitate batzuk irekitzea ere aurreikusten
zuen.

Quintana poeta, Cádizen ospatutako Gorteen deialdira gonbidatua izan
zen, eta ez zenez diputatua, handik urtebetera Informe bat argitaratu zuen
Konstituzioaren jarrera pedagogikoak emendatuz, eta instrukzio publikoa-
ren erreforma erabateko eta konplexua egitearen aldeko agertzen zen Es-
painian Condorcet-en proposamenak aplikatzeko (Ruiz Berrio, 1970)2.
Hezkuntzako sistema estatala gaur egungo hezkuntza sistemaren oinarriz-
ko hiru mailetan egituratzen zuen: lehen mailako irakaskuntza (behekoa
eta goikoa), bigarren mailako irakaskuntza, probintziako lizeo edo uniber-
tsitateetan emango zena, eta goi-mailako irakaskuntza, unibertsitate eta
akademietan edo ikerketa zentro eta ikasketa espezializatuko zentroetan
emango zena.

Informe horrekin hasi zen gure artean gaur egun dagoen hezkuntza sis-
temaren oinarriak finkatzeko prozesua; prozesu hori gertaeren harian bihu-
rritzen joan zen hainbat atzera-aurrerapenekin, joan-etorrirekin, kontraesan
iraunkorrekin, denak ere XIX. eta XX. mendeetako Espainiaren gertaera
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ideologiko eta politikoen emaitza. Ondorengo printzipio oinarrizko hauek
geratu ziren finkatuta:

a) Hiritar guztien arteko berdintasunaren aitorpena, eta horrek automa-
tikoki hartzen zituen irakaskuntzaren edukiak, zeren eta “pertsonen
berdintasun juridikoa aitortzea ez baita nahikoa, ez bada ilustrazioaren
aurrean ere berdintasuna emanez osatzen”. Horregatik, “zirkunstan-
tziek utzi bezain berdina eta osoa izan beharko luke irakaskuntzak”.
Printzipio hori kontuan hartzetik ateratzen zen, era berean, uniber-
tsaltasunaren aitorpena ere eta, beraz, irakaskuntza hiritar guztienga-
na zabaltzeko beharra, inolako diferentziarik egin gabe. 

b) Berdintasun printzipioaren berehalako beste efektu bat ikasketen uni-
formetasuna aldarrikatzea izan zen, eduki, ikasketa plan, metodo eta tes-
tuliburuen aldetik. Horregatik irakaskuntza publikoaren planak “unifor-
mea izan behar zuen ikasketa guztietan, arrazoiak hala agintzen du,
erabilgarritasunak hori gomendatzen du, eta Konstituzioak agindu egi-
ten du”, delako Informe Quintana horrek hitzez hitz esaten zuen bezala.

c) Defendatzen zuten ezen, irakaskuntza hiritarren berdintasuna lortze-
ko bide bat denez, lehen irakaskuntzaren mailak doan izan beharko
lukeela derrigorrean, ezinbestekoa baitzen hiritarra eduki horietan
heztea, “bizitzan ibiltzen ikasteko eta eskubideei erabateko probe-
txua ateratzeko”.

d) Hiritarraren eta hiritar bezala dituen eskubideen kosmo ikuskera ho-
netatik ateratzen zuten gizabanako bakoitzak libre izan behar duela
ezagutzak edozein lekutan eta edozein modutan bilatzeko. Testuingu-
ru sozial hartan interpretatutako askatasun erabatekoaren irizpidea gi-
zaki ilustratuaren utopiaren markoan esplikatzen zen, honek izan ere
jakite hutsez jakitea bilatzen baitzuen askatasun osoarekin. Eskubide
horren kontzepzioak eboluzionatu egin zuen gero, irakaskuntza aska-
tasunaren eskubideak eta katedra askatasunaren eskubideak –Espai-
niako hezkuntza politikaren eskubiderik eztabaidatu eta kontroberti-
tuenak, baita gure egunotan ere– eboluzionatu zuten bezala.

Quintana Informearen printzipio ideologikoak, informe hori irizpide sen-
doz hornitua zegoen arren ez baitzen pasatu informe huts izatetik, 1821eko
Instrukzio Publikoko Erregelamendu Orokorrean aplikatu ziren. Erregela-
mendu horrek egituratzen du formalki hezkuntza sistema Moyano Legea eto-
rri zen arte, idealik garbienen hasierako etapa ere gaindituz azken finean. Ins-
trukzio publikoaren errealitateari ekarri zizkion ekarpenak hauek izan ziren:
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– Irakaskuntza hiru mailatan antolatzea, bakoitza bere entitate propioa-
rekin. Lehen irakaskuntza guztientzat, bigarren irakaskuntza maila
orokorrekoa, eta goi-mailako irakaskuntza batez ere profesionala.

– Benetan gauzatzea doakotasun printzipioak lehen mailako irakas-
kuntzarako, eta edukien eta ikasketa planen uniformetasun irizpide-
ak ere bai, eskolak publikoak edo pribatuak ziren kontuan hartu gabe,
eta horrekin aurrera ari ziren berdintasun printzipioa ateratzen3. Ere-
du zentralista aplikatzen zen zeren eta botere zentral bezala eratutako
gobernuak honela bakarrik kontzebitzen baitzuen delako printzipio
horien aplikazioa.

– Irakaskuntza askatasuna funtsean ikastetxeak sortzeko askatasun be-
zala interpretatzea (horrek berarekin ekarriko baitu, gaurko estiloan,
ikastetxeak aukeratzeko askatasun eskubidea). Sistema duala hartuz,
hau da, irakaskuntza publikoz eta irakaskuntza pribatuz osatutako sis-
tema bezala antolatuko zen aurrerakoan hezkuntza Espainian (prin-
tzipio hori, hain garrantzitsua eta eztabaidatua izateagatik, gure egu-
notara iritsi da eta LODEren aldarrikapenarekin konpondu da).

Fernando VII.aren gobernuaren bigarren erreakzio absolutistak (1823)
printzipio eta helburu haiek mugatzen lagundu zuen. Ondorioz, jarraian eto-
rritako gobernu moderatuek oraindik gehiago ñabartu zituzten printzipio
horiek:

– Erabateko doakotasuna bertan behera utzi zuten, hau da, lehen mai-
lako oinarrizko irakaskuntza bakarrik izango zen doan, eta ordaindu
ezin zezakeenarentzat bakarrik, benetako pobre erabateko zirenen-
tzat bakarrik, beraz. Lehen irakaskuntzaren goiko mailan, doako pla-
za batzuk uzten ziren gaitasuna eta talentua zutenentzat.

– Mugatu egiten zen irakaskuntza askatasunaren kontzeptua ikaste-
txe pribatuak sortzeko askatasun bezala ulertuta, lehenengo eta bi-
garren mailetan. Nazionalizatu egiten zen irakaskuntza unibertsita-
rioa eta Estatuko unibertsitateetan bakarrik lor zitezkeen gradu
akademikoak4
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– Bigarren irakaskuntzaren izaera unibertsala alde batera uzten zen eta
izaera propedeutikoa ematen zitzaion unibertsitatearen kasurako, kla-
se akomodatuentzat bakarrik utziz. Hasierako liberalismoan bigarren
mailako irakaskuntza lehenengo mailakoaren jarraipen bezala hartu
izan zen. Liberalismo moderatuaz geroztik hesi bezala kontzebitu
zen, eta ikasketa planak izaera entziklopedikoa izango zuen.

Bi zedarri berrik markatu zuten hezkuntza sistemaren bilakabidea:
a) Rivas-eko dukearen Plana, 1836koa. Honek, aurreko koordenatuei

eutsiz, berretsi egiten du irakaskuntza publiko eta pribatuaren siste-
ma duala, eta baita irakaskuntza publikoaren sektorearen uniformeta-
suna eta zentralizazioa.

b) Pidal Plana, 1845ekoa. Horrek berrordenatu egiten zuen ikastetxeen
askatasuna irakasleen plantilla minimoari eta titulazio egokiei baldin-
tzak ezartzeko aukera ematen zuen neurrian. Murrizketa batzuk jarri
zitzaizkion katedra askatasunari eta uniformizatu egin zen irakaskun-
tza unibertsitarioa, plan, metodo eta azterketei buruzkoak arautzen zi-
ren neurrian.

Instrukzio Publikoko zuzendari nagusiak5, Pidal zegoenean Sustapen Mi-
nisterioko6 buru, esaten zuen ezen Estatuak gizartea ordezkatzen badu, be-
rak izan beharko duela irakaskuntzaren ahalmena, subiranotasuna dagoen
lekuan bakarrik egoten baita eskubidea, kasu honetan heztekoa7. Ondorioz,
uste zuen subiranotasuna eramaten bazen gizarte zibilera, gizarte horri ba-
karrik legokiokeela irakaskuntza zuzentzea, kanpoan utziz gizarte zibilak
bezala pentsatzen ez zuen beste edozein gizarte edo talde sozial. Horrekin
justifikatzen ziren katedra askatasunari eta kontserbadore eta moderatuek
errepresentatzen zituzten ortodoxia erlijiosoaren eta, are, baita politikoaren
berezkoa ez litzatekeen beste edozein pentsamenduri jarritako mugak.
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2. Moyano Legetik Bigarren Errepublikara

1857ko Moyano Legeak kontsakratu egin zuen hezkuntza sistemaren egitu-
ra instituzionala, liberalismo moderatuaren berezkoak ziren ezaugarriak eta
baloreak erantsiz, adibidez: uniformetasuna, zentralizazioa, doakotasun erla-
tiboa, sekularizazioa, katedra askatasunari zegokionez irakaskuntza askata-
sunari jarritako mugak, eta ikastetxe pribatuei baldintzak adieraztea, eta bai-
ta Estatuak esku hartzea ere haien funtzionamenduan.

Hezkuntza sistema hiru irakaskuntza mailetan antolatzen zen behin be-
tiko, maila horiek, bestalde, unibertsalak izanik. Lehen mailako irakaskun-
tzaren funtsezko helburua zera zen, hiritarrei beren bizitzan egoki ibiltzen
irakastea eta beren eskubideei erabateko probetxua ateratzen irakastea.
Maila hori eskola publikoetan doakoa zela esaten zen baina ordaintzeko mo-
durik ez zutenentzat bakarrik. Pobretasun ziurtagiria eginez ematen zuen
apaizak edo alkateak prerrogatiba hori. Obligaziozko maila zenez, seme-ala-
bak eskola publikora bidaltzeko betebeharra ezartzen zitzaien gurasoei, edo
bestela instrukzioa etxean edo establezimendu partikularretan ematekoa.
Ikasketa orokorrak eta aplikaziokoak prestatzeko urrats bat bezala bururatu
zen behin betikoz bigarren mailako irakaskuntza. 

Denboran zehar iraun duten legearen oinarrizko beste bi alderdi hauek
izan dira: a) irakasleen hautaketa eta izendapena oposizio bidez egin behar
zela esatea, prozedura horren arabera irakaslea funtzionario izatera pasatuz;
eta b) eskola administrazioaren jaiotza eta estrukturazioa. Ministerio bat sor-
tu zen eta beronen barruan Zuzendaritza Orokor bat, hezkuntza horien
menpe jarraraziz maila zentralean. Probintzietan, instrukzio publikoaren go-
bernurako organo bezala Hezkuntzako Batzorde Probintzialak8 eta Uniber-
tsitate Barrutiko Batzordeak antolatu eta finkatu ziren. 

Liberalismo progresistaren eta tradizio kontserbadorearen aldetik kritika
gogorrak jaso izan arren, eta beharbada bi arrazoi horiengatik, eta nolabait
ere neurri eklektikoa zelako, Moyano Legea indarrean geratu zen 1970eko
Hezkuntzako Lege Orokorra aldarrikatu zen arte. Mende bat baino gehia-
goz iraun zuen erreferentzia puntu bezala.
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Moderatuen hezkuntzari buruzko enfokeak eskola normalak kentzea lor-
tu zuen progresistak boterera igo aurretik, eta Lehen Instrukzioko Legearen
bitartez (1868ko ekainaren 2koa), Elizaren eskuetan jarri zuen lehen maila-
ko irakaskuntza; Orovio ministroak unibertsitatean katedra askatasuna mu-
gatzeko egin zuen saioarekin izan zuen bere unerik gailenena (eta hortik
sortu zen “lehenengo arazo unibertsitarioa”). Halaxe zen, 1812ko Konstitu-
zioaz geroztik aldaketa esanguratsu handiak ari ziren hezkuntzan gertatzen
(gure ustez atzera begirakoak), eta baita gure herrialdean ere.

Udal autonomiarekin eta lurralde deszentralizazioarekin batera, liberal
progresistek subiranotasun nazionalaren, sufragio unibertsalaren eta askata-
sun publikoen dogma politikoak aho batez defendatu zituzten, liberalismo
moderatuaren kontrapartida bezala. Hezkuntza gaietan, eta beharbada Oro-
viok ezarritako askatasunen mugaketen eta Lehen Instrukzioko Legean
ezarritako mugaketen kontrako erreakzio bezala, progresistek ere 1868ko
Iraultzatik aurrera irakaskuntzako eta katedrako askatasun absolutua defen-
datu zuten, monopolio estatalari edota boteretik egindako doktrinamendu
ideologikoari aurre egiteko. Eta irakaskuntza unibertsitarioko zentroak sor-
tzeko askatasuna baimentzeraino justifikatu zuten irakaskuntzako askatasun
absolutua, “unibertsitate libreak”9 deitzen zirenak baimentzeraino; korpora-
zio lokal desberdinen babespean sortu ziren, nahiz eta gero, sortzeko garaian
izan zituzten ilusioz betetako asmo haiek izan arren, ezin izan zituzten fi-
nantzatu eta kendu egin behar izan zituzten. Azkeneraino bultzatu zen, be-
rebat, boterean zeudenen aldetik katedra askatasuna, erabat ezetsiz mono-
polio estatal edo doktrinamendu ideologiko guztiak, eta zentralizazio eta
uniformitatezko motibo guztiak deuseztatu egin ziren. Ruiz Zorrillaren
1868ko urriko dekretuak dira hezkuntzaren arloko pentsamendu progresis-
ta horren azalpenik garbiena, iritsi baitzen, baita ere, esatera ezen “lehen
mailako irakaskuntzak librea izan behar zuela”.

Zentzu berean heldu nahi izan zitzaion bigarren mailako irakaskuntzaren
erreformari ere, hau da murrizketak ezarriz eta unibertsitaterako prestake-
tazko eta propedeutikako ikasketa bezala kontsideratzeari utzi nahi izan zi-
tzaion, liberalismo moderatuarentzat ez baitzuen hori besterik esan nahi, eta
lehen mailako instrukzioaren zabalpen bezala eta hiritarren beharrezko osa-
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garri bezala kontsideratzera etorri zen, hori izanik Quintana Informean gau-
zatutako ideala.

1869ko Konstituzio berriarekin, espainolei eta beren eskubideei eskaini-
tako I. tituluan, berriz ere Estatuak konstituzio bidez aitortutako askatasun
publikoetako bat bezala hartzen zen hezkuntza. 17. artikuluan espainol guz-
tien eskubidea aldarrikatzen zen, beren ideiak eta beren iritziak libreki
azaltzeko duten eskubidea, eta 24. artikuluan irakaskuntza askatasuna kon-
tsakratzen zen, irakaskuntzako establezimenduak aurretik baimenik atera
gabe sortzeko eta mantentzeko eskubidea aitortzen baitzuen, moralitate eta
higiene arrazoiengatik egindako ikuskaritza beste baldintzarik ezarri gabe.
Katedra askatasuna ez zen espresuki aipatzen Konstituzio honetan, progre-
sistek gai horrekiko oso sentiberak ziren arren; aldiz, bai azaltzen zen Es-
painiako I. Errepublikaren Konstituzio Federalean, zeinetan zabal-zabalik
aldarrikatzen baita “irakaskuntzaren bitartez ideiak zabaltzeko eskubidea”.

Errestaurazioa etorri zen Iraultzaren Seiurtekoak sortutako iraulketaren
ondoren. Une hartatik aurrera, boterean txandaka egon ziren alderdiek aha-
legin bat egin zuten hezkuntza gaietan sintesi bat lortzeko muturreko joera
liberal eta kontserbadore desberdinen artean, oinarrizko printzipio komu-
nak onartuz eta era batera edo bestera aplikatuz gobernuan bat edo beste,
zein aurkitzen zen kontu.

1876ko Konstituzioak hezkuntza eskubidea jasotzeko tradizioarekin ja-
rraitu zuen I. tituluan, “espainolak eta beren eskubideak”, 12. artikuluan,
hain zuzen irakaskuntzako establezimenduak “legeen arabera” sortzeko eta
mantentzeko eskubide bezala, baina ezin da egin horren edukiaren interpre-
tazioa 11. artikulutik bananduz, honetan esaten baitzen “konfesionaltasunak
behartzen duela irakaskuntza bera dogma katolikoaren arabera ematera”.

Sortutako egoera paradoxikoa zen. “Kontzientzia askatasuna eta kultuen
tolerantzia” (68koari amore ematea) eta “erlijio katolikoa Estatuaren erlijio
propio bezala aitortzea” (tradizio kontserbadoreari amore ematea, 11. art.) al-
darrikatzen ziren. Bakoitza zein jarrera ideologikotan kokatzen zenaren ara-
bera ulertzen zen hori. Batzuentzat kontzientzia askatasunak esan nahi zuen
norberak sinesten zuenaren arabera irakasteko askatasuna izatea, eta beste
batzuentzat Estatuaren konfesionaltasunak Elizari baimena ematen zion
zentro publiko eta pribatu guztietako irakaskuntza dogma katolikoarekin
ados zegoela zaintzeko. 

Honi dagokionez, eta Konstituzioak (1876) artikulu horietan duen estilo-
arengatik, bazirudien askatasunari buruzko kontzepzioen sintesia lortzeko
ahalegin bat egin behar zela, baina guztiz kontrakoa adierazten zuten egoe-
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rak gertatu ziren gero. Hori da gertatutakoa, alegia Sustapeneko zorroa ka-
tolizismo espainolaren eta 1868ko Lehen Irakaskuntzako Legearen susta-
tzailea zen M. Orovio-ri eman ondoren, berriro ahalegindu ziren unibertsi-
tatea ideologikoki kontrolatzen, eta horrek “bigarren arazo unibertsitarioa”
eragin zuen, eta berarekin gero Institución Libre de Enseñanza (aurreran-
tzean Irakaskuntzako Erakunde Libre –IEL–) delakoaren jaiotza ekarriko
zuen erreakzioa. Porrot egin zuen itunak.

Benetan gertatzen zena zera zen, Cánovasen politika alderdien txanda-
ketan oinarritzen zela, eta hezkuntza ez zenez, inola ere, kezkarik garran-
tzitsuena, gai horren inguruko neurriak txandan zeuden alderdien jarrera
ideologikoen arabera hartzen ziren, eztabaida eta tentsioko giro batean. Adi-
bidez, Albaredak bere gobernuko garaian (1881-1884) ustez bukatutzat
eman zuen “unibertsitatearen arazoa” eta Irakaskuntzako Erakunde Libre-
ko jendearen esku harmena bultzatu zuen, eta geroago kontserbadoreek
hartu zutenean boterea (1884) ikastetxeen hedapena etorri zen ordena eta
kongregazio erlijiosoentzat.

Cánovasen alderdi kontserbatzailea hurbilago zegoen Elizaren interese-
tatik, Estatuko interesak gutxietsi gabe hezkuntza gaietan. Sagastaren al-
derdi liberalak katedra askatasuna, eskola publikoa eta Estatuak hezkuntza
sustatzeko duen betebeharra defendatzen zuen. Bien arteko lankidetza oso
efikaza izan zen 1900-1902ko epealdian: Garcia Alix –kontserbadorea– eta
Romanones –liberala– elkartu eta Instrukzio Publikoko Ministerioa sortu
zuten, eta irakasleen soldatak Estatuaren aurrekontuetan sartu ziren.

Itxuraz ez zuten hezkuntzako beste kezkarik, eta ezta beste ezein arazo-
ren kontzientziarik ere, hezkuntza gaietako subiranotasuna hartzeko en-
frentamendu ideologikoaz landa. Instrukzio publikoko gaietan emaitzak
lortzea ere ez zitzaien, itxuraz, interesatzen:

Gehien sakrifikatutakoa oinarrizko hezkuntza izan zen. 1900ean % 56tik
gorako analfabetismo tasa garbia izatea –11.000 baino gehiago– zifra eskan-
daloso samarra zen lehian zebiltzan bi botereek –Elizak edo Estatuak– burua
tente eraman ahal izateko. Gutxienez puntu horretan –oinarrizko hezkuntza
ez hedatzea– bi erakundeak, zeuden bezala beren subiranotasuna sendotze-
ra eta zabaltzera adi jarrita hezkuntza defendatzera baino gehiago, ados eto-
rri ziren egintzetan gutxienez10.
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Gobernuan txandaka ibiltzeak eragozpen larria izaten jarraitu zuen ins-
trukzio publikoaren garapenerako neurri egokiak hartzeko, eta Espainiako
gizartearen egoera orokorrak ere, irakaskuntzarako finantzaketa minimoa ja-
rriz, ez zuen proiektu berriak egiteko biderik eman. Analfabetismo tasa han-
diek berdin jarraitu zuten, eta alderdi positiboen artean aipatzekoak dira
Bergamín-en Eskola Normalen Erreforma Plana (1914), unibertsitateetara-
ko autonomia ahalegin arinak eta, Primo de Riveraren Diktadura garaian,
irakaskuntza ertainarekiko kezka.

Hezkuntzan zegoen problema sor nagusiena erlijioaren irakaskuntzako
gaian zegoen arazo ideologikoa zen. Batzuetan defendatu nahi izaten zelako,
eta besteetan ordezkatu nahi zelako. Errealitate ofizial haren ondoan beste
korronte gogor bat sortu zen –IEL– Elizaren boterea eta eragina mugatu nahi
zituena hezkuntzako gaietan, eta haren ordez laizismo korronte bat jartzea. 

Irakaskuntzako Erakunde Librea 1876ko urriaren 29an sortu zen, “biga-
rren arazo unibertsitarioa” izenekoa sortu zenean, zeren eta irakasle libera-
len talde bat bota egin baitzuten unibertsitatetik katedra askatasuna defen-
datzeagatik. Krausismoaren jarraitzaile izanik, lehenengo Francisco Giner
de los Ríos eta gero Manuel Bartolomé Cossío Espainiako irakaskuntza be-
rritzeko proiektu transzendental eta handinahitsua hasi ziren martxan jar-
tzen, funtsean Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) delakoaren
bitartez zabaldu zena. Gure herrialdea Europako herrialderik libreenetako
eta jantzienetako bat egitea zuten beren ametsa. 

Irakaskuntza sentitzeko modu berri bat zekarten, Espainiako parte han-
di batean zabaldu zena. Beren idearioan zientziaren askatasuna eta azterke-
ta librea, tolerantzia eta elkarrenganako errespetua aldarrikatzen zituzten,
baita Europarekiko zaletasun bizia eta bizitzaren sekularizazioa ere. Mugi-
mendu pedagogiko horrek Europa osoko hezkuntza berrikuntzaren buruan
jarri zuen Espainia. Hasierako garai haietako pertsonaia azpimarragarriak
izan ziren, sortzaileez gainera, noski, beste batzuen artean Fernando de Cas-
tro, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón eta Alberto Jiménez Fraud,
Ikasleen Egoitzaren sortzaile eta zuzendaria (1910).

Ikasleen Egoitza izan zen hogeita hamargarren urtetako kulturaren eta
estiloaren fokurik esanguratsuena. Handik pasatu zen intelektual jende guz-
tia: Unamuno, Falla, Lorca, Dalí, Juan Ramón Jiménez, Alberti, Ortega, Ma-
rañón, Severo Ochoa, etab. Irakasle eta ikasle, zientzialari eta artista, litera-
to eta ingeniarien arteko topaleku izan zen, eta horrez gainera nazioarteko
pertsonalitate ospetsu handiak bildu zituen lekua ere bai: Bergson, Joyce,
Le Corbusier, Mme. Curie, Piaget, Stravinsky.
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Irakaskuntzako Erakunde Librean inspiratuta, geroztik beste organismo
batzuk ere sortu ziren Espainiaren loraldi kultural eta zientifikoan ezinbes-
tekoak izan zirenak. Adibidez, Ikasketa eta Ikerketa Zientifikoak jarraitze-
ko Batzordea (1907), Ginerrek inspiratutakoa eta José Castillejok bultzata-
koa; horri esker Espainiako ikerlari askok bekak lortu ahal izan zituzten
Europan ikasteko. Cossíok zuzendutako Museo Pedagogiko Nazionala. Es-
kola eredu bezala sortutako Institutu-Eskola (1918), Claudio Sánchez Al-
bornoz eta Rafael Lapesa bezalako jendea hezi zeneko lekua. Ikasketa His-
torikoen Zentroa (1910), Ramón Menéndez Pidal eta Manuel Gómez
Moreno zuzendari izan zituena, historialari, filologo eta arte adituen eskola
izan zena. Misio Pedagogikoen Patronatua, kultura ingurune landatarrean
zabaltzeko asmatu zena, hau ere Cossíok sortutakoa.

Zalantzarik gabe, IELen inguruan elkartu ziren garai hartako kultura es-
painiarraren irudirik garrantzitsuenak, azkenean gerraren ondorioz haietako
kide gehientsuenak erbestera alde egin behar izan zuten arte11. Gizon eta
emakume haietako batzuk, gazteenak, oraindik ere beren herrira itzultzeko
aukera izan zuten demokrazia etorri zenean, adibidez Juan Marichal-en ka-
sua, gaur egun BILEko zuzendaria denarena.

Lehengo problema zaharrek berdin jarraitzen zuten eta eztabaidako ego-
era hartan Bigarren Errepublika iritsi zen. 1931ko Konstituzioak12 eskola ba-
teratuaren sistema ezarri zuen, lehen mailako irakaskuntza obligaziozkoa eta
doakoa jarriz izaera laiko eta deszentralizatuarekin eskualde autonomoetan.
Horren bitartez Estatuaren akonfesionaltasuna ezartzen zen 3. artikuluan,
Jesusen Lagundiaren ezabapena agindu zen eta irakaskuntza debekatu zi-
tzaien ordena erlijiosoei. Horretarako oinarri bezala hartu ziren euskarri dok-
trinal eta ideologikoak Espainiako liberalismoaren –hain urruti zegoenaren–
oinarrizko printzipioak izan ziren, IELeko gizonen ekarpen pedagogikoa eta
Pablo Iglesiasek sortu zuen alderdiaren berrikuntza ideologikoak.
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11 José Castillejo eta Jiménez Fraud Ingalaterrara joan ziren beren familiekin. Fernando
de los Ríos New Yorkera, José Ontañón Frantziara, Pablo de Azcárate Suitzara. Exodoa uga-
ria izan zen, eta aldeginalde egin behar horretan ez ziren kulturako pertsonaiak bakarrik jo-
an, baizik eta profesional, maisu, irakasle, ingeniari, merkatari, langile eta klase sozial guztie-
tako jendea ere bai. Exodo horretan gizon eta emakume askok aldeginalde egin behar izan
zuten beren aberritik ideologiaren eta printzipioen kausarengatik. Amerikak ere, batez ere
Mexikok, jende asko hartu zuen. Haietako askoren bizi baldintzak, azkenean maila bat iza-
tera iritsi ziren arte, benetan latzak izan ziren.

12 48-49. artikuluak.



Errepublikaren gobernu behin-behinekoak, eratu eta berehala, hezkun-
tza erreforma sakon bati ekin zion, ziur asko hezkuntzaren idealetan irmoki
sinesten zuelako. Oso modu adierazgarrian egin liteke horren laburpena, ho-
nen antzeko esaldiak jasoz: “Espainia eskolaren bidez erredimitzeko ordua
iritsi da”, “demokrazia ororen lehenengo eginkizuna instrukzio publikoa era-
bat konpontzea da”, edo “premia larrikoa zen demokrazia berriko irakasleari
merezi zuen hierarkia ematea”.

Gobernu hark bere gain lehentasuna emanez hartu zituen hezkuntza ara-
zoak hauek izan ziren:

a) Elebitasuna Katalunian, Behin-behineko Gobernuaren 1931ko apiri-
laren 29ko Dekretuz baimena emanez ama hizkuntza erabiltzeko es-
kolaurrean eta lehen mailako irakaskuntzan, horrekin batera beste
hizkuntza bat irakasten utziz zortzi urtetik aurrera.

b) Irakaskuntzaren demokratizazioa, eskola kontseiluak sortuz eta kon-
tseilu horietan irakasle, ikuskatzaile eta agintarien partaidetza bidera-
tuz (1931ko ekainaren 7ko Dekretua); gainera irakasleak hobetzeko
irizpideak eta kultura zabaltzekoak ere sartzen zituen.

c) Erlijioaren irakaskuntzak zuen nahitaezkotasuna kentzea eta neutral-
tasun erlijiosoa sustatzea eskola publikoetan, hain zuzen askatasun er-
lijiosoa (liberalismo progresistaren eta errepublikarren bandera) inter-
pretatzen zutelako haurraren eta irakaslearen kontzientziekiko
errespetu bezala eskolan, hau da, eskolaren laikotasuna; horrek ez du
esan nahi erlijiorik emango ez zenik, gurasoek hala eskatu eta irakas-
lea kontra ez egonez gero.

d) Eskola publikoetako defizit nabarmena murriztea, eskolak eraikitze-
ko bost urteko planak jarriz martxan, gero ondoren sortutako eragoz-
penengatik burutu ez zirenak, baina gure historian benetako zedarri
izan zirenak.

e) Soldatak igotzeko eta oposizio klasikoen ordez hautaketa ikastaro
malguak jartzeko politika. Irakasle kualifikaturik ez zegoenez, eskola
normalen erreforma antolatu zen, irakasle karreran sartzeko baldintza
bezala batxiler titulua eskatuz eta praktika pedagogikoak obligazioz-
kotzat jarriz. 

3. Eskola erakundeak frankismoan

Gerra zibila bukatu ondoren, frankismoaren helburu nagusia izan zen Biga-
rren Errepublikako hezkuntza lana eta XIX. mendeko ideal progresistak
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–bereziki Irakaskuntzako Erakunde Libreak ordezkatzen zituenak– desegi-
tea; honek, bere aldetik, eragin handia izan zuen Errepublikaren ideologian.
Eskola eredu berri bat egituratu zen erregimen nazional-katolikoaren
proiektua legitimatzeko heziketa erlijioso eta patriotiko baten idearioaren
gain. Hezkuntza erabat konfesionala zela aitortzen zen, esanez ez zegoela
espainol ona izaterik katoliko izan gabe, eta, beraz, erabateko nahasketa sor-
tuz balore erlijioso eta politikoen artean, hezkuntzaren politizazioa gainera,
eta praktika erlijiosoen nolabaiteko derrigorrezkotasuna.

Errestaurazioaren ondoren osatzen joan zen tolerantzia politikozko giroa
bukatu eta intolerantzia eta aldebakartasunezko beste bat etorri zen, azken
finean totalitarismo politikozko giroa, ideologikoki eta subliminalki hez-
kuntzaren arlora transmititzen zena. Francoren eregimenak nozitu zuen na-
zioarteko isolamendu diplomatikoak isolatutako hezkuntza proiektu bat
ekarri zuen parean, eta horren ezaugarria izan zen kanpotik zetorren eragin
eta berrikuntza oro sistematikoki ezezten zela eta eduki ideologiko guztiz
patriotiko eta erlijiosoa izan zuela, irakaskuntzaren funtzioa helburu horien
menpe jarriz erabat.

Frankismoaren eskola ereduak Moyano Legearen (1857) oinarrizko ezau-
garriak mantentzen jarraitu zuen funtsean. Irakaskuntza sistema dualean oi-
narritzen zen, zeinetan elkarrekin bizi baitziren irakaskuntza publikoa eta
pribatua, baina batzuek bakarrik izaten zuten kulturara eta irakaskuntzaren
goi-mailetara iristeko aukera, beste guztiak analfabetismotik irteteko auke-
rarik gabe geratzen ziren bitartean. Espainolen Foruak aitortzen zuen hez-
kuntza eskubidea, norberak aukeratu eta, nahi bezala, ikastetxe pribatuetan
edo publikoetan egin zitekeena, eta baita irakaskuntzako establezimenduak
sortzeko eta mantentzeko eskubidea ere. Hori bera jasotzen zen Mugimen-
duaren Funtsezko Printzipioen legean ere.

Hezkuntza sistemaren errealitateak behar zituen eskaerei erantzuteko
eta Moyano Legea derogatu gabe, nukleo partzialei buruzko lau lege anto-
latu ziren: a) Bigarren Irakaskuntzako Erreformaren Legea (1938); b) Or-
denazio Unibertsitarioko Legea (1943); c) Lehen Hezkuntzaren Legea
(1945), zeinetan aipatzen baitzen “Estatuaren subsidiariotasuna” hezkun-
tzako gaietan; eta d) Irakaskuntza Ertaineko eta Lanbide Heziketako Oi-
narrien Legea.

Gerra osteko hezkuntza eredu hori aldatzen hasi zen Ruiz Giménez mi-
nistroaren (1951-1956) saio aperturistarekin. Haren modernizazio akademi-
koko eskema berriak honako puntu hauetan gauzatu ziren: a) Irakaskuntza
Ertainaren Ordenazio Legea (1953), 1938koa derogatu zuena eta nazional
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katolizismoaren printzipioak mantentzen zituena, oinarrizko eta goiko mai-
latan banatu zuen batxilergoa eta zabaldu egin zuen jendearen artean; b) Es-
kolak Eraikitzeko Legea (1953); eta c) Heziketa Profesional eta Industriala-
ren Legea (1955). Horietan guztietan azaltzen ziren, aurreko
dokumentuekin konparatuta, aldaketa txikiak, bai hizkuntzaren aldetik eta
bai proposatutako helburuen aldetik, nolabaiteko irekitze talante herabea
antzematen baitzitzaien. 

Hiru lege horiek nolabaiteko aurrerapena ekartzen zuten zeren eta Es-
kolak Eraikitzeko Legea (1953) urrats bat zen Estatuak bere gain har zitzan
pertsona orok hezkuntzarako duen eskubidearen inguruko obligazioak. Ba-
txilergoaren berrantolaketak (1953) irakaskuntza horren faktore tekniko-
metodologikoak konfiguratzen zituen eta bi eskolatze sareak zeuden arren
(lehen mailakoa/profesionala eta bigarren/goiko mailakoa) aurrerapen han-
dia zen irakaskuntza zabaltzen zuelako 14 urte bete arte, eta beharrezkoa
egiten zuelako oinarrizko batxilergoa erdi-mailako karrerak egiteko eta lan-
postu jakin batzuk lortzeko. Heziketa Profesional eta Industrialaren Legea-
rekin (1955) industriaren premiei erantzun nahi zitzaien, industria hori in-
plikatuz Estatutik antolatu eta kontrolatutako heziketa profesional batean.

Balore patriotiko-erlijiosoen Espainia hura gainbehera erortzen hasia ze-
goen eta, nolabaiteko zailtasunekin, korronte pertsonal eta kolektibo des-
berdinak azaltzen ari ziren: pixkanaka bestelako herri desberdin bat erne-
tzen joan ziren aurrerapenaren aldeko apustu egiten zuena, eta horrek
Franco jeneralaren sistema autoritarioaren koordenatu politiko-juridikoen
barruan produkzio sistemaren aldaketa eta hezkuntzaren enfoke berria sor-
tu zuen. 1957ko ministro birmoldaketa izan zen falangista eta integrista ka-
tolikoen arteko tentsioen historia baten bukaera; Opus Deiren teknokrazia-
ren indar berria sartuz orekatu zuen hori Francoren estrategiak.

Herrialde honi beharrezkoa zen aldaketa eman nahi zitzaion, printzipioz
sistema arrazionalizatzeko asmoa ere izan zezakeen aldaketa. Munduko
Bankuak Espainiako ekonomiari buruz 1962ko irailean egindako Txostenak
ere lagundu egin zuen horretan, eta baita suspertze ekonomikoa hasi eta he-
rrialdearen abiada ekonomikoa hasteak ere, emigrazioa, turismoa eta atzerri-
ko kapitalaren inbertsioa lagun zituela. Honek guztiak eta sektore demogra-
fikoan izandako aldaketa estrukturalek, landatik hirirako trasbaseak eta
aldaketa sozioekonomikoak ezinbestez eskatzen zuten hezkuntza eredua-
ren aldaketari lagunduko zioten neurriak hartzean.

Teknokratek lortu nahi zuten irakaskuntza sistema eskolaren aparatua
garapen sozioekonomikora egokitu nahian ari zen saiatzen, eta baita lan
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merkatuak eskatzen zuen lan esku kualifikatua trebatu nahian ere. Kanpo-
ko eskaera horri beste bat gehitu zitzaion pertsonalagoa: hezkuntza sustape-
na mugikortasun sozialeko modu erreal bezala, pertsonak duen hezkuntza
eskubide funtsezkoaren ondorioz (kontzepzio ideologiko hori bazegoen tek-
nokraten pentsamenduan ere).

Zirkunstantzia horiek guztiek esplikatzen dute hezkuntza eskaera sozial
handia eta “eskola egituren leherpena”. Estatuak, eskaerari ezin erantzunez,
ekimen pribatuarengan delegatu zuen bere funtsezko egitekoa, Elizarengan
batez ere, eta honek onartu egin zuen enkargua. Baliabide ekonomikorik ez
izateagatik alternatiba pribatuan sartu ezin zitekeen ikasleen soberakina, eta
Estatuaren konponbidean sartzen ez zena behar adina postu ez zegoelako,
“irakaskuntza librean” matrikulatzen zen; hau izugarri ugaritu zen. 

Hainbat konponbide probatu ziren arazo hori ahal zen neurrian, edo neu-
rri batean behintzat, konpontzen saiatzeko. Aukera Berdintasunerako Fon-
do Nazionala (1960) sortu zen, Eskola Babeserako utzi zen Inbertsio Plana-
ren (1962) parte mamitsu bat, eta hiri handietako aldiri eta landa
zentroetarako eskaerei erantzuteko irakaskuntza ertaineko eskaintza diber-
tsifikatu zen sail delegatu, filial eta ikastetxe libre adoptatuekin.

Zabaldu egin zen derrigorrezko eskolatze muga 14 urtera arte (1964), uni-
bertsitatearen testuinguruan sartu ziren irakaskuntza teknikoak (Irakas-
kuntza Teknikoen Ordenazio Legea, 1957), eta bereizi egin ziren erdi mai-
lako irakaskuntza teknikoak eta goi-mailako irakaskuntza teknikoak,
espezialitate berriak sortuz Irakaskuntza Teknikoen Berrordenazio Legean
(1964). Igo egin zen irakasle ikasketen maila akademikoa, eskola normale-
tan sartzeko goi-mailako batxilergoa eskatuz (1967), eta Ikerketarako Fondo
Nazionala sortu zen. Aldi berean izena aldatu zitzaion Hezkuntza Naziona-
leko Ministerioari, Hezkuntza eta Zientziako Ministerioa deitzera pasatuz
eta beste hiru unibertsitate berri sortu ziren (Madril, Bartzelona eta Bilbo)
“autonomia funtzional eta finantzarioarekin” (1968).

1960ko hamarkadaren bukaeran, Espainiako hezkuntza sistemak Moya-
no Legearen marko instituzionala mantentzen jarraitzen zuen, azaldu ditu-
gun beste eranskin legal horiek gehituta. Berez hezkuntza sistema hori pro-
pioagoa zen gizarte tradizional agrario batena garapen ekonomiko betean
zegoen sistema industrial batena baino. Lan merkatuari emateko erantzun
egokirik ez zuenez, akats estrukturalak azalduz aukeren sisteman eta hon-
dar ideologiko nabarmenekin gainera, erreforma orokorra erreklamatzen
zuen Espainia bihurtzen ari zeneko gizarte hiritar, industrial, dinamiko eta
plural hartan. 
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J. L. Villar Palasí izan zen, Hezkuntza eta Zientziako Ministerioko
(HZM) titularra, Hezkuntzaren Liburu Zuriarekin egin nahi zen hezkuntza
erreformaren arduraduna. La educación en España. Bases para una política edu-
cativa tituluarekin argitaratu zuen HZMk eta hezkuntzako egituren errefor-
ma izan nahi zuen (HZM, 1969).

Haien asmoa zera zen, hezkuntza bideratzea “gizateria prestatzeko aska-
tasuna arduraz egikaritzeko, integrazio soziala eta elkarbizitza nazionala sus-
tatzeko eta mugikortasun sozial handiagoa bultzatzeko” eta bide batez “egi-
tura okupazionalarekin erlazio proportzionatua gordeko lukeen hezkuntza
egitura gauzatzea frustrazio indibidual guztiak saihesteko eta etengabeko
eraldakuntza sozial eta ekonomikoaren aurrean egokitzeko bezain malgua
izango litzatekeena”.

Liburu Zuriak bi parte zituen: lehenengoa hezkuntza sistemaren eskas-
tasun estrukturalak kritikatzen zituena funtsean, adibidez bi maila egotea
lehen irakaskuntzan, lanbide heziketako irakaskuntzak ez egotea erdi mai-
lako irakaskuntzan integratuta, ikasketa planen zurruntasuna, errentagarri-
tasun eskasa, garaiz baino lehen sartzea erdi mailako irakaskuntzan, ebalua-
zio mekanismo egokirik ez egotea, eta hezkuntza eta bokazioari buruzko
orientazio zerbitzurik ez egotea.

Lortu beharreko helburuen zerrenda oso zabala zen. Hezkuntza maila
desberdinen arteko batasun, interrelazio eta malgutasuneko irizpideei
erantzungo liokeen hezkuntza sistema bat sortzea zen kontua: eskolaurrea,
lanbide heziketa, helduentzako hezkuntza eta hezkuntza berezia txertatzea
hezkuntza sistemaren barruan, maila espezifiko bezala. Oinarrizko hez-
kuntza orokor derrigorrezkoa eta doakoa 14 urtera arte. Batxilergo bakar ba-
ten artikulazioa. Unibertsitatean sartzeko bidea, inolako diskriminaziorik
gabe eta unibertsitatera bideratzeko ikasturte bat egin ondoren, hiru ira-
kaskuntza ziklorekin: diplomatura, lizentziatura eta doktorego. Eta autono-
mia unibertsitarioaren defentsa goi-mailako zentroen “gobernu eta admi-
nistraziorako”.

Liburu Zuri hori hartuz oinarri bezala, Hezkuntza eta Ogasuneko mi-
nistroek Lege Proiektu bat egin zuten 1969ko irailean; Gorteetako Hez-
kuntza Batzordeari bidali zitzaion eta eztabaida luzea egin ondoren
1970eko uztailean onetsi zen. Hor azaltzen ziren oinarrizko printzipio oro-
korrak hauek ziren:

– Zortzi urteko oinarrizko irakaskuntza maila bakarra (Oinarrizko Hez-
kuntza Orokorra: OHO), espainiar guztientzat derrigorrezkoa eta doa-
koa, eta oinarrizko heziketa eman beharko lukeena gizarte industria-
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lizatu eta zerbitzuetako baten testuinguruan, sektore primarioan ba-
karrik okupatutako biztanleri sektoreentzat pentsatutako lehen maila-
ko irakaskuntzaren egitura zaharrak gaindituz.

– Hezkuntza sistema ez hautakorra eta iraunkorra, hezkuntza berri-
kuntzako irizpideak sartuz osatzen zena, adibidez tutoreak jartzea
kurtsoetan pertsonaren formazioan laguntzeko.

– Nolabaiteko berrikuntza pedagogikoa metodo aktiboak eta ebaluazio
sistema berria aplikatuz.

– Batxilergo bakarra, unibertsitatean sartzeko bidea ematen zuena
orientazio kurtso bat egin ondoren. Neurri horrekin HZM berehala
ikusi zen gainditua, beharbada hautakorra ez zen UBIn (Unibertsita-
tera Bideratzeko Ikasturtea) ikasle kopuruak gainezka egiten zuelako
eta, azkenean, selektibitateko probak jartzera behartu zuen.

– Aukera berdintasunaren printzipioa aplikatzea beka sistema bat bul-
tzatuz.

– Hezkuntza sistemaren maila desberdinen arteko interkomunikazioa,
hezkuntza sistemaren nolabaiteko irekiera eta beraien arteko irteera
posibleak potentziatuz, adibidez Lanbide Heziketatik (LH) batxiler-
gora eta baita unibertsitatera ere.

– Irakasleen formazioa bultzatzea, bai hasierakoa, lehengo eskola nor-
malak unibertsitateko lehen ziklo bihurtuz eta Irakasgaitasun Ziurta-
giria –IGZ– sartuz irakaskuntzan lan egin nahi duten lizentziatuen-
tzat, eta bai irakasleen etengabeko prestakuntza, Hezkuntza
Zientzietako Institutuen bitartez.

– Goi-mailako ikasketen aldaketa, lehenengo ziklo edo diplomaturak
eta doktoregoko ikasketak potentziatuz.

Lege hau teorikoki hainbeste urtetako atzerapena zuen Espainiako hez-
kuntza indarberritzeko arrazoizko sistema bezala pentsatua zegoena, ia des-
fasatua sortu zen benetan, diktaduraren garaian eginda baitzegoen bete-be-
tean, ministeriotik egina gainera eta inolako partaidetza sozialik gabe, eta ez
betetzeko asmoarekin. Ondo asmatutako gauza asko zituen, eta baita hutsu-
ne legal eta pedagogiko handiak ere; ez zen planifikatu finantzaketarik ere.
Espainiako gizartearen dinamika politiko, soziokultural eta laboral berriak
laster utziko zuen lege hori gaindituta, bere zabalera osoan garatu ahal izan
baino lehen. Kendu egin zuten horren antolatzaile izan zen ministroa ere
–Villar Palasí– martxan jarri aurretik, erreformaren egilea zen Maravall mi-
nistroarekin ere gertatu zen bezala, LOGSE (1990) atera baino lehenago.
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Sistema demokratikoaren etorrerak eta, logikoki, horren ondorioz eto-
rri ziren aldaketa sozial eta antolatzaile ugariek planteamendu legal be-
rriak egiteko beharra ekarri zuten eta, azken finean, hezkuntza sistema-
ren aldaketa behin betikoagoa egitera, hurrengo kapituluan ikusiko den
bezala.

4. Hezkuntzako beste erakundeak

Hezkuntza sistema XIX. eta XX. mendeetako gobernu desberdinetan HLO
(1970) atera arte nola sortu zen eta nola sendotu zen aztertu ondoren, Es-
painiako sistemaren hezkuntza erakunde adierazgarrienak gainetik azter-
tzen hasiko gara. Hauek ere garai horretan jarri ziren martxan, eta eskola ad-
ministrazioa ere antolatu zen orduan.

Lehen mailako hezkuntza eta, azken finean, eskola etorri ziren sistema-
ren funtsezko irakaskuntza erakundeetako bat izatera. Europa mailan gerta-
tutako fenomeno bat da; horren bitartez instrukzioa zerbitzu publiko bezala
hartzera jo nahi izan zuen Estatuak, eta bereziki lehen mailako irakaskuntza
hartu zuen, iruditzen baitzitzaion hiritar guztiek izan beharko luketela ber-
tara iristeko eskubidea. 

Prozesu horretan egoera nolabait paradoxikoa edo kontraesankorra eman
zen. Alde batetik irakaskuntzaren maila hori baloratzeko pentsamendu no-
blea aurkitzen da esparru guztietan, eta halaxe azaltzen da araudi ofiziale-
tan, idazkietan, txostenetan, estamentu eta pertsonetan. Eta beste aldetik,
XVIII. mendez geroztik azaltzen joan zen pedagogiaren aldeko interes edo
optimismo hori gure ministerioetara iritsi zen, ia mende erdiko atzerapena-
rekin; horren garapen erreala ez zen oso ona eta ezta lasterregia ere, eta bes-
talde, “bezeroen” artean –hau da, guraso eta ikasleen artean– erresistentzia
pasiboa edo inkorporazio geldoa ere ematen zen, bakoitzak deitu nahi duen
bezala. 

XIX. mendean aurrera egin bezala, erakunde nabarmenki askieza eta
inolako ardurarik edo oso ardura gutxi hartzen zuen erakundea izatetik mai-
la legislatiboan eta errealean berrikuntza ugariren zuzeneko helburu izate-
ra pasatu zen lehen instrukzioko eskola. Estatu liberalak herriaren lehen
irakaskuntza zaintzeko eskubidea eta betebeharra aldarrikatzen zuen, eta
lehen bakana zen esku harmena, orain programa politiko eta arauketa zen-
tral egiten da. Garai horretan haren gain geratu ziren berrikuntza gehienak,
eta bera iritsi zen sistemaren hasierako mailaren funtsezko erakundea iza-
tera.
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Aldaketa horren hasiera gobernuak 1822an onetsitako lehen irakaskun-
tzako Erregelamendu Orokorreko Proiektuan jar daiteke, agian, lehen letre-
tako eskola guztietan bete beharrekoa baitzen. Eskolek izan behar zituzten
kokapena eta jarrera antolatzen saiatzen zen, bertan baitaratu beharreko eza-
gutzak, azterketen erabilera, emakumearen irakaskuntza, eta bereziki azpi-
marratzen zen irakasle izan nahi zutenek irakaskuntza metodoak ondo eza-
gutu behar zituztela.

Oinarrizko lehen instrukzioko eskola publikoetako Erregelamenduan ja-
rraitzen zuen berrikuntzak (1838ko azaroak 26), zeinak 1838ko Lehen Ins-
trukzioko Plana garatzen baitzuen; beste honetan, garai hartako irizpideekin
eskolan lan egiteko gidak eta jarraibideak ematen ziren edukiekin, didakti-
karekin eta eskola establezimenduen antolaketarekin erlazionatuta.

Eraikin desegokiak –batzuetan gela txikiak, biltegiak, traste gela parti-
kularrak eta baita mandio edo oilategiak ere–,13 batere zerbitzurik gabekoak,
kendu eta udalek propio helburu horietarako eraikitako eskola eraikinak ja-
rri ziren haien lekuan. Oraindik, jakina, denbora asko pasatuko zen ondo ai-
reztatutako gela higienikoak eta ezinbesteko beste instalazio batzuk, hala
nola errekreo patioak, jarri eta kalitate maila minimoa14 lortu arte. Erratza
egunero pasatzeko eta gelak garbitzeko obligazioa ere ezarri zen.

Mahai zarpail, aulki, tinta ontzi, luma edo klarionezko altzaritegi urritik
16-18 hazbete zabalerako eta umeek hobeto lan egiteko inklinazio pixka ba-
tekin egindako pupitreetara pasatu zen. Ia batere materialik ez izatetik letra
handiekin idatzitako eta paretatik esekitako kartelak, abezedario taulak, kal-
kulu, pisu eta neurrietako taulak, etab. izatera pasatu ziren. Matrikula libu-
rua eta klasetara etortzearen eguneroko erregistroa, nota koadernoak eta
umeek beren berokiak esekitzeko pertxak sartu ziren.

Oinarrizko edukiak ere, irakurketa, idazketa, kalkulu, kristau dotrina eta
eskulanak, neskentzat, edo nekazaritza, mutilentzat, eboluzionatzen joan zi-
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13 Landako leku jakin batzuetan eskola eraikinen egoera tamalgarria zen XIX. mendean.
Egia esan, oso azterketa gutxi dago landa-eskolaren egoerari buruz. Extremadurako egoera
zein zen ezagutzeko, ikusi E. Domínguez Rodríguez (1990), Génesis del sistema de enseñanza pri-
maria en Cáceres. Badajoz. Extremadurako Unibertsitateko Argitalpenen Zerbitzua.

14 Eta hotzaren kontra babesten hasi aurretik ere denbora luzea pasatu zen. Ikusiak di-
tugu eskola umeek Gaztelan eskoletara eramaten zituzten braseroak, eskuleku batzuk jarri
eta poteekin egindakoak, bertan sugarrak jarri eta eskola orduetan piztuta edukitzen zituzte-
nak.



ren curriculum mailakatu eta metodo desberdinak erabiltzera iritsi arte. Era-
bat zabaldu zen testuliburuen erabilera, eta gorputzeko zigorrak debekatu
egin ziren umeekin pertsuasioa eta estimulua erabiltzen hasteko. Berritu
egin ziren ordutegiak eta eskola egutegia antolatu zen.

Ugaritzen joan ziren eskolak lurralde guztian, estatistikak egiten hasi zi-
ren eskolaren errealitatea zehatz ezagutzeko, berritu egin zen ikuskarien
gorputza eta probintzia gobernadoreek jarburutzen zituzten Instrukzio Pu-
blikoko Batzordeak hezkuntza sistema gainbegiratzen hasi ziren. Esan de-
zagun lehen mailako eskola nolabaiteko duintasun profesionala hartzen jo-
an zela.

Berrikuntza hori, garrantzitsua zen arren, ez zen nahikoa izango beste al-
daketa esanguratsu batzuekin batera etorri izan ez balitz, hain zuzen ere ira-
kasleen prestaketarako eskola normalen ezarpenaren eta garapenaren ingu-
ruko aldaketekin. 

Aurretik beste saio batzuk egin ondoren15, irakasleen Mintegi Zentrala
inauguratu zen Madrilen (1839ko martxoaren 8an), eta eskola normal be-
zala erabili izan zen Madrilgo probintzian; Pablo Montesino izan zen ho-
rren sustatzaile eta zuzendari, Londreseko erbestetik itzuli zenean apar-
teko kemenarekin hasi zen arazo pedagogikoekin lan egiten. Diputazio
probintzial gehienek pentsionatutako ikasleak etorri ziren establezimen-
du horretara, eta gero eskola normalak antolatzen hasi ziren Espainiako
probintzietan, berrogeita bira iritsi arte 1845ean. Horren funtzionamen-
duan garrantzitsuena izan zen pedagogia eta metodoei buruzko ikasketa
berriak sartzen zirela. Moyano Legeak santzionatu egin zituen erakunde
horiek eta emakumeentzako eskola normalak gomendatu zituen; ondo-
rioz Madrilen sortu zen zentrala 1858. urtean, beste probintzia batzuetan
azaldu eta gero.16
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15 Eskola normalen sorkuntzaren aurrekariak 1786an sortutako Academia de Maestros
eta, jarraian, 1796an sortutako Real Escuela de San Isidro izan ziren, biak Madrilen. Madril-
go Real Instituto Militar pestalozzianora (1806) instrukzio publikoaren aurrerapenei zioten
maitasunez etortzen zen jendea, benetan irakasleak trebatzeko erakunde bihurtu zen eta Es-
cuela de Enseñanza Mutua-ko saioaren oso antzekoa izan zen, hau ere Madrilen sortua
1818an. 1834an lehen mailako instrukzio-plana eratzeko sortutako Batzordeari iruditu zi-
tzaion eginkizun larria zela eskola bat sortzea Lancasterren metodoa ikasi behar zuten pro-
bintziako irakasleak prestatzeko.

16 Adibidez Cáceresen kasuan, 1856. urtean sortu baitzen.



Eskola horien funtzionamenduak, mendean zehar oztopo batzuk eta go-
rabehera batzuk izan ziren arren, asko lagundu zuen irakasleen prestaketa
hobetzen. Denbora epe labur batean kendu egin ziren (1868), baina gero be-
rriro ireki zituen Seiurteko Iraultzaileak, eta ondoren berriz etorri zen horiek
kentzeko beste ahalegin bat mendearen bukaeran. Egoera hori guztia bat
etorri zenez lehen mailako instrukzioaren zabalkuntzarekin, gero eta irakas-
le gehiago behar ziren eta, jakina, gero eta irakasle kualifikatu gehiago egon
ziren irakaskuntzan aritzeko. Aldi berean, ordea, gertatu zen ezen oso gaiz-
ki ordainduta zeudenez, horietako askok irakasle lanarekin batera beste lan
batzuk egiten zituztela eta, azken finean, lehen mailako irakaskuntzak kali-
tate eskasa izaten jarraitzen zuela.

XX. mendearen lehenengo herenean bi erreforma garrantzitsu izan ziren
jadanik: 1914koa, Bergamin-ena deitzen zena, batez ere prestaketa pedago-
gikoa azpimarratzen zuen ikasketa plan berri bat sartu zuena; katedra kate-
goriara igo zuen pedagogia eta irakaskuntzako praktiken gaia atera zuen.
Beste momentu esanguratsua izan zen Bigarren Errepublikaren plan profe-
sionala, honela deitzen zena ezagutza bidezko prestaketa baino gehiago pro-
fesioa egikaritzeko trebakuntza ematen zuelako. Lehiaketa-oposizio bidez
egiten zen eskola normaletako sarrera, ikasketak lau urtekoak izaten ziren,
azkenekoa praktiketako urtea izanik, eta ikasleek gorputzean sartzeagatik
soldata jasotzen zuten. 

Frankismoan eskola normaletan ere izan ziren gorabehera batzuk; ho-
riengatik ezin da esan irakasleak hobeto prestatzen lagundu zutenik 1967ko
Planaren arauketa etorri zen arte, horren arabera ikasketa horiek egiteko
batxilergo osoko titulua eskatzen baitzen, karrerako bi urte eta beste bat
praktiketakoa, hauek ere ordainduta. HLOn (1970) eskola horiek behin be-
tiko geratzen dira unibertsitatean sartuta, eta horrek esan nahi du teorian
behintzat irakasleen heziketari ematen zitzaiola oinarrizko irakaskuntzak
behar duen garrantzia.

Ezin dugu bukatu lehen irakaskuntzako hezkuntza erakundeei buruz
egiten ari garen azterketa hau beste bi puntu garrantzitsu aipatu gabe: hau-
rren eta helduen hezkuntza. Haurren hezkuntzari dagokionez, 1838ko Le-
hen Instrukzioko Planak hitz hauekin gomendatzen zuen horri garrantzia
ematea: “haur eskola izenez ezagutzen diren establezimenduen balioa na-
barmena denez, gobernua saiatuko da bere esku dituen baliabide guztiak
erabiliz horiek leku guztietara zabaltzen”.

Noski, Virio-ren eskola izenez ezagutzen den eta Madrilgo Atocha kale-
an (1838) kokatzen dugun haurren lehenengo eskola hartatik hasi eta men-
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de erdi geroago gutxienez berrogeita bat eskola publiko eta berrogeita ha-
malau pribatu17 izatera iritsi arte, eskola horiek egin zuten eboluzio kuanti-
tatiboa eta kualitatiboa nabarmena izan zen. Pablo Montesinok lan handia
egin zuen zabalkunde horretan. Berak sustatu zuen “herriaren hezkuntza
hobetzeko eta zabaltzeko ardura duen gizartea”; horren helburua eskola ho-
riek zabaltzea zen eta bere Manual para las escuelas de maestros de escuelas de
párvulos liburuak18 arlo honetan eragin ukaezina izan zuen XX. mendea as-
ki sartuko garaira arte. 

Irakaskuntzako Erakunde Libreak garrantzi handia eman zion haurren
hezkuntza horri eta Fröbelen teoriak sartu zituen. Giner berak hartu zuen
ardura hori eta askotan etortzen zen arratsaldetatik ikasgai praktikoak ema-
tera, BILEn ikus daitekeen bezala. Zuzendariordea zen Joaquín Sama ex-
tremeñoak19 (1990-1995) Montesino y sus doctrinas pedagógicas obra idatzi
zuen, autore hark esparru honetan izan zituen asmakizun pedagogikoak az-
tertzeko20 Gaur egun, haurren hezkuntza zikloa doako oinarrizko hezkun-
tzan sartzen da hiru urtetik sei urterako umeentzat.

Helduen eskolari buruz hau esaten da 1838ko aipatu plan horretan: “Era
berean, Gobernua saiatuko da helduen eskolak mantentzen eta sustatzen”.
Horien helburua, printzipioz, lehen mailako instrukziorik eza ordeztea zen
haurtzaroan horrelakorik hartu ahal izan ez zutenengan, eta horren arrangu-
ra izaten baitzuen Gil de Záratek. Haur eskoletako irakasleak berak hasi zi-
ren klase horiek beren borondatez eta doan ematen, edo haborokin txiki ba-
ten truke, pedagogikoki deserosoak ziren ordutan, hau da, klaseetara
etortzen zirenen lan ordutegietatik kanpora, bestela ezin izango zutelako
ikastera etorri. Moyano Legearekin ere ez ziren asko hobetu eskola hauek,
eta ez zuten helduen benetako hezkuntzarik eman. Helduentzako eskolak
ziren besterik gabe.
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17 Hala esaten da in Gómez Rodríguez de Castro eta beste (1989), Génesis de los sistemas
educativos nacionales, Madril, UNED, 182. or.

18 P. Montesino (1840), Manual para los maestros de escuelas de párvulos, Madril, Imprenta
Nacional.

19 Joaquin Sama-ren irudia ezagutzeko, orain arte nahiko itzalpean eta ezkutuan egon
baita IELean pisu handia izan zuen arren, ikus E. Domínguez Rodríguez (1995-1996), “Joa-
quín Sama: pedagogo reformista”, in Historia de la Educación, 14-15, 333-49. or.

20 J. Sama y Vinagre (1888), Montesino y sus doctrinas pedagógicas, Madril/Bartzelona, Her-
nando/Bastinos.



IELk Misio Pedagogikoak egin zituen XX. mendean. Horien helburu
nagusia biztanleria guztiarentzat kultura zabaltzea eta sustatzea zen, eta bai-
ta landa eskoletan orientazio eta berrikuntza pedagogikoak egitea ere; erre-
publikaren idealak zabaltzeko balio zuten bide batez.

Frankismo garaian analfabetismoaren kontrako Batzorde Nazionala sor-
tu zen, eta horren asmoa zen Espainiari “lakra” hori kentzea, arazo hori be-
netan hala zela pentsatzen baitzen, benetako lakra, kutsatzen zuena eta
sustraitik deserrotu behar zena. 1963an Alfabetizazioko Kanpaina Naziona-
la jarri zen martxan, eta bost mila eskola sortu ziren analfabetismoa ken-
tzeko asmoarekin. 1970eko HLOn lehenengo aldiz aipatzen da Espainian
“etengabeko prestakuntza” terminoa, eta esaten da zentro espezifikoetan
egingo dela.

Irakaskuntza ertainaren arazoa bere zentzua bilatzea zen hezkuntza sis-
temaren barruan, alegia –lehendik ere aipatu dugu gai hau– ikasketa uni-
bertsitarioen eta lehen mailako irakaskuntzaren artean bere lekua bila-
tzea21 Batzuentzat izaera propedeutikoa zuen erakundea zen, hau da,
unibertsitaterako prestatzea zela horren helburua, eta horregatik bigarren
mailako irakaskuntzak ez zuela izan behar ez obligaziozkoa eta ez doakoa,
eta klase dirudunentzat bakarrik izan behar zuela. Beste batzuentzat, be-
rezko garrantzia zuen irakaskuntza maila izango zen, hiritar guztiek egin
beharko luketena ezinbesteko formazioa eta beren profesioen egikaritza-
rako behar zituzten ezagutzak bereganatzeko. Bereizketa sozialeko sinbo-
loa izatera iritsi zen. Hasieran kutsu humanistiko handiko curriculuma
ematen zuen, eta pixkanaka zientzia positiboak eta esperimentalak sartzen
joan zen.

Maila honen hedapen handieneko momentua 1960tik aurrera hasi zen,
gizarte hartan gauzatu ziren aldaketa demografiko eta sozioekonomikoek
maila hori orokorki zabaltzeko balio izan zutelako praktikan. Ikastetxe uga-
ri sortu ziren eta aukera berdintasunaren sistema sustatu zen beka sistema-
ren bitartez. Gaur, LOGSEren aldarrikapenak bigarren mailako irakaskun-

ESPAINIAKO HEZKUNTZA ERAKUNDEEN SORRERA

ETA EBOLUZIOA HEZKUNTZAKO LEGE OROKORRA IRITSI ARTE

359

21 Zentro hauen eboluzioa aztertzeko ikus F. Sanz Díaz (1985), La segunda enseñanza ofi-
cial en el siglo XIX (1834-1874), Madril, Servicio de Publicaciones del MEC; A. Viñao Frago
(1982), Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial de sus re-
laciones en la enseñanza secundaria, Madril, Siglo XXI; E. Díaz de la Guardia (1988), Evolución
y desarrollo de la enseñanza media en España de 1875 a 1930. Un conflicto político-pedagógico, Ma-
dril, CIDE. Beste monografia asko ere argitaratu dira institutu desberdinei buruzkoak, orain
hemen aipatu beharrekoak direnik iruditzen ez zaizkigunak.



tza hori hamasei urtera arte obligaziozkoa izango dela esan duen arren, eta
gero bi urteko batxilergo ez-obligaziozko batekin jarraitzen den arren, maila
honek ziurgabetasun egoeran eta argitze prozesuan egoten jarraitzen du, ira-
kasleen haserre nabarmenarekin, noski.

Hain zuzen ere maila hori da gaur egun ere nolabaiteko zalantza-ego-
era batean jarraitzen duena, irakasle eta ikasle asko eta, oro har, gizartea,
pozik ez egotea eragin duena, eta sortzen ari den eskola-porrot handiaren
arrazoiak argitzeko desioak areagotu dituena. Maila horretan eskolatze
homogeneoa nahitaezkoa izatea, ikasleen errendimenduari begiratu ga-
be, eta ikasle guztiek ikasi beharreko curriculumak antzekoak izatea
–ikasle horiek etekin onak eman ala ez– oztopo bat dira etapa hori egoki
garatzeko.

Boterean dagoen gobernua etorkizuneko “Hezkuntza Kalitatearen Le-
gea” lantzen ari da, zeinaren helburu nagusietako bat baita, izan ere, biga-
rren hezkuntzaren maila horretako egitura eraldatzea, curriculum ibilbide
ezberdinak sortuz; hain zuzen ere, ikasleen jarrera eta errendimenduen ara-
bera ikasiko diren ibilbideak. Halaber, ikaskuntzaren gaineko kontrol han-
diago baten aldekoa da, bigarren hezkuntzako ikasketen amaieran errendi-
mendu pedagogikoa neurtzeko egin beharreko froga orokor batean
gauzatuko dena; froga hori ezinbestekoa izanen da batxilergo titulua lortze-
ko eta, azken batean, unibertsitatera sartzeko. 

Laburpena

Hezkuntza sistemaren martxan jartzea Europa mailako fenomenoa da, ho-
rregatik Estatuak instrukzioa zerbitzu publiko bezala hartzeko joera azal-
tzen du. Nolabaiteko mantsotasunarekin eta eztabaiden erdian Espainian
sendotzen ari da XIX. mendearen hasieratik 1970eko HLOko errealitate gu-
regandik hurbilagoko honetara bitartean.

Aldaketa nabarmena izan zen. Eskola epealdi esanguratsu horretan pasa-
tu zen erakunde askieza eta oso kezka gutxi sortu zuena izatetik berrikun-
tza ugariren zuzeneko helburua zen erakunde izatera. Aldatu ziren eskolak,
eraikinak, curriculuma, altzariak, eta dibertsifikatu egin ziren irakaskuntzak,
printzipioz haurren eta helduen eskolak sortuz.

Oso esanguratsua izan zen irakasleen prestakuntzak zuen garrantziari bu-
ruzko kontzientzia hartzea. Eskola normalak eratuz finkatu zen hori. Irakas-
kuntzako Erakunde Librea azaldu zen, laikotasunaren aitzindaria eta hez-
kuntza berrikuntzaren defendatzailea. 

EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

360



Bigarren mailako irakaskuntzak ere bere zentzua aurkitu zuen azkenean
hezkuntza sistemaren barruan, hain zuzen lehen mailako irakaskuntzaren
eta goi-mailako irakaskuntzaren tarteko erakunde bezala, bigarren mailako
irakaskuntza institutuak sortu zirenean. Eta unibertsitatearen barruan deba-
te eta eztabaida gogorrak izan ziren arren irakaskuntzaren askatasunari bu-
ruz egiten zen interpretazioari buruz, Estatuaren erakunde bezala finkatu
zen goi-mailako irakaskuntzarako.

Ariketak

1. Egin ezazu kronologia, Espainiako hezkuntza sistemaren eboluzioan
esanguratsuenak izan diren momentuak jasoz.

2. Laburpen bat egin ezazu, bi zutabetan, lehen mailako irakaskuntzako es-
kolen bost ezaugarri jasoz. Jarri ezkerreko zutabean zure ustez zein ezau-
garritan dauden oraindik eskola hauek atzeratuta, eta eskuineko zutabe-
an jarri zure ustez aldaketa gehien izan dutenak eta berrituago daudenak.

3. Idatziz bost arrazoi eman zure ustez umeen hezkuntza garrantzitsua dela
justifikatzeko balio dutenak.

4. Irakurri Josefina de Aldecoaren Historia de una maestra izeneko nobela,
eta laburpena egin esanez, aurrena, han irakasle lanbideari buruz azaltzen
den kontzepzio edo burueraren antzekorik pentsa ote daitekeen edo ez,
gaur egun. Bigarren, laburtu Misio Pedagogikoek nobelaren landako tes-
tuinguruan sortu zuten dinamika.

5. Bilatu ikastetxeko liburutegian bigarren mailako irakaskuntza institutuei
buruzko bibliografia, eta saiatu bost bat folio idazten zure hiriko institu-
tu zaharrenaren historiari buruz. Ezer aurkitzen ez baduzu, kontsultatu
hezkuntzaren historiako irakasleei horri buruzko orientazioak eman die-
zazkizuten.
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17. Kapitulua

Eskola gaur. 
Hezkuntza sisteman parte hartzea. 
Indarkeria eskolan
EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Gaur egungo eskolaren errealitateak modu efektiboan finkatu izan
ditu bere funtzionamenduan eskubide indibidual eta sozial oina-
rrizkoak, hala nola guztion hezkuntza eskubidea, aukera berdinta-
suna, doakotasuna eta irakaskuntza askatasuna sare publikotik
edo sare pribatutik sistemara iristeko bide bezala hartuta, gurasoek
ikastetxeak aukeratzeko askatasuna izatea eta katedra askatasuna-
ren eskubidea. Eta oinarrizko eskubide hauek finkatu egin dira gu-
re herrialdean orain arte sekula inoiz lortu izan ez den mailan.
Gai hauen inguruan herritarrengan ernaltzen joan den kontzepzio
sozial sakonari esker izan da posible, eta hori garatu duen eta gau-
zatzeko bidea eman dion legezko araudiari esker. Kontzepzio edo
buruera horiek zedarritzen eta garatzen dituzten lege organikoek
(LODE, LOGSE eta LOPEGCE) onarpen sozial hori zutela ber-
matzeko gehiengoaren onarpena behar izan dute Parlamentuan.
Hala ere, eta sistemaren erreforma sakonaren elaborazioak moti-
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batutako aldaketa errealitate hori eman izan den arren, nahi bai-
no gutxiago eraldatu da eskola, lehengo arazoek hor jarraitzen du-
te eta beste batzuk azaldu dira. Gaurko eskolaren beste adierazle
positiboa hezkuntzaren eskari kualitatibo eta kuantitatibo handia-
goa da, hezkuntza sistemaren maila guztietan ematen dena.
Hala eta guztiz ere, sistemaren eraldatze sakon batean oinarrituriko
aldaketa asmo hori gorabehera, eskola desio genuena baino gutxiago
aldatu da, lehengo arazoek bertan diraute eta beste arazo batzuk
agertu dira; hori horrenbesteraino da horrela, non Espainiako Go-
bernuan Alderdi Popularrak beharrezko ikusten baitu “Hezkuntza-
kalitaterako Lege” berri batean sarturiko arau berri batzuk ezartzea.
Argi dago esperantza gehien sortu zuten eta araudiaren bitartez
gehien garatu nahi izan den alderdietako bat eskolako parte hartze
soziala izan dela, horren arabera eskola komunitateko kide guztiek
–irakasle, ikasle eta guraso– bertan txertatu beharko baitute esko-
laren funtzionamenduan eta gobernuan parte hartzeko. Parte har-
tze hori ere, ordea, etsipen uneak ari da pasatzen, eta horren arra-
zoia izango da, beharbada, esperientziarik ez izatea prozesu
hauetan eta, kasu batzuetan, horretarako prestaketa espezifikorik
ez izatea.
Gure gizartean, bereziki belaunaldi berrien jokabidean, gertatzen
ari den aldaketa soziala berekin ekartzen ari da gazteek baloreei
eta ikasteko eskemei dagokienez jokabide ezberdina izatea: ikasgele-
tan gatazkak eta are indarkeria ekintzak ere gertatzen ari dira,
orain arte ia pentsaezina zen arazo bat. Gaur egun, eskola arazo
horiei ere erantzuteko beharrean dago. Egia da, betiere, eskolaren
esparruan gertatzen diren indarkeria-ekintza askoren genesia eta
azalpena kanpoko faktoreetan dagoela.
Europaz kanpoko herrialdeetako etorkinen seme-alabak ikasgele-
tan egoteak ekarri duen kultur aniztasuna aintzat hartu beharreko
beste faktore bat da, eskolako bizikidetasunaren zenbait xehetasun
baldintzatzen ari delako eta horiek alda ditzakeelako.
Azkenik, hezkuntza sistemaren deszentralizazioaren arazoari ekin-
go diogu, Autonomien Estatuaren ondorioz sortu dena, Espainiak
bere buruari eman diolako 1978ko Konstituzioa. Gaurko eskolaren
errealitatea ulertzeko eskuduntzen joko bikoitza ezagutzeko beharra
dago, alde batetik gobernu zentralak eta bestetik Autonomia Erki-
degoek hezkuntza sistemaren gain dutena beronen garapenerako.
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1. Eskola Espainian. Ikuspegi legal eta politikoa

Gaur egungo eskolaren errealitatea gure herrialdean bi ikuspegietatik begira-
tuta ikus daiteke. Alde batetik, politika ofizialak justifikatzen eta defendatzen
duena, politika bera informatzeko1 ateratzen diren dokumentu legalen bitartez
ezagut dezakeguna, eta, beste aldetik, haren eguneroko dinamikak erakusten
diguna, beste dokumentu ez-ofizialetan –bereziki prentsan eta prentsa profe-
sionalean–, eguneroko bizitzan eta errealitate sozialean aurkitzen dena.

Bi ikuspegietatik begiratuta garbi ikusten da behin betirako finkatu direla az-
kenean oinarrizko eskubideak funtzionatzen jartzea, hala nola guztion hezkun-
tza eskubidea2, aukera berdintasuna, doakotasuna eta irakaskuntza askatasuna sa-
re publikoaren edo sare pribatuaren bitartez hezkuntza sistemara iristeko aukera
bezala ulertuta, eta ikastetxeak aukeratzeko askatasuna gurasoek beraiek nahi be-
zala hezi ditzaten beren seme-alabak beren sineskeren arabera. Ekitatez finkatu-
tako eskubideak dira eta batzuk besteen gainetik nagusitzen ez direnak, herrial-
de garatuetako hezkuntza ikusmira nazioartekoan gertatzen den era berean3.

Hori bezala finkatu dira, berebat, irakasleentzako katedra askatasuna eta
hezkuntzaren kontzeptua nortasunaren garapen libre bezala ulertuta. Eta fun-
tsezko eskubide hauek –zuzenbidezko Estatu orok hala eskatzen du– orain ar-
te herrialde honetako historiaren beste ezein garaitan lortu ez zen bezala finka-
tu dira, ez aitormen politiko bezala bakarrik, baizik eta baita eguneroko bizitzan
txertatutako eskubide sozial bezala ere, alegia oinarrizko giza eskubide direnez
hiritartasun orok defendatu eta errespetatu behar duen eskubide bezala4.
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Quesada (1955), La enseñanza de los derechos humanos, Bartzelona, Ariel.



Gaurko eskolarako lortu diren zedarririk garrantzitsuenak, legearen ikus-
pegitik begiratuta, hauek izan dira: a) hezkuntza eskubidea onartzea hirita-
rron funtsezko eskubide bezala, Hezkuntzarako Eskubidea Arautzeko Lege
Organikoan (LODEn) garatzen dena; b) hezkuntza sistemaren erreforma es-
trukturala5, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Lege Orga-
nikoaren bitartez (LOGSE) antolatzen dena; eta c) irakaskuntzaren kalita-
tea, ikastetxeen hobekuntza eta hezkuntza sistemaren etengabeko
ebaluazioaren garantia sustatzeko afana, Ikastetxeetako Parte hartze, Eba-
luazio eta Gobernuko Lege Organikoan (LOPEGCE) sartutako mekanis-
moen bidez lortu nahi baitira. 

1985eko uztailaren 3ko LODEren indarrez Estatuari eta Autonomia Er-
kidegoei banatzen zaizkie bakoitzari beren eskuduntzak, irakaskuntzaren
programazio orokorraren bitartez, hiritarren hezkuntza premiak estal ditza-
ten. Aldi berean guztiontzako “hezkuntza eskubidearen” eta “irakaskuntza
askatasunaren” kohonestazio orekatua garatzen du.

Ikasleentzako oinarrizko eskubideak hauek dira: oinarrizko, obligazioz-
ko eta doako hezkuntza izateko eskubide lehentasunezkoa, subjektuek
beren nortasunaren garapena lor dezaten, eta baita gizartearentzat baliaga-
rriak diren jarduerak egikaritzeko beharrezkoa den formazioa ere. Aitor-
tzen da, gainera, hiritarrek hezkuntzaren goi-mailetara iristeko duten esku-
bidea, bakoitzak bere gaitasunen eta bere bokazioaren arabera, eta inongo
kasutan eskubide horri ezin izango zaio ikaslearen ahalmen ekonomikoa-
ren, maila sozialaren edo bizilekuaren araberako diskriminaziorik ezarri.
Eskubide horiek berdin onartzen dira Espainian bizi diren atzerritarrentzat
ere.

Hor aitortzen diren oinarrizko beste eskubide batzuk hauek dira: bere
nortasuna erabat garatzeko aukera emango duen formazioa, bere errendi-
menduaren balorazio objektiboa, kontzientzi askatasunaren errespetua, eta
baita bere sineskera erlijioso eta moralen errespetua ere, gizakiaren osotasu-
naren eta duintasunaren errespetua, ikastetxeko bizitzan eta funtzionamen-
duan parte hartzea, eskola eta profesiorako orientazio egokia, gabezia fami-
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liar, ekonomiko eta sozioekonomiko posibleak konpentsatzeko laguntzak ja-
sotzeko eskubidea, babes soziala familiaren ezbehar edo istripuaren kasuan,
eta ikastetxeekin batera lan egiteko elkarteak antolatzeko, norberaren iri-
tziak azaltzeko eta bilera eskubidea gauzatzeko aukera. Ikasleen oinarrizko
betebeharren artean ikastea eta elkarbizitzako arauak errespetatzea sartzen
dira.

Hezkuntza jarduerak bultzatu beharreko helburuak hauek dira:
a) ikaslearen nortasuna erabat garatzea, 
b) oinarrizko eskubide eta askatasunen errespetuan eta tolerantziaren

eta askatasunaren egikaritzan heztea elkarbizitzaren printzipio demo-
kratikoen barruan; 

c) ohitura intelektualak eta lan teknikak baitaratzea, eta baita ezagutza
zientifiko, tekniko, humanistiko, historiko eta estetikoak ere; 

d) jarduera profesionalak egikaritzeko gaitasuna; 
e) Espainiako pluraltasun linguistiko eta kulturalaren errespetuzko hezi-

keta; 
f) bizitza sozial eta kulturalean aktiboki parte hartzeko prestatzea; 
g) herrien arteko bake, lankidetza eta solidaritatezko formazioa.

Hezkuntza sistemaren izaera mistoak sare dual baten bitartez garatzen
dituen ikastetxe motak hauek dira: fondo publikoekin mantendutako ikas-
tetxeak (horien barruan titularitate publikoa dutenak eta itunpeko priba-
tuak), eta prezio bidezko merkatu erregimenean lan egiten duten ikastetxe
pribatuak. Beren irakaskuntzaren funtzioa kontuan hartuz maila desberdi-
nen arabera sailkatzen dira.

Ikastetxe publikoen sorketa edo ezabaketa Estatuaren Gobernuak egiten
du (edota unibertsitatez kanpoko gaietako hezkuntza transferentziak dituz-
ten Erkidegoetan Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluak), eta ikas-
tetxe horietan benetan hezkuntzaren helburuak betetzen direla kontrolatu
behar da. Edozein pertsona fisiko edo juridikok, Konstituzioari zor zaion
errespetuaren eta legeak ezarritakoaren barruan, sor ditzake ikastetxe priba-
tuak, eta titularrek bere izaera propioa ezartzeko eskubidea izango dute
ikastetxe horietan. Itunik gabeko ikastetxeek beren barne erregimena ezar-
tzeko autonomia izaten dute.

Ikastetxeen sare misto hau arautzen da hezkuntzazko eskari soziala
ase dezan eta ikastetxeak aukeratzeko askatasuna eman dezan berdinta-
sun baldintzetan, itun erregimenaren bitartez. Itun horiek berdin sina
ditzakete oinarrizko eta obligaziozko irakaskuntza ematen duten eskola
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pribatuek eta baita obligaziozko mailak ez direnak ematen dituztenek
ere. Oinarrizko eta doako irakaskuntzako zerbitzu publiko baten presta-
zioan lagundu nahi ez duen itunik gabeko eskaintza pribatua ere libre
uzten da. 

Lege oro izaten da eskubideen eta askatasunen arteko oreka lortzeko ar-
tikulazioa. Egia da ezen itxuraz irakaskuntza askatasunaren eskubideak
ikastetxe pribatuak sortzeko eta zuzentzeko, eskola aukeratzeko askatasun
bezala eta nolabaiteko idearioa aukeratzeko eskubide bezala ulertuta, kon-
traesanean jar daitezkeela katedra askatasunaren, kontzientzi askatasunaren
eta ez diskriminatzeko eskubidearekin. Batera hartu nahi izaten dira askata-
sunez “ikasteko” eta “irakasteko” eskubideak, arrazoi ideologiko, ekonomi-
ko edo sozialengatik egindako diskriminazio guztiak kenduz. Ikastetxeak
sortzeko ekintzatik eta formazio erlijioso eta moral jakin baten aukeratik ha-
si eta kontzientzi askatasun, katedra askatasun eta irakasle, guraso eta ikas-
leek fondo publikoekin mantendutako eskola ororen gestioan eta kontrole-
an parte hartzeko duten eskubideraino iristen da. Askatasunez irakasteak
askatasunez ikastea dauka kontrapuntu bezala, eskubide eta askatasun
konstituzionalak errespetatuz ikastea.

Ikastetxe publikoen gobernua organo pertsonabakarren (zuzendari, idaz-
kari, ikasketa buruaren) eta kolegiatuen (ikastetxeko eskola kontseilu eta
irakasle klaustroren) parte hartze demokratikoaren bidez antolatzen da.
Ikastetxeko eskola kontseiluaren osakideak hauek izaten dira: zuzendaria,
ikasketa burua, udaletxeko ordezkari bat, klaustroan aukeratutako irakasle
kopuru jakin bat, beren artean aukeratutako gurasoak eta ikasleak eta ikas-
tetxeko idazkaria. Zuzendaria hautaketaz izendatzen da (puntu hori deroga-
tuta dago LOPEGCEn).

1990eko urriaren 3ko LOGSE legeak berrikuntza handiak ekarri zituen
irakaskuntzarako, baina oso “mantso” jarri da praktikan 1992-93 ikasturtetik
aurrera. Hezkuntza sistemaren azken erreforma orokorra Hezkuntzako Le-
ge Orokorra (1970) izan zen, eta lege berri honetan “iraganeko eta oraingo
gabeziak gaindituz, Espainiako gizartearen orainaren eta etorkizunaren es-
kakizunei erantzun egokia emateko” funtsezko tresna bezala ikusten da
hezkuntza.

Lege horretan “informazioaren eta ezagutzen transmisioa beste instan-
tzia batzuekin konpartitzeko egitekoa hartzen du bere gain hezkuntzak,
baina horrek baino askoz ere garrantzi handiagoa hartzen du bestelako gau-
zetarako duen gaitasunak: informazio eta ezagutza horiek kritikoki orde-
natzeko, zentzu pertsonal eta morala emateko, jarrerak sortzeko, indibidual
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eta kolektiboki identifikatzeko balio diguten baloreak beren funtsean ba-
besteko, sortzen diren egoeretara egokituz” (hitzaurrea).

LOGSEk6 premia horiekin ados edo koherentzian jokatuz proposatutako
berrikuntzarik esanguratsuenen artean azpimarratzekoak dira: 

a) umeen borondatezko eskolatzea hiru urtetik aurrera, 
b) oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa zabaltzea hamasei urtera arte, 
c) batxilergoa bi urtera mugatzea, 
d) LHren erreforma, oinarrizkoan eta berezituan antolatua. Lehenengoa

nahitaezko bi zikloetan sartzen da, eta berezitua lanerako formakun-
tza gisa modulu berezituetan antolatuta dago. Unibertsitatez kanpoko
hezkuntza sistemaren egitura berria da, honako maila hauetan artiku-
latua: haur hezkuntza (0-6 urte), lehen mailako hezkuntza (6-12 urte),
derrigorrezko bigarren mailako hezkuntza, (12-16 urte), batxilergoa
(16-18 urte) eta lanbide heziketa.

Hezkuntza sistema erregimen orokorreko eta erregimen bereziko irakas-
kuntzetan antolatzen da. Erregimen orokorreko irakaskuntzetan sartzen di-
ra haur hezkuntza, lehen mailako hezkuntza, derrigorrezko bigarren hez-
kuntzarekin osatzen den bigarren hezkuntza7, batxilergoa eta erdi mailako
lanbide heziketa. Erregimen bereziko irakaskuntzen artean sartzen dira ar-
te irakaskuntzak eta hizkuntzen irakaskuntza, eta baita Autonomia Erkide-
goei kontsulta egin ondoren, eskari sozialak edo hezkuntza premiek go-
mendatzen dituzten guztiak ere. Hauek guztiak hezkuntza premia bereziak
dituzten ikasleen ezaugarrietara egokitu behar dira.
Hala eta guztiz ere, egitura-aldaketa horiek gorabehera, kalitatedun eskola
bat indartzeko sorturiko sistema horrek ez du erabat funtzionatu. Hori dela
eta, zenbait alderdi kezkagarri daude gaur egun:

a) Eskola porrotak gora egin du, eta arazo gero eta handiagoa da, berezi-
ki derrigorrezko hezkuntzaren tartean, non gizarte bermeko ikasmai-
letan ez baita emaitza positiborik lortzen ari.
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b) Ikasle ugariren artean, estudiatzeko eta ikasteko interesa asko gal-
du da, modu kezkagarrian. Derrigorrezko bigarren hezkuntza, an-
tzinako batxilergoko kidegoetatik heldutako irakasle guztiek onar-
tu ez zutena, nabarmentzeko moduko gatazka iturria izan da
ikastetxeetan.

c) Ikasleen jokabideak aldatu dira, gizartean gertaturiko aldaketen
eraginez, zalantzarik gabe, eta ikastetxeetan hezkuntza baloreekiko
halako eszeptizismo bat ezartzen ari da. Ikastetxe batzuetan, gaine-
ra, gatazka larriak sortzen ari dira, eta batzuetan berdinei, ikaskide-
ei zuzenduriko indarkeria-ekintzak ere gertatzen dira; baita irakas-
leei berei zuzendutakoak ere. Horri dagokionez, esan dezakegu
antzinatik eskola-erakundearen eskuetan utzi izan den heziketaren
zeregina galtzen ari dela, baita irakasleentzat ere, eta hori guztiz
kezkagarria da.

Gure ikasgeletara Europaz kanpotik heldutako haurren gutxiengoak iris-
teak, langileen immigrazio fenomenoen ondorioz, erantzun argia dauka le-
geak aurreikusitako tratamendu pedagogikoan. Prozesu horri emaniko plan-
teamendua, oinarrizko irakaskuntzan aplikatzeko zalantzarik gabe
esanguratsua eta aberasgarria dena, “aniztasunean heztea” da.

Aniztasunean hezteak hauxe esan nahi du: eredu pedagogikoa ikaslearen
beharrizanetara hurbiltzea eta banakako ezberdintasunak hezkuntza-ekin-
tzarako erreferentzia gunetzat hartzea. Berekin dakar, bestalde, ikasgeletara
kultur jatorri ezberdinetako kultur anitzeko taldeak irits daitezkeela, eta
baita ere gaitasun ezberdinak dituzten ikasleak: Espainian 177.000 atzerritar
inguru daude, horien ehuneko 30 musulmanak.

Horrenbestez, subjektu hauen guztien eskolatzea zabaltzeko, beha-
rrezkoa izanen da aipaturiko ezaugarri guztiak kontuan hartuko dituen
tratamendu didaktiko bat sortzea. Planteamendu teorikoa, jada esan du-
gun bezala, aberasgarria da, baina ikasgeletako funtzionamendu modu
berri horrek behar dituen baliabide ekonomiko eta pertsonalak ez dira
gehiegi bultzatu. Horri dagokionez, egoera ulertzeko nahiko argigarri
gerta daiteke adieraztea egoera inmigraziotik datozen haurren popula-
zioaren ehuneko 86 ikastetxe publikoetan eskolatzen dela. Zailago ger-
tatzen da haiek ikastetxe pribatu itunduetan integratzea eta ia kasu guz-
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Lege honek oinarrizko hezkuntzari aplikatzerakoan ekarri zituen plantea-
mendu berrietako bat ‘aniztasunean heztea’ izan da. Horrek eskatzen du
ikaslearen premietara hurbildu behar dela eredu pedagogikoa, eta desber-
dintasun indibidualak hartu behar direla hezkuntzako ekintzaren erreferen-
tzi puntu bezala. Esan nahi du onartu egiten dela jatorri kultural desberdine-
tatik datozen talde kulturanitzetako subjektuak eta gaitasun desberdinetako
subjektuak etor daitezkeela gelara. Ondorioz, eskolatzea subjektu horienga-
na guztiengana zabaltzeko tratamendu didaktiko egokia sortu beharko da,
ezaugarri horiek guztiak kontuan hartu eta txertatuko dituena.

Aniztasunean hezte hori oinarrizko bi printzipio psikopedagogikoen bi-
dez ematen da LOGSEn:

a) ikaskuntza prozesu indibiduala da, ingurune sozial bat behar duena
garatzeko eta, beraz, zenbat eta dibertsoagoa den gela baten ingurua,
orduan eta aukera gehiago izango da ikaskuntzak egiteko; 

b) Bide desberdinetatik ibiliz irits daiteke gauza berdintsuak ikastera,
horregatik komeni da jakiteko era bariatuak sustatzea.

Kontzepzio honekin aldatu eta baldintzatu egiten da hezkuntza zentroa-
ren araudi pedagogikoa. Norberak eskolaren funtzioari buruz dituen ideiak
berriro doitu behar dira eta eskola bakoitza oso-osorik eta familiaren ekintza
egokitu behar dira ikasle guztien ikaskuntza bideratzeko. Beharrezkoak di-
tuzten egokitzapenak eta baliabideak eman behar zaizkie ikastetxeei eta ge-
lei, batez ere aniztasunean heztearen kontzepzioak inplizitu badarama haien
barruan subjektu ezgaituak sartzea hauen txertaketa posible egin ahal izate-
ko mugaraino. Plantea daiteke, berebat, kanpoko baliabideak sartzea –gizar-
te zerbitzuak, hezkuntzakoak eta osasun zerbitzuak– ikaskuntza egokiak
egiten lagun dezaten.

Pertsona helduen hezkuntza8 ere bermatuta geratzen da hezkuntza siste-
man (3. titulua, 51-54 art.ak) eta irakaskuntzaren helburu eta xede bezala
hartzen dira pertsonek “izan dezatela beren ezagutzak eta beren gaitasunak
baitaratu, eguneratu, osatu edo zabaltzeko aukera beren garapen pertsonal
eta profesionalean”. Funtsezko printzipioa da hori bere langileak enpleguan
txertatzeko etengabeko prestakuntza eta etengabeko birziklapena behar di-
tuen gizarte moderno batentzat. 
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Gure herrialdean demokrazia hasi zenetik lege asko egin dira, eta hez-
kuntza hasita zegoela funtsezko aldaketa egiten bazirudien arren, eta, area-
go oraindik, baita Europan batez beste hezkuntzan egiten den BPGko (Bar-
ne-Produktu Gordina) gastu mailara iristen hasteko aukera ere ikusten zen
arren, eskolaren egoera ez da gehiegi aldatu. 1975ean hezkuntzari gutxi go-
rabehera BPGaren %2a esleitzen zitzaion, eta gaur egun gutxi gorabehera
%3,6a ematen zaio Espainian, Europan batez bestekoa BPGaren %4,4a den
bitartean.

Legea garatzen hasteko benetako neurri efikazak martxan jartzeko gel-
dotasuna, irakaskuntzako sektore jakin batzuetako kolaboraziorik eza, eta
baita oro har ikasleengan eta gizartean izan den balore eta jarreren krisi oro-
korrak, eta krisi ekonomikoak ekarri duen finantzaketa eskasia eta langabe-
zi egoera gero eta handiagoarekin batera, ez da izan, benetan, hezkuntza
prozesuen balorazioa eta garapena bultzatzeko egoerarik faboragarriena9.

Legeria ugari horrek ez zuen adierazitako emaitzarik utzi10, eta kezka
handia sortzen hasi zen, gero eta handiagoa, hezkuntza arloaren egoerari bu-
ruz. HZMk arazoak konpondu nahirik, “irakaskuntzaren kalitatea hobetze-
ko 77 neurriak” idatzi zituen, hezkuntzarako oinarrizko sei irizpide integra-
tzaileren inguruan bilduta; horiek dira: baloreak, berdintasuna, ikastetxeak,
zuzendaritza, irakasleak eta ikuskaritza. Inolako kosturik gabe aplikatuak
izateko diseinatuak, ez zuten hezkuntza gaietan benetako aurrerapenik eka-
rri eta, harrigarriro, Ministerioa nolabaiteko presarekin hasi zen LOPEGCE
egiten.

1995eko azaroaren 21ean LOPEGCEk LOGSEren IV. kapitulua garatu
zuen irakaskuntzaren kalitateari buruz. Horren helburua ikastetxeak hobe-
tzea, haien partaidetza, gobernua eta kontrola berrordenatzea eta hezkuntza
sistemaren ebaluazio jarraitua garantizatzea zen. Testu horretan onartzen da
ikastetxeen autonomia handiagoa hezkuntza eskaintzaren elaborazioan.

Hezkuntza bere maila desberdinetan garatzeko premiaren justifikazioa
berresten du, gizarte demokratiko baten aurrerapen orekatua lortzeko, ongi-
zate kolektiboa lortzeko eta bertako hiritarren bizitza indibidualaren kalita-
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9 Errealitate eta kontraesanen multzo oso hori aztertzeko, ikus B. Zufiaurre Goikoetxea
(1994), Proceso y contradicciones de la reforma educativa 1982-1994, Bartzelona, Icaria.

10 Ikusten da, zalantzarik gabe, hezkuntza erreforma ezin dela martxan jarri gutxi ba-
tzuen gogoarekin bakarrik, baizik eta guztion lankidetza behar dela. Ezinbesteko lankidetza
horren ñabardurak aztertzen dira in M.L. Carrasco Aguado eta M. Ruiz Casas (1966), La re-
forma educativa está en marcha. ¿Y la tuya?, Madril, La Muralla.



tea lortzeko, defendatuz ezen gizarteek gero eta gehiago eskatzen dituztela
hezkuntzako ondasunak eta zerbitzuak, eta Administrazio publikoen ardu-
ren barruan sartzen dela haiek sustatzea eta babestea.

Sarreran esaten da ezen, Konstituzioarekin, LODErekin eta LOGSEre-
kin bat etorriz, lege honek Espainiako gizartean guztiz konpartitua dagoen
borondate bati erantzuten diola, alegia erabateko garantiak emanez guz-
tientzako hezkuntzaren eskubidea berresteko borondateari, inolako diskri-
minaziorik egin gabe, eta hezkuntza komunitatea osatzen duten guztien
parte hartze arduratsua lortzeko borondateari, irakaskuntza kalitatearen ho-
bekuntza segurtatzeko gai izango den marko antolatzailea ezarriz.

Honela egituratzen ditu edukiak:
– Hasierako tituluan botere publikoek kalitatezko irakaskuntza berma-

tzeko egin behar dituzten ekintzak definitzen dira, eta bertan sartzen
dira parte hartzearen sustapena, ikastetxeetako organoen funtziona-
menduari laguntza ematea, ebaluazio prozeduren ezarpena eta hez-
kuntzako ikuskaritzaren antolamendua.

– I. tituluan ikastetxeetako gobernuan parte hartzeari buruz hitz egiten
da, eta eskola kontseiluetako jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoei
buruz. Ikastetxe publikoen gestio autonomia ere arautzen da, baliabi-
deen gestioa barne, eta horien hezkuntza proiektua nola egin.

– II. tituluan ikastetxe publikoen gobernu organoak arautzen dira eta
eskola kontseiluaren, klaustroaren eta batzorde ekonomikoaren osae-
ra eta eskuduntzak definitzen dira, eta baita irakasleen eta ikasleen
partaidetza ere. Ikastetxearen ebaluaziorako eskuduntzak zehazten
ditu eta zuzendaria hautatzeko prozedura. Zuzendaritza funtzioaren-
tzat laguntza neurriak ere ezartzen ditu11 eta administratzaile bat izen-
datzea aurreikusten du beren konplexutasunagatik hala eskatzen du-
ten ikastetxeetan. 

– III. tituluan ebaluazio mota desberdinei buruz hitz egiten da, erakun-
de desberdinek ikasketak egiteko, beraietan parte hartzeko, balora-
tzeko eta bakoitza txosten batean argitara emateko dituzten esku-
duntzei buruz, eta baita ikastetxeek beraiek ebaluazio lanetan izan
behar duten partaidetzari buruz ere. 
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– IV. tituluan hezkuntzako ikuskaritzari buruz hitz egiten da. Horren
funtzioen egikaritza zehazten du, bertara iristeko eskakizunak eta ha-
ren formazio eta antolamenduari buruzko guztiak.

Beste alderdi azpimarragarriak ere sartzen dira xedapen gehigarrietan,
adibidez hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen eskolatzea bermatzea
fondo publikoekin sustatutako ikastetxeetan, eta itunpeko ikastetxeetan
aplikatzekoak diren erregimenari buruzko aldaketak. 

Legearen aldarrikapena ez da ondo hartua izan, eta irakasleen erakunde
ordezkariek legea onartu zen garaian salatu zuten ezen afektatutako sekto-
reekin negoziazio prozesurik ezarri gabe atera zela aurrera legearen testua.
Haien iritziz atzerapena ekarri omen zion irakaskuntzaren kalitateari, zu-
zendaritza eredu itxia proposatzen zuelako, gurasoek eskola kontseiluetan
zuten ordezkaritza baldintzatzen zuelako eta ikastetxe pribatuei beren ba-
liabideak sortzeko aukera ematen zielako jarduera kobrantzen eta lokal alo-
kairuen bitartez. Ez zeuden ados planteamendu horiekin eta finantzaketa
osagarri horrekin. Uste dute hezkuntza gaietako gastuak, zuzenbidezko Es-
tatu sozial bateko hiritarren oinarrizko eskubidea direnez, aurrekontu oro-
korretatik atera beharrekoak direla. 

Irakaskuntzako kolektiboek ere kritikatu izan dituzte alderdi horiek.
LODE atera zenetik eta LOPEGCE indarrean sartu zen arte, zuzendariaren
hautapena irakasle klaustroaren eskuduntza izaten zen, hirukote bat izen-
datzen baitzuen eta gero horietatik Administrazioak, kasu gehienetan, beti
lehenengoa izendatzen zuen. Era berri horretan, beraz, zuzendaria Adminis-
trazioaren aurrean klaustroaren ordezkaria izatetik, klaustroaren aurrean Ad-
ministrazioaren ordezkaria izatera pasatu zen. Ikastetxeko eskola kontseilua
etorri zen bere menpe eta bere eraginpean ikastetxeko jarduera guztia har-
tuko zuen organo kolegiatua izatera, berak erabakitzen baitzituen garrantzi
handieneko arazoak, eta irakasleen klaustroa, praktikan, ikastetxeko eskola
kontseiluaren esanetara geratzen zen, nahiz eta, bere iritziz, irakaskuntzaren
kalitatea irakasleen ekimen eta erabakien menpe geratzen den nagusiki.
Iruditzen zaie era horretan eskuduntzak kentzen zaizkiela klaustroari eta
irakasleei.

Bere garaian legegileak justifikatu ziren esanez irizpide berri hauen ara-
bera bermatzen dela partaidetza ikastetxeetan baldintza hobeetan egingo
dela, eta ikastetxe jakin batzuetan –adibidez lanbide heziketa espezifikoe-
takoetan– partaidetza hori enpresaren mundura zabaldu ahal izango dela lan
munduko txertaketa egokia lortu ahal izateko. Iruditzen zitzaien indartuta
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geratzen zirela eskola kontseiluari emandako funtzioak, eta arrakasta osoz
lor zitezkeela haien gain utzitako eginkizun konplexu guztiak. Eginkizun
horien artetik azpimarratzekoak dira bere garrantziagatik, zuzendariaren
hautapena, antolamendu eta gestioko autonomia handiagoa gauzatzeko au-
kera, eta ikastetxearen hezkuntza proiektua egiteko, helburuak xehekatze-
ko eta ikasleentzako eskaintza espezifikoa egiteko gidalerroak zehaztea. 

LOPEGCEren ondorengo garapena gobernu sozialistaren etapan egin
zen hiru Errege Dekreturen bitartez (BOE, 1995eko abenduaren 30ean);
horien arabera arautzen da “ikastetxe publikoetan zuzendaritza egikaritzeko
kreditazioa”, “ikastetxeetako zuzendarien osagarri espezifikoaren kontsoli-
dazio partziala” eta hirugarrena, zeinaren bitartez “Hezkuntzako Ikuskarien
Gorputzean sartzeko eta bertako lanpostuak hornitzeko oinarrizko arauak
ematen baitira, eta orain ikuskari direnak gorputz horretan sartzeko arauak”
eta bi agindu (BOE, 1996ko urtarrilaren 10ekoak), zeintzuen bitartez arau-
tzen baitira batean “ikastetxe publikoetan zuzendari izateko kreditazioa”,
eta bestean “Hezkuntzako Ikuskarien Gorputzean sartzeko hautapen pro-
zeduraren oposizio fasearen A parteko gaien edukia”.

Baina dirudienez lege-markoa ez da gauza irakaskuntzaren kalitatea
sustatzen eta garatzen dituzten faktoreen multzoa modu emankorrean akui-
latzeko. Hezkuntza maila guztietan zalantzarik gabe gertatzen ari diren erre-
forma kualitatiboak ezin izanen dira zorroztasunez ebaluatu urte batzuk pa-
satu arte, eta Espainian hezkuntza-inbertsioetan azken urteetan gertatu den
igoera gorabehera, giza kapital kualifikatuan dagoen defizita nabarmena da
oraindik ere Europako herrialdeetakoaren aldean. Espainiako bigarren hez-
kuntzako, lanbide heziketaren arloko eta unibertsitateetako irakaskuntza-
ren kalitatearen erronka eta helburuak ezinbestekoak dira Espainiako siste-
ma Europako beste herrialde garatuago batzuen sistemara hurbildu eta
Europako Batasunarekiko konbergentzia erdiesteko.12

Arau garapen ugari eta hezkuntza eskari erreal hau izan arren, gaur egun
eguneroko dinamikatik begiratuz eskolan ikusten den panorama kezkaga-
rria da. Gaur egun iritzi kritikoa eta deskontentu orokorra ematen dira ho-
nako termino hauetan:
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a) Hasieran itxaropen betez ikusten zen LOGSE legeak, aplikatu dene-
an, desorientatu eta desanimatu egin ditu irakasleak, bereziki bigarren
irakaskuntzakoak, eta horren etorkizuna, inolako finantzaketa egoki-
rik gabe, azkenean sektorearen birmoldaketa izatera etortzen ari da,
ezabaketa, lehiaketa periodikotasun eta mailen aldetik, eta segurtasun
faltazko sentsazio sakona ari da sortzen.

b) Bigarren mailako derrigorrezko hezkuntzak, lehen mailako lorpen so-
ziala izan den neurrian, estilo berria eskatzen du onartua izateko. Ho-
rri dagokionez, oraindik ere gainditzeko dugun irakasgai garrantzitsu
bat13 bigarren mailako irakaskuntzako irakasleen hasierako formazioa
izango da, oraindik ere 1970eko HLOn ezarritako Irakasleen egokitze
ikasturtearen bitartez egiten jarraitzen baita. 

c) Eskola porrota gero eta handiagoa izatea, porrot sozialaren ikuspegitik
esplikatzen dena, eskolaren porrotari egozten zaio, baina irakasleak
etengabe ari dira aldarrikatzen ikasketetan errenditzeko eta hezkun-
tza prozesu guztian aurrera egiteko ikasleen ahalegin pertsonala dela
beharrezkoa, eta ezinbestekoa dela familien esku harmena. Orain gi-
zarte giro guztietan ematen diren ingurune familiar negatiboen aurre-
an, oso gutxi egin dezake irakaslerik onenak edota metodo pedagogi-
korik onenak nahiz eskola instalaziorik egokienak ere. Eskolan sartu
diren orientazio eredu desberdinek ez dute lortzen egoera gatazka-
tsuei beste irtenbide bat ematea. 

d) Lanbide heziketaren aldaketa eskatzen zen eta oraindik antolatu ga-
be dago, lan merkatuan sartzeko bide oso egoki bezala azaltzen den
arren. Beti egiteko geratutako erreforma da14. Lizentziadunen es-
kaintza dago alde batetik, eta bestetik lanpostu teknikoak betetze-
ko zailtasunak daude (HZMk, gobernu sozialistaren azken hilabete-
etan, familia profesional berrien multzo bat osatu eta nolabait eta
presaka forma eman nahi izan zion BOEn, baina ezin izan zituen
martxan jarri).
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razgarria den gai baten inguruan.

14 HZMaren datuen arabera, 1995-96 ikasturtean 17.221 enpresek egin zituzten lanki-
detza-hitzarmenak LHko zentroekin, eta praktikak eman zitzaizkien 35.000 ikasleri. Gaine-
ra, ikasle horietako % 20ak kontratua lortzen du enpresetan. Datu horiek jasota daude in
“Nuevo trabajo”, ABC, abenduaren 22koan.



e) Unibertsitate mailan, eta maila horretako alderdirik oinarrizkoenak ba-
karrik aipatzearren, ikasketa planen erreformak porrot egin du. Lau ur-
tetan egitea programatu da (hauxe baita titulazio berrien iraupena), le-
hen bost urtetan egiten zena, eta horrela, irakasgairen kopuru altuegiak
ikasketa eta gogoeta pertsonala eragozten ditu. Ikasleek denbora gehia-
go behar izaten dute, batez beste, ikasketak amaitzeko. Espainiako lan-
gabezi tasa % 21ekoa denean –% 70 baino handiagoa 16 urtetik 30era
bitarteko lizentziadun unibertsitario gazteen artean–, unibertsitatea ez
da profesionalen prestaketa lan merkatuko premietara egokitzen ari.

f) Bigarren mailako derrigorrezko irakaskuntzaren lehenengo ikasturtea
ezartzeko orduan (1996-97 ikasturte akademikoa), nekazari ingurune-
etako gurasoen elkarteak kontra azaldu ziren beren seme-alabak es-
leitutako bigarren mailako ikastetxera ikastera joateko autokarrean bi-
daia luzeak egitera behartzen zituen sistema baten aurrean. HZMk
erabaki zuen bigarren mailako lehenengo zikloa lehen irakaskuntzako
ikastetxeetan emango zela “hori posible den lekuetan”. Bigarren mai-
lako irakasleek ikastetxe horietara joateko trasladoa izan zezaketela
ikusirik, erabaki zuten ez zutela onartuko aurrez negoziatu gabeko lan
zirkunstantziei eta irakasle mugikortasunari buruzko aldaketa ezarpe-
nik. Etenda utzi zen landa ikastetxe bateratuen sorkuntza eta irakas-
le espezialisten zuzkidura. Nolanahi ere oraindik egiteke dago ikas-
tetxeen sarea ere.

g) Irakasleen asegabetasun orokorra ematen da, gainera, eta oso ondorio
negatiboak ditu, zeren eta “irakasleen gaitza”15 deitzen den horrekin
oso modu arriskutsuan ugaltzen baitira laneko bajak eta estresa, eta
gutxitu egiten baita autokontzeptu profesionala. Gaur egun irakasleei
gehiago entzuten zaie horri buruz hitz egiten soldatei buruz baino.
Gaur egungo eskolako irakasleak jadanik ez dira edukien transmisio-
aren erantzule bakarrik, baizik eta subjektuen heziketa moralaz16ere
arduratu behar izaten dute, eta beren ikasleekin batera prozedurazko
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15 Izen horrekin deitzen hasi zen lehenengoa José Manuel Esteve Zarazaga irakaslea izan
zen, dagoeneko klasikoa eta funtsezkoa den bere liburuan, El malestar docente, 2. arg., Bar-
tzelona, El Hogar del Libro, 1989.

16 Subjektuen heziketa morala garatzea etengabeko kezka izaten da unibertsitateko eki-
poetan. Hezkuntzaren Teoriari buruzko Unibertsitate arteko VI. Biltzarrean gogoeta eta ezta-
baida konbergenterako leku izan da gogoeta desberdinei buruzko proposamen desberdinen in-
guruan. Kontsultatu, nahi bada, P. Ortega Ruiz (1997), Educación moral, Murtzia, Caja Murcia.



edukiak, baloreak17 eta arauak landu behar izaten dituzte zeharkako
gaien eta tutoretza eginkizunen bitartez. Gurasoen eta ikasleen be-
raien orientazioa egin behar dute bere alderdi eskolar, pertsonal eta
profesionalean, eta premia bereziak dituzten ikasleak txertatzen la-
gundu behar dute, gero eta handiagoa den aniztasun kultural eta lin-
guistikoari aurre eginez.

Irakasleen deskontentu egoera hori gainditzeko, oso egokia litzate-
ke irakasle lanaren aitorpen soziala egitea, hasierako trebakuntza eta
etengabekoa berritzea18, eta irakaskuntzako profesional erreflexibo eta
kritiko, efikaz eta efizientearen eredua sortzea, besteek egindako pla-
nak exekutatzera mugatzen ez dena baizik eta profesionaltasun marji-
na zabala izango duena eta momenturo errealitatearen arabera ego-
kien iruditzen zaion bezala jokatzen jakingo duena. 

h) Problema orokor esanguratsuena da irakaskuntzaren finantzaketa
konpondu gabe dagoela. Gero eta gehiago inbertitu behar da hez-
kuntza gehiago eta hobea lortzeko, aditu guztiek eta nazioarteko eta
nazioko organismoek egiten dituzten gomendioen arabera, nahiz eta
inbertsio handiagoaren joera hori geratuta aurkitzen den herrialderik
garatuenetan19. Langabetuen kopuru izugarria prestaketa eta kalifika-
zio eskaseko jendez hornitzen da. Inbertsiorik onena giza kapitalean
egiten dena da20
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17 Hezkuntzak bere gain hartu behar baditu ez gaien instrukzioa bakarrik baizik eta bai-
ta pertsonen heziketa ere, orduan urgentea da gaur oinarrizkotzat hartzen diren balore etiko-
ak esplizitatzea. Problematika hau etika unibertsal eta laikoaren ikuspegitik enfokatzeko,
guztiz erabilgarria izan liteke V. Camps (1994), Los valores de la educación, Madril, Anaya.

18 Irakasleen formazio politikak ezin du bazterrean utzi aldaketa sozialaren presioa. Ira-
kaskuntzaren kalitateari ezin zaio heldu irakasleen etengabeko prestakuntza lotu gabe zen-
troen ebaluazioarekin.

19 Herrialde garatuenetan hezkuntzari ematen zaiona bi mutur hauen tartean aurkitzen
da, alde batetik Grezia BPGaren % 3,5arekin, eta bestetik Norvegia BPGaren % 9arekin, bai-
na gastuaren eboluzioak diferentzia nabarmenak ditu: bai Amerikako Estatu Batuetan eta bai
Erresuma Batuan jaitsi egin da 1975 eta 1993 bitartean, doi-doi % 5aren bitartean kokatuz,
eta Portugalen eta Espainian, bitartean, igo egiten zen erruz (nahiz eta herrialde hauetan
oraindik ez den batez bestekora iristen). Japoniak, hezkuntza sistema oso ona duen arren, ez
du hezkuntzarako ematen bere BPGaren % 3,6 baino gehiago. Hala esaten da OCDEen
(1996), Panorama educativo. Análisis 1996, Paris, OCDE.

20 Beste askoren artean, eta laburpen-gisa: M. J. San Segundo (1995), “Los rendimientos
económicos del capital humano”, Colegio Oficial de Doctores en Filosofía y Letras y en Ciencias, X,
29-33 or.



Benetako egoera zera da, guztiek nahi dutela eskola aldatzea, eta bestal-
de hori etengabeko konstantea izan da gure garaiko gizarteetan. Inolako za-
lantzarik gabe hezkuntzan kalitatea lortzeko argitu egin behar dira etorkizu-
na eta orain dauzkagun arazoak konponbide berriekin.21 Alderdi Popularraren
egungo gobernuak unibertsitatea auzitan egon den “Unibertsitateei buruzko
Lege Organikoaren”22 (LOU) bitartez erreformatu nahi du, eta horrek pro-
testa asko eragin ditu. Lege horren aplikazioaren ondorenak oraindik ere ezin
dira neurtu. Gaur egun arte,23 Alderdi Popularraren gobernua, 1996an hau-
teskundeetako emaitzen ondorioz sortutakoa eta 2000n gehiengo absolutuaz
berretsia, hezkuntzaren arloan zenbait aldaketa egitea komeni dela esaten ari
da, unibertsitatez besteko hezkuntzari ari dela; gaur egun arte, ez da horri bu-
ruzko proiektu orokorrik aurkeztu. Humanitateen Dekretua bai erredaktatu
zen; haren arabera, beharrezkoa zen irakaskuntza horik bestela programatzea:
erabaki horrek protesta handiak sorrarazi zituen alderdi nazionalistetan eta
beste gutxiengo batzuetan, haiek ezertarako ere parte hartu gabe prestatu
baitzen eta, haien iritziz, Espainiako autonomia erkidegoetako kultur anizta-
sunari leku gutxi egiten zitzaielako. Halaber, irakaskuntza horiek emateko
moduari buruzko Historiaren Akademiaren txosten kritiko bat argitaratu da.

Sistemaren balizko aldaketak egiteko daude, eta Gobernuaren esanetan
ezinbestekoa da “Hezkuntza kalitateari buruzko Lege” bat ematea. Horri
dagokionez, esan beharra dago balizko proiektua, eta hura onetsi baino le-
hen, indar sozial gehienen eztabaida eta parte hartzearekin egin behar dela,
eta ez bakarrik Gobernuan dagoen alderdiaren iritzi hutsarekin. Hezkuntza
sistema bezalako gai delikatu bati ahal den adostasun zabalenarekin heldu
behar zaio.

Gogora dezagun, gainera, ikasgeletako irakaskuntza ez dela aldatuko eta
gazteen etekina ere ez dela hobetuko egitura aldatze hutsarengatik. Ezin-
bestekoa da lehenbizi mentalitateak aldatzea, beharrizan berriak ulertzea,
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21 Alderdi Popularraren gobernua orain arte ez da izan oso esplizitua egin beharreko neu-
rriei buruz. Horren ordezkarietako batek, HZMko Zentroetako zuzendari orokorrak, aitortzen
zuen otsailean “zentro publikoek izango dutela hobetzeko beren aukera”. Ikus F. López Ru-
pérez (1997). Hala ere, sindikatuek ez dute agindu horietan sinesten, eta protesta orokor sail
bat ere antolatu ziren urte bereko apirilean. Madrilgo Erkidegoko Sailburuordeak berak, ego-
eraren aurrean kezkatuta, aitorpen harrigarriak egin zituen hezkuntzako itun baten premiari
buruz. Ikus Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias, 82, 3-5 or.

22 Espainiako Gorteek 2002ko urtarrilean onetsia.
23 2002ko otsaila.



irakasleak prestatzea eta behar diren baliabideak ematea. Hartara baizik
ezin izanen dugu irakaskuntzan kalitatea sartu eta ikasgeletan errentagarri-
tasuna lortu, gizarteak eskatzen digun bezala. 

2. Hezkuntza sisteman parte hartzeko arazoa

Eskola komunitateko kideek ikastetxeetako hezkuntza prozesuan benetan
parte hartzea da irakaskuntzak funtzionatzea nahi baldin bada lortu beharko
den beste helburu garrantzitsuetako bat, eta hori, bere aldetik, hezkuntza
sistemaren kalitate eta demokratizazioko garantia da24

Eskola parte hartzailea sustatu egiten da ikastetxearen bizitzan, eskola
kontseiluen bitartez, komunitateko kide guztiak sartzen direnean. Guraso,
irakasle, ikasle, udal ordezkari –ikastetxe publikoetan–, itunpeko pribatue-
tan titularra sartzen direnean. Irakaskuntza pertsonal hori guztia klaustroan
integratzen da bere eskuduntzak antolatzeko, programazio eta koordinazio
pedagogiko, irakaskuntza jarduera, ebaluazio eta errekuperazio, orientazio
eta tutoretza, esperimentazio eta ikerketari buruzko eskuduntzak hain zu-
zen ere.

Beste parte hartze organo batzuk dira Estatuko Eskola Kontseilua, ira-
kaskuntzaren programazio orokorreko eta hezkuntza sistemaren garapene-
rako oinarrizko arauak egiteko gaietan, tituluen arauketan eta kalitateko
irakaskuntza lortzera bideratutako guztietan. Era berean, Autonomia Erki-
dego bakoitzeko eskola kontseiluek ere beren eskuduntzak dituzte irakas-
kuntza programazioaren eta inplikatutako sektoreen parte hartzearen on-
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24 Asko dira hori defendatu izan duten autoreak. Jaime Sarramona López irakaslea izan
zen hezkuntza sistemaren hobekuntza eta kalitaterako parte hartze sozialak duen garrantzia
planteatu zuen lehenengoetako bat, eta oraindik ere hori erreklamatzen jarraitzen du fun-
tsezko alderdi bezala. Bere hainbat lanetan planteatzen da gai hori nukleo nagusi bezala, eta
era berean kezka hori ikusten zaio konstante bezala prentsako beste hainbat idazkitan, be-
re ibilbide profesionalean eta Kataluniako Eskola Kontseiluaren lehendakari bezala egin
duen esperientzian ere. Ikus bedi La cogestión en la escuela, Bartzelona, Teide; Cómo entender
y aplicar la democracia en la escuela, Bartzelona, Ceac; “Participación democrática en educa-
ción”, in Política y educación, Bartzelona, Instituto de Ciencias de la Educación, 270-89 or.
Eskolan parte hartzeko gaiak izan dituen gorabeherak izan da, halaber, Mariano Fernández
Enguita irakasleak oso zabal tratatutako gaia. Ikus Juntos pero no revueltos, Madril, Visor, eta
baita, autore beraren La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro, Ma-
dril, Morata.



dorioetarako. Eskola kontseilu horien bertebrazioak koherentzia ematen
die hezkuntza partaidetzaren osotasunari, konexioa eginez ministerioko
kupularen gailurraren eta hiritarrak zerbitzua jasotzen dueneko ikastetxe
horren artean.

Irakasleak eskola kontseiluaren bitartez aurkitzen dira presente beren
ikastetxeetako gobernuan. Irakasleak kezkatzen hasita daude, agian legeak
eskola kontseiluari ematen dizkion eskuduntzen okerreko interpretazio ba-
tengatik, guraso eta ikasle zenbaitek organo kolektibo hauetan ebaluazioa-
ren gaiaren inguruan hartzen joan diren jarrerarekin. Kasurik gehienetan
pentsatzen dute kontseiluetako kide hauek kezkatuago daudela beren or-
dezkatuen kalifikazio onak lortzeagatik organoaren helburuak zaintzeagatik
baino, hau da, orokorki ikasleek jaso behar duten formazioaren kalitatea ho-
betzeagatik baino. 

Ikastetxearen hezkuntza proiektua da hezkuntza komunitateak hezkun-
tzaren plangintzan funtsezkoak izan behar duten hezkuntzako printzipio eta
irizpideak bideratzeko duen dokumentua. Duen garrantziagatik, eta bene-
tan erabilgarria izan dadin, irakasle, guraso eta ikasleen arteko adostasunez
egin behar da, eta eskola kontseiluak onartua izan behar du. Oraindik hau ez
da hala gertatzen ikastetxeetako eguneroko errealitatean, baina horrek izan
beharko luke joera.

Irakasle guztiek parte hartzen dute beren zerbitzuak ematen dituzten
ikastetxe horren gobernuan klaustroaren bitartez, hori izanik esklusiboki ira-
kaskuntzako alderdi guztiei buruz planifikatu, koordinatu, erabaki eta infor-
matzeko gaitasuna duen organo kolegiatua. Zuzendaria izaten da jarburu.
Galdu egin du –esan dugunez– atribuziorik garrantzitsuenetako bat, hau da,
zuzendaria aukeratzeko gaitasuna, orain eskola kontseiluak proposatzen eta
aukeratzen baitu aurrez funtzio hori egikaritzeko kreditatuak izan diren
ikastetxeko irakasleen artean bakarrik.

Eskola kontseiluak eta klaustroak ikastetxeen ebaluazioan ere badituzte
eskuduntzak, organo kolektibo bezala eskuduntza horien gain definitzea
erabakitzen duten proiektu eta barne prozesuen bitartez. Organo honetan
ordezkatuta dauden hezkuntza komunitateko sektore bakoitzeko ordezka-
riek Administrazio eskudunari ikastetxearen funtzionamenduari buruzko
txostenak bidaltzeko ahalmena izango dute. 

Ikasleen parte hartzea ere ezinbestekoa da ikastetxeen demokratizazio
efektiborako, horregatik arduradun guztiak saiatuko dira alde horretatik es-
timuluak sortzen. Ikasleak bigarren mailako derrigorrezko hezkuntzaren le-
henengo ziklotik aurrera izan dezakete eskola kontseiluko kide bezala au-

EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

384



keratuak izateko aukera, baina ez daukate zuzendariaren hautaketan edo la-
gapenean parte hartzeko ahalmenik. Lehen hezkuntzako ikasleek ere parte
har dezakete eskola kontseiluan dagozkien ikastetxeetako erregelamendu
organikoetan ezartzen diren terminoetan.

Gurasoek fondo publikoekin sustatutako ikastetxeen gestioan eta kon-
trolean parte hartzeko eskubide konstituzionala dute, ikasleekin eta irakas-
leekin konpartituta. LODEk eta ondorengo errege dekretuek ezartzen di-
tuzte esku harmen horren terminoak, gurasoen elkarte eta eskola
kontseiluen bitartez. Modu sistematikoan egindako gurasoen parte hartze
horrek25, ordea, gure herrian ez dauka aitorpen legal hori benetako ekintza
zehatz eta efikazetan gauzatzeko adina tradiziorik edo esperientziarik. Par-
te hartzea askotan garestia izaten da, muga ugari aurkitzen ditu eta nahi bai-
no urriagoa izaten da.

Era honetako parte hartzearekin pentsatzen zen aurkitua zegoela jarrita-
ko helburuak lortzeko formula egokia. Oso zerbitzu gutxitan aurreratuko
zen, gestio demokratikoari dagokionez –eta maila teorikoan eta diseinuaren
mailan behintzat– hemen adina, 1986. urtean ikastetxeetako eskola kontsei-
luetan sartzeko gurasoen lehenengo hauteskundeak egin zenetik hasi eta
parte hartze horren oinarriak finkatu ziren arte. Ikastetxeen demokratizazio
hori, ordea, ez da halakoa izango hiritarrek hautatzeko eta hautatuak izateko
beren eskubide hori gauzatzen ez duten bitartean eta pertsonen errelebua
egiten ez den bitartean, gainerakoek interesik ez dutelako. Oso gutxitan
izango du hiritarrak bere parte hartze demokratikoa hezkuntza bezain hur-
bilekoa duen zerbaitetan gauzatzeko aukerarik, dela ikasle, dela guraso edo
dela profesional bezala. 

Ez dira lortu esparru honetan beharrezkotzat hartzen ziren guztiak26, eta
gurasoen parte hartzea izan da gutxien aurreratu duena, eratutako organoe-
tan parte hartze horrek izan dezakeen erabilgarritasunari hartu zaion gero eta
mesfidantza handiagoarekin batera. 1995-96 ikasturtearen hasieran eginda-
ko eskola kontseilutarako hauteskundeetan gurasoen ordezkaritza % 30ekoa
izan zen oinarrizko hezkuntzan, eta % 12koa bigarren mailakoan. Desinte-
res hori izan daiteke gaurko joera sozialari problemen aurrean ikusten zaion
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25 Kontsulta daiteke horri buruz E. Dowling eta E. Osborne (1996), Familia y escuela. Una
aproximación sistémica a los problemas infantiles, Bartzelona, Paidós.

26 Aurki daiteke autoreak “eskola kontseiluen martxa luzea” deitzen duenari buruzko
eta ez parte hartzeko kausei buruzko txosten exhaustiboa in F. Gil Villa (1995), La participa-
ción democrática en los centros de enseñanza no universitarios, Madril, MEC - CIDE.



halako inhibizioaren isla, besterik gabe, nahiz eta pentsatzekoa izango den,
berebat, kontseiluen operatibitatea oraindik erabat asmatu gabe egon daite-
keela.

Estatuko Kontseilu Orokorrak egindako txostenean27 gurasoen taldeek
ikastetxeetako eskola kontseiluetako kideen hauteskundeetan izan zuten
parte hartze eskasaren aurrean sortzen zitzaien kezka azaltzen zen, lehe-
nengo hauteskundeez geroztik progresiboki jaisten joan zela ikusten bai-
tzen parte hartze hori, eta oraindik nabarmenago, gainera, bigarren mailako
hezkuntzan. Horregatik eskatzen zien hezkuntzako administrazioei saia zi-
tezela parte hartze hori nolabait gehitzen.

Behin eta berriz esan behar da, inolako zalantzarik gabe, hezkuntza in-
gurune nagusia osatzen duenez eta, gainera, bere eragina subjektuen bizitza
osoan zehar modu jarraitu eta egonkorrean zabaltzen duen eragile denez, fa-

• Lehendakaria: hezkuntzaren arloko izen handia duen pertsona bat.
• Arauak: Gobernuak onetsiko ditu, Hezkuntza eta Zientzia ministroak proposatuta.
• Ondokoei buruz galdetuko zaio:

— Hezkuntzaren programazio orokorra.
— Espainiako Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak.
— Irakaskuntzaren arloko oinarrizko legediaren erregelamendu-proiektuak.
— Titulu akademikoak lortu, eman eta homologatzeko baldintzen erregulazioa.
— Irakaskuntzaren arloko eskubide eta aukeren berdintasuna.
— SE delakoaren antolamendu orokorra eta errendimenduko eta kalitateko

gutxieneko mailak.
— Ikastetxeetako gutxieneko baldintzak.
— Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak egoki jotzen dituen gainerako gaiak.

• Hezkuntza eta Zientzia Ministerioari, bere ekimenez, hezkuntza kalitateari
buruzko proposamenak aurkeztu ahalko dizkio.

• SEari buruzko urteko txosten bat argitaratuko du.
• Nahitaez urtean behin bilduko da, gutxienez.
• Autonomia erkidego bakoitzerako eskola kontseilu bat.

Estatuko eskola kontseilua

Irakasleak Ikasleen gurasoak Ikasleak
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27 MEC (1995), Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 1993-
94, Madril, Consejo Escolar del Estado, 51-81 or.; MEC (1996), Informe sobre el estado y si-
tuación del sistema educativo. Curso 1994-95, Madril, Consejo Escolar del Estado, 53-83 or.



miliak hezkuntza prozesuan parte hartzea ezinbestekoa dela, eta komeni de-
la konponbideak ematea hori posible izan dadin. Betidanik familiak parte
hartu izan du, baina ez modu sistematikoan, funtsez hezitzailea den eta se-
me-alaben garapenean lan egiten duen beste erakundearekin, hau da, esko-
larekin. Bi erakunde horien artean ados jartzera eta ahaleginak bateratzera
iritsi behar da derrigorrean, ez bakarrik bakoitzaren baliabideak hobeto
aprobetxatzeko, baizik eta helburu horrek beharrezkoak dituen jarraitasuna,
erregulartasuna eta koherentzia lortzeko ere bai, gainera.

Gurasoek muntazko informazioa eman dezakete beren seme-alaben
gain, gero horiekin eskolan egingo den lana zentzuz eta edukiz betetzeko
guztiz baliagarria izango dena, eta irakasleek ere lan egin dezakete gurasoe-
kin batera seme-alabei beren garapenean sortzen zaizkien premietarako
erantzunak bilatzen. Honela planteatuta, gurasoen eskolako parte hartzeak
hezkuntza egitekoaren alderdi saihestezina osatzen du.

Esan bezala, ospatutako hauteskunde desberdinetako partaidetza indize
errealen artetik, “gurasoen” sektorea da, eskola kontseilua osatzen duten
guztien artetik, kontseilu horren nondik norakoan gutxien inplikatuta sen-
titzen dena. Hala ere, maila indibidualean eta elkarte desberdinen aldetik
egindako aitorpen guztietan esplizituki aitortzen da eskola kontseiluaren
balioa eta erabilgarritasuna, eta esaten da beharrezkoa dela parte hartze guz-
tia zuzenean eskolaren dinamikaren gain eragingo duten alderdietara bide-
ratzea.

Kontradikzio nabarmen horrek argi berresten digu berriz ere (hezkuntza
gaietan beti gertatu izan den bezala) egiturak sortzea ez dela nahikoa, eta
pertsonak ere hezteko beharra dagoela egitura horiei bizitza eta edukia ema-
tera eta prozesu sozialak dinamizatzera iristeko. Araututako bideak izatea
baldintza beharrezkoa baina askieza da parte hartze hori errealitate zehatz
bihur dadin, horregatik beharrezkoa da gurasoei bide horiek ezagutarazi eta
berorietan aktiboki trebatzea, eta beren komunikazio bideak sortzeko gai
izatea beren ikuspuntuekin eta beren balioekin eskolaren bizitza oparoki
aberasteko izango delako konbentzimenduan. 

Oro har esanda, gurasoek eskolara egiten duten lehenengo hurbilketa be-
ren seme-alaben premiekin egoten da lotua, eta bereziki, momentu gataz-
katsuekin edota sortzen diren problema konkretuekin. Txikiak direnean
kezkak oraindik esplizituagoak egiten dira, baina baita trukaketa ere mal-
guagoa eta zuzenekoagoa izaten da, umeak eramatera eta jasotzera norbera
joaten delako. Umeak hazten doazen neurrian, kezkek lehen bezala berdin
jarraitzen dute beste era batera azaltzen diren arren; horregatik harreman eta

ESKOLA GAUR. HEZKUNTZA SISTEMAN PARTE HARTZEA. INDARKERIA ESKOLAN

387



koordinazioko bideak gorde egin behar dira eskolatze garaiaren etapa guz-
tietan. 

Hortik aurrera badirudi gurasoen parte hartzea egoten dela kasu batzue-
tan osagai afektibo batekin erlazionatua, hau da, egindako esperientziekin
lortutako elkarbizitza eta gogobetetasuneko giroarekin, eta planteatutako
arazoei ikastetxeak eman dion konponbidearen nolakotasunarekin, eta bes-
te kasu batzuetan jarduera pedagogikoaren alderdietan, hezkuntzaren erdi-
ko muinean, izan dezakeen esku harmen posiblearekin lotzen da, bere se-
me-alaben premia espezifikoetatik eta tradizionalki gurasoei edo guraso
elkarteei ematen zitzaizkien eskolaz kanpoko jardueretatik at. Garbi dago
ezen azken talde honek nahi dituen helburuak direla, oro har, gure ustez bi-
latu behar izaten direnak.

Parte hartze eta esku harmeneko bideak maila indibidualean erabil dai-
tezke, eta horrek eskatzen du ikasle bakoitzaren aitaren edo amaren inpli-
kazio pertsonala, edota interes komunak dituen kolektibo bezala, eta horrek
ikastetxe, elkarte, auzo edo herri bateko gurasoen multzoa hartzen du erre-
ferente moduan. Zuzen-zuzenean ere egin daiteke norberaren izenean edo
beste baten ordezkaritzan, hau da, kolektiboko ordezkarien bitartez delega-
zioz arituz.

Ez da nahikoa parte hartzea diseinatu eta horretaz hitz egitea, gurasoek
hori praktikatzea da beharrezkoa. Horretarako, guztiz beharrezkoa da for-
mazio espezifikoa ematea –lehendik ez baldin badute– lagun diezaien ego-
era hauetan sortzen diren galderei erantzuna ematen. Parte hartzeko proze-
dura desberdinak ezagutzea, horien ezaugarriak eta posibilitateak, eta baita
helburu posibleak eta bileren aldizkakotasuna, horrek lagundu egiten du,
zalantzarik gabe, baliabide horiek erabiltzen (ikus 17.1 koadroa).
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17.1 Koadroa. Gurasoek parte hartzeko bideak*

* Eskema hau egiteko orduan Madrilgo Erkidegoak egindako material bikainaz baliatu gara, Parte hartze Progra-
marekin egindako esperientziaren fruitua. Ikus Comunidad de Madrid (1993), La participación en la renovación de la
escuela, Madril, Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Educación. Material hau guztiz baliagarria
iruditzen zaigu gure ikasleentzat eta gurasoen formaziorako, horregatik modu eskematikoan sartu ditugu gurasoen par-
te hartzerako bideei buruzkoak.

Espazioa

Tutoretza

Elkarrizketak

Klaseko edo
mailako gurasoen
biltzarra

Gelako bokalak

Batzarraldiak

Batzar Nagusia
• Arrunta

• Ohizkanpokoa

IGEaren 
Zuzendaritza 
Batzordea

Gurasoen 
Elkarteen
lan batzordeak

Helburuak

Klaseko dinamikarekin erlazionatuta

• Informazioa eta iritziak trukatu
• Jarduketa lerro komunak ezarri
• Zailtasunak konpondu
• Arazo puntualak konpondu
• Informazio espezifikoa edo orokorra
• Informatu ikasleekin lan egiteko proiektuari buruz
• Iritziak trukatu
• Gurasoak/irakasleak koordinatu hezkuntzako alderdi eta/edo irizpide

jakin batzuetan
• Gurasoen parte hartzea proposatu gela barruko eta kanpoko hezkuntza

jarduera guztietan
• Gurasoen ordezkari izango diren gelako bokalak aukeratu
• Lotura bidea egin gelako gurasoen eta irakasleen artean
• Ikasleen eta irakasleen kezkak eta eragozpenak jaso
• Gurasoen disponibilitateak koordinatu elkarlanerako

Kontseilua

• Gurasoak ordezkatu
• Gestioan lagundu
• Kontseiluaren funtzioak bete, hala nola:

- Hezkuntza proiektua egin eta onetsi
- Aurrekontua onetsi
- Ikasleen onarpena erabaki
- Urteko programazio orokorrari buruzko irizpideak eman, onetsi eta

ebaluatu
- Zuzendaria aukeratu
- Barne erregimeneko erregelamendua onetsi

Gurasoen elkarteek

• Jardueren memoria eta urteko balantzea aztertu eta onetsi
• Urteko aurrekontua aztertu, eztabaidatu eta, komeni bada, onartu
• Elkartekideen kuotak finkatu
• Beste hainbat
• Junta aukeratu eta berritu
• Estatutuak aldatu
• Elkarte federazio batean sartzea onartu
• Eskola kontseilari diren gurasoek eskola kontseiluari buruzko berri eman
• Eskola komunitateari proposamenak egin
• Aurrekontuak aurkeztu
• Jardueren memoria eta sarrera eta gastuen balantzea aurkeztu
• Batzar Orokorreko erabakiak bete eta betearazi
• IGEaren estatutuak bete daitezen zaindu
• Sortutako batzordeen lana koordinatu
• Jarduketa programak ezarri eta batzarrari horren berri eman
• Tailerrak antolatu
• Ikastetxeko hezkuntza jarduerak bultzatu
• Beste IGE batzuekin koordinatu
• Proiektuen segimendua eta ebaluazioa
• Lan konkretuak egin: gurasoen beraien formazioa

Aldizkakotasuna

• Urtean bi gutxienez
• Behar den guztietan

• Beharrezkoa denean

• Kurtso hasieran eta
behar den guztietan

• Behar den guztietan

• Ikasturte hasieran
behin, eta bukaeran
beste behin 
(aginduzkoa)

• Hiruhilean behin
gutxienez

• Behar den guztietan

• Urtean behin izaera
arruntarekin

• Urtean zehar behar
hainbat aldiz, ohiz-
kanpoko izaerarekin

• Beharrezkoa den ba-
koitzean

• Hilean behin 
gutxienez

• Iraunkorrak edo pun-
tualak izan daitezke,
premien arabera



3. Indarkeria Eskolan

Gure ikastetxeetako gaurko eguneroko jardunean, eta arazoak beti izan di-
rela aitortu behar den arren, harreman pertsonalen arloko arazoak gerta-
tzen hasi dira –eta, batzuetan, zeudenak larriagotzen ere bai–. Arazo horiek
hezkuntza praktikaren berezko jardueren garapena eragozten dute. Erne-
gazioa eta gorantz doan indarkeria –ez gehiago, betiere, gainerako gizarte-
antolamenduetan baino– modu bat, modu kezkagarria, azaldu dira gure
ikasgeletan.

Indarkeriari dagokionez, komeni da gogoraraztea indarkeria, tratu txarra
eta agintekeria ez direla eskolako ingurunearen gertakari berariazkoak, eta
gorantz doazela ere bizitza sozialaren beste arlo batzuetan: familia, lanto-
kiak, aisiarako lekuak eta abar.

Hori bai, ahaleginak egin behar ditugu haurrak eta gazteak beti edozein
indarkeria jokaera eta portaeratatik jare egiteko, are gehiago eskolan, non
ikasteaz gainera, Legeak dioen bezala, “oinarrizko eskubide eta askatasu-
nen errespetuan eta bizikidetasun printzipio demokratikoen barruan tole-
rantzian eta askatasunean bizitzen” (LODE, 2. art.) hezi egin behar baitira;
horrenbestez, eskolak osotasun fisikoaren edo duintasun pertsonalaren aur-
kako edozein praktika baztertu beharko ditu, baita haurren beren eskueta-
tik datorrenean ere. 

Ikasgeletan agertzen ari den indarkeria fisiko edo psikikoa ikaslek berek
beren ikaskideen kontra –eta, gutxiagotan, irakasleen kontra– erabiltzen du-
te; zenbait kasutan, halere, irakasleek berek eta ikasleen gurasoek ere in-
darkeria erabiltzen dute, bi kolektibo horien kontra, eta gurasoen kasuan,
intentsitate handiagoz, irakasleen kontra.

Eskolako indarkeria dela-eta gizartean dagoen kezka gero eta handiagoa
da, eta zenbaitetan protagonismo kezkagarria hartu du hedabideetan; horren
haurrean, hezleek, halako kasuetan beti egin ohi dugun bezala, geure bu-
ruari planteatzen diogu gizarte demokratikoan behar den gardentasun infor-
matiboak halako kasuetan ez ote den lagungarri gertatzen eredu horiek za-
baltzeko eta jendeak ikasteko, eta ez horrenbeste haiek desagerrarazteko.

Oro har, eskolako indarkeriaren fenomenoa “botere handiagoa duen
pertsona batek botere gutxiago duen pertsona baten aurka behin eta berriz
eragindako opresioa, psikologikoa nahiz fisikoa” (Farrington, 1993). Hori
botere desoreka argia da, gaitasun fisiko handiagoko pertsona batek edo tal-
de batek indar gutxiagoko pertsona edo talde baten aurka eragiten duenean;
baina tratu txar psikikoa ere badago, nahiz eta halakoetan indar eta botere

EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

390



aldeak horren argia ez izan. Tratu txarrak, betiere, modu eta alderdi asko era-
kuts ditzake.

Espainiako Arartekoaren28 txostena hartuko dugu kontuan tratu txarraren
kategoria ezberdinen desglosea29 egiteko. Txosten hori izan zen erakunde
honetan kontuan hartu genuena lan hau idatzi aurreko ikerketa egiteko. Ho-
na, bada: 

a) Tratu txar fisikoa: armekin mehatxatzea, jotzea, gauzak ezkutatzea,
gauzak haustea, gauzak lapurtzea.

b) Hitzezko tratu txarra: iraintzea, goitizenak jartzea, norbaiti buruz gaiz-
ki hitz egitea.

c) Bazterkeria soziala: norbait egongo ez balitz bezala tratatzea, ez uztea
norbaiti jarduera batean parte hartzen.

d) Mistoa (fisikoa eta hitzezkoa): norbait mehatxatzea hura beldurra-
razteko, norbait mehatxuekin gauzak egitera behartzea, jazarpen se-
xuala.

Ikastetxeetako indarkeria gure ingurune fisikoko gainerako herrialdee-
tan, gurearen antzeko garapen sozialeko kasuetan, ere gertatzen da; horrek
arlo askotako ekintza eta esku-hartzeak eragin ditu, fenomenoaren irismena
asmatzeko eta gaiari konponbidea ematen saiatzeko: alde batetik, protago-
nisten –eraso-egileak eta biktimak– gaineko ekintza zuzena erabili da, eta,
bestetik, prebentziorako30 neurriak hartu dira.

Egindako ikerketa gehienak bat datoz esaterakoan beldurrarazteko
ekintzak normalean eraso arin batekin hasten direla, eta hortik gora joaten
direla harik eta ekintza larriagoak egin arte. Bada, gertatzen da, gainera, bik-
timak beren kideen laguntzarik ez duela lortzen, eta horrek tristeago bihur-
tzen du erasoa jasan izana. Bestalde, berdinen arteko tratu txarraren kasuan,
haur eta gazteen artean, halako kontagio sozial bat gertatzen da; hau da, ha-
lako beldur bat sortzen da erasoa ikusten duten subjektuengan, eta haiek,
gero, agian, beldurrarazteko beste ekintza batzuetan parte hartuko dute. 
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28 Espainiako Arartekoaren eskola indarkeriari buruzko txostena. Madril, 1999ko azaroa,
24. or.

29 Noski, gaia aztertzen duten pertsonen artean iritzi ugari daude.
30 Gai honi buruzko zenbait lan egin dira arazoa gehien pairatzen duten herrialdeetan.

Besteak beste, Europako Batasuneko zenbait herrialdetan, Estatu Batuetan, Kanadan eta Ir-
landan.



Dirudienez, helduek badute gertatzen diren jazarpenen nahikoa kon-
tzientzia. Haurrek gehiago jakinarazten dute hori –gurasoei % 29 eta irakas-
leei % 3231– nerabeek baino, eta horrek esku hartzea oztopatzen du, zeren
eta egoera ezagutzen denean, erasoen eskaladak arrisku handiagoko maile-
tara iristen baita.

Hori gertatzeko arrazoiei buruz geure buruari galdetuz gero, esan behar-
ko dugu fenomeno konplexua dela, arrazoi edo faktore bakarrari –esate ba-
terako, eraso-egileen ezaugarriak edo antzekoak– ezin eslei dakiokeena.
Adingabeen eta haiek mugitzen diren testuinguruen –esate baterako fami-
lia, eskola, lagunartea, hedabideak, dibertsioak eta abar– arteko elkarrekin-
tza konplexuzko fenomeno bat da. Edozein kasutan ere, talde eta klase so-
zial guztietako subjektuekin gertatzen ari da; hau da, ez da inolaz ere talde
sozial ahulenen bereizgarri bat, nahiz eta egia izan baztertutako sektoreeta-
ko haur eta nerabeek arrisku faktore gehiago eduki.

Familiako testuinguruak, eskola berarekin batera – baina hark baino
gehiago– pertsonen arteko harreman modu esanguratsuagoak aurkezten di-
tuzte; hori dela eta, eguneroko bizitzan sortzen den dinamika, hezkuntza es-
tiloak eta ezartzen diren harremanak adingabeak babesteko faktore edo
haien arteko orekarako arrisku bihurtzen dira. Beharrezkoa da, horrenbes-
tez, beste behin erakunde horiei erantzukizunak eskatzea, horiek baitute
subjektuen heziketa integralaren ardura.

Ikastetxeetan eta ikasgeletan indarkeria eta gatazkak gertatzen direla
ezagututa, gure ustez eskolak eta haren arduradunek egin dezaketen gauza-
rik onena da tratu txarreko egoera zehatzak ematen direneko arrazoiak eta
faktoreak interpretatzen jakitea da, eta haiei aurrea hartu eta haiek bidera-
tzea; noski, arazoa modu positiboan eta aberasgarrian konpontzeko teknika
eta estrategiak erabili beharko dira. 

Horri dagokionez, ondoren gure gogoetak eta balizko konponbide-estra-
tegia bat planteatuko dugu; hona deitu diogu: gatazkaren kudeaketa. Parte
hartzeko giro baten barruan kokatu behar dugu, hain zuzen ere gure ustez
eskoletako eta familietako eguneroko bizitzaren ardatz izan behar lukeen gi-
ro horretan, gorago azaldu bezala.

Gatazkei konponbidea emateko, teoria ezberdinak daude, arazoei kon-
ponbidea emateko eredu ezberdinak islatzen dituztenak, noski. Gure ka-
suan –ez gara orain sartuko gaiari buruz egin daitezkeen bestelako gogoeta-
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tan–, Frantzian bezala esate baterako, non eskolako indarkeria alderdi judi-
zialaren bidez konpontzeko joera baitago (Debardieux), arazoari sortzen den
antolamendu berean aurre egin behar zaiola lehenbizi, parte hartzaile guz-
tien laguntzarekin.

Hori bai, gatazkari aurre egiteko eredu komunetako bat –eta gure ustez
arrakasta izateko aukera gutxien dituena, baina batez ere lehenbiziko ka-
suetan gertatzen direnean erabiltzen dena– da hura gertatu dela ukatzeko
jokabideez baliatzea.

Ikuspegi horretatik munduko ahalegin guztiak eginen dira gatazka bat da-
goela ezkutatzeko, haren konponbidea gerorako uzteko edo haren aurrean ja-
rrera anbiguoak hartzeko, bertan dauden eta eskola sisteman parte hartzen
duten aktore ezberdinei satisfazioa (ustez baino ez) eman nahi dietenak.

Zalantzarik gabe estrategia horrek, gure ustez, porrotaren marka dauka
zenbait arrazoirengatik. Gatazka egon badagoela saihesteko jarreraren ondo-
rioz, ikastetxeetan erabakiak hartu behar dituztenek, batez ere zuzendaritza
taldeak, gatazka ezkutatu nahi izaten dute, disimuluan pasarazi nahi dute
edo, herriko esaerak esaten duen bezala, alfonbraren azpian sartu nahi iza-
ten dute edo besteri leporatu nahi izaten diote. Ikasleek irakasleei botatzen
diote errua, eta irakasleek ikasleei eta familiei ere. Batzuek eta besteek es-
kola-sistemaren eta, azken batean, Administrazioaren errua dela diote.

Horren guztiaren ondorioz, estrategia horrekin erabakiak saihesten dira,
nahiz eta hori izan bide bakarra gatazka behar bezala bideratzearren eran-
tzukizunak hartzeko. Prozedura hutsala da, ondoren gatazka berragertzen
delako eta ez direlako saihestu ikastetxeetako eguneroko funtzionamen-
duan sortzen diren gorabeherak.

Jarrera hori, barneko bizikidetasun giro faltsua eta sistema ongi funtzio-
natzen ari dela uste izatea sustatzen dituen lan giro batean oinarritzen da.
Arazoa saihesten den bitartean, azaletan itxura baketsua dago, baina azpitik
tentsio handiak daude; tentsio horiek azaleratzen direnean, berriz, antola-
mendua zailtasun handiko egoeran jartzen ditu, ia bideraezina izateraino.
Estrategia horren azpian, gatazkaren ukoa eta krisia nahi ez den, saihesten
ahalegindu behar den zerbaiten antzera hartzea da daude.

Bada, aitzitik, ezezkoaren perspektiba horren ordez, krisia oreka hausten
deneko une baten moduan hartzen badugu, betiere pentsatuz horrek esko-
la-sistema garatzeko eta gaurkotzeko aukera ematen digula, pentsatu behar-
ko dugu gatazka antolamenduaren bizitzarako eragin negatiboa eduki par-
tez, eskolako esparruan subjektuen beharrizanei erantzuteko eta haiek
garatzen laguntzeko atal berez solidarioa dela eta, horrenbestez, gatazka
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saihestu edo disimulatu ez ezik, hari aurre egin eta hura kudeatu egin behar
dela ondorioztatu beharko dugu.

Antolamendu sozialak, gizakiak bezala, egitura biziak dira, etengabe ga-
ratzen eta eraldatzen ari direnak; hori dela eta, beti orekan egonen den ikas-
tetxe bat existituko denik uste izatea utopia hutsa da. Oreka gehiago izanen
da erdietsi beharreko helburu bat, hura zenbait unetan lortzera eramaten
duen prozesu baten ondorio bat; beste batzuetan, ordea, hautsi eginen da,
eta oreka berrien bila hasi beharko gara halakoetan. Dinamika horretan, es-
kolako antolamenduak eta haren kide eta laguntzaile guztiek etengabe ikas-
ten dute eta sistema aberasten laguntzen dute, bai esperientziei dagokienez,
bai ezagupenei dagokienez ere.

Eskola orokortasunaren ikuspegitik eta erabateko konponbideen bila
abiaturiko prozesu jarraitu baten moduan hartu behar da. Marko kontzep-
tual horretan, gatazka eraldaketaren inflexio gune bat da, non agerian jar-
tzen baitira disfuntzioak dauzkaten elementuak, bai barneko egiturei da-
gokienez, bai aldatzen ari den ingurune bati egokitzeko prozesuei
dagokienez ere.

Partaide garen gizarte globalizatuan, irakasleak eta ikasleak parte direne-
ko talde sozialen inguruneen ezaugarriak oso azkar aldatzen doaz, eta horrek

Oreka haustea

Gatazka agerraraz dadin
sustatzea

Oreka berriak bilatzea

Antolamenduaren
garapena

Gatazka Kudeatzeko Eredua

Porrota

Neutral
baloratiboa

Elkarrizketa
irekia

Komuni-
kazioa

Gatazka ezkutatzea Gatazka kudeatzea

Erakundeko aztertzailea

Partehartzea. Lidergo
demokratikoa

Bitartekaritza
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eragin garrantzitsua izaten du haien bizitzan eta garapenean, haien ohitura
eta portaeretan; azken batean, gatazka ager daitekeen bideetan. Hori guztia
kontuan hartu beharrekoa izanen da.

Marko horretan, gure eskoletan tentsio handiak gertatzen dira, haietan
gero eta presio handiagoa eragiten duen ingurune batek determinatuak; ho-
rrek, zalantzarik gabe, hezkuntza erkidegoen eta haietan parte hartzen du-
tenen egokitzea exijitzen du, eta aldaketak egitea eskatzen du, bai ikastetxe
barreneko giroa eta kulturari zuzenduak (jokabide kontserbadoreak dei ge-
nitzakeen horietan, non denboran zehar iraun duten ereduei eusten bai-
tzaie), bai produktuen eskaintzari zuzenduak (prestakuntzako proposame-
nak), hartara gero eta aldakorragoa eta gero eta gehiago eskatzen duen lan
merkatuko eskakizunei erantzun ahal izateko.

Erakundeen barrenean, zenbait sektorek krisiari ekiteko estrategia ez-
berdinak proposatzen dira; haien eraginek kontraesanean dauden joerak
ekarriko dituzte; hartara, gatazka berriak sortuko dira. Gatazka horiei eta
haietan parte hartzen dutenei erabateko tratamendua eman ezean, antola-
mendua halako paralisi batean sartuko da, eta normal garatzeko beharrez-
ko diren aldaketak aztertzeko eta haiei ekiteko erabateko ezintasuna iza-
nen du.

Puntu honetara iritsita, gatazkaren kudeaketari buruzko nozioa sartu nahi
dugu. Ikuspegi horretatik kontua ez da gatazka saihestu edo ezkutatu nahi
izatea; aitzitik, behar diren neurriak hartu beharko dira gatazka bere gordin-
tasun osoak ager dadin, erakundearen katalizatzaile gisa erabili ahal izan de-
zagun. Horrela jokatuta, ikastetxeetako aktoreek/protagonistek ahaleginak
egiten dituzte beren ezberdintasunetan sakontzeko, norberaren ikuspegiez
bestelakoak ulertzen saiatzeko eta xehetasunak aztertu eta akordioak ezar-
tzeko behar den eztabaida prozesua garatzeko.

Gatazkari begiratzen diogunean eta modu horretara ekiten zaionean,
eraldaketaren ikuspegitik ari gara lanean; hori, lehenago deskribaturiko ere-
duaren ikuspegitik mehatxu bat zena, eskolako antolamendua eta haren
eguneroko jarduna hobetzeko aukera bihurtzen da.

Jarrera hori bideratzen askoz ere zailagoa da, dauden arazoetan esku har-
tzeko tresnak diseinatzea eskatzen duelako, tresna egokiak arazoen ezauga-
rrien arabera eta kasu zehatz bakoitzaren arabera. Uste izatekoa da, baita
ere, ikastetxeko zuzendaritza taldea lidergo indartsu eta demokratiko bate-
an zementaturik dagoela, eta aukera ematen diela aktore eta pertsona guz-
tiei gai eta arazo ezberdinen tratamenduan parte hartzeko, eta tratamendu
horretarako sormenean oinarrituriko konponbideak ematen dituztela.
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Antolamenduetako gatazkak kudeatzeko, gizarte zientzia garaikideak bi-
tartekaritza-estrategietan oinarrituriko konponbide berriak ematen ditu. Bi-
tartekaritza gatazketako arazoei ekiteko eredu bat da, non bertan esku har-
tzen duten aktoreez besteko subjektu batek elkarrizketa eta elkar aditzea
sustatzen dituen; hori guztia arazoa kudeatzeko prozesu baten barruan.

Oro har, esan dezakegu gatazka kudeatzeko aukerarik ez dagoela norbait
bitartekari jartzen ez bada, eta bitartekaritza ezinezkoa izanen da eztabaida
irekia egiteko aukerarik ez badago. Baldintza horiek ezin izanen dira ber-
matu gatazka kudeatzeko ikuspegitik lan egiten ari ez bagara, halakoetan
uste izatekoa delako isolamendu sakona dagoela, komunikatzeko hesi bat,
antolamenduan parte hartzen dutenen arteko segmentazio ezegoki bat, eta
horrek guztiak maila edo sektore ezberdinen arteko elkartrukeko prozesuak
eragozten dituela.

Guattarík antolamenduaren komunikazioetan zeharkakotasun mailarik
handiena lortzeko beharra aipatu zuen, eta zeharkakotasun hori definitzeko
modu horizontalaz eta bertikalaz besteko komunikagarritasun indizerik han-
diena ahal den handiena dela dio. Hain zuzen ere, antolamenduko sektore
ezberdinak inplikatzea lortuko duten komunikazio tresnekin lan egiteko au-
kera izanen da.

Eskoletan, komunikazioetan gertatzen den segmentazioa azpitik sektore
bereiziak daudela uste izatean oinarritzen da; sektore horiek jakintza bere
egiteko, zirkulatzeko eta produzitzeko prozesuan parte hartzen dute; hau
da, irakasleek antolamenduko gainerako aktore/protagonistez bestelako
eginkizuna dute.

Hezkuntza antolamenduak ikuspegi honetatik aztertzen direnean, ba-
tzuk jakintzaren produktore edo eramaile moduan kokatzen dira; besteak,
ordea, ikasleak, eragin hori zuzentzen den helburua dira, hau da, protago-
nismo txikiagoa dute; eta beste batzuk, azkenik, bigarren mailako eginkizu-
netan aritzen dira: irakaskuntzaz besteko langileak dira, eta horren barrene-
an ere hezkuntzatik kanpo dagoen beste talde bat badago: gurasoak. Azken
sektoreetan, antolamenduko kideak badira ere, jakintza produzitu eta zir-
kulatzeko prozesuekin “erlaziorik” ez dutela jotzen da.

Hala eta guztiz ere, antolamenduko kideen banaketa eta segmentazio ho-
rrek, gatazkei konponbidea emateko prozesuetan, beharrezko informazioa-
ren kopuru handiak eta arazoei tratamendua emateko laguntza ugari galtzea
ekartzen du ondorio gisa. 

Maiz gertatzen da ikastetxeetako zuzendarien artean, kide guztiek ikas-
tetxean gertatzen diren gatazkei konponbidea emateko eztabaidan eta inte-
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grazioan parte hartzeko proposatzen direnez, erresistentzia handiak topa-
tzen direla zenbait estamentu edo/eta pertsonengan parte hartzeko estrate-
gia horietan laguntza emateko. Hala eta guztiz ere, horiei kontsulta egiten
badiegu, konturatuko gara kasu guztietan arazoen diagnostikoa egiteko ga-
raian guztiek duten parte hartzea aitortzen dela. Hau da, arazoaren diagnos-
tikoan parte hartzen da, baina ez dago horrenbesteko kolaboraziorik balizko
konponbideetan integratzeko eta kolaboratzeko.

Garapen honetatik ondoriozta daitekeen bezala, gatazkaren kudeaketak
berekin dakartza, parte hartzaile guztiek eszenan agertzeaz gainera, gataz-
ken diagnostikoan eta tratamenduan estrategia oro-hartzaile eta parte-har-
tzaileak garatzea, eta etengabeko errebisioak egitea eta horien ondoriozko
krisiak gertatzea –azken horiek kudeaketa berriak eta konponbideen ekar-
penak sortuko ditu–.

Gatazkek eskolako ingurunean gainditzen direnean ere, eta auzoetako
beste eskola batzuetan antzeko gisara gertatzen direnean, hau da, gatazkak
eta bizikidetasun eza sortzen badira, haurren eta gazteen artean edo haiei
zuzenduak, horiek gertatzen diren ingurunean, behin eskola-erakundean
gatazka kudeatu ondoren, inguruneko beste eskola batekin batera kudea-
tzeko ahaleginak egin daitezke edo, hobeki esan, egin beharko dira, hartara
arazoari dimentsio orokorra emateko eta, horrenbestez, gertatu den inguru-
nean arazoari ematen zaion konponbidea hobetzen laguntzeko. Kasu horre-
tan, kudeaketako parte hartzea inguruneko ordezkariengana ere hedatu be-
harko da: udalak, elkarteak eta abar.

Planteatzen dugun marko kontzeptual horretatik eskolako indarkeriaren
tratamendua sektore jakin batean erantzukizunak –ikasleena, irakasleena
edo eskolan zuzenean parte hartzen duten gurasoena izan– edo erruak adju-
dikatze hutsaz haratago doa, eta arazoari ikuspegi orokorrago eta konprome-
tituago batetik ekiten zaio, eztabaida sakonagoa eta jarraituagoa eginez; ez-
tabaida horrek bidea ematen du konpromisoaren bitartez eta
antolamenduko kide guztiek parte hartuz gatazken konponbidean esku
hartzeko.

Gatazkak kudeatzeko eredu honekin, hau da proposatzen dugun bitarte-
karitza erabiliz gero, esan dakiguke ez dugula gatazka guztiekin bukatuko.
Egia da, baina egia da ere kasu honetan eskolak dauzkan bitarteko eta ba-
liabide guztiak erabili dituela arazoak ezagutzeko eta haiei ikuspegi oro-
hartzaile batetik ekiteko; hartara, gutxienez estatistikoki, gatazkek behera
egitea lortuko da. Eskola-erakundea esleiturik daukan eginkizuna betetzen
ariko da horrela, eta erabateko konponbidea lortzen ez badu ere, beste edo-
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zein erakundek bezala muga errealak dituelako izanen da. Eskolari ere ezin
dakioke exijitu gizarteko beste edozein antolamendu baino haratago joatea,
eta haien gainetik egoteko beharrezkoak diren baldintza guztiak ere ez
dauzka.

4. Deszentralizazioaren gaia

Hezkuntza sistemaren deszentralizazioa Estatuko egituraren barruan, oso
bereizgarri esanguratsua eta garrantzitsua da, sistema horren garapena zuze-
nean hartzen duena eta alde batera utzi ezin daitekeena gaur egungo esko-
laren problematika aztertzerakoan32. Orain bertako planteamendurik dina-
mikoenetako bat izango da.

1978ko Espainiako Konstituzioan diseinatu den Estatu ereduan, Espai-
niak aukeratu duen antolamendu politikoaren ereduan, Estatu zentralak be-
re gain hartzen duen egitekoaz gainera Autonomia Erkidegoen berezitasu-
naren eta nortasunaren aitorpena ere jasotzen da. Antolamendu era berri
honetan, konplexutasun izugarriarekin proiektatzen da Estatua antolatzeko
era berri baten bertebrazioa. Edozein antolamendu ereduren murrizte joera
orok dakarren sinplifikazioarekin, esan daiteke eredu misto edo autonomi-
koa aukeratu dela azkenean, eredu zentralistaren –lehen zegoenaren– edo
beste herrialdeetan indarrean dagoen eredu federalaren aurrean.

Azkenean aukeratu den tarteko eredu edo eredu misto honetan, gobernu
zentralari dagokio sistemaren jarduketa eta finantzaketako lerro orokorren
arauketa, eta lurraldeetako entitateei haren arau bidezko garapena, gestioa
eta exekuzio administratiboa egitea. Estatuaren antolamendu konplexua da
hori, zeinetan eskatzen baita, hezkuntza sistemaren funtzionamendurako,
arau bidezko garapena eta, aldi berean, Espainiako Estatu autonomiko ho-
nen artikulazioa bideratzen duen printzipio sail bat onartzea. 

Onartu beharrekoak dira, berebat, araudi guztia, Konstituzioak esplizitu-
ki edo inplizituki aipatzen duena, gehi Autonomia Erkidego bakoitzeko Es-
tatutuak, hezkuntza ahalmenak delegatzen edo transferitzen dituzten xeda-
pen estatalak, berdin Autonomia Erkidegoetakoak, eta gainera, Auzitegi
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Konstituzionalaren epaiak ere onartu beharko dira, Autonomien Estatuaren
hasierakoan egindako ñabardura guztiekin funtsezko pieza izan baita siste-
ma autonomiko berriaren iturri arautzaileen aniztasun horren guztiaren ko-
ordinazio eta koherentziarako.

Aipatu printzipio horiek, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen arteko
botere banaketazko dinamikatik sortutako eskuduntzen jokoa orientatzen
duten horiek, ondorengo hauek dira:

– Batasun printzipioa Estatuko lurralde guztian (“Espainiako nazioaren
batasun askaezinean oinarritzen da Konstituzioa”, 2. art.; “Espainol
guztiek eskubide eta betebehar berdinak izango dituzte Estatuko lu-
rraldearen edozein lekutan”, 139. art.); baieztapen horrek hezkuntza
sistema unitario eta oinarrizkoa eraikitzea eskatzen du inplizituki, Au-
tonomia Erkidegoek parte osatzen duten Estatu horren unitatearen
integratzailea. 

– Autonomia printzipioa: “Konstituzioak onartzen eta bermatzen du Es-
painiako nazioa osatzen duten nazionalitate eta eskualdeen autonomia
eskubidea”, 2. art.; “Botere publikoek bermatzen dute guztion hez-
kuntza eskubidea”, 27.5 art.; “Botere publikoek ikuskatu eta homolo-
gatuko dute hezkuntza sistema”, 27.8 art.

– Lurraldeen arteko solidaritate printzipioa, Konstituzioak “aitortu eta
bermatzen” duelako nazionalitate eta eskualdeen solidaritatea, Esta-

Hezkuntza sistemen antolamendu ereduak

Zentralizatua Misto edo autonomikoa Deszentralizatua

Sistemaren oinarrizko
Printzipioak Arau-garapena

Eskubideen
Berdintasuna

Unitatea Estatuarena

Autonomia Autonomia
Erkidegoena

Lurraldeen arteko
Elkartasuna Udalena

Eskumenen banaketa
(bilaterala edo eklektikoa)
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tuari gomendatuz “printzipio horien egikaritza efektiboa”, eta horrek
eskatzen du autonomia erkidego baten eta besteen arteko diskrimina-
ziorik onartuko ez duen hezkuntzaren plangintza bat ontzat ematea,
maila nazionalean.

– Lurraldeen arteko solidaritate printzipio honek hezkuntzari dakar-
kion alderdiaren konkrezio bezala, azpimarratzekoa da (27. artikulua-
rekin bat etorriz) 27.5 artikuluaren edukia aurrera eramateko egin den
ahalegina; artikulu horretan esaten da: “oinarrizko hezkuntza nahita-
ezko eta doakoa da”, eta 6. puntuan “botere publikoek bermatzen du-
te guztiek daukatela hezkuntza eskubidea”. Izan ere, Konstituzioko
arau gailenenak azpimarratzen du guztiek daukatela eskakizun oina-
rrizko eta unibertsal hori, alegia, hezkuntzaren eskubidea.

– Hiritarren eskubideen askatasun- eta berdintasun-printzipioa: “Bote-
re publikoei dagokie gizabanakoen, eta hauek sartzen direneko talde-
en askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta efektiboak izan daite-
zen lortzeko baldintzak sustatzea”, 9.2. art., eta horrek eskatzen du
espainol guztien eskubide berdintasuna aitortzea askatasunean, hez-
kuntzara eta kulturara iristeko aukeran.

Helburu horiek guztiak lortzeko, Konstituzioak funtsezko eskuduntza
batzuk ematen dizkio Estatuaren “botere publikoari” izaera propio esklusi-
boarekin: “Konstituzioko eskubide eta betebehar guztiak egikaritzeko or-
duan espainol guztien berdintasuna bermatuko dituzten oinarrizko baldin-
tzen arauketa” (149.I.I. art.), eta 27. artikulua (hezkuntza eskubideari
buruzkoa) garatzeko titulu akademiko eta profesionalak eta oinarrizko
arauak lortzeko, emateko eta homologatzeko baldintzak arautzea (149.I.30).

“Funtsezko eskubideak eta askatasun publikoak” –eta horien artean aur-
kitzen dira 27. artikuluan aitortutako hezkuntza eskubide eta askatasunak–
garatzeko premia defendatzeko, ezinbestekoa da “Konstituzioaren nukleo
gogorra” deitu izan dugun hori xeda dadila “lege organiko” bidez; hauen
onespena, jakina, Gorteetako gehiengo absolutuari dagokio –176 boto 350en
gain– (81. art.).

Ez dira bi arau sistema paralelo eta elkarrengandik independente, estata-
la eta autonomikoa, alegia, baizik eta hezkuntza ordenamendu bakar bat,
zeinaren eraketan bi aldeetako organoek parte hartzen baitute, Estatuko eta
Autonomia Erkidegoetako organoek, bakoitzak bere eskuduntzaren espa-
rruan. Iturri arautzaile autonomikoak estatalen maila berean aurkitzen dira,
beraiei dagozkien eskuduntzetan. Ez dira bata bestearen menpe jarriko; ba-
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ta bestea bezain efikazak dira, beren eragina mugatzen baldin badute ba-
koitzak bere eskuduntzaren arlora, hau da, lege organikoetan enmarkatuta
gauzatzen baldin badute. 

Espainiako Konstituzioak bi bide ematen ditu transferentziak garatzeko:
a) lehen mailakoak edo 151. artikulukoak Autonomia Erkidego historikoen-
tzat (Katalunia, Euskal Herria eta Galizia), eta Andaluziarentzat referendum
bitartez; eta b) 143. artikulukoak edo bigarren mailakoak, mantsoagoak.

Estatu zentralak defendatzen du gizaki orok duen hezkuntza eskubide
funtsezkoa, eskubide sozial hau Konstituzioaren 27. artikuluan jasota dago
(honek duen garrantzia, beste arrazoiren artean, hemendik datorkio: gizarte
gero eta teknifikatuago batean bizitza soziala hobeto disfrutatu ahal izateko
ezagutza konkretu batzuk baitaratzeko dagoen premia horretatik, eta baita
elkarbizitzarako bide eta berdintasun sozial ez ekonomikoa, beharbada, bai-
zik eta, areago, gaitasun eta garapen pertsonala lortzeko bide azkarra izatea-
gatik ere). 

149. artikuluan Estatuaren aldeko eskuduntza sail esklusiboa aipatzen
da, beraz, autonomia erkidegoentzat eskuraezinak direnak. 149.1.30 artiku-
luak dio: “Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko behar diren titulu akade-
miko eta profesional eta oinarrizko arauak lortzeko, emateko eta homologa-
tzeko baldintzen arauketa, botere publikoek gai honetan dituzten
obligazioak betetzen direla bermatzeko helburuarekin”.

Oinarrizko arazoa egoera honetan zera da, hezkuntzako eskuduntzen ba-
naketa Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen artean. Ondorengo jarduketa
aukera hauetan gauza daitezke hezkuntzako eskuduntzak:

1. Estatuarenak:
a) Irakaskuntzaren ordenazio akademikoaren gaietan:

– Baldintzak arautzea titulu akademiko eta profesionalek balioz-
kotasuna izan dezaten Estatu osoan.

– Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak ema-
tea.

– Hezkuntza sistemaren ordenazio orokorra, derrigorrezko esko-
latzearen iraupena, sistemaren maila, gradu, modalitate, etapa
nahiz zikloak finkatzea, eta baita kasu bakoitzean eman beha-
rreko kurtsoen kopurua ere.

– Derrigorrezko eskolatzearen erabakitzea eta irakaskuntza maila
batetik bestera pasatzeko baldintzak ezartzea.

– Gutxieneko irakaskuntzak edo ezagutzen enbor komuna eta es-
kolatze liburuaren oinarrizko ezaugarriak finkatzea.
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– Ikastetxeen oinarrizko araudia eta gutxieneko baldintzak (ira-
kasleen titulazioa, irakasle/ikasle ratioa, eta irakasleen plantilla
eta ikastetxe publikoetako gainerako pertsonala finkatzea, eta
berdin instalazioak eta ekipamenduak eta eskolako lanpostuen
kopurua) ezartzea.

– “Hezkuntza sistemaren homologazioa”, edo ikasketen sistema
edo baliokidetasuneko elementuen parekatzea Autonomia Er-
kidego desberdinetan, aurrez ezarritako patroi edo irizpide ko-
mun batzuen arabera.

– “Sistemaren homologazioa botere publikoei dagokie” eta esa-
molde horretan ulertu behar da elkarrekin bat egongo direla bai
Estatuaren eta bai Erkidegoen “botereak”:

– Sistemaren ikuskaritza zorrotza.
– Irakaskuntzako inbertsioen plangintza orokorra.
– Ikasketari laguntzeko politika.
– Atzerrian dauden ikastetxe publikoen titularitatea eta adminis-

trazioa, eta atzerriko ikastetxeen erregimen juridikoa Espainian.
– Urrutiko oinarrizko hezkuntzaren eta urrutiko batxilergoko ira-

kaskuntzen oinarrizko titularitatea eta administrazioa.
– Nazioarteko kooperazio aldebikoa eta alde askotakoa hezkun-

tzako gaietan.
– “Ikastetxeen erregimen pedagogikoaren ordenazio orokorra”,

Epaitegi Konstituzionalaren epaiak dauden arren, zeintzuen
arabera ikastetxe esperimentalen sorketa, sailkapena eta fun-
tzionamendua, hezkuntza eskubidearen oinarrizko alderdia den
neurrian, aldatu egin daitezke Autonomia Erkidegoetako lege-
en bitartez, eta baita gobernuko organo pertsonabakarren esku-
duntzen ordenazioa ere.

b) Ikastetxeen eta eskola lanpostuen plangintzako gaietan:
– Aipatu ditugun irakaskuntzako maila eta modalitateetako ikas-

tetxeek izan behar dituzten “gutxieneko baldintzak” ezartzea.
– Eskola laguntzen sistemaren oinarriak ezartzea.
– Irakaskuntzaren derrigorrezko mailetan ikastetxeak libreki au-

keratzeko eskubidearen garantiari buruzko funtsezko arauak,
eta baita fondo publikoekin mantendutako kontrol eta gestio
demokratikoari buruzkoak ere.

– Eskola helburuetarako estatistikak (hauek izan dira, hain zuzen,
LODEn garatutako aurreikuspen konstituzionalak).
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c) Irakaskuntza eta ikaskuntzako pertsonalaren gaietan:
– Funtzio publikoaren erregimenaren oinarrizko arauketa Estatu

mailan, aurretik izan beharreko baldintza bezala, bai irakas-
kuntzako funtzio publikoaren edozein estatutu egiteko eta bai
erregimen estatutario propioa izango duen eskualde burokrazia
publikoa sortzeko eta finkatzeko.

– Ikaslearen eskubideak arautzeko oinarriak, hezkuntzaren eta
profesioaren inguruko orientaziorako eskubidea, ikasleak onar-
tzeko irizpideen arauketa, ikasleen parte hartzea eskolako era-
kundeen gobernuan, diziplina sistemaren oinarriak eta eskola
aseguruaren erregimen berezia.

d) Unibertsitateko irakaskuntza:
– Unibertsitateko irakaskuntzak askoz ere tratamendu konple-

xuagoa du autonomien Estatuan, haren ordenazioa egiterakoan
hainbat eskuduntza konjugatu direlako. 1983ko abuztuaren
25eko Unibertsitatearen Erreformarako Legeak garatzen duen
unibertsitateen autonomia korporatiboak “Legeak ezartzen di-
tuen terminoetan” (27.10), esan nahi du ente korporatibo baten
autonomia definitzeko ahalegina egin dela, Estatuko eta Auto-
nomia Erkidegoetako gobernuarekin bateragarria izango dena.

– Hezkuntzan eskuduntzak dituzten Autonomia Erkidegoek
hainbat ahalmen dituzte: bakoitzak bere lurraldean unibertsita-
teak sortzeko ahalmena; horien estatutuak onartzekoa; uniber-
tsitateko kontseilu soziala arautzeko legea onestea; errektorea
izendatzea; subentzio orokorra finkatzea unibertsitatearentzat;
beka eta ikasketa laguntzen gestioa, eta baita tasa ordainketen
exentzio partzial edo osokoak ere. Eskualdatzen diren zerbi-
tzuetara atxikitako pertsonala Estatuak Autonomia Erkidegoe-
tara egindako transferentzien eraginpean geratzen da, unibertsi-
tateko irakaskuntza pertsonala izan ezik, pertsonal hau
Autonomia Erkidegoetara transferitzen ez den zerbitzu batera
baitago atxikia, bere titularitatea unibertsitateari dagokionez
(LRUren 1.1 art.).

– Lege hau ere izan da antikonstituzionalitate errekurtso gai, ba-
tez ere Eusko Jaurlaritzaren aldetik, eta ondorioz jurispruden-
tzia oparoa sortu da Estatuaren eskuduntzako eta unibertsitate-
en autonomiako gaietan, eta baita beste gai hauetan ere:
unibertsitate publiko eta pribatuen sorketa, departamentuen
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sorketa, “katedra askatasuna”, ikasketa planen onespena, ira-
kasleen hautapena eta izendapena...

2. Autonomia Erkidegoetara. Estatuari egotzitako oinarrizko eskuduntze-
tatik abiatuz, lehen mailako edo “historiko” deitutako Autonomia
Erkidegoei dagozkienak hasten dira; horiek dira eskuduntza sabairik
altuena dutenak, baina horrek ez du esan nahi Autonomia Erkidego-
en arautzeko esparrua Estatuko araugintzaren bigarren mailako apli-
kazio edo erregelamendu garapen hutsetara murriztu behar denik,
baizik eta Erkidego horiei beren ekintza eremu propioa eman behar
zaiela, Estatuko lurralde osorako arau oinarrizkoetatik edo komune-
tatik desberdina, bi ordenamendu horien arteko hierarki erlazioa
edozein dela ere.
– Konstituzioaren 148. artikuluan aurreikusitako eskuduntza “mini-

moak” (“Erkidegoko kultura, ikerketa eta hizkuntzaren irakas-
kuntza sustatzea”), nahiz eta Estatua ere ez den gai hauetarako
arrotza: Konstituzioaren 44. artikuluan esaten denez “botere publi-
koek sustatu eta babestuko dute guztien eskubidea den kulturara
iristeko aukera” (1. puntua); “botere publikoek sustatuko dute
zientzia eta ikerketa zientifiko eta teknikoa interes orokorraren
onuratan”, 2. puntua; eta 40.2 eta 46. artikuluetan botere publiko-
ek lanbide heziketaren garapenean eta Espainiako herrien ondare
historiko, kultural eta artistikoaren defentsan duten egitekoa ai-
tortzen da. 

– “Estatuaren esklusiboak” diren eskuduntzen garapena eta aplika-
zioa (149.30 art.).

– Eskuduntza erresidualak edo 149. artikuluan (148.2) sartzen ez di-
ren gerakinak bai onartzen dira bakoitzaren Estatutuetan. Hala, le-
hen mailako Autonomia Erkidegoen Autonomia Estatutuetan be-
rretsi da Erkidegoaren “eskuduntza betekoa” dela irakaskuntza
“bere hedadura, maila edo gradu, modalitate eta espezialitate guz-
tietan”, hiru muga espres jarriz: Konstituzioko 27. artikuluan eta
hori garatzen duten lege organikoetan (LODE, LOGSE, LOPEG-
CE) xedatutakoa, 149.1.30 artikuluan azaltzen diren Estatuaren
ahalmenak eta Estatuaren hezkuntzako “ikuskaritza zorrotza”.

– Era berean dagokie Autonomia Erkidegoek transferentzia edo de-
legazio bidez jaso ditzaketen eskuduntza estatalak, transmititzeko
gai direnak garatzea.
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Momentu honetan, eta garrantzitsuenak bakarrik aipatzeagatik, HZMko
lehengo Zuzendaritza Probintzialei zegozkien eskuduntzak, funtzioak eta
zerbitzuak transferitu dira, barne sartuz ikuskaritza teknikoa, ikasleei arreta
emateko zerbitzuak, hezkuntzako esperimentazio eta ikerketako planen
elaborazio, onespen eta garapena, Estatuak xedatutakoen garapena irakas-
kuntzaren programazioko eta honen maila, gradu, espezialitate, ziklo eta
modalitateen arauketako gaietan, Autonomia Erkidegoko Eskola Kontsei-
luaren osaera eta funtzioen arauketa.

Erkidegoetako botereek, beren eskuduntza propioez gainera, errekla-
matzen jarraitzen dute eta estatutu bidez garatzen ari dira (horretarako le-
gitimatuta baitaude) Konstituzioak 149an (148.2 art.) ezarritako markoa-
ren barruan Estatuari espresuki esleitzen ez dizkion gaiak. Gai erresidual
hauetan sartzen dira ez bakarrik Estatuak espresuki beretzat erreserbatu
ez dituenak, baizik eta baita oraingo eta etorkizuneko hezkuntza dinami-
karen emaitza bezala sor daitezkeen guztiak ere, hain zuzen hori ari baita
benetan gertatzen. Aldi berean, itun politikoak aukera eman du eta au-
kera ematen jarraituko du 150.1 artikuluaren bitartez Autonomia Erkide-
goek bere gain har dezaten Estatuaren eskuduntza esklusiboa denaren
parte bat ere, eta horrekin gero eta gehiago joango da autonomien gara-
pena garatzen.

Laburpena

Kapitulu honetan gaurko eskolaren egoerari buruz aritu gara, bi ikuspegitatik
begiratuta. Alde batetik, horri buruz dagoen dokumentazio ofizialak ematen
digun ikuspegia, legezko markoa osatzen duena eta ikastetxeek kalitatezko
hezkuntza lortzeko egin behar diren erreformak gauzatzeko izango duten es-
pazioa osatzen duena, eta, bestetik, eskola egitura horietako eguneroko di-
namikak, sortzen diren problemek eta arazoek ematen dutena. Garbi dago
bigarren ikuspegi hori ezin dela legezko arauditik askatuta begietsi (LODE,
LOGSE, LOPEGCE), berak baldintzatu eta bultzatzen baitu.

Gaur egungo eskolak duen antolamenduaren oinarrizko printzipiotzat
hartzen dugun hori ere aztertu da, irakasle, guraso eta ikasleek ikastetxee-
tan izan behar duten parte hartze soziala, zein baldintzetan garatzen den eta
zein oztopo zeharkatu behar izaten dituen. Familiaren parte hartzeak duen
garrantzia azpimarratu da eta formazioaren alde egiten da, posible izan da-
din horrelakorik gabe aurkitzen diren familietan ere, eta informazio eskema
bat eman da horretarako.
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Gaur egun gori-gorian dagoen arazo bat eskolako indarkeriarena da, Es-
painian eta Europako Batasuneko gainerako herrialdeetako eskoletan ere
agertu dena. Indarkeria beti gaitzesteko modukoa bada, are gaitzesgarria-
goa da haur eta gazteengan eragiten duenean edo protagonistak haiek di-
renean. Indarkeriazko ekintzaren baten biktima, lekuko edo autore guz-
tiek horren berehalako ondorioak jasan ez ezik, bere garapen pertsonalean
esperientzia negatibo bat ere izanen du, eta horrek etorkizunean aldez au-
rretik ezin asma daitezkeen ondorioak izanen ditu. Hori dela eta, hemen
eredu bat ere landuko dugu, arazoari aurre egin eta hura desagerrarazten
laguntzeko.

Eta azkenik gogoeta garrantzitsu batzuk egin ditugu hezkuntza siste-
maren deszentralizazioari buruz, Espainiak 1978ko Konstituzioaren bitar-
tez bere buruari eman dion Autonomien Estatuko egoeraren ondorioz.
Gaur egungo eskolaren errealitateari buruzko analisi objektiboa egin nahi
bada ezin da baztertuta utzi gaurko hezkuntzaren ikuspegi eta ikuspen be-
rri hau, egunero izaten baitu haren eragina bere dinamikan eta bere fun-
tzionamenduan.

Ariketak

1. Elkarrizketa labur bat egin zure aitona-amonei, aitari edo amari, galdetuz
esan diezazutela beraiek ezagutu zuten eskola nolakoa zen. Oharrak har-
tu esaten dizutenarekin eta txosten txiki bat egin orduko eskola haien eta
orain zuk ezagutu duzun eskolaren arteko antzei eta desberdintasunei
buruz.

2. Galdetu guraso bati, ikasle bati eta unibertsitate mailakoa ez den irakas-
le bati beraien ustez katedra askatasuna zer den. Idatziz analizatu horie-
tako bakoitzak esandakoak.

3. Irakurri astiro LODEren I. titulua, “Ikastetxeei buruzkoa” eta egin ho-
rren edukiaren kontzeptu mapa bat, ahalik eta ikastetxe gehienen ezau-
garriak nabarmentzen saiatuz.

4. Ahal baduzu ikastetxe batek antolatutako guraso bilera batera joan; gu-
rasoen eta irakasleen hizketaldiak behatu. Oharrak hartu esaten denari
buruz.

5. Joan zure Autonomia Erkidegoko Hezkuntza sail edo kontseilaritzara eta
eskatu hezkuntzak lurralde horretan duen egoerari buruz azkenaldian
egindako argitalpen edo txostenen bat. Irakurri eta laburpentxo bat egin.
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18. Kapitulua

Hezkuntza politika 
eta alfabetatzea Euskal Herrian 
P. DÁVILA

A. EIZAGIRRE

Euskal Herriko alfabetatze prozesuak aztertu baino lehen, argi eta gar-
bi dauden bi zehaztapen baizik ez. Lehenbizikoa euskaraz hitz egiten
den lurralde geografikoari buruzkoa, zeren eta lan osoan zehar ikusiko
den bezala, Euskal Herria osatzen duten zazpi lurraldeak hartu baiti-
tugu kontuan, Frantziako nahiz Espainiako estatuetan duten egoera
alde batera utzita; izan ere, horrek bidea emango digu hizkuntza dela
kausa dauden gatazkak eta euskararen bilakaera historikoa nahiz lu-
rralde horien hizkuntzaren eta kulturaren ezaugarri propioak aztertze-
ko. Bigarren zehaztapena izenburuari dagokio, euskara, gaztelania edo
frantsesa hartuta hiru alfabetatze prozesu ezberdin erakutsi nahi baiti-
tugu, gure ustez hala egin behar baita Euskal Herriaren alfabetatze ere-
duaz hitz egin baino lehen. Gainera, euskalduntzeaz ari garenean, due-
la gutxiko fenomeno bati buruz ari gara, euskara gizarte batean
berreskuratzeko ahalegin batez, hain zuzen ere sakonean beti hizkuntza
gatazka dagoen gizarte honetan. Hori guztia Euskal Herrian garatu
diren hezkuntza politika ezberdinen ikuspuntutik.
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1. Alfabetatzea eta oinarrizko irakaskuntzarako 
eskolak Erregimen Zaharrean

Gure herriko irakaskuntzari zein alfabetatzeari ondorio garrantzitsuak ekarri
dizkieten bi fenomeno adierazi behar ditugu XVII. mende bukaeran. Bate-
tik, Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen sorreran berebiziko eragina izan
zuen mugimendu ilustratua eta, bestetik, Frantziako Iraultza, Iparraldeko
herrialdeei foruak galarazteaz gain, frantsesa ezartzearen politika indartu
zuena.

1.1. Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen hizkuntz inplikazioak

Egia da, 1765ean sorturiko elkarte honetaz ari garenean, ezin dugu esan be-
ronen interes nagusiena oinarrizko irakaskuntzarako eskolek hartzen zute-
nik, ekoizpenerako berrikuntzak eskuratzea ahalbideratuko zukeen presta-
kuntza profesionalari zuzenduriko ikasketa erabilgarriak (nekazaritza,
merkataritza, industria, marrazkigintza etab) bultzatzea izan baitzen elkarte-
aren hezkuntza kezkarik nabarmenena. Hala ere, nahiz eta oinarrizko ira-
kaskuntzarako eskolarik ez sortu, aipatzekoa da beraren jarduera gai instru-
mentaletan aldaketa metodologikoei bidea ematera zuzendu izana. Ildo
honetatik, aipa genitzake “artes y oficios”eko eskoletara zuzenduriko ira-
kurketa metodo baten sarrera edota Pedro Diaz Morante jaunak asmaturiko
idazketa metodoaren egokitzapena (RSBAPeko partaide zen Francisco Xa-
bier de Santiago Palomares jaunak egina). Liburu hau argitaratzeko egin
saiakerak eta, honekin batera ere, metodoan jantzi zitezen Madrilera joate-
ko hiru irakasleri (bata Bilbokoa, bestea Gasteizkoa eta bestea Bergarakoa)
diru laguntza eman izanak nabarmen adierazia utzi du Elkarteak idazketa
metodo berriarenganako zuen interesa.

Diaz Moranteren ekarpena “punto céntrico en que consiste el nuevo Ar-
te de trabar las letras con gallardía y perfección” delakoaren aurkikuntzan
zetzan, eta Elkartearen aburuz delako Arte honek “Letra Magistral Bastar-
da”ren jabekuntza zintzoa ahalbidera ziezaieketeen Bizkaiko probintziei: “fi-
xar en lo posible la verdadera forma de la Letra Magistral Bastarda, para que
en lo sucesivo no pueda decaer de su hermosura, y en caso de que tenga al-
guna mutación (como sucede en todas las cosas) sea para aumento de su bue-
na forma, y no para quitársela substancialmente como sucedería si quedasen
expuestas, del modo que lo han estado hasta aquí, á la incertidumbre, y al ca-
pricho vulgar de los malos profesores”. Arrazoian oinarritutako metodo bate-
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ratua zen irakaskuntzari eskaini nahi zitzaiona. Honekin, Santiago Palomare-
sen iritzian, Euskal Herriak idazketaren artean izandako tradizioari jarraipe-
na emango zitzaion, Juan de Yciar eta Pedro Madariaga jaunek XVI. mende-
an hasi eta ondoren, XIX. mendean, Iturzaetak segitu zuena hain zuzen.

Elkartearen pean 1776an sorturiko “Real Seminario Patriótico Basconga-
do de Vergara” delakoak, halaber, bi helburu zituen nagusi: batetik, “formar
sujetos para las carreras y profesiones de inmediata utilidad al Estado” eta,
bestetik, gure herriko gazteak beren ikasketak betetzeko asmotan Frantzia-
ra joan behar izatea ekiditea.

Dena den, oinarrizko irakaskuntzarako eta latinitateko katedrak ezartze-
ko erret baimena lortzearekin (kanporatuak izan aurretik Jesuiten eskuetan
egonak) idazketa metodo berriaren praktika bermatua geratu zen Elkartea-
ren eraginpean zeuden eskoletan, Madrilera joateko dirulaguntza jaso zuen
ikaslearen esku geratu baitzen (Rekarte, 1989).

1.2. Frantziako Iraultza eta “patois” delakoen ezabaketa

Frantziako Iraultzak Euskal Herrirari ekarri zizkion ondorioen artean aipa-
tzekoak ditugu alfabetatzearen prozesuan aztarna nabariak utzi dituzten on-
dorengo hauek: Departamendu banaketaren barnean sarraraztea, frantsesa-
ren inposaketa eta euskararen galera jarraitua. Zentzu honetan, adierazgarria
da Gregoirek “Convention National” delakoari 1791n azalduriko Instrukzio
Publikorako Txostena, Errepublikako agintari, herri elkarte eta komuna
guztiei igorri zitzaiena: “sobre la necesidad y los medios de aniquilar los pa-
tois y universalizar el uso de la lengua francesa” (Balibar-Laporte, 1976).
Txosten honetan frantsesaren batasunak Iraultzarako zuen garrantzia adi-
tzera ematen duen asmo on asko ikus daiteke eta, ondorioz, patois delakoen
berehalako desagerpena iragarri. Akulturazio politika hau XIX. eta XX.
mendeetan etengabe joan zen garatzen, gutxiengo nazionalen aurka joan
den Frantziaren historiaren ikuspegiaren bitartez. Hizkuntza propioa zuten
herrialdeek alfabetatze prozesuan izan zuten atzerapenari buruz Furet eta
Ozouf-ek dituzten hipotesiei jarraikiz, Frantzia ahozkotasunean oinarrituri-
ko Estatu txiro eta bihurri gisa geratu zen baieztatua. Zenbait herrialdetan
ikusi zen frantsesarekiko alfabetatze eza edo falta zentralizazioarekiko erre-
sistentziaren adierazgarritzat hartua izan da, batasun eta ideologia komun
(komunitario) bat sortzearen aurkako jarrera gisa, nola kultura idatziaren
errefusa eta eskolarekiko etsaikeria gisa kontsideratua (Furet-Ozouf, 1977,
346. or.).
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1.3. Frantsesera eta gazteleraren alfabetatze prozesu ezberdinak

Euskal lurraldeetan frantses alfabetatzeaz ari garenean, Iraultza garaiko le-
henengo momentuetatik ikusten da “bertako hizkuntzak” duen mendi
bihurriaren gai zaharra. Basses-Pyrénées-etako Departamentuan “au début
du XIXe siécle, plus d’un conscrit basque sur deux est analphabète, même
dans les villes. Dans la montagne, la proportion dépasse parfois les deux
tiers et plus encore dans certains hauts-lieux de la tradition basque: 75,5% à
Sain-Jean-Pied-de-Port, 79,2% à Iholdy, 84,6% à Baigorri... Tout au long du
siècle, on peut dire des Basques ce que note mélancoliquement un comis-
saire du Directoire exécutif en l’an VI: “Ils semblent encore former un peu-
ple à part” (Furet, Ozouf, 1977, 314.or.). Hau da, analfabetoen tasa altuek
marrazturiko egoera, bertako hizkuntza edukitzeari lepora dakiokeena.

Gazteleran alfabetatua egoteari dagokionez, bestalde, Oñatiko testamen-
tuetako sinadurei buruz Madariagak egin azterketa sistematiko bati so egiten
badiogu, bertan ikus daiteke nola 1700-1749 urteen artean %76,7ak ez zekien
sinatzen; 1750–1800 urteen artean ere %57.2ak ez zuen gaitasun hau adieraz-
ten; eta 1800–1850 urteen artean %57,7ak sinatzen jakin gabe jarraitzen zuen.
Portzentaje hauek, halere, zehaztu beharrean daude sexuak, lanbideak, esta-
tus sozialak eta bizi tokiak baldintzatzen baitituzte. Hala, analfabetoen gradu-
rik handiena emakumeen artean eta nekazal inguruetan ikusi dira: “en con-
junto, los niveles de analfabetismo son muy elevados (cerca de un 70% de la
población), pero con todo inferiores a los otros lugares de la Monarquía”. Hain
zen handia gazteleraren ezjakintasun maila ezen eskribauek derrigorrez eza-
gutu behar baitzuten euskara: “y le da a entender el contenido testador en len-
gua vascongada por desconocer la castellana” (Madariaga, 1989, 157. or.). Ai-
patzekoa ere bada bereziki noblezia eta elizgizonen esku egon eta oinordetzan
hartzeko gai ziren liburutegi edota liburu denden kopurua.

Hainbeste eskola egoteak, beraz, ez dirudi alfabetatze osoa eman zedin
nahikoa zenik, izan ere doktrinaren irakaskuntzak bereganatzen baitzuen
eskolako jarduera guztia, eta egoera honekin ezin dugu irakurketaren ikas-
kuntzan oinarrituriko nolabaiteko ezagutza ahula besterik aurresuposatu.
Aurrean duguna Erregimen Zaharrari dagokion eredua da.

1.4. Euskararen egoera

Garai honetako euskal alfabetatze prozesuak garatzeke dauden elementu
batzuk eskatzen ditu, hala nola: gizarte estamentalean Elizak duen funtzioa,
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euskal doktrinen erabilera, ahozkotasunean oinarritu tradizioa, eliteen for-
mazioa eta gramatika eta hiztegien garapen arautzailea. Zentzu honetan, La-
rramendik 1729an bere lehen gramatikarekin eta, ondoren, bere “Dicciona-
rio trilingüe vasco-español, vasco-latino” argitaratzerakoan euskarari
buruzko ikerketa tradizio etengabeari eman zion hasiera. Astarloa, Erro,
Humboldt eta hainbat hizkuntzalarik, halaber, XIX. mendetik aurrera pla-
zaratu zituzten euskararen sorrera eta egiturari buruz zituzten teoriak. Ildo
beretik ere, RSBAP-EAE delakoak euskal hiztegi bat egiteko proiektua ba-
bestu zuen.

Liburu albarazaleen argitarapenaren aurkako politika edota Frantziatik
zetozen liburuen sarrera kontrola nabarmena izan zen eta, testuinguru ho-
netan Baskongadetako gizonek Entziklopedia eskuratzeko lortu zituzten
baimenak kasu berezitzat hartu behar ditugu. Arau hauek ere euskaraz ida-
tziriko liburuengan izan zutelarik eragina1. 

Politika nabarmen honen testuinguruan ere aipatu behar dira Mogel eta
Astarloa bezalako idazleek beren lanak argitaratzeko izan zituzten oztopo-
ak. Mogelen kasua adierazgarria dugu: bere Peru Abarka (XVIII. mendea-
ren bukaeran idatzia) euskal literaturaren barnean liburu adierazgarrieneta-
koa izateaz gain eskuartean dugun fenomenorako interes handikoa dugu,
euskarak kultura zein zientzia mailako edozein gai lantzeko duen gaitasu-
na frogatzen saiatzen baita, euskarak bizi duen gazteleraren kutsaduraren
aurka.

Euskarak eskolan izandako zapalketari dagokionez, bestalde, garai hone-
tan jada aurkitu dugu euskaraz hitz egin izan duten haurren aurka hartu izan
den jokabiderik arruntena, “anillo escolar” delakoa hain zuzen ere: euskaraz
hitz egiteagatik eskuz esku pasatua izan ondoren, astearen buruan berau
zuen haurra zigortua izaten zelarik. Udaletxeak beraiek ere jokaera honen
laguntzaile izan ziren, maisuen kontratuetan eraztunaren funtzionamendua
baimentzen zuen klausula sartzen zuten heinean. Horrela datza Beasainen
1730ean, Aian 1784, Elgoibarren 1787, etab. ; dena den, XX. mendearen ha-
siera arte dugu erabilera honen berri.
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2. Liberalismoa, Foruak eta Estatu Hizkuntzak

Euskal Herrian, XIX. mendean dezente sartu arte, Estatu Hizkuntzak (fran-
tsesera zein gaztelera) ezarri nahian eraman ziren borrokei so egin behar diegu,
lehenik eta behin. Liberal eta erreformistek eramandako politika, gure kultur
eta hizkuntz ezaugarrien aurkakoa, erakundeen bateratzea, hezkuntza admi-
nistrazioaren zentralizazioa eta hezkuntza sistemaren garapena ekarriko zuena.

Jokabide honen aurka, bestalde, euskara eta foruen aldeko defentsa eta erre-
sistentzia fokuak azaldu ziren noizbehinka. Hegoaldean zein Iparraldean euska-
raren erabilera bertako tradizioei loturiko gizarte erlazioetan aurkitu dugu, ber-
tsolaritzan edota erlijio praktiketan nagusiki. Halere, euskal alfabetatzeari
dagokionez, ikus daiteke, halaber, nola gaztelera eta frantsesaren ezartze politika
honek, zeharka, euskaraz irakurtzeko eta idazteko gaitasunen garapen maila su-
posatu izan zuen; hizkuntza arrotzen ezagutza errazteko asmotan eskoletan era-
bili ziren irakurketa testu, doktrina eta hiztegi elebidunen bitartez hain zuzen.

2.1. Eskolaratzea eta Estatu Hizkuntzen ezarpena

Jakina den bezala, baskongadetan 1876ko foruen galerara arte –bigarren kar-
listadaren ondoren– hartzen duen aldi honen ezaugarri nagusietako bat es-
kolatzearen garapen progresiboa da. Fenomeno horren ikuspegitik uler dai-
tezke alfabetatze tasak, izan ere tasa nahiko altuak Euskal Herrian
Espainiako edo Frantziako estatuetako gainerako lurraldeekin alderatuz ge-
ro. Faktore horrek garrantzi bikoitza dauka kontuan hartzen badugu gazte-
laniazko eta frantsesezko alfabetatze tasa horiek bertako hizkuntza euskara
den testuinguru batean gertatzen direla. Egia da, bestalde, garai horretan ja-
da euskaren mugak Arabako lurraldearen zati handi bat, Nafarroako hegoal-
dea eta Bizkaiko mendebaldea kanpo utzi zituela.

Bada, eskola ezartzeko politika orokorrekin batera –helburu ugari eta ezber-
dinak zituen neurri horrek, esaterako herritarra heztea, alferkeriaren aurka bo-
rrokatzea eta gatazka sozialak saihestea–, ikus daiteke probintziek eta udalek
ere arauen lasterketa batean esku hartzen dutela, hain zuzen ere mantentzen di-
tuzten maisu-maistrak eta eskolak ikuskatzeko kontrolak ezartzeko xedez.2..
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Helburu horiek gorabehera, irakurtzen eta idazten arin ikasteko elkarre-
kiko hezkuntza metodoa erabiltzeak suposatzen zuen eraginkortasunak
arrakasta gutxi izan zuen probintzia hauetan, beste batzuetan bezala. Meto-
do hori erabiltzen zuten eskola gutxi ezagutzen ditugu –Bilbo, Donostia, To-
losa eta Mutrikun (Benito, 1994), hirurteko konstituzionalak iraun zuen bi-
tartean, eta Ipar Euskal Herriko zenbait herritan, hogeita hamarreko
hamarkadan bide hori uzten joanen zirenetan–. Irakaskuntza metodo tradi-
zionaletara itzultzea izango zen garai hartako arau orokorrena, zeuzkan on-
dorio ideologikoengatik eta apaizek hori guztia kontrolatu zuelako (Hormat,
1973).

Garai honetako eskolatzean Moyano Legeak arautu zuen biztanle kopu-
ruaren araberako eskola kopurua eta bertan zegoenaren artean ez zen ia fal-
tarik sumatzen. Gauza bera esan dezakegu Iparraldeaz, bertan 1833an egi-
niko inkesta batean esaten denez, euskal lurraldeetan ikusi eskola mapa
egokitzat hartuko baitzen. Halere, eskola uztea, eskoletako baldintza eska-
sak, eskola materialaren urritasuna, maisuen prestaketa falta etab, garaiko
konstantea izan ziren.

Eskolaratze prozesua orokortuz joan zela baiezta badezakegu era berean,
ordea, ikusi dugu nolako zailtasunak zituzten irakaskuntza estatuko hiz-
kuntzan ematearen derrigorrezkotasuna ezartzen zuten erabaki ofizialak
praktikan jartzeko garaian. Honela, aipatu Frantzia osoan 1833an eginiko in-
kestaren arabera, ikuskatzaileek irakasleei gomendatu behar izan zieten
“hablar en francés, salvo para el catecismo vasco y prohibir los libros escritos
en vasco”, irakasleriaren gehiengoa bertan sortua baitzen. Euskararen erabi-
lera hain zen hedatua ezen, ikuskatzaile berauen ustez, honekin frantsesez
irakurri eta idaztearen ikaskuntza zaildu egiten baitzen. Ikuskatzaile hauek,
bestalde, herria eta hizkuntzaz zuten ezagutzagatik behar izan zuten izen-
datuak. Ezarpen honen aurka, hain zuzen, azaldu zen noblezia eta apezteria
Monarkia Konstituzionaleko (1815-1848) garai osoan zehar, bertako tradi-
zioen defentsan eta “mauvais livres”en irakurketa ekidin nahian.

Eginahalak eginda ere, frantsesezko irakurketa eta idazketako emaitzak
ez ziren nahi adinekoak suertatu; izan ere eskoletako araudietan bertan ai-
patzen zen euskarara itzuli behar izatea ikasleen frantsesaren ulermena atze-
mateko: “Dans les communes Basques, I’Instituteur emploiera une demi
heure le matin et l’après-midi à faire traduire verbalement en Basque et en
Francais... Par ce moyen il préparera ses élèves à étudier d’une manière plus
avantageuse la Gramaire Francaise” (Hourmat, 1973, 372-374 or.). Oraindik
ere 1874an mantendu zen jokabidea Instrukzio Publikorako Ministerioak
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hartutako erabakiaren arabera, itzulpen ariketa hauek, ahoz zein idatziz,
egunero egin zitezen agindu zuelarik.

Antzeko politika suma daiteke hegoaldean 1829tik baieztatutako foruen
testuinguruan. Lau herrialdeetan ikusi dira kontraforutzat har zitekeenaren
aurka Diputazioek eginiko protestak: 1849an ikuskatzaile probintzialen
ezarpenaren aurka. Moyano Legearen zenbait artikuluren aurka, edo Seve-
ro Catalinaren Legearen aurka. Foru Diputazioek erabilitako argudioak
berberak ziren: bertako berezitasunen defentsa, Koroa eta Diputazioen ar-
teko akordioarekiko begirunea, “profesores extraños a la lengua y a las cos-
tumbres especiales del país” hauek sartzearen aurkako kexa, zentralizazioa,
irakasleen izendapena, etab. Hizkuntzaren defentsa derrigorrezkoa zen ira-
kaskuntzaren kontrolarekin jarraitzeko. Halere, ez zaie garrantzi handiegi-
rik eman behar Erreginari zuzenduriko aipatu memorialei, eskolaren errea-
litatea gazteleraz emaniko irakaskuntzaren inguruan baitzebilen; eta
erakundeek, egia esan, ez zuten erresistentzia handirik jarri errealitate ho-
nen aurrean.

2.2. Elebitasunerantz gazteleraren ikaskuntzaren bitartez

Frantsesaren kasuan legez, hegoaldean ere zenbait praktika elebidun ikus
daiteke gazteleraz irakurri eta idazte ikaskuntza errazteko erabilitako hizte-
gi eta hiztegidun gramatiketatik abiatuz. Honela ditugu Agustin Pascual Itu-
rriaga jaunak 1842an argitaratu zuen 1830ean idatziriko “Diálogos vasco-cas-
tellanos para las escuelas de primeras letras de Guipúzcoa” liburua; Luis de
Astigarraga jaunak argitara eman zuen bere “manual vascongado y castella-
no” , berau eskoletan dohainik banatua izan zena 1840ko Batzar Nagusiek
hartutako erabakiarekin bat. Era berean, Jose Pablo Ulibarrik, Astigarragak
1825ean egin zuenaren antzera, euskara eskoletan sartzea proposatu zien
1830ean Batzar Nagusiei. Hauek guztiak gazteleraren ikaskuntza erraztu
nahiaren adierazle dira, baina baita ere eskoletan euskara defenditu nahia-
ren sintomak ditugu.

Testuinguru honetan Juan Mari de Eguren liberala, 1859–1876 bitartean
Gipuzkoa eta Arabako irakaskuntza ikuskatzailea, izan zen gaztelera eskole-
tan eta eskoletatik kanpo ezar zedin indar handienaz lan egin zuena. Bere
ikuskaritza txostenei begiratu besterik ez dago irakasleei eskoletan euskara
desagerraraz zezaten eman zitzaien hainbat aholku ikusteko. Haren lana ez
zen, ordea, ikuskaritzara mugatu. Besteren artean, argitaratu zituen 1867an
bere “Método práctico para diseñar el castellano en las escuelas vasconga-
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das” ospetsua (Instrukzio Publikorako kontseiluak eskoletako irakaskuntza-
rako onartua), baita “Diccionario vasco-castellano”, eta “Manual de conver-
sación para uso de los que visitan el País Vasco” delakoa. Egurenek onartu-
ko duenez “la masa general del pueblo guipuzcoano habla usualmente el
vascuence y, por consiguiente, ésta es la primera lengua que aprenden los ni-
ños. Resulta, pues, que cuando empiezan a asistir a la escuela no entienden
bien el castellano, y como en este idioma aprenden a leer, escribir, y todos
los demás ramos de la enseñanza, escepto (sic) la doctrina cristiana, no com-
prenden lo que leen y estudian” (Eguren, 1867, VI. or.). Egoera hau bere
metodo ospetsuaren bitartez konpondu nahi izan zuen.

Nahiz eta azaleko asmoa hau izan, halere, metodo honek zituen konpara-
ketazko ariketen bitartez “que tienen por objeto principal enseñar el caste-
llano contribuyen al mismo tiempo a mejorar el habla vascongada en su uso
vulgar, pues por este medio podrán aprender fácilmente los niños las verda-
deras voces vascongadas” (Eguren, 1867, XXII. or.), euskalkiek sortu ezber-
dintasunak gaindituz euskararen ezagutza hobea eskaintzen omen zuen.

2.3. Karlistak eta euskararen defentsa irakaskuntzan

Bestalde, eta zehazki, Bizkaiko Jaurerrian 1875ean gobernu karlistak hartu-
tako erabaki batzuen arabera, lehentasuna eman nahi zitzaion “al cultivo del
idioma bascongado en las escuelas de Vizcaya”. Gipuzkoako Instrukziorako
Juntak, halaber, urte berean indarrean zegoen araudiaren arabera, zera ezar-
tzen zuen zirkularra argitaratu zuen: “en todas las escuelas de la Provincia de
Guipuzcoa se dé la enseñanza de la lectura primero en lengua bascongada y
después en la castellana”3. Honetarako, eta irakurketarako liburuxkarik eze-
an, Juntak espresuki agindutako bat argitaratu zen “Iracurtzaren asierac”,
eta eskoletarako testu ofizial gisa jarri zen salgai. Guda garaia bizi zela eta,
neurri hauen eraginkortasuna eskasa izan zen, karlisten esku zeuden lurral-
deetan soilik egon baitziren indarrean.

2.4. Frantsesera eta gaztelerazko alfabetatzea

Frantsesezko alfabetatzeari buruzko datuei dagokienez, nekazal inguruetan
ikusi dira analfabetoen portzentajerik altuenak, emakumezkoak izanik por-
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tzentajerik handiena jaso zutenak. Halaber, eskola ondorengo alfabetatzea
nabarmendu da. Izan ere, 1828tik jada eman ziren helduentzako klaseak
Iparraldeko zenbait herritako eskoletan.

Gaztelerazko alfabetatze eredua 1835–1860 eperako erdialfabetatzearena
zen, Guereñak adierazi duenez. Emakumezkoen aldeko diferentzia negati-
boa izanik, irakurketaren ikaskuntza zen nagusi oraindik ere Erregimen Za-
harreko eskemaren barnean. Egiazta dezakegunaren artean, Araba zen alfa-
betatze portzentajerik handienetakoa zuen herrialdea, epe horretan
%28,58ak bazekielarik idazten. Datu hau baieztatuz, joan zen 1860tik au-
rrera ere, populazioak zuen irakurketa eta idazketaren ezagutza antzematen
laguntzen diguten populazio erroldak jada eskuartean ditugularik.

Honela, adibidez, 1860–1877 epean Araba azaldu zen alfabetatu portzen-
tajerik altuena zuen herrialde gisa, non %13ak bazekien irakurtzen, eta
%41ak irakurri eta idazten; Gipuzkoan %14ak eta %20ak; Nafarroan %9ak
eta %28ak eta Bizkaian %4ak eta %20ak 1860an. Espainiako Estatuko batez
bestekoa Bizkaiarenaren berdina zen.

2.5. Euskararen erabilera

Aurreko garairako esan dugunaren antzera, bertsolaritza izan zen epealdi ho-
netan euskarak izan zuen kultur erabilerarik landuenetakoa. Bi karlistaden
artean, hain zuzen, idatzi zen bertso paperik ugarien, argitaratu eta azoketan
saldu, herri kulturaren ikuspegitik komunikazio idatziaren modurik garran-
tzitsuena bihurtuz, esango genuke. Hezkuntza politikatik at, bertsolaritza
idatziak izan zuen praktika eta hedadura kontutan hartuz, euskarazko ira-
kurketarako gaitasunak garatu izango zituen tresna sozial baztertezina zela
pentsatzen dugu.

Euskararen erabilerak bazuen, halere, bere tokia eskolan doktrina euska-
raz irakasteko emandako baimena zela eta. Honela, euskalki ezberdinetan
idatziriko testu anitz aurki dezakegu Bonaparte Printzearen esku; Asteteren
30 bat itzulpen eta Mogelen Doktrinaren 20 argitarapen adibidez. Testu
hauen zein otoi eta errukiari zuzendutakoen erregistroa ez da, halere, garai
honetako ezaugarria. Aurrerantzean ere izango dira. 

Eskola praktika honen ildotik ere, 1862an Gasteizko Apezpikutegia sor-
tu izanak gisa honetako argitarapenen kontrol handia ekarri zuen, doktrina
protestante guztiak zentsuratuak izan zirelarik. Apezpikutegi berriak dela-
ko “provincias vascongadas” biltzea lortu bai lortu zuen, eta baita sortu ze-
netik ohartu ere gazteleraren hedapenerako egoera honek zekartzan arris-
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kuak. Zentzu honetan, Kalagorriko Abadeak bere kexua luzatu zion Justi-
zia ministroari, bere aurreko politikak hezkuntza arloan “limitar el uso de
la lengua vascongada, mandando que en todas (las escuelas) se enseñe por
libros castellanos” ekarri zuela, eta Espainiaren batasunerako arrisku kalte-
garria zekarrela argudiatuz gisa honetan: “Teniendo los vascongados Obis-
po de su habla, Cabildo y párroco de su habla, pastorales, sermones, libros
de su habla se aferrarán más y más en ella. Tratarán de extenderla por los lí-
mites de las tres provincias, ganando el terreno perdido, y haciendo de ella
una lengua nacional; y si a ello se agrega la mayor afición que cobrarán sus
costumbres, tradiciones, fueros, que en cierto modo se autorizan y sancio-
nan, se habrá contribuido a formar en España una nacionalidad distinta”4.
Afera honek argi eta garbi erakusten du apaizteria eta euskal herritarren ar-
tean mantendu zen lotura, esandakoaz gain kontutan hartuz, bestalde, je-
suita eta frantziskotarren esku zeuden misioak ere euskaraz predikatuak
izaten zirela.

Garai honetan ere (1853) hasi ziren Iparraldean D’Abbadie jaunak anto-
laturiko Lore jokoak, literatur lehiaketen bitartez herri kultura idatzia in-
dartu zutenak. Joko hauek Euskal Herri osora hedatuz joan ziren “atrajeron
a gran cantidad de versificadores”, bertara bertsolari, nekazari edota artisau
ugari azalduz (Mitxelena, 1960, 136. or.) eta aldi berean, ondorengo literatur
lehiaketen eredu bihurtuz ere. 1879tik aurrera eta ia gerra zibilera arte, eus-
kal lore jokoak eta euskal jaiak Euskal Herriko lurralde osoan ospatu ziren,
bereziki Gipuzkoan, non arrakasta handia izan zuten. Joko horiek ahozko eta
idatzizko alfabetatze eremuaren zabalpen bat direla ulertu behar da, haietan
literatur lehiaketak egiten baitziren.

3. Kultur berpizkundea eta proiektu nazionalistak

Foruen galerak (1876) eta Kontzertu Ekonomikoen hasierak euskal norta-
sunaren berezitasunak aldarrikatuko zituen ideologian kokaturiko kultur
berpizkundea ekarri zuen (bere adierazpen politikoan alderdi nazionalista
baten sorrera duena) alde batetik; eta bestetik, barne zein kanpo migrazio-
ak sortaraziko zituen ekonomia politika protekzionistan murgilduriko in-
dustrializazioaren garapena. Euskal identitatearen eraikuntza prozesuaren

HEZKUNTZA POLITIKA ETA ALFABETATZEA EUSKAL HERRIAN

421

4 Rodríguez del Coro, F.: “Un documento excepcional en el Ministerio de Justicia contra
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garaian gaude. Foruzaletasunarekin kultura eta hizkuntzaren berreskurape-
nerako oinarriak ezarriak geratu ziren. Nazionalismoaren sorrerarekin (XIX.
mendearen bukaera), berriz, izaera politiko argiaz hornituta geratu zen afera
(Dávila, 1995). Egoera honek, bere gorabehera politikoekin, Bigarren Erre-
publika arte iraungo zuen.

Halaber, testuinguru honek alfabetatze prozesuan aldagai berria sartzea
ahalbideratu digu. Gaztelerazko alfabetatze tasan gorakada eman bazen ere
gizarte, kultura eta politika mugimenduek eskolatze eredu berriak garatze-
ko gune gisa hartu zuten eskola, bertako euskararen erabileran oinarrituz,
bai lehenengo ikastoletan, “escuelas de barriada” delakoetan, bai euskal es-
koletan.

3.1. Euskal Herriko eskola mapa eta gaztelerazko alfabetatzea

Eskolatze prozesuari dagokionez, Errestaurazioaren ondoren, estatutik eto-
rri erabakiak Diputazioengandik protesta handirik jaso gabe izan ziren eza-
rriak. Bestalde, Hegoaldeko Herrialdeetako eskola mapak hazkunde joera
ezberdinak izan zituela esan daiteke. Gipuzkoan eta Bizkaian, garai hone-
tan, udal eskola eta eskola pribatuak ugariak ziren. Araba eta Nafarroan, al-
diz, eskola publikoen kopurua askoz ere handiagoa zen. Eskolen graduatze
prozesua, bestalde, motela izan zen Araba eta Nafarroan batez ere. Bizkaia
eta Gipuzkoan, aldiz, mende honetako bigarren hamarkadan hasi ziren es-
kolak graduatzen, Donostia eta Bilbon eskola barrutiak osatzetik hasita. Es-
kola inguru hau helduentzat eskainitako klaseekin biribildu behar da, hel-
duentzako dohainezko ikastaroak iraunkorrak izan baitziren Errestaurazio
garai osoan zehar, oraindik ebaluatzeke dauden emaitzekin bada ere. Klase
hauek ziurtatuz joan zirela esango genuke, oinarrizko irakaskuntzarako es-
koletan helduentzako klaseak ematea derrigortzen zuten gobernu erabakiak
1900. urtean ezartzearekin batik bat. Diputazioek herri guztietara bidali zi-
tuzten delako araudia gogorarazten zuten zirkularrak.

Gaztelaniazko alfabetatze prozesuari dagokionez, nabarmentzeko modu-
ko aldeak daude lurralde guztietan. Azterturiko aldi osoan halako egonkor-
tasun bat sumatzen da Arabako hazkunde progresiboan: alfabetatu gabeak
1960ko zentsuaren arabera % 48,93 izatetik 1930ean % 22,48 izatera igaro zi-
ren. Beste lurraldeetan, aldi honen hasierako ehunekoak antzekoak dira,
gutxi gorabehera: % 67,50 Gipuzkoan, % 63,85 Nafarroan eta % 66,65 Biz-
kaian. Aldi honen bukaera aldean, ehuneko horiek lehengo erlazioari eusten
diote: % 25,52 Gipuzkoan, % 29,40 Nafarroan eta % 27,31 Bizkaian. Kopu-
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ru hauen bilakaeran, Nafarroak jaitsiera motelagoa erakusten du; Gipuzko-
ak eta Bizkaiak, ordea, jaitsiera nabarmenagoa erakusten dute, biztanleriari
buruzko zentsuetako datuetan ikus daitekeen bezala:

18.1 Taula. Alfabetatu gabeen kopurua eta ehunekoa (1860-1930)

Urtea Araba Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia Espainia
1860 42.132 48,1 109.721 67,5 191.318 63,8 112.430 66,6 75,5
1877 38.139 40,8 97.069 58,0 175.151 57,5 110.600 58,2 72,0
1887 35.176 37,8 98.569 46,2 163.562 53,7 128.902 54,7 68,0
1900 33.054 34,2 90.594 46,2 137.221 44,6 145.553 46,7 63,7
1910 31.456 32,3 92.222 40,6 135.539 43,4 142.733 40,7 59,3
1920 27.064 27,4 90.419 34,9 121.332 36,7 133.970 32,7 52,2
1930 23.420 22,4 77.152 25,5 101.149 29,2 132.558 27,3 42,3

Iturria: Biztanleria zentsuak, adierazitako urteetakoak. Guk egina.

Aldi honetan guztian, Euskal Herrian Espainiako batez bestekoaren gai-
netik eutsiko zaio alfabetatzeari, bereziki Arabako kasuan, alfabetatu gabeen
kopuru txikieneko postuetan jarriko baita. Alfabetatze maila altu hori azal-
tzeko, ondokoak hartu behar dira kontuan: balorazio positiboa eta gaztelania
truke hizkuntza gisa ezartzea; gaztelaniaren izen onean eragin handia izan zu-
ten eskola erakundeek, betiere euskararen kaltetan (gero eta familia giroan
zokoratuagoa). Noski, euskal hiriburuak gehiago alfabetatu ziren bakoitzaren
probintziak baino, eta emakumeak gizonezkoak baino gutxiago alfabetatu zi-
ren, nahiz eta alde hori Espainiako batez bestekoa baino txikiagoa den.

3.2. Kultur berreskurapena eta euskararen aldeko borroka

Estatuarekiko ezberdintasun nabariak zituen irakaskuntza, eskola eta alfa-
betatzearen testuinguru honetan ideologia foruzale eta nazionalistaren so-
rrera izan zen ezaugarri nagusia, foruen galerak eta euskal kultura eta hiz-
kuntzaren zokoratzeak mehatxaturiko herri tradizioak berreskuratzen saiatu
zena hain zuzen. Bi gune hauen inguruan ibili ziren euskal nazionalismoa
sortarazi zuten jarrera ideologikoak zein kultura identitatea defendatzera zu-
zenduriko proiektuak. Hezkuntza eredu bereziaren oinarriak ezarriz eta eus-
kara galdutzat zuten sektore guztietan parte hartuz hezkuntza, kultura eta
gizarte esparruetan estrategia ezberdinak garatuz joan ziren aldarrikapen na-
zionalistak ikusteko parada eskaintzen digu garai honek.
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A. Campionek lehiaketen bitartez, euskararako katedrak sortuz, euska-
razko lanak argitaratuz etab, literatura zein lanketa zientifikoa indartzeko
ezarri zituen helburuei jarraikiz sortu zen lehen elkartea, Nafarroako Aso-
ciación Euskara delakoa, 1877an argitara emanez bere “Revista Euskara”
(1878 – 1883). Hasiera honen ondoren zenbait aldizkari gehiago sortu zen:
Gasteizen “Revista de las Provincias Euskaras” (1878–1879), Donostian
“Euskal Herria” (1880 – 1918), Bilbon “Revista de Vizcaya” 1885ean, Ipa-
rraldean “Euskalduna” 1888an. Aldizkari kopurua zabalduz joan zen epe ho-
netan. Elkarte hauen inguruan, halaber, bultzatu ziren Lore Jokoak Euskal
Herrian zehar zein euskal kultura eta hizkuntzaren defentsa helburutzat zu-
ten intelektual gune desberdinak.

Aldi berean, administrazio mailan ere azpimarratu behar dira Diputazio-
ek, beren aldetik, euskararen erabilera sustatzearren buruturiko hainbat
ekintza. Honela, euskararen ezagutza baldintzatzat hartzen hasi zen admi-
nistrazioa bere pean zegoen langileria kontratatzeko garaian (mikeleteak,
sendagileak, notarioak, etab.); katedren sorkuntza bultzatu zuen bigarren
mailako institutuetan, irakasle eskoletan eta apaizgaitegian5; euskarazko de-
klamaziorako eskolak sortu zituen; kaleetako txarteletan, bando zein zirku-
larretan euskararen erabilera bultzatu6. Era berean, euskal testuentzako la-
guntza politika eraman zuten aurrera Diputazioek, lehiaketen bitartez,
erakunde elkarte eta liburutegiak euskal liburuz hornituz, edota euskaraz
zein gazteleraz idatzirik zeuden liburuen zenbait ale bereganatuz7.
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era berean ere euskal deklamaziorako eskola mantenduko da Donostiako Udaletxearen esku
(D.A.M. libro 550, exp.8, 1913-15).

6 Ibilbide publikoetan informazio txartelak euskaraz jartzea eta bando eta zirkularretan
euskara erabiltzea euskal kultur elkarteek bultzaturiko aldarrikapen garrantzitsua da: Euskal
Esnalea (G.A.P. leg. 8915, 1896; leg. 9470, 1916; leg. 9269, 1916; leg. 9468, 1917). Iritsi ziren
ere Bizkaiko Diputaziora euskal egutegien argitarapen eskaerak (B.D.A.A. 1015/31).

7 Liburu eta liburutegientzako dirulaguntzak eskaintzearen politika oso praktika hedatua
izan da Hegoaldeko lau Diputazioetan. Aipagarrienak ditugu oinarrizko irakaskuntzara zu-
zenduriko euskal testuen lehiaketak, euskal liburuei eskainitako babesa eta liburutegi publi-
ko mugikorrak.



Testuinguru akademikoagoan, bestalde, 1898. urtetik jada badugu Eus-
kaltzaindiaren sorkuntza bultzatzera zuzenduriko hainbat proposamen des-
berdin; izan ere urte gutxietara, 1918an hain zuzen, izan zen erakundetua
Eusko Ikaskuntzaren (SEV-EI) babespean. Euskaltzaindiaren inguruko
proiektu honetan egin zuten topo euskararen azterketan aritutako pertso-
naiak, euskararen erabilera literario zein zientifikorako arau bateratuak
ezartzea ahalbideratuko zukeen hizkuntza estandarraren beharraz oharturik
zeudenak. Langintza honetarako, halaber, Bonaparte Printzearen lanak be-
rreskuratu ziren eta euskara batuak zituzkeen ezaugarriez ere txosten ez-
berdinak azaldu.

Garai berean azpimarratzekoa dugu, Bizkaiko hauteskundeetan nazio-
nalistek lorturiko arrakastarekin bat, Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estu-
dios Vascos erakundearen sorrera eta euskararen irakaskuntzaren alde ho-
nek buruturiko lana. SEV-EIk, bere kongresuen bitartez, bere inguruan
bildu zituen euskal kultura eta hizkuntzaren normalkuntza helburu nagu-
sitzat zuten intelektualak. Funtsezkoak izan ziren horretarako euskal era-
kundeekin zituen erlazioak. Elkartearen barnean Hizkuntza eta irakas-
kuntza sailak sortu ziren, bertan eta bertatik Landeta, Elizalde, edota
Belaustegigoitia bezalako pertsonaiek bultzatu zutelarik euskararen erabi-
lera irakaskuntzan. 

3.3. “Escuelas rurales” deiturikoak, ikastolak eta euskal eskolak

Eskola eremuan ideologia nazionalistak eskola ofiziala (askotan eskola uztea
bultzatuz) zein irakasle erdaldunak (Sabino Arana) behin eta berriz kritika-
pean jartzetik euskararen garbizaletasunarekiko jarrera kontziliagarrietara
eta estatu mailako eskola sistematik at zeuden eskola erakundeen sortzera
jo zuen; Bizkaiko “escuelas de barriada”, Gipuzkoako “escuelas rurales”, eta
lehenengo ikastolak kasu.

Aztergai dugun ikuspegitik, “escuelas de barriada” edo auzo eskola dei-
tutakoei eta herrietako eskola txikiei bi alderditatik erreparatu behar zaie:
herrietako alfabetatze gabeziak konpontzeko tresna gisa –hori esaten bai-
tzuten haiek sortu zituztenak– eta hizkuntza eredu batzuen hastapen mo-
duan, hain zuzen ere herriaren arabera gaztelaniaren edo euskararen nagusi-
tasunarekin aplikatutakoak.
Horri dagokionez, oro har euskalduna bere hizkuntzan alfabetatu nahi zen.
Primo de Riveraren diktaduraren garaiko euskararen aurkako xedapenek
(Arrien, 1987) proiektu hori galarazi zuten; Errepublika garaian, berriz ekin
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zitzaion, ordea: elebitasunari eta euskararen aitorpen ofizialari buruzko xe-
dapenak argi islatu ziren autonomia estatuetan (Sagüés, 1977).
Eskola maparen eta irakaskuntzaren aldaketa berri horrek bidea emango du
euskarazko testuliburuak, eskoletarako propio prestatuak, argitaratzeko.
Ugari dira orduan argitaratutakoak, silabarioetatik hasi eta historia, geogra-
fia, aritmetika eta abarrei buruzko liburuetara. Liburu horiek, diputazioen
laguntzarekin, eskoletara igorri ziren.8.

Horrela bada, epe hau amaitzean zera beha dezakegu: gaztelerazko alfa-
betatzearen hedapena eta eskola mapa ona, eta honekin batera euskarak es-
koletan zukeen tokiaren arabera sorturiko eskola sare bikoitza. Era berean
euskararen normalkuntza akademikoaz konponbide ezberdinak planteatzen
hasiak ziren, kultura eta eskola ikaskuntza tresnatzat hartuz. Ildo honetatik,
euskaraz irakurtzen eta idazten ikasteko testu bereziak sortzeak, eta hiz-
kuntz ereduen sorkuntzak euskaldungoaren alfabetatze zabalarekiko hipo-
tesi sendoagoak ezartzea ahalbideratzen dute.

Bigarren Errepublikan zehar, 1936ko autonomia estatutua onestearekin
(urrian, gerra hasi ondoren), Kultura Sailak eskola politika jakin bat jarri zuen
abian bi helburu nagusirekin: euskararen presentzia bermatzea eta euskal es-
kolen gaineko kontrola. Eusko Jaurlaritzak, bestalde, “Euskadiko eskolak”
izenaz ezagutu zirenak garatu nahi izan zituen, baina ez zuen lortu.

4. Zapalkuntzatik euskararen normalizaziora: 
hizkuntza politika eta euskalduntzea

Gerra zibilaren ondorengo bi hamarkadetan zehar euskararen zapalkuntza
izan zen ezarritako Estatu berriaren helburu nagusietako bat. Frankoren
erregimenaren lehenengo urteetatik euskal adierazpen guztien jazarpena
nabaria izan zen. Horrela adibidez, Espainiaren batasun santuaren politika-
pean debekatua izan zen: norberaren izena, merkataluntzi edo elkarteen
izenak, notari dokumentuak etab, euskaraz erabiltzea. Separatistatzat jo zi-
tekeen edozein zeinu zen erasogarri. Esanguratsua da 1938ko Maiatzaren
18ko agindua: “debe señalarse también como origen de anomalías registra-
les la morbosa exacerbación regionalista, que llevó a determinados registros
buen número de nombres, que no solamente están expresados en idiomas
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distintos al oficial –el castellano–, sino que entrañan una significación con-
traria a la unidad de la Patria. Tal ocurre en las Vascongadas, por ejemplo,
con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros que denuncian indiscu-
tible significado separatista” (Arpal-Asua-Dávila, 1982).

Jazarpen politiko nabarmen honi irakasleriaren garbiketa eta euskarak es-
koletan pairatutako zapalkuntza erantsi behar zaio. Hezkuntzaren eremuan,
1945eko oinarrizko heziketarako legeak eta 1967ko otsailaren 2ko testu bir-
moldatuak ama hizkuntzan eginiko edozein ikaskuntza baztertu zuten, Es-
tatuko hizkuntzatik “vínculo fundamental de la comunidad hispánica” de-
lakoan indar eginez. Guzti hau garapen industrialak ekarritako gizarte eta
demografiazko aldaketa berrien aurrean euskal kultura zalantzan jarri zen
testuinguruan.

Diktadura garai honen ondorengo urteetan, bestalde, euskararen pausoz
pausoko berreskurapen publikoa etapa ezberdinetatik pasa da: klandestini-
tatea, onarpen erlatiboa eta, azkenik, oraindik ere euskararen normalkuntza
osoa ezinbestean duen errealitate elebidunaren onarpena. Prozesu guzti hau
etengabeko aldaketan sarturik dagoen gizartean kokatua: Nafarroa eta Ara-
bako 60. hamarkadako garapen industriala, turismo industriaren proiekzioa
Iparraldean eta, migrazio mugimendu berriak Euskal Herri osoan. Hegoal-
dea banatu duten bi Autonomia Elkarteen sorrerarekin eta garai batean fran-
kismoaren aurkako borrokan klabe, eta momentuko egoera politikoan ekin-
tzarako ardatz nagusi bihurtu ziren kultura eta hizkuntzaren berreskurapen
mugimenduekin batera garapen prozesu ezberdinak ikusi dira alfabetatze
prozesuan eta euskararen erabilera. Momentu honetan ere hasi zen sortzen
alfabetatzearekiko kontzeptu berri bat: euskalduntzea. Zentzu honetan ga-
ratu ziren gizarte praktikak, gehienetan, politika ofizialetik at joan zirelarik.
Eremu akademikoagoan euskara batua, sortutako eztabaidak gaindituta, 70.
hamarkadatik aurrera gero eta gehiago joan da irakaskuntza, literatura zein
zientziarako tresna gisa sendotzen.

Urte haietan, frankismoaren aurkako borrokaren testuinguruan sorturiko
eskakizun politikoekin bat zetorren, bestalde, kultura eta hizkuntzaren be-
rreskurapenerako mugimendua. Ikastolen mugimenduarekin bat eta antze-
ko bilakaera pausoak emanez, 60. hamarkadaz geroztik sortu zen euskal al-
fabetatze prozesuan eragin nabarmena izango duen helduen heziketaren
kontzepzio berri bat: Helduen Alfabetatze eta Euskalduntze mugimendua.
Mota honetako alfabetatzerako eskaintza ezberdinak ikusiko dira: gauesko-
lak, euskaltegiak eta barnetegiak ere zenbaitetan, helduen populazioaren
beharrei egokituak beti ere. Kurtso ezberdinetarako matrikulazioa aldakorra
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izango da azken urteetan, kantitatez zein kalitatez, nabarmentzekoa izanik
euskaldunen alfabetatzerako matrikulen beherakada. Mugimenduaren ko-
ordinatze edo antolatzerako lehen pausoak AEKren eskutik etorriko dira:
koordinaketa lanez gain, hezkuntza berrikuntzaz arduratua, hizkuntzaren
irakaskuntzarako metodo propioak egiten saiatuko delarik.

Kultur eta herri identitateaz hornituriko ideologiadun mugimendu honen
aurrean sortuko da mendebaldean HABE 1983ko Azaroaren 25eko legearen
arabera, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntz politikarekin bat, EKAko euskalte-
giak erregulatuko dituelarik. Eskola mailako alfabetatze bide hauetaz gain,
eta bereziki euskararen normalkuntzarako 1982/10 legetik abiatuz, erregula-
tu nahiko dira, hainbat disposizioren bitartez, irakaskuntza, helduen hezike-
ta, administrazio publikoa, irakasleriaren prestaketa, komunikabideak, eus-
kal testuak, etab. EKAn Nafarroan, aldiz, gaur goizekoak ditugu euskararen
erabileraren normalkuntzarako dauden zailtasunak eta, nola edo hala,
1986an jarriko da indarrean euskara irakaskuntzaren legea.

Hizkuntz politika guzti honen eta, batez ere, herri aldarrikapenen ondo-
rioz mantenduko da euskararen erabilera eskaera komunikabide zein admi-
nistrazioan.

4.1. Ikastolen mugimendua

Ikastolen mugimenduak berebiziko garrantzia hartu du alfabetatze eta eus-
kalduntze prozesuan bai bere antolaketa, didaktika eta gizarte ezaugarrien-
gatik bai talde identitatearen kultur kodifikazioan dituen osagai ideologiko-
engatik.. Ikastolen mugimenduak, beste eskolatze sareekin bat, euskal
haurren alfabetatze maila dena delakoa eta gazteleradunen euskalduntzea-
ren garapena ahalbideratu du. Ezaugarri gisa ezin ahaztu euskal herrialde
guztietan hedatua izana, burututako herri ekintzak, euskaraz idatziriko ma-
terial didaktikoa eta haur literaturaren garapena. Ikastolen izateak, halaber,
lehen irakaskuntzan ez ezik ondorengo irakaskuntza mailetan ere euskarak
sarbidea izatea ekarri du, maila hauetarako testu espezializatuak apurka-
apurka gauzatuz joan direlarik. Honekin batera ikerketa eta hiztegi tekni-
koak egiten diharduten erakundeak (UZEI) eta bereziki euskaraz argitara-
tzen saiatuko diren argitaletxeak sortuko dira.

Ikastolen mugimendua 1960 sortu zen, baina haren aurrekaria Donostia-
ko etxe eskolak dira, Elbiri Zipitriaren inguruan 1946 eta 1969 bitarte sortu-
rikoak, euskarazko eskolatzearen adierazgarri bakarrak. Etxe eskolak eskola
txikiak dira (hamar ikasle), maistra titular bakoitzak bere etxean jarritakoak.
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Halakoak Donostian baizik ez ziren sortu, eta oso loturik daude gerra aurre-
ko euskal eskolan errotutako hezkuntza ereduarekin. Donostiako etxe es-
kolen alfabetatze planteamenduak euskarari eustea du helburu, eta horre-
gatik euskaldunei zuzenduta daude, euskaldunak beren ama hizkuntzan
alfabeta daitezen. Behin irakurketa-idazketa mailak ongi ezarrita daudene-
an, gaztelaniazko alfabetatzeari ekingo zaio. Euskarazko eskolatze hau ikas-
leek bederatzi urte bete artekoa izaten zen; une horretatik aurrera ikasleek
gaztelaniazko ikastetxe pribatuetan jarraitzen zuten eskola.

1960tik aurrera, zenbait aldaketa sozial, politiko, kultural eta hezkun-
tzazko gertatu ziren, lehenbiziko etapako konnotazio erlijiosorik gabeko es-
kola testuen produkzioan eta haur literatura moderno baten sorreran eragi-
na izango zutenak. Euskal ekonomian eta gizartean oneratze aldi batean
gertaturiko aldaketez gainera, aipatzekoa da 1959an ETA sortu zela; haren
proiektu politikoaren bitartez –“kultur frontea” esaten ziotena”–, elementu
berri bat sartu zen abertzaletasun tradizionalean eta euskara eta euskal kul-
tura aldarrikapenaren ikuspegitik ikusteko moldean. Abertzaletasun tradi-
zionalak, zeinak hizkuntza berreskuratzeari buruz erreferentzia guztiz testi-
moniala egiten zuen, planteamendu berri batzuekin eginen du topo;
planteamendu horien arabera, hizkuntza diskurtsoaren artikulazioaren ar-
datza da, halako moduan non nortasun nazionalaren berreskuratzeko ezin-
besteko urratsa hizkuntza berreskuratzea baitzen. Prozesu horri euskaldun-
tzea esan zitzaion, pertsona helduen kasuan, eta ondoko helburuak ditu:
alde batetik, euskara galdu duten pertsonek edo ama hizkuntza gaztelania
edo frantsesa dutenek euskaraz ikasi edo euskara berreskuratzea, eta, bes-
tetik, euskaldunak alfabetatzea.

Testuinguru horretan, ikastolen mugimenduaren sorrera aipatu behar du-
gu, hain zuzen ere hizkuntza eta kultura propioetan eskolatzeko beharrari
erantzuna emateko; horretarako, zenbait ikastetxe sortu ziren Bizkaian eta
Gipuzkoan eta gero Iruñean eta Gasteizen 1964an eta Baionan 1969an. Az-
ken urte horretan Gipuzkoako eta Euskal Herri kontinentaleko Ikastolen
Federazioa sortu zen; gero Arabakoa, 1974an, Nafarroakoa, 1976an, eta Biz-
kaikoa, 1977an sortu ziren. 1988an Ikastolen Konfederazioa sortu zen. 

Aurreko eskola esperientzia guztiak toleratutako klandestinitate batean
mugitu eta eskola antolamenduan eragin handirik izan ez bazuten ere, ikas-
tolak hazten joan ziren eta bestelako erreferentzia esparrutan mugitzen ha-
si ziren, bai errealitate sozialaren aldaketen ondorioz, bai sortzen ari zen ide-
ologia abertzale berriaren ondorioz. Ikastolak sortu zirenean, eskola
materiala eta testuliburuak sortzeko beharra ziren euskaraz eskolatzeko pro-
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zesurako ezinbesteko erreferentziak. Azpimarratu beharra dago testulibu-
ruen produkzioa errealitate sozial eta eskolar berriek sorturiko eskarien ara-
bera aztertu behar dela. Ikastolen bilakaeran bi aldi ezberdin azpimarratu
behar dira. Lehenbizikoak hirurogeiko hamarkada hartzen du: baliabideen
eskasia, elizaren babesa, autogestioa, autofinantzaketa, lokal prekarioak, ti-
tulurik gabeko irakasleak, auto-hornikuntza pedagogikoa eta abar ditu ezau-
garri nagusi. Bigarren aldia pixkanaka lortzen joan zen legeztatzetik aurrera
hasi zen; legeztatze hori Hezkuntzari buruzko Lege Orokorraren ildotik ibi-
li zen 1978ko Konstituziora arte. Une horretatik aurrea, legezko estaldura
bat dago, ikastolak zabaltzen dira, eraikin berriak egiten dira, irakasle titu-
ludunak daude, material pedagogikoak sortzen zira eta abar. Ikastola eskola
alternatibo gisa finkatzen da, eta euskal eskola berezitua eraikitzeko kon-
tzientzia dago. Horrenbestez, 1960 eta 1975-78 bitarteko aldia oso garran-
tzitsua da eskolatze sare berriaren oinarriak ezartzeko; sare hori ezezaguna
da Espainiako hezkuntza sisteman, eta gertakari politikoen joan-etorrien on-
doren euskal eskola publikoa eraikitzeko ezinbesteko erreferentzia bihurtu-
ko da. Frankismoaren aurkako borroka urteak dira, eta garai horietan alter-
natiba pedagogikoek ere garrantzi handia dute, eskolarako testuak
prestatzerakoan hartu beharreko ikuspegiari dagokionez. Hala eta guztiz
ere, esan beharra dago Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako transferentziak har-
tu arte euskal hezkuntza sistemak ez zela erakundeetan eta administrazioa-
ren arloan gorpuztuko, betiere unibertsitatez besteko mailetan. 

Espainiako hezkuntza legediaren arloan, garai frankistan zehar, 1970eko
Hezkuntzari buruzko Lege Orokorrak baizik ez duela berariaz aipatzen “Es-
painiako batasuna eta kultur ondarea aberasten duten berezitasun erregio-
nalak sartzea” (1.3 artikulua, 14/1970 legearen atariko tituluan), “kasua ba-
da, jatorrizko hizkuntza lantzea” ere gomendatuz (1. titulua, 20. kapitulua,
14.1 eta 17.1 artikuluak). Xedapen horrek elementu berri bat sartuko du
frankismoak “aberriaren batasunaz” eta “unibertsalaren baitako destinoaz”
ezarritako kontzepzioan. Bai Lehen Hezkuntzari buruzko 1945 Legean, bai
haren 1967ko Lehen Hezkuntzari buruzko Legearen bidezko birmoldake-
tan azpimarra berezia egiten zen gaztelaniaren eta gaztelaniazko irakaskun-
tza derrigorrezkoa zela esatean, “gaztelania hizkuntza nazionala baita”, “ko-
munitate hispanikoaren lotura funtsezkoa”. Hala eta guztiz ere, 1970eko
itxurazko jarrera positiboa ez zen 1975eko 1433 eta 2929 dekretuak eman ar-
te garatuko; dekretu horien bitartez, jatorrizko hizkuntzak aurre-eskolako
hezkuntzako eta oinarrizko hezkuntza orokorreko programetan sartzea
arautzen zen, honako justifikazioak erabiliz: “eskola integrazioa errazteko
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beharra” eta “hizkuntza erregionalak errespetatu eta babesteko beharra, be-
tiere argi utzita zeinen garrantzitsua den gaztelania hizkuntza ofiziala iza-
tea”. Espainiako Estatua 1977an 1966ko Eskubide Zibil eta Politikoen Na-
zioarteko Itunean sartzearekin –hartan aitortzen da legearen aurrean
pertsona guztiak berdinak direla, arraza, kolorea, sexua, hizkuntza eta abar
direla-eta bereizkeriarik egin gabe–, behar zen bidea jorratu zen 1978ko
Konstituzioak aldarrikatzeko “Espainiako beste hizkuntzak ere ofizialak
izango dira haiei dagozkien Erkidego Autonomoetan berauen Estatutuei da-
gozkien eran” (3.2 artikulua). Konstituzioaren agindu horrek gaztelaniaz ja-
kiteko beharra eta gainerako hizkuntza ofizialak autonomia erkidego ba-
koitzean erabiltzeko eskubidea ezartzen ditu, azken horien kalterako halako
bereizkeria bat eginez.

Giro horretan, erakunde autonomikoen errekuperazio geldoarekin bate-
ra, 1979an errege dekretu bat argitaratu zen (apirilaren 20ko 1049/79 Errege
Dekretua), “elebitasunari buruzko dekretua” izenaz ezagutzen dena, eus-
kara Euskadiko hezkuntza sisteman sartzea arautzen duena eta Eusko Kon-
tseilu Nagusiari aldi baterako horren aplikazioaren transferentziak ematen
dizkiona, autonomia estatutua aldarrikatu bitartean. 

4.2. Ikastoletatik euskal eskola publikora

1978an Konstituzioa eta 1979an Euskal Autonomia Erkidegorako autonomia
estatutua onesteak berekin ekarri zuen ikastolek normalizazio juridikoko
prozesuari eta ikastetxe horien berdintze publikoko prozesuari ekitea.
1980ko Ikastolen Titularitate Publikoari buruzko Arauditik aurrera, ikastola
gehienak ikastetxe publiko ez-estatal bihurtzen dira, eta zenbait baldintza
onartzen dituzte 1993ko Euskal Eskola Publikoari buruzko Legea onetsi bitarte-
korako. Horren bidez, ikastola gehienak ikastetxe publiko bihurtu ziren, bi-
de luzea, borroka politiko eta sozial ugariko integrazio prozesua, prozesu pe-
dagogikoa ere izateaz gainera, ikastolen mugimenduak esan nahi zuenaren
identitatea galtzeko beldurrez. Integrazio prozesu horretan sakonean hez-
kuntza arloko Estatuko lege organikoen mende egoteko beharra zegoen, eta
lege horiek ikastolak bere baitan hartzen zituen; Ikastolen Konfederazioak
eta beste entitate batzuek, ordea, ikastolen mugimenduaren esanahiari eu-
tsi nahi zioten. 1995eko planteamenduen ondorioz, Ikasbatuaz elkartea sor-
tu zen, ikastolen lehengo esanahiari eusteko asmoz.

Edonola ere, Euskal Autonomia Erkidegoko eskola mapa Euskararen
erabilera normalizatzeko 1982ko Oinarrizko Legearen planteamenduei ego-
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kituko zaie; lege horretan irakaskuntza bi hizkuntza ofizialetatik nahi dene-
an hartzeko eskubidea aitortzen da; gainera, haien bien ezagutza praktikoa
ustez bermatzen da eta bidea ematen du hura hizkuntza ereduei buruzko
138/1983 dekretuaren bitartez garatzeko. Ereduek euskarak irakaskuntzan
izango duen presentzia arautzen dute. Hartara, A ereduan irakasgai guztiak
–euskara izan ezik– gaztelaniaz irakatsiko dira, eta derrigorrezko eskolatze-
aren goiko ikasturteetan beste irakasgai batzuk ere euskaraz irakasteko au-
kera aurreikusten da; B ereduan, irakasgai batzuk gaztelaniaz eta beste ba-
tzuk euskaraz irakastea bilatzen da, modu berdinean, euskara eta gaztelania
irakastez bainera; azkenik, D ereduak bidea zabaltzen du irakasgai guztiak
–gaztelania izan ezik– euskaraz irakasteko. X eredua ere badago, aldi batera-
ko eskolatze bat izango duten ikasleentzat, hain zuzen ere haiek euskara
ikastetik salbuesteko. Eskola mapa horrekin halako askatasun bat ematen
zaie gurasoei ikastetxeek eredu horien arabera egiten duten eskaintzetan
hautatzeko. Ikastetxe batzuetan eredu ezberdinetako ikasleak elkarrekin
egon daitezke, gela ezberdinetan. Hurrengo taulan, hizkuntza ereduak eza-
rri zirenetik 1994ra arte izaniko bilakaera ikus daiteke:

18.2 Taula. Hizkuntza ereduen bilakaera EAEn

Ikasturtea Eredua Guztira
A B D X

1982-83 61,6 7,1 12,6 18,7 313.123
1983-84 65,9 6,9 14,8 12,5 313.221
1984-85 70,3 8,3 16,1 15,2 309.442
1985-86 71,6 10,2 17,2 1 302.383
1986-87 68,6 12 18,6 0,7 293.322
1987-88 65,5 14,3 19,5 0,7 281.790
1988-89 62,1 16,7 20,4 0,7 267.300
1989-90 58,2 19,6 21,5 0,7 251,337
1990-91 54,6 21,9 22,8 0,7 235.168
1991-92 51,0 24,2 24,2 0,6 219.137
1992-93 47,5 26,1 25,6 0,8 206.150
1994-95 44,1 26,7 28,4 0,8 192.058

Ikus daitekeen bezala, matrikularen bilakaeran B eta D ereduen eskaria
goranzko proportzioan igo da urteetan zehar. Hori azaltzeko, kontuan hartu
behar da eredu horiek direla bi hizkuntzen erabilera eta ezagutza hobekien

P. DÁVILA ETA A. EIZAGIRRE

432



bermatzen dutenak; izan ere, A ereduak, elebitasun pasiboa bermatzea hel-
buru baitu, ez die ikasleei ematen euskara erabiltzeko behar adinako eza-
gutza. Hizkuntza ereduen bilakaeraren ikuspegi hau bi arrazoirengatik in-
porta zaigu: lehenbizikoa, aukera ematen digu balizko eskatzaileen erabilera
ezagutzeko –ikus ikasleen kopuruaren beheranzko joera 1983-93 aldian; eta
bigarrena, testuliburuen gaztelaniazko eta euskarazko erabilera, ereduen
arabera. Ikuspegi kuantitatibotik, jaiotza tasaren behera egitea nabarmena
da; halere, badirudi, bestalde, euskarazko liburuen eskariak pixkanaka gora
egin duela, B eta D ereduen lerro gehiago daudelako. 

Nafarroari dagokionez, hizkuntza ereduak 1988an sortu ziren. 1982ko
Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organi-
koaren arabera, hori baita nafar erara eginiko autonomia estatutua, euskara
ofiziala izango da eskualde euskaldunetan. Euskara unibertsitatez besteko
irakaskuntzan sartu eta erabiltzeari buruzko maiatzaren 19ko 159/1988 foru
dekretutik aurrera, euskal autonomia erkidegoko hizkuntza ereduen antze-
ko irizpideak erabiliko dira. Hona haur eta lehen hezkuntzako matrikularen
bilakaera 1990-1994 ikasturteetan, hizkuntza ereduen arabera: A ereduan, %
6,84tik (1990) % 11,08ra (1994); D ereduan, % 13,98tik % 17,75era; G ere-
duan, % 13,98tik % 17,75era; G eredua da, azkenik (Euskal Autonomia Er-
kidegoko X eredua; hau da, euskarak inolako presentziarik ez duena, ezta
ikasgai bezala ere), irakaskuntzan nagusi dena, eta 1990ean % 79,18 izatetik
1994an % 71,17 izatera iragan da. Hau da, A eta D ereduen aldeko bilakae-
ra bat antzeman daiteke.

5. Euskal alfabetatzearen eredu historikoa

Baldin eta, aipatu dugun bezala, bereizkuntza geografikoa Euskal Herriaren
kasuan aztertu ditugun prozesuetako elementurik aipagarrienetako bat bal-
din bada, datu hori are deigarriago egiten zaigu hizkuntza bereizketa nabar-
menak gertatzen diren lurralde batez ari garela. 

Euskal Autonomia Erkidegoko probintziak eta Nafarroa Estatuan lehen-
biziko postuetan egotea gaztelaniazko alfabetatzean oso sintomatikoa iru-
ditzen zaigu hezkuntza sistemaren eredu liberal uniformatzailea eskoletan
noraino sartu zen antzemateko, bai eta, bestalde, euskara kultura alfabeta-
turako tresna gisa progresiboki nola galdu den eta ahozkotasunean nola ge-
ratu den antzemateko ere. Hartara, hizkuntza ezberdinei loturiko bi kultur
eremu bereizi behar dira: euskara arlo pribaturako geratuko da eta gaztela-
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nia entitate publikoekin erabili beharreko tresna izango da. Testuinguru ele-
bidunetako erabilera publiko eta pribatuari buruzko ezaugarri diglosiko ho-
ri nabarmen egiaztatu da azterlan askotan, zeinetan gehiengoaren hizkun-
tzak erabileraren eremu publikoak hartzen dituen eta gutxiengoaren
hizkuntzak arlo pribatu eta komunitarioak betetzen dituen.

Prozesu hori harrigarriki azkar gertatuko da eskualde euskaldunetan; ha-
lere, XVIII. mendetik aurrera herrialdeko erantzukizunak zeuzkaten klase-
ak irakaskuntzan gaztelania erabiltzearen aldekoak ziren (gogoratu Euskal
Herriko Adiskideen Elkartearen hizkuntza politika eta eskolan euskaraz
hitz egiten “harrapatutako” haurrei eraztuna jartzeko praktika hura), halako
moduan non epe labur batean, nabarmenago 1876an foruak galdu zirenetik,
gaztelania eskoletan ezarri zen; euskaraz ez zekiten maisu-maistrak jarri zi-
ren; ikuskatzaileen kontroletan, planteamendu karlisten eta abertzaleen
aurka, gaztelaniaren irakaskuntza elebakarra defendatzen zen, euskararen
erabilera, kasua bazen, doktrinako eskoletarako utziz.

Bertako hizkuntzaren galera progresiboko prozesu hori bat etorriko da,
halaber, Bizkaian eta Gipuzkoan industrializazioa garatzearekin eta barneko
(Araba eta Nafarroako nekazaritza herrietatik) nahiz kanpoko (inguruko pro-
bintzietatik) migrazio mugimenduekin. Fenomeno horren berdina Ipar
Euskal Herrian ere antzeman dezakegu.

Hori dela eta, Euskal Herriari aplika dakiokeen “alfabetatze ereduak”,
produkzio baldintzak eta bereizgarri sozial eta kulturalak kontuan harturik,
berezko ezaugarriak dauzka. Hartara, hiru alfabetatze eredu aipatu behar di-
tugu, herritarrak alfabetatu diren hizkuntzaren arabera: gaztelania, frantsesa
edo euskara. Euskarazko alfabetatze prozesua besteak baino fenomeno be-
rriagoa da, eta ez du gizartean indarrik hartuko mende honetako hirurogeiko
hamarkadara arte, 20ko hamarkadan auzo eskoletan abertzaleek eginiko saio-
ak, hamarkada berean sorturiko ikastolak edo eskolarekin zuzenean ezin lot
daitezkeen bestelako esperientzia batzuk alde batera utzita. Oraingo egoera-
ren ezaugarri nagusia da, beraz, euskara eskoletan sartzea (irakaskuntzarako
hizkuntza eredu ezberdinen bitartez); horrekin, herritarrak euskalduntzea
eta gaztelaniaz alfabetatu diren euskaldunak euskaraz alfabetatzea bilatzen
da; halaber, heldu erdaldunak euskaldundu nahi dira. Biliterecy-z hitz egiteko
tentazioa daukagu –itzultzen nahiko lan ematen duen ingelesezko hitza era-
biliz–, hain zuzen ere ama hizkuntza eta beste hizkuntza bat ia aldi berean
ikasteko prozesua aipatzeko, bai eta bata zein bestea ahoz eta idatziz erabil-
tzeko gauza izateko, testuinguruen, baliabideen edo norberaren edo gizarte-
ko beharren arabera. Hala eta guztiz ere, nahiago izan dugu euskarazko alfa-
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betatze prozesua gertatzen deneko testuinguru elebiduna aipatzea, fenome-
no horren elementu garrantzitsua delako.

Euskarazko alfabetatze ereduari buruz oro har ari garela, beste alfabeta-
tze prozesu batzuen presentziak gizarte elebidun batean dauzkan inplikazio
eta ondorioak aitortu behar dira, baina, halaber, euskarazko alfabetatzeak
dauzkan bereizgarriak ere azpimarratu behar dira. Hartara, azpimarratzekoa
da gaztelaniazko alfabetatze maila handia euskal lurralde historikoetan, Es-
tatuko gainerako lurraldeen aldean; horren garrantzia Gipuzkoa eta Bizkai-
ko industrializazio eta modernizazio prozesuari zor zaie, bai eta Araban eta
Nafarroan maisu-maistrak eta eskolak mantentzeko udalek zeukaten eragi-
nari ere. Ipar Euskal Herrian, frantsesezko alfabetatze ereduak alfabetatze
maila txikiagoa eman zuen emaitza, landa ingurunea izaki. Kasu guztietan,
estatuko hizkuntzak eskolako hizkuntza gisa sartzeak eta ikasleak hizkuntza
horietan alfabetatzeak euskara pixkanaka-pixkanaka alde batera uztea eka-
rri zuen, kasu jakin batzuetan izan ezik, harik eta XX. mendearen hiruro-
geita hamarreko hamarkadatik aurrera kulturaren eta hizkuntzaren berres-
kuratzeari ekin zitzaion arte.

Laburpena

Kapitulu honetan Euskal Herriko hezkuntza politikaren azterketari ekin
diogu horretarako honen elementurik oinarrizkoenetako bati helduz, hots:
euskarazko alfabetatzeari. Fenomeno honen garrantzia azpimarragarria da
Euskal Herriko kultura eta hizkuntza ezaugarrien alde herrialde zein herri
mailako erakundeek bultzatu dituzten ekinbideak adierazteko garaian.

Hau dela eta, eskolatze prozesu berezia azalarazten duten eskola espe-
rientzia desberdinak (“Escuelas de barriada”, Euskal Eskolak, Ikastolak...)
nabarmendu ditugu. Era berean, estatu mailako eskola politikarako inguru
desberdinen (Karlisten nagusitasun garaia, II. Errepublika garaiko Autono-
mia Estatutua, 1978ko Konstituzioa etab.) arabera buruturiko hezkuntza po-
litika bereiziak azpimarratu ditugu.

Finean, Euskal Herrian epealdi honetan zehar garatu izan den hezkuntza
politikak eraman duen bidea estatu frantses eta espainiarrek bultzatu kultu-
ra eta eskola politika desberdinekiko paraleloa izan da zenbaitetan, eta kon-
trajarria besteetan. Bat egite fenomeno hau hobekien ikusteko aukera es-
kaintzen digute gure herrian garatu izan diren alfabetatze prozesu
desberdinek. 
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Ariketak

1. Landu ezazu kronologi eskema garai historiko desberdinak eta Euskal
Herri mailako hezkuntza politikari dagozkion ezaugarriak adieraziz.

2. Lurralde historiko desberdinetako eskola mapa osa ezazu eskola mota
desberdinak, eskola asistentzia tasak etab. ezarriz, eta esplika itzazu be-
re ezaugarriak.

3. Presta itzazu gaztelerazko, euskarazko eta frantsesezko alfabetatze des-
berdinen bilakaerei buruzko adierazpen grafiko bereiziak, lortutako da-
tuak genero eta geografi kokapenaren (nekazaritza ingurune/hiri inguru-
ne) arabera aztertuz.

4. Espresuki zehazturiko testu politiko, literaturazko edota lege mailakoren
irakurketatik abiatuz, testuinguru historiko zehatzetako (Karlismoa, fo-
ruak, euskal nazionalismoa etab. Adibidez) ideologia desberdinak erla-
ziona itzazu garai bakoitzean garaturiko hezkuntza errealitatearekin. 

5. Hezkuntza esperientzia desberdinen ezaugarri bereiziak gara itzazu es-
kola antolaketa, curriculuma, eskola liburu edota irakasleriari dagozkion
esparruetan zentratuz.
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19. Kapitulua

Euskal eskolaren bidean: ikastolen historia
IDOIA FERNANDEZ

IRENE LÓPEZ-GOÑI

Aurreko kapituluan Euskal Herriko Alfabetatze prozesuaren bilaka-
era aztertu dugu. Orain, Eskola esparruko prozesua azaltzea dago-
kigu. Izan ere, denok dakigu aro garaikidearen hastapenetan aurki-
tzen ditugun prozesu nagusiak ekonomia mailan industrializazioa
eta haren ondorioz, merkatu kapitalistaren azkartze eta finkatzea,
eta, politika mailan beroni babesa eta erraztasunak emango zizkion
demokrazia liberalen ezarpena izan zirela. Testuinguru honetan, Eu-
ropa garaikidean boterea antolatzeko beste egitura berria sortu zen,
estatu-nazio liberala, eta bere finkapenean garrantzi handia hartuko
zuen guri zuzen zuzenean dagokigun gaia: eskola sistema estatalak. 
Espainian eta Frantzian eskola sistemak antzeko ezaugarriekin
eratu ziren: berdintasunaren printzipioa bermatzeko doakotasuna,
derrigortasuna, uniformetasuna eta zentralizazioa izan ziren, bes-
teak beste, estatuaren lurralde osoan indarrean jarri ziren hezkun-
tza legeen oinarri nagusiak. Baina, nola hartu ziren uniformetasun
eta zentralizazioa bezalako printzipioak kultura, hizkuntza eta
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erakunde propioak zituzten lurraldeetan, Euskal Herrian kasu?
Nola suertatu zen hizkuntza bakarrean, gazteleraz eta frantsesez,
mintzatzen zen eskolaren ezarpena bestelako hizkuntzak zeuden
errealitateetarako sarrera? Bistan da arazo hau ez dela xamurra
eta estatu-nazio nagusikoien eta estatu gabeko nazioen arteko dia-
lektikaren aurrean ezartzen gaituztela, mende bi igaro arren gaur
egun munduan oraindik konpontzeke dagoen arazoetako bat alegia.
Hau guztia kontuan hartuta, euskal hezkuntza erakundeen sorrera eta
garapena1 zentzuz ezagutzeko abiapuntu bi hartu beharko dira ain-
tzat: alde batetik, estatuetatik legeen eta beroien tresnerien bidez (ikus-
karitza, irakasleria, curriculuma...) ezarri eta orokortu nahi zen esko-
la ereduaren aurreko erreakzioak eta, bestetik, Euskal Herrian bertan
sortutako heziketa alorreko proiektuak. Kapitulu honetan, euskal his-
torian ekoiztu den eskola gertakaririk garrantzitsuena aztertuko dugu:
60. hamarkadan eratzen hasi zen ikastolen mugimendua. Honetarako
lehenbiziz gerra zibila baino lehenagoko aurrekari historikoei, arin ba-
da ere, erreparatuko diegu; segidan frankismoak inposaturiko nazio-
nal-katolizismoak Euskal Herrian nolako egoera ezarri zuen baita
horren aurreko erreakzioak ere nola eratu ziren aztertuko dugu; gero
ikastolen mugimenduaren ezaugarri nagusiak jorratuko ditugu, Nafa-
rroan erakundetzeko izan zituzten zailtasunekin amaituz.

1. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrak eta eskolagintza: 
gerra zibilak iharturiko landarea.

Euskal eskolak sortzeko gogo eta ahaleginak, era eta indar ezberdinekoak,
XIX eta XX. mendeetan antzeman daitezke, hain zuzen ere estatuetatik
ezarritako eskola sistemen eragina bertako hizkuntza eta kulturetan nabari-
tzen hasi zen unetik beretik. Izan ere, estatu frantziarrak zein espainiarrak
ebatziriko lege ezberdinak zirela medio, eskola sare garrantzitsua hedatu zu-
ten euskal lurraldeetan XIX. mendetik aurrera, horrela erdarazko alfabeta-
tzeari funtsezko bultzada emanez. Zentzu horretan, XX. mendearen hasie-
ran hego euskal herrialdeetan aurkitzen dugun alfabetatze maila,
gaztelerazkoa noski, estatu espainiarreko altuenetakoa dugu eta agerian uz-
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ten du hizkuntzen arteko esparru eta status banaketa desorekatua. Dávilak
eta Zabaletak laburbiltzen diguten bezala: “Gaztelerazko alfabetatze maila-
ri dagokionez, Baskongadetako hiru herrialdeak eta Nafarroa estatuko lehe-
nengo tokietan egotea, gure aburuz, heziketa sistemako eskola eredu liberal
uniformatzailearen hedapen gradua hautemateko seinalea da, baita kultura
alfabetatuaren eramaile izateko euskara, ahozkotasunean finkaturik, galtzen
zihoan ahalmenarena ere. Gauzak horrela, hizkuntza ezberdinekin loturiko
kultur arlo bi bereiz daitezke: euskara familia eta erlijioaren inguruetara zo-
koratuta gelditzen da, gaztelera erakunde publikoetan bitartekari izango
den bitartean” (Dávila, Zabaleta, 1990, 11. or.)

Bistan denez, estatuek ezarri zituzten eskoletan, umeak alfabetatzen
ziren estatu hizkuntzetan (gaztelera eta frantsesa), nahiz eta hizkuntza ho-
riek ume horietako askorentzat arrotzak izan. Zentzu horretan esan behar
dugu, geurean, gazteleraren irakaspenak hezkuntza historiaren orrialde
beltz asko bete dituela. Estatuak hizkuntza batasuna ezartzeko ikuska-
tzaile eta maisu-maistra funtzionarioen kontrol zorrotzaz baliatu ziren, eta
pertsona horiengandik jokaera orokor batez hitz egin ezin bada ere, eus-
kara zigortu egiten zelako datuak ez dira gutxi. P. Dávilak Estatu Espai-
niarreko kasua sakonki aztertu du eta 1912ko eskalafoiaren analisitik es-
kola publikoetan aritzen zen irakasleen profilaz datu harrigarria ematen
digu: Baskongada eta Nafarroan aritzen ziren eskola publikoetako maisu-
maistren %61,8a aipatu herrialdeetatik kanpo jaiotakoa zen, Katalunian
eta Galizian irakasle kanpotarrak %19,5a eta %18,7a hurrenez hurren ziren
bitartean (Dávila, 1995).

Heziketa eta eskola honelako irizpide zentralista eta uniformezaleen ara-
bera antolatuta, ikasle euskaldunak, nahita ere ezin komunikaturik, gaztele-
raz hitz eragiteko zigor kasuak ugariak izan ziren; horien artean agian eza-
gunena “eraztuna” izenekoa, XVIII. mendean jadanik erabilitakoa
Europako herri ezberdinetan (hain zuzen ere hizkuntz gatazka ematen zen
tokietan) eta Euskal Herrian. Hegoaldeaz gain, Iparraldean ere praktikatzen
zen, E. Salaberryk 1967an adierazten zigunez: “La persécution linguistique
a commencé à l’école. L’enfant qui avait le malheur de prononcer un mot de
la langue maternelle, était puni comme s’il avait proféré un juron immonde.
On lui imposait la buchette, morceau de bois appelé encore l’anti, à savoir
l’anti-basque. Devenu espion, l’enfant se glissait derrière ses camarades, et
passait l’anti au premier coupable du délit de langue basque, dépisté par lui.
L’anti glissait de menotte en menotte. Le malheureux qui en était affligé è
la fin de la récréation était sévèrement puni” (Salaverry, 1967). 
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Zigor honen erabilera guztiz zabalduta zegoen eskoletan, eta euskal ume-
engan izugarrizko beldurrak eta beste ikaskideekiko mesfidantza sorraraz-
ten zituen2.

Tamalez, eskoletan zigorraren presentzia egunerokoa zen, ohikoa, eta
ikasle euskaldunengan zigorrak sortzen zuen eragina guztiz esanguratsua:
beldurra nagusitzeaz aparte eta ikasketak burutzeko oinarrizko tresnaren
faltan, aukera bi baino ez ziren suertatzen, ikasle euskaldunen “eskola po-
rrota” eta, ondorioz, ikasketetarako ezintasuna (honek sozialki zekarren guz-
tiarekin), edo, ama hizkuntza alde batera utzita, bigarren hizkuntzaz jabetu
eta gazteleraren bidetik jarraitu. Beste era batera esanda, hizkuntzaren ara-
berako promozio soziala eta akulturazioa, egoera diglosikoa errotuz eta fin-
katuz.

Eskolaren bidez nagusiki estatu hizkuntzek eragindako euskararen atze-
rakadak eta euskal hiztunen eskola porrot nabariak sektore ezberdinetako
kezka biziak piztu zituzten Euskal Herrian, batez ere foruen deuseztape-
netik aurrera (1876) lurralde osoan abiaturiko kultur pizkundearen testuin-
guruan. Pizkunde honen abiapuntua Nafarroan aurkitzen dugu Arturo
Campionek eta nafar intelektual talde batek 1877an sortutako Nafarroako
Euskeraren Elkargoarekin, beste herrialdeetara berehalaxe zabaldu zena.
Mugimendu honek isla ezberdinak izan zituen musikan, pinturan, literatu-
ran, aldizkarigintzan, hizkuntzaren normalkuntzan eta alfabetatzean Lore
Jokoak bezalako agerraldietan, baina hezkuntzaren arloan bultzada berezia
jaso zuen Eusko Ikaskuntzaren sorrerarekin (1918) eta beronek antolaturi-
ko biltzarrekin. Zentzu horretan esan dezagun heziketa interesgune bere-
zia izan zela 1918ko Oñatiko Biltzarrean, 1920ko Iruñekoan eta 1922ko
Gernikakoan, eta 1926ko osoa lanbide orientazio eta heziketaren ingurukoa
izan zela.
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Euskarazko eskola A. Campion, Sabino Arana, R. M. Azkue bezalakoen-
tzat kezka izan bazen, zer esanik ez Eusko Ikaskuntzaren Biltzarretako anto-
latzaile eta partaideentzat. Haietako bat, Luis Eleizalde, horrela mintzo zen
euskal elebakarra zen milioi erdiko populazioari buruz: “Esa masa de pobla-
ción no recibe instrucción ninguna, no porque falten escuelas primarias, sino
porque la organización dada por el Estado a esos centros de instrucción ele-
mental los hace no sólo inútiles sino contraproducentes. En virtud de no se
qué abstracciones dañosas y de unos convencionalismos falsos y perniciosos
a más no poder, el Estado ha decretado que en el corazón del País euskaldun,
en los últimos “auzos” de la montaña nabarra, guipuzkoana y bizkaina, la en-
señanza sea exclusivamente castellana o no sea” (Estornés, 1983, 189. or.).

Eusko Ikaskuntzako Biltzarretan erabaki ezberdinak hartu ziren egoera
haiei aurre egin nahian, besteak beste, euskara derrigorrezko ikaskuntza iza-
tea umeentzat, beti ikasle bakoitzaren ama hizkuntzaren ikaskuntzatik hasi-
ta bigarrenera helduz (elebitasunezko planteamenduak); maisu-maistrak au-
keratzeko udal ahalmena berreskuratzea, gutxienez Nafarroak 1914tik
berreskuratua zuen hiruko bat izendatzeko ahalmena; ikastolen sorrera;
eraztunaren salaketa eta oinarrizko heziketan autonomia.

Biltzarretan hartutako erabakiek bidea ireki zuten euskal eskolak sortze-
ko eta modu bateratu eta formalago batez funtzionatzeko. Ekinbide latza,
baina, zeren estatutik zein euskaltasunaren etsai politikoengandik etorri zi-
ren oztopoak gainditzeaz gain, dena egiteke zuen euskal eskola baten ata-
rian baikaude: testu libururik ez, hizkuntza estandarizaturik ez (kontuan har
1918koa dela Euskaltzaindia bera ere), prestatutako euskal irakaslerik ez...
Lan guztioi ekin zieten biltzarren inguruan bildutakoek eta horren emaitzak
euskal eskolagintzaren hastapen xume hauetan islatu zen: Bilboko Plaza Ba-
rriko Eskolak (1908-1921?), Donostiako Muñoa Ikastetxea (1914-1936), To-
losako ikastola (1922), Errenteria (1922), Eusko Ikastola Batza (1931-1936),
Arrasate, Soraluze, Segura (1931). Nafarroan lehenengo esperientziak, Huar-
te Hermanos ikastetxekoa eta Lekarozeko kaputxinoen ikastetxean aurki-
tzen ditugu, azken honetan elebitasunaren ildotiko ahaleginetan ibili ziren.
Errepublika garaia iritsi beharko da, baina, Nafarroan ikastolak ikusi ahal
izateko: Iruñekoa (1931), Lizarrakoa (1933) eta Baztango ikastola (1935).

Interesgarria suertatzen da Bizkaiko Eusko Ikastola Batzak 1932an egin
txostena. Bertan alderdi metodologikoak aztertzen dituztenean, Eskola Be-
rriko ardatzetan kokatzen dira: pedagogia aktiboa, haurrengan zentraturikoa,
naturarekiko lotura daukana... Hauek berauek izanen dira Iruñeko ikastola-
ko erregelamenduan jaso zirenak:
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“Siguiendo las normas de moderna Pedagogía, se procurará hacer lo más
amena posible la estancia de los niños: hacer que todos estén continuamente
ocupados en las horas de clase; huir de memorismos sistemáticos; las profe-
soras deberán instruir, fundamentalmente, mediante el dibujo, pizarras, ma-
pas; de manera que la noción de las cosas impresione la vista y oído infanti-
les, sin cansarlos, como proclama el método de Decroly. Prohibido todo
castigo corporal (...) Teniendo en cuenta que el ideal de la escuela primaria
no es abarcar muchas materias, sino enseñar bien lo fundamental, que es lo
indicado. Todos los trabajos y labores se harán dentro de las horas de clase;
no permitiéndose dar tarea ni lección que tenga que prepararse fuera de la es-
cuela”3.

Orobat, aipatzekoa da jeltzaleen emakumeen organoak, Emakume Aber-
tzale Batza, alegia, emakumeentzat beste espazio batzuk aldarrikatzen eta
Euskal Eskolak sor zitezen egindako lana. Beraien artean osatu zituzten sa-
reak hagitz eraginkorrak izan ziren ideia hauek zabaltzeko garaian, Nafarro-
an, kasu anitzetan, emakume hauek maistrak baitziren.

Landareak lurrean sartuta egon bazeuden, baina gerraren izotzak eta
txingorrak ihartu zuten lan neketsu hura. Ez betiko alajaina.

2. Estatu Frankistaren hizkuntza eta hezkuntza politikak

Francok armaz ezarritako erregimenaren tarte luzean, 1939-1975, une edo
epe ezberdinak bereiz daitezke, bai Europa eta mundu mailako aldaketen
ondorioz erregimenak pairatu zituen egoera ezberdinengatik, baita erregi-
menaren baitako botere txandakatze ezberdinengatik ere. Zentzu horretan
epe autarkikoa eta epe teknokratikoaz hitz egin ohi da, bakoitzean hizkun-
tza nazionalekiko zein hezkuntzarekiko politika ezberdinak bultzatu zirela-
rik. Atal honetan politika hauek aztertuko ditugu eta Nafarroan agerpen be-
rezia izan zuela ikusiko dugu.

2.1. Nazional-katolizismoaren eragina hizkuntza eta hezkuntzan.

Estatu Espainolean 1936tik 1939ra iraun zuen gerrak oso ondorio garratzak
izan zituen Euskal Herrian. Erregimen berriak, behin gatazka militarra
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amaitu ondoren, garaile-garaituen arteko kontraesanean sakondu eta azken
hauek desagertzeko politika baten aldeko apustua egin zuen; ideologia eta
erregimen berriaren finkapenerako Errepublikan garatutako guztia desa-
gertu egin behar omen zen, eta horrekin batera Hego Euskal Herrian sor-
tutako guztia, alegia, euskalduntasunarekin lotutako guztia. Era labur batez
esanda, erregimen berriak, “gurutzada santua”ren izenean egindako gerra
irabazi ondoren, Errepublikak ezarritako osagai liberal guztiak errotik eza-
batu eta ezaugarri kontserbadorez ordezkatzeari ekin zion; eta, antzera jo-
katu zuen nazionalismo espainiarrarekin bat egiten ez zuten errealitate na-
zionalekin (Euskal Herria eta Katalunia batik bat). Jende heldu askoren
gogoan, oraindik ere, bizirik dirau egoeraren laburpena izan ziren Calvo So-
telok Donostiako Urumea Pilotalekuan 1935ean esandakoak: “Yo digo: en-
tre una España roja y una España rota, prefiero la primera, que sería una fa-
se pasajera, mientras que la segunda seguiría rota a perpetuidad”
(Torrealdai, 1982, 17. or.).

Asmo hauek aitzinatzeko bortxaz gain, hizkuntzaren errekurtsoa erabili
zuten, alegia, Espainia bat bakar hori eraikitzeko hizkuntza bat bakarra fin-
katzeko beharra zuten eta horretarako neurri ezberdinak jarri zituzten mar-
txan. “Hablad en español”, “Habla en el idioma del Imperio” esaldiak behin
eta berriro agertu ziren estatuari nazio nortasuna eman nahian eta periferia-
ren naziotasuna ukatuz. Ninyolesek deituriko “izaera inperialistako hiz-
kuntza nazionalismo” honek estatu gabeko nazioen hizkuntzen desagerpe-
na exijitu zuen, debekua maila guztietan.

Torrealdaik egiten duen analisiari jarraiki, frankismoak eratu zuen hiz-
kuntz politika aztertzeko atal biri ezarri behar zaie arreta: alde batetik eus-
kararen erabileraren esparruetan, eta, beste batetik, gaztelera inposatzeko
tresna instituzionaletan. Lehenengoari dagokionez, euskara familiaren ere-
mu zehatz zehatzetara baztertzen dela nabaria da. Legeen bitartez eta zigo-
rraz baliatuz, euskara bizitza mota ezberdinetatik kanporatuta gelditu zen:
bizitza publikotik (pertsonen euskal izenak, dendetakoak, hoteletakoak...
debekatuta zeuden), bizitza ofizialetik (erregistro zibila...), elizatik (mezak
eta doktrina…), kaleko erabileratik (ezin zen euskaraz hitz egin autobusean
edo kalean edo merkatuan...). Legez eta indarrez euskararen erabilpena ere-
mu murritzetara kondenatuta gelditu zen estigmatizazio prozesu orokor eta
bortitz bati hasiera emanez.

Bigarrenari dagokionez, esan dezagun hizkuntz zapalkuntzarako tresna
instituzionalak jarri zirela martxan, hau da, gazteleraren inposaketarako kon-
trol ideologikorako erremintak ere sortu zirela. Tresna instituzional hauek
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administrazioa, komunikabideak (irratia, prentsa idatzia, liburuak...) eta es-
kola izan ziren.

Hezkuntzaren arloan neurri ezberdinak hartu zituzten. Lehenengo eta
behin, 1936ko abenduan “Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública”
izenekoak eratu ziren aurreko gobernuarekin harremanik izan zuten maisu
maistrak lanetik kanporatzeko. Batzorde hauek “gorritzat” edota “separatis-
ta”tzat jotzen zen ororen kontra aritzen ziren eta Euskal Herrian ere eragin
handia izan zuten; maistrak fitxatu eta markatu zituzten aurrerago klaserik
eman ezin izateko edota deserrian zigorturik emateko. Irakasle hauen or-
dezkoak aukeratzeko 1940ko urriaren 17ko agindua plazaratu zen, zeinean
lau mila irakasle lanposturako deialdia egiten baitzen eta horretako propio
“oficiales provisionales de complemento, ex-combatientes, ex-cautivos,
miembros de la extinguida Corporación del Magisterio, huérfanos de guerra
e hijos de asesinados, Cruzados de la enseñanza” deitzen baitziren, ejertzi-
toko kide ohiekin batera. Irakasleria betetzeko profilak ikusita argi ondo-
rioztatzen dugu zein nolako eskola eratzekotan zeuden, eta errez ulertzen
dugu hezteko eskolak baino estatu berriaren doktrinamendurako tresnak
antolatu zirela.

Hartu ziren beste neurriren ildotik, zentralak ez ziren egitura administra-
tiboen (Aldundiak, Udaletxeak...) kudeaketa Estatuaren ardura izatera pa-
satu zen, honek hezkuntza sistemaren kontrol zentralista gorpuztu zuelarik.
R. Toledo, Oinarrizko Heziketako Zuzendari Orokorra, honela mintzo zen
1945ean Gorteen aurrean emandako hitzaldian: “La trayectoria del nuevo
Estado es en el sentido de absorber total, absolutamente, todas las escuelas
municipales, en especial las de las provincias vancongadas y catalanas (...)
por la sencilla razón, y vosotros bien lo sabéis, que fue precisamente en las
escuelas de estas regiones donde más daño se ha hecho a la unidad de la Pa-
tria...” (Torrealdai, 1982, 40. or.).

Alta, Nafar Aldundia gerraren hasieran altxatuen alde jartzeak hegoalde-
ko beste lurraldeekiko nolabaiteko bereizketa ekarri ziola aipatu behar du-
gu. Aldundia behin baino gehiagotan hezkuntza orokorraren arloan Nafarro-
ak zituen eskubide historikoak aldarrikatuak zituen estatuaren aurrean,
sutsuki maisu-maistren izendapenak proposatzeko nafar udalek zuten esku-
duntzengatik, eta zarata handia atera gabe, egitez, bere hezkuntza organo
gorenak, Hezkuntza Batzorde Nagusiak (Junta Superior de Educación), ale-
gia, zituen eginkizunak mantentzeagatik. Altxamenduan lagundu izanagatik
foru autonomia errespetatzeko eta foruen berrezarpena lortzeko une apro-
posa zirudien horrek. Aldundiak, 1936ko abuztuaren 11n egin bilkuran, hez-

IDOIA FERNANDEZ ETA IRENE LÓPEZ-GOÑI

446



kuntza arloko behin behineko batzorde bat sortzea erabaki zuen. Aipatu
saioan ere, Hezkuntza Batzorde Nagusia berrezarri eta benetako edukia
eman nahi izan zitzaion: “restablecer la Junta Superior de Educación de Na-
varra, que antiguamente existía en virtud de lo dispuesto en la Ley 22 de las
Cortes de Navarra de 1828-1829, manifestando expresamente que sus pro-
pósitos eran los de reinstaurar el régimen foral en todo cuanto afectara a las
organización y régimen de la enseñanza primaria en Navarra”4. Halaxe,
behin-behineko batzorde horrek erabateko ahalmena eduki zuen Nafarroa-
ko irakaskuntza eta hezkuntzari zegokienean. Borroka militarra bukatu ga-
be zegoela, sektore ezberdinetako funtzionarioek jasan zuten errepresioa,
horien artean bereziki eskolako irakasleek bi arerioek hezkuntzari eman zio-
ten garrantziagatik. 

Nafarroako Aldundiak, 1936ko uztailaren 27an hartutako Akordioaren ara-
bera, gurutzefika agindu zuen eskola guztietan, irakaskuntza katolikoa be-
rrezarri, hezkidetza debekatu, erlijiosoei ikastetxeak irekitzeko baimena
eman, eta maisu-maistren kanporaketa iragarri zuen. Zigor hauen agindua
Nafarroan, beraz, Estatukoa baino lehenago egin zen eta horren ardura Hez-
kuntza Batzorde Nagusiari eman zitzaion. Batzorde horrek egin lehen saioan,
eskola bizitza irailaren 1etik normalizatzea paratu zuen helburu. Xede hori
maisu-maistren zein irakasleen garbiketarekin lortuko zuela erabaki zuen.
Nafarroan aritzen ziren maisu-maistra guztien zerrenda egin zen. Beren zen-
bait datu agertzen ziren hor: jainkozaletasuna, moralitatea, prentsa irakurtze-
ko ohiturak, eta joera politikoak. Aipatu lau datu horiei buruzko inprimakiak
igorri zitzaizkien alkate guztiei, maisu-maistren ikerketa “konfidentziala”
egin zezaten. Halaber, Batzordeak kasu anitzetan parrokoei ere eskatu zien
informazio konfidentziala, zenbaitetan Guardia zibilari, buruzagi erreketeei
zein herriko falangeari, eta pertsona partikularren salaketak ere jaso zituen.

Abuztuaren 25ean, espedienteak aztertu ondoren, lehen zigortuen ze-
rrenda aurkeztu zuen Batzordeak. Egun horretan bertan erabaki zen lehen
zigorren jitea eta haiek publikoki argitaratzea; han agertzen ziren 54 pertso-
nak beren jardunetik kendu ondoren, hutsik utzi zituzten beren plazak. Le-
hen zerrenda horren atzetik beste batzuk etorri ziren hurrengo hilabeteetan,
hiru motatako zigor jartzen zutelarik: batetik, zerbitzutik behin betiko ken-
tzea; bigarrenik, langabezia mugagabea, lan egiten zuten eskolatik ateratzea
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eta soldata kentzea, eta hirugarrenik, behin-behineko zigorra. Nafarroako
irakasleriaren laurdenak jasan zuen, neurri batean edo bestean, zigorra.

Hezkuntza Batzorde Nagusiak gerra ondoren ere jarraitu zuen hezkun-
tzan bereganatuak zituen eskuduntzekin, eta 1941ean, hezkuntzazkoak ez
ziren kultura eskuduntzak Príncipe de Viana erakundeak hartzearekin, es-
tatu osoko estreinako deszentralizazio kasua gertatu zen, harrigarria, berezi-
ki gerra bukatua zela eta estatuak totalitarismoaren jokabidea zuela kontuan
hartzen badugu. 

Euskara desagertzearen eta eskola sistemaren baitako aldaketa hauen
guztien testuinguruan, erregimen berriak bere birsorkuntzarako Nazional-
Katolizismoa izeneko ideologia ekoiztu zuen. Izenak berak adierazi bezala
katolizismoaren aldarrikapena dugu osagaietako bat. Guztion ezaguna da
Estatu Espainolean elizaren hierarkiak, Errepublikak ezarritako ondasunen
desamortizazioari eta laizismo eskolarrari erreakzionatuz, Francoren aldeko
jarrera hartu zuela altxamendua legitimatuz eta “gurutzada santua”-ren esa-
nahia ezarriz. Errepublikaren etorrera arte hezkuntza sistemaren monopo-
lioa eliza katolikoari zegokionez, bere eskuetatik belaunaldi guztien soziali-
zazioa pasatzen zen, eta, hain zuzen ere, hauxe izan zen Francoren
erregimenarekin berreskuratu nahi izan zutena. Beraz, 1936.era arte bultza-
tu zen bizitza publikoaren sekularizazioa oztopatu nahian, konfesionaltasu-
na izango zen hezkuntza egoera berriaren birikietako bat. Bestea, “nazional”
izenpean agertzen zaigunak hezkuntzaren politizazioa suposatu zuen, esta-
tu berriaren balore ultranazionalista espainolez jositako diskurtso erretoriko
eta errepikagarria etengabe zabalduz. 

Nazional-katolizismoan oinarrituta, errepublikaren garaitik etor zitezke-
en kutsatze guztiak “garbitu” (irakasleria, elebitasuna, testu liburuak, ikas-
gaiak...) ondoren, hezkuntza sistemaren birformulatzeari ekin zion erregi-
men berriak, Lehenengo Ikaskuntzari zegokiona 1945eko “Ley de
Educación Primaria” zeritzona izan zelarik. Lege honi darion lehenengo da-
tu adierazgarria zera da, erregimenak eskolari esleitzen dion bere sostengu-
rako eta egonkortasun sozialerako erantzukizun sozializatzaile borobila. Ho-
nen arabera eskolak ideologiaren eramaile eta birsortzaile lana bete behar
du, instrukzio funtzioaren kaltez, nahiz eta bi alderdi hauek praktikan be-
reiztea nahiko zaila den. Legeak bere 6. artikuluan argi aski adierazten du:
“Es misión de la educación primaria, mediante una disciplina rigurosa, con-
seguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras
generaciones la alegría y el orgullo de la Patria, de acuerdo con las normas
del Movimiento y de sus organismos”.
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1945eko legea 1970era arte egon zen indarrean baina ordurako, batez ere
50. hamarkadaren erditik aurrera, aldaketa garrantzitsuak gertatzen joan zi-
ren epe berri bati hasiera emanez.

2.2. 1970eko Hezkuntzako lege orokorra eta frankismo teknokratikoa.

Frankismoaren lehenengo epean, epe autarkikoa deritzona, nazional-kato-
lizismoa puri-purian egon bazen, gerra hotzaren hasierak eta Europako es-
tatuen aldetik etorri zen erregimenaren desblokeoak eta onespenak ekono-
miaren abiatzea ekarri zutela azpimarratu beharko genuke, epe
teknokratikoari hasiera emanez. Desarrollismoaren ideologiak eta eredu
teknokratikoak estatua modernatzera bideratu zituzten ahalegin guztiak,
enpresa pribatuaren printzipioak (arrazionaltasuna eta eraginkortasuna)
sektore publikora ekarriz eta askatasun politikoaren erantzukizunak aska-
tasun ekonomikoekin trukatuz. Puellesek honela deskribatzen du: “Se per-
fila así una nueva ideología que oculta su nombre pero que, en cambio, de-
fiende nuevos valores que a la larga impregnan el ambiente: la exaltación
del consumo de bienes y servicios, el desplazamiento del “político” por el
“técnico” o el “experto”, la formación de una amplia clase media que sirve
de “colchón” entre las clases tradicionales de carácter histórico, el creci-
miento del nivel de renta como elemento del sistema productivo, etc.”
(Puelles, 1980, 399. or.).

Makroegituraren aldaketa hauek guztiak hezkuntza sistemaren antola-
kuntzan ere antzeman ziren, zeren ordura arte heziketa “kontsumo” bezala
ulertu izan bazen ere, hazkunde ekonomiko hau ematen hasi zenetik aurre-
ra “inbertsio” bezala ikusten hasi baitzen. Era honetara, eta ekonomiaren
halabeharrez, garapen planei egokitutako eskolak eraikitzeko planak eta
hezkuntzaren zabalkundea plazaratu ziren, eskolatzearen orokortzera abia-
tuz. Eskolatze honek erregimenaren ideologiaren egokitzapen batzuk ekarri
zituen, eta Europa eta AEBko giro intelektual eta pedagogiko zenbaitetan
zerabiltzaten positibismo eta funtzionalismoa (zientzia enpirikoei eta ekoiz-
penarekin zerikusia zuten teknologiei arreta berezia, konduktismoan eta ak-
tibismoan oinarrituriko berrikuntza metodologikoa, irakaskuntza programa-
tua, ikus-entzunezkoen erabilera teknikoa...) nagusitu ziren, batez ere
estatuaren gune ideologikoak ez zituelako ukitzen eta garapen ekonomiko-
rako lagungarriak zirelako. Hauexek izango dira, hain zuzen, 1970eko Hez-
kuntza Lege Orokorrari sostengua emango dizkioten iturri teoriko eta poli-
tikoak.
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Eredu teknokratiko hau, hezkuntzaren munduaz gain, hizkuntz politike-
tan ere islatu zen, hizkuntz nazional guztiak erabat zapuztu eta ukatzetik,
errealitate nazionaletatik ekoizten ari ziren gertakizun kultural eta eskola-
rrak (batez ere Euskal Herrian eta Katalunian) asimilatzeko joerak agertze-
ra pasatuz. Boteretik zetozen joera hauek, hizkuntz nazionalak “Espainiak
zuen altxor kulturalaren adibide” testimonio gisa hartzera zihoazen, ez ino-
laz ere beroien defentsa edo laguntzera, eta, bere testuinguru horretan uler-
turik, Estatuak artez gainditu ezin zituen errealitate periferikoak zeharka
moztera zuzenduta zeuden. Ninyolesek horrela laburtzen zuen: 

“Como ya he dicho, es a mediados de los cincuenta cuando empieza a
abrirse una nueva política lingüística de signo tecnocrático, en la que co-
mienzan a tolerarse ciertas formas de expresión cultural en las lenguas no
oficiales. Superado en parte el periodo de represión de la postguerra, en el
que el hecho lingüístico es negado y combatido abiertamente, adviene una
nueva etapa de minimización e intento de integración jerárquica. Este nue-
vo periodo va cristalizando lentamente hasta comienzos de la década de los
sesenta –convencionalmente, con la mayor liberalización del ministerio de
Fraga en 1962–, para presenciar en esta década y en la siguiente un enorme
resurgimiento de la actividad cultural periférica” (Torrealdai, 1982, 10. or.).

Hala ere, Euskal Herrian, eredu teknokratikoaren irekidura txiki hau
hutsaren hurrengo gelditu izan zen behin eta berriro, ekintza kulturalak
hartu zuen esanahi politikoagatik, eta sarritan errepresio polizialak kolpa-
tua izan zen. 

3. Euskal hezkuntza frankismoan: 
erresistentziaren pedagogia

Orain arte esandako guztiak argi uzten digu erregimen berriak inposatzen zi-
tuen balore, ideia eta gogoak Euskal Herrian edo Katalunian egon zitezke-
en beste talde sozialen interesekin kontrajartzen zirela. Izan ere, nola bate-
ratu euskara eta euskal kultura bide erabili nahi zuen eskola eta
nazional-katolizismoak bultzatutako eskola? Nola bateratu tokian tokiko
identitate nazionalak baieztatzen zituzten gizarte taldeak eta identitate es-
painiar bakarra aldarrikatzen zuen estatu boteretsu eta ahalguztiduna, hau
guztia, gainera, milaka hildako, erbesteratu eta preso sortarazi zuen gerra ba-
ten ondoren?

Gerrak goitik beherako etena eragin zion Eusko Ikaskuntza bezalako
erakundeetatik nekez sortzen ari zen euskal eskolagintzari. Orduko euskal
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eskola aleak, gerra bitartean, koloniak bilakatu ziren eta Iparraldean, Fran-
tzian, Ingalaterran, Belgikan eta hainbat tokitatik sakabanatu ziren. Europa-
ko gerraren hasiera, alabaina, egoeraren gordintasunari gehitu zitzaion eta
haiek ere desantolatu eta bakoitza ahal izan zuen moduan moldatu behar
izan zen: batzuk etxera bueltatu, besteak erbesteratu... 

Zertan geratu ziren orduan gerraurreko hezkuntza jarduera guztiak? Zer
gertatu zen euskal eskoletan egon ziren irakasle eta ikasleekin? Galderok
potoloak dira eta gerraoste batek galtzaileen artean uzten duen oinaze eta
izutik baino ezin dira erantzun. Urte ilunak dira gerraostekoak, batez ere
Europan gerra hotzak ezarri zuen etsipena nagusitu zenean. Montxo Ar-
mendarizek egoera ondo islatu du “El silencio roto” film bikainean. Isilta-
suna mila modutan apurtu zen, sarritan, historiak aipatu ez dituen arren.

Hala eta guztiz ere, gerrak aurreko bizimoduaren desagerpena ekarri ba-
zuen ere, frankismoak igaro zituen epeek baldintza ezberdinak ezarri ziz-
kioten gizarteari eta populazioari. Edozein familiatako adineko pertsona ba-
ti galdetuz gero, argi bereiztuko ditu 40. hamarkadako arrazoinamendu
txartelak eta gosea, eta 60. hamarkadako telebista eta Seat 600ak, egunero-
kotasunean ere islatzen baitira aldaketa ekonomikoak eta sozialak, nahiz eta
erregimenaren ideologia totalitarioan, finean, aldaketa handirik ez zegoen.
Harira etorriz, epe bakoitzak bere berezitasunak baldin bazituen horren au-
rrean erantzuteko moduak ere, erresistentzia erantzunak, haien neurrikoak
izan ziren. Hezkuntzaren esparruan emandako erantzunek ere baldintza ez-
berdinen arabera jokatu zuten, noski.

Euskal hezkuntzaren historian oso data bereizgarria da 60. hamarkada,
zeren une horretan ikastolen mugimendua abian baitzen. Horren aurretik
hezkuntza mailan hiru hezkuntza gertakari aztertuko ditugu: Nafarroako
Euskararen Aldeko Saila, Iparraldeko IKAS eta Donostiako etxe eskolak.

3.1. Nafarroako Euskararen Aldeko Saila

1957ko abenduan, Nafarroako Foru Aldundiak “Príncipe de Viana” erakunde-
aren barruan Euskararen Aldeko Saila sortu zuen, lanean boluntario aritu zen
talde bati esker eta Nafarroan zegoen euskararen egoera aztertu eta bultzatze-
ko ekintza batzuk antolatzen hasi ziren. Era honetara euskal jaiak, bertsolari
txapelketak, euskarazko argitalpenak, nafar euskalkien ikerketak, Príncipe de
Viana aldizkariaren Euskara Gehigarria eta abarrei ekin zitzaien. Hezkuntza
mailan garrantzia izan zuten hiru gertakari aipatuko ditugu orain: haur euskal-
dunentzako azterketak, 1967ko Akordioa eta Umeen Deia aldizkaria. 
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Haur euskaldunentzako azterketak

Euskararen Aldeko Saila (Euskararen Bizkortze Saila ere deitua da) sortu eta
lehen urtean, 1957ko urriaren azkeneko iganderako, hau da, Nafarroako Al-
dizkari Ofizialean Sail horren sorrera argitaratu baino lehenago, kolabora-
tzaile taldea jada hasita zegoen lanean haurrentzako azterketak prestatzen,
Pedro Diez de Ulzurrun Etxarteren gidaritzapean. Helburua zen euskara ja-
kiteagatik haurrak saritzea eta horretarako urtero eremu geografiko ezberdin
bat aztergai hartuko zuten. Izan ere, aukeratu zuten lehen herrietako sari ba-
naketarako, Sakanako bailarako herri guztietako apezak deitu, eta haiekin
aldagai hauek aztertu zituzten: euskararen egoera, eskola adinean zeuden
haurren kopuruak, probak egiteko prozedura, ordutegiak, lokalak, azterke-
ten edukia, e.a. Publizitatea emateko asmoz, Nafarroako Aldizkari Ofiziale-
an agertu ohar elebiduna orri solteetan argitaratu eta banatu zen herrietara.
1957. urtean hasitako jarduera honek hamar urte iraungo zuen.

Diploma haur guztiei banatzeaz gain, Aurrezki Kutxako sariak azterketan
ateratako notaren arabera partitzen ziren: 175 pta. bikain atera zutenentzat,
100 pta. oso ongi lortu zutenentzat, 75 pta. gaindituentzat. Haurrek jardue-
ra hura ekintza isolatutzat har ez zezaten eta euskararen lanketak nolabaite-
ko iraupena eduki zezan, urtetik urtera, nahiz eta aztergune beste eremu ge-
ografiko bat izan, haur haiek berriro ere aztertuak izanen zirela erabaki zuen
Bizkortze Sailaren taldeak, eta euskararen ezagutzan zuten garapenaren ara-
bera beste 50 pta. sartuko zitzaizkiela kartiletan.

Pedro Diez de Ulzurrunek kontaktuak lortu zituen herri bakoitzean, beti
ere Aldundiaren babesa garrantzitsua zitzaiolarik. Horrela ezinbesteko la-
guntza jaso zuen herrietako apaiz edo maisu-maistrengandik, haiek baitziren,
gehienetan, herrietako eskola adineko nesken zein mutilen zerrendak pres-
tatzen eta bidaltzen zituztenak. Hori dela eta, euskarak irauteko lanean aritu
ziren apaiz eta maisu-maistrak saritzea izan zen irakaskuntzarekin lotuta au-
rrera eramandako beste jarduera mota bat. 1957-1966 bitarteko epean 6.192
haur sarituak izan ziren, ekimen honek hedapen eta garrantzia hartuz. 

Hagitz heterogeneoak izan ziren Euskararen Aldeko Sailak aurrera era-
mandako jarduerak. Garai horretan Nafarroako esparruan euskararekin lotu-
tako kudeaketa ekonomiko guztiaz arduratu baitzen, eta, ahal zuen neu-
rrian, bultzatu ere egin zituen hainbat ekimen, Aldundiaren babesa
–nolabaiteko prestigioa, beraz– emanez. Baina euskarazko irakaskuntzare-
kin lotuta Nafarroako erabaki publikoetan garrantzi handiena izan zuen
akordioa 1967an hartu zuen.
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1967ko Akordioa (Normas para la conservación y fomento del vascuence)

Urte hartan Foru Aldundiak ikastetxeentzat garrantzi handia eduki zuten bi
erabaki hartu zituen aipatu Akordioaren bidez5. Lehenaren arabera, Aldun-
diak ordu erdiko euskara saioa eskaintzen zien euskara ikasi nahi zuten es-
kola adineko neska-mutilei eremu euskaldun edo ia euskaldunetan, beti ere
eskola ordutegitik at. Garrantzia diogu zeren eta argitaratu bezain pronto
Euskararen Aldeko Sailkideak zonalde euskaldunetako ikastetxeetako eus-
kara eskaintzeko eskaerak jasotzen hasi baitziren.

Bigarren erabaki garrantzitsuaren arabera, Príncipe de Viana erakundeak
haurrentzako eskola txikiei edo helduentzako eskolei –Nafarroan sortzen zi-
ren mota horretako ekimenei– diruz laguntzeko ahalmena edukiko zuen:
“3º Se autoriza, asimismo, a la Institución ‘Príncipe de Viana’ para subven-
cionar pequeñas escuelas por zonas, o bien para subvencionar escuelas para
adultos en aquellos puntos de Navarra donde voluntariamente se origine di-
cha iniciativa, (…)”.

Pixkanaka, Nafarroako euskarazko irakaskuntzaren ikuspegia aldatuz jo-
an zen. Ordu erdiko euskara eskola ematetik, euskaraz aurrera eramandako
eskolaurreak agertzera igaro ziren; aldaketa kualitatibo garrantzitsua, zalan-
tzarik gabe. Izan ere, ikastolak baliatuko ziren beren hasieran Aldundiak
ematen zuen aukera horretaz diru laguntza eta bidenabar nolabaiteko babes
ofiziala lortzeko.

“Umeen Deia”: euskal alfabetatzea esparru ez-formalean

“Umeen Deia” Nafarroan argitara ematen hasi zen umeentzako aldizkari-
txoa izan zen, Euskararen Aldeko Sailak (Pin-pan eta Kili-Kili haur aldizka-
riak bezala) babestu zuena. Giro honetan, Aita Felipe Murieta Kaputxinoak,
hizkuntzarekiko kezka horrek bultzatuta, “Umeen Deia” egiteari ekin zion;
“onela, nere ustez joka bear zan erriaren biotza ikutzeko. Aundien arreta
iristeko, aurrak lenbizi gureganatzea zan biderik egokiena” (Clavería, 1964).

1897an jaiotako kaputxino honek euskarari buruz zituen ideiek hizkun-
tzak jasaten zuen zapalkuntzaren ezagutza eta erreakzionatzeko beharra
adierazten digute. Areilzak esandako ondoko honi: “La fé profunda de
nuestra tierra se formula también desde la cuna. Mientras las etxekoandres
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enseñen a sus hijos a rezar en vascuence, el euskera no morirá”, horrela
erantzuten zion Murietak: “Prácticamente tratándose de la conservación del
euskera, el aprender en casa a rezar el euskera no sirve de nada, pues sabi-
do es de todos que después, en el colegio, aun tratándose de colegios dirigi-
dos por personal religioso se les prohibe, e induce, generalmente a rezar en
erdera, con las consecuencias que de ello emanan” (Torres, 1971, 13. or.).

Orduan, herrietan desagertzear zegoen euskararen erabilera ziurtatzeko
Murietak “Umeen Deia” sortu zuen, 1959an hasi zenetik 1966ra, Murieta
bera hil zen arte. Lau orrialde xumez eginiko 65 ale argitaratu ziren, orotara
umeek beraiek idatzitako eta aldizkarira bidalitako 1500 idazlan inguru jaso
ziren. Urte batzuk beranduago, 1963an “Gu Batxiller Euskaldunok” ere ja-
rri zuen martxan, ikasleen idazlanak argitaratzeko, baina bi zenbaki baino ez
ziren egin. Aldizkaritxoak arrakasta handia izan zuela esan dezakegu. Lehe-
nengo urtearen balantzea (1960.ean) egiterakoan 350 ziren argitaratutako
idazlantxoak, zeinetatik %55a Nafarroatik zetorren, %38a Gipuzkoatik, % 4a
Bizkaitik eta Arabatik, eta gainerako Ameriketatik6. 

Umeen Deian jasotako idazlanak informazio iturri interesgarria dugu, ga-
rai hauetan euskarazko alfabetatze praktikak nolakoak ziren ikusteko. Ildo
horretatik zera esan dezakegu: 

• Batetik, 1959-1966 urte hauetan Euskal Herriko herri askotan kristau
ikasbidearen bitartez eskolan gazteleraz alfabetatzen ari ziren umeak
euskaraz ere alfabetatu zirela ikusten dugu, hau da, alfabetatze proze-
su bikoitz bat bide formal eta ez-formaletik. Umeek doktrinari buruz
egiten dituzten aipamenak ugari dira, baita bertan aldizkaritxoa hartu
edo eman dietela eta idaztera animatu direla (adibidez Lezon: “Ikas-
tola bat daukagu, Kristau Ikasbidea, eta irakurtzen, idazten eta kon-
tuak erakusten diguna euskaraz”7 edo Mutrikun: “Egunero eskolara
joaten naiz; andik irten da Parrokiara, Kristau ikasbide ikastera..”). 

• Beste kasu batzuetan, alfabetatze hau, kristau ikasbidetik egin beha-
rrean, eskolatik irten ondoko euskarazko klaseetan egiten da. Hau El-
goibarren (120 ume zituztela agertzen dute informe batetan) edo On-
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darrun (40 ume) gertatzen zen, besteak beste, eta “Umeen Deia”ra
sarritan bidaltzen zituzten idazlanak.

• Bereiztu dugun azken kasua eskolan bertan ematen dena da, hau da,
nahiz eta gaztelerazko eskolak izan zenbaitetan ume euskaldunen
euskal alfabetatzea bultzatzen omen da eta idazlantxoak ere egiten di-
ra: adibide gisa Eibarko “Sagrado Corazon” izeneko kolegioan, edo
Betelun: “Gaur ikastetxetik oso alai etorri naiz: maistrak agindu digu
Umeen Deia´ra zerbait bialtzeko. Oraindik ere ez dakit zer esan, nik
ekarri deten pozakin.”, edo Albisturren ume ezberdin bik idatzitako
bi pasadizoak: “Maistra eta eskola berriak ditugu orain, eta pozik joa-
ten gera eskolara. Maistra euskalduna, ona eta elizkoia daukagu...”;
“Orain ez daukagu ikastolara joaterik; lengo maistra toki berrira alda-
tu zaigulako, eta berriaren zai gaudelako. Ikastola ere berria egiten asi
zaizkigu, ta maistra berria euskalduna izango bagendu, poztuko gina-
teke euskeraz ikasteko”.

Hiru bide hauetatik etorritako alfabetatze “ez-formalak”, kristau ikasbi-
dean, euskarazko klaseetan eta maistra euskaldunekin eskola arruntetan,
euskararekin lotura bat mantentzeko balio izan zuen eta aldizkaria, kasu ho-
netan, dinamizatzeko eta ume euskaldunak elkarren komunikazioa gauza-
tzeko oso baliagarria izan zela pentsatzen dugu, besteren ezean ere balio
omen baitzuen. Hona hemen Arrua-Goiako 13 urteko neskato baten mezu
itogarria: “Zerbait bear genduan umetxo euskaldunak euskeraz ez aztutze-
ko. Bildur naiz neskatxoak galduko ote degun gure errian euskera maitea.
Maistrak erdaraz lenbailen ikasi dezagun edo euskeraz itz egitea galerazi di-
gu; ta eskolan ez ezik, kalean ere erdera darabilkigu. Jarraitu Umeen Deia
guri bidaltzen euskeraz leitzen ta eskribatzen ikasteko”. 

3.2. Baionako “Journées Pédagogiques pour l’enseignement du basque”
eta IKAS elkartea: euskara eta eskola Iparraldean

1959.eko abuztuan “Euskaltzaleen Biltzarra” eta “Eskual Kulturaren Alde”
erakundeek euskararen irakaskuntzari buruzko jardunaldi batzuk antolatu
zituzten Baionan, “Journées Pédagogiques pour l´enseignement du basque”
hain zuzen.

Ekimen honen abiapuntua euskarak Ipar Euskal Herriko eskoletan ja-
saten zuen mesprezuak eta bazterkeriak eraginiko kezka izan zen, eta Eu-
ropan eta UNESCOk emaniko elebitasunari buruzko irizpideekin bat
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eginik irtenbide posible eta harmonikoagoak aurkitzea izan zuten helbu-
ru. Honelaxe adierazten zuen Louis Dassance-k, Jardunaldi hauetako
aurkezpenean:

“Malheureusement, bien loin de chercher à utiliser cette dernière (le
francais) pour mieux faire pénétrer l´instruction dans les masses rurales, la
méthode employée trop souvent pour implanter l´usage de la langue francai-
se a consisté à livrer una lutte sévère à la langue maternelle, en prohibant et
méme sanctionnant l´usage (souvenez-vous du signe, délateur, quón appelait
aussi chez nous l´anti-basque ou l´anti... et prenai parfois la forme d´un bá-
tonnet: ziria), en la déconsidérant enfin au nom du progrès et de la civilisa-
tion, jusqu´à faire naitre chez ceux que continuaient à s´en servir un vérita-
ble sentiment de leur infériorité” (Dassance, 1959).

Estatu Frantsesean, errealitate bertsua jasaten zuten beste herri batzuek
harrezkero “Mouvement Laique des Cultures Régionales” izenekoa eratu-
ta zeukaten. Ekinbideen artean, ondoko eskaerak azpimarra genitzake: hiz-
kuntz zapalkuntzak zuen eragin negatibo eta kaltegarria azpimarratzea, Eu-
ropako herrialde batzuek hizkuntz gutxiesteekiko zeukaten jokaera
positiboa eredu hartzeko eskatzea eta UNESCOk “La langue maternelle
est pour chacun un moyen naturel d´expression, et que l´un des premiers
besoins de l´individu est de développer pleinement sa capacité d´expres-
sion” zioen aldarrikapena betetzea. Ildo hauetatik, beraz, lanean hasiak zi-
ren (Narbaits, 1959).

Ipar euskaldun hauek, Frantzian eta Europa osoan ari ziren bertoko hiz-
kuntz eta kulturaren defentsa mugimenduekin bat eginda, eta, elebitasuna-
ren beharraz arduraturik, euskal maistra eta maisuengana heldu nahi izan
zuten ama hizkuntza errespetatzen zuen hezkuntza praktika burutu nahian.
Jardunaldiak helburu hau gauzatzeko tresna egokia zen, zalantzarik gabe.

Jardunaldi hauetan bildu ziren berrehun bat irakasle guztien artean, gaur-
daino iritsi den IKAS izeneko elkartea antolatzea erabaki zen, eta hiru hel-
buru zehaztu zuten sortze momentu honetan, alegia: 

• provoquer, d´encourager, d´aider matériellement et moralement toutes
initiatives ayant pour but l´enseignement du basque à l´école et l´enseig-
nement par le basque à l´école;

• fournir à tous établissements d´enseignement public ou privé, les moyens
de mettre en practique l´enseignement de la langue basque, son utilisa-
tion pour l´étude des disciplines traditionnelles, l´enseignement de tout
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ce qui trait à la culture populaire au Pays Basque (théatre, musique, dan-
se, folklore, histoire, géographie.);

• d´une manière générale, de mettre les enseignants en mesure d´utiliser à
l´école la langue basque et tous les éléments de la culture basque”.

Beraz, Iparraldean ere hizkuntza eta hezkuntza bikotea ekimen ezberdi-
nak egiteko abiapuntua bihurtu ziren. Ez dakigu euskara eskoletara hurbil-
tzeko ahalegin hauek zein alfabetatze motatan itzuli ziren, ez dugu datu
kuantitatiborik ere, baina IKASek bere asmo horretan jarraitu zuen eta argi-
tarapen batzuk ere kaleratu zituen.

3.3 Donostiako etxe eskolak

Orain artekoaz gain, badugu ikastolen mugimendua sortu aurretiko beste es-
perientzia bat ere: etxe eskolak. Izan ere, gerraurreko euskal eskolagintzak
sortutakoak segida xume eta isila izan zuen, nagusiki Donostian, 40. hamar-
kadaren erdialdetik aurrera. Bi maistra euskaldun aipatu behar dira espe-
rientzia horren protagonista gisa: Elbira Zipitria eta Mª Dolores Goia. Biak
Donostian irakatsi arren, ez du ematen elkarren arteko harremanik zutenik,
alabaina biek bazituzten ezaugarri komunak:

• Gerraurrean ikasitako eta aritutako maistra tituludunak izan ziren
biak.

• Eskola zabaltzeko, gerraurrean existitzen zen “eskola eredu” batez
baliatu ziren: bederatzi urte baino gutxiagoko umeak eskolatzeko
nahikoa zen maistra titulua zuen pertsona batek lokal bat eskuratu eta
ume talde bat batu, gurasoek ordaindutakoa soldatatzat hartuta. Be-
deratzi urte betetzean ikasle horiek “ingresoko azterketa” gainditu
behar zuten eta handik aurrera ikastetxe publiko edo pribatuetan es-
kolatzen ziren. Sarri askotan maistra hauek euren etxeetan bertan an-
tolatzen zituzten eskolatxoak.

• Biek irakasten zieten euskaraz euskaldun umeei, bederatzi urte bete
arte. Euren eredu pedagogikoari erreparatu ezkero gerraurreko eus-
kal eskolaren ezaugarriekin egiten dugu topo: euskara eta euskal kul-
tura (folklorea, historia, geografia...) curriculumaren ardatzak dira; er-
lijiotasunari garrantzia; Eskola Berriko teorien eragina (Decroly,
Montessori...).

• Elbira Zipitriaren kasuan geroago sortuko zuten ikastolekin harreman
zuzena aurkitzen dugu. Bere eskolatxoan urte betez ikasten egon on-
doren zenbait maistrak zabaldu zituzten euren etxe eskolak nahiz eta
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apurka-apurka Zipitriaren eredutik aldentzen joan ziren ikastolak
izango zirenetara gehiago hurbilduz.

• Elbira Zipitria 1946tik 1969ra eta Mª Dolores Goia 1951tik 1975era
aritu ziren etxe eskola hauetan irakasle.

Ikusten denez etxe eskolak iraupen luzeko esperientziak dira. Kuantita-
tiboki oso esanguratsuak ez badira ere (sei edo zortzi etxe eskola baino ez
dugu ezagutzen) kualitatiboki garrantzitsuak dira arrazoi ezberdinengatik:

– Euskalduna zen oro debekatuta zegoen garaian, emakume hauek ume
euskaldunak euskaraz hezi zituzten. 

– Epe autarkikoaren kolpea pairatzen ari zen euskarazko irakaskuntzari
gerraurreko hezkuntza metaketa teoriko eta praktikoa mantentzeko
parada eskaini zioten, gal ez zedin. Zentzu horretan etxe eskoletan
praktikatzen den heziketak (aktiboa, bizia, ikasleengan zentratua,
zientifikoa...) ez du zerikusirik eskola ofizialean zebilen nazional-ka-
tolizismoaren praktikarekin.

– Esperientzia hori mantenduz gerraurrekoa ezagutu ez zuen belaunal-
di berriari komunikatzeko aukera ahalbidetu zuten, eskola frankistaz
bestelako eskolak ere posible zirela erakutsiz.

– Esperientziaren komunikazio hau, behin belaunaldi berriaren eskue-
tan eta testuinguru ideologiko, politiko, ekonomiko eta sozial berrie-
tan txertatu ostean ikastolak sortzeko ezinbesteko oinarria gauzatzea
erraztu zuen.

Etxe eskolek iraupen ezberdina izan zuten, zeren haietako bakoitzaren
atzean lanean zeuden andereñoen ibilbideak oso ezberdinak izan baitziren
(batzuk sortzen hasi zen eredu berriarekin berehalaxe egin zuten bat eta
ikastolagintzan sartu ziren; beste batzuk, beranduago, ordea, 1970.eko lege-
ak agintzen zuena ezin betez eta eskola sistemaren baldintzapen berriei ezin
egokiturik). Hala eta guztiz ere euskal eskolagintzarako funtsezko espe-
rientzia izan ziren, gure aburuz, goian aipatutako arrazoiengatik. 

Azaldu ditugun ekimen hauen ondorio gisa zera esan nahi genuke, Eus-
kal Herri osoan zehar 60. hamarkadan hain indartsu sortu zen ikastolen mu-
gimendu hori baino lehenago euskal hezkuntzaren barruan neurri handiago
edo txikiagoan saio ezberdinak egiten ari zirela, euskal gizartean zegoen
euskararekiko kezkaren seinale borobila zirela, eta hauek, esperientzia ezlo-
tu, isolatu eta ezberdin hauek euskal eskola saio berri eta sustraitu bat iza-
teko markoa ezarri zutela. Esperientziok sakabanaturik daude, ez daukate

IDOIA FERNANDEZ ETA IRENE LÓPEZ-GOÑI

458



euren arteko koordinaziorik eta batasunik; ume euskaldunak euskara gal ez
zezaten bideraturik zeuden, hau da, egoera sozio politiko zapaltzaile batean
hizkuntz eta kultur nortasuna gordetzeko, mantentzeko, kontserbatzeko
sortu eta bakoitza bere inguruan bizirauten saiatzen zen, ez besterik. Ez-
berdinak izanen dira, ordea, ikastolen mugimenduak izanen dituen ezauga-
rriak, ondoko erkaketan ikusi ahal izango duzuenez.

Etxe eskola Ikastola
Euskalduna Euskalduna
Nekazal giroaren defentsa Hiritartzea eta modernatzea
Hizkuntzaren kontserbatze funtzioa Hizkuntzaren kontserbatze- 

eta berreskuratze-funtzioak
Baserriko hizkera Euskara batua
Arraza, erlijioa, ohiturak 
eta hizkuntza ## Nazioa Hizkuntza ## Nazioa
Erlijiotasuna Sekulartutakoa
Emakume sareak Mistotze prozesuak
Andereñoa ## Ama funtzioa Andereñoa ## Egile soziala. 

Emakume berria
Eskola ## Familiaren luzapena Eskola ## herrigintza

4. 60. hamarkadako bidegurutzea: 
ikastolen mugimendua abian

Atal honetan frankismoan garatutako gertakari eskolar nagusia aztertuko du-
gu, ikastolen mugimendua hain zuzen. Horretarako lehenengo eta behin 60.
hamarkadan Euskal Herrian egon ziren aldaketa nagusiak (ideologikoak, po-
litikoak, kulturalak) aztertuko ditugu, jarraian mugimenduaren sorrera eta
ezaugarri orokorretara hurbilduko gara, azkenik Nafarroako kasua zehazkia-
go aztertzeko. Honela gertakari honen ikuspegi zabala bereganatzeko auke-
ra izango dugulakoan.

4.1. Euskal Herriaren baitako aldaketak: ezinbesteko aipamenak.

Nola sortu zen ikastolen mugimendua? Zeintzuk izan ziren haren motorrak?
Aurreko ataletan ikastolak hutsetik ez zirela sortu utzi nahi izan dugu age-
rian, gerraurrean eta frankismoko epe autarkikoan hezkuntza esperientzia
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ezberdinak, handiak bere txikitasunean, gertatu zirela eta sortuko zen ikas-
tolari izaera eta “historia” eman ziotela. Hala ere, ikastola ez da, izatez, bes-
te gainerako esperientziak bezalakoa, bere ezaugarri propioak ditu eta segi-
tuan haiexei ezarriko diegu arreta. 

Hizkuntzaren ikuspegitik frankismoko epe autarkikoan, orokorki, gara-
tutako euskal eskolagintza euskararen mantentze zereginetan kokatzen ba-
genuen, ikastolen mugimendua, aitzitik, hizkuntzaren gordetze funtzio ho-
rretatik (euskaldunek euskaraz ikasi) berreskuratze funtzio batera igaro zela
azpimarratuko genuke lehenik eta behin. Modu honetan ikastolak euskal-
dunak eta erdaldunak euskaraz alfabetatzera abiatu ziren, hizkuntzaren
errebindikazio soziala diskurtso osoaren ardatza bihurtu zutelarik. Funtzio
aldatze honek gordetze funtzioaren murrizketak gainditzea ahalbideratu
zuen, eta murrizketa esan dugu zeren euskaldunak soilik alfabetatzera abiat-
zen baitziren. Ikastolen bitartez, ordea, ume erdaldunen euskalduntzea
bultzatzen hasten denean, oso eragin ezberdinak dituen fenomenoaz ari ga-
ra: berreskuratzeak gordetze funtzioak eraginda ez zeuden sektore sozial be-
rriak bereganatzea suposatzen zuen, beraz, zabalkunde lana. Euskal eskola
ume euskaldunentzako izatetik erdaldunak ere euskalduntzeko izan behar
duelako ideia barreiatu zen euskal lurraldeetan, naziogintzaren giltza bihur-
turik.

Funtzio aldaketa honek, gainera, badu irakurketa ideologikoa ere. Gora-
go frankismoaren bigarren epe teknokratikoan suertaturiko aldaketa ekono-
miko, politiko eta sozialak aipatzen genituen, eta, horiek Hego Euskal He-
rriko bizitzan eragin handia izan zuten arren, badaude gure herrian bertan
suertaturiko beste aldaketa ezberdinak ere, ikastolen mugimenduaren so-
rrera eta hedapen azkarra ulertzen laguntzen digutenak. Euskal Herriko al-
daketa hauek 50. hamarkadaren erdialdean antzematen hasi ziren lehenen-
go EKIN eta 1959an ETAren sorrerarekin. Ezin gatzaizkio hemen gai horri
lotu, baina esan dezagun ordura arteko nazionalismoari geldotasuna atxiki-
tzen ziotelarik eta haiekiko tira-bira ugari izan ostean nazioaren kontzeptuan
esanahi erabat berria ekoiztu zutela. ETAren sorrerak Aranak ezarritako
pentsamendu nazionalistaren birformulatzea ekarri zuen, lehenengo garaian
arrazak betetzen zuen tokia etniak eta hizkuntzak bereganatu zutelarik. Era
honetara hizkuntzak izpiratu egiten du nazioa, eta hizkuntzaren ikuspegitik
abiatzen da nazioaren eraikuntza. Txillardegik, ETAren sortzaileetako eta
hizkuntzaren funtsezkotasuna oinarritu zuenetakoa, horrela adierazten zuen
1966an “Horiek horrela hau esan dugu: euskarak hortaratu duela Euskal
Herriaren oinarrizko izakera edo nazio jite berezia. Baiña hau, asko izanaga-
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tik ere, ez da dana. Ondoko lerroetan agertuko dan bezala, hizkuntzak ema-
ten baitu ere herritasun giroa, herritar kontzientzia, ahaidetasun ustea, he-
rrikidetasuna, edo aberkide anaitasunik iraunkorrena” (Txillardegi, 1966).
Kontzeptu dinamiko honetatik, euskalgintza eta nazio eraikuntza bilduta
agertuko zaizkigu, herri nortasuna eta hizkuntz nortasuna bana ezinezko
errealitateak, eta bide horretan euskalduntzea, edo euskararen ikaskuntza
irakaskuntza, ekintza politikoaren oinarrizko lanabesa.

Nazioaren muinaren lekualdatze honek, arrazatik hizkuntzara, berebizi-
ko garrantzia du, zeren nazionalismo tradizionalean euskalduna izatez eta
odolez zen bitartean formulazio berrian euskalduntasuna hizkuntza ikasiz
edozeinen esku egon ahal baitu, Gurutz Jauregik ohartarazten digunez:

“Cabe añadir que la sustitución del concepto de raza por el de etnia es-
tablece un desplazamiento de las coordenadas biológicas, genético-heredi-
tarias, en favor de las coordenadas lingüístico-culturales. En resumen, se
produce una sustitución de la idea de grupo social, que mantiene particula-
ridades físicas hereditarias homogéneas, por el de grupo social, cuyos
miembros participan en la misma cultura. La homogeneidad de las particu-
laridades físicas es sustituída por la homogeneidad cultural, cuyo pilar bási-
co es la lengua” (Jauregi, 1981, 160. or.).

Hau funtsezkoa da ikastolen mugimendua ulertu ahal izateko, bi arra-
zoiarengatik. Batetik ikastola ez baita mugatzen “berez” edota beren ezau-
garri biologiko eta genetikoen ondorioz euskaldunak diren horiek euskaraz
heztera, baizik eta Euskal Herrian bizi den eta nahi duen edozein pertsona
hezten baitu. Eta bestetik ikastola ez baita soilik euskaraz irakasten duen
eskola, baizik eta herri nortasuna eta nazioa oinarritzeko eta finkatzeko sor-
tu egiten den baliabide bat; ikastolan parte hartzea, euskal eraikuntzan ari-
tzearen sinonimoa da, eta argi daude honek dituen inplikazio politikoak.

ETA, Euskal Herrian suertatzen ari ziren maila politiko ideologikoko be-
rrikuntzatzat hartu badugu, badugu ere koordenada kulturalaren azterketa
egiteko beharra, 60. hamarkada hau ezagutu ahal izateko. Bi koordenada
hauek bereiztea zaila izaten da batzutan, goian esan dugun guztiagatik, eta
muga zehatzak analisietan bakarrik ezarri ahal izango ditugu.

Egoera kulturalari dagokionez, 1956. urtea giltzarritzat hartua izan da, or-
duan Parisen Munduko Euskal Biltzarra eta Arantzazuko Bilera ospatu bai-
tziren. Lehenengoan, PNVren erbesteko estrategiaren porrotaren ondoren,
belaunaldi gazteak, beste ahots batzuekin batera, euskal instituzioek euska-
rarekiko zeukaten axolagabekeria salatu zuten, urte batzuk beranduago
Krutwigek “Vasconia” (1962) liburuan idatziko zuen bezalaxe: “han llegado
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los seguidores del nacionalismo a convertirse en los más abominables ene-
migos de la lengua vasca”. Arantzazuko Bileran, ehun bat euskaltzale bildu-
ta, euskara batuaren beharraz eta hizkuntz normalkuntza euskara zaharrean
oinarritzeko beharraz eztabaidatu eta erabaki izan zen, hizkuntz batasunaren
bidean funtsezko erabakiaren aurrekari gisa. 

4.2. Ikastolen mugimendua: sorrera eta ezaugarri orokorrak

Orain arte ikastolen inguruan antzeman daitezkeen baldintza lagungarri ez-
berdinez aritu bagara, orain mugimendua bera aztertzea dagokigu. Ikastolak
txanpinoiak bezala han-hemenka jaio zirela esan ohi da, nolabait gertakari
honen bat-batekotasun eta hedapena esplikatu nahian. Metafora, bere neu-
rrian hartuta, baliagarri izan daitekeelakoan gaude gu ere. Ez baitzen egon
aldez aurretiko plangintza bat, baizik eta gizarte kezka zabala eta atxikitze-
ko bide xume bat (hastapenetan etxe eskolek beraiek eskaintzen zutena).

Azterketa soziologikoek maiz aipatu izan dute euskal nazionalismoaren
barruan, eta zentzu berean euskalgintzan ere, ezaugarri nabarienetako bat
komunikazio sareen dentsitatea izan dela, hau da, ikastola sortzeko guraso
talde txiki bat biltzen zen une beretik bazegoen etxe eskola esperientziaren
bat edota ikastolaren bat zuzen edo zeharka ezagutzen zuen partaideren bat.
Komunikazio sare hauek, gainera, belaunaldi berriaren partaideez gain ge-
rraurreko pertsonez ere osatutakoak ziren, beraz belaunaldien artekotasunaz
ere baliatzen zen. Noski, erreferentzia puntu hau funtsezkoa zen bai ikasto-
la martxan nola jarri jakiteko, zein andereño euskaldunak aurkitzeko, hau
izan baitzen hastapenetako arazo larrietako bat.

Baina hori ez zen nahikoa. Ikastolak banan banaka herri bakoitzean era-
tu izan balira, besterik gabe, ez ziratekeen iritsiko iritsi diren tokira, eta gu-
re aburuz arrakastaren gakoetako bat gizarte mugimenduaren forma hartzea
izan zen, hau da, elkarlan komun eta hedatua eta elkarren arteko koordina-
keta. Ikastolek, etxe eskolak ez bezala, mugimendu bat osatu zuten zeren
hastapenetatik “proiektua zabaltzeari” ekin behar ziotelarik elkarlanean ha-
si baitziren, egitura ez formalez osatuta baina eraginkorra zen elkarlana. Me-
kanismo hauek oso hasieratik zehaztu ziren eta F. Basurkok deitzen duen
ikastola kontzientzia sortzeko eta birsortzeko eraginkorrak izan ziren. 

Ikastolek mugimendu sozial bat osatzen dutela esaten dugunean ideia
batzuk azpimarratu nahiko genituzke. Lehenengo eta behin, gizarte zibile-
an eratzen den fenomenoa dugu, non sistematik ezarri nahi den zerbaiti (es-
kola eredua) erantzuna ematen zaion; ez dago, beraz, gizartearen instituzio-
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etan kokatuta eta ondorioz bide ofizialetik kanpo eratzen da. Esku hartze
soziala arautzen duten instituzioetatik kanpo, edo sistematik at, ibiltzean,
helburuaren eginkizuna egile sozialengan ezarrita gelditzen da, partaide
guztien ekarpena eta elkarlana dinamikaren gakoa bihurtzen direlarik.

Ikastolaren hastapenetan komunitate eskolarra osatzen duten estamentu
guztien partaidetza ekintzailea dugu, guraso, irakasle, ikasle eta laguntzaile-
ena. Erakundetu gabeko egoera parte hartzaile honetan, zeinean aldaketa
eta eraiketarako joerak ekintza sozialaren norabide bihurtzen diren, eskola-
ren behar guztiei erantzunak ematen hasi ziren ikastolak. Horrela, finantza-
bideak eta azpiegiturak jorratu, irakasleria berria formatu, ideologia oso bat
eraiki, pedagogiaz hausnartu eta proiektuaren gizarteratze eta legitimazioa
burutu ziren.

“Ikastolagintza” honek eskola ideia bera irauli zuela esatea derrigorrez-
koa da, kuantitatiboki zein kualitatiboki eskola berrituz eta portaera herri-
koiak eta parte hartzaileak eskuratuz. Honetaz aparte, eta gizartearen ikus-
pegitik begiratuta, ikastolen mugimenduak bestelako mugimendu sozialak
ere eragin zituen (ez erantzun soil bezala ulertuta baizik eta nahasturiko
erreakzio sozialen zentzuan) 60. hamarkadako mobilizazio orokorraren mar-
koan garrantzi berezia hartuz.

Ikastolak, nahiz eta gizarte kapitalistaren eskola ereduak mugatuta agertu,
“nortasun kolektiboaren enkodapen kulturalean” esanahi garrantzitsua duela
esaten digu ikuspegi soziologikoak, “ezberdintasuna” ekoizteko baliagarria
izan zen neurrian. Ikastolak, nahiz eta eskolaren esparruan bakarrik erabaki,
gizartearen beste maila askotan ere islatzen da, etengabe elkar elikatuz:

“En la densa vida social del País Vasco, la ikastola y sus miembros son un
centro referencial, donde los sectores nacionalistas acuden o miran, e incluso
las organizaciones políticas captan algunos de sus militantes. Es un signo de
afirmación, frente a la agresión a los símbolos vascos, y un enlace para la co-
municación de experiencias e información socialmente significativa sólo para
Nosotros ”. (..) Si la lengua es simbólicamente la base de la nacionalidad vas-
ca y la ikastola la institución que trata de salvaguardar la lengua y, por tanto,
la cultura, parece lógico que ésta se transforme en el eje vertebrador de la re-
cuperación cultural”(Gurrutxaga, 1985, 260.or.).

Honetaz aparte botere eta bide ofizialetatik kanpo garatu behar izan zi-
ren, proiektuaren biziraupenerako tresna paraleloak (irakasleriaren forma-
zioa, materiala didaktikoaren ekoizpena, ikastoletako laguntzaileen bidezko
finantzabidea...) eta parte hartze modu horizontalak mugimenduaren moto-
rrak bihurtu zirelarik.
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Gauzak honela Bilbon (1957), Hernani, Pasaia, Andoain, Donostiako
Santo Tomas Lizeoa (1961), Elgoibar, Irun, Deustu (1962), Orereta, Lazkao,
Algorta, Gasteiz (1963), Iruñean (1963.ean zabaldu eta poliziak itxi ondoren,
1965.ean berriro hasi zen). Haien atzetik hainbat, 1969.ean Iparraldean Se-
askaren sorrerara arte. Une honetan ikastolen mugimenduak nazioaren es-
parrua bereganatu zuen, mugaz bi aldetara bere eginkizuna hedatu bai-
tzuen.

Zentzu horretan zehazkizun bat azpimarratu nahi genuke, zeren Euskal
Herria nazio bat eta herri bat den arren, administrazio eta egitura politiko ez-
berdinen eraginpean garatzen baitu bere eskolagintza. Eta ikastolak gerta-
kari bateratua jotzen dugun arren, badaude egon tokiz tokiko ezaugarriak ai-
patu egitura administratiboaz gain, besteak beste. hizkuntza egoera, gizarte
historia eta aldagai ekonomiko eta kulturalak. Aldagaiok erritmo eta ezauga-
rri propioak ezarri dizkio ikastolen mugimenduari, eta, 1960-1975 bitartean
ikastolen mugimenduaren eraketa eta hedapenarena dela baiezta dezake-
gun ere, 1975etik aurrera Euskal Herriko mendebaldean mugimenduaren
erakundetze eta normaltze prozesua hasi zela esan genezake, ez ordea Na-
farroa Garaian eta Iparraldean non erakundetze prozesuak bide ezberdinak
hartu baitzituen. Zeren gizarte mugimendu guztietan bezalaxe, ofizialtasu-
netik at sortuta arrakasta lortu ezkero botere gune ezberdinetatik onesten
hasten da batzutan hastapenetan zeukaten helburua (euskarazko irakas-
kuntza) erakundeek beraiek bere egin arte. Ikuspuntu honetatik azaldu be-
har da, gure aburuz, gaur egun ikastolen mugimenduan dauden erakunde-
tze prozesu eta une ezberdinak (Nafarroan, Euskal Elkarte Autonomoan eta
Iparraldean), beti ere mugimenduko partaideentzat euskal eskolaren ametsa
oraindik eginkizuna dela ahaztu gabe.

4.3. Ikastoletako Erakundetze Prozesua Nafarroan

Nafarroako Aldundiaren jarrera ez da beti berbera izan, eta anitzetan uler-
tzen ere zaila suertatu dela esan daiteke. Foru Aldundiak euskara eta eus-
kararen irakaskuntzarekiko izandako jarreretan une ezberdinak atzeman di-
tugu. Franco hil aurreko garaietan ekimen interesgarri batzuk eraman zituen
aurrera, bereziki Euskararen Aldeko Saila sortzea Príncipe de Viana erakun-
dearen barruan, eta ikastolen sorrera prozesuan biziki interesgarria izan zen
1967ko akordioa; horren arabera, Aldundiak haur txikientzako euskarazko
eskolaurreak ekonomikoki babestu zituen. Akordio horren kariaz, nafar ge-
ografian zehar sortzen hasi ziren ikastolek nolabaiteko babes ofiziala izan zu-
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ten eta, bestalde, zonalde euskalduneko hainbat ikastetxetan hasi zen eus-
kara eskaintzen eskolaz kanpoko jarduera moduan, horretarako ere Aldun-
diak diru laguntza txiki bat ematen zuen. Hala ere, aipatutakoak kenduta,
Estatuarekiko mendekotasuna da nagusi. 

1972an euskara irakaskuntzan sartu ahal izateko oinarriak onartu ziren.
Oinarri horiek ikastolei abantailak baino gehiago eragozpenak ekartzen ziz-
kieten arren, irakaskuntza publikoan lehen eskolaurre elebidunak ezartzea
ahalbidetu zituzten. Bi urte pasa ondoren, Aldundiaren Hezkuntza Zerbi-
tzuak Elebitasun dekretu baterako zirriborro interesgarria proposatu zuen,
Estatuaren erabakiaren mende utzita, gauzatu ez zena.

Frakismoaren ondorengo garaia, 1975-1979 bitartekoa, ikastolentzat
ziurtasunik gabeko garaia dugu. Foru Erakundeak bere egitura administra-
tiboak definitzen ari zenean, aurrera eta atzera jo zuen: Irakaskuntza publi-
koan euskara sartzeko proposamen ahula egin bazuen ere, 1977an ikastolen
kontra jo zuen zuzenean, eta horrek eragin zuen NIEren sorrera. Elkarte
honen inguruan bildu ziren ikastola handiak eta txikiak, hirikoak nahiz he-
rrikoak, eta funtsezko papera jokatu zuen Aldundiarekin izandako harre-
manetan.

Jaiotzatik, ikastolek behar zuten garapen instituzionala eskatu zioten na-
far Erakunde gorenari, hala ere, lekuan lekuko udalei ere erakundetze pro-
posamenak egin zitzaizkien eta bi kasutan ikastolak udalekotzea lortu zen.

Paradoxikoa bada ere, Francoren heriotzarekin Hego Euskal Herriko
mendebaldeko lurraldeetan euskararen kontrako zapalkuntza bukatzen has-
ten denean eta ondorioz, ikastolen egoera hobetzen hasten denean, Nafa-
rroakoetan kontrako norabidea hartzen da. Hots, Nafarroan euskarak eta ho-
rren irakaskuntzak frankismoaren garaian nolabaiteko “babesa” zuen
bitartean geroz eta garai zailagoak bizitzera dator azkeneko hamarkadetan,
Euskal Autonomia Erkidegoan zapalkuntzatik nolabaiteko normalkuntzara
igaro den bitartean.

Bestalde, Estatu espainolak Hego Euskal Herriko beste probintzietako
ikastolei 1977an onarpen instituzionala eman zien arren, Nafarroako ikasto-
lei ez zitzaien eskaini, Madrilen urte hartan hitzartutakoa Nafarroan ez bai-
tzen beste euskal probintzietan burutu zen eran gauzatu. 

Hala eta guztiz ere egoera politikoak aldaketak ikusiko ditu. Lehen hau-
teskunde demokratikoen ondoren, 1979an Foru Aldundirako bozkaturiko
bost ahaldunetatik bi euskaltzaleak eta ikastoletako gurasoak izanik, euska-
razko irakaskuntza beste trataera mota bat hasi zen jasotzen, nahiz eta ikas-
tolek ekonomia arloan eta erakundetzeko zituzten arazoak konpondu ez zi-
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ren. Herriak, euskararen inguruko gaiak (elebitasun dekretua, euskal esko-
la publikoa, euskal Unibertsitate barrutia...) errebindikatuz kaleetara behin
eta berriro atereaz, euskara irakaskuntzaren garapena bizkortu zuen. Une
honetan suertatzen da ikastola kopuruaren dentsitaterik altuena, 42 izatera
iritsi baitzen. Baina Aldundiak ez zuen deus berririk proposatuko; haatik,
herriaren errebindikazioen ondorengo proposamen ahulak egin zituen, beti
ere euskarazko irakaskuntzarekiko Estatuaren mendeko erabakiak hartuz.
Nafarroako Parlamentuak 1980. urtean hartutako bi erabakiekin ikusten
ahal dugu horren adibide garbia. Lehen akordioaren arabera, euskararentzat
ofizialtasuna aldarrikatu zuen, eta bigarrenaren kariaz, ikastolentzako esta-
tutu berezia proposatzen zen, non ikastolek aurrera eramanen zituzten pro-
gramekiko erantzukizun zuzena Aldundiak berak izanen zuen. Ez batak eta
ez besteak ez zuten Hezkuntza Ministerioaren iritzia jaso, beraz, ez ziren
gauzatu. Laurogeiko hamarkadan nafar ikastolen egoera administratibo ani-
tzarekin egiten dugu topo:

– Iruñeko bi ikastolak Ministerioaren aurreko baimenarekin ari ziren la-
nean (1970. urtean Ministerioak baimendu zituen bi ikastolak, alegia) 

– Udalekoturiko beste bi ikastolak 
– Eskolaurre soilak ziren ikastolak, herrietatik sakabanatuta eta Aldun-

diak diru apur bat ematen zienak
– Oinarrizko Hezkuntza Orokorra hasita, inolako baimenik gabe, egoe-

ra alegalean zeuden ikastolak.

Aldundiak borondate politiko falta agertu zuen ikastolak erakundetzeko
prozesu osoan eta, emeki, bere izaera publikotzat jotzen zuten arren, sare
pribatuan sartzen joan ziren Eskola Kartilak eskuratu ahal izateko. Euskara-
ren Legea (1986) indarrean jarri zenean, ikastetxe publikoei legearen men-
dean egoteko bide ofiziala ireki zitzaien; hainbat ikastolari, ordea, paradoxi-
koa bada ere, lege horren kariaz, “alegalak” jarraitzeko bide “legala” ezarri
zitzaien. Beraz, Nafarroako euskararen berreskuratze prozesuan ikastolak
funtsezko elementuak izan badira ere, ez dute lortu behar zuten errekono-
zimendua nafar erakundeen aldetik.

XXI. mendearen hasieran Nafarroan oraindik legeztatu gabeko ikastolak
ditugula, hegoaldeko ikastetxe publikoetan haurrek ezin dutela D ereduan
ikasi, eta euskara UPN alderditik jasotzen ari den diskriminazio tratu iraun-
korra ikusirik, aztertu dugun garaian eman ziren aurrerapauso garrantzitsuak
izoztuta gelditu direla ondorioztatzera iritsi gara eta, maleruski, atzera joaten
ari garela usteko gero eta datu gehiago ditugu.
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Ikastoletako ikasle kopuruaren bilakaera

Euskal
Gipuzkoa Bizkaia Nafarroa Araba Iparraldea Herria

64/65 520 54 22 596
69/70 5.770 1.958 348 171 8 8.255
70/71 8.181 2.591 765 334 14 11.885
71/72 10.673 3.157 950 376 47 15.203
72/73 13.245 3.755 1.377 486 101 18.964
73/74 15.272 4.938 1.631 677 175 22.693
74/75 17.971 5.822 1.892 1.026 225 26.936
75/76 21.325 8.634 2.158 1.429 305 33.851
76/77 25.314 10.977 2.621 1.812 341 41.065
77/78 29.652 13.422 3.094 2.654 382 49.204
78/79 31.423 14.875 3.744 3.293 390 53.725
79/80 34.733 16.136 4.909 4.277 474 60.529
80/81 37.145 17.157 5.369 5.086 516 65.273
81/82 39.128 19.107 5.727 5.509 564 70.035

Laburpena

Kapitulu honetan aztertu dugu Euskal Eskola bilatzeko bidean euskaldu-
nok sortutako mugimendurik garrantzitsuena: ikastolena. Gerra Zibilaren
aurreko zein ondoko urteetan sortutako Euskal Eskolak ikusi ditugu baina
bereziki sakondu dugu 60. hamarkadan, frankismoan beraz, Euskal Herri
osotik eratzen hasten den ikastolen mugimendua. Fenomeno hau zein Ipa-
rraldean zein Hegoaldean suertatu zen. Ikastolen sorreran agertzen ahal
zaizkigun zioen artean bi izaeretakoak azpimarratu nahiko genituzke: Esta-
tuko eredu pedagogiko zaharkituaren kontrako erreakzioa eta une horretan
euskal gizarteak euskararentzat eskatzen zituen esparru berriak eta bizien
aldarrikapena. Hasiera batean alegaltasunean sortzen dira, babes ofizialik ez
dutela eta erakundetze prozesu ezberdinak gauzatuko dira Iparraldean eta
Hegoaldean. Hemen, Estatuko Konstituzioa onartuta, banaketa administra-
tibo berria eratzen hasten denean. Nafarroakoek hasiera batean Aldundiaren
aldetik nolabaiteko babesa eduki bazuten ere, Francoren heriotzaren ondo-
rengo garai latzak pasatu behar izan zituzten, eta XXI mendea hasiko dira
erakundetze prozesua erabat taxutu gabe dutela.
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Ariketak

1. 1920ko uztailaren 18tik eta 25era bitartean, Iruñean Eusko Ikaskuntzako
Bigarren Biltzarra burutu zen eta hezkuntzarekin lotutako hainbat gai jo-
rratu ziren. Gertakari honen azterketa proposatzen dizuegu ikerketa ildo
biren bitartez:
a) Azter ezazue prentsan gertakari honek izan zuen isla. Horretarako ga-

raiko egunkariak hartu eta gertakari honi buruzko informazioa (idatzia
eta grafikoa) jaso, sailkatu eta berreraikiko duzue txosten batean.

b) Biltzarraren aktak hartuta, hezkuntzari buruzko ekarpenen azterketa
kritikoa egin ezazue.

2. Mirentxu Purroyk eginiko “Denboraren gibelean” izeneko filma klasean
ikusi ondoren, frankismoko epe autarkikoak hezkuntzan eta hizkuntzan
izan zituen eraginak aztertuko dituzue liburu atal honetan eginiko azal-
penari jarraituz. 

3. Guztiok dakigu historia liburuetan datorren historia jendearen historia
ere izan dela, honegatik, eta historiaren alde erreala eta izakizkoa eza-
gutzeko ahozko historiara hurbiltzea proposatzen dizuegu. Gaia: Euskal
Herriko euskarazko irakaskuntzaren bilakaera historikoa testigantza per-
tsonalen bitartez. Horretarako ahozko elkarrizketak diseinatu eta jardue-
ra horietan (euskal eskolak, ikastolan) lan egin duen pertsonak elkarriz-
ketatuko ditugu. Prozesu metodologikoa prestatu ahal izateko SITTON,
M. e. a. (1989). Historia oral. Una guía para profesores y otras personas. Me-
xico: Fondo de cultura económica liburua oso lagungarria izan dakizueke.
Elkarrizketak grabatu egingo dira eta ekarpen bakoitzari buruzko txoste-
na idatziko da.
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20. Kapitulua

Familia
JOSE L. BERNABEU RICO

Familiaren garrantzia ar-emearen arteko parekatzearekin, umeen
hazkuntzarekin eta ahaidetasunarekin dago erlazionatua, baina
giza familiaren berezko ezaugarria bere egiteko sozializatzailea
da, seme-alaben nortasun soziokulturalaren heziketan saiatzen de-
na. Gizarte bakoitzak ñabartzen ditu ezkontzari, filiazioari eta
ahaidetasunari buruzko famili formak, eta kide berriei transmititu
beharreko rolak, arauak eta kontzepzioak. Familiak gizartearen
erritmo berean eboluzionatu du, eta jaiotza tasaren kontrola eta
emakumea ekoizpenaren lan munduan sartzea izan dira aldaketa-
rik nabarmenenak; aldatu da, berebat, gaurko gizarte teknologiko
eta masakoan haren alderdi sozializatzailea ere.
Gizona eta emakumea generoen eraikuntza historikoa arazo ideolo-
giko eta kulturalei erantzunez eratu da; bere ugalketarako fisiologia-
ren eraginez, emakumearen rola amatasunaren, umeen hazkuntza-
ren eta erreprodukzio sinbolikoaren inguruan eratu da, bere
portaera linguistikoa guztiz baliagarria delako umeengan esanahien
mundu bat sortzeko. Emakumea gaur egun gizonak bezala dago la-
nak egiteko prestatua; baina emakume, emazte eta amaren rola ga-
ratzeak, elkarrekiko jarduketa eskatzen du gizonaren aldetik ere.
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Gizon eta emakumeen arteko elkarbizitzak elkarrekiko sozializazioa
edo hezkidetza izatea eskatzen du familiaren eta eskolaren esparrue-
tan; zeren eta familiak hezkuntza agentzia izaten jarraitzen baitu
modu asistematiko eta informalean jokatzen badu ere. Familiari eta
eskolari dagokio umeen nortasuna heldutasunera eramatea, eta ho-
rretarako ezinbestekoa da irakasle, ikasle eta gurasoen arteko elka-
rrizketa; lankidetza hori ikastetxeen gestioraino zabaltzen da. 

1. Familia eta gizartea

Familiaren alternatiboak ziren ereduen esperientziak, hala nola komuna edo
kibbutza, ez dira Cooper-ek emandako titulu iradokor hura, Familiaren he-
riotza, berrestera iritsi. Gizartearen baldintza berriek aldatu egin dute fami-
lia iraganetik hona, batez ere familiaren rol tradizionaletan, banantze eta di-
bortzioen gorakadak kasu askotan esan nahi du ate berri bat irekitzen dela
beste famili bizitetxe batera joateko. Familiaren errealitate iraunkor hau
ezagutzeko, hau bezain garrantzitsua den jokabide sozial bat esplikatzeko
erabiltzen diren ikuspegi desberdin guztiak hartuko dituen hurbilketa bat
da beharrezkoa.

Soziologiaren eta antropologiaren esparruetatik aspaldi ari dira esaten gizar-
te antolamenduaren oinarria izan dela familia eta zuzenean erlazionatua dago-
ela giza espeziearen ezaugarria den, eta beste animalia batzuek ere konparti-
tzen duten, arremetze sexualarekin eta umeen hazkuntzarekin. Van de
Berghe-k oinarri hauek proposatzen ditu giza soziabilitatearentzat: ahaidetasu-
nagatiko hautaketa, elkarrekikotasuna eta koertzioa. Bi lehenengoek zuzeneko
erlazioa dute familiarekin; adibidez ahaidetasunagatiko hautaketa edo odol be-
rekoari laguntzeko joera eta elkarrekikotasuna edo besteentzako portaera ongarri
kooperatiboa, norberaren intereseko gauza bezala ulertu behar da, hautaketaz-
koa adimenarentzat eta garapen kulturalarentzat (Berghe, 1983, 28-29 or.).

Elkarrekikotasun modurik oinarrizkoena sexuzko ugalketarekin azaltzen
da, gizakion forma guztiz elaboratua baita; hala ere ahaidetasuna da soziabi-
litatearentzat arrakasta gehien duen oinarria. Gizakion sozietateek aitortuta-
ko ezkontza bezala instituzionalizatu dute bikote sexuala, eta ezkontideek
beren ahaidekoentzat duten elkarrekikotasunaren hedapenez eratu dira gi-
zarte aurreindustrialak. Gizarteen konplexutasunari esker posible izan da
kulturak eboluzionatu eta koertzioaren ideologian oinarritutako elkarreki-
kotasun forma sofistikatuagoetarantz eramatea.
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Animalien eta gizakien familien arteko kointzidentziak oinarrizkoak dira,
eta animalia batzuen kasuan ere gertatzen dira ezkontza lotura monogamo-
ak kide sozial bezala ematen den asetasunean oinarrituta. Gizakion famili
erakundeak animalienaren antzeko rola betetzen duen arren ugalketan eta
gizakide berrien hazketan, bere rol sozializatzailearengatik bereizten da; rol
hori “nortasun soziokulturalaren formazioan kontzentratzen da, eta horreta-
rako gizarte baten ondare sozial guztia osatzen duten arau kultural guztien
espektroa da beharrezkoa” (Köning, 1981, 5. or.).

Familiaren unibertsaltasuna gizarte bakoitzak dituen ezaugarrien bitartez
ñabartua egoten da, ezkontzari eta ahaidegotasunari buruzko ezaugarriak, fi-
liazio arauei buruzkoak, familiakideek familiaren barruan eta kanpoan di-
tuzten rolei eta ondasun materialekin batera belaunaldi berriei transmititzen
zaizkien arau eta kontzepzioei buruzkoak. Ezkontzazko loturak egiteko or-
duan, ingurunearen eraginak eredu ideal bat osatzen duten arauak emateko
joera izaten du, eta inolako korrespondentziarik ez du izaten praktikan; gi-
zarte desberdinetako praktikak izaten dira, beraz, familiaren formak eraba-
kitzen dituztenak, eta hauek aldatzen joaten dira sistema soziokulturalak al-
datzen diren neurri berean.

Marko desberdinak daude ezkontza familiaren forma iraunkor eta nu-
klear bezala aipatzen hasteko orduan. Gizarte sinpleetan arremetzea
arautzen duen elkarrekikotasunak aliantzak ezartzeko balio du taldearen
barruan eta kanpoan. Ondorengotza lerrobakarra –amaren edo aitaren al-
dekoa– eta exogamia konbinatzerakoan ahaide taldeak sortu ziren truka-
ketak egiteko, emakumeak eta bestelako ondasunak eta mesedeak tru-
katzeko. Baina ezkontzako loturetan ematen den determinazio familiar
horrek eraldaketa handia izan du gaur egungo emakumearen eta gizo-
nezkoaren indibiduazioarekin; gizakiaren askatasunaren konkista bezala
hartzen da maitasunezko lotura izatea ezkontzeko orduan erabakigarrie-
na, eta antzaren eta osagarritasunaren faktoreak ere hartzen dira kon-
tuan.

Maitasuna, ezkontza eta familia independenteak dira elkarren artean, ze-
ren eta gizarte askotan sexualitateak gainditu egiten baititu ezkontzaren
mugak, alegia gizon berberak aldi berean konparti baitezake erlazio mono-
gamo egonkorra poliginia edo beste emakume batzuekiko tratuarekin. Ez-
kontzaren arauei dagokienez nagusi dagoen monogamian umeen hazkun-
tzak eta nortasun soziokulturalak arautzen dituzte lotura ezkontzazkoak eta
familiarrak; ezartzen den ahaidegotasuna amaren eta/edo aitaren aldeko ar-
basoen filiazio motarekin dago baldintzatuta.
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2. Generoen eraikuntza historikoa

Gizartearen eraldakuntzekin bat etorriz eboluzionatu du familiak gure ga-
raian; aurrerapen zientifiko eta medikoek jaiotzaren beherakada eta biztan-
leria helduaren bizi itxaropenaren gorakada ekarri dute. Hala ere industria-
lismoa izan da familiaren eredu tradizionala behin betiko erosionatu duena,
emakumea sartu duelako ekoizpenezko lanaren munduan. Antisorgailuekin
eta ernalkuntza artifizialeko metodoen bidez egindako famili plangintzak
erronka kultural eta etiko berriak sortzen dizkie senar-emazteei.

Guraso ezkongabeen edo dibortzioen gorakada dira gero eta gehiago ez-
kontza bikotearen bategite librean oinarritzen den ezkontzaren zeinuak; se-
me-alabek etxea utzi eta beren etxea sortzen dutenean bukatzen da familia
hori, eta hortik aurrera gurasoen ezkontza loturak bestelako ikuspegi moral
berria hartzen du orduan. Ezkontza harremanen birplanteamenduak gogoe-
ta sakona eginarazi dio gaur egungo familiari gizona/emakumea generoen
ereduei buruz. Gaur egungo zenbait fenomeno sozialek, migrazioek adibi-
dez, asaldatu egin dute komunikazio familiarra edota gehitu egin dute gura-
so bakarreko etxeen kopurua.

Sozializazio koertzitiboko leku bezala ere aldatu da familia, Estatuarekin
eta aginte patriarkalarekin batera konpartitzen baitu rol hori ere; emakume-
aren eta gizonaren rolak diferentziatuz transmititu dira famili arauak, gizona
trebatuta azalduz bere lan etorkizunean izango duen agresibitatean eta bere
sentimenduen errepresioan. Masa liderrek ahuldu egiten dute familia ba-
rruko ni indibiduala eta gaur egungo nagusitasun teknologikoak zokoratu
egin du aitak teknika munduan sartzeko iniziadore profesional bezala be-
tetzen zuen rola, teknikaren mundu hori ere sartuta aurkitzen baita familia-
ren ingurunean medioen bidezko komunikaziorako teknologiarekin.

Hegemonia patriarkalista tarteko, segregazio gai izan da emakumea, bio-
logian oinarritzen zen delako gutxiengotasun batean oinarrituz, baina balia-
bide eskasak eta bizirik irauteko lanak dituen gizarteen arrazoi patriarkala da
hori, gizonen ekintza agresiboa behar zuten gizarteen arrazoia. Eta bortxaren
aurrean hartzen den jarrera hori da, hain zuzen ere, gizonaren eta emaku-
mearen arteko bereizketa oinarrizkoa: mehatxatua ikusten dute bere identi-
tate hori gorde nahi izaten du gizonak bortxazko kontu hartze edo lehiake-
ten bidez. Gizonezkoen nagusitasunaren menpe, ingurunea etsai ikusten da
eta sexuak bananduta bizi dira, aldiz, emakumea nagusi jartzen denean
lehiakidea adiskide bihurtzen da eta sexuak elkartu egiten dira hainbat jar-
duera egiteko. Ingurunearekin, emozioarekin edo premia fisikoekin zeriku-
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sia duten kontsiderazioak dira, beraz, gizonen eta emakumeen arteko erla-
zioa ezartzen dutenak.

Ugalketarako prestatutako fisiologiarengatik emakumeak familian izan
duen egitekoa amatasunaren, ume hazkuntzaren eta gizartearen errepro-
dukzio sinbolikoaren inguruan gauzatu da. Gizonaren egitekoa ugalketa ma-
teriala zen bezala, emakumeak egindako ugalketa etxearen esparruan di-
tuen jarduerei dagokiena da; hazkuntzak, emakumearen ordaindu gabeko
lan bezala hartuta, seme-alaben sozializaziorako eta erreprodukzio sinboli-
korako balio izaten du; bigarrenaren barruan sartzen dira taldearen solidari-
tatea eta tradizio kulturalen transmisioa eta hedapena. Hormonak agresibi-
tatea gehitzeko izaten dira gizonengan, eta emakumeengan hazkuntzara eta
sozializaziora dedikatzen laguntzen diete. Emakumeak hitz egiteko trebeta-
sunetan gehiago izatea batez ere bere garunaren lateralitate nagusiarekin da-
go erlazionatua; gizonaren pertzepzio espazial eta bisual handiagoa izatea,
berriz, bere bilateralizaziotik datorkio.

Emakumearen portaera linguistikoa oso egokierraza izan zen kulturaren
sozializazioan eta transmisioan, eta bere egitekoa ondo betetzen zuen bai al-
derdi sozialaren eta bai linguistikoaren arloan. Bere komunikazio sistemak
bizirik irauteko behar den informazio kulturala transmititzen du; hezkuntza
jarduera horrek hizkera afektiboaren eta sinboloen beharra zuen bere efika-
zia berehalako testuingurutik kanpora gauzatzeko eta aurrea hartuz jokatze-
ko. Umeengan adierazko mundu bat sortzea da amak etxean eta komunita-
tean duen rola. Kognizioaren antolamendu honek, gizonaren diskurtso
komunikatzaile, emozional eta intelektualetik oso desberdina baita, erakus-
ten digu hainbat eratako eragiketa mentalak daudela errealitatea eta egia
ezagutzeko.

Generoen identitateak eraikuntza ideologiko eta kultural bati erantzuten
dio; sexualitatea ezkontza mota bat eta genero baten eta bestearen arteko er-
lazioak ezartzera orientatu nahirik ulertzen du alderdi femenino eta masku-
linoaren inguruko mitologiak bi generoena den libidoa. Aitaren eta amaren
irudiak erabakigarriak dira ongia eta gaizkia, batzuetan, gizonaren eta ema-
kumearen balioekin lotuz banatzen dituzten erlijioetan.

2.1. Gaur egungo emakumea

Eredu patriarkalistak androzentrismoaren kontrako erreakzioa ekarri du;
baina bai jarrera batek eta bai besteak okertu egiten dute errealitatea, ema-
kumeak ez baitira segregatuta bizi, baizik eta gizarte testuinguru guztietan
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aurkitzen baitira. Emakumeari buruz generoaren ikuspegitik egindako az-
terketek emakumeak munduan izan dituen esperientzia guztien askotariko-
tasunera hurbiltzen gaituzte. Gizadiaren historiaren erdia isilpean gorde izan
da eta emakumeak egina da, seme-alabak, pertsona larriak edo senarra zain-
tzen eman dutelako; eta gauza bera gertatzen da erizain, idazkari eta hezi-
tzaile bezala egiten duen lan profesionalarekin ere. Gaur egungo emaku-
mea, hala ere, prestatua dago lehen gizonak beretzat bakarrik gordetzen
zituen lanak egiteko.

Emakumearen karrera profesionala eta bere zoriona elkarrekin batera jo-
aten dira gaur egun; nazio askotan gaur egun ematen den zero jaiotza tasa
beste garai batean egotearen sintoma da, hau da, seme-alabak jadanik ema-
kumearen helburu nagusi ez direneko garai baten sintoma. Ama izatea bai-
no emakume izatea hobesteak esan nahi du rol sozial eta profesionala onar-
tzen dela etxeko errutinan geratzeko beharraren ordez. Emakumearen
errealizazio horri eman nahi izan zaion laguntza amatasunetik askatzeko la-
guntza izan da, amatasuna bere eragozpenetatik eta bere bakarkako gestio-
tik askatzeko laguntza izan beharrean; abortuaren inguruan sortutako pro-
blema politikoek elkarren aurka jartzen dituzte alde batetik emakumearen
defentsa eta fetuaren defentsa bestetik. 

Literatura feministak krisian jarri du amatasunaren idealizazio mistikoa,
baina kontzepzio horrek azkenean ahaztu egiten du fisiologiaren erreferen-
tzia; ikuspegi indibidualistan edo politikoan ez da sartzen, gainera, bai ama-
tasuna eta bai aitatasuna aukera libre, gustuko eta arduratsua izateko aspira-
zioa ere. Zeren eta emakumeak esparru profesional eta publikoak
bereganatu dituen bezala –ugalketaren arriskuak estali ondoren– gurasoek
berdin senti dezakete umeen zaintza berreskuratzeko plazerra ere; eta fami-
liari ematen dioten dedikazioarekin lagundu egin dezakete ezkontzaren eta
gurasotasunaren erlazioan elkarrekiko harmonia lortzen. 

3. Famili hezkuntza

Elkarrekin emazte, ama eta emakumearen rol desberdinak egiteko aukera
izateak eskatzen du gauzak garbi izan behar direla gizonaren aldetik ere,
emakumearenganako elkarrekikotasuna izan dezan eta desberdintasun eta
berdintasuneko irizpideak konjuga ditzan gutxiago eta gehiagotasuneko
irizpideak baino gehiago. Gizonaren eta emakumearen elkarrekikotasuna-
ren helburua sexu batek edo besteak gara ditzaketen rol sozialetan oinarri-
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tutako mugak kentzea da. Gizonen eta emakumeen arteko elkarrizketa ja-
rreraren joera zera da, genero desberdineko pertsonen arteko erlazioa adis-
kidetasunaren ereduan modulatzea grinaren ereduan baino gehiago, emaku-
meak bezala gizonak ere inbolukratuko dituen amatasuna planteatuz. 

Gizonaren eta emakumearen izaera desberdinean elementu biologiko, fi-
siologiko, anatomiko eta psikologikoak sartzen dira, eta elementu horiek on-
do ezagutu beharko dituzte bi generoek elkarrekin egindako sozializazioa
garatu eta familiaren altzotik hezkidetza praktikatzen hasteko. Bai familia
eta bai eskola gizonezkoen kontrolpean ari dira lan egiten, horregatik fami-
liak bakarrik ez baizik eta eskolak ere hasi beharko du bere jarrerak alda-
tzen, gizonek egindako esperientziarekin batera emakumeen isilpean gor-
detakoa ere jasoko duen curriculuma sartuz. Irudimenaren hizkeran ere
kontuan hartzekoak dira giro eta subjektu desberdinetatik datozen adieraz-
pen dibergente guztiak.

Beren jardueraren eta esperientziaren bitartez hasten dira umeak erreali-
tatearen ezagutza soziala eraikitzen, beren pertsonaia kutunenak imitatuz,
gurasoak eta irakasleak behatuz, galderak eginez, erlazioak esperimentatuz,
beren moralitatea aplikatuz; interakzio kognitibo horri esker sexualitatearen
esanahiari buruzko kontzepzioak elaboratzeko moduan izaten dira. Teoria
horiek bere kode propioa esplikatzeko balio izaten diote, eta gerta litekee-
nez bere genero identitate horretarako kontzeptu horietakoren batzuk bes-
telako zirkunstantzietan eginak egotea, posible da horiek aldatzea ere. Hez-
kidetzaren helburua, hau da, bi sexuen jokabideen hurbilketak duen
helburua, bai familian eta bai eskolan, hori da, gizonak eta emakumeak el-
karrekin bizitzen irakastea.

Sexu hezkuntzak azpian sostengu bezala duten moralitateaz blaitutako
eredu historiko eta hezitzaile bezala esplikatzen ditu genero kontzepzioak,
eta hori frogatzera datoz gizarte nazionalek ezkontzaz kanpoko harreman,
gertatzezko bikote, harreman homosexual edo lesbiko eta ama ezkongabe-
en aurrean dituzten jarrera desberdinak. Ereduak erreproduzitu edo horiek
eztabaidatu eta eraldatzeko lekua eta unea izateko egiteko garrantzitsua be-
tetzen du hezkuntzak.

Sexu hezkuntzak kode pribatua eta publikoa elkarrengana hurbildu eta
desberdintasunak desagerrarazten dituen neurrian, garapen integraleko ere-
du batera inguratzen egongo gara eta beharbada, jakin gabe, eraldakuntza so-
zial eta kulturala ere bultzatzen arituko gara. Aukera egin beharra dago, hiri-
tar esaneko eta makurtuak izan edo indarrean dauden eredu sexualak inolako
mugarik gabe eraldatzea (Barragán, 1991, 136. or.).
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Erakunde kulturizatzaile bizia izaten jarraitzen du familiak eta hezkun-
tza agentzia bezala funtsezko egitekoa betetzen jarraitzen du umeen eta
gazteen sozializazioan; familiaren egiteko tradizional hori, ordea, Estatuak,
eskolak eta komunikabideek ere konpartitzen dute. Familiaren hezkuntza
agentziaren funtzioak umea jaiotzen denean hasten dira, lehenengo soinuak
eta hasikin kulturalak familian hartzen direnak baitira, eta baita famili tal-
dearen babes, elikatze edo antolamenduko jokabideen menpe jartzen diren
jarrera eta balore moralak ere. 

Colomek errepikakor, nahitako eta presionagarri deituriko ikuspegi asis-
tematiko eta informal honetan, ahaide oro lotzen duen emoziozko giroaren
baitan gauzatzen da hezkuntza. Kode soziolinguistikoaren garrantzia status
sozialaren adierazle den kanpoko talde sozialarekiko lotura ezartzetik dator.
Familiaren eta talde sozialaren arteko interrelazio horretan sortzen dira tal-
dea bere alde guztietatik sendotzen duten aurreiritziak; alderdi kognitibo-
linguistikoak eta proiekzio moral gorenekoak, talde familiarra eta soziokul-
turala osatzen dutenak, inkontzienteki xurgatuz egiten da familiako kide
berria familian eta taldean atxikitzeko lana. 

Talde bateko kidea izateak ematen du, beraz, ni pertsonala eraikitzeko
behar diren hazkunde intelektuala eta morala gauzatzeko ahalmena; baina,
taldeko gu oro haien taldearekiko oposizioz izango da halako, horregatik be-
re ahalbide horretan aurkitzen da bere muga ere. Batez ere eskolaren espa-
rruan azaltzen dira taldeetako aurreiritzi desberdinak eta hauek gainditzeko
premia adostasunezko gizarteak eraiki nahi badira, 10. kapituluan esan be-
zala. Talde desberdinak gizarte zibil zabalagoan txertatzeko aukera horretan
datza eskolaren lan sozializatzaile nagusia.

Familiak lagundu egiten du bere kideen ni pertsonalaren eraikuntza egi-
ten; familiaren inguruan bizitako guztiak eragin handia izaten du identitate
pertsonalaren arazoetan. Alderdi morala da pertsonak heldutasunaren bide-
tik egin dezakeen lorpenik handiena, eta inpaktu izugarria izaten du fami-
liaren testuinguruaren aldetik. Familiaren araberakoa izaten da heldutasun
pertsonal egokia lortzea edo ez lortzea, nahiz eta batzuetan guraso askok be-
re nortasuna ezarri nahi izaten duten bere seme-alabengan edota beraiek txi-
kitan ezin egin izan zuten guztia eman nahi izaten dieten; seme-alabenga-
nako gehiegizko babes horrek segurtasun gabeko egiten ditu eta autoestima
galarazten die.

Familia kentzea ez da nortasun indibidual eta sozialaren heldutasun ego-
kia lortzeko eragozpen izaten, pedagogia sozialaren jatorrian haurtzaroarekiko
ardura aurkitzen baita, arazoak dituzten familietako edo abandonatuta utzita-
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ko umeen indibidualizazio normalizatua lortzeko erakundeak eta zerbitzuak
sortu baititu, seme-alaba bezala hartuak izan daitezen saiatuz beste familia
batzuetan. Esku harmen sozial hori gurasoengana ere zabaltzen da zirkuns-
tantzia askotan eta baita trebetasun sozial, moral eta zibiko-politikoak hartze-
ra ere, eta gatazka bortxazkoak eta delinkuentziari aurrea hartzera ere bai.

4. Hezkuntza komunitatea

Familiak eta eskolak ere beren gain hartzen dute umeen eta gazteen norta-
suna heltzeko erantzukizuna, lagunen eta irakasleen protagonismo berriare-
kin konpartituz. Irakasleei dagokie curriculum egokitzapenerako defizit di-
ferentzialen ebaluazioa egitea; irakasleak bigarren guraso baten papera
egiten du, umeak denbora gehiago ematen baitu eskolan etxean baino. He-
ziketa intelektualaz gainera, irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanean
gizarteko beste pertsona guztiekin komunikatzeko eta bizi ahal izateko al-
derdi sozializatzailea ere sartzen da.

Familian izandako esperientzia sozializatzaile onaren edo txarraren ara-
bera izaten da umea barnerakoia (introbertitua) izatea edo ez bere adiskide
eta irakasle berriekin erlazionatzeko orduan. Familiarteko arazoek ekarriko
dute hezigaia eskolan ere ume arazodun izatea; familiaren eta eskolaren ar-
teko trantsizioa zaila izaten denez umearentzat, irakasleak ondo ezagutu be-
harko du bere bizitza pertsonala ikaslearekin berarekin eta gurasoekin egin-
dako elkarrizketen bidez. Eskolako umeen arteko desberdintasun
nagusienak beren familien bizitzeko era soziokultural desberdinetatik sor-
tzen dira; hala ere, goi-mailako famili statusak ez du beti atzetik eskola
errendimendu altua ekartzen. 

Erabakigarriak dira, beraz, ikaslearen ikaskuntzarako eta bizitzeko estilo-
aren trebakuntzarako familiakoen jarrerak eta baloreak; gizartearekiko har-
tzailea den eskola batek ezinbestez bilatu beharko ditu jarrera hezitzaileak
bai gela barruan eta bai gizartean. Eskolari dagokio desberdintze sozialari
egozteko modukoak diren defizitetan esku hartzea, jarrera birmoldatuz, ba-
liabideak jarriz eta gurasoen artean familiaren esparruan ere oihartzuna izan-
go duen etengabeko prestakuntza bultzatuz.

Irakasleek seme-alabekin eta gurasoekin izan behar duten elkarrizketaren
helburua “seme-alabaren hezkuntzan ekintza eta erlazio koordinatuak lortzea
da. Pertsonaren alderdi guztietan, gurasoen eta eskolaren ekintza hezitzaileak
bat etorri behar du edo osagarria izan behar du” (Díez, 1982, 10. or.). Eskola
komunitateari dagokio umearen heldutasun premiak ezagutzea eta konpon-
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tzea bere gorputzari, adimenari, afektibitateari, ahozko eta ikus-entzunezko
adierazpenari, askatasunari, sinesmenari eta baloreei, eta bere bizitzako
proiektu pertsonal eta komunitarioari dagokienez. Eskolaren hezkuntza for-
malak, hala, bere egiteko enkulturatzailea beteko du, familiaren ordezkoak
eginez seme-alaben formazio eta orientazio profesionalaren arloan.

Familiaren eta eskolaren arteko elkarlan ezinbesteko hori une historiko
bakoitzean botere politiko hegemonikoaren hezkuntzari buruzko kontzep-
zioa adierazten duen marko juridiko baten barruan egiten da. Espainian, de-
mokrazia eskolara iritsi denetik eskola partaidetzako eredu berriak esperi-
mentatu dira, indarrean egonik 1985. urteko LODEtik sortzen diren aukera
guztiak. Ikasle gurasoen elkarteek ere parte har dezakete beren seme-ala-
bak ikasten duten ikastetxeek ematen duten hezkuntzan eta gestioan. 

Gurasoek, irakasleekin eta eskolaren inguruko gizartearen ordezkariekin
batera, ikastetxe bakoitza gestionatzen eta kontrolatzen duen eskola kon-
tseiluan parte hartzen dute. Beren eskumen zabalen artean aurkitzen dira
kontseiluaren lehendakaria izango den zuzendaria aukeratzea, irakaskuntza
eta administrazioa gainbegiratzea, eta baita ere hezkuntza proiektuaren ja-
rraibideak, jarduera osagarriak eta erregelamendua egitea eta sortzen diren
gatazkak konpontzea. Era berean gurasoen elkarteak federatu egin daitezke
hezkuntza gestioaren hurrenez hurreneko mailetan izango duten partaidetza
arbitratzeko.

Ikastetxe bakoitzaren gestiorako behar den nolabaiteko autonomia ber-
tan inplikatutako kolektibo bakoitzaren esku geratzen da; organo erabaki-
tzaileak irakasleentzat geratzen dira, eskola komunitatearen interesekin ba-
teratu behar baitituzte beren interes profesionalak. Hala ere, ez teoriek ezta
indarrean dagoen legediak ere ezin dute esplikatu ikastetxe bakoitzean ger-
tatzen dena, eskola komunitate bakoitza osatzen duen gizartearen zatikiak
itxura hartzen baitu bere nahitaezko erreklutamenduan. Eta inplikatuek be-
ren partaidetzari ematen dioten alderdi etikoan eta esanahiari buruzkoan
antzematen da ikastetxe bakoitzaren identitatea eta ikastetxe desberdinen
arteko diferentzia. 

Laburpena

Famili formek ezartzen dituzte ondorengoei transmitituko zaizkien ezkon-
tza, filiazio, ahaidetasun, arau eta kontzepzioen motak; seme-alaben norta-
sun soziokulturalaren hezitzaile izatea da giza familiaren bereizgarria. Arazo
ideologiko eta kulturaletan oinarrituz landu dira generoak; gizonaren eta
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emakumearen arteko elkarbizitzak elkarrekikotasuna eskatzen du bat eta
beste, biak ere elkarrekin egikaritu ahal izateko.

Hezkuntza agentzia bezala familiak modu asistematiko eta informalean
jokatzen du, eskolarekin konpartituz seme-alaben nortasunaren heldutasu-
nera iristeko erantzukizuna; horregatik egiten da beharrezkoa elkarrizketa
eta hezkuntza komunitate horretako kideen arteko elkarlana.

Ariketak

1. Eskuratu munduko herrialdeetako hazkunde demografikoaren estatisti-
kak eta konparatu nazio aberatsen eta pobreen arteko jaiotza tasak.

2. Talde batek inkesta bat aurkeztu beharko du bere inguruko familien ar-
tean ikusten den gizonen eta emakumeen rolei buruz, ondorioak atera-
tzerakoan lan egiten duten emakumeen ehunekoa nabarmenduz.

3. Eztabaida talde batean planteatu adopziozko ume, banandutako gurasoen
edo dibortziatuen ume eta umezurtzei buruzko problema espezifikoak.

4. Taldean analizatu ikasle gurasoetako elkarteen estatutu eredu desberdi-
nak eta ondorioak atera horien funtzioei buruz.
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21. Kapitulua

Hezkuntzako erakunde ez-formalak
ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

Kapitulu honek neurri handi batean liburuaren tituluari egiten dio
erreferentzia, bertan hezkuntzako programak garatzen dituzten hain-
bat erakunderi buruzko informazioa jasotzen baita. Hemen aurkez-
ten diren erakundeak, hala ere, eskolaz kanpotik esku hartzen dute
hezkuntzaren aldetik. Hezkuntza ez-formaleko erakundeak dira.
Hezkuntza ez-formalak plangintza formalizatuak eskatu eta behar
izaten ditu; programa horiek, ordea, eskolaz kanpoko esparruetan
kokatzen dira eta, beraz, hezkuntzazko legerian sartzen ez diren es-
parruetan. Ez-formaltasunak, hezkuntzan, esan nahi du hezkun-
tza sistemaz kanpoko legea aipatu behar dela (herrialde desberdi-
netako eskolei buruzko legean kontuan hartzen diren instantzietatik
egindakoa bakarrik da hezkuntza ez-formala), eta ez formaliza-
zioari buruzko irizpideak, era horretako hezkuntzak ez baitu pro-
grama aurrepentsatu eta erabat marraztutakoen premiarik. 
Kapitulu zabal honetan gaur egun eta etorkizunari begira hezkuntza
ez-formalaren gaietan dinamikoenak eta aktiboenak izango direla
iruditu zaizkigun erakundeak sistematizatzen saiatu gara, eta horrek
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eraman gaitu arreta jartzera udaletxeetan, herri unibertsitateetan,
zentro zibikoetan, animazio soziokulturalean espezializatutako era-
kundeetan eta beste batzuetan, guri iruditzen baitzaigu garrantzitsue-
nak horiek izango direla, bertan egiten diren jarduerak LOGSEn
sartzen direla zeharkako gai bezala hartzen diren neurrian, adibidez
osasun hezkuntzari buruzko gaien, ingurugiroari buruzko hezkun-
tzaren eta kontsumitzaileentzako hezkuntzako gaien antzera. Era be-
rean, beste erakunde batzuk ere sartu ditugu, etorkizunean garran-
tzitsuak izan daitezkeela ikusirik, museoak eta enpresak adibidez. 
Iruditzen zaigu egindako hautaketarekin irakurleak erraztasunak
aurkituko dituela printzipioz hezkuntzako funtzionalitaterik ez
zuten erakunde horiek egiten dituzten jarduera ez-formalak eza-
gutzera iristeko.

I. kapituluan ikusi zenez, eskola erakundean burutzen ez diren hezkun-
tza jarduera guztiek osatzen dute hezkuntza ez-formalaren unibertsoa; hez-
kuntza sistema ofizialetan edo estataletan legearen aldetik aintzat hartzen
ez diren hezkuntza jarduerak dira, azken finean. 

Oro har, deituriko gizarte zibila izan da nagusiki hezkuntza ez-formala
bultzatzeko erakundeen eraketa sustatu izan duena. 

Gizarte zibila politikaren beste aldea da, autonomoki eratzen baita ko-
munitateen edota, oro har, gizartearen premiak asetzeko, eskubideak de-
fendatzeko eta, azken finean, partaidetza demokratikoa bultzatzeko asmoz.
Gizarte zibila osatzen dutenak, beraz, zera dira, politika instituzionalizatuak
eskaintzen ez dizkien zerbitzuen premian aurkiturik beren helburuak lor-
tzeko asmoz autoantolatzen diren herritarren taldeak; alde horretatik esan
daiteke ezen talde edo elkarte horiek esfera politikoen parte direla, Estatua
osatzen duten erakunde politikoetan txertatuta aurkitzen ez diren arren. Gi-
zarte zibila boterearen parte da; botere hori, hala ere, ez da botere politiko
instituzionalizatuaren boterea bezala bideratzen eta azaltzen.

Erakunde propioetan, beraz, bere interesen arabera, sortu eta gestionatu-
tako erakundeetan antolatutako gizarteak osatzen du gizarte zibila. Gizartea
bere kabuz bertebratu ahal izateko aukera, bi sinesteren gain oinarritzen da
funtsean:

– Hiritarren arazo guztiak ez dira konpontzen botere ordezkatzaile eta
ezarritakoen (politika instituzionalizatuaren) bitartez. 

– Ez da erraza (ez genuke ahobero izan nahi guztiz ezinezkoa dela esa-
nez) problema kolektiboei indibidualki konponbideak aurkitzea. 
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Eta horrek berarekin darama konponbideak ofizialtasunetik kanpora aur-
kitu behar izatea, elkarteak sortuz eta autoantolatuz gizartearen oinarritik
bertatik abiatuta. Honela, beraz, gizartea botere birbihurtzen da eta ahalmen
politikoa eskuratzen du, bere arazoak gestionatzeko eta konpontzeko auke-
ra eskuratuz eta, ondorioz, helburutzat guztien ongia hartuz Estatuak beza-
la. Gizarte zibilaren asmoa, beraz, zera da, demokrazia formalaren mugak
gainditzea demokrazia parte hartzaile eta kritikoaren bitartez. Oro har, gi-
zarte zibila instituzionalizatzeko balio izaten duen elkartasun mugimendu
horren bereizgarriak hauek dira:

– Gai zehatzetan duten interesa.
– Bere bertikalitate eskasa edo ahalik eta txikiena osatzen dituzten era-

kundeetan.
– Erakunde politikoetan eragiteko gaitasuna, beren interesen edo balo-

reen hurbil dauden erabaki politikoak sendotzeko asmoz.

Gizarte zibila ez da txertatzen Estatuaren berezko erakundeetan; hala
ere, dituen helburuak lortu ahal izateko erakunde propioak sortu eta anto-
latzen ditu eta, gainera, erakunde estatalekin jartzen da harremanetan eta
baita erakunde lokalekin ere (udalerri eta diputazioekin), hauek izaten bai-
tira lehenengo urratsa herritarrengan eragina sortuko duten erabaki politi-
koei dagokienez; honela, beraz, eta ia modu naturalean, udalerriekin batera
eta hauen bidez ezartzen ditu gizarte naturalak bere harreman operatiboak.

1. Pedagogia zibikoak eta hezkuntza ez-formala

Gizarte zibilak dituen premiak hezkuntza alorrekoak direla uste duenean,
orduan esan daiteke hezkuntza forma ez-formalak sortzen direla; edota, al-
derantziz, gizarte zibilak egindako eskakizunei aurre egiteko, Estatuaren
administrazio desberdinek –udalek nagusiki– era ez-formaleko programak
ematen dituzte konponbide bezala. Gerta daiteke, beraz, erabateko adosta-
suna egotea udalak eskaintzen duenaren eta gizarte zibilak eska dezakeena-
ren artean; horregatik hezkuntza azaltzen zaigu erakunde politikoaren eta
gizarte zibilaren arteko artikulazio bezala. Horretarako, nahikoa da honako
hauek ematea:

a) Hala gizarte zibilak nola udalbatzek dituzten hezkuntza asmoen ze-
haztapena, aukera ere politika instituzionalizatuaren aldetik ere sor
baitaiteke.
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Bizi kalitatea hobetu izanaren ondorioz, hezkuntzarekin zeriku-
sirik duten gizarte interesak nahiko garatu dira. Honi gizarte zibilak
parte hartzeko dituen aukerak bai eta bere burua antolatzeko di-
tuen aukerak ere eransten badizkiogu, hezkuntza eskaera areago-
tzearen jatorriak aurkituko ditugu. Ildo horretatik sortzen diren igu-
rikapenak hainbeste handitu dira ezen, hezkuntza sistemak
berritzeko estrategiak egon arren eta eskola sistemetan mota guz-
tietako berrikuntzak eragin arren (zeharkako irakasgaiak gure ka-
suan), ezinezkoa baita gizarte beharren ondorioz sortzen diren hez-
kuntza eskaera berariazkoei erantzuteko hain konplexua den
aparatua dinamizatzea.

Sorturiko egoera honek eskatzen du baliabide desberdinak erabil-
tzea eskaera horiei aurre egiteko; horrela, elkarte zibiko askok bere
burua hezteko mekanismoak jarri dituzte martxan hezkuntza egitura
propioak sortuz, zentzu honetan ezin da ukatu komunikabideetako
agendetan, baita iragarkietan ere, egunero agertzen direla elkarte zi-
bikoek antolatutako ikastaroak zein jarduerak. Hala ere, uste izan de-
nean hezkuntza eskari hori benetan modu garrantzitsuan sentitu izan
dela, gizarte zibilak inolako zalantzarik izan gabe eskatu izan dio era-
kunde politikari premia horiei konponbide bat emateko. Eta kasu ho-
netan, udalak –edota maila probintzialeko interesen kasuan, diputa-
zioak– izan dira lehenengo hartzaileak.

Beraz, formazio handiagoa edo gutxieneko premia kulturalak (alfa-
betatzea, helduen heziketa) lortzeko premiak, gaixotasunei aurre har-
tzeko premiak, merkataritzako gehiegikerien aurrean defendatzeko
edo ingurugiroa babesteko premiak... eraginda, helburu horiek lortze-
ko estrategia bezala –batzuetan estrategia bakarra bezala– ikusi izan
da hezkuntza; era horretan arazoak konpontzeko izatearen osagaia
erantsi izan zaio hezkuntzari –gizarteak erantsi dio– eta hori etorri da
bere izateko arrazoiaren funtsezko alderdi izatera. Hezkuntzak, espa-
zio espezializatu batean –eskolan– garatu beharreko prozesu espezia-
lizatu izateari utzi eta berez pedagogikoak ez diren hainbat arazori
konponbidea emateko alternatiba edo estrategia izatera etorri da, ko-
munitatea murgildua dagoen errealitate fisiko eta material horrenak
diren arazoei hain zuzen ere. 

Testuinguru honetatik begiratuta, arrazoizkoa iruditzen zaigu gi-
zarte zibilaren pedagogiez hitz egitea, ezaugarri bezala honako puntu
hauek izaten dituzten prozesu pedagogikoak aipatzen direnean:

ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS

486



– Espezifikoki pedagogikoak ez diren arazoei erantzuna edo kon-
ponbidea ematea.

– Ondoren bakarra (edo ia bakarra) izatera etorriko den estrategia be-
zala hartzea nagusiki sozialak edo komunitarioak diren arazoak
konpontzeko orduan ere.

Ondorioz:
– Horren jatorria soziala da, eta ez eskolakoa.
– Horren lehenengo aplikazioak ez dira, jeneralean, hezkuntzako

profesionalen eskuetan egoten.
– Hezkuntza sistema ofizialean begiesten ez diren instalazio edo ins-

trumentalizazio espezifikoak behar izaten ditu.
– Horren sistematizazioa bere aplikazioarekin edo praktikarekin ba-

tera garatzen da. Bizitutako pedagogia da esperimentatua baino
areago.

– Erraz birmoldatzen da edo hezkuntza profesio berriak sortzeko gai
da.

– Parte hartze soziala bultzatzeko egokiak dira edo, behintzat, egoe-
ra edo problema bati buruz kontzientzia hartzeko.

– Jende guztiarentzat izaten dira, oro har, ume nahiz helduentzat.
– Zerbitzu publiko edo sozialaren kategoriarekin hasten dira. 
– Horren gestioa beti eskola formalaren erakundez kanpokoa izaten

da. Are gehiago, normalean, era honetako hezkuntza prozesuren
bat eskola sisteman txertatzen denean nolabaiteko interes galera
sumatzen da gestioan gizarte zibileko organismo propioen aldetik.

– Berrikuntza metodologikoak esperimentatzen dituzte eta, ondo-
rioz, haren garapenak dinamiko, libre, aktibo eta erakargarriagoak
izaten dira pedagogia ofizializatuenak baino.

Testuinguru politiko batean gizarte zibilaren pedagogia deitzen
dugun hori hezkuntza ez-formala da terminologia pedagogikoan. No-
lanahi ere, ordea, gogoratu behar da eta kontuan hartu behar da era ho-
rretako pedagogiak gizarte mailan nabaritako premiei erantzuteko
konponbide bezala sortzen direla eta ez pedagogiaren testuinguruan.
Geroago bakarrik eta, bere ezagutza egituraren barruan asimilatzeko
orduan, haien berri emateko aitzakiaz erabiliko du pedagogiak ez-for-
maltasunaren kategoria kontzeptuala; hala ere, esan dugun bezala, iza-
era sozialeko jatorria dute sorreran, helburu politikoa.
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b) Eratzen diren edo burutzen diren hezkuntza programen gestio egitu-
rak sortzea.

Gizarte zibilak hezkuntza gaietan egiten dituen ekintzen bigarren ondo-
rio honetatik hezkuntzako erakunde berriak sortzen dira, eta azken finean
horiek izaten dira hezkuntza ez-formalaren berezkoak diren pedagogia berri
hauek gestionatuko dituztenak. Testuinguru honetan udalak izan dira pro-
tagonista instituzional nagusienak gizarte zibilaren hezkuntzaren arloko go-
goak eta asmoak praktikan jartzeko orduan, hainbesteraino izan ere, non,
hezkuntza ez-formalean espezializatutako benetako erakundeak sortu baiti-
tuzte beren baitan.

Udalek zenbateraino sortuko zuten hezkuntza espazio berri eta anitza,
non funtzionalitate pedagogiko altuko leku bihurtu baitituzte hiriak, hiri he-
zitzailearen kontzepzioa sortuz, hau da, hiriaren bitartez egindako azalpen
hezitzailearen ideia, hiri hori bihurtu den neurrian hezkuntzaren tresna eta
helburu; era berean esan daiteke ezen udalen aldetik izan den hezkuntzaz
jabetze horrek, lehentasun politikoko helburu den neurrian, nazioarteko
oihartzuna izan duela azken urteotan, eta horren ondorioz “hiri hezitzaile-
en” sare multinazional bat sortu dela, hau da, beren herritarrentzat hez-
kuntza politikak garatzea eta hedatzea beren eginkizun bezala eta erabate-
ko legitimitatearekin hartzen duten hirien sarea.

2. Hezkuntza ez-formaleko erakundeak 

Hemendik aurrera erakunde zibiko, sozial eta politikoek hezkuntza ez-for-
malaren izenean egiten dituzten funtzio pedagogikoak aurkezten saiatuko
gara, eta baita beren hezkuntza lanik esanguratsuenak ere. Hasteko udalak
aztertuko ditugu, ikusi dugunez berak baitira gizarte zibilarengandik hurbi-
len dauden erakundeak eta, beraz, gizarte horrek eskatutako hezkuntza pro-
gramak garatzen dituztenak.

Udalek, gainera, diseina ditzaketen hezkuntza funtzioen konplexutasu-
narengatik, askotan hezkuntza ez-formaleko egitura antolatzaileak ere har-
tzen dituzte, ez baita batere gaitzesgarria gertatzen udal bat aldi berean al-
fabetatze, ingurugiroari buruzko hezkuntza edo animazio soziokulturaleko
planak garatzen ikustea; horrek, bestalde, ez du esan nahi ez denik izango
programa horiek garatzen ibiliko den beste erakunde publiko edo pribatu-
rik. Beraz, duten garrantziarengatik eta beren jardueren alderdi orohartzai-
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learengatik, hasteko udalen hezkuntza funtzioak planteatuko ditugu, ondo-
ren jeneralean hezkuntza ez-formalaren berezko prozesu ugarietakoen bate-
an espezializatuak egoten diren beste erakunde batzuekin jarraitzeko.

2.1. Udalak

Hezkuntza gestioko zentro berri hauek Ameriketako Estatu Batuetan sortu
ziren hirurogei urtetako hamarkadaren erdialdean, eskubide zibilen aldeko
borroka gehien nabarmentzen ari zen garaian. Hasieran, eskola plangintza-
ren eta eskola eraikuntzari buruzko politika koherente bat lortzera bidera-
tzen ziren haren adierazpenak, gizartera moldatzeko arazoak dituzten aldi-
rietako gazteei eskainitako txertaketa eta konpentsazioko programen
aplikazioarekin batera. Handik urte batzuetara Europan aurkitzen ditugu ja-
danik, ikuspegi askoz ere zabalagoarekin.

Espainian hezkuntzaren gestioko egitura berri hauek bizitza sozial eta
politikoaren demokratizazioaren ondorioz sortu ziren hirurogeita hamarreko
urteen bukaeran. Gure inguruetako premia soziokulturalak ikusi ondoren,
batez ere helduen hezkuntza, hiriaren bitartez egindako ikaskuntza progra-
mak, eskola eta museoetarako material didaktikoa eta ingurugiroari buruzko
hezkuntza programak garatzen hasi ziren Espainiako udaletako hezkuntza
zerbitzuak beren ibilbidea egiten. Gaur egun eta urte hauetako krisi ekono-
mikoaren ondorioz, eta aukera politikoen berezko zirkunstantzien ondorioz
berebat, joera horrek ez du garatzen jarraitu eta, nolanahi ere, udal askok
mantsotu egin dute beren jardueren garapena; garapen horrek, bestalde, gi-
zartean sortutako erronka eta eskari berriei egokitzen jarraitzen du (HIESa-
ren prebentzioa eta drogadizioa, hirugarren adinekoen ardura, etab.).

Udal batek eta besteak egiten dituzten jardueretan hainbat eratako ikus-
mirak antzematen dira; adibidez, hezkuntzako zerbitzu lokalek eragina izan
dezakete honako gai hauei buruzko politiketan:

– Hezkuntza sistemaren hobekuntza funtzionala, honako alderdi hauen
gain eraginez: eskola eraikuntzak, eraikinen mantentzea eta kontser-
bazioa, matrikulen zerbitzu zentralizatuak, kontabilitate lanak, etab.;
edota hezkuntzako azpiegitura hobetuz (material didaktikoaren hor-
nidura, meneko pertsonalaren zuzkidura, eskoletan segurtasun planak
aplikatzea, pista eta kirol zerbitzuen zuzkidura...). Era berean eskola-
tze programa propio eta zehatzen bitartez (haurtzaindegi sareak, ospi-
talizatutako umeentzako laguntza pedagogikoa, etab.) ere izan deza-
kete eragina hezkuntza sistemaren funtzionamendua hobetzeko, eta
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baita zerbitzu teknikoak jarriz ere, adibidez ikasketa kabineteak, es-
perientzien ebaluazioa, premien plangintza, etab.

– Irakasleei laguntza eman eta hobetzen laguntzea, trebakuntzako min-
tegiak, lan talde iraunkorrak, bibliografia eta material didaktikoaren
maileguak, argitalpen pedagogikoak eta abar sortuz. 

– Laguntza pedagogiko-sozialak, adibidez eskola osasuneko zerbitzuak,
problemak dituzten umeak detektatzeko eta zaintzeko zerbitzuak,
orientazio hezitzaile eta profesionaleko zerbitzuak, haur liburutegien
sareak...

– Espazio pedagogiko berrien gestioa, hala nola eskola granjak, baratze
esperimentalak, museoen gestio pedagogikoa, ludotekak sortzea,
etab.

– Eskolaz kanpoko jarduerak, hala nola hiria ezagutzeko edo hiria ikaste-
ko programak, eta horrekin batera bisitak antolatzea interesa duten le-
kuak ezagutzeko, masa komunikabideei buruzko kultur jarduerak, aisia
eta kiroletako espazioen dinamizazioa, udalekuak antolatzea, etab. 

– Gizarte zibilaren berezko pedagogiak, hala nola jarduera kulturalak,
jaialdiak eta hainbat eratako jolas jarduerak antolatzea, helduen for-
mazioa, alfabetatze kanpainak, lanean txertatzeko programak, guraso
eskolak, konpentsaziozko hezkuntza, marjinatu, drogadikto, hiruga-
rren adinekoei buruzko eta emakumearen sustapenerako hezkuntza
ekintzak, gizartean txertatzeko etxebizitzen sorkuntza, animazio so-
ziokulturaleko programak, ingurugiroari buruzko hezkuntza progra-
mak, bakerako hezkuntza, gaixotasunen prebentziozko hezkuntza,
osasunari buruzkoa, kontsumitzailearen laguntzazkoa, bide hezkun-
tza, etab.

Hori bezalako funtzio eta eginkizunen konplexutasun maila batek ondo
finkatutako egitura instituzionala eta ondo frogatutako gaitasuna duten pro-
fesionalak eskatzen ditu; ez da harritzekoa, beraz, udalen barruan erakunde
batzuk sortu izana –jeneralean hezkuntzako udal institutu edo hezkuntza
dinamikako zerbitzu deitzen direnak– eta horiek izatea beren gain hartzen
dutenak hezkuntzako udal programen diseinu, plangintza eta gestioaren
erantzukizuna. Aldi berean eta funtzio berri hauei erantzunez, pedagogiako
profesio berria diseinatzen joan da –udal pedagogoa– eta, ondorioz, forma-
zioko marko teoriko egokia egituratu behar izan da profesional berri ho-
rrentzat; alde horretatik, “hiriko pedagogia” deitzen den horrek betetzen di-
tu erakunde horien buruzagitzan egoteko eskatzen diren formazio
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espezializatuko baldintzak; formazio horrek, funtsean, programen plangin-
tza eta ebaluazioa eta, jakina, hezkuntza ez-formala garatzen den eremuen
ezagutza sakona bezalako alderdiak hartzen ditu.

2.2. Alfabetatzeko erakundeak

Hezkuntzako Ministeriotik bertatik hasita, udalekin elkarlanean arituz, eta
beste zenbait eratako egituretaraino iritsiz, hainbat izan dira gure herrialde-
an helduen alfabetatzeaz eta formazioaz arduratu diren erakundeak, hain zu-
zen ere legearen arloan esleitzen zitzaion formazioko egiteko unibertsal ho-
ri inola ere betetzen ez zuen hezkuntza sistema zaharkitu baten akatsak
konpentsatzeko. Horregatik, beraz, demokraziaren etorrerarekin, eta batez
ere honen hasierako urteetan, alfabetatzea izan zen hezkuntza ez-formaleko
programetan gehien lortu nahi izaten zen helburuetako bat.

Oraingo honetan tipikoki Espainiakoa den erakunde baten berri emango
dugu. Egiteko garrantzitsua eta nagusia bete izan du historikoki helduen al-
fabetatze eta formazioko prozesuan: herri unibertsitateak deitzen diren ho-
riei buruz ari gara.

Zentro irekiak dira, demokratikoak, benetako bokazio publikoa dutenak,
eta helburu espezifiko bezala alfabetatzea eta, oro har, helduen formazioa
dutenak eta herritarren eta komunitatearen inguruko arazo soziopolitikoe-
tan parte hartze prozesua lortzea. Zehatzago esanda, Espainiako Herri Uni-
bertsitateen Federazioak honela definitzen ditu: esparru soziokulturalean
jarduteko tresnak direla, aldi berean gizarte zibilarentzat plataforma moduan
balio dutenak honen artikulazio eta emantzipazioko prozesuan.

Herri unibertsitateen asmoa, beraz, hiritarren zentzu kultural, sozial eta
intelektuala garatzea da, jarduera formatzaile, kultural eta soziopolitikoetan
parte hartzeko prestatuz gainera, eta baita komunitateak eskaintzen dien
kulturazko azpiegitura erabiltzeko ere (museo, liburutegi, etab.).

Zentro hauen historia benetan luzea da, sorburuetara joateko 1903. urte-
raino iritsi behar baita, Valentzian Vicente Blasco Ibáñez nobelista ospetsuak
urte horretan sortu baitzuen lehenengo Herri Unibertsitatea. Dirudienez
eredua Europako beste herrialde batzuetan egindako esperientzietatik har-
tuko zuen (Danimarkatik, agian, XIX. mendearen erdialdeaz geroztik an-
tzeko formazio egitura bat eskaintzen baitzuen), baina Espainian berehala
finkatu zen berezko izaera hartuz eta gero, Bigarren Errepublikaren garaian
(1931-1936), gure herrialdeko herri eta hiri ugaritan zabaldu zen.

HEZKUNTZAKO ERAKUNDE EZ-FORMALAK

491



Gaur egun hiru arlo edo espezialitatetan antolatuak egoten dira: animazio
soziokulturalaren arloa, lider komunitarioak formatzera eta parte hartzea
bultzatzera bideratua dagoena; alfabetatzea bera, helburu bezala, jakina,
helduen alfabetatzea edo oinarri kulturalak zabaltzea duena; eta azkenik,
jarduera soziokulturalen arloa, jeneralean etengabeko prestakuntzaren espa-
rruan sartzen diren eta laneko egoera hobetzera edo formazio kultural oro-
korra lortzera bideratuta dauden ikastaroak egiteaz arduratzen dena.

Honela, beraz, eta erakunde horien hirudimentsiokotasuna ikusita, erra-
za da leku horietan honako gai hauei buruzko ikastaroak aurkitzea: formazio
profesionala, hizkuntzak, formazio politiko eta sindikala, formazio juridikoa,
denbora librearen eraketa, famili formazioa, osasun prebentzioa, etab. Berez,
jarduera guztiak bertara etortzen direnen interesen eta premien arabera egi-
ten dira, eta ikaskuntza errekurrentea deitzen den, hau da, jadanik pausatu-
ta dauden aurreko ezagutzetan oinarritzen denaz baliatuz, ezagutza horieta-
ra jotzen baita pertsonari horizonte berriak irekitzeko, edo bere problemak
konpontzeko, jarrerak zuzentzeko edo ohitura eta trebetasun berriak sortze-
ko, ekarpen kultural berriak ere eginez, ados jarriz betiere –oinarrizko eta
funtsezko gauza izaten da hori herri unibertsitateetan– parte hartzaileen in-
teresekin eta premiekin. Azken finean, subjektuaren errealitatea, bere his-
toria eta bere ingurua erabiltzen da errekurrentzia horretan, bere baitatik
abiatuz izan dadin bere bizi proiekzioa –pertsonala eta kulturala– komunita-
tera eramateko gai.

Gainera, bere jarduera guztiak horretara daude bideratuta, helduak ikas-
ten ikastera, kontua, batez ere, motibaziozko prozesu bat garatzea baita,
pertsonari bere kabuz bere formazio gaitasuna zabaltzeko adina segurtasun
eta konfiantza emango dion prozesu bat. Ondorioz, helburu horiek lortzera
bideratuta daude bere metodoak; horregatik hango geletan hauek dira na-
gusiki aplikatzen direnak: talde lana, taldeko ikaskuntza, eztabaidarako fo-
roak edo hizketaldiak, analisi kritikoak, elkarri laguntzen eta autoantolatzen
ikastea, eta estudiatzen ikastea. Interes nabarmena dago, beraz, jarrerak eta
jokabideak aldatzeko, eta formazio politikoaren oinarria formazio kultural
edo instrukziozkoa izan dadin lortzeko. 

2.3. Zentro zibikoak

Arts Centres izenekoen funtzionamenduan oinarritzen diren erakundeak di-
ra; jatorriz Erresuma Batukoak dira eta helduen formaziora eta arte plastiko-
en irakaskuntzara bideratuta daude, eguneroko lanaren ondoren herritarrak
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desalienatzeko asmoarekin, beste jarduera batzuetan aritzeko aukera izan
dezaten edota bere komunitateari dagozkion arazoetan parte har dezaten.
Horregatik, beraz, garrantzi handia ematen diote formazio estetikoari eta
hainbat eratako arte azalpenen lanketa eta garapenari (pintura, musika, an-
tzerki, argazki, zeramika, bideo, etab.). Ordutegi malguak izaten dituzte eta
erabiltzaileen interesetara eta premietara egokitzeko gaitasun handia.

Umeentzako jarduerak eta programak garatzen dituzte, gainera, inguru-
ko eskolekin batera eta, hain zuzen ere, hezkuntza sistema formalean jene-
ralean gutxietsita egoten den formazio humanistikoaren alderdi bat –artisti-
ko, estetiko eta sormenaren ingurukoa– hobetzeko asmoarekin.

Badaude beste lehenagoko aurrekari batzuk ere, adibidez schools of living
izenekoak, berez Ameriketako Estatu Batuetakoak eta hogeita hamarreko
urteetan jadanik sortuta zeudenak eta gaur egun Iparramerikako 2.000 hiri
baino gehiagotan zabalduta daudenak. Helduen formazioaren inguruan
biltzen dira, nagusiki, horien helburuak, bai ikuspegi kulturaletik begiratu-
ta eta bai komunitatean parte hartzearen aldetik hartuta. Horien ezaugarri-
rik originalena, agian, izango da beren erreferentziako herriari edo eskual-
deari dagozkion ingurugiroari buruzko arazoetara bideratzen dituztela
jarduera guztiak.

Gure herrialdeko zentro zibikoak aurreko horien antzera sortu diren
arren erakunde zabalagoak dira edota, nahi bada, jarduera jakin batera hain
nabarmenki bideratuak ez daudenak (artera adibidez Erresuma Batuaren
kasuan, edo ekologismora Estatu Batuetan). Hirietako auzoetan kokatzen
dira edo maila dezenteko herrietan, eta herritarrentzat hainbat eratako jar-
duera saila garatzea izaten dute beren helburua, batez ere izaera kultural, so-
zial eta olgetazkoa duten jarduerak. Formazioa sustatu nahi izaten dute
hainbat eratako jarduerak eta ikastaroak antolatuz –klub kulturalen antzera–
baina olgetazko espazio bezala ere sortzen dira (dantza tailerrak, antzerkiko-
ak, pinturakoak, jolasekoak, etab.), eta komunitatean sor daitezkeen arazoei
erantzuteko edo alternatibak bilatzeko topagune bezala ere bai. Horietako
askok, bestalde, komunitatearen identitate aztarnak eta tradizioak pizteko
bidea aukeratu dute (dantza tradizionalak ikastea, gastronomiako ikastaroak,
leku horretako historia, legenda edo tradizioekin lotutako arte azalpenak,
etab.).

Aldi berean zerbitzu publiko indibidualizatua eskaintzen dute, informa-
zioa, aholkuak eta orientazioa emanez laneko eta legeari eta osasunari nahiz
hiriari buruzko arazoetan. Bestalde, liburutegia, erakusketa aretoak eta bile-
ra gelak izaten dituzte hiriko elkarteek elkartzeko lekuak izan ditzaten. Ze-
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hazkiago esan dezakegu erakunde hauen jarduerak honako aukera hauek
eskaintzera egoten direla bideratuak:

– Auzolagunen eta komunitateko erakundeen artean libreki sortzen di-
ren ekimen kulturalak estimulatu eta jasotzera.

– Era guztietako jarduera kulturalak sustatzera.
– Komunitatearen garapena eta parte hartzea sustatzera.
– Hiri osora zabaltzera komunitatean garatzen diren jarduera interesga-

rri guztiak.
– Topaleku izatera, ekintza eta komunikazioa eskaintzeko aukera izan

nahi duten neurrian.
– Zerbitzu publikoak eta jarduerak eskaintzera herritarren baldintza so-

zialak eta kulturalak hobetzeko, hain zuzen ere komunikazio, infor-
mazio, ikaskuntza, aisia eta sormenaren arloetako premiak betetzen
dituelako.

– Taldeei eta entitateei azpiegiturak eta baliabideak eskaintzera, eta
baita elkarte berrien jaiotza bultzatzera ere, komunitatea dinamiza-
tzeko helburuarekin.

Beraz, orain arte aipatutako jarduerak eta helburuak burutu ahal izateko,
gutxieneko instalazio batzuk izan behar izaten dituzte zentro zibikoek, on-
dorengo espazio hauetara muga daitezkeenak: ekitaldi areto bat, egoteko eta
komunikatzeko leku bat, erakusketak egiteko leku bat, hainbat tailer edo
jarduera egiteko lekuak edo aretoak, bestelako espazio balio anitzekoak eta
premia desberdinetara egokitzeko modukoak, funtzio espezifikoetarako le-
kuak (liburutegia, zentroaren administrazioko zerbitzuak, etab.).

Nahikoa maiz aurkitzen den antolamendua izaten da honako hau: sail bat
gazteen jardueretarako, beste bat zerbitzu sozial eta aholkularitzarekin erla-
zionatua dagoena (familiari eta sexuari buruzko orientazioa, hirugarren adi-
na, herritarra atenditzeko zerbitzua, informazio bulegoa...); beste bat ikasta-
ro eta tailer desberdinen diseinu, gestio eta martxan jartzeaz arduratzen
dena eta bertako zerbitzu espezifiko guztien ardura eramango duena: libu-
rutegia, kirol jarduerak, helduen eskola, etab. Ulertuko denez eta zentro
hauetan aurki daitekeen aukeraren aniztasunagatik oso aliatu egokiak izan
daitezke inguruko eskolekin batera elkarlanean arituz ikasleen formazioa
osatzen laguntzeko.

Normalean udalak hiritarrari ematen dizkion zerbitzuetan txertatuta dau-
den azpierakundeak izaten dira zentro zibikoak; horregatik, ikuspegi hone-
kin begiratuta, hezkuntzako udal zerbitzuen organigraman sar daitezke, bai-
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na berez eta benetan, eta horiek duten kopurua eta konplexutasuna ikusi-
rik, beren dinamizazio eta funtzionamenduaz arduratzen diren koordinazio
zentro espezifikoetan txertatuta egoten dira. 

2.4. Animazio soziokulturaleko erakundeak

Animazio soziokulturalaren jatorria gizarte industrializatuaren eta hiritarra-
ren efektuak saihestu nahi izateko ahaleginean aurkitzen da. Bizi baldintza
hobeak lortu nahiak, kasu askotan, problematika zabala sortu izan du –in-
migrazioa, deserrotzea, anonimatua, alienazioa, bakardadea, ohituren eta az-
turen aldaketa, inpaktu axiologikoa, etab.– eta horren ondorioz bizitza hirie-
tan eta auzoetan inolako kontaktu sozialik gabe ikusten da, beraz inolako
komunitate esperientziarik gabe. Horregatik animazio soziokulturalak alda-
tu egin nahi luke egoera hori eta egoera horretara daraman inertzia, kasu
hauetan guztietan komunikazio aukerak, parte hartzeko proiektuak eta pro-
posamen kooperatzaile eta komunak ekarriz. Alde horretatik, hirugarren
adineko elkarteek beren kideen animazio soziokulturalaren rola betetzen
dute beste egiteko garrantzitsu batzuen artean. Era berean, umeen eta gaz-
teen mailan ere aipatutako problema horietako asko errepikatzen dira, eta
baita beste batzuk ere adin talde hauen berezkoak direnak (jolaserako leku-
rik eza, aisian ere nonahi azaltzen den kontsumismoa, etxebizitzen bertikal-
tasuna, binaka osatutako taldeak egiteko eta, azken finean, komunikazioa
izateko aukerarik ematen ez duena, etab.); horregatik, haurtzaroan ere na-
bari den premia bezala azaltzen da animazio soziokulturala.

Beraz, hezkuntzako edo formazioko praktika bat da animazio soziokultu-
rala, funtsean bi esparru nagusi hauetan garatzen dena: aisiaren eta astial-
diaren heziketa, eta helduen heziketa bere alderdi guztietan. Horregatik
hezkuntza ez-formaleko era honetako programak gehien egiten dituzten
erakundeak, aisiari eta astialdiari dagokionez, eskoletako udalekuak eta
umeen eta gazteen kanpamentuak dira nagusiki, eta baita helburu bezala
umeen, adoleszenteen eta gazteen formazioa duen beste edozein erakunde
ere (eskutismoa, gazteen klubak eta kiroletako klubak, etab.). Helduen hez-
kuntzari dagokionez, lehen aipatutakoez gainera –udal, herri unibertsitate,
zentro zibikoak– aipatzekoak izan daitezke bizilagun elkarteak, kultur el-
karteak, adibidez hirugarren adinekoak, edo emakumearen aldekoak edo
bestelako jarduera parte hartzaileak bultzatzeko asmoarekin egindakoak:
antzerkia, txango eta irtenaldiak, etab. 
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Animazio bezala zera ulertzen da, “pertsonen eta komunitateen artean
elkarrekiko ekintza gaitasuna sustatzea beren espresio gaitasuna indartzeko
helburuarekin” (Marzo eta Figueras, 1990); horren helburua beraz parte
hartzean eta komunikazioan gauzatzen da, kontuan izan gabe pertsonen
ezaugarriak, erakundeen ezaugarriak eta horretarako erabiltzen diren meto-
doak, etab. Beraz, animazio soziokulturala erakunde arteko jarduera da eta,
horregatik, berez hainbat eratako egoeretan aplikatzeko gai izango den me-
todo bat, aplikazio eta garapen eremu propio eta definitua duen jarduera in-
dependente bat baino gehiago. Animazio soziokulturala, hala, metodo bat
bezala ikusten da, erakundeen aldetik eta, gainera, egoeren eta pertsonen
aldetik ere hainbat eratako aplikazioa duten programa, ekintza eta jarduere-
tan gauzatzen dena. Hain honela da hori ezen X. Ucarrek (1995) zorioneko
laburpen batean honako tipologia hau eskaini zuen animazio soziokulturale-
ko programek beren definizio aldagaien arabera (programa zein talderi apli-
katzen zaion, beronen helburuak, garapen eremua, zein eratako jarduerak
ematen dituen eta jardueraren iraupen denbora) eskaintzen dituzten auke-
rei buruz:

Helburuko taldea:
– Adinaren arabera: haurrak, gazteak, helduak.
– Beste aldagai batzuen arabera: sexua, lanbidea, problematika.
Helburua: prebentzioa, zuzenketa, orientazioa, sustapena edo dinamiza-
zioa.
Zein esparrutan garatzen den: lurralde batean, erakunde batean.
Jarduerak: formaziokoak, artistikoak, jolasekoak, sozialak.
Iraupen denbora: epe laburrekoa, epe ertainekoa.

Gure aldetik beste aldagai bat ere sartuko genuke programa eramaten
duen animatzaile motari dagokiona, profesionala nahiz boluntarioa.

Nola egiten da animazioa? Erantzuna konplexua da eta, beraz, plurala.
Edozein metodo, edozein jarduera, edozein programa, baldin eta subjektuak
bultzatzen baditu komunikatzera, parte hartzera, hitz batean esan, beste
subjektu batzuekin taldean eta elkarlanean garatzera, orduan animazio so-
ziokulturalaren berezko metodoak eta jarduerak izango dira printzipioz. Be-
raz, kiroletik hasi eta mahai inguru batean edo eztabaida batean erne dai-
tezkeen planteamendu kritikoetaraino, txango eta ibilaldiak antolatzetik
hasi eta auzoa estetikoki edo giroaren aldetik hobetzeko proposamenetarai-
no, erakusketa batetik hasi eta hainbat jardueratako tailerrak sortzeraino,
edota prebentzio kanpaina batetik komunitatearen denbora pasako proze-
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suetaraino –festak, antzerkia, etab.– edota gobernuz kanpoko erakundeen
(GKE) jarduerak, dena, edozer gauza, egitura daiteke animazio soziokultu-
raleko estrategia bezala, baldin eta horrekin parte hartzea eta, azken finean,
komunikazioa eta komunitatearen bizitza dinamizatzea bilatzen bada eta
lortzen bada.

Animazio soziokulturalak elkarlanean eta helburu sozial eta kulturalen
lorpenean oinarritu behar du, eta lortutakoen traszendentziagatik bakarrik
ulertu ahal izango da, batzuetan, izaera politikoko lorpen bezala, baina gizar-
te zibilaren testuinguruan soilik. Hau da, animazio soziokulturala, berez, ezin
dela helburu politiko huts bezala planteatu eta, gehienez ere, alderdi politi-
koa erantsitako balioa izango da, bere lorpen sozialen eta kulturalen ondorioa. 

Animazioa –eta iruditzen zaigu hau dela bere ezaugarririk behinena–
praktikan neurtzen da, gauzatzean, orduan baldintza sail bat betez egikaritu
behar izaten baitu, askatasuna horien artean, ezin baita obligazio eta hertsa-
penezko testuinguru batean gertatu; era berean taldearen autogestioa lortu
behar da, zuzendaritza estrategiak erabili gabe. Azken finean, animazio so-
ziokulturalak lortu nahi duena parte hartzen ez dutenen parte hartzea da,
bakarrik daudenen komunikazioa, talderik ez dagoen lekuan taldeak egi-
tea... hau da, subjektuen egoera aldatzea eta komunitatearen altzoan bete-
tzen duten egitekoa ere bai. Horregatik da hezkuntzazko jarduera, nahiz eta
prozesuak irauten duen bitartean hezkuntzazko alderdi hori desegin egiten
den jolas, eztabaida, erabaki hartze, dinamizazio edo orientazio moduan, hau
da, beti alderdi parte hartzaile eta komunitarioa bilatuko duten hainbat
praktikaren erabileran. 

2.5. Osasun hezkuntzarako erakundeak

Osasuna, esan ohi da, gizakiaren egoera bat da eta hori zaintzea eta gorde-
tzea (erasan dezaketen kontrako eragin hipotetikoetatik: gaixotasunetatik)
ikaskizun gai izan daiteke; horregatik osasuna zaintzearen ingurukoak egin
daitezke hezkuntza programak garatuz. Hau da, azken finean, osasun hez-
kuntzazko posibilismoaren azpian dagoen oinarria edo sinestea: gizakia, ja-
sotako hezkuntzari esker, bere osasunaren partaidekide izan dadila lortzea,
horrekin inmanenteki bere aletxoa jartzen joango baita osasun sozialaren ar-
loan ere. Horrekin gizakia bera aterako da irabazle, bere ondasunik prezia-
tuena gorde eta luzaraziko baitu (osasunerako hezkuntza, azkenean, auto-
kontserbazionismo bat da eta, alde horretatik, giza espezieari aplikatutako
anbientalismo kontserbazionista), eta gizartea ere irabazten aterako da, ba-
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tez ere osasunaren arloko gastu publikoek suposatzen duten gastu ekono-
mikoari dagokionez, horiek, jakina denez, Estatuaren gain geratzen baitira
osasun publikoko sistemetan.

Asko dira era honetako programak garatzen dituzten erakundeak ere.
Funtsezkoenak osasun zentroak dira, eta ospitaleen inguruko erakundeak
oro har. Eskolak ere lan bikaina egin dezake osasun hezkuntzari dagokionez,
eta baita mass media eta publizitate kanpainek ere bai. Esaten ari garen ho-
nen adibideak emango ditugu ondoren.

Ospitalizazio luzeko umeentzako programak. Herrialderik aurreratuenetan
eta orain dela hogeita hamar bat urtetik hona (Suediaren kasuan adibidez)
ospitale eta kliniketako haurren sekzioetan pedagogiako zerbitzuak jarri di-
ra gaixotasun, istripu eta abarrengatik ospitalean denbora luzea egin behar
duten umeentzat. Hori guztia gaixotasuna bakarrik ez baizik eta gaixoa be-
ra ere tratatzeko pretentsioarekin. Alde horretatik, familia ospitalean, eta ze-
hazkiago umearen gelan, sartzea izan zen lehenengo urratsa, hain zuzen ere
umeak horrekin berarekin gorde zezan errefortzu eta motibazio afektibo
guztia, premiazkoagoa izaten baita zirkunstantzia hauetan.

Hortik aurrera, umearen bizitza normalizatzen joateko joera nagusitu da,
hain zuzen ere haurren beste premia batzuk betetzen, gainditzen eta kon-
pontzen joango diren beste laguntza batzuk eskainiz. Ez dira osasun lagun-
tza eta “familiaren beharra” bakarrik garrantzitsuak, baizik eta ospitalizatuta
dagoen umeari beste zerbitzu konstelazio bat eman behar zaio bere nortasu-
naren eta bere aukera psikoebolutiboen garapena ez dadin kaltetua gertatu.

Ospitalean garatu beharreko jarduera pedagogikoak bi etapa izan ditu
denboran zehar, eta bakoitzak izan ditu bere planteamenduak eta bere jar-
duera desberdinak. Hasieran, hezkuntzako administrazioa baino gehiago os-
pitaleak izan ziren hezkuntza zerbitzuen bultzatzaile; horregatik han aplika-
tutako eskola jardueraren kontzeptua gehiago egon zen garapenarekin lotua,
haurraren adinaren arabera egin beharreko jardueren egikaritzarekin lotua,
eta ez zuen eskolarekin inolako loturarik izan, ofizialki behintzat; jenerale-
an gurasoak izaten ziren, edota haurra bera, bere hezkuntza mailaren berri
ematen zuena, eta hortik aurrera ospitalea pedagogiako zerbitzu batzuk
ematen saiatzen zen, umearen bizitza normalizatzeko asmotan. Aldiz, azke-
neko urteetan, hezkuntzako ministerioak ere inplikatu dira arazo horretan
eta irakasle ofizialak espezializatu eta osasun zentroetara bidaltzen hasi dira,
umeak –betiere, jakina, ahal duen neurrian– bere ikasketak jarrai ditzan os-
pitalizazio horrek akademikoki ekarriko dizkion kalteak ahalik eta gehien
gutxitzen saiatuz.
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Jeneralean jarduera pedagogikoak oso laburra izan behar du –ordubete
edo ordu eta erdikoa gutxi gorabehera–, goiz eta arratsaldeko saioak eginez
nahi bada. Gaixotasunak berekin dituen mugak errespetatuz egingo da jar-
dueren programazioa, eta curriculum oinarrizko edo minimoen gainean
egingo da beti. Jarduera motibatzaileak eta olgetazkoak bilatuko dira eta ira-
kaskuntza indibidualizatzen saiatu beharko da beti, fitxak edo bestelako ba-
liabideak (ikus-entzunezkoak, informatikoak, etab.) erabiliz. Irakasle ba-
koitzeko oso ikasle gutxi hartzea komeni da, eta –gure iritziz– kopuru horrek
ez luke inoiz bost edo sei bat ikasletik gorakoa izan behar. 

Era honetako programen bidez lortu nahi dena da ohitura intelektualak
eta ahalegin pertsonala egiteko ohiturak ez galtzea, umeen erantzukizuna
sustatzea, eginkizun, ordutegi eta obligazio batzuen aurrean jartzea, eskola-
ko giroarekin jarraitzea, ahal den neurrian atzerapen akademikorik ez izatea
eta, nolanahi ere, ospitalizazioa bukatutzat eman eta berriro ikastetxera itzu-
li behar duenean umearen birmoldaketa egiten laguntzea. Era berean, pro-
grama horiek sozializazioa eta umearengan beti izaten den alderdi ludikoa
indartzen saiatu behar dute, eta baita sormena ere, askatasunaren sentsazio
zabalagoak eta, azken finean, hezkuntza egoeraren desformalizazioak lagun-
du egiten baitute asmo hori lortzen.

Eskola osasuneko programak. Era honetako programek ikuspegi, jarduera
eta helburu anitz izaten dituztenez esan daiteke esku harmenen konstelazio
bat dela, eta ia beti honako alderdi hauek bakarrik izaten dituztela komu-
nean: eskoletan aplikatzen dira normalean; pertsonal espezializatuak ema-
ten ditu, ia beti osasunaren esparruan sartzen dena eta, beraz, hezkuntza sis-
teman txertatua ez dagoena; horregatik era horretako pertsonala eskolarekin
zerikusia ez duten erakunde sozialek sustatzen dute, adibidez Autonomia
Erkidegoetako Osasun Sailek eta udaletxetako osasuneko departamentuek,
osasuneko zerbitzu publiko desberdinek, elkargo profesionalek eta, are, bai-
ta erakunde mediko pribatuek ere. Era berean, jarduera horiek oso denbora
epe zehatzetara eta programa jeneralean oso espezializatu eta monografiko-
etara mugatzen dira; horrek eragiten du haien helburuak guztiz zehaztuak
egotea, nahiz eta beren jardueren ebaluazioak ez duen inolako interesik iza-
ten edota guztiz bigarren mailakoa izaten den. 

Normalean, era horretako programak eskoletan egiten diren aparteko jar-
dueren bitartez konpontzen dira, jeneralean eragin bikoitz baten bidez: ba-
ta publizitarioa, ikasleen zerbitzura jartzen diren kartel, itsaskin, informazio
orri edota argitalpen espezializatu txiki ugariak erabiliz; eta bestea presen-
tziazko jardueren bitartez, jeneralean hitzaldi, hizketaldi eta solasaldi bidez
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konkretatuz, beren funtsezko helburua izanik emandako edukiei buruzko
arazoak argitu eta informazioa ematea, eduki horiek, bestalde, bai eskola
umeen artean ugarienak izaten diren sindromeetan edo gaixotasunetan eta
bai higieneko eta praktika edo ohitura sanitarioko alderdi generikoagoetan
zentratzen direlarik. Hala, hiesa, transmisio sexualeko gaixotasunen pre-
bentzioa, errubeola, aho higienea, alkoholismoaren prebentzioa, drogamen-
pekotasunaren, nutrizioaren edo zarataren ingurukoak bezalako gaiak dira,
gaur-gaurkoz, era honetako programetan gaurkotasun edo inpaktu handiena
duten arazoak.

Ulertuko denez, horren helburu nagusia eskolako umeengan intzidentzia
esanguratsua lortzea da, hain zuzen ere eskola ume horiek, bide bezala ja-
rrerak aldatzera eramango dituen gogoeta erabiliz, irits daitezen osasunaren
aldetik segurtasun handiagoa ekarriko duten ohitura eta portaera berriak be-
reganatzera.

Osasun sozialeko programak. Era honetako osasun hezkuntzako programen
barruan sartuko lirateke kutsu sozial nabarmena duten eta helduentzako zu-
zenduta eta bideratuta dauden edo, nahi bada, bilbe sozial eta komunitario
guztiarentzat inolako bereizketarik gabe zuzentzen diren programa guztiak.
Ulertuko denez, ekintza eta jarduketa ugari sartzen da era honetako progra-
men barruan, zalantzarik gabe oso desberdinak eta era askotakoak izan dai-
tezkeenak baina, hala ere, beren artean gauza batzuk badituztenak elkarre-
kin komunean. Interes orokorreko gai mediko-sanitarioetan edota bestelako
arazo espezifiko eta konkretuetan zentratzen dira, beraz, adibidez sindro-
meak eta patologia oso definituak. Normalean, lehenengo horiek jendarte-
koagoak izaten dira eta populazio landatar edota gizarteko maila behartue-
nengana bideratzen dira; alde horretatik aipatzekoak dira gorputz
higienearen aldeko kanpainak, ur osasungarriaren erabilera, umeen elikadu-
ra egokia, etab.; gai horiek, bestalde, interes handiko gaiak dira hirugarren
munduko herrialdeetan, eta eskolan bere garaian eman ezin ziren ezagutzak
ematea izaten dute beren helburua. Ematen dira, hala ere, interes orokorre-
ko kanpainak ere, maila sozialaren aldetik inolako bereizketarik gabe egiten
direnak, adibidez ahoaren higieneari eta zaintzari buruzkoak, tipikoki negu-
koak diren sindromeen prebentzioa (gripea, hotzeria, etab.) edota tabakoa-
ren kontrako, alkoholaren kontrako kanpaina eta aholkuak, etab.

Programa horien hezkuntza kontzepzioa oinarrizko informazioaren heda-
penean bermatzen da. Jeneralean pertsona kopuru zehaztugabe eta beti oso
handi bat zuzenduta egoten direnez, oinarrizko eta funtsezkotzat hartzen di-
ren elementu informatzaileen hedapenaren bitartez konpontzen da, ia beti,
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ekintza pedagogikoa. Beraz, kasurik gehienetan, jarrera aldaketa ekarriko
duten mezuak zabaltzea izaten da kontua, alderdi kognitibo edo ezagutza-
ren ingurukoetan batere pausatu gabe ia. Beraz, hemen erabiltzen diren ba-
liabideak eta aplikatzen den metodologia pedagogikoa oso hurbil egoten di-
ra publizitatean erabiltzen direnetatik. Izan ere lortu nahi den jarrera
aldaketa motibatu eta eragiteko balio dutela pentsatzen diren oinarrizko
mezuak propagandako teknika eta baliabideak erabiliz zabaltzen dira. Ho-
rregatik, masa komunikazioko baliabideez baliatzea, publizitate ziztadetako
enfoke berdina erabiliz, eta panelak, kartelak, foiletoak, liburuak, etab. gai-
nera, horiek izaten dira osasunari buruzko programa sozial hauek praktikan
jartzeko orduan gehien erabiltzen diren baliabideak.

Ospitaleen kudeaketan zentratutako programak. Azkenaldi honetan, hez-
kuntzako eduki garbia duten programak garatzen hasi dira ospitaleetan, osa-
sun zentroetako erabiltzaile desberdinengan bere eragina izaten dutenak.
Horrek, bide batez, jarrerak eta jokabideak orientatzeko, ohiturak indartze-
ko eta ospitaleetan sartzen diren edota horiekin harremanetan jartzen diren
pertsonen ekintzak hobetzeko balio izaten du. Hala, behin berriro, ospitalea
erakunde hezitzaile izaten da erraz ulertuko diren hainbat faktoreren eragi-
nez. Bisitarien gorakada, ostalaritzako zerbitzu batzuk gero eta gehiago ari
direnak osasun zentroen bidez onuratzen (telebistak geletan, zona komunen
eta janlekuen gestioa...), eta hiru erabiltzaile talde nagusienek –gaixo, gai-
xoen aldeko familiarteko eta bisitariek oro har– dituzten eskubide eta bete
beharreko obligazio guztiak ikusita, denborarekin erabilera eta portaerako
programak garatu behar izan dira ospitaleetan, eta benetan hezkuntzako
ikuspegi ukaezina izaten dute. 

Programa horiek gaixoei eta bisitariei zuzendutako adierazle bisual, espli-
kaziozko foileto eta orientazioko bilera bidez garatzen dira, eta bi talde horien
portaera lortu nahi diren igurikapenetara doitzea izaten da horien helburua.

Beste maila batean, enpresak ere har daitezke osasun programak gestio-
natzen dituzten erakunde bezala, batez ere laneko istripuak saihesteko mo-
dua eta langileari bere eguneroko lanean osasun kalitate handiagoko giroa
eskaintzen saiatzen diren neurrian.

2.6. Kontsumitzailearen hezkuntza

Gizarte zibilaren erakunde propioak izaten dira funtsean era honetako hez-
kuntza programen protagonista; izan ere, kontsumismoaren aurrean babes-
teko asmoarekin, kontsumitzaile elkarteak sortzen joan dira eta pentsatu du-
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te baliozko estrategia dela hezkuntza beren egitekoa eta beren helburuak
lortzeko: kontsumoa arrazionalizatzea eta gizarte kontsumistak eta publizi-
tate nahastaileak jartzen dizkieten tranpetan ez erortzeko balioko duten de-
fentsa mekanismoak sortzea, horiek dira helburuak. Kontsumoaren alderdi
problematikoa osatzen duten elementuak hauek dira funtsean:

– Kontsumismoa identifikatzea bizi kalitatearen hobetzearekin, bi pre-
misa horien tartean ez dagoenean inolako kausa/efektua erlaziorik.
(Bizi kalitatea norberak duenarekin lotzen da, oker noski, eta ez adi-
bidez norbera denarekin eta norberak defendatzen dituen baloree-
kin).

– Kontsumoak ingurugiroaren degradazioarekin duen erlazioa, kontsu-
mo masiboaren ondorioz sortutako produkzio gorakadak eragin nega-
tiboa baitu inguruaren gain, lehengaiak ustiatzen dituelako batetik
eta, gainera, eragin kaltegarriak sortzen dituelako, hala nola kontami-
nazioa, hondakin pilaketa, etab. Egiaz kontsumoa eta ekologia esku-
tik doaz, kontsumoa garatzeak beti esan nahiko baitu gizakiak izadia-
ren gain eragiten duen presioa gehitzen dela. 

– Kontsumoak injustizia bultzatzen du eta errealitatea faltseatzen du,
kontsumoko gizarteak beti azaldu nahi izaten baitu mundu guztiaren
esku dagoela edozein produktu lortzea, eta hori ez da egia; horregatik,
gu konturatu gabe, gizarte oparoaren irudi faltsua ematen digu, kon-
tuan hartu gabe herrialde garatuenetan izaten diren pobretasun poltsa
zabalak ere. Ikuspegi honetatik begiratuta kontsumoa solidaritatearen
eta elkarlanaren aurka dago, uste baitu gizabanako guztiek dauzkate-
la inondik ere gezurrezkoak diren gastu maila batzuetara iristeko au-
kerabideak.

– Nolabait ere kontsumismoak askatasun eta autonomia pertsonalari
jartzen dizkion baldintzak, batez ere publizitatearen eta marketin tek-
nika gero eta sofistikatuagoen bitartez. Horren guztiaren ondorioa da
jendea defentsarik gabe aurkitzen dela merkatuaren aurrean eta, be-
raz, ahalmen pertsonal oso gutxirekin aurkitzen dela komunikabide
desberdinetatik iristen zaion gezurrezko premien bonbardaketari au-
rre egin ahal izateko. 

Uste dugu, beraz, lau puntu hauetatik ondorio sail bat ateratzen dela, hu-
rrenez hurren eta horietako bakoitzari helduz, honela defini daitezkeenak:
nahastu egiten direla kontsumismoa eta bizi kalitatea; ingurugiroaren degra-
dazioa; errealitate soziala faltseatzea eta alienazioa eta objektibatzeko ezin-
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tasuna. Ondorio hauek dira pertsonei behar bezala kontsumitzen irakasteko,
hau da, irizpide batekin kontsumitzeko hezkuntza programak behar direla
frogatzen dutenak, kontsumoaren egintzek azpitik edo berarekin izan deza-
keen problematika gainditzeko behar diren defentsak izan ditzaten. Alde
horretatik azpimarragarriak dira programa hauek:

– Zabalkunde edo informazioko programak. Esan behar da kontsumitzaile-
aren hezkuntzako edozein programatan izaten dela beti informazioa;
horregatik kasu honetan beste programa bati egin nahi diogu bereziki
erreferentzia; taldeen edo elkarteen elementu motibatzaile eta kohe-
sionatzaile bezala erabiltzen da, edota ondoren etorriko diren ekime-
nen elementu sustatzaile bezala. Horren egitekoa, beraz, dibulgatzea
eta informatzeaz gainera topaketaren inguruan gauzatzen da, kontsu-
moko gaiarengatik motibazioa izan dezaketen eta kontzientzia hartze-
ko prozesuan sartuko diren pertsonak taldean biltzea lortu eta hortik
etor daitekeen elkarketa lortzean alegia.

– Jarreren garapenean zentratutako hezkuntza programak. Jeneralean estra-
tegia kontsolidatuagoetan eta, jakina, entitate pedagogiko edo forma-
tzaile handiagoa dutenen inguruan biltzen dira. Jarrera aldaketak au-
rretik eskatzen du ez informazioa izatea bakarrik, baizik eta baita
baloreak baitaratzea eta ekintza sustatzea. Ondorioz, erabaki hartzea
trebatuko duten metodologia eta estrategiak erabiliz saiatuko gara era
honetako programak sustatzen beti.

– Kontzientzia kritiko-sozialaren garapenean zentratutako hezkuntza progra-
mak. Kontsumitzailearen formazioaren gailurra ematen dute nolabait
ere, programa horietan elkartzen baitira informazioa, erabakia, edo ja-
rrera, eta ideologia, edo egoera baten aurrean norberak bere definizioa
izatea. Ikuspegi komunitarioa eta soziala ahaztuko ez duten progra-
mak izango dira, bestalde, alderdi hori beti eskatzen baita testuinguru
propio bezala kontsumitzailearen hezkuntzan. Alde horretatik, jar-
duera kritikoak, konparazioak, talde lanak (tailerrak) eta ekintzaren
bitartez balore kontsumistak baitaratzeak laburtzen dituzte era hone-
tako programek oinarrian izan beharko dituzten estrategiak.

– Programa integratzaileak. Edota kontsumorako hezkuntza ziklo osoak,
beren barruan era guztiz elkarlotu eta unitarioan honako hauek hartu-
ko lituzketenak: informazioaren transmisioa, autonomiara, indepen-
dentziara eta hautatzeko gaitasunera eramango duten jarreren forma-
zioa, eta balore kritiko-sozialak eta komunitarioak sartzea, kontsumo
arrazional, solidario, osasungarri eta ekologiko baten mesedetan.
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– Programa mistoak. Garapenekoak edo zabalpenezkoak ere dei daitez-
keenak, programa horietan ahalegin besarkatzailea baino gehiago lor-
tu nahi izaten dena zera izaten baita, kontsumoko eta kontsumitzaile-
en ikuspegiak zabaltzea, kontsumoaren eta osasunaren artean edo
kontsumoaren eta ingurugiroaren artean, edota kontsumoaren, bakea-
ren eta solidaritatearen artean dauden loturak ezarri eta nabarmen-
tzea. Gure gaiari buruzko ikuspegiak zabaltzeko balio dute, zalantza-
rik gabe, baina baita zentzu kritiko-soziala eta komunitario-solidarioa
indartzeko ere.

– Produktuen edo zerbitzuen arteko konparaziozko analisiak. Garbi dago ori-
ginaltasunez betetako ate metodologiko berria irekitzen duela honek.
Jatorriz, noski, ez da pedagogikoa, baina hezkuntzako aukera ukaezi-
nak ematen ditu. Era horretako analisiek informazio osoa, antolatua
eta egituratua aurkezten dute, erraza izan dadin arlo edo adar berean
(janarien arloan, gremioenean edota beste produktu material batzue-
nean) sartzen diren produktu edo zerbitzu desberdinen arteko konpa-
razioa egitea. Informazioa datu sinpleetan kondentsatua egoten da
(normalean hitz gakoak, ezaugarriak definitzen dituztenak, edo ehu-
nekoak parametro kuantitatiboen kasua denean); aldi berean, prezio-
arekin eta produktuaren azken kalitatearekin erlazionatzen da infor-
mazio hori, eta baita ikusten zaizkion abantaila eta eragozpenekin ere.
Beraz, informazio horrek balio izaten du kontsumitzaileak doi-doi ja-
kin dezan zer kalitate erosten ari den eta zenbateraino komeni zaion
marka baten edo bestearen alde erabakitzea; horregatik, lehen esan
dugunez, portaeren eta ohituren aldaketa bultzatzen du kontsumi-
tzaileengan. 

Konparaziozko analisiak, beraz, kontsumoaren arazoak hezkuntza ez-
formalaren arloari ekartzen dion metodologiarik propioena, pertsonaliza-
tuena bezala azaltzen zaizkigu. Esan behar da, berebat, bera dela estra-
tegiarik klasikoena kontsumorako hezkuntzaren arloan, bera izan baitzen
lehenengo aplikatu zena Ameriketako Estatu Batuetan Bigarren Mundu
Gerraren aurretik gai horren inguruan azaltzen joan ziren zabalkunde al-
dizkarien bitartez; gero, kontinente zaharreko kontsumitzaileen elkarte-
ei esker Europan argitaratu ziren buletin eta aldizkari desberdinek be-
retzat hartu zuten, eta gaur egun arrakasta berdina du hemen ere.
Espainian Ciudadano aldizkaria izan da metodologia hori sartu duena gu-
re artean.
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2.7. Ingurugiro hezkuntzako erakundeak

Garapen pedagogiko guztiz original bezala eratzen da ingurugiro hezkuntza,
beti “ingurugiroaren aldeko hezkuntza” bezala aitortu izan baita eta gure
testuinguruan “ingurugiro naturalaren aldekoa” da funtsean; hau da, gizakia
izadiaren kontserbazio, berreskurapen eta salbaziora orientatua dagoen ele-
mentua izan dadin eta halakotzat porta dadin hezteko helburua duen peda-
gogi mota garatzen du ingurugiro hezkuntzak. Lortu nahi dena zera da, gi-
zadiak hartzea kontserbazioaren aldeko kontzientzia, azken finean babes
dezala izadia gizakiaren garapena bultzatzen ari den eraso horietatik. Ingu-
rugiro hezkuntzaren oinarrian dagoen ideia zera da, bizia arriskuan dagoela
planetan eta alarma piztu dela jadanik; ingurugiroa berreskuratzea eta, nola-
nahi ere, kontserbatzea izango da orain kontua, eta pentsatzen da estrategia
positiboa eta garrantzi handikoa izango dela hezkuntza helburu hori lortze-
ko. Ingurugiro hezkuntzak uste du, beraz, tresna egokia dela hezkuntza in-
gurugiroaren hondamena geldiarazteko.

Ingurugiro hezkuntzaren inguruko estrategiak planetaren salbazioa bal-
din badu muga eta haren egoerari buruzko irakurketa nabarmenki katastro-
fista baldin bada, garbi dago ezingo duela eskolak bakarrik izan asmotan har-
tutako eginkizuna aurrera eramateko arduraduna. Derrigorrezkoa da, eta
hala ikusi da, urgentziaz jokatzea eta hezkuntzaren aldeko konponbidea
ahalik eta pertsona kopururik handienarengana zabaltzea kontserbazioaren
aldeko erantzuna ahalik eta efektiboena izan dadin. Ikuspegi honetatik be-
giratuta, ez da harritzekoa ingurugiro hezkuntzak ez-formaltasunaren arloan
izan duen garapena esanguratsua izatea, hori izan baita bere helburu nagu-
sienetako bat: ahalik eta modurik azkarrenean iristea biztanleria helduaren-
gana eta, oro har, biztanleria guztiengana inolako diskriminaziorik gabe. Ho-
rren eraginez ingurugiro hezkuntzak hainbat erakunde sorrarazi ditu, eta
hauetako bakoitzak, bere aldetik, originaltasunez betetako programak eman
ditu.

Baserri eskolak edo izadi eskolak. Izen horrekin instalazio bereziak dituzten
hainbat erakunde aipatu nahi dira, batetik ikastetxeek erabiltzen dituztenak
(modu ez-formalean lan egiteko) eta bestetik beste erakunde batzuk ere bai,
beren hezkuntza praktikak esklusiboki ez-formalak direnak eta ekipamen-
du horiek batez ere udako koloniak egiteko erabiltzen dituztenak. 

Eraikuntza iraunkorrak eta arkitektonikoki eta kulturalki bere ingurua-
rekin identifikatuta daudenak izaten dira, betiere ingurugiro balio handiko
zona estrategikoetan instalatuta egoten direnak eta hezkuntzazko zerbitzu
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propioez gainera (ikasgela, tailer, material didaktiko, mintegi eta debateta-
rako gela, liburutegi, etab.) beste batzuk ere izaten dituztenak, hala nola lo-
gelak, sanitarioak, sukaldeak, etab., umeak eta irakasleak barnetegi erregi-
menean hartzeko aukera ematen dutenak. Aldi berean beren espazioa ere
izaten dute kanpoan, erabaki hartzeak praktikan jartzeko eta azkenean in-
gurugiroaren aldeko jarrera aldaketa egokia egitera eramango duten ikas-
kuntzak eguneratzeko balio izaten duena. Horregatik, beraz, berez nekaza-
ritzaren mundukoak diren prozesuak eta funtzioak garatzen direneko
ekipamendu bezala defini daitezke, izadiaren oinarrizko fenomenoak ikus-
teko aukera ematen dutenak eta eredu bezala erabiltzen direnak ingurugi-
roaren aldeko jarrerak inkulkatzeko, hau da, ingurugiro hezkuntza gauza-
tzeko. Medio natural iraunkorra izatea da, azken finean, ume eta gazteentzat
irekia eta hezkuntzako eta ikaskuntzako lanak egiteko aukera ematen due-
na, beti ere modu aktiboan eta ingurugiroarekin kontaktuan.

Ingurugiroaren interpretazio zentroak. Parke nazional, parke natural edo in-
teres bereziko zona bezala definitzen diren inguru naturaletako berezkoak
izaten dira; beren asmoa bisita programak garatzea izaten da bisitariak kon-
tzientziarazteko naturaren arazoen eta naturaren kontserbazioaren inguruan.
Zona edo eremu hauetan bisitari etortzen diren pertsonei dagokienez egiten
den estrategia pedagogikoa da, beraz.

Esan liteke ezen interpretazio programak aplikatzen diren zonetan –in-
gurugiro hezkuntzan “interpretazioak” eskolatik kanpora aplikatutako pro-
gramei egiten die beti erreferentzia– baliabiderik erabiliena zonaren zuze-
neko behaketa izaten dela; baina horrek ez du esan nahi bitartekaritzako
azpiegitura osoa arbitratu behar izaten denik, hori askotan askoz ere kon-
plexuagoa izaten baita eskolan erabiltzen den teknologia baino. Oro har, ho-
nako hauek izango dira hezkuntzaren aldetik interpretatu nahi dugun balio
ekologikoko zona edo esparru batean izan behar diren baliabideak:

– Ibilbideak. Ingurugiroaren interpretazioko programetan gehien erabil-
tzen den sistema da. Ibilbideak esaten denean zonako puntu jakinak
modu arrazional eta lehenetsian erakusten dituzten zirkuitu seinaliza-
tuak ulertzen da, aurrez ezarritako helburuak lortzeko asmoarekin era-
biltzen direnak. Hainbat eratan antola daitezke iritsi nahi diren suposa-
menduen eta, beraz, helburuko taldeen edo azpimarratu nahi diren
objektu zehatz edo gai monografikoen arabera. Ibilbideetan, bestalde,
gidari espezializatuen zerbitzua onartzen da, ahoz berretsi ditzaten bisi-
tatzen diren gauzak; horien ordez, foiletoak ere erabil daitezke, edota
ibilbidean zehar estrategikoki jarritako entzunezko baliabideak ere bai. 
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– Ekipamendu bereziak. Funtsean behatokiak edo leku estrategikoetan
kokatutako distantzia luzeko ikusgailuak, normalean oso baliagarriak
izaten direnak hainbat animali espezieren portaera edo jokabidea be-
hatzeko.

– Bisitarien zentroa. Edozein interpretazio programatan ezinbesteko es-
pazioa izaten da honako hau. Normalean balio ekologiko nabarmeneko
zona edo parke guztien sarreran izaten den harrera eta ongietorriko
zentroa hartu ohi da bisitarien zentro bezala, hau da, ibilbideen hasie-
rako puntuan egoten dena. Administrazioko eta zuzendaritzako bule-
goak dauden eraikin berean kokatzen da eta, jeneralean, espazio ba-
tzuk izaten ditu, beraiek ere hezkuntza helburua izaten duten beste
baliabide batzuk kokatzeko balio izaten dutenak. Horien artean azpi-
marratzekoak izaten dira erakusketak: horiek izaten dira era honetako
zentroetako tresnarik erabilienak, zeren eta informazio baliabide izate-
az gainera bestelako funtzio orientatzaile, motibatzaile eta estimula-
tzailea ere betetzen baitituzte, aldi berean lehen begiratuan ikusten ez
diren gauza askori buruz atentzioa deitzeko balio duten bitartean.

Gainera eta oro har, bisitarien zentroek esparruko hainbat alderdiri bu-
ruzko simulazioak edo irudikapen sinplifikatuak ere izaten dituzte, eta ho-
riek ere asko laguntzen dute hainbat alderdi garrantzitsu askoz ere modu xe-
he eta samurragoan ulertzen. Simulazioko elementu horien konplexutasuna
anizkoia da eta hainbat alderdi hartzen ditu, hasi terrario sinple batetik eta
ordenadore bidezko dinamika ekosistemikoaren simulazioetaraino. Aipatze-
koak dira modelo edo irudikapenak ere, beharbada simulazioak bezain per-
fektuak ez direnak, baina hauek ere, behar bada modu sinpleagoan, bisita-
tzen ari garen ekosistemen ezaugarrien ingurukoak izaten direnak; alde
horretatik, grafiko, eskema, eskalan egindako maketa, kartel edo argazkiak
bezalako baliabideak, zalantzarik ez dago, ekarpen garrantzitsua izaten dira
bisita bat prestatu eta bideratzeko orduan, eta gainera elementu motibatzai-
le eta estimulagarri ere izango dira bisitaria mugatutako lurralde horretan ba-
rrena ilusio osoz sartzen has dadin. Era berean, bisitarien zentroetan norma-
la izaten da objektuen erakusketak ere aurkitzea, eta baita ikus-entzunezko
proiekzioetan –ikus-entzunezko muntaketa eta bideo– espezializatutako zo-
naren bat ere, gero bisitatuko ditugun alderdi eta xehetasun jakinei buruz-
ko informazioa emango digutenak. Azkenik, esan behar da bisitarien zen-
troetan leku bat utzi behar dela argitalpenen zabalkundea egiteko (foileto,
liburu, areako egunkari, bisita gida, material didaktiko, etab.); zonako alder-
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di jakinak edota kontserbazioaren gaiari buruzkoak, oro har, jasoko dituzten
argitalpenak izango dira.

2.8. Ondare hezkuntzako erakundeak

Ondare hezkuntza esaten dugunean adierazi nahi dena zera da, ondare so-
ziokulturalaren kontserbazioa eta balorazioa lortzera bideratutako hezkuntza
garapena, eta ondare horren barruan sartuko lirateke, batez ere, aztarna his-
torikoak, arte balio garbiko arkitektura, hirigintza trazatuak eta balio esteti-
ko, historiko, kultural, artistiko edo antropologikoa duten pieza eta objektu
guztiak, normalean museoetan eta, kasu askotan, hiri jakinetako plaza edo
kaleetan kontserbatzen direnak. Hau da, komunitate baten legatu kulturala
–ia beti bisual eta objektuala–. 

Jeneralean era honetako estrategiak diseinatzen dituzten erakundeak hirie-
tako eta museoetako hezkuntza zerbitzuak izaten dira; horiek, hala, hezkun-
tzako erakunde izatera etortzen dira, garrantzitsuenek izaten baitituzte gero le-
ku bakoitzean gordetzen diren ondare balioak ezagutzera emateko helburua
posible egingo duten gida, foileto, fitxa eta bestelako material didaktikoa pres-
tatzeaz eta argitaratzeaz arduratzen diren beren hezkuntzako zerbitzuak. Ta-
maina txikiko museoak dituzten hirietan udalaren hezkuntza zerbitzuak izan
daitezke delako material didaktiko hori prestatzeko ardura dutenak.

Normalean fitxak egiten dira eta informazioa ematen da inprimatutako
foiletoak erabiliz. Eta hala, adibidez hiri bateko monumentu arkitektoniko
eta aztarna historikoen balorazioaren kasuan, “hiri intereseko ibilbideak”
izenekoen arloan erabiltzen dira fitxa eta argitalpen horiek; aldiz, tresna ho-
riek erabiltzen direnean era honetako erakunde batek gordetzen dituen mu-
seo mailako ondarea ezagutzera emateko aplikatzen direnean, estrategia ho-
riek bere barnean aplikatzen dira, museoa bisitatzeko ibilbide orientatzaile
edo laguntza bezala ia.

Komunitate edo hiriko eskola eta hezkuntza zentroetako ikasleei bidera-
tua egoten denez ia esklusiboki ondare hezkuntza, nahiz eta herri osoari ere
berdin-berdin aplika dakiokeen eta, jakina, bisitari eta turista guztiei ere bai,
bisitatzen ari diren herriak dituen alderdi kulturalak ezagutzeko asmotan
datozen neurrian. Hala ere, esan behar da ezen bigarren alderdi hori, hau da,
material pedagogikoa egitea bai museoen barruan erabiltzeko eta bai hiri
ibilbideak egiteko, helduei zuzendua eta orientatua dagoena, doi-doi hasita
dagoela oraindik, eta turismoko tradizio handia duen hiriren batean bakarrik
egin direla era horretako materiala garatzeko saioak.
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2.9. Laneko etengabeko prestakuntzako erakundeak

Hemen, batez ere, lehiakortasunari eusteko produktua etengabe hobetzen
joatea aukeratzen duten enpresak aipatu nahi ditugu, horrek aldi berean en-
presako langileen prestakuntza etengabe birziklatzen joatera eramaten bai-
tu. Oro har esanda, enpresa handiek beren formazio sailak izaten dituzte eta
horiek izaten dira, premien analisia egin ondoren, aplikatzeko beharra dago-
ela pentsatzen diren hezkuntzako eta formazioko planak diseinatzen dituz-
tenak. Enpresa txiki eta ertainen kasuan jeneralean entitate pribatu espe-
zializatuei enkargatzen zaizkie formazio planak, edo edozein kasutan,
enpresa elkarteek enpresako kideen esku jartzen dituzten formazio zerbi-
tzuak erabiltzen dituzte.

Normalean hiru motatako formazio programak izaten dira: programa tek-
niko-profesionalak, langilea lan teknika berrietan prestatu, teknologia berrie-
tan trebatu eta hari ezagutza berriak ematen zentratzen dira, gauza horiek be-
harrezkoak diren neurrian produkzioaren arloan berrikuntzak sartzeko. Giza
mailan egindako formazioko programak, eragin zuzenagoa izaten dutenak ja-
rreren arloan eta lana sortzen deneko egoeren hobekuntzan. Hemen sartuko
lirateke, adibidez, hauen gisako gaiak: motibazioa, talde lanera egokitzea, ko-
munikazioko organizazio batera egokitzea, zuzendaritza parte hartzaile bate-
ra, etab. Programa hauek, beraz, langileen ezaugarri pertsonalen formazioan
izaten dute eragin handiagoa, langileen izaera eta nortasuna lan egoeraren
ezaugarri berriek eskatzen dituzten suposamenduetara doitzeko behar diren
neurrian. Azkenik erreferentzia bezala enpresaren premia kolektiboak hartuz
hitz egingo genuke formazioko programei buruz; langileen osasuna zaindu
eta prebenitzera bideratutako programak sartuko lirateke hemen, katastrofe-
en prebentzioari buruzkoak (sute, leherketa, etab.) edota enpresa edo fabri-
karen ebakuazioari buruzkoak gertatzeko zorian dauden arriskuen kasuan. 

Normalean hezkuntza baliabide asko eskatzen dituzte programa hauek,
eta baita ebaluazio prozesu konplexu eta zorrotza ere formazio prozesua
kontrolatu eta helburuak lortuko direla segurtatzeko. Horretarako, programa
hauek aurrera eramateko, hauek dira erabiltzen diren estrategietako batzuk:
azalpenezko metodoen aplikazioa, metodologia autoformatzaileak eta urru-
tiko hezkuntzakoak, teknologia berriak eta simulazioko metodologiak era-
biltzea, kasuaren metodoa, formazio akzioa, praktikak eta bestelako forma-
zio metodo konplexuagoak, adibidez kalitate zirkuluak. Horrek guztiak
egiten du enpresako formatzaileek oso ondo ezagutu behar dituztela meto-
dologia pedagogikoak beren alderdi desberdinetan (plangintza, antolamen-
dua, inplementazioa, egikaritza eta ebaluazioa).
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Laburpena

Oroigarri bezala definitu ondoren hezkuntza ez-formala esaten denean zer
ulertzen den, mota honetako pedagogiak garatzen dituzten erakundeen ja-
torria azaltzen saiatu gara. Alde horretatik, gizarte zibilak izan duen eta
oraindik ere izaten jarraitzen duen garrantzia azpimarratu da, bera baita oi-
narrizko komunitateak sentitzen dituen premien eskaeragilea; izan ere az-
kenean eta neurri handi batean gizarte zibilaren eskariak izan baitira hasie-
ran hezkuntza ez-formalaren garapen desberdinak.

Hortik aurrera garatzen joan gara erakunde horietako bakoitzaren fun-
tzionalitatea, aplikatzen dituzten hezkuntza programen ezaugarriei begira-
tuz. Gehiago geratu gara udalerri mailako erakundeetan –udaletan– berak
direlako gizarte zibilak sentitzen dituen premietara lehenengo egokitzen di-
renak, eta neurri handi batean beraiek protagonizatzen dituztelako gaur
egun hezkuntza ez-formalaren azalpen instituzional ia guztiak.

Erakunde desberdinez eta beren hezkuntza programa ez-formalez hitz egi-
terakoan zera lortu nahi izan da, lehenengo, pedagogikoki definitzea garatzen
duten hezkuntza testuingurua, beren jatorrian eta beren ezaugarri definitzai-
leetan intzidituz, gero programak eta sortzen duten zentzu interbentzionista
deskribatzera pasatzeko. Horrekin iruditzen zaigu behar bezala eman dugula
erakunde horiek egiten dituzten lan pedagogiko desberdinen berri.

Udalez gainera, zabal samar aztertu ditugu helduen formaziora eta eten-
gabeko prestakuntzara bideratutako erakundeak ere, etorkizuneko gizartea-
ren ezinbesteko baldintza izango baitira horiek ere (zentro zibikoak, herri
unibertsitateak, animazio soziokulturala eta enpresak). Era berean, oraingo
hezkuntza ordenamenduan (LOGSEn) azaltzen diren zeharkako gaiak kon-
tuan hartzen dituzten hezkuntza edukiak sortzen dituzten erakundeen ana-
lisia egiten ere geratu gara, adibidez osasun hezkuntzaren ingurukoak, in-
gurugiro hezkuntzakoak eta kontsumitzailearen hezkuntzakoak. Azkenik,
eta hezkuntza ez-formalari begira eta irakasleen aldetik izango duten erabi-
lerari begira izango duten funtzionalitatea ikusiz, museoen gaia ere ukitu
dugu hezkuntza ez-formaleko erakundeak diren neurrian.

Ariketak

1. Laburtu liburu honen lehenengo kapitulua: J. Sarramona, Educación no
formal eta saiatu oso garbi azaltzen hezkuntza formalaren, ez-formalaren
eta informalaren arteko desberdintasunak.
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2. Aztertu zure komunitateko bizilagunen elkarteek garatzen dituzten jar-
duerak –hezkuntzakoak eta bestelakoak– zu bizi zaren gizarte zibila osa-
tzen duten mugimendu asoziazionista eta zibikoak zenbateraino dauden
bizirik ezagutzeko.

3. Egin ezazu hezkuntza ez-formala garatzen duten zure herriko erakunde-
en laburpen sistematikoa. Pedagogiaren aldetik esan zein ezaugarri di-
tuzten hor garatzen diren programa mota horiek.

4. Zure interes pertsonalen arabera, aztertu hezkuntza ez-formala garatzen
duten erakundeen berezko bezala ikusi ditugun horietako programa mo-
ta bat. Horretarako, bisitatu zure probintziako edo eskualdeko zentroak
–edo jaso horiei buruzko informazioa–, bertan egiten diren jarduerak az-
tertzeko eta, neurri batean, zentro horietako funtzionamendu antolatzai-
lea eta, azken finean, pedagogikoa ikasteko. Alde horretatik proposatzen
dizugu jartzeko harremanetan zure udalarekin, zentro zibikoekin, hel-
duen alfabetatze edo irakaskuntzan lan egiten duten erakundeekin, ani-
mazio soziokulturala egiten duten kolektiboekin, ospitaleekin eta osasun
zentroekin, ingurugiro hezkuntzako programak gestionatzen dituzten
erakundeekin, kontsumitzaileen defentsarako elkarteekin edo zure in-
guruko museo garrantzitsuren batekin. Gauza bera egin dezakezu azter-
tu gabe geratu diren beste hainbat instantziarekin ere: hirugarren adine-
ko zentroak, emakumearen formaziokoak, etab.
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22. Kapitulua

Europar Batasuneko erakundeak eta hezkuntza
EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Europar Batasunaren (EB) egungo egituraketak estatu kideen ar-
teko kolaborazio eta kooperazioko erabakiak hartzen ditu egunero-
ko arlo ezberdinetan; erabaki horiek, pixkanaka, lagun egiten doaz
Europako eremu bakarra eraikitzeko bidean. Horri dagokionez,
beharrezkoa da hezkuntza perspektibei buruzko kontzientzia har-
tzea eta dauden aldakiak berritzea, soilik hezkuntzaren bitartez lor
baitaiteke Europak irudi zehatzagoa eta presenteagoa izatea he-
rrialde ezberdinetako belaunaldietako gazteen bizitzan eta, azken
batean, erkidegoaren kontzientzia bat eratzea.
Kapitulu honetan ahalegin bat eginen dugu Espainiako irakasle
eta ikasleak kontzientziatzeko eta Europako herritar gisa dauzka-
ten erantzukizunak beren gain har ditzaten, eta haiek prestatzeko
bizi eta lan eginen duten Europa hori eraikitzen guztiz parte har-
tu ahal izan dezaten. Egungo errealitatearen ezagutzea, esperien-
tziak elkarrekin trukatzea, baterako proiektuetan parte hartzea,
hezkuntzaren arloko gomendioak pixkanaka sartzen joatea Euro-
pako hezkuntza abian den froga zalantzarik gabekoak dira.
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Irakasleek jarrera positiboak eduki behar dituzte, aurreiritziak
eta topikoak bazter utzita; jarrera horren bitartez, beren ikasle-
engan Europako herrialde ezberdinetako kultur errealitate guz-
tiak ulertzeko gogoa sorraraziko dute, aldi berean Europa batu,
kultur anitzekoa eta solidarioa eraikitzen ilusionatzeko gauza
izan daitezen. Ikasleek gai izan behar dute ulertzeko eskola-sis-
temek eta hezkuntzako praktikek gero eta gehiago gizarte konple-
xu honen baldintza berrien eragina dutela. Azken batean, kon-
tua da kultura europazale bat sortzea, kultura paralelo bat,
aldi berean jatorriko herrialdeko nortasun indibidualak errespe-
tatuz.

1. Europar Batasuna eta Europako erkidegoko erakundeak

Mendebaldeko munduko herritarrek, bi mundu gerren politikak suposatu
zuen porrotaren ondoren eta holokaustoa aitortu edo haren kontzientzia har-
tu ondoren, beren buruari planteatu zioten “egungo ordena abolitu eta aro
berri bat aldarrikatzea” (Brodsky), edo, baita ere, eszeptizismoaren bidetik
ibili, Primo Levi bezala: “Idatz al daiteke Auswichen ondoren?” edo “Zer-
tarako bizitzen jarraitu?”

Hala eta guztiz ere, aitorpen horrek eta haren ondoriozko kezkak lagun
egin zuten gerra ondoko Europako politikoek –herrialdeen arteko balizko
gatazka berri bat saihesteko eta hogeita bost urteko guda bati ekin beharre-
ko destinoarengandik ihes egiteko– Europar batasuna sortzeko aukera az-
tertzeko, hain zuzen ere estatu/nazioen batze bat, eremu bakarraren erai-
kuntzan ahal den guztian kolaboratzeko, betiere politika komun batzuen
bitartez.

Hori dela eta, Europar Batasuna herritarren bizitzaren arlo guztietan
erantzun fenomenologiko garaikide moduan definituen dagoen artikulazio-
etako bat da, horren barruan, noski, hezkuntza-ikuspegiak daudela. Jakitea
nola, zergatik, noiz eta zein bide erabiliz eraiki diren Europako ideiak, eta
hezkuntzaren dimentsioari zein zentzu eta irismen ematen ari zaion, kapi-
tulu honen helburua dira. Ikus dezagun nola gertatu zen eta gaur egun ere
nola sortzen doan.
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1.1. Europako eremua sortzea

Bigarren Mundu Gerrak suntsitutako Europa baten gainean, Erkidegoaren
aita sortzaileek, batez ere Robert Schuman eta Jean Monnetek, ahaleginak
egin zituzten Europako herrialdeetako ekonomiak eta interesak halako mo-
du estuan elkarri lotzen non ezinezkoa izanen zen denborak aurrera egin
ahala beste gerra bat gertatzea. 1950eko maiatzean Europako Ikatz-Altzai-
ruen Erkidegoaren (EIAE) ideia plazaratu zen: 1951ko apirileko Parisko Itu-
naren sinaduraz zehaztu zen eta bere buruari 1952ko irailean Estrasburgon
lehen aldiz bilduko zen parlamentu izaerako biltzar bat eman zion.

Haren eraketan, bi planteamendu handi egin ziren. Alde batetik, federa-
listek egitura horren eratzea sustatu eta hark konstituzio-prozesu baten bi-
tartez nazioez gaindiko lotura izatea bilatzen zuten, hartara estatu federal
bat sortu nahian, betiere Konstituzio Zuzenbidearen zutabe irmoetan finka-
tua. Funtzionalistek, ordea, sektore ekonomikoak banan-banan integratzen
eta herrialdeetako interes sozialak elkarri lotzen joatearen alde egiten zuten;
prozesu horren bukaeran, lotura horrek, berez, Europako nazioez gaindiko
estatu bat sortzeko beharra ekarriko luke. Bigarren hori izan zen Europako
eraikuntzaren bilakaeran bide egin zuena. Gaur egun, Europar Batasunak
proiektu handi batean elkarri loturiko herrialdeen borondatea eta ahalegina
islatzen ditu; proiektu horrek, bake, askatasun, egonkortasun eta ongizateko
eremu komun baten oinarriak hazarazi ditu.

Honakoak dira aurreneko etapako (1951-1957) kideak, Batasuna sortu
zutenak eta Parisko eta Erromako ituna sinatu zutenak: Alemania, Belgi-
ka, Frantzia, Italia, Holanda eta Luxenburgo. Lehenbiziko zabaltzean,
1973an, Danimarka, Irlanda eta Erresuma Batua sartu ziren: “bedera-
tziak”. 1981ean, Grezia sartu zen: “hamarrak”. Hirugarren zabalpenean,
1986an, Espainia eta Portugal sartu ziren: “hamabiak”; Bi herrialde horiek
1985eko ekainaren 12an, Lisboan eta Madrilen, sinatu zituzten Europar
Batasunari atxikitzeko itunak. Azkenik, 1995ean, Austria, Finlandia eta
Suedia sartu ziren. Horrenbestez, gaur egun Europar Batasunak hamabost
kide ditu.1
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Sei Estatu sortzaileek 1957an Erromako Ituna sinatu zuten, hain zuzen
ere Europako Ekonomia Erkidegoa sortzeko ituna. Orduan ere Europako
Erkidegoen Asanblada (EEE) eratu zuten, eta hura izan zen Ikatzaren eta
Altzairuaren Europako Erkidegorako, EEErako eta Euratom (Europako
Atomo-Energiaren Erkidegoa) deitutakorako eskuduntzak hartu zituena.
Horren guztiaren helburua zen energia nuklearraren erabilera baketsua eta
kooperazio ekonomikoa aurrera eramatea. Erkidegoko kideek nazioetako
parlamentuen ordezkariak ziren. 1958an, 112 diputatu izan ziren Estrasbur-
gon lehenbiziko aldiz bildu zirenak.

Parlamentuaren ekimenez, gobernuek, 1986an, Europako Akta Bakarra
sinatu zuten; akta hori aurrerago Hamabien Parlamentuak berretsiko zuen,
eta 1987ko uztailaren batean hartuko zuen indarra. Itun berri horren bitar-
tez, Parisko eta Erromako itunen benetako erreforma instituzional bat izan
baitzen, hamabiek beren gain hartu zuten pertsonek, kapitalek, ondasunek
eta zerbitzuek libreki zirkulatzeko moduko benetako merkatu batu bat sor-
tzeko.

1992ko otsailaren 12an, Maastrichten Europar Batasunaren Ituna (EBI)
sinatu zen. Itun horren bitartez Europar Batasuna merkatu bakar bihurtzen
da, honako ezaugarri nagusiekin: a) Kanpoko eta segurtasuneko politika ko-
muna ezartzea; justizia eta barne arloetako kooperazioa –bi zutabe horiek
gobernuen artekoak izatea dute bereizgarri nagusi–; Europako herritartasu-
na; Europako Erkidegorako eskumen berriak; botere gehiago Europako Par-
lamenturako; eta b) Europako batasun ekonomiko eta monetarioa, Europa-
ko moneta bakarraren bitartez: euroa, 2002ko urtarrilaren 1ean zirkulatzen
hasi zena.

Maastrichteko Itunak subsidiariotasunaren printzipioa berretsi zuen;
printzipio horren arabera, gai publikoak herritarrarengandik hurbilen da-
goen mailan administratu behar dira, halako moduan non nazio mailan
edo eskualde mailan erabaki edo hobeki kudea daitezkeen gaiak ez baiti-
ra izanen Europako Erkidegoaren eskumen zuzena. Europar Batasunaren
Itunak 1993an hartu zuen indarra (DOCE, 91. alea, 1992ko ekainaren
29koa, eta EAOko 11. alea 1994ko urtarrilaren 13koa eta haren akatsen
zuzenketa). 1997ko urriaren 2an Amsterdamgo Itunak hartu zuen indarra;
1998ko abenduaren 23an, berriz, berretsi eginen zen: aurrekoaren osaga-
rria da.
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20.1 Irudia. Europar Batasuna. Egitura

Itun horren arabera, honakoak dira Europar Batasunak, besteak beste,
lortu nahi dituen oinarrizko helburuak:

– Europako herrien artean batasun gero eta estuagoa ezartzea.
– Aurrerapen ekonomiko eta sozial orekatu eta eramangarria sustatzea,

barneko mugarik gabeko eremu bat sortuz, kohesio ekonomiko eta so-
ziala indartuz eta batasun ekonomikoa eta moneta-batasuna ezarriz;
horrek, bere garaian, moneta bakarra izatea ekarriko zuen.

– Bere nortasuna nazioartean baiestea, bereziki kanpoko eta segurtasun
komuneko politikaren bitartez; horren barruan, etorkizunean, defen-
tsako politika komunaren definizioa etorriko da.

– Estatu kideen eskubide eta interesen babesa indartzea, Batasuneko
herritartasuna sortuz. Justiziaren eta barneko gaien arloan kooperazio
estua garatzea.
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EEEko I.: Lehengo Europako Ekonomi Erkidegoaren Ituna.
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Kooperazioko politika hori aurrera eraman ahal izateko, beharrezkoa da
Erkidegoak erakunde batzuk edukitzea, eta horiek organo nagusiak izatea,
itunek esleitutako nazioez gaindiko eskumenak edukiko dituztenak; organo
horiek erabaki politikoak hartzeko gaitasuna izanen dute, Erkidegoaren zu-
zenbidea sortzen joanen dira eta kontrol politikoa eginen dute.

1.2. Europaren eraikuntza egituratzen duten erakundeak

Espazio komun hau egituratzen duten erakundeak, honako hauek dira:
1. Ministro Kontseilua. Batasuneko kide diren gobernuak ondoen ordez-

katzen dituen erakundea da. Batasuneko hamabost gobernuetako mi-
nistroek osatzen dute, zer gai landuko den horrekiko ardura daukate-
nek, hain zuzen. Gobernuko eta arloko (nekazaritza, ekonomia, e.a.)
ministro bana daukate. Bozak estatuko neurturik, gehiengo kualifika-
tuak azaleratzen dira. Erkidegoaren benetako “legegilea” da, eta, par-
lamentuak esku hartu ondoren, “batasuneko legeak” xedatzen eta be-
reganatzen ditu, Batzordeak hala eskaturik. 

2. Europako Batzordea. Batasunaren beraren interesa agerrarazten du.
Batasuneko botere betearazlea dauka. Hogei kidek osatzen dute (he-
rrialde handiek –Alemaniak, Espainiak, Frantziak, Italiak eta Erresu-
ma Batuak– bina izendatzen dituzte, eta txikiek bana). Orobat, kide
horiek guztiz beregainak dira estatuetako gobernuekiko, eta hala jar-
duten dute lanean, gobernuek berek hautatzen dituzten arren. Ba-
tzordearen jarduna Europako Parlamentuak baino ez du kontrola-
tzen. Halaber, lege ekimenerako aukera eta ahalmena hark baino ez
dauka, eta Erkidegoaren Zuzenbidea betearazi eta kontrolatzen du.
Hortaz, Europar Batasunaren eragile eta kudeatzailea da. Itunen
zaindari da.

3. Europako Parlamentua. Europar Batasunean elkartutako estatuetako
herriak ordezkatzen ditu, eta Europako herritarrek Europaren erai-
kuntza kontrolatzea eta hartan parte hartzea bermatzen du, nahiz eta
erregimen demokratikoetako nazio parlamentuek dituzten eskume-
nen jabe oraindik ez den. 626 herri ordezkarik, eurodiputatuk, osatzen
dute parlamentua, eta 1979az geroztik sufragio unibertsal, aske, se-
kretu eta zuzenekoz hautatu dira, bost urterik behin, Batasuneko es-
tatu guztietan. Hona hemen, estatu bakoitzak duen ordezkari kopu-
rua: Alemaniak 99; Frantziak, Italiak eta Erresuma Batuak 87;
Espainiak 64; Herbehereek 31; Belgika, Grezia eta Portugalek 25;
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Suediak 22; Austriak 21; Danimarkak eta Finlandiak 16; Irlandak 15;
eta Luxemburgek 6. “Batasuneko legeak” taxutzeko prozesuan parte
hartzen du; Batasuna indartzen duten proposamen politikoak egiten
ditu; giza eskubideak babesten ditu, eta munduko parlamentu demo-
kratikoekin harremanetan dago.
Hasieran, lege testuek botere murritza eman zioten parlamentuari,
baina botereok indartuz eta handituz joan dira, batik bat 1970 eta
1975eko aurrekontuetan moldaketak egin eta, 1986an, Europako Ak-
ta Bakarra eta, 1992an, Europar Batasunaren Ituna izenpetu eta gero.
Gaur egun, politika kontrolatzeko, eta lege eta aurrekontuetan parte
hartzeko eskumena dauka Europako Parlamentuak; orobat, batzorde
eta kontseiluarekin batera, hagitz eginkizun garrantzitsua dauka Eu-
ropar Batasunaren kudeaketan. 

4. Europako Erkidegoen Justizia Auzitegia. (EEJA). Zuzenbidea betetzen
dela eta bermatzea eta Erkidegoaren Zuzenbidea interpretatzea eta
modu berean aplikatzea ditu eginkizun nagusi. Batasuneko estatuak
bat etorrita hautaturiko hamabost epailek osatzen du, eta zortzi abo-
katu nagusi dituzte laguntzaile. Erabateko burujabetza bermatuta du-
ten pertsona itzaltsuak hautatzen dira, eta sei urte irauten du haien
izendapenak. Auzitegiak ez du etenik bere jardunean.

1.3. Europako testuingurua XXI. mendearen hasieran

Europar Batasuna sistema politiko, ekonomiko eta sozial batez baturiko he-
rrialdeek osaturik dago eta osatzen jarraitzen du; kultur arloko antzekotasu-
nak dituzten eta geografikoki elkarrengandik hurbil dauden herrialdeak di-
ra, demokrazia liberal batek zuzenduak, hain zuzen ere demokrazia
parte-hartzailea eta banakako eskubide eta libertateak bermatuko dituena;
estatu/nazioetan oinarritzen da, eta funtzionamendu ekonomikorako atze-
oihal moduan merkatuko kapitalismoa du. Horri guztiari, azken urteetako
integratzaile berri bat gehitu behar zaio: hazten doan populazio baten kultur
aniztasuna. Herritarrek, estatuak osatzen dituztenek, gero eta Europa ba-
tuago bat eraikitzen laguntzeko borondatea dute, eta hori aintzat hartu be-
harreko alderdi bat da oraingoan bezala hezkuntzari buruzko perspektiba
eta planteamenduez ari garela.

Une honetan, Europa bere batasuna eraikitzen joateko prozesu batean
sarturik dago; prozesu horrek aldaketa handiak ekarriko ditu politikaren
eta ekonomiaren arloetan, eta aldaketa sozial ugari ere sorraraziko ditu. Az-
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ken urteetan aipatzeko moduko berritasunak lantzen ari dira orain arte
gutxi landutako alderdietan batasuna lortzeko: immigrazioko eta kanpoko
mugen defentsarako politika komuna, arlo judizial eta polizialeko koope-
razioa, osasunaren eta ingurumenaren babesa, eta nekazaritzaren eta abel-
tzaintzaren kontrola, besteak beste. Hala eta guztiz ere, batasun prozesu
horrek agertzera ematen du, baita ere, gatazka handiak daudela, halako
moduan non egiazki Europar Batasuna alde batetik erabateko batasun po-
litiko, ekonomiko eta soziala lortzeko bidetik dabilen, baina beste alde ba-
tetik batasunaren bide luzean dauden kontraesan sakonetako arrailetan
erortzen den.

Aldi berean, Europak, une honetan, tentsio sozialaren eta politika arloko
zailtasun eta eragingarritasun ezaren isla izaten jarraitzen du. Bere batasun
politikoaren baldintzei, egoera ekonomikoari eta horretatik guztitik ondo-
rioztatzen den guztiari buruzko eztabaida nazionaletan harrapaturik eta tra-
baturik dago. Kanpoko politikaren arloko porrotak, behi eroen gaitzaren kri-
sia edo sukar aftosoarena, euroa moneta bakarraren abian jartzea gertatzen
ari diren benetako zailtasunen adibide bat baizik ez dira, ahaztu gabe, gai-
nera, Ekialdeko herrialdeen balizko integrazioak sorturiko liskarrak eta in-
guruko herrialde txiroetako immigrazioak ekarritako arazoak.

Aldaketa sozialen barruan, noski, hezkuntza garrantzi handiko eremu bat
da. Izan ere, alde batetik herrialdeetako hezkuntza sistemetarako errefor-
mak gauzatzen ari dira, nolabaiteko antzekotasuna duten irizpide eta joere-
kin, baina, gainera, hezkuntzaren arloa da eremu komun horretako zati iza-
tearen kontzientzia europazalea transmititu beharko duen gunea.
Hezkuntzak, bada, lehentasunezko tokia dauka egungo eta etorkizuneko
gazteen belaunaldiengan Europaren sorrera eta etorkizuneko proiekzioa
lantzeko. 

Hori dela eta, Europako Batasun sendo bat eraikitzeko tresna gisa hez-
kuntzaren perspektiba eta helburuei buruz hitz egiten hasi baino lehen, ja-
kin beharko da zein diren Europako herrialdeen barneko bizitza eta fun-
tzionamendu komuna animatzen eta baldintzatzen dituzten ezaugarri
nagusiak; izan ere, errealitate sozialari buruzko azterketa hori egin ezean,
zaila izanen da geure buruari hezkuntzari buruzko perspektiba bat plante-
atzea.

Merkatu librearen sistema gaur egun Europar Batasuneko kideen artean
sendoturik ageri den errealitate bat da, halako moduan non hori baita haren
antolamenduaren oinarrizko alderdietako bat. Hori baino lehen, arlo ekono-
mikoan estatu/nazioetan ekonomiaren dimentsio nazionala zen nagusi, eta
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produkzioa eta merkataritza-truke gehienak mugen barrenekoak izaten zi-
ren. Gaur egun, Europako merkataritza-harremanak elkartruke librean oina-
rritzen dira, eta hori beharrezkoa da eta babestu beharrekoa da kapitalaren
askatasuna optimizatuko da. 

Hasiera-hasieratik, 1957tik eta kide sortzaileen arteko merkataritza-ha-
rreman pribilegiatua ezarri zuen Erromako Itunetik, harreman ekonomiko-
ak izateko modua aldatzen joan da. Subiranotasun nazionalak pixkanaka-
pixkanaka jarduera ekonomiko zabalago baten ikusle edo zaindari huts
bilakatu dira. Horretan, zalantzarik gabe, eragin handia izan dute kapitalen
zirkulazio libreak eta merkatu- askatasunak, inbertsioek eta beste herrialde
batzuetara zuzenduriko liberalizazio ekonomikoak, kapital fisikoetan nahiz
giza baloreena eta balore teknologikoena ere.

Bizitzeko estiloetan, kontsumo-ereduetan, botere finantzarioetan, mer-
katuetan, teknologian eta ekologian eragina duen fenomeno bat da. Haz-
kunde demografikoa, geopolitika, baloreen sistema edo Estatuaren papera
bezalakoak ukitzen ditu. Batasun politiko eta sozial baterantz goaz, Europa-
ko herritarren batasunerantz, baina zalantzarik gabe, aldi berean, mundiali-
zazioaren fenomenoaren eraginaren pean.

Salgaien, kapitalen eta pertsonen mugigarritasuna eta zirkulazio librea Eu-
roparen eraikuntzaren ardatz nagusia dira. Mugigarritasuna merkataritza-
trukearen faktore bat da, eta ia ekonomiaren ipar bihurtzen da, baina, aldi
berean, lagungarri gertatzen da kultur integraziorako, eta horretarako bul-
tzatu ere egin behar da. Mugigarritasunak dauzkan oztopoak desagertzen
ari dira, nahiz eta mugigarritasun ekonomikoa pertsonena baino azkarragoa
izan.

Europako marko horretan, jendeak lan egiten du, bizi da eta edozein le-
kutara eta nahi duen estatura bidaiatzen du, eta gauza arrunta da batetik
bestera mugitu behar izatea. Horrenbestez, kontua ez da eskubide bat lor-
tzea, baizik eta askatasun pertsonalak berezko duen zerbait oinarrizkoa.
Pertsonen mugigarritasuna handitzen joan da, baina mantso-mantso, eta in-
tentsitate handiagoz aberastasun eta oparotasun handieneko lekuetarantz.
Europak leku eta kultura ezberdinetan lan egiteko prest dauden profesional
kualifikatuak behar ditu, eta baita esku-lan ugari ere, prestakuntza gutxia-
gorekin bada ere, eta herrialde txiroenetatik eta baita Batasunaz kanpoko
herrialdeetatik datorren immigrazioa erakartzen du; horrek, zalantzarik ga-
be, era askotako tentsioak eta batzuetan gatazka larriak ekarri ditu.

Pertsonen mugigarritasuna gorantz doan balore bat da, zeren eta pertso-
nen zirkulazioarekin ideiek ere zirkulatzen baitute. Batasunaren barreneko
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mugigarritasuna europarren arteko ezagupen eta ulermen faktore bat da; az-
ken batean, kohesioaren motorea da. Horrenbestez, irakasleen eta ikasleen
mugigarritasuna ere Europako nortasuna eraikitzeko funtsezko zerbait bila-
katu da. Horrekin, kultura ezberdinak ulertzen laguntzen da, eta hurbileko
eta bertako errealitatearen atzeratutako alderdiak errebisatzeko aukera za-
baltzen da.

Merkatu librearen mudializazioaren fenomenoa esanahi handiko faktore bat
da; horri esker, Europar Batasuna bezalako nazioez gaindiko batasunen gai-
netik, egungo munduaren barruan elkarrekin loturiko sistema ekonomiko
bat sortzen da. Sistema horri esker, estatuen eta planetako gizarteen arteko
batasunak eta elkarrekiko konexioak antolatzen dira. Produktuak eta kapi-
talak batetik bestera aldatzen dira ez bakarrik nazioen gainetik, baizik eta
baita ere nazioez gaindiko entitateen gainetik ere (hala gertatzen ari da Eu-
ropar Batasunarekin, Estatu Batuek, Kanadak eta Mexikok osaturiko Mer-
katu Librearen Elkartearekin, Mercosurrekin eta abarrekin): horrenbestez,
beste urrats bat ematen da mundializazio finantzariora bidean.

Fenomeno horren eraginaren pean, planetako puntu batean hartzen di-
ren erabakiek eta abiarazten diren jarduerek ondorio garrantzitsuak dituzte
urrun bizi diren gizabanakoengan eta kolektiboengan, eta ondorio eta eragin
horiek herri guztien mugak gainditzen dituzte. Horrela, fenomeno honek,
askotan, gai batzuei aurre egiteko eta are gutxiago haiei konponbidea ema-
teko prestaturik ez zeuden lurralde eta gizarteetan arazo eta gatazka-egoe-
rak sortu ditu. Eta fenomenoak, epe laburrean eta epe luzean, espekulazioa
estaltzen du, eta kaltegarri gerta daiteke, zalantzarik gabe, herritar talde be-
hartsuenentzat.

Europar Batasunak dauzkan arazoetako ugari prozesu honetan sarturik
daude; esate baterako, prezioak kontrolatu nahi dituzten politikak edo he-
rrialde bateko zenbait produkturi mugak jarri nahi dituztenak beste he-
rrialde batzuetako produktuen onurarako. Eta hori guztia herrialdeen ba-
rruan eta kanpoan ere gertatzen da, eta aldaketa handiak eragiten ditu
Europako gizarteetan, Bigarren Mundu Gerraren ondoren mendebaldeko
herrialde demokratikoen arteko ezberdintasunak moteldu eta gizarte-baz-
terkeriarekin amaitzeko sorturiko gizarte-ongizatearen estatua krisian jar-
tzeraino. 

Gizarte ongizatearen estatuak, europazaletasunaren helburu gisa, zalantzarik
gabe arrakasta handiak lortuak zituen eta giza eskubideak lor zitezen ber-
matu nahi zuen; esate baterako, erabateko enplegua gutxienez ere herrialde
aberatsenetan, kalitatezko hezkuntza –gizarte promoziorako tresna gisa–
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edo arrisku sozialen aurkako babesa. Hala eta guztiz ere, krisi sakonean da-
go gaur egun. Gizabanakoentzat askatasunik handiena eta estatuek esku-
hartzerik txikiena izatea lortu nahi zuten ideologia liberalek asko lagundu
dute horretan. Horrenbestez, Europar Batasuna, tamalez, gizarte zerbitzuak
murriztea eta lehen estatuen berezko zerbitzu gisa hartzen ziren horietako
zenbait pribatizatzea planteatzen ari da, besteak beste nortasunaren ohorez-
ko aurkezpen txartel ziren horiek: hezkuntza, osasuna, hedabideak, garraioa
eta abar.

Merkatu librearen eta pertsonen zirkulazio librearen testuinguru hone-
tan, zenbait egoera kontraesankor sortzen dira; izan ere, alde batetik biziki-
detasunaren eremu hori nola eraiki behar den erakusten zaigu, baina bestal-
de batetik haren eraikuntza zailtzen duten inguruabarrak agertzen dira.
Herrialde aberatsek eragina dute herrialde txiroetan, haien garapenerako
irizpideak eta jarraibideak determinatuz, halako moduan non indar gehiago-
ko edo gutxiagoko herrialdeak ikus baitaitezke haien ahalmen ekonomiko-
aren edo merkatuko ahalmenaren eta Batasunean duten eraginaren arabera.
Eta horri guztiari begiratuta, eskuzabaltasun handiz talde zehatz batzuen eta
herritar batzuen –haien artean, erkidegoaz kanpokoen– mugigarritasuna
errazten da. 

Hori guztia dela eta, Europara –gorantz doan haren ongizatearen eta zir-
kulazio librearen arabera– Batasuneko herrialdeetan gertatzen den herrita-
rren barne-mugimenduetako herritarrez gainera, zailtasun handiak dituzten
Ekialdeko, Afrikako eta Hegoamerikako herritarrak iristen ari dira, arrazoi
ekonomikoengatik edo bestelako arrazoiengatik, eta ahaleginak egiten di-
tuzten bertan integratzeko, baina gero eta egoera zailagoak ere sortzen di-
tuzte. Europako kulturen eta Europaz kanpoko kulturen arteko halako elkar
jotze bat gertatzen ari da.

Europan etnikoki eta kulturalki horren homogeneoa ez den gizarte bat
eratzen ari da; gizarte horretan, lehendik zeuden gizarte nazionaletako nor-
tasun propioak oso bestelakoak diren beste batzuekin batera bizi dira, hiz-
kuntza eta kultura anitzeko gizarte bat sortuz. Errealitate horren aurrean,
geure buruari galdetu ahal diogu ea Europako herritartasun bat sortzen la-
guntzen ari ote den, unibertsaltasunaren baloreetan oinarritutako herritarta-
suna, zeren eta Europa mendebaldeko munduaren kulturaren oinordekoa
baita, edo jatorri anitzeko eta nortasun dibergenteak dituzten kulturen
emaitza den herritartasun bat eratzen ari ote den.

Erkidegoaren antzeko testuinguru bat sortzeko asmoz, kultur aniztasun
konplexu bat sortu da, zeren eta, aipatu berri dugun bezala, Europan he-
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rrialde askotatik heldutako herritarrak batera bizi baitira. Esan daiteke
kultura ezberdinetako nortasunaren bereizgarriak indar handiz erakusten
direla, eta ez gara estatuetakoei buruz ari, estatuen barruan egonik ere es-
tatuak berak gainditzen dituzten unitate geografikoetako lurraldeetakoei
buruz baizik. Europa, bere batasuna eraikitzen ari den hein berean, egu-
nerokotasunaren dinamikaren indarrez eta immigrazioen ondorioz xehe-
tasun kultural, etniko eta linguistiko ugariko giza kolektiboak hartzen ari
da. Gizarte horretan, Europako herrialdeetan jatorria duten gizarte talde
nagusiekin batera gutxiengo oso indartsuak bizi dira, eta azken horiek
ezin dira bestela bezala pasatu, ez funtzionamendu sozialean, ez eraba-
kiak hartzeko garaian ere.

Kultura nazionalak presente daude eguneroko bizitzan, eta eremu eta balore
ezberdinetan Europako eraikuntzaren erabakiak baldintzatuko dituzte. Na-
zio bakoitzaren berezko idiosinkrasiak, baina baita ere ezaugarri berezi na-
barmenak dituzten erregioetakoek, Europa barreneko politikak markatu be-
har dituzte; hori guztia ezberdintasunetara zabalik dagoen Europa baten
errespetuzko ikuspegia elkarrizketaren bitartez eraikitzeko praktikak zu-
zendurik.

Gaur egun europarra izatea ez da arraza kategoria batekoa izatea. Europa
zibilizazio eremu komuna da, Greziatik abiatzen dena eta guztiengan izaera
zibilizatzaile bateko kide izatearen sentimendua sortzen lagundu behar due-
na; izaera hori, hain zuzen ere, jada deskribatu ditugun garapenaren ezauga-
rri propioetan oinarrituko da, eta europarrak kooperaziora eta elkartasunera
bidean jarri behar ditu. Europako polisa kohesio sozialaren ikuspegitik eta
hartaz baliaturik eraiki behar da, gizartean dauden baloreetan oinarriturik,
betiere herritarren benetako baloreei loturik.

Azken batean, informazioaren gizartean bizi gara, ezagutzaren gizarte bi-
lakatzen den horretan eta informazioa eman eta Europan zehar zirkulatzen
duten berezitasun guztiak elkarrekin bizitzeko behar adina informazio eta
jakintza ematen duela. Errealitate aberasgarria da, baina aldi berean jokabi-
deetan eragin negatiboak izan ditzakeena, subjektuak teknologien zerbitzu-
ko hartzaile pasibo huts bihur ditzakeena.

Teknologia berrien erabilerak eragin handia izaten ari da, zeren eta
haietan prestaturiko profesional kualifikatuek lan arloko beharrizan gehie-
nak betetzeko gauza izatera iristen direlako; horrela, gizarte-bereizketa be-
rri bat sortzen da: alde batetik, teknologia berrien sisteman integraturiko
herritarrak eta, bestetik, haiek erabiltzen ez jakiteagatik bazterturik dau-
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denak, gizarte bazterkeria berri bateko bazterketa-poltsak handituko di-
tuztenak.

Europako herritarren artean, harengan modu orokor eta interkonekta-
tuan eragiten duten prozesu horien guztien ondorioz, halako berdintze kultu-
ral bat gertatzen ari da. Europar Batasuneko hiri guztietan, musika bera en-
tzun daiteke, antzera jantzitako pertsonak ikus daitezke, edari bereak
kontsumitu ahal dira, erakusleihoetan dekorazio bera eta antzeko produk-
tuak ikus daitezke. Gauza batzuetarako antzeko ezaugarri eta planteamen-
duak dauzkan gizarte batean bizi gara, non jatorri ezberdinetako nortasunak
dauzkaten herritarrak elkarrekin bizi diren.

Gizarte interkonektatu bat sortzen ari da, antzerako ezaugarriak dituz-
ten herritarrek osatua eta, hain zuzen ere, benetako Batasun bat sortzen la-
guntzen ari dena. Hala eta guztiz ere, gizarte horretan pentsamendu baka-
rra sustatzeko arriskua dago; arriskua dago, halaber, pentsamendu bakarrak
barreneko aniztasunetik datozen dibertsitate eta aberastasun kulturalak
lausotzeko. Europak, funtzionamendu eskema batzuetan, antzerako irudia
dauka. Eskema horietan, gauza askotan, antzeko ezaugarri, ohitura eta jo-
kabideak elkarrekin bizi eta mantentzen dira. Komenigarria da, horren-
bestez, azpimarratzea, arlo pertsonalean gizabanakoengan eragiten duten
antzeko nortasunen eta jokabide sozialetan eragiten duen globalizazioa-
ren arteko oreka bilatu behar dela, hartara lokalismo anakronikoak gain-
dituz.

Aldaketa prozesu horien guztien ondorioz –merkatuko askatasuna, per-
tsonen mugigarritasuna, ekonomiaren mundializazioa, ongizateko gizartea-
ren krisia, migrazio fluxuak, kultur aniztasunera garamatzaten nazionalis-
moak, gorantz doazenak, informazioaren eta komunikazioaren gizartea
agertzea–, Europa izugarri eraldatzen ari da. Pixkanaka unibertso konplexu
bat bihurtzen ari da –lehendik ez bazen ere–, eta hori planteamendu ez-
berdinetan eta, noski, garatu beharreko hezkuntza ikuspegietan –horiek
baitira hemen azpimarratu eta sustatu nahi ditugunak– oso kontuan hartu
beharko da.

2. Hezkuntza Europar Batasunean

Europar Batasunaren helburua lortzea bizikidetasuneko alternatiba bat da,
hura integratzen duten eta hartan parte hartzen duten pertsonen inplikazioa
eskatzen duena. Hezkuntza eta prestakuntza prozesuek herritar ugarirengan
dute eragina; izan ere, gaur egun hamazazpi milioi gazte inguru daude –ia
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populazio osoaren herena–, hogeita bost urte baino gutxiago dituztenak.
Laurogeita bat milioi ikasle baino gehiago eskolatuta daude 320.000 ikaste-
txetan: hogeita hamabost ikasle baino gehiago bigarren hezkuntzan, hogeita
lau milioi lehen hezkuntzan, hamar milioi baino gehiago haur hezkuntzan.
Horiei guztiei arreta emateko bost milioi irakasle baino gehiago daude. Ha-
maika milioi ikasle baino gehiago daude bost mila baino gehiago unibertsi-
tate edo goi mailako ikasketen antzeko erakundetan, eta zenbait milioi ikas-
le ere badaude helduaroko heziketan mailetan. Estatistika honek erakusten
digun perspektibak fenomenoaren garrantziaz eta norainokoaz ohartarazten
digu. Ikus ditzagun gaur egun arte hezkuntzaren panoraman nabarmen dai-
tezkeen ezaugarri garrantzitsuenak.

2.1. Arauak

Une hauetan, Europako herrialdeetako hezkuntza oraindik ere estatu kide-
en eskumena da. Arlo horretan Europar Batasunak, berez, ez du lege esku-
men zuzenik; izan ere, haren helburuak berariaz argitzeko hauxe adierazi
izan baita: “arlo horretan tradizio nazionalak eta metodoak –askotarikoak di-
renak– errespetatu eta sustatu egin behar dira”.

Europak hezkuntzaren arloan egiten duena gomendioak ematea baizik
ez da; gomendio horiek Europako organoek aldez aurretik onetsiak dira, eta
zalantzarik gabe, pixkanaka herrialde guztietako hezkuntza egituretan gor-
puzten ari dira. Egia da hezkuntza dela Europako polisaren ideialak erreali-
tate bihurtzeko faktore garrantzitsuenetako bat, baina egia da ere estatuen
arteko ezberdintasunek –mendetako historiaren eta kulturaren ondorio di-
renak– errealitate nazionalen eta eraiki nahi den nazioez gaindiko errealita-
tearen arteko planteamenduak baldintzatzen dituen erreferente bat izaten
jarraitzen dutela.

Irizpide, egitura, metodo eta abar uniformeetara iristeko edozein ahale-
gin ez da onargarria, lege mailako harmonizazioa berariaz baztertzen delako,
salbu eta diplomen aitorpenari dagokionean (47. art.) eta lanbide heziketa-
ren eta langileen zirkulazioari dagokienean (35. eta 140. art.).2

Europar Batasunak bere hezkuntza politiketarako ezarria duen lege es-
parru horretan, subsidiariotasuna da une hautan onarturiko oinarrizko prin-
tzipioa; horren arabera, gai publikoak herritarrarengandik hurbilen dauden
administrazio-mailetan kudeatu behar dira, halako moduan non nazio edo
erregio mailan hobeki erabaki eta kudea daitezkeen gaiak ez diren Europar
Batasunaren eskumen zuzena izanen.
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1992ko Batasunaren Itunak, merkatu bakarra ezarri zuenak, europar guz-
tientzako hezkuntza-arloko berritasun handi bat gehitu zuen, testuan hez-
kuntza orokorrerako eskubidea (149), lanbide heziketarako eskubidea (150)
eta kulturarako eskubidea (151) berariaz sartzen baitira3. Gai honi buruzko
zehaztapenak horrela daude adierazita:

a) Hezkuntza orokorraren arloan, Batasuneko herrialdeen arteko “sus-
tatze neurriak” (gehigarriak eta koordinazioa), erabakiak elkarrekin
hartzeko legegintza prozeduraren bidez. Europako Parlamentuak par-
taidetza handiagoa izanen du (149. art.). 

b) Lanbide heziketaren arloan (150. art.), lankidetzan aritzeko legegintza
prozeduraren bidez onarturiko “neurriak”. Europako Parlamentuak
partaidetza txikiagoa izanen du.

Hona hemen, testua, hitzez hitz, eta eskumen katalogoa.

149. artikulua
1. Erkidegoak kalitateko hezkuntza garatzen lagunduko du, bertako herrialde-

en arteko lankidetza sustatuz eta, behar izanez gero, horien jardunari lagun-
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126 G 36 149
127 G 36 150
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orain 198 D eta 98 E direnak) 151

3 Ibídem.



duz eta hura osatuz, hezkuntzaren edukiarekiko, hezkuntza sistemaren anto-
lakuntzarekiko eta kultur eta hizkuntza aniztasunarekiko erantzukizunak
guztiz errespetaturik. 

2. Erkidegoaren jardunak honako helburuak izanen ditu: 
– hezkuntzaren europartasuna garatzea, batik bat bertako herrialdeen hiz-

kuntzak irakatsiz edo zabalduz;
– ikasle eta irakasleen mugikortasuna sustatzea, eta, batik bat, tituluen eta

ikasketa aldien onarpena; ikastegien arteko lankidetza bultzatzea.
– Batasuneko herrialdeetako prestakuntza sistemek dituzten gai erkideei bu-

ruzko informazio eta esperientzia trukaketa handitzea.
– gazte- eta gizarte- eta hezkuntza-animatzaileen arteko trukaketak ugari-

tzen laguntzea.
– urrutiko hezkuntzaren garapena sustatzea.

3. Europar Batasunak eta bertako herrialdeek beste herrialderekiko eta hez-
kuntza eskumenak dituzten erakundeekiko (bereziki, Europako Kontseiluare-
kiko) elkarlana sustatuko dute.

4. Honako artikuluak jasotako helburuak betetzeko, Kontseiluak honakoak
onartuko ditu:
– sustatze neurriak, 189 B art.k jasotako prozedurari jarriki eta aurretik

Ekonomia eta Gizarte Batzordeari eta Eskualde Batzordeari galdetuta,
non eta Batasuneko herrialdeen lege eta arau xedapenak harmonizatzen
ez diren.

– gomendioak, gehiengo kualifikatuz eta Batzordeak hala proposaturik.

150. artikulua (Lanbide Heziketa)
1. Batasuneko kide diren herrialdeen jarduna indartu eta osatuko duen lanbi-

de heziketarekiko politika garatuko du erkidegoak, heziketaren eduki eta an-
tolakuntzarekiko erantzukizunak guztiz errespetaturik. 

2. Erkidegoaren jardunak honako helburuak izanen ditu:
– industria eraldaketara egokitzen laguntzea, batik bat profesionalak pres-

tatuz eta birmoldatuz;
– hasierako eta etengabeko lanbide heziketa hobetzea, lan merkatura, lehen

aldiz edo berriro ere, sartzen laguntzeko;
– lanbide heziketarako aukerak erraztea, eta hezitzaileen eta prestatzen ari

diren (batik bat, gazteen) mugikortasuna sustatzea;
– ikastegi eta enpresen arteko prestakuntza lankidetza piztea;

3. Batasuneko herrialdeetako prestakuntza sistemek dituzten gai erkideei buruz-
ko informazio eta esperientzia trukaketa handitzea. 
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4. Europar Batasunak eta bertako herrialdeek beste herrialdeekiko eta lanbide
heziketan eskumenak dituzten erakundeekiko (bereziki, Europako Kontsei-
luarekiko) elkarlana sustatuko dute.
Kontseiluak neurriak hartuko ditu artikulu honek jasotako helburuak bete-
tzeko, 189 B artikuluak jasotako prozedurari jarriki eta aurretik Ekonomia
eta Gizarte Batzordeari galdetuta, non eta Batasuneko herrialdeen lege eta
arau xedapenak harmonizatzen ez diren.

Hona hemen, laburbilduta, aipatutako artikuluek jaso eta antolatuko di-
ren hainbat programaren bidez garatu beharko diren hezkuntza arloko oina-
rrizko printzipioak:

1) Kalitateko hezkuntzaren garapenaren alde egitea lehentasunezkotzat
jotzen da (149.1).

2) Kalitateko hezkuntza hori garatzeko, Batasuneko herrialdeen arteko
(149.1), ikastegien arteko (149.2) eta hezkuntza eskumendun nazioar-
teko erakundeen arteko (149.3 eta 150.3) lankidetza sustatu behar da,
bai eta, lanbide heziketa arloan, ikastegi eta enpresen artekoa ere
(150.2).

3) EB hainbat estatu eta naziotan oinarritzen denez gero, lankidetza ho-
rretan hezkuntza sistema bakoitzaren eduki eta antolakuntzari, kultur
eta hizkuntza aniztasun handiari (149.1) eta nazio eta eskualdeen kul-
tur aniztasunari begirunea zor izanen zaie.

4) Herrialde bakoitzaren nortasunarekiko begiruneaz gain, europarta-
suna ere garatzeko beharra dago, Batasuneko herrialdeen hizkun-
tzak ikasiz edo zabalduz (149.2) eta kultur ondare erkidea azalera-
tuz (151.1).

5) Hori guztiori bideratzeko honakoak beharrezko dira: ikasle, irakasle
eta prestatzen ari direnen mugikortasuna; tituluak eta ikasketa aldiak
onartzea; gazte eta gizarte eta hezkuntza animatzaileen arteko truka-
ketak, eta prestakuntza sistemei buruzko informazio eta esperientziak
trukatzea (149.2 eta 150.2)

6) Horretarako, urrutiko hezkuntza sustatu beharko da (149.2), eta ha-
sierako eta etengabeko lanbide heziketa hobetu.

7) Helburu horiek betetzean lehentasuna dauka lege eta arau xedapenen
harmonizazio oro bazter uzteak (149.4, 150.4 eta 151.5).

Berrogei urte baino gehiagoko eskarmentua dago Europako Erkidegoan,
hura sortu zuten sei herrialdeei begiratuz gero, eta hamabost urteko eskar-

EUROPAR BATASUNEKO ERAKUNDEAK ETA HEZKUNTZA

529



mentua, berriz, Espainiatik begiratuta, eta denbora horretan guztian ezinez-
ko suertatu da hezkuntzaren arloan Europako eremu bakarra sortzea; hez-
kuntzan, beraz, beste hainbat esparrutan bezala gertatu da. Zalantzarik gabe
sorlekuak edo egoitza daukagun lekuak, familiaren jatorriak, kolektiboen
garrantziak eta beste hainbat gauzak esanahi sakonagoa dute Europako di-
mentsioan. Zehaztu beharra dago, gainera, Batasuneko kideek nahiago izan
dutela solidarioki ahal den eta herrialde gehien integratu, sortzaileen artean
erabateko kohesioa lortu baino, eta horrek, zalantzarik gabe, europazaleta-
sunaren prozesua mantsoago egin du. Bestela esateko, kontua ez da hamar-
kada gutxi batzuen buruan europazaletasunaren kontzientzia sortzea; bes-
talde, hori bera ere ezinezkoa izanen litzateke dauden errealitateetatik
abiatuta.

2.2. EBko herrialdeen hezkuntza sistemen egitura

Batasuneko herrialdeetan hezkuntza eskumena oraindik estuena berena de-
nez eta arlo horretan Europar Batasunak legeak egiteko zuzeneko eskume-
nik ez daukanez gero, Batasuneko herrialde guztien hezkuntza sistemei bu-
ruzko informazioa eduki eta sistemak berak ezagutu behar ditugu, EBk
berariaz zer esanik daukan oinarrizko hezkuntza printzipioak garatu eta
arautzeko eta europartasuna garatzeko sorturiko hezkuntza arloko progra-
mak eta azpiprogramak abian jarri ahal izateko. 

Europako hezkuntza sistemak eraginez aldatzen hasi aurreko ikuspegi
orokorrean, honakoak gailendu dira azken mende laurdenean:

a) Emakumeen partaidetza aldatzeko joera. Batetik, neskek partaidetza
handiagoa daukaten bigarren hezkuntzan, ezen partaidetza horrek
apur bat gora egin du azken hogei urteotan. Eta bestetik, herrialde
batzuetan gizonek baino emakume gehiagok ikasten du goi mailako
irakaskuntzan (Danimarka, Espainia, Finlandia, Frantzia, Portugal eta
Suedian), eta duela hogeita bost urte ez zen halakorik gertatzen, ezta
bakar batean ere.

b) Etengabeko prestakuntza eta lanbide heziketarekiko gero eta ardura
handiagoa.

Ondoren, Batasuneko herrialde guztietako hezkuntza sistemen garape-
nari buruzko informazio argi eta ez sobera xehea eskainiko dugu, taula eta
eskemen bitartez, ulergarriagoa izan dadin, eta goi mailako irakaskuntza
bazter utzirik.
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ALEMANIA (80 milioi biztanle)

Derrigorrezko lehen hezkuntza
Oinarriak: doako ikastetxe publikoetan.
Erakundeak: Grundschule.
Hasiera: umeak 6 urte dituela.
Iraupena: lau urte.
Edukiak: oinarrizko irakaskuntzaren ondokorako oinarriak eskaintzea

ikasleei, eta gizarte jokabidea eta gaitasun psikomotrizeak garatzea.
Amaitu ondoko aukerak: bigarren hezkuntzako ikastetxeak (Hauptschule,

Realschule, Gymnasium eta Gesamtschule).

Derrigorrezko bigarren hezkuntza (behe mailako)
Erakundeak: Hauptschule, Realschule, Gymnasium eta Gesamtschule.
Sartzeko baldintza: lehen hezkuntza amaituta edukitzea.
Iraupena: eskola motaren araberakoa.
Egitura: Lau mota daude, eta bakoitzak bere asmoa dauka:

a) Hauptschule: bigarren hezkuntza orokorra. 5-6 ikasturte.
b) Realschule: bigarren hezkuntza orokor zabalagoa. 6 ikasturte.
c) Gymnasium: bigarren hezkuntza sakonagoa. 6 ikasturte.
d) Gesamtschule: balio anitzeko bigarren hezkuntza. Gainontzeko hiru

eskolak hartzen ditu, eta 6 ikasturte irauten du.
Amaitu ondoko aukerak:

a) Hauptschule-tik: denbora partzialeko lanbide eskola batera (Berufss-
chule-ra) edo denbora osoko batera (Berufsfachschule-ra).

b) Realschule-tik: bigarren hezkuntza teknikoago batera (Fachoberschu-
le-ra).

c) Gymnasium-etik: Gymnasium-eko goi mailetara (Gymnasiale Oberstu-
fe-ra) edo lanbide eskoletara.

d) Gesamtschule-tik: hautatu den adarraren arabera. Goi mailako biga-
rren hezkuntza edo lanbide heziketa.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Gymnasium (Oberstufe) edo lanbide eskolak (Berufsschule eta

Berufsfachschule).
Sartzeko moduak: Gymnasium-erako (Oberstufe) Gymnasium-etik; eta lan-

bide eskoletarako Gymnasium-etik, Realschule-tik eta Gesamtschule-tik.
Iraupena: Gymnasium-en (Oberstufe) hiru urtekoa; lanbide eskoletan gu-

txienik urtebetekoa, baina espezializazio arloaren arabera aldatzen da.
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Amaitu ondoko aukerak: Gymnasium-en (Oberstufe), Abitur azterketa; eta
lanbide eskoletan, amaierako azterketa. Batetik nahiz bestetik goi mailako
unibertsitate ikasketetara sar daiteke, murrizpenak murrizpen.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak
Umeak 10 urte dituztela bigarren hezkuntzako eskolak eta lanbide esko-

lak bereiztu egiten dira, eta irakaskuntza mota batetik bestera igarotzeko au-
kera handiak daude.

AUSTRIA (8 milioi biztanle)

Derrigorrezko oinarrizko hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta Länder-en konturakoa.
Erakundeak: Volksschule.
Hasiera: umeak 6 urte dituela.
Iraupena: lau urte.
Edukiak: estatu federalak (hark oinarrizko xedapenak ezartzen ditu),

Länder-ek eta eskolek berek zehazten dituzte.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: ikasleek Hauptschule baten jarrai de-

zakete, edo, bestela, AHS batean.

Bigarren hezkuntza
Erakundeak: Hauptschule (oinarrizko bigarren hezkuntza) edo AHS (bi-

garren hezkuntzako eskola).
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaituta edukitzea; AHSn sartze-

ko, aldiz, betekizun bereziak (notak/azterketak) behar dira.
Iraupena: gutxienik bost urteko nahitaezko eskolaldia.
Egitura: 

– Hauptschule-n: oinarrizko hezkuntza orokorreko ikastaroak. Lau ur-
te. Gero, ikasleek ikastaro politekniko batean parte har dezakete.

– AHSn: Unibertsitateko ikasketetarako zortzi urteko prestakuntza
ikastaroak. Ikasketak oinarrizko zikloan (lau urte) eta goi mailako-
an (lau urte) dago antolatuta, eta hiru batxilergo mota daude: hu-
manitateak, zientzia, ekonomia. 

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: 
– Hauptschule-n: eskola hori amaiturik, lan merkatura sartzeko edo

beste eskola batean ikasten jarraitzeko ikastaro politeknikoetan
parte hartzen ahal dute ikasleek. maila ertaineko edo goi mailako
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lanbide heziketako eskoletako ikastaroetan ere parte har dezakete;
halako ikastaroei buru emateko batxilergo azterketa bat egin, eta
unibertsitatean ikasten jarraitzen ahal dute. AHS batean ere batxi-
lergo ikasketetan jarrai dezakete. 

– AHSn: goi mailako ikasketak egiteko aukera ematen duen batxi-
lergo azterketa eginda amaitzen dira ikasketok.

Lanbide heziketa
Erakundeak: behe, erdi eta goi mailako lanbide heziketako bigarren hez-

kuntza
Sartzeko baldintza: derrigorrezko eskolaldia amaituta edukitzea.
Iraupena: behe mailako eskolan, lanbideen arabera, bi eta lau urte bitar-

tekoa. Maila ertainekoetan, hiru urtekoa, eta goi mailakoetan seikoa.
Edukiak: 

– Behe mailako eskolak lanbide batean trebatzeko prestakuntza es-
kaintzen du. Eskolako edukiez gain, ikasleak lanbideko aprendiz
moduan egiten du lan.

– Maila ertaineko eskolak lanbide prestakuntza eskaintzen du, mai-
la horretako lanbide jardunean lan egin ahal izateko.

– Goi mailako eskolak lanbide heziketa osatua eskaintzen du.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: behe mailakoan, aprendiz izateko

lanbide azterketa; eta goi mailakoan, unibertsitatean ikasi ahal izateko ba-
txilergo azterketa.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak.
– Estatu federalaren, Länder-en eta udalen arteko eskumen banaketa.
– Hauptschulen-etan ikasleak emaitzen arabera banatzen dira, irakasgai

guztietan.
– Umeek hamar urte dituztela, betekizun bereziak eskatzen zaizkie

AHSetara sartu ahal izateko.
– Askotariko aurrekariak izanda ere, hainbat irakaskuntza mailatara iga-

rotzen ahal da.

BELGIKA (10 milioi biztanle)

Derrigorrezko oinarrizko hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta hizkuntza erkidegoen mendekoa.
Erakundeak: lehen mailako eskolak.
Hasiera: umeak 6 urte dituela.
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Iraupena: sei urte.
Egitura: urte biko hiru ziklo.
Edukiak: hizkuntza erkidegoak zehazten ditu, baina gobernu zentralak

ere oinarrizko eskumenak ditu.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: lehen mailako eskola amaituta oi-

narrizko ikasketen agiria lortzen da, eta hala bigarren hezkuntzara igaro dai-
teke.

Bigarren hezkuntza
Oinarriak: ikasleak hamabost edo hamasei urte egin artean derrigorrez-

koa eta denbora osokoa da, eta horik hamazortzi urte egin arte denbora par-
tzialean da derrigorrezkoa.

Erakundeak: bigarren hezkuntzako eskolak.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaituta edukitzea.
Iraupena: sei urtekoa.
Egitura: bigarren hezkuntza mota bi daude:

– I motakoa. Hezkuntza berritua: lau modalitate daude (orokorra,
teknikoa, lanbidekoa eta artistikoa). Modalitate bakoitzak urte bi-
ko hiru maila dauzka: behaketa, orientabideak eta zehaztapena.

– II motakoa. Hezkuntza tradizionala: hiru urteko ziklo bi hartzen ditu.
Hezkuntza mota bietan, beste urte bat, zazpigarrena egiten ahal da, tre-

batzeko edo espezializatzeko.

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak:
– I mota

a) Lanbide heziketan:
• Bigarren zikloa amaiturik, lanean aritzeko oinarrizko presta-

kuntza agiria.
• Hirugarren zikloa amaiturik, goi mailako lanbide prestakuntza-

ko agiria.
b) Modalitate orokor, tekniko edo artistikoan:

• Behe mailako bigarren hezkuntzako agiria, hirugarren urtea
amaituta.

• Goi mailako bigarren hezkuntzako agiria, hirugarren zikloa amai-
tuta.

Frantsesdun eta alemandun komunitatean, azken agiri hori ezinbes-
tekoa da unibertsitate ikastaro laburretan parte hartzeko. Ikastaro lu-
zeetarako, goi mailako irakaskuntzarako gaitasun agiria ezinbestekoa
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da; agiri hori “eskola kontseiluak” ematen ditu, azterketarik gabe.
Gainera, unibertsitateko hainbat unibertsitatetan, onarpen azterketa
eskatzen da. Flandiar komunitatean, goi mailako bigarren hezkuntza-
ko agiria baino ez da eskatzen, unibertsitatean sartzeko, eta komuni-
tateko azterketa batzordeak ematen du.

– II mota
• Behe mailako bigarren hezkuntzako agiria, lehen zikloa amaituta.
• Goi mailako bigarren hezkuntzako agiria, bigarren zikloa amaituta.

Denbora partzialeko derrigorrezko hezkuntza. Derrigorrezko eskolaldiaren
ondoren (15-16 urtera arte irauten du), eta gutxienik denbora partzialeko de-
rrigorrezko hezkuntza dago, bigarren hezkuntzan jarraitzen ez duten ikasle-
ek 18 urte bete arte. Hiru mota daude: a) ordutegi murritzeko irakaskuntza;
b) ikaskuntza, baita industriala ere; c) prestakuntza ziurtagiridunak.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak. Hizkuntza komunitateen esku-
mena da hezkuntza sistema: frantsesduna, flandieraduna eta alemanduna.
Gainera, komunitate bakoitzean ikastegi publiko eta pribatu itunduak dau-
de, proportzio aldakorrean. Diruz lagundutako ikastegi gehienak katoliko-
ak dira. Eskema honetan, guztien ezaugarri nagusi eta bereizgarrienak bil-
du dira.

DANIMARKA (Bost milioi biztanle)

Derrigorrezko oinarrizko hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta estatuaren mendekoa.
Erakundeak: Folkeskole.
Hasiera: umeak 7 urte dituela.
Iraupena: bederatzi urte, eta beste bat aukeran.
Edukiak: estatuak ildo nagusiak zehazten ditu, baina udalek finkatzen

dituzte ikasketa planak, eta eskolek berek zehazten dute lan plana.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: bederatzigarren ikasturtea amaitu-

rik, ikasleek honako aukerak dauzkate: a)Gymnasium-a; b) oinarrizko lanbi-
de hezkuntza. Hamargarren ikasturtea amaiturik, ikasleek goi mailako pres-
takuntza azterketarako ikastaroak hautatzen ahal dituzte.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Gymnasium-a, konderrien edo banakoen mendekoa.
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Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntzako eskola (Folkeskole) amaiturik, es-
kolako zuzendariak aldeko adierazpena egin behar du, eta “gai” direnak edo
“gai” izaten ahal direnak aintzat hartzen dira.

Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak: goi mailako ikasketetara bideratuak; enbor bakarra dago, eta

zientzia edo letra adarrak dauzka.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: Studenter examen-aren bitartez ikas-

leak unibertsitatera sar daitezke.
Goi mailako prestakuntza azterketaren aurreko ikastaroa: bi urte hartzen

ditu, eta amaieran goi mailako ikastaroetara sartzeko azterketa egiten da.

Lanbide heziketa
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaituta.
Iraupena: lorturiko mailaren araberakoa.
Egiturak hainbat maila hartzen ditu:

a) Oinarrizko Lanbide Heziketa (EFC) urtebetekoa da, eta ikasgai
teorikoak eta praktikak bateratzen ditu. Praktikak teknika edo
merkataritza eskola batean egiten dira.

b) Goi maila. Hiru aukera daude:
– Oinarrizko lanbide heziketako bigarren zikloak bi edo hiru urte

irauten du.
– Goi mailako merkataritza eskolak urte bi irauten du, eta amaie-

ran goi mailako merkataritza azterketa (HHX) egiten da.
– Goi mailako eskola teknikoak urte bi irauten du, eta amaieran

goi mailako teknikari azterketa (HTX) egiten da.

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak:
– EFC: lan merkatua.
– Goi maila: lanbide prestakuntza lortzeaz gain, diploma horiei esker

unibertsitatera sar daiteke.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak. Sistemaren osagarri, helduen hez-
kuntza antolatzen da, bai eta Danimarkako berezko gau eskolak: Folkehøjs-
kole-a. Horiek 1844an sortu zituen N. S. Grundtvigek, kultur maila eta giza-
legea handitzeko xedez. Erakunde hori lehenbizi Danimarka osotik zabaldu
zen, eta gero Eskandinaviako gainontzeko herrialdeetatik. Eskola horiek
erabakigarriak izan ziren herri horien gizarte bilakabidean, eta gizartea ira-
ganeko egoeratik –M. Andresen-Nexøk Pelle konkistatzailea lanean, eta ho-
rren filmean, maisuki azaldua– egungo egoerara ekarri zuten. Egun, kultur
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maila handia nagusi da, eta demokrazia, berdintasun, elkartasun, ahulekiko
ardura eta antzeko balioek erro luzeak dituzte.

FINLANDIA (bost milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doako eta udalen konturakoa.
Erakundeak: ikastetxeak.
Hasiera: umeak 7 urte dituela.
Iraupena: bederatzi urtekoa, eta hamargarrena aukeran.
Egitura:

– Lehen hezkuntza, umeak 6 urte eduki arte.
– Behe mailako bigarren hezkuntza, hiru urte baino gutxiagokoa.
– Aukerako hamargarren urtea, goi mailako hezkuntzarako aukerak

hobetzeko.
– Edukiak: gutxieneko nazio curriculuma dago, bai eta orientabide

ildoak ere. Udalek eskola bakoitzaren benetako curriculuma gara-
tzen dute, ildoekin eta eskola bakoitzaren lan planarekin batean.

– Amaitu ondorengo aukerak: ikasleek goi mailako bigarren hez-
kuntza ala orientabide ildoak hauta ditzakete.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Lukio-a.
Sartzeko baldintzak: behe mailako bigarren hezkuntza, eta aukeran ha-

margarren urtea, amaituta edukitzea.
Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak: goi mailako ikasketetarako ikasleentzat prestatuak. Curriculu-

mak, oro har, homogeneoak dira, baina badaude espezializaziokorik ere (ki-
rola, musika eta artea).

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak:
a) Unibertsitate ikasketak. Matrikulazioko nazio azterketa ezinbeste-

koa da, unibertsitatera sartzeko.
b) Lanbide heziketa.

Lanbide heziketa
Erakundeak: askotarikoak. Ekoizpen sektore bakoitzak bere ikastegiak

ditu. Ikastegiak estatu, udal, herri eskola edo erakunde pribatuen mende-
koak izan daitezke.

Sartzeko baldintzak: behe mailako bigarren hezkuntza edo goi mailako
bigarren hezkuntza amaituta. 
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Iraupena: bi edo sei urtekoa, LH motaren, lortu nahi den prestakuntza
mailaren eta ikaslearen aurreko heziketaren arabera. (normalean, goi mailako
bigarren hezkuntza amaituta edukita, ikasketak 0,5-1,5 urte laburrago dira).

Egitura: hiru prestakuntza mota: aprendiza, ofiziala eta maisua.
Edukiak: urtebete inguruko praktikak daude.

Goi mailako lanbide heziketa
Erakundeak: eskola politeknikoak eta bestelako batzuk.
Sartzeko baldintzak: bigarren mailako lanbide heziketa edo goi mailako

bigarren hezkuntza amaituta. 
Iraupena: 3 edo 4 urtekoa.
Edukiak: zuzendaritza, kudeaketa edo plangintza lanetan jardun dezake-

ten merkataritza edo industria arloko profesionalak prestatzeko berariaz
moldatuak.

Amaitu ondorengo aukerak: lorturiko tituluak lanbide jakin batean jar-
duteko apailaturik daude, unibertsitatearen aldean.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak. Finlandiako hizkuntza ofizialak
suomiera eta suediera (biztanleen %6 suedieraz mintzo da) dira. Sistemak
hizkuntza gutxitu horretako irakaskuntza bermatzen du maila guztietan.

FRANTZIA (57 milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta estatuaren mendekoa da, eskola publikoetan (uda-

lak kudeatzen ditu).
Erakundeak: école élémentaire.
Hasiera: umeak sei urte dituela.
Iraupena: bost urtekoa.
Egiturak ziklo bi hartzen ditu:

– Oinarrizko irakaskuntzaren zikloak urte bi hartzen ditu.
– Sakontze zikloak hiru urte hartzen ditu.

Edukiak: estatuak finkatuak.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: behe mailako derrigorrezko biga-

rren hezkuntzan ikasten jarraitzen dute ikasleek.

Behe mailako derrigorrezko bigarren hezkuntza
Erakundeak: collège.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza bukaturik izatea.
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Iraupena: lau urtekoa.
Egiturak ziklo bi hartzen ditu:

a) Behaketako: urte bi.
b) Orientabidekoa: urte bi.

Edukiak: ikasle guztiek berberak.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: lehen bi urteetako eta laugarren ur-

te amaierako nazio azterketaren emaitzak aintzat hartzen dira nazio ziurta-
giria lortzeko. Amaieran, ikasgelako kontseiluak proposatzen dio ikasle ba-
koitzari batxilergoko adar bat egitea lizeoan.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Lycée. Horietan, hainbat mota eskaintzen dira, ikasketen

arabera: hezkuntza orokorreko lizeoa eta/edo hezkuntza teknologikoa, edo
lanbide lizeoa.

Sartzeko baldintzak: behe mailako bigarren hezkuntza amaiturik edukitzea.
Iraupena: ikasketen araberakoa.
Egitura hautaturiko bidearen araberakoa:

– Lizeo orokorra: hezkuntza orokorreko batxilergoa eskaintzen du,
eta hiru urte irauten du.

– Lizeo teknikoa: batxilergo teknologikoa eskaintzen du, eta hiru ur-
te irauten du.

– Lanbide lizeoa: lanbide heziketa eskaintzen du.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak. Hautaturiko bidearen araberakoa:

a) Lizeo orokorra: nazio azterketa batean batxilergo agiria lortuz gero,
unibertsitateko goi mailako ikasketetara igaro daiteke.

b) Lizeo teknikoa: nazio azterketa batean batxilergo teknologikoko
agiria lortuz gero, unibertsitateko goi mailako prestakuntza tekni-
kora igarotzen ahal da.

c) Lanbide lizeoa. Hainbat titulu lortzen ahal dira, zikloen arabera:

Zehaztapen zikloak bi urte irauten du, eta prestakuntzadun langileei
CAP ematen die, eta BEP ikasketa orokorragoak eginikoei.

Amaierako zikloak, normalean, hiru urte hartzen ditu, eta honako titu-
luak lortzeko prestakuntza eskaintzen da: BT, lanbide prestakuntzarakoa,
eta batxilergo teknologikoa (BTn); orobat, goi mailako unibertsitate eskola
teknikoetara igaro daiteke.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak.
– Curriculuma estatuak bateratzen du.
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– Lehenbiziko urteetatik, ikasleak hautatu, ikustatu eta haiei aholkuak
ematen zaizkie etengabe, eta haien gaitasunak nazio azterketen bitar-
tez aztertzen dira, ikasleen etorkizuneko prestakuntza zehazteko.

GREZIA (10 milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta estatuaren mendekoa da, eskola publikoetan.
Erakundeak: lehen hezkuntza (Demotiko Scholio).
Hasiera: umeak bost urte dituela.
Iraupena: sei urtekoa.
Edukiak: estatuak finkatzen ditu, eta eskola guztiek berberak erabiltzen

dituzte.
Amaitu ondoko aukerak: ikasleek Gymnasio-ra sartzeko ziurtagiria lortzen

ahal dute.

Behe mailako derrigorrezko bigarren hezkuntza
Erakundeak: Gymnasium.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaiturik edukitzea.
Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak: ikasle guztientzat berberak, ez dago hautazko irakasgairik.
Amaitu ondoko aukerak: Gymnasio-ko diplomadunak Likeio mota guztie-

tara eta lanbide eskola teknikoetara sar daitezke.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Likeio.
Sartzeko baldintzak: Gymnasio-a amaiturik edukitzea.
Iraupena: hiru urtekoa.
Egitura: hainbat Likeio mota daude, arloen arabera: orokorra, tekniko-pro-

fesionala, balio anitzekoa, klasikoa eta erlijiokoa.
Edukiak: programa bakarra dute 1. eta 2. mailako ikasleek, eta hirugarre-

nean hautazkoak dituzte, Likeio motaren arabera.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak:
– Likeio tekniko-profesionala edo balio anitzekoa amaiturik, Ptyhio Li-

keiou agiria lortzen da.
– Bestelako Likeio-ak amaiturik, Apolytirio Likeiou agiria lortzen da.

Goi mailako lanbide heziketa
Erakundeak: eskola tekniko-profesionalak.
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Sartzeko baldintzak: Gymnasio-a amaiturik edukitzea.
Iraupena: bi urtekoa.
Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: Ptyhio Tes agiria. Titulu horri esker,

lanean hasi, edo Likeio bateko lehen mailan edo Likeio tekniko edo balio
anitzeko bateko bigarrenean ikasten jarrai dezakete ikasleek.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak. Administrazio zentralizatua dago,
eta ikastegi publikoetako irakaskuntza guztiz doakoa da maila guztietan, bai
eta testu liburuak ere.

IRLANDA (hiru milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta alde ekonomiko estatuaren mendekoa da.
Erakundeak: National School.
Hasiera: umeak bost urte dituela.
Iraupena: zortzi urtekoa.
Edukiak: estatuak finkatzen ditu, umearen garapena kontuan izanda eta

ordutegiak, pedagogi metodoak eta eskolen sinesmena aukeran utzita.
Amaitu ondoko aukerak: lehen hezkuntza amaituta, ikasleak behe maila-

ko bigarren hezkuntzara (Junior Cycle-ra) igarotzen dira.

Behe mailako derrigorrezko bigarren hezkuntza (Junior Cycle)
Oinarriak: derrigorrezko lehen hezkuntzaren berak, ikasleak 15 urte

egin arte.
Erakundeak. Askotariko eskolak: Secondary school, Vocational school (lan-

bide heziketara bideratua), Comprehensive school (balio anitzekoak) eta Com-
munity school. 

Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaiturik edukitzea.
Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak: nazio azterketen bitartez Hezkuntza Ministerioaren ziurtagiria

lortzeko apailatuak.
Amaitu ondoko aukerak: nazio azterketak gaindituta, Junior Certificate

agiria lortzen da.

Goi mailako bigarren hezkuntza (Senior Cycle)
Erakundeak: behe mailako bigarren hezkuntzako eskolak berak.
Sartzeko baldintzak: derrigorrezko eskolaldia amaituta edukitzea.
Iraupena: bi urtekoa.
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Edukiak: goi mailetara bideratuak; badago lanbide orientabideko progra-
ma bat.

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: oro har, amaieran Leaving Certificate
lortzen da, eta, horri esker, goi mailako hezkuntzara sartu, edo zenbait lan-
bidetan has daiteke. Lanbide heziketako programan, lan merkaturako mo-
dua ematen duen berariazko agiria lortzen ahal da.

Lanbide heziketa
Erakundeak: bigarren hezkuntzako ikastegiak eta lanbide ikastegiak.
Sartzeko baldintzak: derrigorrezko eskolaldia amaiturik edukitzea.
Iraupena: aldakorra.
Egitura: maila bi daude:

– VPT1: prestakuntza urriko ikasleentzat.
– VPT2: VPT1 amaitu duten edo balio bereko lanbide heziketako

programaren daukaten edo bigarren hezkuntzako Leaving Certifica-
te daukaten ikasleentzat.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak
– Bigarren hezkuntza estatuak finantzatzen duen arren, ikastegi gehie-

nak pribatuak dira, Eliza katolikoarenak edo erlijio ordenenak. Elizak
eragin handia dauka, baita bere mendean ez dauden herrietako ikas-
tegietan ere.

– Irakaskuntza gaelikoz eskaintzen duten eskola pribatuak daude.

ITALIA (57 milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: Estatuaren eta udalen sareak eta pribatuak. Publikoa doakoa da.
Erakundeak: Scuola Elementare, lehen hezkuntzarako, eta Scuola Media,

behe mailako bigarren hezkuntzarako. 
Hasiera: umeak 6 urte dituela.
Iraupena: zortzi urtekoa.
Egitura:

– Lehen hezkuntza, 5 urtekoa.
– Behe mailako bigarren hezkuntza, 3 urtekoa.

Edukiak: nazio mailan taxutuak.
Amaitu ondorengo aukerak: bigarren hezkuntzara igarotzea.
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Goi mailako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Liceo, Istituto Tecnico eta Professionale. 
Sartzeko baldintzak: 3, 4 edo 5 urtekoa, zer ikasketa mota den.
Edukiak. Hainbat maila: a) klasikoak, zientzia arlokoak eta arruntak; b)

arte arlokoak; c) teknikoak; d) lanbidekoak.
Amaitu ondorengo aukerak: goi mailako hezkuntzan jarraitzea, edo lan-

gile espezializatu lanean hastea. Unibertsitatera sartzeko, Maturità azterke-
tan gainditzeko beharra dago.

Hezkuntza sistemaz kanpoko hasierako lanbide heziketa. Prestakuntza lan
kontratuetan oinarritzen da. 3-5 urte irauten du, eta hitzarmen kolektiboen
bitartez zehazten da ikasketen edukia.
Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak. Goi mailako bigarren hezkuntza as-
kotarikoa.

LUXEMBURG (400.000 biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doako eta estatu eta udalen mendekoa da, eta administrazioa

udalei lotuta daude.
Erakundeak: eskola publikoak. 
Hasiera: umeak 6 urte dituela.
Iraupena: sei urtekoa.
Edukiak: Hezkuntza Ministerioak finkatzen ditu eduki berak herrialde

osorako.
Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak: derrigorrezko eskolaldiaren le-

hen sei urteak amaituta, ikasleek eskola osagarriak ala bigarren hezkuntza
hautatzen ahal dituzte, harik eta derrigorrezko eskolaldia amaitu arte, ume-
ak 15 urte egin arte.

Eskola osagarriak. Lehen hezkuntzako derrigorrezko sei urteak amaituta,
bigarren hezkuntzan jarraitu nahi ez duten umeentzat moldatuak. Irakasgai
orokorrak eta xede praktikokoak eskaintzen ditu. Hiru urteko iraupena dau-
ka (derrigorrezko eskolaldia amaitu arte). Amaieran, eskoletan parte hartzea
egiaztatzen duen diploma ematen da.

Bigarren hezkuntza
Erakundeak: lizeoak.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaitu, eta sarrera azterketa gain-

ditzea.
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Iraupena: derrigorrezko eskolaldiko hiru urte, gutxienik.
Egitura. Bi mota:

a) Bigarren hezkuntza orokorra, goi mailetara bideratua. Lizeoetan es-
kaintzen da, eta zazpi maila eta ziklo bitan dago antolatuta: hiru ur-
teko behe zikloa (derrigorrezko eskolaldia) eta lau urteko goi zikloa.

b) Bigarren hezkuntza teknikoa, goi mailetara edo lanean hastera bi-
deratua. Lizeo teknikoetan eskaintzen da, eta ziklotan banaturiko
zazpi edo zortzi urtetan dago antolatuta: behaketa eta orientabide
zikloa (derrigorrezko eskolaldia; hiru urte), maila ertaineko zikloa
(bi urte) eta goi mailako zikloa (bi urte).

Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak:
a) Bigarren hezkuntza orokorra: goi mailako ikasketak.
b) Bigarren hezkuntzako teknikoa eginez gero, ondoren goi mailako

ikasketetara igarotzen ahal dira ikasleak, edo, bestela, lanena hasi.

Hezkuntza sistemaren berezitasunak
– Hezkuntzak hiru hizkuntza ikastea bermatzen du: luxenburgera (ale-

manaren dialektoa da, eta grafia berezia dauka), alemana eta frantsesa.
– Herrialdean ez dago unibertsitaterik.

NORVEGIA (lau milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doako eta estatu eta udalen mendekoa da, eta administrazioa

udalei lotuta daude.
Erakundeak: Skole.
Hasiera: umeak 7 urte dituela.
Iraupena: bederatzi urtekoa.
Egitura: lehen hezkuntzak sei urte hartzen ditu, eta behe mailako biga-

rren hezkuntzak hiru.
Edukiak: estatuak curriculumak zehazten ditu, eta curriculumen ildo na-

gusiak ezartzen. Udalek eta eskolek egokitzen dituzte ildook beren beharri-
zanen arabera.

Amaitu ondorengo aukerak: behe mailako bigarren hezkuntza gainditu-
ta, amaierako azterketa bat dago. Ikasle guztiek daukate eskubidea goi mai-
lako bigarren hezkuntzan ikasten jarraitzeko.

Goi maIlako bigarren hezkuntza
Erakundeak: Høyere Skole. Administrazioa konderriaren mendekoa da.
Sartzeko baldintzak: behe mailako bigarren hezkuntza amaitzea.
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Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak: estatuak ezarritako ildo nagusien arabera zehazten dira, eta

konderrietako eta eskoletako agintariek garatzen dituzte. Hezkuntza oro-
korra eta lanbide heziketa eskaintzen ditu. Eskola bakoitzak hainbat ikas-
keta arlo eskaintzen ditu, eta ikastaro orokor eta aurreratuetan dago antola-
tuta. Ikastaro batzuk goi mailako ikasketetara daude bideratuta, eta beste
batzuk lanbide heziketara; lanbide heziketa enpresetako praktikez osatzen
dira.

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: unibertsitatera sartzeko amaierako
azterketa dago, edo, bestela, lanbide heziketako diploma lor daiteke, zer
ikasketa hautatu den.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak:
a) Ikasleei haien ama hizkuntzan ikasteko eskubidea aitortzen zaie oina-

rrizko hezkuntzan, eta, beraz, norvegiar ez diren ikasleek hizkuntza
horretako eskolak jasotzen dituzte.

b) Edukiak malguak dira, eta, prestakuntza osatzeko, helduen hezkun-
tza sistema garatzen da, irakaskuntza horiekin batera, eta oinarrizko
prestakuntzaz edo lanbide heziketaz geroztik goi mailako ikasketara-
ko modua ematen du.

HERBEHEREAK (15 milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doako eta estatu edo udalen konturakoa da hezkuntza publi-

koa. Gehienak eskola pribatuak dira, eta dirulaguntzak jasotzen dituzte.
Erakundeak: Basisschool.

Hasiera: umeak 5 urte dituela.
Iraupena: zortzi urtekoa.
Edukiak: estatuak ildo nagusi batzuk zehazten ditu, eta eskolak garatzen

dituzte eskola plan integralaren bidez.
Amaitu ondorengo aukerak: derrigorrezko bigarren hezkuntza.

Derrigorrezko bigarren hezkuntza
Erakundeak: askotarikoak, bigarren hezkuntza motaren araberakoak.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaituta amaiturik edukitzea.
Iraupena: gutxienik, lau urtekoa.
Egitura. Hiru mota daude, zein joera daukaten:

EUROPAR BATASUNEKO ERAKUNDEAK ETA HEZKUNTZA

545



a) Unibertsitate aurreko hezkuntza (VWO). Hainbat eskola motatan
eskaintzen da (Gymnasium, Atheneum eta Lyceum-etan). Sei maila
daude, eta unibertsitatera sartzeko prestatzen dira ikasleak.

b) Bigarren hezkuntza orokorra (AVO). Behe mailako ziklokoa izaten
ahal da (MAVO), lau urtekoa, edo goi mailako ziklokoa (MBO), bi
eta lau urte bitartekoa.

c) Lanbide heziketa (BO). Bi ziklo ditu: lehen zikloa (LBO), lau ur-
tekoa, eta bigarren zikloa (MBO), bi eta lau urte bitartekoa.

Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak:
a) Unibertsitate aurreko hezkuntzan, amaierako ziurtagiria lortuta, goi

mailako unibertsitate ikasketetara igaro daitezke.
b) Bigarren hezkuntza orokorrean (AVOn):

– Behe mailako zikloan (MAVOn): amaierako ziurtagiria lortuta, bi-
garren zikloko lanbide heziketara igarotzen ahal da (MVOra) edo
goi mailako bigarren hezkuntzako laugarren mailara (HAVOra).

– Goi mailako zikloan (HAVOn): amaierako ziurtagiria lortuta, uni-
bertsitate mailako ez den goi mailako lanbide heziketara sar dai-
teke.

c) Lanbide heziketatik bigarren zikloko lanbide heziketara edo lan mer-
katura sar daiteke, aprendiza prestatzeko.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak
a) Hezkuntza pribatuak garrantzi handia dauka: eskola guztien %70-%80

pribatuak baitira.
b) Hezkuntza maila ikaslea oso gazterik dela baldintzatzen da.

PORTUGAL (10 milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doako eta estatuaren konturakoa. Estatuak sistemaren ildo na-

gusiak taxutzen ditu; udal eta eskualdeetako agintariek erabaki osagarriak
hartzen dituzte, eta eskolek gero eta burujabetza handiago daukate.

Erakundeak: colegios de ensino básico.
Hasiera: umeak 6 urte dituela.
Iraupena: bederatzi urtekoa.
Egitura: 

– Lehen zikloa: lehen hezkuntza, lau urtekoa.
– Bigarren zikloa: prestatze hezkuntza, bi urtekoa.
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– Hirugarren zikloa: ikastaroa orokor bateratua, hiru urtekoa.
Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak: lorturiko diplomari esker, derri-

gorrezko aldiaren ondoko bigarren hezkuntza.

Derrigorrezko aldiaren ondoko bigarren hezkuntza: ikastaro osagarriak.
Sartzeko baldintzak: derrigorrezko oinarrizko eskolaldia amaitzea.
Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak. Bi aukera daude:

– Ikastaro tekniko-profesionalak. Tarteko mailako prestakuntzarako
modua ematen dute.

– Lanbide ikastaroak. Lanean hasteko lanbide prestakuntza eskain-
tzen du.

Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak:
– Hezkuntza akademikoa: amaierako diplomaren bitartez, goi mailako

hezkuntzara igarotzen ahal da, zein irakasgai ikasi den.
– Hezkuntza tekniko-profesionala:

a) Ikastaro tekniko-profesionalak. Honako diplomak lortzen ahal dira:
• Bigarren hezkuntzako ikasketa amaierako diplomaren bitartez,

goi mailako hezkuntzara igaro daiteke.
• Lanbide eta teknika arloetako prestakuntzako diploma lortuta,

lanean has daitezke ikasleak.
b) Lanbide ikastaroak: lanaldiaren ondorik, gaitasun proba bat egiten

da, eta, hori gaindituz gero, lanbide heziketako diploma eskuratzen
da. Diploma horren bitartez, lanaldi osteko ikastaro tekniko-profe-
sionalak egiten ahal dira.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak. Hezkuntza derrigorrezkoaren on-
dokoa hainbat ikastaro osagarri motatan dago antolatuta.

ERRESUMA BATUA (58 milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: eskola publikoetan, doakoa eta estatu eta udal agintarien kon-

turakoa da. Izan ere, eskola gehienen administrazioa udalen esku dago.
Erakundeak: Primary Schools.
Hasiera: umeak 5 urte dituela.
Iraupena: sei urtekoa.
Amaitu ondorengo aukerak: behe mailako bigarren hezkuntza.
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Behe mailako bigarren hezkuntza
Oinarriak: doakoa eta derrigorrezkoa, gazteek hamasei urte egin arte.
Erakundeak: askotarikoa, hezkuntza motaren eta helburuen arabera.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaituta edukitzea, hamabi urte-

tik gorako ikasleentzat.
Iraupena: aldakorra, eta ikasleak 16 edo 18 urte beta arte derrigorrezkoa.
Egitura. Hainbat mota daude:

– Comprehensive school. Balio anitzeko ikastegi horietan, bigarren hez-
kuntzako eskolak ematen dira, eduki zabalekoak, harik eta ikasle-
ek 16 edo 18 urte egin arte, hautaketarik gabe.

– Grammar school. Horrelakoetan, hezkuntza tradizionala eskaintzen
zaie ikasle hautatuei, horiek 18 edo 19 urte bete arte.

– Secondary modern school. Horietan, ikasle hautatuei hezkuntza oro-
korra eskaintzen zaie, ikasleek 16 urte egin arte.

Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak: halako eskoletako irakaskuntzak
ikasleak azterketa publiko baterako prestatzea du xede. Azterketa ikasleak
16 urte dituela egiten da, eta GCSE diploma banatzen da.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Oinarriak: derrigorrezko eskolaldiaren ondorengoa da (further education).
Erakundeak: askotarikoak. 16 urtetik gorako gazteek hainbat aukera di-

tuzte:
– Eskolako seigarren maila egitea.
– Sixth Form College batera joatea (eskola sistema tradizionalaren

baitan).
– Tertiary College batera joatea (derrigorrezko eskolaldiaren ondo-

rengoa).
– College of Further education batera joatea,lanean hasi aurreko ikasta-

roak egiteko.
Sartzeko baldintzak: derrigorrezko eskolaldia amaitu eta 16 urte izatea.
Iraupena: aldakorra.
Edukiak: aldakorrak, eskola motaren eta lortu nahi den diplomaren ara-

bera; orobat, goi mailako ikasketetarako orientabideak eta lanbide heziketa
eskaintzen dira.

Amaiera eta amaitu ondorengo aukerak:
Ikasitako irakasgaien arabera, hainbat nazio azterketatara aurkez daitez-

ke ikasleak, eta hala honako tituluak eskuratu:
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– GCE A level (maila aurreratua) agiria lortuta, unibertsitatera igaro-
tzen ahal da.

– CPVE, lanean hasi aurreko hezkuntzako hainbat adarretakoa.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak
– Ingalaterra, Gales, Eskozia eta Ipar Irlandako eskolen antolakuntza

eta administrazioa desberdina da (eskema honetara Ingalaterra eta Ga-
lesko eredua ekarri dugu).

– Administrazioa deszentralizaturik dago, hauen artean banatuta: estatu
zentrala, udal agintariak, ikastegietako administrazio kontseiluak eta
irakasleak.

– Ikastegi publikoetan irakaskuntza guztiz doakoa da, baita testu libu-
ruak ere.

– Askotariko ikastegiak egonik ere, sistemaren homogeneotasuna berma-
tuta dago, diplomak lortzeko egin behar diren nazio azterketen bidez.

SUEDIA (zortzi milioi biztanle)

Oinarrizko derrigorrezko hezkuntza
Oinarriak: doako eta estatu eta udalen konturakoa. Eskolak udalek ad-

ministratzen dituzte.
Erakundeak: Grundskola.
Hasiera: umeak 7 urte dituela.
Iraupena: bederatzi urtekoa.
Edukiak: estatuak zehazten ditu, ikasketa plan orokorra ezartzen baitu;

udalek eskolaren jardute plana zehazten dute; eta eskolak berak lan plan ze-
hatza, eta, gainera, bere aukerak egin ditzake.

Amaitu ondorengo aukerak: bigarren hezkuntza.

Goi mailako bigarren hezkuntza
Oinarriak: doako eta estatu eta udalen konturakoa. Eskolak udalek ad-

ministratzen dituzte.
Erakundeak: Gymnasieskola.
Sartzeko baldintzak: lehen hezkuntza amaituta edukitzea.
Iraupena: hiru urtekoa.
Edukiak: lehen hezkuntzakoen antzera zehazten dira. Batxilergo eta LH

jasotzen ditu. Eskola bakoitzak bere ikasketa plana eskaintzen du. Nazio
programa gehienak LHrakoak (14) dira, eta bi goi mailako ikasketetarakoak.
Ikasketa ildoz aldatzen ahal da, interes bereziak dituzten ikasleentzako ba-
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nakako programa baten bitartez. Heziketa ildoa eta horren egitura hautatze-
ko, etengabeko aholkuak ematen zaizkie ikasleei, haien interes eta beharri-
zanen arabera.

Amaiera eta amaitu ondoko aukerak: batxilergo agiria. Ikasleek goi mai-
letan ikasten jarraitzen ahal dute, edo lanean hasi, ikasketa ildoaren arabera.
Orobat, beren prestakuntza hobe dezakete, helduentzako hezkuntza siste-
maren hainbat mailaren bitartez.

Hezkuntza sistema osoaren berezitasunak
a) Ikasleei ama hizkuntzan ikasteko eskubidea aitortzen zaie oinarrizko

hezkuntzan. Eta hori kontuan izatekoa da, ezik milioi bat atzerritar in-
guru bizi da Suedian. Hala, guztira, hirurogeita hamalau hizkuntza ira-
kasten dira.

b) Eduki, ebaluazio eta etengabeko prestakuntza malguak.
c) Lehen eta bigarren hezkuntzak guztiz doakoak dira, baita didaktika

materialak, janaria eta garraioa ere.

2.3. Europeismoa errealitate bihurtzeko sortutako Kooperazio 
eta Mugikortasun Programak

Europar Batasuneko ideala garatzeko, eta eguneroko bizitzara hurbiltzeko,
hartutako neurrietako bat izan da hezkuntza eta gazteriarentzako programak
martxan jartzea. Garrantzizkoak dira ikasteko aukera berriak eta zabalak es-
kaintzen dituztelako, eta praktikan etekinak ematen dituztelako. Gaur
egun, arestian azaldutako irizpide horiek “Sokrates” eta “Leonardo” pro-
gramen4 bitartez gauzatzen dira, eta, Batasuneko hamabost herrialdeak ez
ezik, Europako ekonomi esparruko herrialdeak ere hartzen ditu: Norvegia,
Islandia eta Liechtenstein. Atxikitako herrialdeetara ere hedatzekoak dira,
nagusiki EEEHetara (Erdialdeko eta Ekialdeko Europako herrialdeetara):
lehenengoetan, Txekiar Errepublika, Hungaria eta Poloniara, eta, geroago,
Eslovakia, Eslovenia eta errepublika baltikoetara.

Sokrates programa 1995ean jarri zen abian, eta 1999ko amaiera arte ego-
nen da indarrean. Adin guztietako hezkuntza aintzat hartzen duen Europa-
ko lehen ekimena da, eta bizialdi osoko ikaskuntza irizpideari loturiko ikus-
pegi zabala darabil. Hezkuntza mota eta maila guztiek esku hartzen ahal
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dute, baita graduatu ondoko ikastaroek ere. 850 milioi euroko aurrekontua
dauka, baina 1997an moldatu ahalko da.

Europarren arteko lankidetza sei esparrutan sustatzeko moduan dago egitu-
ratuta. Hona, sei esparruok: goi mailako hezkuntza; eskola hezkuntza; Europa-
ko hizkuntzen irakaskuntza; urrutiko hezkuntza eta irekia; helduen heziketa;
hezkuntza politika eta sistemei buruzko informazio eta esperientzia trukaketa.

Europako Batzordearen XXII. Zuzendaritza Nagusiak, “Hezkuntza,
Prestakuntza eta Gazteria arlokoak”, kudeatu eta administratzen du Sokra-
tes programa. Eginkizun horretan, Batzordeak Sokrates batzordea du lagun-
tzaile. Batasuneko herrialde bakoitzak hautaturiko kide bik osatzen dute So-
krates Batzordea, eta, halaber, azpibatzorde bi ditu: bata goi mailako
hezkuntzarakoa, eta bestea eskola hezkuntzaren arloan diharduena.

Azken urteetan, hezkuntza arlo jakin batzuetarako Europako Erkidegoak
antolaturiko programetako esperientzia baliatu du; izan ere, goi mailako hez-
kuntzarako Erasmus programa jarri zuen abian, eta atzerriko hizkuntzak ikas-
teko Lingua programa. 1987az geroztik, programa horiek 500.000 ikasleri eman
zieten atzerrian ikasteko aukera. Eta honako azpiprogramak izan zituzten:

a) Goi mailako hezkuntzarako Erasmus programa:
I. jarduera. Unibertsitateen europartasuna garatzeko dirulaguntzak:

– Aintzat harturiko ikasketa aldietan ikasle trukaketak antolatzea.
– Europar Batasuneko ikasketa kredituak transferitzeko sistema

(ECTS).
– Irakasle mugikortasuna eta trukaketak.
– Atzerrira doazen edo handik datozen ikasle eta langileentzako

hizkuntza prestakuntza.
– Ikastaro trinko laburrak.
– Ikasketa maila guztiei loturiko ikasketa planak garatzeko jar-

duerak.
– Beste jakintza arlo batzuei loturiko hizkuntza ikasketak.
– Gai jakingarri erkideetan unibertsitateek lankidetzan jarduteko

proiektuak (gaikako sareak). 
– Etorkizuneko lankidetza jarduerak prestatzeko bisitaldiak.
– Urrutiko hezkuntza eta hezkuntza irekiaren metodoak baliatzea.

II. jarduera. Ikasleentzako bekak:
– Ikasketa aintzatetsiak egiten emaniko 3-12 hilabeteetan, he-

rrialde arrotz batean bizitzeak ikasleari dakarzkion gastuak (bi-
daia, hizkuntz prestakuntza eta bizi kostuen arteko aldea) zuze-
nean finantzatzeko laguntza.
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– Beste neurri batzuk, hala nola, unibertsitateko irakasle, adminis-
trazio langile edo ikasleen elkarteek Europan egin asmo dituzten
jardueretarako dirulaguntzak eta goi mailako hezkuntzako euro-
partasunari loturiko bestelako sentsibilizazio neurri batzuk.

b) Eskola hezkuntzarako Comenius programa:
I. jarduera. Europako ikastegi/hezkuntza proiektuen arteko elkarte-

ak: kultur ondarean, ingurumen gaietan, zientzian, teknologian
eta Europako hainbat herrialdetako ikasleei jakingarri gerta da-
kizkiekeen bestelako gai batzuetan funtsaturiko “Europako hez-
kuntza proiektuak” (EHP) garatzea xede duten ikastegien arteko
nazioz gaindiko elkarteak.

II. jarduera. Langile etorkinen, hara hona dabiltzan profesionalen,
bidaiarien eta ijitoen seme-alabentzako heziketa / kultura arteko
hezkuntza. Hona helburuak dituzten nazioz gaindiko proiek-
tuak: gizarte multzo jakin horietako umeen hezkuntza aukerak
handitzea; herrialde partaideetan umeen eskolatze zabalagoa
apailatzen laguntzea; kultur eta hizkuntza aniztasuna bereizgarri
gero eta nabariago dituen gizartean bizitzea, eta, hala, bidenabar,
aldi berean jazotzen ari den arrazakeria eta xenofobia prozesuari
aurre egitea.

III. jarduera. Irakasleak eta bestelako hezitzaileak lanbidean presta-
tzea. Honako xede hauetarikoren bat daukaten lanbidean treba-
tzeko nazioz gaindiko proiektuak:
– Hezkuntzaren europartasuna sustatzea, jomuga hori lortzeko

metodoen bitartez informazio eta esperientziak trukatuz.
– Eskola arrakasta eta parte hartze mailak handitzea, eskola ata-

rramentu orokorra hobetzen diharduten hezkuntza langileei
teknikak eskainiz eta bereziki hezkuntza beharrizan eta gaita-
sunak dituzten umeen parte hartze osoa bermatuz.

– Beste neurri batzuk: irakasle edo guraso elkarteak; Europako
arloko lankidetza sustatzeari loturiko sentsibilizazio jarduerak,
bai eta “Europa eskolan” izeneko lehiaketari laguntzea ere.

c) Hizkuntza irakaskuntza sustatzea: Lingua. EBko eta EFTA-EEEko he-
rrialdeetako hizkuntza ofizialen irakaskuntza eta ikaskuntza hobetzeko
neurriak dira, hezkuntzako arlo guztientzat moldatuak (horren zabaldu-
ta egon ez eta gutxi irakasten diren hizkuntzek lehentasuna daukate):
A jarduera. Hizkuntza irakasleak trebatzeko Europako lankidetza

programak.

EMILIA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

552



B jarduera. Atzerriko hizkuntzen irakaskuntzan, erabileran trebatzea.
C jarduera. Etorkizuneko hizkuntza irakasleentzako laguntzaile en-

pleguak.
D jarduera. Hizkuntza irakasteko eta ebaluatzeko tresnak garatzea. 
E jarduera. Hizkuntzak ikasteko hezkuntza proiektu erkideak (HPE).
Gainera, honelako jarduerak ere antolatzen dira:
– Hizkuntzen irakaskuntza/ikaskuntzan diharduten elkarteen Euro-

pako jarduerak.
– Atzerriko hizkuntzak irakasteko/ikasteko ikuspegi berritzaileak za-

baltzea.
– Arlo honetan Europako lankidetzari loturiko sentsibilizazio jarduerak.

d) Hezkuntza irekia eta urrutikoa (HIU). Europan hezkuntza ireki eta
urrutikoa bultzatzeko taxuturiko neurriak dira, hezkuntzaren inguru-
ko antolakuntzaren kalitatea horrelako ikaskuntzetarako hezkuntza
bitarteko eta baliabideen eskuragarritasuna eta kalitatea hobetzeko
berariaz moldatuak:
1) Europako HIU arloko lankidetzari laguntzea:

– Europako elkarteek gauzaturiko proiektuak.
– Behaketa proiektuak.
2) Sokrates programaren beste arlo batzuetako jarduerei HIU apli-

katzeko laguntza.
e) Helduen hezkuntza. Helduen hezkuntza orokorreko arlo guztietan

europartasuna sustatzeko berariaz moldaturiko nazioz gaindiko
proiektuak, Leonardo programaren bitartez bultzatzen ahal diren
jarduerarik gehienen osagarri.

f) Hezkuntza politika eta sistemei buruzko informazio eta esperien-
tzia trukaketa:
– Hezkuntza politikaren inguruko auzi jakingarri erkideak.
– Hezkuntza arloko Europako informazio sarea (Eurydice).
– Hezkuntza arloko arduradunentzako ikasketa bisitaldiak (Arion).
– Ikasketa Onespenari buruzko Informazioko Nazio Zentroen Sa-

rea (NARIC).
Sokrates programa hezkuntza mota eta maila guztiak hartzen ditu:

– Mota guztietako hezkuntza erakundeak (hezkuntza orokorra, tekni-
koa edo lanbide arloa, haur eskola), irakasleei hasierako edo lanbide
prestakuntza eskaintzen dieten erakundeak, unibertsitateak eta goi
mailako bestelako hezkuntza erakunde batzuk, eta helduentzako
ikastegi guztiak.
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– Maila guztietako hezkuntza langileak. 
– Adin guztietako ikasleak, baldin eta hezkuntza erakundeetako edo

hezkuntza irekiko edo urrutiko ikasketa arautuetan edo helduak hez-
teko ikastaroetan, denbora osoz edo zatiz, ari badira.

– Erakundeetako administrazio langileak.
– Hezkuntza kontseilari eta aholkulariak.
– Hezkuntza ikuskatzaileak.
– Herriko, eskualdeko edo estatuko hezkuntza arduradunak.
– Hezkuntza arloan jardunean ari diren erakunde eta baltzuak.
– Irakaskuntzan diharduten edo hezkuntza material eta produktuak

ekoizten eta zabaltzen dituzten enpresa, erakunde eta agentziak.
– Maila apaleko jarduerak ere jasotzen ditu, hala nola, irakasle trukake-

tak eta langile etorkinen eta, lanbidea dela-eta, hara hona dabiltzan
pertsonen seme-alabentzako kultura arteko hezkuntzako ekimenak. 

– Hedapenak eta Batasunaren bestelako ekimen batzuk zabaldu eta
eransten ditu, hala nola, hezkuntzari buruzko informazio sarea (Eury-
dice) eta hezkuntza arloko arduradunentzako ikasketa bisitaldien pro-
grama, hala Europar Batasunean lehenengo hezkuntza programa osa-
tu eta bateratua taxutzeko.

– EBko beste ekimen batzuekin ere loturak ditu, batik bat lanbide he-
ziketako Leonardo da Vinci programarekin, Gazteria Europarekin III
programarekin eta Teknologia Ikerkuntza eta Garapeneko laugarren espa-
rru programarekin.

Fondoak honako jardueretan erabiltzen dira:
– Nazioz gaindiko proiektuak, sareak, elkarteak eta baltzuak sortzea eta

sustatzea.
– Ikasketa planak, moduluak, material didaktikoak eta hezkuntza pro-

duktuak taxutzea.
– Trukaketak eta mugikortasuna.
– Irakasle langileentzako nazioz gaindiko prestakuntza ikastaroak.
– Proiektuak hobeto prestatzeko edo esperientziak trukatzeko bisital-

diak.
– Azterlanak, analisiak, gidaliburuak, datu bilketak prestatzea.
– Proiektuak ebaluatzea, eta horien emaitzak zabaltzea.

Askotariko eskatze eta hautatze prozedurak daude. Jarduera Batzordeak
berak, zuzenean eta modu zentralizatuan, kudeatzen duen edo parte har-
tzen duten herrialdeetako nazio agentzietan bulego nagusi bat daukan. Na-
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zio agentziek jarduera jakin batzuen mendeko proiektuak hautatzeari lotu-
riko zenbait erantzukizun dauzkate, eta gainera proiektuak kontrolatu eta
horiek ekarritako finantza kudeaketak egiten dituzte. Gainera, agentzien
hainbat eginkizun bizkarreratzen dituzte: informazio zabaltzea, programaren
jarraipena bideratzea, eta estatuan garatzen ari diren programa eta eskemen
jardunarekin osagarri direla bermatzea.

Biztanle askok eta askok parte hartzen ahal dute halako programetan,
ezik gaur egun 119 milioi gazte daude Europar Batasunean (ia osoko biz-
tanleriaren heren bat). 320.000 ikastegi daude izena emanda, eta horiek 69
milioi ikasle dauzkate: bigarren hezkuntzako 35 milioi, lehen hezkuntzako
24 milioi eta haur eskolan 10 milioi baino gehiago. 4 milioi irakaslek baino
gehiagok eskolak ematen ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. 11 milioi ikas-
le baino gehiago ari dira unibertsitate eta goi mailako bestelako ikastegietan.
Hainbat milioi helduk ere ikasle dihardu.

Leonardo programa (lanbide heziketa) «Hezkuntzaren eta Etengabeko
Prestakuntzaren Europako Urtean» txertatuta dago, eta hezkuntzari eta pres-
takuntzari buruzko Liburu zurian, Enseigner et apprendre: vers la société cogniti-
ve-n, eta berrikuntzari buruzko Liburu berdean plazaraturiko hausnarketa eta
iritzietan funtsatzen da. Batasuneko herrialdeen jarduna osatuko eta bultza-
tuko duen Batasunaren lanbide heziketako politika garatzea du xede nagusi.

Hona hemen, programak jasotako lehentasun eta proposamenak:
– Enplegu aukera berriak bidera ditzaketen eskumenez jabetzea.
– Ikastetxeak, lanbide heziketako ikastegiak eta unibertsitateak enpre-

setara hurbiltzea.
– Hizkuntza gaitasunen garapenari laguntzea.
– Bazterkeriaren aurka borrokatzea, eta lan merkatuan aukera gutxiago

dauzkaten pertsonak sustatu eta horiei prestatzeko aukera ematea5.
– Giza baliabideetan inbertitzea sustatzea, batik bat baliabideak planifi-

katzeko eta orientabideak eta aholkuak emateko gaitasunak hobetze-
ko xedez.

– Etengabeko prestakuntzaren baitan, informazio gizarteko tresnak eza-
gutzeko modua zabaltzea.
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– Programaren informazio, jarraipen, ebaluazio eta laguntza teknikoaren
arloko jarduera eta ekimenetarako laguntzak emateko neurri osaga-
rriak. 

– Halaber, etengabeko prestakuntza eguneratu eta hobetzeko aukera
ematen duten metodo malguak (prestakuntza ireki eta urrutiko) fi-
nantzatzea aurreikusten du.

Laburpena

Europar Batasuna eraikitzeko ezinbestekoa da bertako herrialdeek hez-
kuntza arloan elkarlanean jardutea, zeren hala baino ez baita agertuko irudi
jakin eta ageriko bat, gazteen bizitzan, ezta erkidego kontzientziarik eratu-
ko ere.

Europako herritarrak diren aldetik Espainiako irakasle eta ikasleek dituz-
ten erantzukizunak bereganatzen ahalegintzen gara, bizileku eta lantoki iza-
nen duten Europa eraikitzen laguntzeko prestaturik egon daitezen. Ezagutza
teorikoa lehen urratsa da, esperientziak trukatzeko, eta proiektu komunetan
parte hartzeak agerian uzten du hezkuntzaren Europa abian dagoela.

Irakasleek jarrera positiboak eduki behar dituzte, aurreiritziak eta topi-
koak baztertuta, bestelako kulturak hobeki uler ditzaten ikasleek, kultura
anitzeko Europa solidarioa eraikitzeko laguntzeko ilusioa pizteko moduan.
Izan ere, jatorrizko herrialdeko nortasunarekin batera dagoen europar kultu-
ra eratzeko beharra dago.

Ariketak

1. Aztertu xehe-xehe EBko herrialdeen hezkuntza egiturak, eta horien ar-
teko aldeak eta antzekotasunak atzeman. Ondorik, jaso idatziz Europa
batuan nagusi den hezkuntza eredua (edo bat baino gehiago).

2. Ezagutu nahi zenukeen herrialdeko enbaxadari idatzi, bertako hezkun-
tza sistema xeheago aztertze aldera.

3. Modurik baduzu, espainiarra ez den EBko herritar bat elkarrizketatu, eta
galde iezaiozu hark ikasi zueneko eskolaren zein ezaugarri nagusi dituen
gogoan.

4. Galdetu zuren unibertsitateko Nazioarteko Harreman Zerbitzuari ea EB-
ko beste herrialdeetako zein unibertsitaterekin daukaten lankidetza hi-
tzarmenik eta Sokrates programaren bitartez zein unibertsitatetan ikas
zenezakeen.
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5. Halaber, antzeko moduan, ahalegindu lortzen Europako hainbat herrial-
detako irakasle eskolen ikasketa planak.
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