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Hitzaurrea 
 
Tesiaren sarreran genion, ezina eta aldaketa adigaiak ikertzearen ondorioz 
sortu zitzaigun sormen indarrak bultzatutako lan bat zela. 
 
Sortzapen ura berriz, iraunkorki sentitzen genituen bi eratako motibazioak 
bultzatu nindutela nion: bata, euskalduna nintzen aldetik, gure hezkuntzaren 
egoeraren kontzientzia hartzen lagundu zidan motibazioa eta bigarrena berriz, 
ikerlari gisa, ni neroni nire buruari ezarri niona izan zela, hain zuzen ere. 
Motibazio emozionala lehenengoa eta intelektuala bestea. 
 
1994ean, Donostiako EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean 
euskaraz burutu, irakurri eta defendatu genuen Eskola erakuntza eta 
hololinguistika izena zeraman gure Doktorego Tesia. Oso beharrezkoa deritzot, 
Tesi hau epaitu zuen mahia kideak gogora ekartzea: Lehendakaria, Jacques 
Allieres Dk. (Toulouse IIko Unibertsitateko Hizkuntzalari Katedraduna); 
Mahaikideak, Feli Etxeberria Sagastume Dk. (UPV/EHUko Hezkuntzarako 
Ikerkuntza eta Diagnosi-metodoetako katedraduna); Erramun Baxoc Dk. 
(UPV/EHUko Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi-metodoetako Saileko 
irakaslea); Jose Maria Sánchez Carrión Dk. (Hizkuntzalari katedraduna eta 
Ikerlari soziala) eta Idazkari lanetan, Paulo Iztueta Armendariz Dk. (UPV/EHUko 
Teoria eta hezkuntzaren Historia saileko irakaslea). Tesi zuzendaria, Nicanor 
Ursua Lezaun, Filosofian Dk. eta tutorea berriz, Iñaki Dendaluce Dk. (biak 
UPV/EHUko Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi-metodoen Saileko  
katedradunak). 
 
Asmoa, indarrean agertzen ziren euskal irakaskuntza eta euskal ikastetxeak, ez 
zutela euskal hezkuntzaren errealitatea islatzen frogatzea zen, eta horretarako, 
Eskola erakuntza zientziaren laguntza alde batetik, eta Hololinguistika 
zientziarena bestetik beharko genituela eusten genuen, aipatu errealitatea, 
abagunezko egoeratik atera eta egiturazko egoera batera eraman nahi 
bagenuen. 
 
Azkeneko hamalau urte hauetan, gure tesian aurrikusten genituen hainbat 
aldaketa gertatzen joan direla baieztatu dezakegu baina aldi berean, esan 
genezake, oraindik ere, bere ekarpena ez dela ustiatu behar adina, hirugarren 
zatiko zortzi eta bederatzigarren ataletan diogun bezala. 
 
Nik ikerketa lerro berdinarekin jarraitzen dut lanean, eta beraz egun, zientzia 
esparru honetan jarraitzen dut lanean, geroztik kaleratu ditudan  ekarpenetan 
antza eman daitekeen bezala. Hala eta guztiz, uste dut gurea bezalako 
ahaleginek ez direla nahikoa, ikertu errealitatean osotasunez eragiteko, Euskal 
Herri mailan, edozein zientzia adarrak eskatzen duen antzera, Pedagogia 
zientziaren  elkarte zientifikoa gorpuztu gabe daukagulako, oraindik orain. 
 
Gaurko begiradarekin ikusita gure tesia, orduan ikertu eta gauzatu genuen 
metodologia eta ondorioekin, gaur ere, bat gatoz erabat! 
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1

SARRERA

Tesi honen sortzapena "ezina" eta "aldaketa" adigaien

oharpenak ikertu eta barneratzearen ondorioz sorturiko,

errekuntzak bultzaturiko sormen indarrean kokatu behar da .

Ezina, aurkezten zaigun egoera bat sinisti eta bizitzetik

dator. .., aldaketa berriz, ez nola edo holakoa, dagoen egoera

ez sinistu eta beste zerbait egin zein bizitzetik hots : egoeraren

kontzientzia hartzetik, J .M. Sanchez Carrion "Txepetx"ekl

dion bezala esperientzi adierazpen autokonszientea garatzetik,

alegia .

Ez dugu sinisten euskal hezkuntzaren errealitatea,

egungo, hezkuntz egoeran islatzen denik .

"Eskola erakuntza eta hololinguistika" izenburua

daraman tesi honek, egungo euskal gizartean hiru

administrazio eta bi estatuetan zehar banaturik bizi dena,

diharduen hezkuntz egoera ankerra . .., osasuntsu eta

orekagarria bihurtu nahia, "erakuntza-hizkuntza-hezkuntza"

adigaien hausnarketa krisiak sor dezaken bilakaerazko

errekuntza eta ondorioz, etorkizuna gaurkotzeko oroimena

edo originaltasuna batuz, euskal hezkuntzaren berantolaketa

J.M . SANCHEZ CARRION "TXEPETX" (1987a). Un futuro para
nuestro pasado . San Sebastian : Gráficas Lizarra / Elkar . "El punto
de partida", 33-66 orr .
Ibidem (1987a) "La teoría social de las lenguas y su aplicación a la
recuperación del euskera" . Actas del II Congreso da Lingua
Galego-Portuguesa na Galizia (1987). Orense: AGAL; 675-678 orr.
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osoa, proposatu nahi du. Ezina ez onartu eta, hobetzeko
aukera bat, proposatuz .

Sortzapen une hau bi eratara bizi nuela esan dezakegu,
alde batetik euskalduna bezala ezinbesteko ezartzen zitzaidan
lana bestetik berriz, ikerlari gisa, ni neroni ezartzen nintzena,
zerbait egin beharra . . ., baina bien bitartean ez nekiena zera
zen: iraupena, ibilbidea, aurrikusmenezko ondorio . . . e.a.

Baino aldatu nahi dugun hezkuntz egoera aldatzeko,
lehenik eta behin bere errealitate osoz jabetzea eskatzen digu .
Honek esan du gure azter eremuaren hastapen-lege eta
sinismen multzoa ezagutu beharko dugula, hots : naturazko
euskal gizartearen hezkuntz izakundetzaren errealitatea,
alegia. Eta hezkuntza formala egiten den izakundea,
ikastetxea, denez, honen errealitatea aztertzen lagun
dezaiguken zientzia Eskola erakuntza da .2

Zientzia honek, ikastetxearen errealitateari dagozkion
hastapen, lege eta sinismen beni emanez gain, euren arteko
harreman, eta lehentasun arabera ikastetxe erakuntzaren zein
garapen eta aurrerapen mailen natura eta egoera atzematen
lagunduko digute .

Hezkuntza oro har, giza talde bakoitzaren errealitatea
kondairan zehar iraun eta garatzeko, bizia eta munduarekiko
dituzten balio ierarkia zein lehentasun mailako arazoak
antolatzeko dituzten kosmogoniaren igorpena bezala uler
daiteke.

Hezkuntza honen irakaskuntza bermatzear, Europan
XVI eta XVIIIgarren mende bitartean, baino batik bat

2 LORENZO DELGADO, M. & SAENZ BARRIO, O . (1993) .
Organización escolar: una perspectiva ecológica . Madrid: La
Muralla. 11-39 .



ESKOLA ERAKUNTZAETA HOLOLINGUISTIKA	15

XIXgarrenean eskolagintza hedatzen hasten da, XXgarren
mende honen berrogeitaharmarkadatik hona, O . Fullat-en 3
hitzetan "eskola leherketa" pairatu dugularik, eta berarekin
batera herri eskola-jabedun eskola edo eskola publikoa-eskola
pribatuaren arteko arazo iraunkor bezain adierazpentsua,
zeren eta irakaskuntzaren izatea, eta garapena ezin daiteke
famili, eta botere politikoaren historiatik bereiztu .

Bistan da ikastetxeak, norberak ordezkatzen duen
gizarte historiaren arabera bereizten direla : "halako gizarteari,
halako eskola . . ., "4 aldi berean esan -dezakegu, "eskola
krisiaren jatorria gizarte krisian dagoela - ez eta alderantziz" 5 .
Baina gizartean hezkuntz asmo nagusiak ikastetxeen
irakaskuntzaren bidez igortzen badira ere, beste edozein giza
errrealitatean bezala6 garapenaren izatearekiko bikoitzak
izaten dira beti . :
1 . Hezkuntza fenomeno unibertsala denez, irakaskuntzan

zehar islatu beharko da ;
2 . hezkuntza-ikastetxea-irakaskuntza hirukotearen lotura eta

harremanak, giza talde bakoitzaren kultura berezia
ezagutu, jabetu eta menperatzean datza ere, gero banako
zein talde gisa "gizatasun" zentzu izan behar duen garapen
eta aurrerapenean eskuhartzeko ahalbidetuz .

3

4

5

6

FULLAT, O. (1983) . Escuela pública-Escuela privada . Barcelona :
Humanitas ; 15 or .
PALACIOS, J. (1988). La cuestión escolar. Barcelona : Laia, 645
or .
Centre d'Etude et de Réflexion pour l'Action Politique-CERAP .
(1989). Un projet éducatif pour la France . Paris: Presses
Universitaires de France-PUF . 19 or .
TOURAINE, A.(1992) . Critique a la modernite. Paris: FAYARD .
Liburu osoan zehar gartzen duen ideia .



Jakina Alemania, Britania Handia, Frantzia eta Espaina

Estatuak . . ., Estatu Batuak . .., edo Noruega, Finlandia,

Luxenburgo . . ., e.a. bezalako herriak, ez dituzte historia

berdinak, beraz, euren hezkuntza bideratzeko antolatu

dituzten ikastetxe motak ez dira ere berberak izan ondorioz,

irakaskuntzaren bitartez gizarte bakoitzaren errealitateaz

jabetu, eta norberaren garapena ziurtatzeko, idatzi, legeztatu

eta arautu dituzten "hezkuntz sistema" agiriak ingurune ;

sortzapen; bilakaera; egitura; arazo eta perspektiba ezberdinak

jaso eta isladatu dituzte 7 .

Euskal Herriak ez du bere hezkuntz sistemarik eta bere

lurraldeetan zehar diharduten biak, hots: Frantzia eta Espaina

estatuetakoak, hain zuzen ere, ez dute bere historiaren jatorria

eta garapena ziurtatzen . . ., beraz ohar gaitezke J.M .

Barandiaranen$ hitzak jarraiturik nolako "zurstasun

ikaragarrian bizi garen: Euskal Herria ez da geografia bat

bakarrik, baizik eta bertan bizi diren giza-emakumeak, herri

bat, eta bere historia duen herri bat noski; oso historia

zaharra; Europa osoan ez da agertzen, euskaldunaren

ingurumari bezain garbiko etnia bakar bat ere ; lorategi bat

osatzen duten landara eta lora mota askoren artean, guk, lora

edo landara ezberdineko jeneroa eratzen dugula esan nahi du,

eta besteak bezalako eskubidea du bizitzeko ; ez beste lore edo

landareek baino arreta hobegora, baino bai besteek bezain

hainbestetara; arreta honen kargu eman digute, eta are

gehiago, beste edozein lora hobe ikuste arren, norbait

7

8
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GARCIA GARRIDO, J .L. (1987) . Sistemas educativos de hoy .
Madrid: Dykinson, 2 . arg ., 23-26 orr .
UGALDE, M. de (1974). Hablando con los vascos, liburuan .
Barcelona: Ariel., 46 or .
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desagerarazi nahian badabil ; guk ez dugu eskatzen lora
mozteko, baizik eta gurea bizirik utzi dezatela .

Gehiegi eskateza ote da, abere eta landare espezien
ondasun kolektibo bezala defendatu eta landutako balioa
duten zibilizazio batean? . Horixe da bada eskatzen duguna .
Ez gehiago; ez eta gutxiago ere . Hau ez da, gutxiagorik ere,
"politika" deitzen dutena ( . . .)" .

Baina giza talde bakoitzaren zein gizarte osoaren
hezkuntzaren "funtzioa", norbera eta bere talde naturalarena
lehenengo, eta bigarren beste giza taldeen historiaren izana
eta oraina elkarrekintzaren bitartez garatzea bada . . .,
hezkuntzaren sustantzia" hizkuntza da.

Hizkuntza, kultura baten oinarrizko osagai eta giza
elkarte baten nortasun ezaugarri nagusia delako . . ., naturaz,
gizabanako zein talde guztien kosmogonia osatzen duen
errealitateari loturik, jaiotzetik datorrena da. . ., J.D. Garcia
Baccak9 ezin hobe eta ezin eder adierazten digu :
. . ."Iragan mendeetako ezagutza guztiak -teleologikoak,
filosofikoak, moralak, politikoak . . .- naturazko beharra bezala,
naturazko hizkuntzaren beharra -bokalekin, kontsonanteekin,
proposamendu edo saloekin . ..- daukate eta eduki dute, giza
gorputzaren oinarrizko edo hasimasizko fisiologiak
diktatutako beharra da. Behar fisiologikoa, korporala, da :
arimak gorputzari ezarria" .

Eta ezin dugu onartu Euskal Herritik zehar diharditugun
hezkuntz egoerak. .., euskal taldearen hitza baiturik dutelako .

9 GARCIA BACCA, J .D. (1994) . "Autobiografía intelectual" .
ANTHROPOS aldizkaria : Revista de documentación científica de
la cultura. Barcelona, 9 zk . (nueva edición) ; 22 or. Guk itzulia .
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Eta ezin dugu sinisti, Egun Euskal Herritik zehar,
diharditugun "hezkuntz egoerak", gure naturazko hizkuntza
eta beraz talde kontzientziari dagokion hezkuntz garapena
biziarazten uzten ez dutelako edo gure talde hitza baiturik
dutelako edo J.D. Garcia Baccari jarraituz 10 "sustantzia
gabeko funtzioa" ordezkatzen dutelako, hots : " . . . Naturazko
hizkuntza eta bere gramatikaren monopolioa, naturazkoa ez
den, hizkuntza matematiko, aljebraiko, sinboliko . . .,
asmakizunagatik ezereztua geratzen da . . . . Sustantzia ezin da
funtzio kolpez birjarri . Naturazko gramatikaren aranera hitz
egiten badugu oraindik ere fisiologiagatik da: ez eta inongo
dibinitate hitz motagatik . . . . Hasteko zergatik ez eskatu
Jaungoikoari edo gizonei, edo horietako norbaiti hizkuntza
funtzional, matematiko, sinboliko, formalean hitzegiteko? . . ."

Gure egungo hezkuntza formalaren errealitatea
sustantzia gabeko funtzio nabarmentzen du .

Oro har, Txepetxek 11 digun bezala : . . . "giza hitza,
gizarte baten gogoeta eraikitzen duen hotsa da, ondorioz,
banakoaren hitza "berezia" eta "ezberdina" uler dela uler
daiteke. Hitza, pertsonala eta soziala izan daiteke, norbere
herriaren hitza gaitzezten edo mespresatzen duenak, bere
hitzak ez du behin ere errealitateko bereiztasunak
elkarosatzeko balioko, are gehiago, ezberdintasunak,
pertsonalki, berea barne areagotzeko baizik egia bilatzeko
balio duen "hitzak" mozorraturik eta ilunpean norabideraturik
agertzen da gaur . . ., hala nola "interesak", "elkar interesen"

10

	

Ibidem .
11

	

Op.cit., Txepetx (1980) . Lengua y Pueblo . Donostia : Elkar, 8 or .
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aurka bihurtuz, edo eta asmoa, giza aurrerapenaren aurkakoa
bezala agertuz" .

Kontzientzia, natura hitzez eta hizkuntzak hornitzen
duen errealitatea da, edozein motako giza unibertso -banako,
giza talde eta izadi osoa- errealitatearen hondoa ezaguterazten
zaigun era, hain zuzen ere.

Euskal hezkuntzaren "eraginlari" mota guztien artean
adoragabezia baino sakabanaketa eta nahasketaz jabetzeak
motibatu gaitu, azkenik, honelako lan bihurri edo ikaragarri
bezain ikutezina, bakar-bakarrik, burutzea. Eta prestaketa zein
iradokimenaren ondorioz, batek dituen indar guztiak, burua
eta bihotza elkartzen diren gunetik eta gune eta norabideruntz
guneruntz hasi eta bukatu dugu gure proposamen berri hau .

Tesi honek izan dezaken eragina araztu eta irudikatu
besterik ezin dezakegu egin . Edonola, zigorra edo
irrigarriaren beldurrez orainarte karrotaturik zegoen indar
baten askapena da, hots: erakuntza oro har eta eskola
erakuntza teoriak zehazki, hizkuntza eta kultura baitako
hezkuntza antolatuko duen gizarte eta ikastetxe balioaren alde
sakoneko uste osoa, alegia. Euskal hezkuntzak beharko luken
Eskola erakuntza gauzatzeko, egitura intelektual bat eskaini
nahi dugu .

Bestalde Tesi hau, inoren aurka, Euskal Herriaren alde
eta inongo ukorik egin gabe idazten dugu, hau da, gure
ikuspegiok eska dezaken gogortasun zein argitasun baitan .

Erabili dugun metodologia triangulaziotaz ulertzen dena
izan da, Eskola erakuntza eta hololinguistika gizartearen
azpisistema formal zein ez formalaren eremuan kokaturik,
bere errealitatea atzemateko metodo era ugari erabiliz :
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a) historialak : hezkuntz administrazio eta elkarte, erakuntz
eredu eta erakuntz teori eta ikerkuntza ezberdinak eta
hezkuntz ikerlarien ikuspegiak .

b) datuak: gizarte, erakuntza, hezkuntza eta hizkuntza
arloetakoak;

d) tokian tokiko azterketak: lurralde, herrialde, herri . . .,
administrazio, ikastetxe edo Eskola erakuntza eredu
ezberdin eta ikerlarien artean, hezkuntza, erakuntza eta
hizkuntza ildotik .

e) zuzeneko behaketa . . ., e.a.
Eta E.G. Boring 12ek idatzitakoaren aldekoak gara :

"Egitasmo berri batek, sortunean, definizio eragile bakar bat
duen bitartean, egitasmo bat besterik ez da . Hautazko bi
definizio eragile lortzen dituenean baliozkotzat hartzen has
daiteke koerlazio frogatuen ondorioz, definizio eragileak asko
direnean, orduan berronesten da ."

Tesi honen, helburu orokorra bikoitza da,
1 . Euskal Herriak, duen hezkuntza egoera eraldatzekotan,

beharko duen Eskola erakuntza zientziaren ikuspegia
azaltzea, eta

2 . Eskola erakuntza eremuan, eragina duten giza arlo guztiek :
ikastetxe eredu ezberdinek, administrazioak, ikerlari eta
gizarte zabaleko elkarte eta erakunde formal zein ez formal
ugariei . . ., halako ahalegin eta elkarekintzarako ikuspegi
bero bat eskeini .

Proposamen berri honen bitartez, lortu nahi dugun
helmuga berriz, euskal gizarteari dagokion hezkuntza

12 COHEN, L. & MANION, L. (1990). Métodos de investigación
educativa. Madrid : La Muralla, 332-333 orr.
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fenomenoaren giza teoria, orokorrean eta Eskola
erakuntzarena, berezki, eraikitzea litzateke . Zientzi honen
barne agertzen diren fenomenoen zailtasun eta ugaritasuna,
jakineko zenbait legeetara menperatuko dituen ikuspegi
orokor bat asmatu eta proposatuz; eta bide batez, gure eta
gurea bezalako gizarte eta hizkuntza gutxituen egoera
aldatzeko eta batik bat Eskola erakuntza inguruko isurri baten
ibilbide zein norabidea alda dezaken Eskola erakuntza
esperientzi adierazpen autokonszientea eraikiz .

Ahalegin honi aurre egiteko, tesia hiru zatitan banatu
dugu:

Lehenengo zatian, Eskola erakuntza zientziaren izatea
bi motako baldintzak mugaturik dagoela genion, hots,
"barneruntz" edo "Eskola Erakuntzaren Barne Baldintzak" eta
"kanporuntz" edo "Eskola Erakuntzaren Kanpo Baldintzak"
eta biak, Euskal Ikastetxearen ikuspegitik aztertu ditugu,
hezkuntza eremua azter eta langai dutelarik elkar .

Bigarren zatiaren lehen atalean, Eskola Erakuntza
ereduen eremu epistemologikoa azaldu dugu eta bat aukeratu,
eredu sistemikoa hain zuzen ere, bigarren atalean zehar,
Euskal Ikastetxearen Barne Erakuntza" aztertzeko eta
egokitzeko erabili duguna .

Hirugarren zatian berriz "Euskal Ikastetxearen Kanpo
Erakuntza Baldintza" izango dugu aztergai eta bere
garapenaren berrikuntza, Jose Maria Sanchez Carrion
"Txepetx"ek gure artean lehen aldiz erabili eta egin duen
"Hololinguista" zientziaren eskutik etorriko zaiola frogatu
nahi dugu . Txepetxen teori hololinguistikoaren adierazpen
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ugarien bidez "Eskola erakuntza hololinguistikoa" zertan
datzan eta nola hezurduratu daiteken eskeiniko dugu .

Eskola erakuntzaren eremua aztertzeko, guzk hemen
aurkezten dugun isurri berri honen oinarri teleologiko zein
metodologikoak, bestalde, ez dira berriak : gogoetaren azken
xedea atzematea besterik ez bait da. Ideiak, Txepetxek dion
bezala, . . . "ez bait dituzte bakarrik ondorioak eduki beharra
baizik giza garapenaren norabide zentzuan 13

Bene-benetan uste dugu gure herrian, "Eskola erakuntza
eta Hololinguistika" ikuspegiaren isurri berria bultzatzeko
adina indar eta baldintza daudela . . ., bestalde Europako giza
talde enigmatikoena den euskal taldea XXI. mendearen ate
aune honetan, guretzat sahietsezina ondoko gizarte handi zein
txikientzat luzaezina eta guztiontzat oreka eta garapengarri
suertatuko den egoera beni bat topatu beharrean gaude hots :
giza talde bakoitzaren "hitza", baino batik bat euskal taldearen
"hitza", bereskuratzerik etorriko dena, alegia .

Guk orain eta jarraian, eskeini ditugun idei hauek
hedatzen saiatuz gain, bere barneraketa behar duen magia eta
logikak, sor ditezken ondorio mota ugariak bezain aberatsak
noiz irtengo diren zai egongo gara .

Oraingoz, eskerrak banatzea besterik ez zait geratzen,
baina zein erraza den sentzitzea eta zein zaila hitz gutxitan
adieraztea! .

Lehenik eta behin eskerrak, sortzapen unetik azken
ondar hauetaraino iristen lagundu didan Jokin Kondearena
nere senarra eta gure bi alaba Irati eta Itsori . Eskerrik asko
bidai honetan zehar, nere ondoan egoteagatik.

13

	

Op.cit., Txepetx (1987a). 23 or.
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Deustoko Unibertsitatean nere irakasle eta Tesi honen
zuzendaritza onartu duen Nicanor Ursua Dk . eskertu nahi dut
ere, bere ibilbide intelektuala pizgarria izan zaidalako beti .
Eskerrik beroenak ere, Iñaki Dendaluze Dk .-ari, bere
eskuhartzea, iradokizunak baino zerbait gehiago izan direlako
niretzat .

Oni honetara ekarri nahi ditut ere, Inazio eta Natalia
nere gurasoak, euren arteko zein seme-alabaekiko maitasuna
eta konfidantza sentittu eta beti aurre egiten lagundu
didatelako .

Ezker berezi-bereziak zor dizkiot, J .M. Sanchez Carrion
"Txepetx"i gure herrira, soinu beni eta eder bat ekarri duen
txori zoragarriari . Bere lanak, nere burua eta bihotzaren artean
zubi sendo bat egiten lagundu didatelako .

Eskerrak ere, irakurri ditudan lan ugari bezain
ezberdinen egile guztiei, nere gogoeta gogor bezain gozoak
garatzen lagundu didatelako .

Eskerrik asko Euskal Herriari, eta bereziki bertan hala
mundu zabalean bere alde eta bere egarriz lan eta bizi izandu
zein diren hainbat eta hainbat giza-emakumeei .

Aipamen berezi bat ere, Yolanda Andueza nere "idatz
iratxo magikoari" eta Patxi Kaspistegi bere senarrari .

Iruñea, 1994ko iraila .
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I. ZATIA

ESKOLA ERAKUNTZA ETA EUSKAL
IRAKASKUNTZA
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I KANPO BALDINTZAK I

	

( BARNE BALDINTZAK I
	I	

•

	

Hezkuntz ASMOAK

•

	

Hezkuntz EGITASMOA

•

	

Barne ARAUTEGIA

•

	

Eskola erakuntzaren
KULTURA ingurunea

•

	

Eskola erakuntzaren
TEKNOLOGI ingurunea

1. ATALA

1. AURREBALDINTZAK

Erakuntza guztiak, sorrera eta asmo ezberdinak izan
arren, euren helburu eta helmugak lortzeko, norabide
zehatzeko abiaduran antolatzen ohi - dira. Ikastetxeak,
hezkuntz izakunde bezala antolatzerakoan erakuntza
zientziaren hastapen, lege eta sinismen multzoekin topo
egiten du; bere asmo nagusiak garatzeko, hauetatik, aukera
edo erabilera berezi bat egingo duelarik . Baina, edozein
bezala ere, Eskola erakuntza den ikastetxe baten egitasmoa
aurrera eramatea, zenbait baldintzaz arduratu eta tokien
tokiko beharretara egokitzea suposatzen du .

Aldez aurretik, grafiko baten bidez aztertu behar den
guztiaren ekarpena eskeiniko dugu :

ESKOLA ERAKUNTZA

HEZKUNTZA

(1 . grafikoa)
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2. ATALA

2. ESKOLA ERAKUNTZA ETA KANPO BALDINTZAK

2.1 ESKOLA ERAKUNTZAREN KULTURA INGURUNEA : GIZA

SISTEMA.

Nahi ta nahiez, eskola erakuntza aipatzea, eskolaren

eremua aztertzea eramaten gaitu . Eskola erakuntza

ikuspegiaren beharra, "gizarteak" eskolak bere gain erartzetik,

sortutiko premiak dakar, eta orokorrean bere eginkizuna,

egitarauak administratzeko eta eusteko ezin bestekoak diren

mekanismoen garapena eta honen baieztapena aldarrikatzean

datza .

Eskola erakuntza erak, gizarteen (eskola izateen)

araberakoak izan ohi dira beti . Bataz beste, gehien ezagutzen

diren ereduak, hauek dira 14 :

- "borondatezko erakundea", izakunde pribatu eta gogorki

autokorrak sortzen datza ; bertan agintzen dutenek

hezkuntz mota bat sortzen dutelarik, halanolan, giza

talde egokituak eta elizak aukeratzen duten metodoa

dugu berau, euren kultura birsortzeko ( . . .) ;

"aitatasun baitakoa", ongile batzu, gehiengoen

irakaskuntzaz arduratzen dira, hauen menpekotasuna

lortzeko helburuarekin, noski. Eredu honen, une

14 KATZ, M. (1971) & RIBOLZI, L. (1988) . Sociología educacional
y escolar. Madrid : Narcea, 70 or .
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garrantzitsuena, oinarrizko ahalmen batzuren
definizioan datza (irakurri kalkulatu, . . .), beste batzu
alde batera utziz (lankidetasuna, eredu heuristikoak, . . .) .

"lekukotasun demokratikoa", eskolak administrazio zein
hezkuntza arlotik, tokian tokiko aginte politikoak
zuzentzen dituzte, eta estatuaren eginkizuna, gutxiengo
lan "standar" batzuk errespetatzearen ardurara mugatzen
da;
"zentralizaturiko eskola estatala", estatu berrikoien
eredua dugu hau . Estatua, aginte guztiaz egiten da eta
eredu administratibo batzu erabiliz, eskolen
funtzionamendu eta izateaz gain, aurretik ezarritako
arau agiri edo kanonekin, erlazioa bermatuko du .

2.1.1 HEZKUNTZA ETA ESKOLA : PEDAGOGIA

Parsons, erakuntza teorilari ospetsuaren hitzetan, eskola,
beste ezaugarri batzu alde batera utziz, eta erakuntza bezala
harturik, xedearekiko norabidean nabari da, giza egituran
diharduten beste erakundeengandik ezberdinduz .

Jakina da, eskolaren xedea eta bere erakuntz egitura
atzematea, ez dela gauza errexa ; alde batetik kanpo eragina
handia delako, eta gizarteak zehaztuarazi egiten duelako
eskola egitasmoa, bestetik berriz, askotan gizarteak ezusteki
egiten dituelako eskolaren izate bereziak eta berekoiak .
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Durkheim 15 eta Debessen ustetan, hezkuntza eta
eskolaren bilakaeraz hiztegiterakoan, bi hastapenetan
finkatzen ohi gara :

1 . hezkuntza, izakunde pedagogiko edo uste ezberdinen
eboluzioak, giza efektoen ondorioz eraiki direla,
beste edozein arrazoiez gain eta

2 . gizartearen beharrak eta errealitateak hezurduratu
dutela hezkuntzaren izatea, eta ez hezkuntzaren
inguruko lorpenak edo banakozale azalpenak,
(Kent, Herbart, Stuart Mill eta Spencerek uste zuten
bezala) .

Hezkuntza, Durkheimentzat, belaunaldi zaharrek,
gazteen gizarteratzez arduratzean egiten dutena da, eta eskola,
"giza mikrokosmoa" bezala ikusiko du .

Azken ikerketa batzun ondorioz, eskolak gizartearekiko
independentzia izan behar duela diote, bere barne logikan eta
bizi propiotik datorkiolarik . Eskolaren askatasuna helburu eta
xedeekiko, gizartearen ideologi politiko eta ekonomikoetatik
urrun, bere barne prozesuak norabidetzean legoke .

Dena dela, oro har, eskola erakuntzak bete behar dituen
kanpo eta barne baldintzak, hezkuntza hitzaren ingurutik
datozkio. Hezkuntza, "sistema" 16 bezala ulertzea eta
aztertzea, behar beharrezkoa da .

15

16

DURKHEIM, E (1990). Educación y sociología. Barcelona:
Península.
Ikus :

a) Léxicos de ciencias de la educación . TECNOLOGIA DE LA
EDUCACION. (1991) . Madrid : Santillana, 1 or .
b) KRUTWIG, F. (1978) . Garaldea . San Sebastian : Txertoa,
89-144 orr.
d) UNESCO (1979) . El enfoque sistémico del proceso
educativo. Madrid: Anaya .
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Hezkuntzaren kontzeptura hurbiltzen garenean, zenbait
zailtasunekin topo egiten dugu . Bere esanahia modu askotara,
bildurik aurkitzen bait dugu :

•

	

hiztegi,
•

	

lexiko,
•

	

teori,
•

	

saiaketa,
•

	

ikerlan,
•

	

zentzu arruntean,
•

	

orokorrean,
•

	

liburu eta
•

	

aldizkarietan . . . abar
beraz, hezkuntzaren esanahiari hurbiltzea eta zehatz-mehatz,
bapatean, atzematea ez da gauza erraza . Ikus ditzagun zenbait
definizio :

1 . Hezkuntzaz oro har giza talde guztiak, bere izatea
garatzeko, bide batez, taldean sartu eta gizabanako
berezi bezala zehazteko eta elkartearen ondare
kulturalarekin bat egiteko, ematen den prozesuari
deitzen zaio 17.

2 . Hezkuntza, gizakiek, berezko, nabarmen eta ikur
nagusia duten hizkuntzaren bidez, pentsamendua
aberastu, bizkortu eta sendotzeko egiten den
nahitako ahalegina dugu 18 .

17
18

Op.cit., KRUTWIG, F. (1978) . 179 or .
Centre d'Etude et de Réflexion pour l'Action Politique - CERAP
(1989) . Un projet éducatif pour la France . Tenzer, N. (direc.) .
Paris : Presses Universitaires de France . "L'éducati-n : un projet
social". 30-42 orr.
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Azalpen honetan, hezkuntza eta hizkuntzaren
arteko zerikusiak sumatzen ditugu .

3 . Hezkuntzak, gizaemakumeak, arlo moral, afektibo,
fisikoa zein intelektuala eta jakintza eboluzioaren
garapenean loturarazten (konprometitzen) ditu .
Irakaskuntza funtsezkoa izan arren hezkuntzari,
bere izaera orokorragoagatik bereizi daiteke 19 .

4. . . . Guzti honez gain, kultura talde baten erabiltzen
diren hizkuntz bitartekoak beharrezko baldintza
dira talde horren izatea ziurtatzeko, eta ondorioz
irakaskuntzaren bidez komunikatu ahal izateko .
. . . Hezkuntz prozesuaren barne, hezkuntz gaiaren
burutzapenean, hizkuntzak duen partizipazioaren
neurrian, erabiltzen da hizkuntzaren funtzio
eragilea20.

Hezkuntza, eskolaren zentzutik hartuta, Pedagogia hitza
etortzen zaigu . Alkarren artean duten aidetasuna ezinbestekoa
delarik .

Pedagogia zer den jakiteko21 , hezkuntzaren alorrera jo
behar dugu . hezkuntzaren zentzu zientifizaleak, pedagogiaren
zereginetara hurbiltzen gaitu .

Ohizko ikuspetik, Pedagogia hezkuntzaren artea eta
bere tekinka bezala ulertu zen . Azkenik, pedagogia

19

20

21

MIALARET, G. (1984). Diccionario de ciencias de la educación .
Barcelona : Oikos-tau, 164 or.
SPECK, J. & WEHLE, G. (1981). Conceptos fundamentales de
Pedagogía . Barcelona : Herder. Lenguaje IV : "Las funciones del
lenguaje en la educación" . 409-432 orr.
Ikus :

LARROSA, J.(1990) . El trabajo epistemológico en Pedagogía.
Barcelona: PPU. I . atala, "El discurso epistemológico en
Pedagogía. Primera caracterización" 19-52 orr .
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"hezkuntzaren zientzian" bihurtu zelarik, hezkuntzaren egite
eta ihardukera sakona ikertuz .

Ibilbide honen pare, eskola, hezkuntz toki bezala,
gizartean hedatzen hasten da, hezkuntzaren lan gaia eta izatea
gorendu nahirik. Pedagogia, aldez, pixkanaka, sistematizatu
eta eratzen zijoan hezkuntz beharren arabera .

Bataz beste, Pedagogia -zientzia, teknologia,
praxiologia - eta Hezkuntza -egite, errealitate,
ihardukera/ekite, teknika -zehatza bezala bereiztea egokia
deritzogu22 .

Hezkuntza, gizartearen ikuspegitik hartuz gero,
gizabanakoaren "gizarteratze" hitzaren ingurutik ikus daiteke,
bere esanahia honela ulertzen delarik : giza talde batek,
belaunaldi berriei, aurreko eta oraingoekin bazkidetasunean
bizi dituzten balore, arau eta jarreren igortze prozesua .

Beraz, esan dezakegu, hezkuntza eskolan, alde formal
eta izakundetuz arduratzen dela, hezilari eta ikasleen arteko
hartuemanak inplikatuz, alde batetik, norberaren
kontzientziaz eta bestetik, gizarteratze hitzaren inguruan
dihardu. Honela izanik, hemen, hezkuntzak, nahikotasun eta
kontzientziaren hitzak eskatzen ditu .

Gizarteak eskolari, hezkuntza egiteko baimena ematen
dio, honegatik askotan, izakunde hauek hartzen duten
garrantzia.

Eskola, hezkuntzaren ahalegin berria bezala ikusi behar
da; hezkuntza ez formaletik formaleraino dagoen urratsa,
gizarteak ordezkaturik, nahita eta sistematikoki garatzen den

22 SANVISENS, A.(1987) . Introducción a la pedagogía . Barcelona :
Barcanova . 6 or.
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funtzioa . Hezkuntz formala, izakundeetan egiten dena,
estatuak sortu ziren unetik antolatua izan da . Bertan ematen
den hezkuntzak funtzio berezia betetzen du, alegia : talde
kultura baten baloreak igortzea, gizarte "ez formalak"
hezkuntza izakundetuaren alde egin zuen apostua . Hasiera
batean23 , ustez, pertsona egoki batzuren prestaketak norabide
eta sakontze bat eskeiniko zutelarik . Baina estatuen sortzean,
hezkuntzatik aparte, beste sistema batzuren beregituraketak
ere ematen dira : ekonomian eta politikan, hain zuzen ere .

2.1.2 HEZKUNTZA ETA GIZARTEA: HEZKUNTZ SOZIOLOGIA

Hezkuntza eta eskola ikusterakoan, "pedagogia"
hitzarekin topo egiten badugu, hezkuntza eta gizartea
aztertzerakoan, "hezkuntz soziologiarekin" aurkitzen gara .

Hezkuntz soziologia, soziologiaren barnetik sortzen den
adarra dugu, soziologo eta hezilarien etsipen baten inguruan,
hots : hezkuntz prozesuan arreta jar ezkero, gizarte hobegoa
eraiki dezakegularen ustetan . Beraz, hezkuntz soziologia oso
eginkizun pragmatikoetatik abiatzen da, eskolarako, gizarte-
hezkuntzatik eskuhartze egokiak bilatzeko asmoz, beti ere,
pedagogiaren egin nahietatik oso hurbil .

23 Ikus :
a) REIMER, E. (1981). La escuela ha muerto . Madrid :
Guadarrama .
b) ILLICH, I. (1974). La sociedad desescolarizada . Barcelona :
B arral .
d) ARENDT, H . (1973). La crise de la culture, «la crise de
l'education» . Paris: Gallimard .
e) MEAD, M. (1972) . Educación y cultura . Buenos Aires :
Laidos .
f) CHANAG-GILCHRIST, L . (1981). Para que la escuela .
Madrid : Cincel-kapelusz .
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Zientzia honek, honela mugatzen du bere iker eremua :
gizabanako eta gizartearen arteko zerikusietan proiektaturik,
kondaira une batean, giza sistema kultura batek aukeratzen
duen edo gogoko duen hezkuntz egitasmo bat gizarteen
uztartzen . Izan ere, hezkuntz garapena ez da hutsean gertatzen
den zerbait, baizik eta edozein gizarte atalen barnean
saiesturik agertzen zaigun ekintza mota dugu .

Hasiera batean, hezkuntz soziologiaren kezka nagusia,
hezkuntz sistemaren balioa frogatzea zen :

1 . gizarte prozesuaren joanean, eta
2 . beste giza azpisistemekin (ekonomia, politika
eta kultura) zituen erlazioak azterturik .

Urrengo hurrats batean, hezkuntz soziologia, erizpide
teorikoagoan eta bere zerikusi zuzenaz arduratzen hasten da .
Une honetan, Cesareok24 bost lan arlo proposatzen ditu
hezkuntz soziologiarentzat(rako) :

1 . hezkuntz sistema eta giza egitura ;
2 . hezkuntzasunaren giza mugatzaileak ;
3 . eskola izakundeak ;
4 . irakasleak ;
5 . eskola eta hezkuntzaren ondorioak .

2.1.3. HEZKUNTZAREN ERREALITATEA

Eskolaren jatorriaz arduratzeak, hezkuntzaren
errealitatez jabetzea eramango gaitu .

Eskola, giza sistemaren arlo bat dugu, eta azpisistema
bat bezala eratu eta planifikatu dezakegu . Hau egiteko

24 CESÁREO, V. & . . . (1972) . Op.cit. Ribolzi, L. (1988), 28 or.
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eskolak, gizartea25 argi ezagutu beharko du, eta bien arteko
lokarri den, hezkuntzaren errealitatez hausnarketa suposatuko
du, hots :

1 . Eskola ez da betidanik dihardun zerbait, gizarteak
altxatu duen izakundea baizik . Esan ohi da,
gizartearen hazitze eta korapiltze prozesuak
bultzatu duela bere sorrera . Bertan, helmuga sozial
zein gizabanakoarenak lortzeko egiten da lan, eta
bere izaerak, nonahi izanik ere, gizartearen ondare
kulturala, egiturala, politikoa eta ekonomikoa
azaltzen du .
Betidanik diharduena gizarteetan hezkuntza eta
gizarteratze prozesua da, eskolak Sorokinek26 eta
beste askok dioten eran "gizabanakoen aldaketaz
gain egituren egonkortasuna bermatzen dute", edo
Trillasi27 jarraituz gizarteak "sortu" dituen bezalaxe
bere etorkizuna asmagarria ez denez, gizarteak
desager ditzake .

2 . Hezkuntza, eskola egituratik kanpo, gizartean beste
era eta leku askotan agertzen den errealitatea da .

Gauza bat da, hezkuntzaren maila eta antolaketa
formalez hitzegitea (herrialdeen araberan, aldakorra) hau da,

25

26

27

SCHUTZ, A. (1974). El problema de la realidad social . Buenos
Aires: Amorrortu . 3.Zatia: "Símbolo, realidad y sociedad", 195-
316 orr .
SOROKIN, P. (1965) . op .cit . Ribolzi, 68 or. Guk itzulia .
TRILLAS, J . (1977) . La educación fuera de la escuela . Barcelona :
Planeta .
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diakronikoki eta beste bat, hezkuntzaren egoeraz hitzegitea,
beraz sinkronikoki 28 .

Hezkuntzaren errealitate formal mota hori, eskola 29

egituran antolatzeko onartzen da . Filo Rodríguez
Bornaetxeak30 dion bezala, eskola :

a) hezkuntzaren igortzerako propioki antolatzen da .
b) hezkuntza eguneroko bizitzatik bereiztuz berezko
eraz horniturik testoinguru batetan garatzen da, eta
d) gizarteak bere gain hartzen du .
Bestalde, orain dela gutxiarte, izakundetugabeko

hezkuntzaren errealitatea, teorikozaleengandik behinipein, ez
zen hezkuntza bide bezala hartzen . Eskolatik kanpo egin
zitezken ekintza hezgarriak ez ziren aintzakoz hartzen .

Gaur egun, erakunde, ikerlari, teorilari zein zientzi
ezberdinen ikuspegiak direla (UNESCO ; Bowen, J . eta
Hobson, P.R. ; Coombs, P.H. ; Trillas, J .; Owens, E. ; Nohl, H . ;
Colom, A. ; Leach, E. ; Sánchez Carrión J.M. ; Oteiza, J . ;
Bernstein, B . ( . . .), guztiak ados daude esatean, hezkuntzaren
errealitatea ez dela eskola eremura mugatzen baizik eta
"formarik gabeko hezkuntza" eta "hezkuntza ez formala"
ikastetxetik kanpo egiten diren hezkuntza31 mota direla .

28

29
30

31

Op.cit., SANVISENS, A. (1987) "El concepto de educación" 7-14
orr .
Op.cit . Tecnología de la Educación (1991). 218 orr.
RODRIGUEZ BORNAETXEA, F. (1986) . "Egungo sistema
Eskolarraren eraikuntza eta Euskal Eskola Publikoari buruzko
proiektuak direla-ta, egin beharreko oharpenak" : " TANTAK,
EHUko Hezkuntz aldizkaria, 4 zk.
Ibidem (1990) . "Formarik gabeko heziketa eta euskararen
berreskurapena Euskal Herrian . HIZKUNTZA/HEZKUNTZA
Aktak . Encuentros sobre lengua y educación, Bilbo: EHU 141 or.
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Hezkuntzaren izakunde eza, ekonomiaren

baldintzatik,32 gizarteari suposatzen dion mugaketagatik,

geroz eta garrantzi haundiagoa hartzen ari da . Eskolak,

gizarteak pairatzen dituen aldaketak uste bezain egoki eta

nahi bezain azkar ez dituelako bere gain hartzen, 33 . .. eta

korapilo asko sortzen dituen lotura denez (eskola-gizartea) . . .,

gizarte "garatu" deitzen ditugun horietan, zenbait talde euren

haurren hezkuntz ardura, eskolatik kanpo, bideratzen hasi

dira . . . 34 . Ez dira ezezagunak eskolaren heriotzaz eta suntsitu

beharrez hitzegiten dutenen uste eta arrazoiak (Reimer,

Chanag-Gilchrist, Elich, . . .) .

Hezkuntza eta euskal irakaskuntza berriz, hezkuntzaren

isurtze beni baten beharrean aurkitzen dira . "Hezkuntzaz,

euskeratik eta hiztun osoengandik gizabanakoa

errealitatearekin eta gizartearekin osatzeko egin behar den

ahalegina ulertzen dugu"35

"Munduko hezkuntzaren" eta "hezkuntz sistemaren"

erortzea delata ahoz aho dabilen ezbaia dugu ; bai giza-

ekonomia, hezkuntz-heziketa arteko egoeratu ezinaren

desorekatik; zein gizakultura, ekonomia, giza populazioaren

joan etorri, aldaketa sakon eta abarrengatik, gauza da,

32
33

34

35

Op.cit ., RIBOLZI, L . (1988) . 77-79 orr.
Ikus :

ESCAMEZ, J. & . . . "Pedagogía sociopolítica" . Revista
española de pedagogía. XLVI, 181, 455 or.

Op.cit., "Txepetx" (1989a) . . . . Actas . . . "La teoría social . . .", 672-
703 orr.
Ibidem, (1987a) . Un futuro ( . . .) . "El equilibrio eco-lingüístico" .
331-340 on .
Ibidem (1990f) . "Los espacios de la desigualdad : Patología social
y conciencia lingüística" . Op .cit., HIZKUNTZAIHEZKUNTZA .
Aktak . . . . 44 or .
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hezkuntzaren errealitateari, etorkizuna begira jarriz, gain
hartu beharreko arazoa bihurtu dela, eta bere osotasunean
ikertzea eskatzen duela .

Azkenikz esan, errealitate hitza inguratzean sortzen den
kakoa, hezkuntza gizartean edo munduan dabilen legeetara
murgiltzea ez litzatekela, baizik eta gizadiaren eta gizakien
lege naturaletik hurbil egotea eta bere bidetik ibiltzea36 .

Bestalde, hezkuntza, zientziaren paradigmetatik landu
beharra dago eta bien artean euskal hezkuntzarekiko, teori
enpirikoen bidea urratu behar dute, F. Krutwigek37 dioen
eran, alde batetik gure herria betik irudimena eta sormenaren
bidez eraiki delako, guk gure esperientziaren bidez behatzen
dugunaren ezaugarriz baliatuz, eta beste alde batetik,
euskaldunak Europako "kultura enpiriko" sortzailetariko herri
megalitikoen ondare bakarrak geralako .

Errealitate hitz hau, sakontasun osoz mugatu ahal
izateko oso erakargarria da hainbat hezilari, soziologo,
psikobiologo, . . . eta abarrek argitaratu dituzten lanak
ezagutzea, besteak beste : Schutz, Husen, Maturana eta Varela,
Luckman, Habermans 38, ( . . .) .

36

37

38

Ibidem (1989a) . Actas . . . "La teoría social . . .", 603-703 on . eta
(1987a) . Un futuro ( . . .) . "El equilibrio eco-lingüístico" . 331-340
on .
Op. cit . KRUTWIG, F. (1978) . "Cientifismo", 101-113 on. Guk
itzulia .
Ikus :

a) HABERMANS (1989) . El discurso filosófico de la
modernidad. Madrid : Taurus . 17 or .
b) Op.cit., SCHUTZ, A . (1974) .
d) MATURANA, H .R. & VARELA, F.J . (1990) . El árbol del
conocimiento. Madrid: Debate. "Dominios lingüísticos y
Conciencia humana" . IX atala, 177 or.
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2.2 ESKOLA ERAKUNTZA INGURUAREN TEKNOLOGIA :

HEZKUNTZ SISTEMA

Eskola erakuntzaren aldagai bat da hezkuntz sistema,
eta garrantziduna hain zuzen ere. Aldagai hau teknologiko
ulertzea, bere eraginez sortzen diren aldaketaz arduratzea da,
eta ez bitarteko -mozkin- prozesu eta teknika bezala
erabiltzea . Beraz, guk eman nahi diogun zentzuan behintzat,
hainbat urrats garatzea suposatzen du 39 :

- iturburuen araketa ;
- edukien egituraketa (kulturalak, zientifikoak,
teknikoak, artezkoak) ;
- albistearen elaboraketa eta kodifikapena ;
- jarrera ereduen aurkezpena eta arautegia ;
- ezagutza horiek eskatzen dituzten erantzunkizun
kulturala eta soziala ;

eta bestetik :
1 . pedagogi araubide agiriaren eremu eta helburua;
2 . praktikan jarritako ereduak atzeman ;
3 . ustezko eta emandako ondorioen ikerketa ;
4 . hezkuntz sistemen eginkizunen azterketa ;
5 . arazo eta irtenbide ezberdinak arakatu .
Bestalde, zentzu arruntenean, hezkuntz sistemak

hezkuntza nazionala adierazten dute, hots : Ipar Ameriketako

39

e) HUSEN, T. (1978) . La sociedad educativa . "Utilización de la
teoría de sistemas en las ciencias sociales aplicadas" Madrid :
Anaya/2. 203-205 orr.
f) LUCKMANN, T. & SCHUTZ, A. (1977). Las estructuras
del mundo de la vida . Buenos Aires : Amorrortu .

Op.cit ., Tecnología de la educación . (1991) . 446-495 on.
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H .S . ; Noruegako H.S . ; Britania Handiko H .S., ( . . .) abar .
Hezkuntz sistema, giza sistema baten hezkuntz egitasmoa
izaten da .

Hezkuntz garapena, gizartearen barnean, bere
osotasunean ematen den fenomenoa dugu ez eta hutsean
gertatzen den zerbait, askoren ustetan dirudien bezala . Beraz,
jakin behar dugu hezkuntz sistemen jatorria, denbora eta
lekuen arabera aldatzen dela .40

Gizarte bateko, hezkuntz "formalaren" asmo nagusiak,
hezkuntz sistematan jasotzen dira; bertan, hezkuntz filosofi
baten ildotik ; helburu eskakizun, antolaketa, egitarau,
metodologia eta ebaluaketari buruz, indarrean dauden jarrera
eta izakundeen arabera marrazten da, . . . eta herri bateko
balore zein botere indarrak nabarmentzen .

Garbi agertzen zaiguna, giza eta hezkuntz sistemaren
arteko erlazioa da. Honen inguruko ikerketak, bi eremu
bereiztera eramango gaituzte :

1 . giza eta hezkuntz sistemaren arteko erlazioak, eta
2 . hezkuntz sistema beraren barneikerketak, eskola
izakundearenak bereziki .
Hezkuntz sistema ez da gizartean diharduen

azpisistema bakarra, bere inguruan, handigo edo txikigo diren
politika eta ekonomiaren azpisistemak ditu . Beraz,
derrigorrez, hezkuntz sistema bi ikuspegien arabera aztertua
izan beharko da :

a) bere baitan, giza sistema, "oso" eta "txiki" bat bezala,

40 Ikus :
D'HAINAUT, L. (1988). Los sistemas educativos : Análisis y
Regulación . Madrid: Narcea.
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b) beste sistemetan duen partaidetza bailitz, bere ekintza

eta beste azpisistemeena loturik daudelako neurri

batean .

Gizarte baten diharduten azpisistema motak, ongi

ulertzeko eta gizarte horren etorkizunez hitzegin ahal izateko,

ez da nahiko, azpisistema bakoitza bere aldetik aztertzea .

Sistema eta azpisistema arteko hartuemanak

elkarekintzaren ezaugarria dute funtsean. Beraz, hezkuntz

sistema bat diseinatu eta egiaztatzeko, ezinbestekoa da, giza

sistema osoa kontutan izatea eta bertako partaide diren

guztiekiko teori orokor bat frogatzea .

Torsten Husenek41 diona, giza sistema batzuren sistema

teorien erabileraz, aurrekoen adierazgarri dugu :

( . . .) araukuntza mailan hezkuntz gaiak, eremu

ezberdinarteko zentzuan ikertu, sistemen arteko hurbiltasunak

landu eta koordinatu, arazoak hartzeko edo aurkezteko

estrategi egokien jatorria bilatu eta guztia bideratzeko,

ikuspegi zabaleko ikerlari talde bat behar da ( . . .) .

Bestalde, nola ulertu hezkuntzaren eginahaletatik,

gaurko gizartearen zinua den teknologia eta berrikuntza

hitzen eragina? Hezkuntza ekiaraztea, aurreuste batzuetatik

abiatzea suposatuko du, hots :

•

	

gizartearen egitura eta eraketak,

•

	

materialak,

•

	

giza baldintzak,

•

	

balioak,

•

	

harremanak,

41 Op.cit., HUSEN, T.(1978) .
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eta guzti hauek, aldakorrak direla jakin beharko da, hain
zuzen ere. Oro har, gizarteko aldaketak, giza sistema zein
gizabanokoengan etengabeko adaptaketa eskatzen dute .

Bestalde, eskola, giza sistemaren kultura garatzeko
altxatu den izakundea denez, gizarte aldakor horrekiko,
zenbait helburu orokor bete beharko ditu :

1 . ikasleengan, etengabeko hezkuntz prestaketarako
ahalmena heziz ;
2 . giza harremanen garrantzia, adierazbide bihurtuz ;
3 . nonahitik datozkigun, albiste iturrien jatorria
bereizten eta harremanen bidez lantzen, aldiberean,
norberaren "a prioriak" gogoratuz, sendotuz eta
4. testuinguru berezi, bitxi edo ezberdinetako joan-etorri
aldakorreetara moldatzeko gaitasuna heziz .
Hezkuntza, gizarteen araberakoa izaten da. Hezkuntz

sistema, eskolaren ihardukera arautzeko prestatzen den agiria
dugu. Ildo hau jarraituz, euskal hezkuntzaren "egoera"
aztertzeko orokorrean, Parisko CERAP 42 erakundeak,
Frantziako giza hezkuntz egitasmoaz egiten dituen zenbait
burutazio oso baliagarriak deritzogu, guretzako, eta bereziki
hezkuntz sistemari dagokionak, besteak beste :

1 . Hezkuntza eta hizkuntz sistemen jatorriz eta beharrez
mintzo direlako,
2 . Euren eginahalen azterketa egiten duelako .
3 . Ondorioak baliagarriak direlako beste edozein
herrialdetan aztertzeko .
Oso kontutan eduki behar dugu, hezkuntza eta

eskolaritatea ez dela gauza bera . Giza eskolaritate bideratzeko

42 Op. cit., (1989) .
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sortu izan ohi den agiria "Hezkuntz Sistema" deritzaio . Baina
gu galdetu beharko garena zera da : zer dio hezkuntz sistema
agiri horrek eta nola hezurduratzen da?

Hezkuntz sistema baten eraiketa jarraitzeko ezin
besteko dugu kulturaren eremura jotzea. Kultura fenomenoak
bere garapenerako erabiltzen duen bidea eta hezkuntz
sistemak ibili behar duena gauza bera dira .43 Ikus dezagun
grafiko baten bidez dioguna :

HEZKUNTZ SISTEMA

(2 . grafikoa)

Banan bana ikusiko, ditugu :

2.2.1 HIZKUNTZA

Hezkuntz sistemaren eta kulturaren lehen eginbeharra
hizkuntzan oinarrituz, bera finkatzea da. "Ez dago gizarterik

43

HIZKUNTZA

KULTURA

HAUR HEZKUNTZA

KULTURA OROKORRA

KULTURA BEREZIA

LEHEN HEZKUNTZA
BIGARREN HEZKUNTZA

UNIBERTSIT.
LANBIDE IK .

1t'kí

Ikus :
APALATEGI, J . (1993) . "Hezkuntzaren ebaluaketarako
aurrebaldintzak" . UZTARO giza eta gizarte zientzien
aldizkaria . Bilbo: UEU . 117-124 orr.
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ez eta kultura elkarterik hizkuntza berbera baten jabe ez
direnik, bere aberastasun eta bihurrikeri osoan, pentsamentua
azaltzeko zein mundua adierazteko, ahalmena ez dutenik" 44 .
Hezkuntz sistemak dagokien gizarteen arabera bereizten dira,
baina guztien lehen eginkizuna pentsamentuari loturik dagoen
hizkuntzaren egituraketa eta aberastasuna bermatzean datza .
Hau horrela dela begibistakoa da, ikusi besteriz ez ditugu egin
behar zenbait herrialdeetako hezkuntz sistemak . . . . Arazoa
orde geopolitikatik, soziolinguistikatik eta kondairatik sortzen
dira. Hau da, toki askotan dihardun hezkuntz sistemak ez du
kultura elkarte bat/batzun beharrak garatzen, aldez,
hizkuntzen arteko mugak urrundu eta bipolarizatuz askotan .
Hizkuntz berdineko gizartea ordezkatzen duten hezkuntz
sistemak, bene benetan hezkuntzari dagozkion eguneratze,
egokitze eta irtenbideaz kezkatu eta saia daitezke . Beste
batzu, euren eremua hizkuntz bat baino gehiagokoa izan
arren, aurrez aurre egin diote eta nahiko ongi konpontzen
dira . . . baina badira beste asko, gutartean geralarik euren
hezkuntz sistema propio baten beharra ikusten dutenak, hain
zuzen ere independentzia eskatzen duten kultura elkarte edo
gizarteak ditugu .

Honetaz jabetzeko CIEMENek45 argitaratuta duen
Europako hizkuntz mapa ikusi besterik ez dago, norberaren
kultur elkarteari dagokion hizkuntza eta lurralde hortan
dihardun hezkuntz sistema, askotan, ez direla bat etortzen,
ikusteko alegia. Euskal gizartean, berriz, arazo hau, ez da

44
45

Op.cit., CERAP. (1989) . 30 or .
"Centre International Escarré per a les Minorigs Etniques i les
Nacions, CIEMEN . "Aproximació a l'Europa de les llengües"
Mapa, (1987) .
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txikia, bertan diharduten "bi" hezkuntz sistemak ez dutelako
gure kultur elkartearen izatea eta etorkizuna, gaurko giza
aurrerapenen arabera bermatzen .

Oro har, hezkuntza hedatzea da, hezkuntz sistema
baten arrazoia, eta hau egitea pentsatzen erakustea suposatzen
du. Pentsatzeko, lehen eta behin sentitzen ikastea
ezinbestekoa da46 . Pentsatu berriz, gizakien ikur nagusia den
hizkuntzaren bidez egiten da . Gizarteak, bakoitzak duen
hizkuntzan pentsatzen ikastea ezinbesteko eskubide naturala
da, gizarteak ukatu ezina. Hizkuntzak, gizarteak eratu dituzte
eta ez alderantziz 47 , kontrako eran jokatzea, errealitatearen
aurka jokatzea da, indarkeriari atea irekiz .

Hezkuntzak, hezkuntz sistemaren bidez pentsatzeko
zirrara hezi behar du, eta hori egiteko nahi ta nahiezko
tresneria eta bidea norberaren sentimendu askatasunaren
heziketa da. Askatasuna zer den jakin eta bere bitartez
jokatzeko norberari dagokion kultura hastapen arrunten
jabetza izatea behar beharrezko da . "Askatasuna" zer den
erakutsi era erabil ahal izateko, bi eskeintza mota egin eta
jorratu behar dira, hots :

a) ezagun multzo edo "jakintza" trinkoak, eta

46

47

OTEIZA, J. (1984). Ejercicios espirituales en un túnel. Donostia :
Hordego . 2 . arg ., 422-458 on .
(1972) "Un modelo de hombre para el niño de cada pais" .
UBALDE MERINO, J .ren liburuan. La psicología ante la física y
la ecología. Santander: Krispin. 133-134 on .
Op.cit., CERAP . (1989) . "L'école de la sensibilité artistique" . 46-
49 on . eta "Pour une reconquête culturelle" . 49-50 on .
Ikus :

"Txepetx" (1987). Un futuro . . . , eta (1985) . "La nueva
sociolingüística y la ecología de las lenguas" Homenaje a
Aingel Irigaray, Eusko Ikaskuntza, Cuadernos de Sección :
"Hizkuntza eta Literatura", San Sebastian, 32-34 on.
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b) hauei dagozkien bitarte tekniko zehatzak edo
"baloreak"
Pentsamendu askea ez da bapatean edo berekabuz

sortzen den zerbait baizik eta bere eusgarria baloreak izanik,
haueri esker, gehiago jakiteko zirrara eta motibapena sor
daiteke. Beraz esan dezakegu, "hezkuntz sistema" batek ez
diola bakarrik garrantzia eman behar pentsamentuari
pentsatzeagatik baizik eta pentsamentu askea deritzogunari,
non pentsamentua hizkuntzari loturik eta berau sentimentu
multzo eta ekite berezi batzuri erantsirik dagoelarik bestela ez
bait du behar den indar eta kemenez hornituko, betirako,
elbarri utziko duelarik . Aldez "hezkuntz sistema" batek
diogun hezkuntza garatzen badu, gizabanakoak jasoko dituen
ikasketari esker, bizitzaren, gizartearen eta izadiaren ardura
eta kezka hartuko du bere gain .

Norberarekiko eta besteenganako maitasuna eta
begirunea izateko, askatasunaz jabetu eta bera sendotu behar
da. Honela esan dezakegu HIZKUNTZA / SENTIMENDUA /
PENTSAMENTUA / ASKATASUNA lauukotearen
garapenari esker "gizarte "osasuntsuak" ez eta "gaixoak"
eraiki ahalko ditugula, nahi ta nahiko aurrebaldintzak ditugu .

Gizarteak gizarte, euskal irakaskuntzari lekioken
"hezkuntz sistema", gizarte osasuntsua 48 bideratzeko eta
garatzeko nahiko genuke. Hori lortzeko, Txepetxek49

hezkuntza izakenduaren kezka nagusia zen izan behar
denarekin ados gaude, eta are gehiago, gizarte osasuntsua
eraiki nahi badugu, ukaezineko hastapena dugu hau :

48
49

Ibidem (1990f) . "Los espacios de la desigualdad. . ." 37 or.
Ibidem 44 or . Guk itzulia .
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"Hezkuntzaz, gizabanakoa errealitatearekin eta ez
gizartearekin uztartzeko, euskeratik eta hiztun osoengandik
martxan jarri behar den ahaleginez ulertzen dugu . Hau da,
gizabanakoak hezitzeko (era berean hizkuntzarekiko osatzen
direlarik) ez giza sistemara moldatzeko, baizik eta giza
aurrerapen zehatzaren norabidean aldatzeko gai izateko . . . .
Pentsamentuari soilik, garrantzia emango ez dion sistema bat,
baizik sentimendu eta ekintzari ere bai, lankidetza
norgehiagoketaren leku jarriz, eta gizabanakoa bere ikasketa
eta biziaren protagonista eginez ."

2.2.2 KULTURA OROKORRA

Behin hizkuntza ikasi, sentittu, hitzegin, besteeri
entzun eta ulertu, elkar hitzegin; hizkuntzan gozatu, amestu,
gertatu, bizi . . . ondoren, "hezkuntz sistemaren" bigarren
ahalegina, hezurdura den hizkuntza (pentsamendua +
sentimendua + askatasuna) mamitzen lagunduko dion
ezagutza multzo bat eskeintzea da, kultura orokorraz 50

ulertzen dena, hain zuzen ere .
Kultura orokorraren osagaiak honetxek dira :

1 . gutxiengo eskakizunak guztiontzat,
2. hizkuntza bermatu,
3 . teknika batzu eskeini,
4. gaitasun batzu hezi,

50 Ikus :
a) MINOT, J. (1970) . L'entreprise education nationale . Paris :
Arnaud Colin .
b) MONORY, R. (1987). Plan pour l'avenir de l'education
nationale . Ministaire de l'education nationale, 15 decembre .
Paris.
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5 . zenbait ezagupen lortu eta jabetu .
Kultura orokorra bai gizabanako bai gizarterako oso

garrantzitsua da . Bapatean esateko, kultura orokorraren
hedapena, oinarizkoak, baina funtsezkoak diren ezagutzak,
gehiengoari igorri eta hezitzean datza, hortarako jatorrizko
hizkuntzak erabiliko direlarik ; ondorioz, hizkuntzaren bidez,
gizabanakoak bere izateari dagokion sentimentu multzoa
ekinez, pentsamentua hezi eta eraiki ahalko da,
gehiengoentzat gutxiengo beharrak eta ezagutza multzoak
hedatuz .

Kultura orokorrak bere betebeharretarako erabiliko
dituen teknikak gaitasun batzun trebekuntza lortzeko izango
dira, esan: irakurketa eta idazketa benetako espiritu izate
zabala eta konprometitua zein epaitzeko gaitasuna lortzen
lagunduko dutenak .

Kultura orokorra egiteak orde, ezagutza multzo batzu
erakustea da. Badira, errazonamendu edo metodo bat
eskeintzen duten ezagutza eta gai multzoak, eta badira ere
zenbait ezagutza, bere edukien garrantziagatik erakutsi behar
direnak. Lehenengo multzoa pentsamendu askearen funtsa da,
beste multzoa, gai teknikoagoena da, berez, ezagutza eta
pentsamentu askea eraikitzeko hain oinarrizkoak ez direnak .

Baina horretaz ohartzeak, ez du esan nahi ezagutza
batek besteak baino garrantzi gehiago duenik, baizik eta
lehentasun mailako ezagutza gabe (literatura, historia,
filosofia) 51 edo (hizkuntza, kultura, artea, sormentasuna) 52

ezingo dela gizarte berdin, zuzena, askea, irekia, malgua . . .

51

	

Op.cit., CERAP (1989) . 104 or .
52

	

Op.cit., "Txepetx" . (1990f), 30 or.
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hau da osasuntsua eraiki ahalko, baizik eta alderantziz
primatzen diren baloreen gizartea izango dela bigarren
mailako ezagutzak (merkataritza, tratu, banka) lehentasun
mailakoak ordezkatzen jartzen badira .

Euskal irakaskuntzari hurbildu ezkero, diharduten
hezkuntz sistemakin, gure kultura taldeari dagokion
lehentasun mailako ikasketa orokorrak hedatzea ez du oso
erreza ematen . Gure burutapenetarako, aipagarria deritzot,
Oteizak,53 gure kultura eta hizkuntzaz diona :
" . . . oso erosoa eta errexa da esatea : hizkuntza dela dena. Nere
teoria kontrakoa da, erlazioa alderantzizkoa bihurtzen da :
arazoa ez da lehenengo hizkuntza itzultzea gizonari baizik eta
hizkuntzari (gelditzen zaigunari) gizona itzultzea (ez
gelditzen zaiguna, baldin zerbait gelditzen bazaigu, baizik eta
hizkuntzaren barnean geneukan gizona, oso osorik) . . .. Bere
baitan sendatzen ari den gizon honek, jakingo du nola
berbereganatu hizkuntza, . . . bere kulturan, egilea den gizona,
gure kultura tankerakoa .
" . . . gure krisi guztiak gizonaren kultura politikarenak dira,
mendeki sensibilitatean politikoaren berheziketarena, haur
berriaren berirudimenarena euskeraz, eta honela ez badoa
lagundurik, euskera ez da bera bakarrik bereskuratuko"

2.2.3 KULTURA BEREZIA

Hezkuntz sistemaren hirugarren eginkizuna, kultura
berezia gorentzearena da . Orokorrean esan daiteke, kultura

53 OTEIZA, J. (1983) . Quosque Tandem. Colec . Auñamendi, 4.arg . 5
or.
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bereziak, derrigorrezko ikasketak bukatu ondorengo urratsari
deitzen zaiela, hots Unibertsitate eta beste izakunde berezien
bidez lantzen direlarik . Beraz, oso urrats logikoa genuke
berau, baina honetarako, hezkuntz sistemaren aurreko bi
urratsak, hizkuntza eta kultura orokorrarenak, bete betean
hedatu eta geratzen ez badira, kultura espezializatuaren
edukina ezingo da zinez landu 54.

Kultura berezian barneratzeko, dagoeneko ikasle ohi
guztiak gutxiengo trebetasunak menperatu behar dituzte, hots :

1 . Komunikapenaren oinarriak .
2 . Nork bere iritzia agertzeko ohitura eta trebetasuna .
3 . Azter gaitasuna eta zentzua .
Hiru gaitasun hauen garapena nahi ta nahiezkoa da,

behar hainbeko onuraz kultura bereziaz jabetzeko, ondoren
gizakiaren kultura ondarean parte hartu ahal izateko, eta, ahal
den neurrian kultura hobetu edo gehitzeko

Gure "hezkuntz egoeratik" azterturik logikotasun hori
ez da nabari, arrazoiak aurreko aroetako hezkuntz elkartean ez
baino, diharditugun "hezkuntz sistemen" sustatzeko
legedietan aurki ditzazkegu 55 .

Bestalde, "hizkuntzatik" begiratuz, atal honen kultura
bereziaren, garapenerako oztopoak ulertzea, ez da zaila, Esan,
nazioarte mailan hedatutzat jotzen diren hizkuntzak ere
askotan, hizkuntzaren nortasun hutsuneak bilatzen dituztela
maila hau antolatu eta aurre egiterakoan, beraz euskeratik, zer

54
55

Op.cit. CERAP (1989). 104-108 orr.
Ikus :

EGIN egunkaria 92/11/14 "Profesorado propio" .
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esanik ez 156 Oro har, maila honetan, sortzen diren arazoak
hiru multzotan sailka ditzazkegu :
1 . Ikasketa mota horien inguruko erizpideak direla eta . . .,

gaur egun hezkuntzaren ildo nagusia, kualifikazio hitzaren
ingurutik datorkigu . Beraz, gizarte haundi, ezagun eta
hizkuntz sendodunentzat, kultura bereziakiko ikuspegi
kuantifikatua arriskutsua bada . . . nola izan daiteke ona
erizpide hau, gu bezelako gizarteentzat? 57

Zenbat eta giza errealitatetik hurbilago egon, orduan eta
gizarte osasuntsuagoak eta ondorioz hezkuntz sistema
orekatuagoa izango da. Hau honela izateko, hezkuntz
izateak, hezkuntz sistemari bi eratako helburuak jorratzea
eskatzen dizkio: alde batetik "kuantitatiboak" eta bestetik
"kualitatiboak", baina lehen motako helburuak ez du esan
nahi "nahasketa -sailkapen gabe- nolanahi -denok batera-
ahalik eta gehien . . . abar baizik eta kultura orokorraren
atalak diguna, "gehiengoentzat gutxiengo beharrak
hedatzea" ez eta kontrol gabeko zabalkuntza edo
zenbakiari bakarrik loturiko hizpidea ; hau da: Askorentzat,
baina ahal den bezala

2 . Ikasketa espezializatu/berezi horien eduki berberagatik
sortzen diren korapiloak, hainbat mailatan ematen dira :

56

57

Op.cit., "Txepetx" (1987a) . Un futuro . . ., "El equilibrio lingüístico"
91-105 orr.
Ikus :

a) RUIZ OLABUENAGA, J.I ., & ISPIZUA, M.A.(1989). La
descodificación de la vida cotidiana. Universidad de Bilbao :
Deusto, 20-21 orr .
b) GOETZ, J.P. & LECOMPTE, M .D.(1988) . Etnografía y
diseño cualitativo en investigación educativa . Madrid : Morata,
Prólogo eta 37-56 orr .
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- Azalpen eta azterketa teorikoen erabilgarritasunaz
hitzegiterakoan .
- Ikasketa hoien uztarketa gizartean, aztertzerakoan .

- Praktiken erabilpena, eremuak eta balioak .
- ( . .)

Azken baitan, gai berezi bakoitzaren epistemologi5 8

arazoak dakartzan ondorioak, galdera hauen atzetik
topatzen ditugu :

1 . Zein ote kultura ikasketa berezi bakoitzaren eremua,
hitzez hitz harturik? .
2 . Zein da kultura berezi horrek sortzen duen
ezagutzaren izatea? .
3 . Zein da bere helburua eta azter maila? .
4 . Zein da bere iker ahalera? .
5 . Balore sistema nolakoa da? .
6 . Kondaira eta gizartearekiko zer esana du? .

Beti ere, Bourdieuk59 dion bezala, "epistemologiari
buruzko erizpidea, ez doa giza erizpiderik gabe" .

3 . Hirugarren multzoan berriz, kultura espezializatuari
dagozkion "betebeharretatik" sor ditezketen arazoak
genituzke . Urrats honek garatu eta kontutan izan beharreko
alor garrantzitsuenak hautxek ditugu, besteak beste :

3 .1 Kulturaren promozioa.

58

59

Ikus :
a) Op.cit., LARROSA, J. (1990) . 3 . atala "Epistemologia,
pedagogia" . 83-104 on .
b) VV.AA . (1984) . Estudios sobre epistemología y pedagogía .
Madrid: Anaya.
d) PIAGET, J. (1972) . Naturaleza y métodos de la
epistemología. Buenos Aires : Emecé.

BOURDIEU, P. (1982) . Leçon sur la leçon . Paris : Les éditions de
Minuit . 10 or .
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3 .2 Giza funtzioa dela, ez ahaztu .

3 .3 Pedagogiaren funtziotik ez dela urrundu behar .
3 .4 Ekonomiaren errealitatearekin bat egiten duela .
3 .5 Ikerketaren garapena bermatu behar duela .
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3. ATALA

3. ESKOLA ERAKUNTZA ETA BARNE BALDINTZAK

Ikastetxearen barne baldintzak, irakaskuntza /
ikaskuntza ihardukera norabidetu eta zuzenduko duen
multzoari deitzen diogu . Hau da, zertan oinarritu (hezkuntz
asmoak), zertan bihurtu (hezkuntz egitasmoa), eta zertan
mugatu (barne arautegia) behar den ikastetxearen hezkuntza
alegia .

Atal honekiko gure eskaintza, ez da adigai honen
eremu zabala azaltzea60, baizik eta abiapuntu zihur bat finkatu
ondoren, euskal ikastetxearen hezkuntz ekintzarako duten
zerikusiak aztertu, eta bidebatez euren arteko ezberdintasunak
jabetuz hiru "agiri" mota hauek idazten ikastea .

EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN ELKARTEA-EHIE . (1991) .
Euskal Eskola-Escuela Vasca . Lizarra : Gráficas Lizarra .
(Nafarroa).
VILLALTA, M. & . .. (1987). Los padres en la escuela . Barcelona :
Laia .
SAENZ, O.(1985) . Organización Escolar. Madrid: Anaya .
FULLAT, O. (1983) . Escuela Pública Escuela Privada . Barcelona :
Humanitas .
BARBERA ALBALAT, V. (1988). El proyecto educativo, Plan
Anual del Centro, Programación docente . (1989) . La planificación
de los objetivos en el diseño curricular del centro . (Preescolar,
EGB, Enseñanzas medias. Madrid: Escuela Española .
ISAACS, D. (1987) . Teoría y práctica de la dirección de los
centros educativos. Pamplona: Eunsa .
ANTÚNEZ, J.(1987) . El proyecto educativo de centro . Barcelona :
Grao .
BARQUERO SEGOVIA, J.(1987) . El reglamento de régimen
interior de un centro . Madrid: Magisterio español .
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Ikastetxe batek landu behar lituzken, gutxiengo zein
gehiengo agiriak, grafikoki azalduz, hauetxek lirateke :

IKASTETXEAK

JABEGOA

	

IRAKAS ELKARTEA I ( HEZKUNTZ ELKARTE OSOAK

	 I

EPE LUZERAKO

HEZKUNTZEGITASMOA

AGIRIAK
ETA

HIZKUNTZ ELKARTEA

3.1 HEZKUNTZ ASMO NAGUSIAK

HEZKUNTZ ASMO NAGUSIAK
	 i

HELBURU ZEHATZAK

1

I IKASTETXEKO ~KULUMA
(3 . grafikoa)

	

- .,

3.1.1 IKASTETXEAK ETA NORTASUN JURIDIKO

Ikastetxeak, helburu batzu betetzeko antolatzen diren
erakuntza batzu ditugu . Aldez aurretik onartzen diren
helmuga edo xedeak lortzeko antolatzen diren bitarteko

ANTOLAKETA ETA
EGITURA BERMATU

•

	

URTEKO PLANA
•

	

GELAKO PROGRAMAZIOA
IKASTURTEKOOROITEGIA
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multzoari "erakuntza" deitzen zaio . Hezkuntzaren arloan,
ikastetxeek, lehenik eta behin gizabitartekoak erabiltzen
dituzte, gero baliabide materialen beharrean baldin badira ere .

Erakuntza kontzeptua oro har, gutxiengo helburu
batzun inguruko adostasuna adierazi nahirik, zenbait ekintza
burutzeko elkartzen den giza talde multzoari deritzaio .

Edozein ikastetxe, "erakuntz hastapen orokorren"
ildotik uler eta gara daiteke . Aspaldiko kezka dugu,
erakuntzak legerik ba ote duten ala ez .

Joan den mendearen berrogeitahamarkadatik (1850)
gauraino, erakuntzaren teoriak agertu eta eskola eremura
zabaltzen hasten dira, ondorioz, ikastetxeak hainbat eratara
ulertu ahalko direlarik : 61

1 . Ikastetxea, enpresa bezala (Fayol, Taylor)
2 . Ikastetxea, hezkuntz elkarte bezala (Argyris, Mayo)
3 . Ikastetxea, burokrazia bezala (Weber, Etzioni)
4 . Ikastetxea, botere eta askatasun toki bezala (Neill, Freire,

Ferrer Guardia, Oury, Lobrot, . . .)
5 . Ikastetxea, Kultura erakuntza bezala (Ouchi, Freire)
6 . Ikastetxea, sistema bat moduan (Bertalanffy, Colom, . . .)

Batzuren ustez, ikastetxe baten hezkuntz ondorioen
zergatiak somatzetik eskuratu daitezke, erakuntz mota hauen
legeak.

Gure ustez, berriz, erakuntza bat aurrera eramateko era
egokiena, helburuetatik abiatzea da . Hauek onuraz eta
eraginkortasunez betetzen badira eta hori kontrol teknika

61 MUÑOZ SEDANO, A . & ROMAN PEREZ, M.(1989) . Modelos
de Organización escolar : Madrid : Cincel .
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zehatzak erabiliz jakingo dugu uste eta esan dezakegu,
erakuntza bat ona dela .

Orokorrean, legeen alor mailan, erakuntz hastapen
hauek onartzen direla esan genezake :
1 . Elkarren arteko interesen hastapena .
2 . Agintearen beharra, talde izatearen arabera . beti ere aginte

hau, ikuspegi filosofikotik ulertuko da : indar morala
bezala, hau da, ez duelako besteen presioengandik
jokatzen, baizik eta taldeak eskatzen duen erako agintea
sortzen delako. Honen aurkako agintea, boterearen
ikuspegitik sortzen dena da, eta ez du balio erakuntza
baten ekintzak borobildu eta batazbestetuz, erakuntza
batek eta nahi sinistu dituen helmugak lortzeko .

3 . Helburuen aurkezpen eraginkorraren hastapena . arazoa,
taldeak onartu dituen helburuek erabilgarri bihurtzean
dago .

4 . Barne lotura . helburuak ekitaraztea, guztien arteko iparra
ez galtzea suposatzen du, denak xede edo helmuga batzuk
betetzeko, ezinbestekoak izango bait dira .
Koordinaketaren beharra ezinbestekoa da, itzeka eskatzen
du beraz, guztien jakinaren gainean eraman behar diren
urratsak gara ahal izateko .

5 . Enborra den helmuga trinkoetatik, adar bat sortzen
der/ero, aginte bide bat ere sortu beharko da :
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ERAKUNTZAREN HASTAPEN ETA LEGEAK

(4. grafikoa)
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6. Eginbeharraren mugaketa . norberak eta taldeak argi izan
behar du bere betekizunak eta taldea osatzen dutenen
arteko loturak eta mugak . Ikastetxe mailan, urrats honetan
sortuko dira "sailak" deritzaien hezkuntz multzoak, eta
zenbat ikas-hezkuntz helburu hainbat sail .

7 . Muga zabaleko saila edo sail guztien ardatza
norabidetuko duen hastapena . Honetan, sail bakoitzeko
koordinatzaileak biltzearekin, edo harremanetan

egotearekin, nahiko da.

tp ;
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(5 . grafikoa)

9 . Azkenik eskuharmenaren hastapena dugu aipagai . Hau
ongi bideratzeko, lehen eta behin ulertu behar dena zera
da: guztien ondasuna, norberarena implikatzen duela, hain
zuzen ere.62 .

Hastapen guzti hauekiko adostasuna lortuz gero,
(mumiketa) (hezurduraketa), Erakuntza guztien lehen arazo
larria, "nortasun juridikoa" topatzearena da, honen
ezaugarriak hauetxek izaten direlarik :
1 . Nortasun mugaketa bat behar da .

JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

8. Lerro (ekintza burutzen dutenak (? ) eta "staff"
(aholkularitza taldea (ogi erako erabaki hartzea ditugu,
erakuntz lege barnean saiesturik agertzen zaigun beste
adierazpen batzuk. Grafikoki honela azaltzen da .

Op .cit ., SCHUTZ, A . & LUCKMANN, T.(1977) . "La
estructuración del mundo de la vida para el sujeto vivo ." 35-38 orr.
MELOTTI, U . (1981). El hombre entre la naturaleza y la historia,
Barcelona : Península .
ESCAMEZ, P. (1988) "La cooperación y el comportamiento
altruista", 398-418 orr.
Op.cit., MATURANA H.R. & VARELA, F.J . (1990) . "Altruismo
y egoismo" 173-176 on .
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2. Jabego mugaketa bat ere, lehen eta bigarren artean
ikastetxearen ardura eramaten delarik .

3 . Erabaki hartzeen mugaketa zehatza.
4 . Ikastetxearen helburu mugaketa: hezkuntz asmo nagusien

urratsak azpimarkatu eta bideratu .
5 . Goi mailako barne erakuntza mugatu ikastetxean .
6 . Azken erabide eta deseustatzearen, arrazoi mugaketa .

Ikastetxeko "jabegoaren" administrazio eta "erabaki
hartzea" eratzen den arabera, nortasun juridiko ezberdinak
sortuko dira; guztiak zuzenbidetzar zientziaren eskutik
mugatuko direlarik, hots :
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GIZARTEKOA gizarandikoa EJZARAUDIKOA

1

3 .1 .2 IKASTETXEAREN IZAERA NAHIA

Zer da ikastetxearen izaera nahian esaten dena? eta
Zer dira hezkuntz asmoak?

Borobiltzeko esan dezakegu ikastetxe guztietan,
idatzirik egon ez arren, edo bertako hezkuntz elkarte osoa
konszientea ez izan arren, den denak, asmo eta gogoeta 63
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ESKUALDEedo
ERLUIOLARIEN

ETXEA

FUNDAZIOA

r. oo1 a,/ vy,a

Op.cit ., SAENZ, O.(1985) . "El ideario educativo", 407-443 orr.
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batzun araberako hezkuntza eskeini eta egiten dutela
batzuretan: eskola erakundearen hezkuntz asmoak erabat
estatuaren edo administrazioaren gain daude (école publique,
colegios públicos) ; beste batzuretan berriz erakunde zibilen
ala erligiosoen eskuetan, hauetariko batzu pribatu osoak ala
kontzertatuak direlarik (colleges, colegios privados,
ikastolak . .) .

Batez beste, betidanik eskolen irudizale eta eratzaileek
adierazpen ezberdinak erabiliz, eskolak izan behar duen :
- oinarri,
- pentsakera,
- egitarau eta
- hastapenak
asmatzear ibili ohi dira, guztia, ongi zehaztu eta mugaturiko
agiri baten agertu nahian . Agiri hori gaur egun "hezkuntz
asmo" edo "idearioz" ezagutzen da, eta ikastetxeak berezitzat
dituen zutabe filosofiko eta pedagogikoz osaturiko ideologia
biltzen du . Adibidez "Eskola Berriaren Nazioarteko
Elkartea"64 , 1921 garren urtean, Calois hirian eratu zenean,
hogeitamar puntuko agiri bat kaleratu zuten, hau da, "Eskola
Berriak" izateko ezin bestekoak ziren baldintza zerrenda
eskeiniz, gero zazpi hastapen nagusitan bihurtu zen hezkuntz
asmoa.

Beraz, ikastetxe bateko hastapen ideologikoak biltzen
dituen agiria, hezkuntz "asmo nagusi" edo "jomuga" zein
"izaera" bezala ezagutzen da . Gure hezkuntz inguruan, azken

64 La educación infantil, 0-6 años Vol . IR. (1990). Organización
escolar . Barcelona: Paidotribo . 77-78 orr .
Op.cit., PALACIOS, J . (1978). "La tradición renovada", 25-153
on . "Raíces del ideario pedagógico", 156-182 on .
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hau, aukera erlijioso eta morala eskeintzen duten ikastetxe eta
"IKASTOLA" izenez ezagutzen ditugun hezkuntz erakundeei
atxikitzen zaie, beste ikastetxe motak, publikoak alegia,
"hezkuntz asmorik" ez balute bezala . Batak eta besteak,
idatziaren bidez ala idazki propiorik gabe, euren hezkuntz
elkarteari, ardura politiko eta pedagogikoz arreta hartzea
eskatzen diete .65

3.1.3 ESKOLA EREDUAK ETA HEZKUNTZ ASMOAK

NAGUSIAK: HERRI ESKOLA ETA JABEDUN ESKOLA

Gure inguruan behinipein, eta bapatean, hezkuntz
asmotaz hitzegitea, eskola publiko-eskola pribatu "su¡
generis" baten eremuak ikutzea eramaten gaitu. Hemen, beti
uste izan ohi da, hezkuntz asmoak, eskola pribatuei dagokien
zerbait direla, eta orokorrean politika munduan
"eskuindarrak" defendatzen duten eskola motatan ematen
dela. Bestalde, talde "ezkertarrak" oro har, publikozaleek,
eskolak hezkuntz asmo berezirik ez dituztela izan behar diote,
ezberdintasuna ugaldu besterik ez delako egiten .

Ezker botereak, eskola, gizartearena izan behar dela
diote, eta horrexegatik dirutza publikoarekin mantendu behar
direla, honela bermatzen bait da guztien balio berdinen
beharra eta aniztasunaren garapena .

65 JACKSON, B .(1981) . Cada niño es una excepción . Madrid :
Morata. 135-136 orr .
CARÁCTER PROPIO LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA
COMPAÑIA DE JESUS . (1991) . Madrid : Conedsi, Secretaría
General .
Op.cit., EHIE (1988) . Ikastola : izaera eta egitura . Zarautz :
Itxaropena.
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Fullatek66 gogoratzen digu, hezkuntz gogoeta baten
sustraia, burubide edo ideologiak, ameskeria edo utopiak
direla, eta ondoren adierazpen grafiko bat agertzen digu,
alegia, ezker eta eskuindarrak, eskola publiko / pribatuaren
aurrean azaltzeko izan duten ohizko joeraz :

=Eskola Pribatua=

ESKUINDARRAK

Gizonaren
boterea
gizonarengan

=Eskola Publikoa=

Botere politikoa

Botere ekonomikoa

Botere ekonomikoa

Botere politikoa

Legezko egin
" marxismo"

66

	

Op.cit., FULLAT, 0. (1983) . 44-45 orr .
67

	

Ibidem FULLAT, 0 . 35-37 eta 154-180 on .

Legezko egin
"liberalismo"

(7 . grafikoa)

1
Eskuindarrentzat, hezkuntz asmoak,

irakaskuntzarentzat askatasun babesa bermatzeko
ezinbestekoak dira, aldez, ezkertiarrentzako, jauntzar
-diktadura- ideologikoak besterik ez dira .67

Hezkuntz asmoetan agertzen, dena giza "IZATEARI'
buruzko uste bat da, ez eta "izan beharrarena" . Eskola
ereduak, beraz, ez lirateke zentzu kontrajarrietan aztertu behar
baizik eta osagarritasun zentzuan . Nola ulertu giza izate eta
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ekintza ugaria mundu zabalean zehar, gizarte bakoitzaren
izate eta usteari dagokion eskola motak eskeini gabe?

Gehienetan orde, eskola publiko-eskola pribatuaren
arteko bipolarizioetan, benetan adierazten dena gizartea bera
eta giza emakumearekiko eredua izaten da68 Bestalde, zenbat
eta aberri batek geopolitika arazo eta hizkuntz gatazka
gutxiagoko izan orduan eta eskola eredu orekatuago eta
irtenbide konsensuatuagoak ematen ohi dira.69

Arlo honetan, euskal irakaskuntza eta ikastetxe eredu
ezberdinen sailkapena Euskal Herrian zehar, nabarmenetakoa
dugu, bere aldarrikapen sozialaren ikuspegitik batik bat ;
Gales, Irlanda, Eskozia, Bretaina . . . e.a ., zehaztu gabe .70 .

Begirada honi alde hona ikusiz, esan genezake
Euskal/Herrira etorriz, geopolitika arazoa dugula,
begibistakoa da, eta ondorioz, giza krisia baino, gizarte
izatearen nahiak sortzen duen krisia dugula gure gain, esan
dezakegu euskal gizarteaz jabetu eta hezkuntz bide trinkoak
hedatu nahi dituen gizataldez ari gara gizarte honen
izatearekio "aurreusteetatik" abiaturik giza etorkizunari
begira, giza-aurrerapenak, oro har eta gizadi osorako,
marrazten dizkigun urratsari jarraituz, eraiki nahi den
hezkuntza eman ahal izateko, ikastetxeak behar ditugu .

68

69

70

Op. cit., CERAP. (1984) . "Un projet de Societé" . 29-30 on .
Op. cit . OTEIZA, J. (1972) UBALDE MERINO, J . ren liburuan
123 or .
EUSKALTZAINDIA (1977) . El libro blanco del euskara eta
(1979) . Hizkuntz borroka Euskal Herrian . Bilbo .
SIGUAN, M. (coord .) (1990). Las Lenguas y la educación para la
paz. Barcelona : ICEIHORSORI.
Ikus :

VILLAR, F. (1971) . Lenguas y pueblos indoeuropeos. Madrid:
Istmo.
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Gure gaurko "hezkuntz egitura" deritzakegunaren
barne, aurkezten zaigun erako eskola pribatu - eskola publiko
arronkak ez du tokirik. Gainera, lehenik eta behin jakin behar
dugu, ez dela eskola pribatu-publikotaz gauza bera ulertzen
Maoren Txinan, Naziren Alemanian, Holandan ala Grezian,
zein Frantzia eta Espaina estatuetan . 71

Euskalherriak, oraindik ez du benetako aukerarik gure
gizarterako egokienak izango diren eskola ereduaz apostua
egiteko aztertu eta jakin behar duguna zera da, inguruan
dauden eskola motak eta beraien baldintzen eta ondorioen
berri, da .

Esaten denean, Ikastolak, herri eskolak izateko sortu
direla, arazoaren alde bat agertzea besterik ez da . Zer ulertu
beharko dugu euskaldunok, herri eskolaz edo eskola publikoz,
eta eskola pribatuz edo jabegodun eskolaz?

Gure herria mundu zabalean ulertzen den herritasun
zentzuan, egituraketa arrunta eta, aldiberean trinkoa
bihurtzen/bilakatzen denean, besteak beste, eskola ereduen
arazoaz arduratu beharko da . Bien bitartean, Ikastolak euskal
hezkuntza toki garden eta eredu ezberdinak babes lezaken
islada bezala uler dezakegu .

Oro har, berriz, eskola ereduz mintzatzea, bi arlo
kontutan hartzea suposatzen du :72

1 . ikastetxearen JABEGOAZ (= atal ekonomikoa) eta

71

72

Op.cit. FULLAT, O. (1983) . II eta III . atalak : "Escuela privada o
clasista" eta "Escuela pública o estatal" .
Ibidem FULLAT, O. (1983). 40 orr .
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2. ikastetxearen hezkuntz/ikas KUDEAKETAZ = ideia eta
gogoeta arduratzea. Ondorioz, arlo hauen uste eta
erabilerak lau erateko eskola ereduak sor ditzazkete :
A- Herri jabego eta herri kudea duen eskola .
B- Herri jabego eta kudeaketa pribatua duen eskola .
D- Jabego pribatua eta herri kudeaketa duen eskola .
E- Jabego eta kudeaketa pribatua duen eskola .

Gure herrian, mugaz bi aldeetatik ezagutzen den "herri
eskola-eskola publikoa" goiko A eredutik elikatzen dena
dugu, honen ideologia eskola bakarra" sortzearen aldekoa
delarik. Baina eredu honen barne badira eskola, ideologia
zentzutik "eskola anitza", hau da, ideologi ezberdinen seaska
bezala ikusten dutenak, adibidez Suezia . Biak dohainikako
irakaskuntza eskeitzen dute, eta herri boterearen menpe dira,
gehienetan .

Bigarren eredua, behar bada denetan onena aniztasuna
babestuz herri jabegoa duen eskola eta kudeaketa pribatua
duena dugu. Honek benetako "hezkuntz asmo" ezberdinak,
gizartearen arabera, proiektatzen ditu .73

D sailkapen honetako ereduko eskola mota berriz, ez
da batere gomendagarria, azken baitan, jabego pribatuak
kudeaketaren zentzu publikoa oso uste ezina bihurtzen
zaiolako, adibidez udal ikastolak, foru aldundien ardurapeko
ikastetxeak, e .a .

E eredua aldez, argi dago erabateko pribatua izango
dela. Oso ongi antolatuko da, eta koerentea izaten da bere
erakuntza .

73 Op.cit. SAENZ, O . (1985). 419-420 orr.
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Hemen gure herrian, ikastolari eskeintzen zaien
irtenbidea A eredutik datorkio, eta "gauregun" ezinezko
eskeintza da hori, euskal irakaskuntzarentzako giza
administraziotik ez bait da euskal hezkuntza egituratuko duen
ahalegin eta norabiderik ikusten . Gainera, Ikastolak publiko
izateko sortu zirela esan ordez esan beharko genukena zera
da: euskal gizarte bati lekioken hezkuntza (eredua)
aldarrikatzeko jaio direla, beraz hezkuntza hori, gure gizarte
aniztasunaren arabera eskola eredu ezberdinetan eskeini
beharko dela eta ahalbidetu `~,hŕrréta~ ako daitezke, baina
oraindik gure gizartea, burujabetasun geopolitikoa lortu gabe
dagoenez, ezin du gaur egun plazaratu den publiko-pribatu
arronka horian sartu aukera horien barne izatea, euskal gizarte
eta euskal hezkuntzatik aztertu gabe . Egun, ikastola,
Nafarroan, Zuberoa, Behe Nafarroa eta Laburdin hezkuntz
eredu soil bat bezala agertzen da74

- eskola publiko - écolè publique
- eskola pribatua - collégès .
- Ikastola
eta Euskal elkarte autonomoan berriz, dagoeneko sare publiko
edo pribatu barne saiesturik agertzen da 1993ko maiatzaren
25etik aurrera dihardun "hezkuntz administrazioen" estutik
( . . .) baina, ala eta guztiz, ikastolaren etorkizuna ez dago
erabat erabakirik, ez noski . . . . Sortze hastapenak dioten
bezala75 , ikastola ez da, diharduten "aukera mota" horien

74

75

Iruñeako Udal Ikastolak (Amaiur, Axular eta Hegoalde), besteak
beste, bere kudeaketa arazoak zirela eta . . . Nafar Gobernuko
Hezkuntz sailaren menpe igarotzea erabaki zen 1993an .
Op.cit., EHIE . (1988) . eta Op .cit. EUSKALTZAINDIA . (1979) .
"Euskararen berreskuratze prozesua: normalizazio
linguistikorantz" . 3 . zatia, 164-173 orr .
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barne jarraitzearekin konformatuko, baizik eta gure gizartean

zehar, hezkuntz egiturarekin zer ikusi duten guztien

inplikazioa bultzatuz, hots : ikastetxe guztiak (publiko zein

pribatu sailkapenekoak izan), hezkuntz administrazio oro

harrak (elkarte autonomo, Nafarroa, Akitania, Bearne) eta

gizartea bere gizaemakume kultura multzo osatzen dutenak

zein pentsalari, jakitun, intelektualak izan . . ., euskal gizartetik

sor daitezken eskola eredu guztiak, herrikoiak ala

jabegodunak izan (publiko-pribatu) aurkakotasunean ez

baino, batabestekotasunaren beharrean eraikitzea izango da

bere zeregin/ardura nagusia.

Ikastola ez da gaur, euskal gizartean agertzen den

moduan, bukatutako aukera bat, baizik eta euskal

hezkuntzaren beharra eta errealitatea, gerizpean gordetzen

duen, etorkizuneko egitasmo bat . Euskal lurraldean zehar,

ikastolak abiapuntutzat hartu gabe, ezingo da euskal

hezkuntza eta eskola ereduen auzia be i~gokitu edo

berantolatu, gaur egungo hezkuntz egoerak eskatzen duen

bezala. Euskal lurraldean, hezkuntz oreka bideratu eta

topatzeko, ikastolak ordezkatzen duten hezkuntz errealitate,

ez gaur diren errealitatea soilik, zio nagusia bihurtu behar

dira, bestela mesede gutxi ekarriko duten aldaketa eta

berritzapenen aurrean ibiliko gara, guztiok .

Bien bitartean ikastolak, bere nortasun eta hezkuntz

egitasmo berezia mantentzen saiatu behar dira, honek

suposatzen duen traba eta zailtasun ekonomiko eta legal

guztiekin .

Ikastolen inguruan betidanik ibili ohi diren

mamuetariko bat, "publiko-pribatu" izatearena hain zuzen ere,
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konpondutzat eman nahi izan dute Euskal Herriko, Euskal
Elkarte Autonomo (EEA) lurraldeko hezkuntz
administraziotik batik bat ; Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako
ikastoleei, 1993ko maiatzaren 25erako hartu erazin zien
erabakien bidez . 76 Baina, konpondu gabe dagoela bistan da 77 ,

eta era askatuko arrazoiagatik ;
1 . Aurretik eta geroztik iuskal gizartean, nonahi dabilen, eta

bizi bizirik dagoen auzia delako : ahoz-aho, erakunde,
elkarte, ikus-entzungailu guztietan e .a .

2 . Erabili diren aurreuste eta egituraketa eskaintzak ez
direlako euskal gizarteak aldarrikatzen duen hezkuntz
errealitatea berbizitzeko balio .

3 . Ikastolak Euskal Herriko errealitatea dira, ez eta
(EEA)koak, bakarrik .

4 . EHIEk diona entzun besterik ez dago .
5 . Euskal Herriaren hezkuntz auzia, ez da publiko-pribatu

sokamuturraren artekoa baizik eta hezkuntza berezko bati
sortzen zaizkion kultura eta teknologi arazoei irtenbide
egituratu bat ematea .
Gertakariak gertakari eta gertakizunak gertakizun,
ikastolaren etorkizun, sortze hastapen zein egungo egoerei
jarraiki78 , oraindik erabakiar dago .

76

77

78

1993/5/25 aurretik eta geroztik, gauraino idatzi eta telebista zein
irratietan entzun dugun guztia ikusi besterik ez dago .
BUESA, F. (1993) . "No volveremos a hablar de ellas" . Egin
egunkaria . 93/5/27 osteguna. 26 or .
EHIE (1993) . "Ez dute lortu ikastolak desegitea", 25 or. Egin
egunkaria 93/5/27 osteguna . 25 or .
Ikus :

IBAN, A. (1943) . "Ikastolak iparraren bila" . ARGIA aldizkaria.
93/6/13. 1439 zk. 22-26 orr.
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Ikastola ez da gaur euskal gizartean agertzen den
moduan, erabat osatutako, hezkuntz aukera bat, baizik eta
ezbaia moduan etorkizuneko euskal eskola disenaitzen
lagunduko duen egitasmo bat. Ikastolak kontutan hartu gabe,
ezingo da gure gizartearen hezkuntza bideratu . Beraz, egun,
lehen genion bezala, kinkan dagoena, ez da hainbeste eskola
pribatu-eskola publikoaren auzia, baizik eta gizarte honen
burujabetasunaren erronka eta hemendik bermatuko den
euskal hezkuntza eta eskola eredu auzia .

Bestalde, ezin dugu ahaztu ikastolek lortu duten
hedapen eta hezkuntzarekiko garrantzia, ez dela gauza errexa
mantentzen eta sostengatzen, giza hezkuntz egitura nagusien
eskuhartze gabe, . . . baina egungo hezkuntz botereak ez ditu
bermatzen
1 . ikastolen nortasun ezaugarriak
2 . ikastola, euskal hezkuntzaren emasabel direla eta ez

eurengan bukatzen den egitasmoa.
Nola edo hala, "euskal hezkuntz asmoak" irauteko edo

ez desagertzeko dugun ikastetxe eredu nagusia "ikastola"
jarraitzen du izaten eta diharditugun "jabego" administratibo
zein pribatuen eskuetatik kanpo ez egon arte, ikastola gaur
ezagutzen den bezala, ezin daiteke desagertu, deuseztatu ez
bada egin nahi. Honetarako, gure ikastolak euren kudeaketa,
zuzendaritza eta irakaslegotza sakon, trinko eta eguneratuak

IDIAZABAL, I . (1993) . "Las ikastolas" . EL MUNDO
egunkaria. 93/7/28.4 or .
EHIE (1994) . "Educación chantaje a las ikastolas" . EGIN
egunkaria . 94/5/24 . 13 or.
(1994) "Ardanza no hace nada por las ikastolas" EGIN
egunkaria . 94/6/29 . 14 or.
(1994) . "Buesak akordioa onartu badu ere legea betearaziko
duela esan du" EGUNKARIA, egunkaria . 94/7/21 .6 or .
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jorratzen jarraitu behar dute, beti ere euskal izatetik abiaturiko
aniztasuna, eskola ereduetan bermatu daitekela ikusi arte .

Beraz atal honetan oro har, argi gelditu behar zaiguna
zera da, "hezkuntz asmoak" ez direla bakarrik eskola
pribatuaren zerbait, baizik eta, edozein eskola eredutan
daudela, "eskola publiko - écolè publique" bezela, ezagutzen
ditugunetan ere, hauei hezkuntz asmoak nonbaitetik emanak
etortzen direla, hots, Estatutuen eta euren elkarte
autonomoetako hezkuntz administraritzetatik hain zuzen ere .
Zer esanik ez, Ikastolak, gaur diharduten- hezkuntz sistemen
barne, (EEHS-FEHS)k hain zuzen ere, ezinbestekoa dutela
"hezkuntz asmoen" izate, ardura eta iparra ez galtzea nola edo
hala, "formalki" derrigorrez bete behar dituzten hezkuntz
helburuak eta kurrikuluma bete beharrean badaude ere,
"hezkuntz egitasmo" egokitu baten bidez guze hezkuntz asmo
nagusiek lortu ahal izateko .

Hezkuntz asmoak, zentzu honetan aurrera eraman ahal
izateko, eta nahi diren ala gure gizarteko hezkuntz elkarteak
onartu ditezken hainbat modutakoak izateko, eskola eredu
ezberdinen apostua egin behar da, beti ere Txepetxek 79 dioen
bezala, euskararen aldeko lurraldetasuna bitarteko delarik . . .
"euskara hutsez ihardungo duen lurralde baten aldekoa naiz
( . . .) baino nire aldetasunak alde asko ditu . ( . . .) :
1 . Lurraldea, territorioa, hizkuntzari dagokionez ez da inoiz

inongo zio edo kausa izaten hizkuntza galdu edo
berreskuratzeko, efektua baizik .

79 Op.cit., Txepetx . (1992d) . "Euskararen aldeko lurraldetasunaz"
DEMA-Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen Aldizkaria . 12-
13 orr.
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2. Hizkuntza batek bete behar dituen funtzioak ematearen ala

ez ematearen efektua. Herri batean ala herri multzo batean

funtsezko funtzio horiek eman egiten bazaizkio

hizkuntzari, herri hori/horiek bihurtzen da/dira gure

hizkuntza honen lurralde efektiboa .

3 . Lurralde efektiboa, bi egoera desberdinen islada . Bi egoera

hauek sozioterritorialki desberdinak badira ere, biak dira

prozesu beretsu eta koherente baten urratsak. Egoera bati

deitzen diogu "elebakartasun territoriala", besteari

"elealbotasuna" .

4 . Elebakartasun territoriala sortzen da, administratiboki

unitate bat den udalerri batean funtzio nuklear horiek

betetzen dituen hizkuntza bakarra bertako ondare -

hizkuntza denean. Elealbotasuna sortzen da,

administratiboki bat zen udalerri batean, funtzio nuklear

horiek bikoiztu egiten direnean, udalerri horretan dauden

bi hizkuntz komunitatei aukera erreala ematen zaienean

eguneroko zereginetan bakoitzak beretzat hartzen duen

hizkuntzan bizi ahal izateko ."

( . .)
Beraz, bukatzeko esan, hezkuntz asmoen gaia,

gizarteen egituren araberako garapena eraman ahal duela, eta

bere barne izatea, eskola motan araberakoa dela guk uste

dugu benetako gizarte anitzetan eskola eredu guztiek

(herrikoiak deitu, pribatuak izan) argi eta garbi eduki

beharreko arazoá`háuxe helburu eta helmugen izate berezien

nahia eta asmoa, gero dela: gizarteak ongi ikusi edo gaitzetsi

dezaken hezkuntz asmoak . Horrela ikastetxeak, ez dira

gizarteak uste edo nahi duten egitarauak betetzeko egitura
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batzuk, edo euren arabera bizi ala hil ditezkenak, neurri
batean ala gertatzen bada ere, ikastetxe bakoitzaren eta
gizartearen arteko beharra eta lotura ukatu ezinik/ezina bada
ere ahalik eta jakitunen parte hartze gehiago eskatzen du
etorkizuneko hezkuntzak, ze honen izatea, lege naturaletik
urrunegi egon ez dezan, bakarrik, gizarteak "behar" duenaren
araberako neur edo eska ez daitezen egin beharreko
ikastetxeari . 4-lonetan/Honetarako oso garrantzitsua da
"hezkuntzalarien" prestaketaren arazoa eta etorkizunaz
arduratzea .80 Baina, lehenik eta behin jakin beharko duguna
zera da: zer ulertu behar da gaur gizarte eta eskolaren arteko
loturaz?, hau da, zeintzuk dira gizarte funtzioak eskolan eta
eskolaren funtzioa gizartean 8 l .

Gure aldetik gai hau, hemen, bukatutzat eman aurretik
hezkutz asmoen agiri horrek erantzun beharreko galdera zein
diren azpimarkatzea garrantzitsua deritzogu :
1 . Hezkuntz elkartearen jabegoa
2. Ikastetxeak izan nahi duena, nortasun agiriak zehaztea :

ideologia, hizkuntza, ikaspidetza, heziketa mota,
hezkuntzkidetza, gestio eredua, kontrol bidea . . . etab .

3 . Makroegoera gizapolitikoak zein hezkuntzarekikoak
zehaztu legeari begira, kultura eta giza ekonomia, eskola
mota, ikastetxearen egitura eta eginahalen ildoa . . . etab .

80

81

Ikus :
VILLA, A. (1988) . Perspectivas y problemáticas de la función
docente . Madrid : Narcea .
II EUSKAL MUNDU BILTZARRA . II CONGRESO
MUNDIAL VASCO .
Op.cit . OTEIZA, J. (1972) .

Op.cit ., "Txepetx" (1991b) . "Gizarte funtzioak eskolan eta
eskolaren funtzioa gizartean ." Gasteiz .



78	 JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

4. Ikastetxeko lerro nagusiak azaldu: egitasmó aurrea,

egitasmoa, onespena .
5 . Laburra, argia eta xumea.
6 . Gizarteari ; orokorrean eta ikastetxe batera, hezkuntz kide

bezala, hurbiltzen den guztiari, bertako hezkuntz asmoen
berri emango zaie ezaguraztea gonbiduz .

Bestalde, hezkuntz egitasmoa eta ikastetxeko barne
arautegia bideratu eta eraikitzeko diseinatu eta onartzeko ezin
besteko eginbeharra da hau

3.2 HEZKUNTZ EGITASMOA

3 .2.1 GIZARTEAREN EGITASMOTIK HEZKUNTZ

EGITASMORA: BURUZTZAPENA

Inongo gizarteak ezin du bere hezkuntz sistema
altxatu, hobetu edo berritu, baldin eta hezkuntz egitasmoa
zehazturik ez badu. Ezin daiteke irakaskuntzaren berrikuntza
luzakor edo iraungarri bat egin, gizarteak aurretik, hezkuntz
egitasmo bat onartu ez badu .

Gizarte ikuspegitik azterturik, guzti honen ardura,
"politika" deituriko atalak du . Gizarteek, oro har, hezkuntzari
zor dioten tokia eta pixua bermatzeko, zein irakaskuntzaren
garrantziaz jabetzeko, "hezkuntz politika" deituriko bidea
eratzen dute .82 Gehienetan, hezkuntz politika, erizpide
xumeegietara hurbiltzen ohi da, esanez, bere eginahala gizarte
bateko ondasun iturriak ugaltzeko eta bertako kultura,
hizkuntza eta teknikak, atzerrian ezagutaraztean dagoela .

82 Op.cit. CERAP (1989) 11-27 orr.
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Baina hezkuntz politika baten funtsa, herri bateko politika,
kultura eta etika hezkuntzaren bidez ezagutaraztean datza,
honela banakoari edozein zapalkuntza motatik eta
ziztrinkerietatik, at egoteko bideak edo aukerak eskaini ahal
zaizkiolarik.

Hezkuntz egitasmo bat eraikitzeko, giza egitasmo
baten beharra, ezinbestekoa da, bere jomuga eta betebeharrak
ezagutuz .

Ondorioz, ikastetxe batek hezkuntz egitasmo sendo
bat eskeintzeko, bere gizarteko hezkuntz-egitasmoa ezagutu
behar du .

Ikusten da, hezkuntzaren inguruan egiten diren
burutapen gehienek, argizaria sutan hainakoak direla, eta
guzti hau, hezkuntza beraren, oinarrizko hastapenak
ezagutzen ez direlako, hots : elkarharremana-batasuna-
ezberdintasuna-eta jomuga , alegia .83

Bestalde, hezkuntz egitasmo batek ez du bere egitekoa
lortuko baldin eta ez baditu ezagutu eta bereak egiten
hezkuntzaren hiru oinarrizko eginbeharrak :
1 . Banakoaren garapena bere ahalmen, gaitasun eta

askatasunean hezi .
2 . Gizarteratzea erakutsi, ekinez .
3 . Xedean, gizarte bateko partaide eta arduradun sentitzeko

lanak duen garrantzia eta tokia ezagutu eta ongi prestatu .
Gizarteratze prozesuaz, Luckman eta Bergenek diotena
ulertzen dugu: "hizkuntza da, ezer baino lehen barneratu
behar dena. Eta hizkuntzarekin eta hizkuntzaren bidez

83 Ibidem 6-8 orr .
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motibazio eta ulerkuntzazko zenbait eskema
instituzionalki definiturik barneratzen dira .84

Orain arte aipatu ditugun hastapen eta eginbehar
hauek ekintzara pasarazteko, hezkuntzak gogoratzen digu,
edozein motako hezkuntz ekintza aurrera eramateko hiru
mailatako antolamendua eratu beharko dela :
1 . Aurre ezagutza prestatu .
2 . Ezagutza menperatzeko behar diren tresnak ezagutu eta

erabiltzeko gaitasuna garatu .
3 . Zehatz-mehatzeko ezagutza lortu eta erabili : -

Hiru urrats hauek, Txepetxek 85 dion: motibapena,
ezagutza eta erabilera mailekin bat datoz .

Esandako guzti hau, hezkuntz egitasmoarekin dituzten
zerikusiak azaltzeko grafiko bat erabiliko dugu :

84

85

Op.cit., Txepetx (1987a) . LuckmanBerger: 188 or. Guk itzulia .
Ikus ere :

Op.cit., SCHUTZ, A. (1974) .
SCHUTZ, A. & LUCKMANN, T. (1977). Las estructuras del
mundo de la vida . Buenos Aires : Amorrortu .
Op.cit., MELOTTI, J. (1981). El hombre entre . . . eta "los
orígenes del comportamiento social humano" 138-141 orr .

Ibidem Txepetx . (1987a) . I . atala . 31-39 on.
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	HASTAPENAK	EGINBEHARRA	MAILAK

•

	

Elkarremana
•

	

Batasuna
•

	

Ezberdintasuna
•

	

Jomuga

1

HEZKUNTZ EGITASMOA

HEZKUNTZA

•

	

Banakoaren garapen
osoa

•

	

Gizarteraketa
•

	

Lanbidea errotu

IHEZKUNTZPOLITIKA
(8 . grafikoa)

•

	

Motibapena
•

	

Ezagutza
•

	

Erabilera

IKASTETXEA

IKASTETXE EREDUA

HEZKUNTZ EGITASMO

Ezin da gizartetik ez ikastetxetik berrikuntza bat
bultzatu, hezkuntzaz mintzatu gabe, eta egitasmo baten
aurrean zerikusia duten guztiek, gutxiengo jabekuntza maila
bat lortu gabe . Hezkuntza ez da, bakarrik, irakaskuntzari lotu
beharreko zerbait, baizik eta gizarte osoari dagokio .

Gizartea eta ikastetxea, zentzu honen barne ulertzen
saiatzen diren gizarteak hezkuntz sistema baikorrak lortzen
dituzte, ondorioz ikastetxeko hezkuntz egitasmoaren beharra
eta garrantziaz jabetuz, errealitate bihurtzen saiatzen direlarik .



82

	

JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

3.2.2 GIZARTEAREN HEZKUNTZ EGITASMOA: AURREUSTEN

BEHARRA

Hezkuntz egitasmoa gizarte mailan, hezkuntzaren
beharra onartuz gero, partaide guztien abiapuntu
amankomunaren beharra garatzeko asmoarekin, hezkuntz
politikaren bidez bultzatzen den egitasmoa da .

Galde gaitezkena zera da, zer esan nahi du hemen
politika hitzak? Gizarte bateko politika kontzientzia ez dela,
inoiz, neutroa izaten, gizatasun zentzuan alegia ; aldez "asko
dira gaur egun, arazo berriak dituzten gizarteak eta politika
eremua ahaztu dutelako ezin konpondurik dabiltzatenak" 86

Zergatik politikaren beharra eta garrantzia gizartean? .
Politika izatearen bi hastapenak, mundu zabaleko gizarte
guztiei dagokie, hots: banakoaren osotasunean eta gure
aurretik datorkigun giza antolaketa baten beharra edo talde "a
priori"an sinistea . Ez dago gizarterik elkarekiko lotura
adierazten duten, bi hastapen axiomatiko hauek gabe aurrera
egin dezakenik.

Orokorrean, esaten da mendebaldeko gizarteek
zorabio, nahaskeri eta antzeko arazoak dituztela kultura,
araubide eta politikan . Krisi mota hauen abiapuntua balio
berriak sortu dutena omen da . . ., baina, benetan, sortu ahal
dira?, nola sortzen ditu bada gizarteak balio berriak? .
Argitzen saiatuko gara .

Egia da, gaur nabari den krisia edo haustura, gizarte
mailan, "dena balio" denaren baloreak dakarren ondorioetatik
isurtzen dena dugula. Honek, ez du sortarazten inongo

86 Op.cit. CERAP (1989), 15 orr.
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kualifikaziorik ; kulturak nahaspildurik, inork antzik emateko
ez direla, inongo izate sakon, aurreurrats, iragan eta etorkizun
gabe dirudi dabiltzatela ; gertakizun orok, badirudi pixu
berdina dutela, inflazioa ala indar nuklearrak ugaldu,
langabezia eta kontsumokeria gehitu, lurralde babesak
desagertu eta basamorturatzeak dakarren ondorioak izan, . . .
e .a. bezalako arazo handien aurrean, "berdin du" "eta zer egin
bada" bezalako esaerak entzuten dira eta askotan, jarrerak
bihurtu gainera! .

Gaurko gizartean, albistea dugu nagusi ; munduan
zeharko berriak segidan iristen zaizkigu, gertakizun askok ez
daukate hasierarik, bakarrik, albisteak dira . . . ; norabiderik ez
dakigu, norbaitek jakingo du edota ala da eta kitto ; nola
izango dute bada helbururik?, zergatik? ( . . .) .

Baina guzti honen okerra, ez da albistea bera, baizik
eta sortzen den nahasketa, eta, zergatik nahaste borraste hau? .
Gaurko gizakioi aurrez, dagoeneko fabrikatuta dagoen
pentsamoldea eskeintzen zaigu, ( . . .) baina gertakizun orok,
hasiera, helburua eta norabidea dute, noski! . Ezbaia eta iritzi
propioa edukitzea, p:--ntsaezina dela dirudi eta gaizki ikusia
eta guzti dago, hau da, kritika, arazo bezala hartzen da,
norberaren burutapen eta pentsakerari tokirik utzi gabe . Eta
pentsakera erizpidetsua, ordea, ez da berekaxa edo hortxe
dagoen zerbait, ikasi egin behar da, egokiak diren ikaspide,
kondaira eta giza ezagutzen bidez .

Pents,ilmena, kondaira eta ohittura batzutan oinarritu
beharrean dago, bakoitza bere taldekoa, bere gizartekoa
sentitu behar da; norabide hau gabe etorkizuna ez da errax
ikusten . Eta giza egoerak, aurkako eta iraunkorregiak izaten
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badira, oso zaila da pentsamentu erizpidetsua eraikitzea,
pixkanaka, urratsak ezabatzen joaten zaizkigulako .

Gizarte despolizitatuetan, bakoitzaren "herri egoera"
ezberdinei aurre egiteko erizpidea eta ezagumenaren hutsunea
nabari da, itxurazko gizarte demokratikoa besterik ez dute
lortzen, aldiz, benetako jauntzarkeria dihardutelarik agintean .

Politika, giza/emakume taldeen arazoak eratzeko eta
osotasunean konpon ahal izateko, ezin besteko tresna dugu .
Herri mailan, zenbat eta gehiago urrundu politikaren izatetik,
orduan eta arazo larriago eta itxuagoak sortzen dira .

Gaur egun dirudi, gure gizarte eredu askori begiratuz,
arazoak dakartzen zailtasunei aurre egin gabe ere,
konponduko direla uste dela, hau da, beste batzuk esango
digute zer egin, edo ezer gertatu ez denarena egingo dugu, eta
kitto . . ., horrelako burutazioa da gaur nagusi, eta hori da hain
zuzen ere, hezi eta hazi gabeko demokraziak duen, benetako,
arriskua .

Giza taldeen benetako kezka larria, izate berexi eta
izen abizen propiotik kanpo biziarazteak bultzatu dituena da .
Banakoa, bere gizarte talde izatearen zinua, galtzekotan dabil,
betidanik jakin izan ohi denaren aurrezle edo "a priori"
kolektibo honen hutsunea nabari da . Ezin ezer sortu, berritu
ala hobetu, ezerezen gainean, ezin bait du, zentzurik, eta are
gehiago, ez bait da sortzen ere asmo eta gogorik . Banakoari
ukatzen bazaio berari buruzko informazioa, bere
pentsamendua eraikitzeko ahalmena, iritzia burutzeko
gaitasuna, ezagumena erabiltzeko eskubidea, . . . bereak egin
du, eta zer izango dira bere ondorengoak?. Izan ere, azterketa
honen zutabea, ez da banako bati edo batzuri gerta
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datzaiekenaren bildurra, baizik eta aspalditxo, gizarte oro

harretan berritu beharraren itxuraz, dabilen "mamua" .

Euskaldunok bizi dugun egoera aztergai harturik, .bistan da

"mamua" arazo sakon hau, bikoiztu egiten dela. Ohizko

zentzuan, gizarte erabazale eta atlasetan egoteko baimena

dutenetan ere aski arduratuta badabiltz desnorabide hori

konpondu nahian pentsa dezakegu hortik "kanpo" gauden

beste giza errealitate askok gainditu beharko ditugun

oztopoak, txantxetakoak ez direla izango .

Mundua, natura izate ezberdineko gizataldeak osatzen

dute, baina, elkarren arteko harremanak, batasuna,

berezkotasuna eta jomuga gabe . .., halan-holakoa bihurtzen

zaigunean, hots : ulerezina, kondaira gabekoa, urrats gabeko

gaurkotasun hotsaren aldekoa, burutapen gabekoa, pentsakera

eraikigarriaren aurkakoa, ixiltasun gabekoa, zaratatsua,

zentzumenaren bahitzailea, partaidetza gabeko erabakizalea,

. . . e.a. esan berharko dugu gure izatearen eta izan nahiaren

heriotzan parte hartu dugula . Bistan da, beraz, ingurugiro

honetan, sendia eta ikastetxea bezalako izakundeak krisian

egotea, euren ohizko funtzioak, hots : jakineko balore eta

arauak, igortzeari utzi egin zaiolako eta aldez, ez dago garbi

eta argi zeintzuk diren hezi beharreko baloreak eta zein

erakutsi beharreko arauak, dirudielarik "ezerk ez duela

garrantzi berezirik" ala "denak balio duela", . . . benetako

arazoa hauxe! . Estatuen eskupean sortu eta iraun duten

ikastetxeetan berriz, krisi hau askoz gehiago nabarmendu da,

eskola berak, xede, hastapen, eduki, antolamendu . . . abar

guztiak estatuak jarritakoak izan dituelako, beraz eskola
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egitura mota honetan, gizarte krisia askoz zuzenagoa

bilakatzen da.87
Eskolak, (publikoak zen pribatuak izan) propioki

funtzio berezi batzu izan behar dituzte, ez eta itxu-itxuan
gizarteak ala jabegodunak jartzen dizkionak betetzearekin
konformatuz baizik eta bere izatearen ingurua bien arteko
"sokatira" orekatsu bat eskeintzea iritsi .

3.2.3 IKASTETXEAREN TOKIA GIZARTEAN : EGINKIZUN

MOTA ETA IKASTETXE EGITASMOA

Urrats honetaz jabetzeko, oso egokia deritzogu
Txepetxek 88 "gizarte funtzioak eskolan eta eskolaren funtzioa
gizartean" idazten duenean, hizkuntzaren erabilera eskolarra
neurtzeko eta horretarako, bertan, ikastetxeak hizkuntz
normalizazioa lortzeko bete beharko lituzken funtzioak
aztertzeko eskeintzen dizkigun zenbait argudio .

Extrapolazio bat eginez, guk, berak dion "eskola-
hizkuntza-gizartea" "eskola-hezkuntza-gizartea" ikuspegitik
aztertuko dugu. Lehenik eta behin, jakin beharko duguna zera
igango da: zeintzuk diran eskolaren funtzioak gizartean eta
zenbait faktoren eragipean dagoen, gero hauen arteko
hartuemanen arabera halako edo honelako eskola eredua
sortuko delarik . Jarraian, bere idazkia jarraituz hiztegi

87

88

Ikus :
PEDRO, Fr . (1992). "Tendencias de la educación europea :
Tradición e innovación" Investigación y ciencia aldizkaria . 79-
80 orr .

Op.cit. (199 lb) . "Gizarte funtzioak . . ." .
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bihurtuko dugu, gero, ondoren funtzioaz hitzegingo
dugularik:

Beraz, ikastetxe batek gizartearekin izan behar duen
hartueman eta bertatik jaso behar duen informazioa,
ondorengo hitzen azterketa egitetik ingùcútik eraiki lezakela
diogu:
EGITURA: hezkuntz ereduak

ALDAKETA : norbereugalgarri

KOIUNTURA: ikastetxea

AZTERKETA eta IKERKETA :

- Euskal hezkuntza-hezkuntzaren ezbaia
- Eskola eredua - Irakaskuntza /ikaskuntza iharduera
HEZKUNTZ EGOERA - ESKOLA EGOERA :
kondairarekiko aldaketen legea.

ESKOLAREN BALIOGARRITASUNA
ESKOLAREN INTERESGARRITASUNA
BAIEZTATU, BIDEZTATU, AZALPENA, ONDORIOAK
GIZARTEA - ESKOLA - HEZKUNTZA: Norabide bikoitza
ZEHAZGARRIAK

- Zentrokide
- Osagarri

HEZKUNTZA - BANAKOA - GIZARTEA IKASKETA :

hartuemanak eta elkarekintza
IKASTETXEaren funtzioak

Ondoren, grafiko batean ikusiko dugu esaten ari garen
guztia:
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egitura mota honetan, gizarte krisia askoz zuzenagoa
bilakatzen da .87

Eskolak, (publikoak zen pribatuak izan) propioki
funtzio berezi batzu izan behar dituzte, ez eta itxu-itxuan
gizarteak ala jabegodunak jartzen dizkionak betetzearekin
konformatuz baizik eta bere izatearen ingurua bien arteko
"sokatira" orekatsu bat eskeintzea iritsi .

3.2.3 IKASTETXEAREN TOKIA GIZARTEAN : EGINKIZUN

MOTA ETA IKASTETXE EGITASMOA

Urrats honetaz jabetzeko, oso egokia deritzogu
Txepetxek 88 "gizarte funtzioak eskolan eta eskolaren funtzioa
gizartean" idazten duenean, hizkuntzaren erabilera eskolarra
neurtzeko eta horretarako, bertan, ikastetxeak hizkuntz
normalizazioa lortzeko bete beharko lituzken funtzioak
aztertzeko eskeintzen dizkigun zenbait argudio .

Extrapolazio bat eginez, guk, berak dion "eskola-
hizkuntza-gizartea" "eskola-hezkuntza-gizartea" ikuspegitik
aztertuko dugu. Lehenik eta behin, jakin beharko duguna zera
igango da: zeintzuk diran eskolaren funtzioak gizartean eta
zenbait faktoren eragipean dagoen, gero hauen arteko
hartuemanen arabera halako edo honelako eskola eredua
sortuko delarik . Jarraian, bere idazkia jarraituz hiztegi

87

88

Ikus :
PEDRO, Fr . (1992). "Tendencias de la educación europea :
Tradición e innovación" Investigación y ciencia aldizkaria. 79-
80 orr.

Op.cit . (1991b) . "Gizarte funtzioak . . ." .
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bihurtuko dugu, gero, ondoren funtzioaz hitzegingo
dugularik:

Beraz, ikastetxe batek gizartearekin izan behar duen
hartueman eta bertatik jaso behar duen informazioa,
ondorengo hitzen azterketa egitetik ingitik eraiki lezakela
diogu:
EGITURA: hezkuntz ereduak
ALDAKETA : norbereugalgarri

KOIUNTURA: ikastetxea

AZTERKETA eta IKERKETA :

- Euskal hezkuntza-hezkuntzaren ezbaia
- Eskola eredua - Irakaskuntza /ikaskuntza iharduera
HEZKUNTZ EGOERA - ESKOLA EGOERA:
kondairarekiko aldaketen legea .

ESKOLAREN BALIOGARRITASUNA
ESKOLAREN INTERESGARRITASUNA
BAIEZTATU, BIDEZTATU, AZALPENA, ONDORIOAK
GIZARTEA - ESKOLA - HEZKUNTZA: Norabide bikoitza
ZEHAZGARRIAK

- Zentrokide
- Osagarri
HEZKUNTZA - BANAKOA - GIZARTEA - IKASKETA :
hartuemanak eta elkarekintza

IKASTETXEaren funtzioak

Ondoren, grafiko batean ikusiko dugu esaten ari garen
guztia:



88

	

JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

•

	

EGITURA
ALDAKETA

•

	

KOINTURA

•

	

BALIOA
	 INTERESA

•

	

'4-*> NORABIDE
BIKOITZA

1

1
HEZKUNTZ
FORMALA

I HEZKUNTZA-ESKOLA-GIZARTEAI
ESKOLA

1

	

1

SOZIOLOGIKOKI

	

HEZKUNTZA FORMALA
BEZALA

AZTERTU
IKERTU

(KONDAIRA ALDAKETEN
LEGEA

GIZARTEAN

	

HEZKUNTZA

•

	

FAMILIA

ZERIKUSIAK
KORRELAZIOAK

FORMARIK
GABEKO
HEZKUNTZA

ERAGINKORRAK

FUNTZIOAK

	 HEZKUNTZEREDUAK
	 BERESKURAPENA-
NORBEREUGALGARRI

-ESKOLA

(9 . grafikoa)

1

_) HEZKUNTZ EGOERA I
OREKA

ESKOLA EGOERA

BANAKOA

1
KUNTZ
FORMALA

HUNKIKORRAK

-ESKOLA

IKASKETAK



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

89

"Hezkuntza-eskola-gizartearen" adierazpena azaltzeko
erabili dugun grafikoa irakurtzeak, ondorio gisa, zenbait
argudio kontutan izatea eramango gaitu :
1 . Eskola, hezkuntza fenomenoaren errealitate osoarekin lotu

daitekela uste dugu eta bere oinarrizko funtzio guztiak bete
hots : 89
a) Funtzio eraginkorrak

1 . Eskola egitura, hezkuntza jasotzeko bitarteko
berezia eta hobezina da .

2 . Hasiera-hasieratik, errealitatearen ulerpena,
borobilketa, konszientzia eta elkarpartaidetasuna
bideratzeko gai da eskola, umeengan jakintzaren
kosmoikuspegi bat eratuz .

3 . Eskola (herri sorterri) egitasmo baten kide bizia
bezala ager daiteke, bultzazaile, experimentatzaile
eta motor gisa ez eta berarekin kontatu gabe
ezartzen duten kurrikulum edo beste edozein
edukipean bezala .

4 . Herri mailan, eskola giza elkartean saiesturik egon
behar litzateke, gizarteruntz ibiliz eta bertatik
hezkuntz ahalmen guztiak jasoz bere ikas
prozesuarekin bat egitekotan eta honela hezitzaile
eta eraikitzale papera hartu, ikastetxe inguru erreal
guztiaren hartueman eta bizikidetasuna bultzatuz .

5 . Benetako lanbide gaitasuna hezitzeko eta
banakoaren norabidean tresna egokia izan behar du
eskolak.

b) Funtzio hunkikorrak

89 Ibidem 6-7 orr .
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6. Eskolak "haurraren lasaitasuna (konfiantza) irabazi
behar du", bere intimitate unean jararazi, bere lehen
inguruarekin etengabeko lotura naturala eskeiniz
eta bere laguntza afektibo eta komunikatubeharrak
eten ez daitezen .

7 . Eskola, giza nortasun garapen orekatsu bat
eskeintzeko kapaza izan behar da, sormen
garapena, eta erresponsabilitatea indartuz, betik ere
Txepetxek,90 N.R. KEPPEri jarraituz dion bezala :
guk ere sinisten dugu, ikastetxea : "sentikortasunez
egoera bakoitzaren aurrean azterketa ezbaitsua
egiteko ahalmena garatu behar duela banakoengan,
zalantzan jarri gabe ezer onartuz, ezta ere aurrez
lortu den guztia gaitzetsiz ."

Hainbeste urte eta ordu sartu behar dutenez gero
haurrak ikastetxeetan, norberaren oreka emozionala eta
gizartearekiko antolaketa era zehatza lortzen laguntzeko balio
beharko du benetako eskola batek .

Eskola ezin daiteke gizarteak "une" batean dituen
jokaera, krisi, porrot, prestaketa eskakizun, biziera, . . . abar
ugaltzeko antolatu, hau da, gizartean gertatzen dena eskolan
biziarazteko, baizik eta, giza etorkizunaren norabide
zehatzean gizartea aldatzeko eta bultzatzeko prest egongo
diren banakoak ahal erazi behar ditu eskolak, hezkuntza
ekintzaren bidez .

Gizartean, ez dira bakarrik hezkuntza eta kultura
fenomeno sakonak ematen, beste kezka eta erabaki mordoa
konpondu edo landu behar izaten dira ere, noski. Honetarako

90 Ibidem . 7 or . eta (1990f) . "Los espacios de . . ." 44 or.
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giza emakume argi, trebe eta orekatsuen beharra du gizarteak
eta eskola, hau bideratzeko ezinbesteko bitartekoa dugu .
Eskola ezin da egon "orain dugun gizarte" baten serbitzurako
baizik eta berak eskeini behar du zerbitzua, oraingo
larrialdiak konponduko dituztenak eta datozenei aurre egiteko
erak topatuz . Gizarte krisiak, 91 zuzeneko zerikusia du
eskolan, ekonomian eta politikan, horretxegatik arlo zabal
bakoitzak bere estrategia eraiki behar du, guztien lotura eta
sistema berdinen parte direnaren kontzientziaz lan eginez eta
erabakiak hartuz .

Uste dugu, eta sinistu ere, pertsonaren izate osoa
heziko duen hezkuntza, kulturaren garapena adi jarraituko
duela, eta hizkuntz taldeen garaipena uztartuko duen giza
egitasmo eredua, banakoengan epai zentzua eta iraunpenarena
jorratu eta garatu ahalko duen bakarra izango dela .

Eskolak, egia ba, gizarte krisia areagotu edo argi ta
garbi azaltzen digula, baina norabidea bestea izan da, hots :
gizarte krisia eskola krisia bihurtu izan ohi delarena alegia .
2 . Eskola bera, "egitasmo" izan behar da eta bera kokatuta
dagoen gizarteaz esan dezakeguna, bertan isladatu behar da .

Eskola, izakunde bezala onartzen den errealitatea
dugu . Bere helburu, giza eta teknika ahalbidea, eta
bitartekoak erabakitzen dute erakuntza mota zein joera eta
eraginkortasuna. Eta guzti honi ematen zaion erabilera eta
lortzen dituen helmugak, izango dira gizarte batek berataz

91 Ikus :
GALBRAITH, J.K. (1993) . "La construcción europea debió
empezar por lo social". EL MUNDO egunkaria. 93/2/28, 64 or.
BAKAIKOA, B. (1993) . "Burujabetasunarentzat ." EGIN
egunkaria . 93/5/1, 23 or .
Op.cit ., CERAP (1989).13-20 on .
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hitzegiteko, onartzeko edo gaitzezteko erabiliko dituen
erizpideak .

Hezkuntz izakundea den eskola, nolabaiteko giza
eratzaile papera batetzen du ontzat ematen edo goraipatzen
diren giza jarrera, jokabide eta jokaera hezitzen ahalegintzean .

Egia da gizartea, halako edo nolako giza ereduak
garatzea eskatzen diola eskolari . Baina izakunde bakoitzak
bere ezaugarriak ditu : giza hedapen, herritarren balio eta
asmo, banakoaren giza suspertzaile, nagusitasun moral,
tekniko . . . e.a.-en arabera .

Hezkuntz izakundeak norberaren gizarteko iragana,
kondaira, kultura eta izaera erakusteko toki ezinobeak bihurtu
dira .

Baina, gaur egun gizartean bertan ematen diren
aldaketa ugari eta sakonei erantzunkizun bat emateko, eskola,
hezkuntz izakunde aproposa dela uste dugu eta ezin daiteke
gizarteak mobituko duelakoan egon, baizik eta "bere
egitasmo" bat izan behar du are gehiago, "eskola izakundea"
baino, "eskola egitasmoa" izanez ezagutaraziz . Baldin eta uste
badugu, gizarte beni baten beharra izango dugu, ere . Bataz
beste, hezkuntz ekintza toki den eskola/ikastetxeari, zenbait
hastapen eta lorpen bidera ditzan, hots :
- Gizabanako eta giza taldetasunaren garapena .
- Norberaren sentikortasun eta trebetasun ugari haina

ezberdinak garatu, adierazbide oro harrak heziz : gorputz,
hizkuntza, morala, estetika, adimenezko ( . . .) .

- Banakoaren: giza kontzientzia, sormena, ezagutzen heziketa
eragin, eta ondorioz bizi ekintzarako prestatu
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ahalik eta askatasun zein laguntza mota guztiak luzatu
beharko zaio; ezbaikortasun ireki eta eraikigarria, neurri
edo eta berantolaketarako erabiltzea bultzatu behar
duelarik gizarteak .

Guzti honegatik, ikastetxe egitasmoak, zenbait
eginkizun hartu beharko ditu bere gain gizarte islada diren
arazoak hezi eta irtenbide hezgarriak garatzen ahalegin92 Hau
ZU 'izan dadin, zer eragin mota bidera beharko dituzte

gizarte eta ikastetxeak? ; hots :

92 FERRANDES, E . (1987). Proyecto Educativo para una sociedad
nueva. Madrid : Narcea. 57-62 orr.
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GIZARTEA

* Giza mobikortasuna	
* Giza berdintasuna
* Giza justizia/zuzentasuna
* Gizartearekiko norbere

eritzia bultzatu
* Ereiketa sena
* Objetibitatea subjetibitatetik

* Taldearen balioak ezagutu
gaurko giza aurrerapenarekin
bat datozen edo beharrezkoagoak
gara ahalizateko engaiatu .

* Ani asun kulturala:ohartu	
i ugaritasun edo orokorrean dabiltzan
uste kuantitatiboengandik
gutxietxigabe baizik eta giza
izatea zein sarmen material
ala morala beregoki ahal
izateko egitura kualitatiboetan
oinarritutako gizartea ereiki .

* Langabezia burrukatu .

* Aberri hezkuntz politika:
zabala, ikastetxe eredu ezberdinetara
irekia
funtzionalgotasunari gehiegi lotugabe

- ez da irakaslegoaren babes sindikalarekin
parekatu behar

- lau merkatuaren kudeaketa tresna ez da
izan behar

- Irakaskuntza ahalbidetu egin du, bere
tresna teknologikoa den "hezkuntz
sistema"ren bidez hezkuntzaren
oinarriak (kultura orokorra, gogoeta
aske eta kultura berezia)(*) garatu eta
bermatuz.

(*)93 (10 . grafikoa)
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JKASTETXEA
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Mobikortasun ahalkera-indarra
•

	

Egokitzapen hastapena
•

	

Eskaerekintza bizitu
•

	

Nork bere azterketa hausnar-
ahalbidetu

•

	

Hausnarketa sena
•

	

Gaiekiko tarte edo urruntasuna
hartu

•

	

Norberaren gizarteko hezkuntz
balioazjabetu eta garatu,
banako eta talde partaide bezala
jarrera hartzeko engainatuz .

•

	

Norberaren kultura ezagutu
obetzeko eta ingurune hurbilean
zein mundu zabalean ekinarazteko

•

	

Eskola porrota, ezberdintasun
naturalean bihurtu .

•

	

Ikastetxearen hezkuntz politika:
- Ez da lan merkatura edo pentsamendu
"zehatz" batera norabitua ereiki behar.

- Berak ahalbidetu behar duen hezkuntza
giza garapenari norabidetua izango da.

- Bere lorpena noiznahi eta nupahi
egokitzen edo eta aldaketa beïeganatzen
zein gizarteratzen jakingo duen ikaslea
hezitzea da .

- Aberiaren hezkuntz politikaz gain,
ikastetxean beste giza politika ugari
landu behar dira, beti ere izakunde eta
lanbide ezberdinetan bizkorkoikeria
aldendu nahirik

3.2.4 GIZARTE EGITASMOTIK IKASTETXE EGITASMORA

Gizarte aske eta demokratiko baten zeinua ez da bere
kulturak eta kondairak "aurremugaturik" dituen ibilbideak

93

	

Op.cit. UZTARO . (1993) .
Op.cit., CERAP (1989) . 25-27 orr. eta 115-117 orr .
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urratzea, baizik eta haiek oinarritzat harturik, oraina eta
etorkizuna gaurko eta biharko beharretara norabidetuko duten
gizabanakoak hezitzea. Honetarako ezinbestekoa da
gizabanakoak hausnarketa, azter gaitasuna eta epai ahalmena
garatzea, eta hauxe da, hain zuzen ere hezkuntzaren lana .

Ikaslea ezin da murgilarazi ezagutza itxi eta bukatu
batera, alegia zama astun bat bailitz, honela ulertzen bai dute
askok kultura eta kondairaren izatea ; hau hala izanik ez luke
zentzurik gizarte egitasmoen beharrez mintzatzea, dena
aurretik mugaturik baldin badago . . . Hezkuntzaren izatea,
joanean zein ondorio bezala isladatu daitekenez,
totalismoaren jauntzarkeri aurkakoa da, bai bere hastapen eta
oinarri, zein ikaspide eta helburuetan .
1 . Zer da gizarte egitasmoa

Hezkuntzaren ahalegin nagusiena, esan dezakegu
pentsatzen erakustea dela . Egun dihardun arrisku latza
ordea, bestelako hau sinistean dago : ez da ezer erakutsi
behar, ikasleari, ez dago jokabide aintzindaririk, . . . abar,
baina guzti honen arriskua, banakoa "ondoegon" hutsean
edo giza jauntzarkeriaren, mass-media guztiak areagotuko
duten erizpidetasun ezean uztea da .

Ikastetxea, ezin da helburugabeko izakunde bat izan,
gizarteak norabidetu dezaken zerbait, gizarteko aurregai
eta modak eragin arazten duten arabera . Honelako
ikastetxe batek, gizarteak diona errepikatu besterik ez du
egiten, benetako lan intelektuala garatu gabe gelditzen
delarik.

Hezkuntzak, gizarte zentzutik bermatu behar duen
lehen eginkizuna, askatasuna zer den erakustea da eta
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horretarako nazioarteko kulturak 94 dituen hastapenen
jabekuntza ezinbestekoa da . Askatasunaren beharra eta
sinismena ez da ezereztik eraikitzen, balio batzuetan
oinarritzen dira, aldez . Hezkuntz kalitate ezaren arazoak
eginbehar hau suntsitu eta alferrik galdu besterik ez du
egiten. Kalitatearen95 helburuak, kultura orokorraren
bereskuratzea eskatzen du .

Ez dago gizarterik ez eta kultura elkarterik, hizkuntz
berdin baten bidez euren pentsamenduak adiera ez
dezakenik. Hezkuntzaren papera noski, hizkuntzaren
suntsiketa eta xirotzearen aurka borrokatzea da, bera bait
da pentsamenduaren ardatza .96

Beraz pentsamenduaren hezkuntz egitasmoa : kultura
orokorra, askatasuna hezi eta hizkuntzaz arduratzean
dihardu, hezkuntzaren kalitateaz eta ez kantitateaz (notak,
agiriak, gaindiketa arazoak, azalpen erak, ikasurteen
iraupenez . . .) kezkatu behar delarik .

2 . Hezkuntza, giza egitasmoa .
Hezkuntza bera, giza egitasmo bat da, baina zer da

hezkuntza gizartearentzat?. Hau aztertzeak zenbait atal
kontutan hartzea suposatzen du :
2.1 Administrazioa eta hezkuntza .

Ikastetxea, hezkuntza toki bihurtu da. Hezkuntza, giza
egitasmo bat denez, zerk bermatuko du, bere hedapena

94

95

96

FERMOSO, P. (1992) . Educación intercultural : La Europa sin
fronteras. Madrid: Narcea.
GARCIA GARRIDO, J.L. & . . . (1989). La educación en Europa .
Reformas y perspectivas . Madrid : Cincel .
Op.cit., SIGUAN, M. (Coord.) (1990) . Heuri Giordan "La Unidad
de Europa y la diversidad de lenguas" : 37-48 orr; Lucien Jacoby
"La Comunidad Europea y las lenguas" : 65-73 on.
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"administrazio" bezala ezagutzen den egituraren esku
uzteak? Hau da, garatutzat jotzen ditugun gizarte
ereduetan, administrazioa izaten da, besteak beste,
"hezkuntza formala" eta honen bidez banakoen arteko
"berdintasuna" lortzeko erabiltzen den tresna .
Gizarte mota hauetan, hezkuntza administrazioaren esku
dagoela esateak, administrazioa hezkuntza nazionala
hedatzeko, bitartekari egoki bezala ulertzen dela esan
nahi du. Komeni zaigu hemen, gogoratzea edo eta
jakitea, zeintzuk izaten diran, hezkuntza nazionala
eskuratu eta eskaintzeko antolatzen den administrazio
baten eginbeharrak, banan bana ikus ditzagun :
1 . DEMOGRAFIA. Honen arabera, hezkuntz

egiturak aldakorrak dira . Une eta egoera
bakoitzean erantzunkizun berria, egokiratua, eta
gainera betik kontsentsuatua bilatuz, interes
zuzena dutenekin kontatuz, alegia .97 .

2 .

	

Hezkuntz izakunde administratiboetatik,
hezkuntza eskeintzea, KALITATEZ arduratzea
suposatzen du . Beste guztien gainetik, hezkuntz

Nafarroako eskola maparen inguruko istiluak sortu dituzten kezkak
ikusi besterik ez dago :
(1992). "Sortzen dice que el mapa escolar margina la enseñanza en
euskera" NAVARRA HOY egunkaria 92/12/15, 9 or .
(1993) . "El mapa escolar" . DIARIO DE NAVARRA egunkaria.
93/1/14, "Diario escolar" atalean, 1-8 orr.
(1993). NAVARRA Hoy egunkaria 93/2/23. a) SENAIN, C .
"Mapafobia", 24 or. ; SAINZ DE MURIETA, J. "Reforma y Mapa
Escolar", 25 or .
(1993) . "Las ikastolas de Navarra solicitan apoyo al Gobierno para
aplicar la reforma: Presentaron ayer un Mapa Escolar para la
enseñanza en euskera en toda Navarra". NAVARRA Hoy
egunkaria 93/3/18, 8 or.
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politika bat egitea, giza politikaz arduratzea da
neurri handi batean . Haren helburua, kultura
hoberena gehiengoeri eskeintzea da, ustez bere
ondorioz berdintasuna eskuratu ahal daitekelako .

3 . Beti ere kontuz ibili behar gara, BERDINTASUN
hitzaren irristagarritasunarekin .. Berdintasunak,
desberdintasunak ez areagotzea lortu nahi du,
baina bestalde, berdintasuna ez da baliabideen
homogeneizazioa. Berdintasunaz kezkatzea,
"aurreizatez" arduratzea suposatzen du, errealitate
ezberdinez jabetzea eta hemendik abiaturik, ezerk
etengabe, eskeintza egokiak planifikatzea,
benetako garapena eta giza sarritasun naturala
lortzeko ekintzak bideratuz edo ahalbidetuz .

4 . GIZA MOBILITATEA. Berez, hezkuntz sistema
batek eta ondorioz administrazioak, ez dauka
zergatik "giza mobilitatea" helburutzat hartu
beharrik. Jakin beharko duena zera da, zenbat eta
goi mailako hezkuntza eskuratzeak, aldioro eta
gizarte mailan, elite talde "berriak"98 sortzen

dituela edo sortu behar lituzkela .

5 . LANGABEZIA . Langabezia, lanbide
politikarekin lotu loturik agertzen zaigu, eta ez da
berez hezkuntzaren zuzeneko arazo edo helburua
izan behar, gaur egun askotan ematen edo
agertzen den bezala. Langabeziaren arazoa,
ekonomiaren joan etorrien inguruan ibiltzen den

9 8

	

Ez egonkortasun edo aurrekoen antzeko zentzuan, baizik eta
dinamikotasun eta aldekortasunarenean .



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

99

fenomenoa dugu. Hezkuntzari dagokionez, gizarte
arazo larria, sakona eta bihurria izan daitekenez,
epe luzera ikasleen heziketarekin zerikusia du,
neurri batean hauek etorkizuneko giza
ondasunaren sortzaile izan behar direlako .

6 . Bestalde, hezkuntz nazionala hedatzeak
IRAKASKUNTZA kudeatzea ez eta
irakaslegoaren "statusa", denen gainetik,
defentzea suposatzen du. Administrazioaren kezka
nagusia ezin daiteke merkatua, lana eta
funtzionaritzaren giza erregulaketa zein lanbide
heziketa izan, bere benetako lana eta ardura,
irakaskuntza egitea delako . Hezkuntzaren
etengabeko egokitze bertatik sortzen diren ur
emankorreko isurri gardenak, gehiengoentzat, ez
batzurentzat bakarrik ase egarria adinako bihurtu
behar da .

2.2 Ikastetxea eta hezkuntza
Ikastetxea giza egitasmoaren fenomenoa dugu .
Ikastetxea egitura bezala sortu zenetik gauraino,
gorabehera asko jasan izan ditu . Guk uste dugu, gaurko
gizarteak etorkizunaz hitzegiteko, behar beharrezko
plataforma duela ikastetxea, baina horretarako uste
dugu, edozein erakuntza multzo bezala ezbaia bizi eta
sakon batean bereraikitzen dagoela bere erantzunkizuna .
Ikastetxeak ezin du betirako balio duen jakintza eskeini,
aldez, bere ahaleginak, ikasle bakoitzari, egokitze
gaitasuna garatzen eta bere erara erabiltzen erakutsi
beharko dio . Egun ezinbesteko egokitze horrek, ikasketa
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tekniko eta zatikatu askoren azkena dakar, baino arazo
honen alderik okerrena ez da ahoz aho, begibistan
dagoen gizarte aldakor batean gaudela, ez eta, teknika
zein lanbide joerak daramaten bizkortasuna eta
norabidearen kezka, baizik eta arazoa beste hau da,
guzti hori hezkuntzaz ulertzen den eremutik kanpo
bilatu behar dela. Hezkuntza sistemak bere osotasun eta
zabalero guztian harturik, hau da haurtzarotik-
unibertsitaraino, banakoari heziketa egokiturik
eskeintzen ez badio, zertarako balio dezake hezkuntzaz
hitzegitea, giza egitasmoaren suspertzaile diren
pertsonak prestatzeko, balio ez badu?99

Gaur inork zalantzan jarriko ez luken teknikaren tokia
eta giza osasuntsu baterako dituen abantaiak ezingo dira
egi arrunta eta gehiengoentzako baliogarriak izan,
aipatzen genuen berdintasun zentzuan, lehen eta behin,
teknika hori erabili eta teknika hortaz baliatu behar
diren gizabanako zein gizarteak gizatasun zentzuan
norabidetzen ez badira . Hezkuntzaren bidez, banakoa
bere jatorriz, izatez eta izan nahiez jabetu arazi behar
da, gero horiez gizabanakoz osaturik dagoen gizarteak
jakingo bait du zer eta zertarako balio eta erabil
daiteken teknika, informatika eta abarl 00 .
Hezkuntz izakunde guztiak, hezkuntz eremu berezi
bezala onartzen direnez, orokorrean edozein giza talderi

Oso interesgarria da ikustea Op .cit., OTEIZA, J . (1972)."Un
modelo . . ." .
Op.cit., CERAP . (1989) . 107-108 orr.
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dagozkion hiru eginkizun nagusi, hezkuntz ekintza,

eduki eta bideragarri bihurtzen saia behar dira, hots :

1 . Loturadun pentsamentua eraiki . Ez dugu ezer

gehituko esatean, giza talde bakoitzaren

hizkuntza, hezkuntzaren lehen urratsak

eraikitzeko zein benetako giza etorkizunaren

kezka bereganatzeko tresnarik baliogarriena

dugula. Hauxe da hori hain zuzen ere euskarak,

beste hizkuntzekin batera euskal gizarte zein,

inguru hurbil eta urrunekoentzat, osagarritasun

zentzuan, eskeintzeko duen altxorrik nagusiena .

2 .

	

Kultura orokorra hedatu .

3 .

	

Kultura espezializatua eskeini .

3.2.5 IKASTETXEAREN HEZKUNTZ EGITASMOA : AZALPENA,

KONDAIRA ETA IRTENBIDEAK

a) Hezkuntz egitasmoa ikastetxearen ikuspegitik: azalpena

Gure 1 . grafikoaren eskema jarraituz, ikastetxea,

Eskola erakuntza denez, eta bere barne eraketaren berri

ematen ari garenez, esan "hezkuntz asmoa" izeneko agirian

jaso behar diren "hastapenak" eta "ezaugarriak": hezkuntz

inguru, ikastetxearen nortasun izatea, hezkuntz helburu eta

ikasle mota e .a. arloak osatzen dutela bagenion, orain guzti

horiek "helburu" bihurtuko dituen agiria "hezkuntz

egitasmoa" deitzen zaio.

Helburu hauen finkapena, hezkuntzaren zenbait

eremuetara egokitzean datza:

1 . Pedagogiarena
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2. Administrazioarena
3 . Izakunde berarena
4. Gizapartaidetza eta zerbitzuetara
hain zuzen ere .
Beraz, hezkuntz egitasmo baten burutzapena

ikastetxea osatzen duten hezkuntz elkarte osoaren artean egin
beharko da, baina eraginkortasuna lortzearren, egokiena
jotzen den talde ordezkaritza bat hautatuko da .

Ikastetxeko Hezkuntz Egitasmoa (IHE), ikastetxe
bateko lanaren abiapuntua da . Bertako hezkuntz elkartea
ordezkatzen dutenek, (IHE) idazterakoan egin behar diran
lehen galdera, hauxe litzateke : -gure ikastetxeko "hezkuntz
asmo nagusiak" (IHA) zer diote?
- Dugun eskola mota izanda, nola eratuko dugu hezkuntz

ekintza oro har, eta irakaskuntza-ikaskuntza lana,
zehazki?

- Zeintzu dira lortu nahi ditugun xede eta helmugak?
- Zer motako ikasle hezi behar dugu?
- Zer nolako giza/emakume eredu nahi dugu garatu?
- Zertan bereizten gara, beste ikastetxe ereduetatik?

Hemen esan nahi dugu, beste arlo edo hezkuntz
erakuntza bati dagokion beste gai ugarietan bezalaxe ikastola
izenez ezagutzen dugun ikastetxe errealitate, aurreko galdera
guzti horien ingurutik kezkaturik jardun duela, hasiera
hasieratik beti ere euskal izate eta gizartearen ikuspegia
isladatu nahirik . Besteak beste, Euskal Herrian dihar ditugun
beste ikastetxe ereduetatik bereizgarri nagusia den
euskalduntasuna, bertakotasuna nabarmenduz.
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IHE-ak biltzen dituen agiria, hezkuntz asmoen edo
IHE-n laburpen bat suposatzen du eta hau gauzatzeko,
hezkuntz elkarte osoak (guraso-ikasle-irakasle-zuzendaritza-
teknikari-ez dozente), ulertu eta talde bakoitzak bere ekintza
bideak argi eduki ditzaten, gutxiengo egitura baten beharra
dute .

Hezkuntz egitasmoa, alde batetik urrun eta hurbileko
lana aurreratzean aukeratu dituen norabide urrats
garrantzitsuenak azaltzean datza; bestetik berriz ikastetxearen
hezkuntz etorkizuna, hobea, egokiagoa, egoera aldakorretara
moldatua, ( . . .) e .a. sortzean datza, IHE . Eta guzti hau, burutu
ahal izateko, hezkuntz elkarte osoa kontutan hartuko duen
ordezkari edo lan taldea antolatzea, ezinbestekoa da .

IHE-ren bidez, sinisti, uste eta nahi dugun ikastetxea
martxan jartzeko, ekintza bide trinkoak eskeini behar ditugu,
ikastetxearekin zerikusia duten guztiak, bere betebeharra eta
tokia izango dutelarik . Grafiko baten bidez azalduko dugu
IHE-ren ibilbidea deritzoguna :
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HEZKUNTZ LANA

URRUNEKO
HURBILEKO

URRATSAK
BIDERATU

BIDE

1
IKASTETXEKO AZPIEGITURA

OSOA ORDEZKATUZ

NOLA

HEZKUNTZ ETORKIZUNA

HOBEA
EGOKIAGOA
MOLDAGARRIA

SORTU

I XEDE BERDINETARAKO ADOSTASUNA LORTUZ

(11 . grafikoa)

Hezkuntz egitasmoa urrun hurbileko lana aurreratzean
datza, zein norabide eta zeintzuk izango diren aukeratutako
bide garrantzitsuenak azalduz . Etorkizuna, -hobea egokigoa
dagokionegoa . . .- sortze edo asmatzean dago, honegatik da
oso bidezkoa, hezkuntz elkartea oso ordezkaturik egotea
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bertan. IHP-ren bidez, sinisten dugun, uste eta nahi dugun
ikastetxea martxan jartzeko ekintza bideak eskeini behar
ditugu, honela ikastetxearekin zerikusia duen guztiak bere
betebeharra izango duelarik . Grafiko baten bidez azalduko
dugu IHP-en ibilbidea, deritzo dioguna :

IHP

ETORKIZUNARAKO
URRATSAK BIDERATU

B E

í
IKASTETXEKO EGITURA OSOAZ

NOLA

	 I	
XEDE BERDINARAKO ADOSTASUNA LORTUZ

(12 . grafikoa)

Hezkuntz egitasmoa, hezkuntz asmoetatik darion
filosofia ekinarazteko eskeintzen den ageri pedagogikoa
dugu. Hezkuntz asmoen ardura, ikastetxeko jabego eta
hezkuntz elkartearen esku izaten den ohi bezala, hezkuntz
egitasmoa, ikastetxeko partaide diren guztien eginbeharra da,
bertan, beraz ikastetxeko atal guztiek ordezkaturik egon
beharko dira: guraso, irakasle, ikasle . ( . . .), honela guztien
iritzi, kezka eta ardura jasoko duen agiria izango dugu
hezkuntz egitasmoa .
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Beste alde batetik, hezkuntz asmoak
iraunkortasunaren zeinua du, hezkuntz egitasmoa berriz,
urtero egin behar den agiria dugu, aurreko guztiek erabilitako
abiapuntu eta ondorioen azterketak balio handia dutelarik .

Ikastetxe bat, hezkuntz egitasmo berri baten aurrean
topatzen denean eta horretarako antolaturiko taldeek eratzen
direnean, bi motako hausnarketak kontutan izan behar ditu .

1 . Aurrebaldintzak :
1 .1 Hezkuntz egitasmoa, ez da ez teoriko ez praktikotzat

jo behar den agiria, baizik errealitate zehatz bat
adierazi nahi duen tresna .

1 .2 Ikastetxe baten izatea eta inguruarekin izan behar
dituen loturak ongi mugatuak egon behar dira W-n .

1 .3 Hezkuntz egitasmoa idatzi eta irakurtzeak, hainbat
galderei erantzuna topatzea suposatzen du : nola,
nolatan, zeren bidez ( . . .) . Agiri mota honek ez du,
ikastetxeak izan nahi duenari (hezkuntz asmoen
ardura, bestalde) erantzungo baizik eta ikastetxe batek,
ikasurte baten zehar lortu nahi duena azaltzen saiatuko
da, ikastetxearen kurrikuluma diseinatuz eta egiten
diren eskaintzen arteko lotura eta arrazoiak
argudiatako ditu, aldez .

2 . Burutzapen edo baldintzak propioki :
Hezkuntz egitasmo bat aurrena atera behar duten
ordezkariak, txosten edo agiri mota hori burutzeko,
ezinbestekoak diren baldintzen beni izan beharko dituzte
abiapuntutzat, nahi den bezalako agiria sortzekotan :
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2.1 Ikastetxe baten barne izatearen errealitatea menperatu,

honetarako ongi informaturik egon beharko direlarik

hezkuntz egitasmoaren arduradunak, hots :

eskola egituraren aukera ;

ikastetxeek hezkuntz elkartearen nortasuna,

ezaugarriak, gatazka uneak, hezikidetzarako bideak,

pizgarritasuna; balioen, uste eta erabilerak,

askatasunaren irudi eta adibide zehatzak, barne

arautegia ( . . .) ;

irakaskuntza-ikaskuntza ardura dutenen kezka,

beharrak, asmoak, nahiak, ( . . .) ;

teknologia ingurua eta ikastetxearen etengabeko

egokitzapen beharra, ikastaro, berrikuntza, ( . . .) ; eta

azkenik

ikastetxe baten ibiltzen diren paper-agiri guztien

balio, garrantzi, zeren islada diren, zer adierazten

duten, nola arakatu eta zihuragiri bihur daitezken

( . . .); ikastetxearen iraupen eta eraginkortasuna

bermatzeko, kanpo zein barne administrazio

egiturak duen zerikusia hausnartu .

2.2 Neurri batean ikastetxearen hezkuntz inguru ofiziala

eta ez-ofiziala aztertu eta jabetu : legeak, nortasun

juridikoa, jabegoa ezagutu, ( . ..) orokorrean gizarte

hezkuntza eta kulturaren beni edukitzea litzatekela

bere kezka.

Bi atal hauek, ikastetxe bateko bizi osoa norabidetzen

dute, erakuntza bakoitzak hezkuntz egitasmo pizgarri eta

benetan eraikigarri bat izan dezan, atal horiek dioten

informazio eta eremuetatik bere nortasun, ezaugarri eta
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asmoen arabera, zenbait arlo, bereziki, garatzen saiatuko da .
Honetxegatik, hezkuntz egitasmoan, ikastetxe bateko
errealitate osoa kontutan hartu behar da . Beste era batera
esanik, ikastetxearen arlo egiturala, teknikoa, psikosoziala eta
administratiboa aztertu behar da, (THE baliozko egitamu bat
bihurtzeko, arlo bakoitzarekin zer ikusia duten banako guztien
kezka eta asmoz hitzegin eta baterabide bat topatzen saiatuz .

Orainarte azaldu duguna, hezkuntz egitasmoaren
azalpena egiteko izan da, hau da, bere izateaz jabetzeko, baina
aldi berean zenbait galdera erantzuteko ere, balioko digu, hala
nola :

- zer da hezkuntz egitasmoa?
- nortzuk egin behar dute?
- zertarako balio du?
- nola egiten da?

Bestalde, orain eta hemen, ez dugu uste, hezkuntz
egitasmoaren adigai honen inguruko epistemologia zehatz bat
lantzea beharrezkoa denik, eskuartean dugun lana burutzeko .

b) Kondaira
Gure ikastetxeak, sortzetik gauraino, hezkuntz

egitasmo agiria idazterakoan, aipatu dugun lehenengo
baldintza multzoarekin dituzte arazoak .

- Nork egindako hezkuntz legeak bete behar dira?
- Zein dira gure ikastetxeak eta zein euren ezaugarriak?
- Nolako eremu eta mugak dituzte, hezkuntzak berak

isladatzen dituenak ala gizarteak jartzen dituenak?
- Gizartea eta hezkuntza bai kultura atalak, formalki

ulerturik, ikastearen bidez garatzen dira, baina gure
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herriko ikastetxeetan, euskal gizartearen nortasuna

adierazi erazten ote da?

Nola sortu gizarte eta ikastetxearen artean lotura erreala,

elkar ordezkatzen ez badira?

Honelako galdera-esaldi luzeak egiten jarrai genezake,

baina hemen adierazi nahi duguna zera besterik ez da :

ikastetxe batek, bere hezkuntz egitasmoa errotzeko, edo eta

aurrez dituen burutazio eta abiapuntuen sendotasuna

finkatzeko, jakineko "galdera" batzu ingurutik, bere erantzun

propioa egonitzetik lortuko duela .

Gure hezkuntz kondairan zehar, eta izakundetza

arlotik harturik, benetan aipagarria eta neurri batean,

eredugarria izan den berrikuntza, ikastolaren erakuntza,

antolakuntza eta garapena izan dira .

Gizarte formal eta ofizialaren babes gabe sortu zirenez

gero, eta nolabait jarraitzen ere( . ..), oso ulergarria da

baieztatzea ikastolak, ez daudela aldendurik hezkuntz

egitasmoaren izate eta balioz . Baina, ikastolak, Eskola

erakuntza teoria harturik, barne egituraren baldintza, asko

landurik eta garaturik sekula ere bukaturik, izan arren,

egiazko hezkuntz egitasmo batek eskatzen duen bezala,

ikastetxearen inguru formal zein ez formalarekin ere, lotura

sendo bat behar dute eta kanpo egitura honen aldagai

burokratikoaren "izatea" aldatzen ez bada, betik ere, ikastola

inguruko hezkuntz mugimendua, ezingo da, euskal gizarteak

gaur duen, hezkuntz egitura eraldatzeko, balioko, hau da

euskal hezkuntz aintzak duen egarria, ezingo da ase! . Kanpo

eta barne baldintza hauen arteko oreka, ikastetxearen
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hezkuntz egitasmoa eraikitzeko baldintza bihurtzen da ere,
bere joan etorri guztia, norabidetzen dutelarik .

Orokorrean, gaur egun, gure herrian diharduten
ikastetxe mota orok, bermatzen ote dute gure gizartearen,
kulturatik gizarte bateko ondare osoa bezala ulerturik) darion
hezkuntzak, bizi behar duen errealitatea?. Gure gizartearen
izenean eskeintzen zaizkigun bi hezkuntz sistemak, bata
Espaina estatuko hezkuntz sistema EEHS eta Frantzia
estatuko bestea FEHE alegia, ezin dituzte gure errealitate,
uste eta aintzindaritza beharrak ase . Era berean, dihar duten
hezkuntz legeak agian, guk nahi edo ahalko genitzuken eskola
ereduak bermatzeko ez dute balio, eta espreski, oraingoz
daukagun euskal ikastetxe eredu bakarra, ikastola da .

Hezkuntz egitasmo eta hezkuntz osoaren zailtasun eta
ezin nagusiak euskal hezkuntzarekiko, eskola erakuntzaren
ingurutik edo gizarte formaletik datozenak direla esan behar
dugu . Barne garapenaren aurrean, ikastolak lortu duten
trebeziari esker, hezkuntz inguru ofizialetik sortzen diren
hezkuntz lege eta eskakizun berrien aurrean, ez dira izutzen,
ezinezko ardurak gainera eroriko balitzaizkieke bezala .
Adibidez, Espainako estatu mailan "LOGSE" lege berria dela
eta, hainbat adigai berri sortu dira, hots : hezkuntz egitasmoa
bera, ikastetxeko curriculum diseinua, urteko plana, oroitegia,
ebaluaketa kualitatiboa e.a ., hitz hauek formalki ezezagunak
izan arren, ikastolak, bere izateak ala eskatu duelako,
dagoeneko aski landuak eta eduki aldetik, ezagunak zituen .
Ikastola izenarekin sortu, eta oraindik ere sortzen ari direnl 0 l

101 (1991) . Ikastola de Lodosa: "Ocho alumnos estudian por vez
primera preescolar en bilingüe" . NIE-Nafarroako ikastolen
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ikastetxeak, hezkuntz asmo orokor eta zehatz batzuk lortzeko
jaio dira, eta honetxegatik, bere barne baldintzen eraketak
eskatzen duen lan trebezia, ez da dudamugakoa izaten .

Beraz, esan dezakegu, eskola egitura mota honen
barne arazoa, alde batetik lanaren helmuga berak daraman
filosofi eta xedeak daudela eta honek eskatzen duten
antolaketa, berrikuntza, eguneratze, girotze, eragiketa e.a .,
dagoela bestetik berriz, euskal gizarte errealaren aurreuste eta
gaurko errealitateak eskatzen duen egokiratu beharretatik
dariona dela .
d) Irtenbideak

Hezkuntz egitasmoa tresna baliogarria izateko,
ikastetxe eta gizartearen arteko elkar onespena behar da.
Aipatu ditugun baldintzatatik, lehenengoaren oztopoak direla
eta, ez ditu ezabatu eta trunkatu behar ikastetxe baten barne
ahaleginak. Ezin da onartu, ikastetxe batek gizarte inguruaz
kezkatzea eta bertatik eskatzen zaion guztia ahalegin eta
trebeziaz lortzen saiatzea, gizartea berak ere, horrelako
erantzunkizunik ez badu eraikitzen ikastetxearekiko .

Euskal hezkuntza, euskal gizarte osoaren zeregina da,
gizarte arazoa orokorra berz, ez eta bakarrik, honen
kontzientzia dutenena . Gure gizarteari falta zaion hezkuntz
malgutasuna, besteak beste, gizarte formalak eraiki dituen
egitura motatik datorkio, hauetan ez baita gure gizartearen
errealitatea, isladatzen, aldez gure gizarte izate propioaren

elkartea. NAVARRA HOY egunkaria . 91/11/18, 13 or. Ibidem :
Kortes (NIE).
(1991) . Donaixtin ikastola : "Oztibarrekoa, Iparraldeko ikastola
txikienetakoa" SEASKA-iparraldeko ikastolen elkartea .
IKASTOLA aldizkaria, 1994ko otsaila, 30 zk., 18-19 on.
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eredua abagune, bazterturik edo saiesturik hartzen delarik,
beste gizarte eredu batzuk egitura bihurtuz .

Beraz, ikastetxeetatik oro har etaikastola eredutik
batik bat, gure hezkuntz ahalegineten jarraitzea, gizartea
inplikatzea suposatzen du, gure asmoa ez bait dago
guregan, baizik eta gure herriko biztanlego eta
etorkizunean nahiko genuken gizartea eraikitzean . Gure
gizarteak behar duen, nahi luken eta zor zaion hezkuntza
eskuratzeko gutxienez hiru alorren arteko hartueman eta
hitzarmena lortu beharko dira :
1 . gizartearena,
2 . ikastetxe eredu eta hezkuntz mota guztietako

ordezkariena, eta
3 . hezkuntz administrazioarena .

Ondorioz, hezkuntza egitean, kultura eta gizarte
formalaren arteko lotura errealago bat dagoela somatuko da .
Izan ere hezkuntzak gizartearengandik, bi motako
erreferentziak jaso behar ditu :
a) zientzia eta ikerkuntzen aurrerapenetatik dariona, hots,

antropologia, kondaira, soziologia, filosofia eta psikologia
batik bat, eta

b) gizarte baten, eguneroko bizitzan zehar elkar onartu zein
eztabaidatzen diren kezka, uste, zinu, erizpide, aburu,
galdera, erantzun, gertakizun, norabide ( . . .), edo, entzun
ikus bitartekoen bidez jakin ez dezakegun hori .

Ikastetxe eredu ezberdinak, gizarte baten benetako
hezkuntz asmo eta nahiak isladatzen dituzte . Hezkuntza
irudikatzearen ondorio errealak dira, alegia . Gizarteen
eboluzio arabera, ikastetxe eredu motak sortu egiten dira .
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Euskal Herriak behar duen euskal hezkuntzaren oreka, dihar
ditugun ikastetxe eredu guztien elkar lana eskatzen du :
pribatu, publiko edo beste . . . izan . Gure hezkuntzaren
bereskurapen eta berantolaketa ez da, soilik, ikastola edo
eskola publikoari bakarrik dagokion zerbait. Ikastetxe eredu
ezberdinetako ordezkarien arteko hartuemanak ezinbestekoak
dira, gaur bizi dugun itxumen eta iruzur hontatik irtetzeko .
Euskal Herriak, euskal hezkuntza era askotara berma lezake,
beste edozein herrialdeetako giza talde antzera, bakoitzari
egokienak deritzaion ikastetxe eredu eta hezkuntz mota
sortuz :
ikastetxe :

	

- laiko ;
- erlijioso ;
- hizkuntzatan oinarriturikoak ;
- esperimentalak ;
- ekologistak ;
- giza harremanetan finkaturioak;
- publiko ala pribatuak ;
- e.a .

eta honek, giza kontsentsu eta jakitunen arteko harremanak
erabakiko luketen eredu herritar ala jabedun publiko-pribatu,
zein, asma daitezken beste batzutan eraldatu daitezke . 102

102 Ipar Ameriketako "hezkuntza eta Ikastetxe ereduez" jabetzea oso
interesgarria da gure auzirako .
Op.cit., HUSEN, T. (1979). II . atala "La internalización de la
educación" 73-108 orr.
Ikus :

Op.cit ., BARBERA ALBALAT, V. (1988) .
Op.cit., SAENZ, O. (1985). 432-440 orr .
Op.cit., FERRANDES, E . (1987) .
ETXAGUE, X . (1991) "Ikastetxeko hezkuntz proiektua" .
Eztabaidagaiak . Donostia : Gipuzkoako Ikastoletako Irakasle
Elkartea . 1-4 orr .
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Bestalde, "gutxiengotzat" joko genituzken aurreuste hauek,
benetakoak izateko, hau da, irudikatu diren "hezkuntz asmo"
batzu herri ala jabego egituran emateko izan . ..) ikastetxe
eredu erreal batean bihurtzeko, eta beste batzuetatik bereziko
den "hezkuntz egitasmo" bat bideratzeko, ez eta beste
ikastetxe batzun aurka joateko edo ukatzeko, ezinbestekoa da :
1 . gizarte (soil, elkarte zein jakitun edo ikerlari aske . . .)

hezkuntz administrazioko teknikari eta beste ikastetxe
ereduen arteko onespena jasotzea,

2 . barne egitura sendo, irekia eta ulergarria garatzea baldin
eta trebea izango den hezkuntz egitasmoa,
profesionaltasun, gaurkotasunez eta giza aurrerapenaren
bidetik urratu nahi bada . 103

Azkenik, administrazioaren eskuharmena begibistakoa
da, mundu zabaleko hezkuntzaren berri menperatu, eta bere
ardurapean duen gizartearentzako ahalik eta ondasun zein
oreka aberasgarriena topatzen saitu beharko da . Herri eta eta
hiritar guztiek onartu edo ez, hortik sortu den egitura da,
hezkuntz boerea edo administrazioa . Hezkuntzak, kultura eta
hizkuntza politika ditu zeregin eta ekintzabide, eta horrek
bizirik eta aldatzen dihoan gizartearekin etengabeko
harremana eskatzen du ; ildo beretik ulertu behar delarik,
hezkuntz toki berezi diren ikastetxeekin eduki behar den
lotura, ere . Azken baitan, hezkuntz administrazioa bera, lehen
agertu dugunaren bultzaitze sutsu eta interesatuena izan behar
litzateke, baldin eta bere egiturak behar duen
iraungarritasuna, eraginkortasunez garatzea nahi badu .

103

	

Op.cit., HUSEN, T. (1978) . IV . atala "El futuro" 167-227 orr .



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

115

3.3 IKASTETXEKO BARNE ARAUTEGIA

3.3.1 ZER DA IKASTETXEKO BARNE ARAUTEGIA

Hezkuntz asmoak IHA, ikastetxea nolakoa den
azaltzen digute, hezkuntz egitasmoak IHP berriz,
hezkuntzarekiko eginbeharrak eta barne arautegiak IBA aldez,
ikastetxe bateko antolakuntza eta barne egituraren
funtzionamendua bermatu nahi duen agiria dugu, bere funtsa,
ikastetxea osatzen dutenen hezkuntz elkartearen hartuemanak
eta bizikidetza hobetzea da. IBA-n, ikastetxeko lanaren
mugak eta administrazio kudeaketa guzti jakinaren gainean
egotea da bere kezka orokorra .'

Honetaz gain, beste batzuk uste dute, IBA-n lege
araudia ere jaso behar dela . Guk, berriz, beste batzuk bezala,
bi arrazoi ditugu horrela ez dela usteko, baizik eta IBA
ikastetxeko lana zein administraritzaren arteko loturak eta
esparruak azpimarkatzeko bestetako, ez dela erabili behar
esateko :
1 . Esan liteke, IBA baten barne, lege araudiak edo azalpen

juridikoak ez ditezkela bereziki landu behar zeren eta
herrialde bakoitzak ikastetxearen gain "hezkuntz lege
nagusi eta orokorrak" deiturikoak dituelako . Adibidez
Espainia Estatuan LODE eta LOGSE e .a . 105

104

105

MARTIN BRIS, M. (1988). Organización escolar (Plan Anual y
Memoria del Centro) . Madrid. Escuela Española S .A. 257-262 orr.
Op.cit., BARQUERO, V . (1987) . El reglamento ( . . .)
LODE-LEY ORGANICA DEL DERECHO A LA EDUCACION .
(1989). Textos legales . Madrid : Boletín Oficial del Estado/M .E.C.
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2 . Bestalde, gure hezkuntz nazionala aldarrikatu nahian
eraiki diren ikastetxeetan, kontu izan beharko da, gauza
bat dela, hezkuntz legediak zer diren jakitea, edo gure
gain ditugun legeen zergatia ezagutzea, eta beste bat zer
ezberdintasun dauden gure inguruan diharduten herrialde
batzuren hezkuntz legedi artean, adibidez. Beti ere guk
egingo genituzken aukerak ezagutzen joateko .

Askotan, IBA-z mintzatzean, gehienetan ikasleari
dagokion zerbaitetaz pentsatzea da, ikaslearen arautegiaz ari
garela emanaz . . ., baina ez da horrela, noski . Ikaslearen barne
arautegia, 106 ikastetxeko IBA-ren atal bat da, orokorrean, eta
irakasle/ikasleen arteko jokaerak mugatzeko eta bideratzeko,
zein gurasoekin lotura egoki bat edukitzeko, oso baliogarria
dugu atal hau . IBA berriz, bertako partaide diren, hezkuntz
elkarte osoaren eginbehar eta eskubideak arautzeko erabiltzen
den agiria dugu .lo 7

Ikastetxeko barne arautegiaren azken helmuga,
funtzionamendu antolatu bat topatu eta bermatzean legoke .
Bestalde jakin behar dugu IBA ikastetxe eredu eta izatearen
arabera ezberdina izan liteke edukietan, nahiz eta landu behar
dituen atalak, edozein ikastetxe motari dagozkion .

106

107

LOGSE. LEY ORGÁNICA DE ORDENACION GENERAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO . (1990). Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Op.cit., ISAACS, D . (1987) . "El reglamento de alumnos" . 135-143
orr.
Op.cit., MARTIN BRIS, M. (1988) . 117 or .
LORENZO DELGADO, M . & SAENZ BARRIO, O. (1993) .
Organización escolar : Una perspectiva ecológica. Alcoy: Marfil .
MOLINA GARCIA, S . "El alumnado" . IV . atala, 91-144 orr .
GARCIA HOZ, V. & MEDINA, R. (1987) . Organización y
gobierno de los centros educativos . Madrid: Rialp . "Trabajo,
convivencia y disciplina", 271-286 orr.
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Gure ahalegina berriz, IBA-k duen izate, garrantzi eta
beharraz jabetzean legoke .

Ikastetxe pribatuetan, IBA, jabegoaren esku eta berak
uste duen hedapenean egongo da . Euskal hezkuntza,
gehiagotan aipatzen ari garen ildotik, IBA-ri bere aurreusteen
araberako berezitasunak eskatu behar dio, ikastetxeko bizi
osoaren ardura eta bermaketa bertan isladatuz .

IBA agiriak bete behar duen funtzioa betetzeko
zenbait atal lantzea suposatzen du . 108 Baina orokorrean IBA
eraikitzeko, IHA-etatik isurtzen duen zenbait puntu jakin eta
horien arabera araubideak egitea suposatzen du :

Ikastetxeko hezkuntz asmoak, ikastetxeko barne
arautegia egin behar dutenen gida eta abiapuntua izaten da .
Guk hemen 3 .1 puntuan aztertu duguna kontutan izanik,
orokorrean jakin badakigu, hezkuntz asmoak, ikastetxearen
zinua, asmoa eta nahiak irudikatzen dizkigutela, bai ikastetxe
publiko zein pribatuak izan . IBA-ren barne filosofiaren muga
berriz, ikastetxeko jabegoaren eta zerbitzua ematen dutenen
erlazio arabera, bereiztu egiten da .

3.3.2 IKASTETXEKO BARNE ARAUTEGIAREN EREMU

ZABALA

Beti ere, hezkuntz asmoak era batekoak ala
bestelakoak izan, IBA, ikastetxeko hezkuntz elkartea osatzen-
duten guztien, kidetasuna bideratzeko balio duen tresna dugu .
IBA-ren eremu legala, ikastetxe batek jarraitzen duen
hezkuntz sistema inguruak ezartzen du . Hau da, Dinamarkan,

108

	

Op.cit . .BARQUERO, V. (1987) .
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Bretaina Haundian, Grezian, ( . . .), e.a. dituzten eremu legalak,
antzekoak izan ditezke, hezkuntzak duen unibertsaltasun
zentzuan, baina gizarte batek egiten dituen interpretazioaren
arabera bereziko dira. Hain zuzen ere, euskal ikastetxeak
antolatzen direnean euskal hezkuntza bat eskeintzeko, bi
estatuetan sakabanaturik gaudenez, bakoitzak bere lurralde
"ofizialean" diharduten legeak kontutan izaten ditu . Adibidez,
Espainiako estatuan, IBA idaztean, Konstituzio, LODE. (ley
orgánica del derecho a la educación), Errege dekretoak . . .
e.a. 109 kontutan hartu behar dire, zenbat eta "publikoagoak"
izan orduan eta mugatuago, hots :

•

	

27.3 Art. Konstituzioa
* LODE, 15 art .
•

	

Abenduaren 18ko 2376/85 Err.D.
•

	

1986ko martxoaren 18ko. O.M.
•

	

1987ko otsailaren 13ko idazkaritzaordeko norabideak
•

	

Abenduaren 18ko 2376/85ko Err.D . 61, 62, 66 Art .
eta uztaileko 2ko 12/1987ko legea
•

	

Abenduaren 18ko 3275/1985 Err.D. eta 1987ko
martxoaren 12ko O .M.
LODE, 55 eta 57 artikuluak
LODE, 22 eta 52 artikuluak
LODE, 42 .1 j eta 57 1

3.3.3 IKASTETXEKO BARNE ARAUTEGIAREN EGITURA ETA

EDUKIAK

109 Op.cit ., MARTIN BRIS, M. (1988). 260 or .
Op.cit., LORENZO DELGADO, M . ( . . .) (1993) . RODRIGUEZ
ROJO, M. "Asociación de padres y participación comunitaria."
141-148 on .
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1 . Aurreusteak
IBA ikastetxeko barne egokitasunerako arau multzo

bat denez, orokorrean bere inguruan diharduen
legislapenarekin zer ikusia du, bai ikastetxe mota eta eredu
antolatzerakoan zein landu beharreko lerro nagusietan . Baina,
honetaz gain, IBA hezkuntz elkarte baten nortasuna eta
ezaugarri zehatzak bideratzeko balio behar du .

Beraz, esandakoa kontutan harturik, jakin badakigu,
ikastetxe bateko erakuntza lana, oso bihurria eta korapiltsua
bilakatzen dela, are gehiago bere barne egitura guztiaren
eguneratze ildotik ibiltzen bada . Besteak beste : antolakuntza
teknikak, planifikazio, koordinazio, zuzendaritza eta kontrola
ekiteak . . ., ikastetxe bakoitzaren berezitasunetatik abiatzea
suposatzen duenez, IBA eraikitzea eta eskuratzea, lan tresna
ezin hobea edukitzea da .

IBA-ren eduki eta egitura nahiko orokorra izan
daiteke, edozein ikastetxeentzako modukoa, baina guretzako
auzia, euskal hezkuntza bideratzen duten ikastetxeentzat,
alegia, bi eratakoa da :
a) IBA agiria hezkuntz elkarte osoak ezagutu eta onartu

beharra ote? . Erantzun zein erabilgarritasun ezberdinakin
topo egingo dugu, ikastetxe eredu arabera . Orokorrean
jabego pribatu zein publikoak dituen usteen arabera
ibiltzeko idatziko da IBA .

b) Euskal ikastetxeak bere ekarpen bereziak egin beharko ditu
honetan ere, batik bat kontutan harturik legedi aldetik bete
beharrean dagoena alegia, ez direla jatorri eta helmuga
gabeko legeak . Bestalde ikastetxeko, egitura
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funtzionarazteko ideiak, malguak baina ongi oinarriturioak
izan behar direla eta azkenik edukiak, ekarpen eremu
zehatzak bideratzeko baliodunak izateko, arlo eta zehar
lerro ezberdineko eduki kontzeptualak, prozedurak, jarrera
eta balioak, ezagutza soziala menperatzeko egokituak izan
beharko direla.

2 . IBA idazteko gida eredu bat .
Besterik gabe, aipa dezagun IBA betetzeko

proposatuko dugun gida eredu bat, eta euskal hezkuntzaren
ildotik harturik zer nolako lana eta irakurketa suposatzen
duen :
LEHEN ATALA: IKASTETXEAREN HASTAPEN ETA
HELBURU OROKORRAK HEZKUNTZ ELKARTE
BEZALA

IBA egiteko ardura duten ordezkariak, lehenik eta
behin atal honen mamia idazten saiatu beharko dira :
1 . Legeak:

Gure ikastetxeak, diharduten lege formalekin zeharkako
zer ikusia, izan beharko dutenez ez eta zuzenekoa,
bakoitzak bere hezkuntza mota defendatzeko zerbait
egokitzapen eta mugaketa egin beharko ditu. Noski, honela
esateak ez dirudi zailtasunik duenik, aldez, ezinbestekoa
dirudi. Baina IBA egiterakoan, helburuak zehaztea,
antolaketa egokitzea, bizikidetasunez hitzegitea edo, eta
ikasketen programaketaz arduratzeak, uste baino kezka eta
ezadostasun gehiago sortzen ditu, baldin eta aurretik
"balioen urratsak" orokorrean eta ikastetxearenak, zehazki
nolakoak diren ezagutzen ez badira. Hain zuzen ere, honen
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lehentasun eta eraketak zuzeneko zerikusia izango bait
dute ikastetxeko hezkuntz egitasmoan .

Ikastetxe bakoitzak duen hezkuntza uste ezberdinetik,
ez eta aurkakotasun zentzuan, bizi tankera bat dario :
askatasunean eta arduratsu bizitzea, hain zuzen ere, eta
honek nahi eta nahiez inguruarekin harremanetan jartzea
suposatzen du, bere errealitatez jabetu eta bizi era hori
iraun eta mardultzeko dituen arau eta bidezko legeak betez .
Herrialde egituratuak ere, lege bilduma nagusi baten bidez
zuzentzen dira. Eta hemendik egituratzen den hezkuntz
sistema eta ondorioz ikastetxeak, hezkuntz ekintza
egiterakoan zenbait baldintza multzo bete behar izaten
dituzte . Adibidez : norberaren eta besten eskubide eta
askatasunaren eremura ezagutu, hezkuntz heziketa baikorra
jasotzeko, alegia .

2 . Bizikidetasuna eta hezkuntz prozesua :
Aurreko puntutik hots, legeak eta honen
erabilgarritasunetik darioten zenbait usteetatik, besteak
beste : elkarlanerako grina, eroapena, lankidetasuna,
askatasuna, ( . . .), besteak beste, ezingo dira ikasleengan
garatu, baldin eta hezkuntz eremuaren ezaugarriak ongi
ezagutu eta menperatzen ez badira eta ikasle taldea,
hezkuntz prozesu barne eta giza elkartearen zati bezala,
bizikidetasunean hezitzeko duten eskubidearen ardura
onartzen ez badugu .

3 . Ikastetxe bakoitzaren hezkuntz elkartea :
Hezkuntz elkarteak ez dira berberak izaten, beraz IBA-n,
ezaugarri hauen adierazpenak ere, agertu beharko dira .
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Bertan elkarte bati dagokion, eskubide eta eginkizunen
berri emango delarik.

BIGARREN ATALA: IKASTETXEAREN EGITURA
IBA-k, ikastetxearen egiturari dagokion deitura eta

erabil ditezken (barne zein kanpo) gune, bitarteko eta
baliabideen antolaketaren azalpen bat eskeini behar du ; ardura
banaketa, bai elkargo zein banakoenak diran zehazturik .

Hemen jokuan dagoena, koerentzia eta irekitasuna da .
Alde batetik, hezkuntz elkarte eta gizarte hurbilaren artean eta
bestetik, ikaslea, giza aurrerapenaren zentzuan hezi nahi duen
hezkuntz egitasmo baten kontrola jarraitzekotan .
HIRUGARREN ATALA: ERAKUNTZ EGITURA

Atal honen eginkizuna, ikastetxe bateko jaurlaritza
bideak (elkargo-banako) zehaztu eta bakoitzaren funtzioak
mugatzea da. Honen idazketak, ikastetxe bateko goitik
beherako antolaketaren beni ematea suposatzen du, hau da,
ikastetxeko langile bakoitzak (irakasle, zuzendari, zerbitzu,
e.a .) hezkuntzarekiko dituen eginbehar eta dagokien azalpen
zehatza.

Guzti hau argitzeko zein bapateko hierarki jabekuntza
lortzeko "organigrama" deitzen da . Bertan ikastetxearen atal
guztien berri agertzen da . Ikastetxe eredu eta barne
antolaketaren arabera egokitzen da bereiztu eta egokituz .110

110 Adibidez :
(1985) EHIE-Euskal Herriko Ikastolen Elkartea . Donostia . Gestión
y funcionamiento de la Ikastola . 16 or .
Op.cit ., (1988) . Ikastola: izaera eta egitura ( . . .) 28 or .
(1991) . ERAGINKOR. Reflexiones en torno la organización de las
ikastolas de Euskal Herria . IEHIE. 7 or.
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Gure asmoa, hemen eta orain, ez da organigrama mota
baten apostua egitea, baizik eta IBA-ren barne, honek duen
garrantzia eta eragina azpimarkatzea .

IBA baten barne, erakuntz egituraren atalak,
ikastetxeko jabego eta zerbitzuaz arduratzen direnen arteko
hartueman eta lotura erak erabakitzen ditu. Beraz, ez da
berdina izango administrazioren jabegoa, irakaslego zein
bestelako langileen artean sortzen diren lotura eta
eginbeharrak bideratuko duten organigrama, beste motako
jabegoa duten ikastetxeetatik .

Zehatz mehatz, ikastetxe eredu eta mota bakoitzak,
bere barne egitura du, nahiz eta askotan eginbehar berdinak
bete behar izan . Hala eta guztiz, hezkuntz legediaren inguruan
ezinbesteko diren funtzioetan, euskal hezkuntza egiteko
eratzen diren ikastetxeak bai Espaina zein Frantzia
estatuetako ordezkapen zuzeneko ikastetxeak izan ikastetxe
eredu guztiak berdintsu antolatu eta eratuko dira . Bestalde,
guk hemen ez dugu organigrama zehatz baten aldeko
aposturik egiten, ez bait dago "onena" denik, baizik eta gure
gomendioa, euskal hezkuntzaren gaur egungo egoera legala
atzeman eta aztertu ondoren, euskal ikastetxe batek eduki
ditzazken irtenbide guztien beni, nola eta non topatzen den
erakutsiz gain, bakoitzak uste duen organigramarik egokiena
bultzatzearena da . 111 Bukatzeko, bi organigrama eredu
eskeiniko ditugu :

111 BALL, S .J . (1989) . La micropolítica en la escuela : Hacia una
teoría de la organización . Madrid: Paidos/M.E.C . 24-25 orr.
Op.cit., LORENZO DELGADO, M. & SAENZ BARRIO, O.
(1993) . LORENZO DELGADO, M. "La estructura del centro
escolar", 205 or .
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a) Espainiako Estatuko ikastetxe publikoetako organigrama .

(13 . grafikoa)
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b) Gauregun ikastolen barne antolakuntzarako proposamena :

GERENTZIA

IDAZKARIA

ADMON .
ZERBITZUAK

(14 . grafikoa)
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Bestalde, gure inguruan, ikastetxe pribatuz ezagutzen
direnen organigramak, legeak babesturik, ezberdintasun
nabarmenak izan ditezkete euren artean ere . Ikus, Espaina

Estatuko LODE barruan, 55.57 .22.52 eta 57.1 atalak .

LAUGARREN ATALA: IRAKASLEGOAREN EGITURA
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Atal honetan, ikastetxeko irakaslegoaren konposaketa,
eginbehar, eskubideak eta ordezkapen zein baimen inguruko
arloak azalduko dira . IBA-ren barne, badira irakaslegoaren
beste eginkizun batzutaz mintzo diren atalak, hots : tutoretzak,
elkarte zein arloburu agertu beharrekoak . . . abar .

Irakaslegoaren egitura atalean, ikasle eta sendiaren
arteko hartuemana jasoko da, eta bestetik, irakasle
bakoitzaren uste eta irakaskuntza askatasunaren arteko
eskubidez mintzoko da. 112

Berriro ere esan, euskal ikastetxeek ezin dutela gure
lurraldea banatzen duten bi estatuen konstituzio eta hezkuntz
lege orokorrei inongo ezbairik gabe, men egin . . ., beste gauza
bat da egoera honetan ikastetxeak, nahi ta nahiez, zenbait lege
bete behar izatea, baina, beti ere, argi izanik hauen jatorriak
( . . .) . Irakaslegoaren atala, barne antolaketaren arlo bat denez
ikastetxe bakoitzaren hezkuntz asmoak aurrera eramateko
banatu behar diren funtzioak argi zehaztu ondoren egituratua
izango da. Irakaslegoa ezin da egituratu, bere ikastetxeko
barne agiriak, kontutan izan gabe, hots : hezkuntz asmo,
hezkuntz egitasmo, eta ikastetxeko barne arautegia .

Alde batetik, irakaslegoaren eskubide guztiak
kontutan harturik, ikastetxe batek hautatutako irakaskuntza,
jakineko helmugatara eramateko, irakaslegoaren betebeharrak
ere kontutan izango ditu IBA atal honek. Honela bien arteko
oreka beharrak etengabeko ezbai baikorra sortuko du, irakasle

112 Ibidem :
SALVADOR MATA, F. "Profesorado : Departamentos y equipos
docentes" 115-140 orr . "Asociación de Padres y participación
comunitaria" 161-162 orr .
MOLINA GARCIA, J . 110-112 orr.
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izatearen kezkak eta ezadostasunak, profesionaltasuna

bermatzeko balioko dutelarik . Guzti hau, ikastetxeko

hezkuntz asmoak, idatzi eta onartzen dituzten ordezkari zein

egileak izan, nolabaiteko aurreusteetan oinarritu beharko dute .

Atal honen eraginkortasuna, erreala izateko, irakaslegoa

kontratatzerakoan, ikastetxeak orokorrean, eta euskal

ikastetxeak zer esanik ez, egin beharko duena zera da : barne

agiri idatziak erakutsi eta guztien beni azaldu, jarraian

irakasle hautagaiak zein hautatuak ikastetxearen nortasun

ezaugarriak zenbateraino onartu eta garatzeko prest dagoen

agertu beharko duelarik, besteak beste, honen arabera irakasle

egokienarekin geratuz.

Atal honen garrantzia, pixuduna dela uste dugu, baldin

eta ikastetxeak euren izatea barne baldintzak eskatzen

dituzten bidez, arrakastaz garatzekotan . Irakaslegoaren

eskubide eta eginbeharrak garbi ez edukitzeak edo eta

ezezagunak izateak, gatazka asko sor ditezke ikastetxeei .

Aldez, esango genuke IBA hainbat kezka eta eta arazo

argitzeko tresna erreala dela . Eta eskubide pertsonalak zein

profesionalak: bizi jarrerak, usteak, ohitturak ( . . .) ; erakusteko

askatasuna. Azken baitan ikastetxe batek mugatu eta

irakasleak onartu behar lituzkenak, bere ahalbidetza

profesional eskatuko duen etengabeko prestaketarako

adostasuna, e.a . bereziki IBA-an, irakaslegoaren atala

zabaltasun eta irekitasun osoz idatzi eta jasota aurkitzeak,

neurri batean ikasle eta hezkuntz elkarte osoari ikastetxetik

itxaro duena bermatzea suposatzen du .
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Buka dezagun grafiko bat azalduz, bertan IBA-an
irakaslegoaren eginbehar eta eskubideen arteko ondorioak
nola ikus daitezken jakinez :

-1 IRAKASKUNTZA

IKASTETXEA

TEKNIKOKI

(15 . graflkoa)

EGINBEHAR
ETA
ESKUBIDEAK

ONDORIOAK

GURASO

BAIKORRAK

	

EZKORRAK

NORBERA ERAGINGARRITASUNA

	TALDEA

	

GIROTREBEA 1
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PRESTAKETAN
KONPROMISOA
ETA
GOZAMENA

BOSTGARREN ATALA: IKASLEAK

IKASLE

BILDURRA
PORROTA
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GUTXIUSTEAK

	 TALDEA

TEKNIKOKI
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Ikasleen eginbehar eta eskubidez, barne antolaketaz,
bizikidetasunez eta adinan sartu diren ikastaldeen elkargo
eskubidetasunez arituko da.113

Ikastetxearen izateak era ezberdinetako barne
arautegiak sortzen ditu, baina orokorrean ikasleekiko ardatz
diren hastapenak hauek ditugu :
1 . Hezkuntza, ikaslearen abiapuntutik ez eta irakasleenetik

eraiki beharra .
2 . Ikasleak dira irakaskuntzaren ardatz nagusia.
3 . Ikastetxeak, ikasleei zuzendu nahi zaien hezkuntza formala

garatzeko altsatuak izan dira .
4 . Ikasleen eskubideak aurrez jakitea ezinbestekoa da,

hezkuntz helburuak egokitu ahal izateko .
5 . Ikasleen betebeharrak ez badira garatzen, hauen heziketa

eta irakasketa ez dagoela bermaturik esan nahiko du .
Hezkuntz hastapenekiko adostasuna edukitzea oso

onuragarria da IBA idazterakoan . Eskubideak idazterakoan,
ikasle guztien izenean egin behar da, baina eginbehar,
bizikidetza eta euren barne eraketaz edo elkarteaz aritzeak
ikasleen adinak kontutan hartzea suposatuko du, batik bat
ikasle ordezkaritzak eta kontseiluak dituzten araubideak,
idazterakoan .

Orokorrean, ikasle baten sendiak, ikastetxe baten
aukera egiten dutenean, IBA-aren onarpena eta betetzeko
asmoa azaldu behar dute .
SEIGARREN ATALA : IRAKASLEAK EZ DIREN
GAINONTZEKO LANGILEGOA

113 Ibidem 91-114 on .
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Hezkuntz elkartearen barne langilego ez dozentearen
lana oso beharrezkoa da, alde batetik, irakaskuntzaren
garapena errezteko, eta bestetik hezkuntzaren ikuspegi oso bat
bermatzeko. Ez dozentez, administrazio eta zerbitzu lanak
egiten dituztenez ulertzen da .

Ikastetxe publikoetan, legalki arauturik azaltzen da,
zein izango den langilego honen partaidetza ikastetxeetan,
ikastetxe pribatuetan berriz, era askotako egokitzapenak aurki
ditzazkegu . Orokorrean dioguna zera litzateke: izugarrizko
garrantzia duela honako atal honek, ikastetxe baten irudi,
bizitasun, oreka, girotze, mirespen . . . e.a.-erako, beraz,
langilego hauen ordezkapena, ikastetxearen erakunde nagusi
eta egitasmo guztietan agertu behar dela .

Administrazio egituran barne, ikastetxe bateko lan
burokratiko eta administratibo orokorrez gain,
organigramaren arabera banatuta agertzen diren langile mota
(gerente, idazkari, administraritzari, . ..) funtzio bereiztuak
izango dituzte. Gauza bera gertatuko da, zerbitzu ataleko
langileekin : atezaina, mantenimendu, barne garbitasun
arduraduna, ingurune sukaldari . . . e.a., hauen beharra eta
eginkizunak, publiko diren ikastetxeetan ezik, izakunde
bakoitzaren egitura eta ahalbide arabera antolatzen dira eta
gehienetan diru iturriak zerikusi haundia izaten ohi dute .
Dena den, IBA-n atal honen kokapena ez da txantxetan hartu
daiteken zerbait, edo hobe esanda, bigarren mailako izan
behar . . ., lan mota hauek egiteko ardura dutenek, hezkuntz
elkartea osatzen duten neurrian, ikastetxe baten antolamendu
sendo baten zuztar bait dira.
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ZAZPIGARREN ATALA: ESKOLA EGUTEGIA ETA
ORDUTEGIA

Ikasurte hasieran, hezkuntz elkarte osoak honen berri
eduki behar du, eta urtero egokitu behar izaten da . Bertan
ikastetxeak eramango duten ordutegia eta egutegia azalduko
da.

IBA-n urtero aldatzen den atala denez, batik bat
egutegiaren gora beheragatik, askotan, guraso eta langile
berriei ez ezik IBA osoa banatu ordez "eskola egutegi eta
ordutegia" banatzen da bakarrik .

Atal honetan, ikasurtearen hasiera eta amaiera, ikaslan
orduen banaketa, adin, maila eta eduki ; jai kopuru,
derrigorrezko zein aukeratutako, ( . . .) abar festa egunen
azalpena adierazten dira. Ikastetxeko arduradunek aukerazko
eta ezinbesteko diren egunen arrazoinak elkarte osoari azaldu
beharko dio .

Gauza da, atal honen izatea, ez dagoela ikastetxeen
esku erabat, baizik eta lurralde bateko hezkuntz
administrazioko zuzendaritzaren esku dagoela eta ikastetxe
eredu orohei dagokiola . Ala eta guztiz, hauek,
derrigortasunezko gutxiengo ordutegi eta egutegi markatzen
dutela esan behar da, gero ikastetxe bakoitza bere egokitzapen
eta hobekuntzak egiten dituelarik.

Beraz IBA-ren atal honetan, jasoko dena, hau izango
da:

Eguneroko ikasordutegi orokorraren berri .
Ikastetxearen ordutegia . Izan daitezken berezitasunak
adieraziz .
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Irakasle bakoitzak bere lana osatzeko erabiliko duen
ordutegiaren berri, "Irakaslego Batzordeak" onikusia eta
"Eskola Batzorde" zein "Ikastetxeko Batzordean"
onartuak izan behar direlarik.
Ikastetxetik kanpo garatu beharreko hezkuntz ekintzen
berri (lantegi, herri, hiri, mendi, kanpoaldi . . . ikustaldi
zehatzak eta irtenbide ezberdin) ere aipatuko da hemen .
Eta azkenik, derrigorrezko ikasordutik kanpo
antolatuko diren ekintzak, (udaletxe, lantegi, erakunde
. . . e.a. lagundurikoak ere azalduko dira IBA-ren atal
honetan .

ZORTZIGARREN ATALA: IKASLEEN GURASOAK
Herri bateko lege orokor, zein ikastetxe batek

gurasoekiko bete behar dituenak edo ikasle arduradunekiko
eskubide batzuz mintzo dira : norberarekin ados datorren
hezkuntza jasotzeko eskubidea.

Baina ikastetxea eta ikasleen gurasoen arteko lotura,
beste eskubide mota hauek eskatzen dituzte :
1 . Gurasoak, ikastetxeko arduradunekin, zuzendari, ikasburu,

irakasle, haurren hezkuntz bai heziketa prozesua hobeagoa
garatzeko etengabeko elkarekintza .

2 . Aldioro, haurraren garapen orokorrarekiko albistea jaso :
ikasketa zein hezkuntz prozesu osoarena, alegia

3 . Ikasgai aukeren berri eduki eta erabakian
4. Ikastetxeko eskola batzordean partaide izatearen

eskubidea.
5 . Ikastetxe jabegoaren, IRA eta IHE-aren arabera, elkarte,

lan talde . . . e.a. antolatuko asketasuna.
Eginbeharrak berriz, besteak beste, honako hauek izaten dira :
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1 . Haurraren garapena ziurtatuko lankidetza eskeini, bai
zuzendari zein irakasle . . . e.a. izan .

2 . Bizikidetasunerako diharduen barne arautegia eta ikasle
bezala dituzten eskubide zein betebeharrez jabetu eta bete .

3 . Ikastetxeko deialdiei erantzuna eman beti, batik bat
haurraren hezkuntza, heziketa eta jarrera dagokienetan .

Ikasleen gurasoekiko atal hau ez da legeak esatean
duen neurrikoa baizik eta esan dezakegu oso garrantzitsua
dela ikastetxe baten gurasoen partaidetzarekin kontatzea bere
eginahala baikorra eta eraginkorra izatekotan . Hezkuntz
izakunde eta eredu arteko interesak ezin dira aurkakoak izan .
Ikusmirak ezberdinak izan arren xedeak eta helmugak
berberak izan behar dira . Beraz, oso garrantzitsua da guztien
indarrak jaso eta biltzea, elkarlanean nahi den tokira iristeko .
Hautabideak, zehaztasunak, mugak, prozedurak,
lankidetasuna, . . . e.a. IBA-n jaso behar dira. Azken baitan
legeak, oro har, bideratuko dutena, aldez aurretik ongi ikusiak
diren eskubide eta betebehar batzu izango dira eta hauek
lantzeko zenbait bide eskeini ere, baina ikastetxearen esku
dago hezkuntz prozesu sakon eta arrakastatsua izatekotan
gurasoen erakargarritasuna lortzea eta guztien elkarlana
antolatzea .
BEDERATZIGARREN ATALA : BIZIKIDETASUNA

Ikastetxe bat, hainbat funtzio betetzeko sortu da eta
hori ahalbidetzeko bide, hezkuntz elkartea osatzen duten
guztien hartuemanak egokitzen da, aldiz honetarako barne
tresna eta prozesu zehaz baten beharra saitzea izango
duelarik. Ikastetxe bakoitzak, bere hezkuntz elkartearekin
eduki nahi dituen zerikusiak bere bizikidetasun atala garatzen
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den ainakoa izango da. Ikastetxeko bizikidetasun maila,
nolabait, hezkuntz aurreusteen araberakoa izaten da, eta
zenbait faktore direla da, hauek oso mugaturik egoten dira:
1 . Ikastetxe eredu
2. Hezkuntz asmoak
3 . Hezkuntz egitasmoa

Ikastetxe bateko bizikidetasuna, hiru urrats hauen
usteek baldintzatzen dute . Orokorrean, berriz, esan dezakegu
hezkuntz izakundeak bi uste nagusien inguruan antolatzen
direla :
a) Hezkuntz elkartearen asmo eta xedeak ezagutzetik

abiatuko den hezkuntz egitasmoa bideratu nahi duten
ikastetxeak, beraz bizikidetzak garrantzi berezia izango du .

b) Aurretik apostu egiten den ikastetxe eredu bat garatzeko,
eta bermatzeko, ildo nagusi izango diren hezkuntz asmo
batzuetatik abiatuz, hauek eskatzen duten hezkuntz
egitasmoa egiteko, jakineko hezkuntz elkarte bat erakarri
nahi duten ikastetxeak ditugu, hauek beraz bizididetasunaz
ere aurreusteak izango dituzte .

Batez beste, IBA-n, bizikidetza atala lantzeak jakineko
gaiak jorratzea eskatzen du :

1 . Bizikidetasunarako arauak
1 .1 Ikastetxe osoari dagozkionak
1 .2 Ikasgelarenak

2 . Ikastetxeko irtenbeharrak baldintzatuko dituzten
arauak

3 . Lan eta ikastresnen zein ikastetxearen erabilera
arautuko dituzten mugak .

4 . Zentzabide edo disziplinaren multzoa .
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II. ZATIA

ESKOLA ERAKUNTZA EREDU BAT EUSKAL
IKASTETXEA AZTERTZEKO
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114

115

1. ATALA

1. ESKOLA ERAKUNTZA EREDUEN EREMU
EPISTEMOLOGIKOA

1.1 ERAKUNTZA ADIGAI BEZALA

Zenbait ekarpen egin ondoren 1 14, . "erakuntza" hitza
hainbat errealitate adierazteko erabiltzen dela ikusten dugu,
hots :
a)

	

izakunde antolagarria ;
b) antolaketa behar duen, ekintza bera : helmuga baten

inguruan kokatuz, osotasun ezaugarriaren zati guztiak,
arau berberak onartu eta zerbait sortu, antolatu eta
bereratzea, alegia;

d) aipatutako ekintzaren ondotik sortzen den ondorioari ;
hiru errealitate mota horietara egokitzen den
"zientzia" 115, "erakuntza zientzia" bezala ezagutzen da .
(Bestalde, hau, izakundeturiko hezkuntzaren eremu
zabalean aztertzen badugu, erakuntzarekiko hiru motako

Ikus :
GOMEZ DACAL, G. (1986) . Administración educativa .
Madrid: Anaya. 326 or .
ORDEN, A. (1986) . "Organización escolar" en Diccionario de
la Administración educativa . Madrid : Escuela Española. 327 or .
MORENO, J.M . (1978) . Organización de los centros de
enseñanza . Zaragoza : Edelvisés 9 or .

BUNGE, M . (1985) . Seudociencia e ideologia . Madrid: Alianza .
9 ., 39 . eta 60 orr.
KUHN, T.S . (1966) . Las revoluciones científicas . Mexico:FCE .
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116

117

zientzi garapenak bereiztu daitezkela ikus dezakegu :
administrazio, kudeaketa eta ikastetxearen alorretan,
hain zuzen ere.) Baina, ala eta guztiz, beharrezkoa da
bereiztea "erakuntza" eta "administrazio" arteko mugak
euskal hezkuntza eta Eskola Prakuntzari begiratuz batik
bat. Izan ere, anglosaxoi eremuan administrazio
adigaiaren zentzu zabalak, gure inguruan "entrepresaz"
ulertzen dena adierazten bait du; erakuntzaren izate eta
adigai bera barneratzen duelarik . 116 Beraz
administrazioa ez da inondik inora "Administrazio
publikoa"ren zentzuan ulertzen. Ondorioz, "Hezkuntz
Administrazioa" ez da "Administrazio Publiko" edo
"Hezkuntz nazionalaren" erizpide zein arduradun
nagusia, non :

Eskola legislapen,
Hezkuntzaren planifikapen eta gainbegiraile, gehi
Hezkuntz politika arloen eragile bilakatzen 117

besteak beste Frantzia eta Espainia Estatuetan
gertatzen denaren aurka .

Ikus :
MUÑOZ GARDUÑO, J. (1986). Introducción a la
administración . Enfoque histórico . Mexico. Diana .
KOONTZ, H. & O'DONNELL, C. (1969). Principios de
dirección de empresas . Buenos Aires : Mc Graw Hill . 15 or .
GULICK, L. (1962). La ciencia, los valores abstractos y la
administración pública . Costa Rica: Esapac .
CHIAVENATO, I . (1981). Introducción a la teoría general de
la administración. Buenos Aires : Mc Graw-Hill .

Ikus :
Op.cit ., GOMEZ DACAL, G. (1986) .
Op.cit., MORENO, J.M. (1978)
POZO, A. (1978). Organización escolar . Burgos : Hijos de S .
Rodríguez
DIEZ HOCHLEITNER, R . (1983). "Organización" en
Diccionario de Ciencias de la Educación . Madrid : Santillana .
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Azken urte hauetan, "erakuntza" adigaiaren inguruan
ikerketa ugari garatu izan ohi dira. Honetxegatik, bere
errealitatea ulertu nahirik, hurbiltzen garenean, korapilo eta
alde anitz duen zerbait bezala aurkezten zaigu . Gainera,
erakuntza mugatzerakoan, elementu edo osagai berriz
inguraturik agertzen zaigu denboran zehar, bere izaera
dinamikoa, gertaera aldakorretara murgildurik dagoen
errealitatea delako, hain zuzen ere .

Guzti honengandik, erakuntzaren adigaia bi zentzutan
uler daiteke 118 :

1 . berezko errazionalitate eta jabetza duen sistema, bezala,
eta

2 . baliabide zehatzen bidez ekinarazten diren ekintzen
iharduera osagarri, modura .
Erakuntza adigaia aztertzean funtsezko zenbait

ezaugarri topatzen ditugu, hots :
a) osaketa 119 ;

b) helmuga eta helburuntz norabideturiko erakuntza 120;
d) eginbeharren arteko bereizketa eta koordinaketa orokorra

bezain errazionala ;
e) denboran zehar jarraipena bermatu ;
f) kanpo erakuntzatik, barne erakuntzak jasotzen duen

eragina aztertu eta jabetu .

118

119

120

CISCAR, C. & URIA, M.E. (1986). Organización escolar y
acción directiva. Madrid: Narcea .

BUENO ABAD, J.R. (1988). Servicios sociales : planificación y
organización. Valencia. Mestral. 55-65 or.
SIMON, A.H. (1971). El comportamiento administrativo. Madrid :
Aguilar .
MAYNTZ, R. (1972). Sociología de las organizaciones . Madrid :
Alianza Universidad .
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Beraz "erakuntza" hitza, bere zentzu osoan ulertzeko,
lehenik eta behin, erakuntza osatzen duten zati bakoitzaren
errealitateaz jabetu behar da, gero, hauen arteko lotura,
beharra eta eragina aztertu nahi bada . 121

1.2 ESKOLA ERAKUNTZA ZIENTZIA

1.2.1 EPISTEMOLOGIA

Gure ikerlanaren eremua, "Eskola erakuntza"
ziantziarena izango da. Berau, oraindik ere, goraxago aipatu
ditugun arrazoi orokorragaidik ez baino, epistemologiaren
eraginpean bait dago oraindik, hots :

Eskola erakuntzak sortzen duen ezagutzaren izatea ;

bere helburu eta azter maila ;
iker ahalmenaren eremua ;
eskola erakuntzaren balio sistema eta
gizarte zein historia gertakizun eta hauen eraginez egon
diren hutsune
ikastetxe barnean, erakuntza eta administrazio izateen
bereizketa, nekez lortzea iristeagatik,
e.a .

121 PEIRO, J.M. (1986). Psicología de las Organizaciones . I . eta II .
vol . Madrid : UNED .
MINTZBERG, H. (1984). La estructura de las Organizaciones .
Barcelona: Ariel .
PORCEL, A. (1987) . Introducción a la Psicología de las
Organizaciones. Barcelona: Biblioteca Universitaria de Ciencias
Sociales .
COLOM, A.J . (1979b) . Sociología de la Educación y teoría
general de sistemas. Barcelona : Oikos-Tau.
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zenbait zailtasun mota, gainditu gabe edo, . . . aurkitzen da
oraindik ere, zientzia hau . 122

Diogun hutsune gehi adostasun ezak, Administrazio,
kudea zein Eskola erakuntzaren atzerapena eragin dute,
zientzi hauen garapenetan . Izan ere, Eskola erakuntza, ala
beste zientzien epistemologiaz arduratzeko erantzun behar
ditugun galderak, irtenbide ezberdinak izan bait dituzte edo
eman zaizkie zientzi hauen bilakaera eta hazkundean zehar .

1.2.2 ERAKUNTZA TEORIEN BILAKAERA, ESKOLA

ERAKUNTZAREN KONDAIRAN ZEHAR

Eskola erakuntzaren epistemologia garatzeko, Eskola
erakuntza zientziaren bilakaerari kasu egin beharko diogu :

Dirudienez XVIII.mendean eta Alemania, Austria eta
Bretaina Handian sortu berriak ziren funtzionalgo multzo
ezberdinen inguruan bultzaturiko ikuspegiak eraginda,
lehenengo aldiz, entrepresa, erakuntza bezala aztertu eta
antolatzen hasten da . 123

Zientziaren ardatzetik egituratu zen !'erakuntza" hau
zenbait urrats igaro izan zituen 1860tik hasi eta gauarte .
Honen sailkapenak, autoreen arabera bereiz ditzazkegu ; hots :

122

123

KLIKSBERG, B . (1979) . El pensamiento organizativo : Del
taylorismo a la teoría de la organización . La administración
científica en discusión . Buenos Aires: Paidos . 79 or .
OWENS, R.G. (1979) . La escuela como organización . Tipos de
conducta práctica organizativa . Madrid : Santillana. 20-21 or.
Op.cit., LORENZO DELGADO, M . & SAENZ BARRIO, O .
(1993). "Perspectivas actuales de la organización" . 1 . atala : 30-34
or .
Op.cit., MUÑOZ SEDANO, A. & ROMAN PEREZ, M. (1989) .
27-36 or .
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A . Muñoz Garduño, 124 jarraiturik lau aro eta joera
bereiziko ditugu :

1 . Zientitasun joera : garrantzitsuenak H. Fayol eta F .
Taylor, ondoren H . Poor, R. Owen, Babbage, Bob,
Gantt eta beste ordezkaturik .

2 . Psikologiaren ikuspegitik aztertuko duen,
"gizaharremantasuna" joera: E . Mayo, A.H. Maslow
eta K. Lewin bezalako aintzindarien eskutik .

3 . "Egituralaritza" joerak soziologiaren ikuspegitik
ikertuko ditu erakuntzak: H. Weber da, teori honen
buruzagi nagusia; ondoren oso emankorrak izan
diren Ch. Barnard, R. Mayntz, A . Etzioni bezalakoak
ahaztu gabe.

4 . Azkenik, "giza-harremantasun berria" izenez
ezagutzen den joerak, aurreko hiruren gorpuzketa
osatu nahiko du . Bere ordezkari garrantzitsuenak :
D.M. McGregor, R. Lickert eta CH. Argyris
ditugularik.
R.G. Owensek, 125 entrepresa erakuntza teoriaren
kondaira beste era batera egituratzen du :
1 . "Taylorlaritza eta burokrazia", 1910 . urtearte : F.

Taylor eta H. Fayol alde batetik, M . Weber
bestetik.

2 . "Zientzi gerentziaren" aroa (1910.1935) .
Aurrekoen eraginez, erakuntza zientzi honen
kezka hedatu eta Unibertsitate ikutuaren beharra

124 Op.cit., MUÑOZ GARDUÑO, J . (1986) .
125

	

Op. cit., OWENS, R.G. (1979) .
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126
127

128

ikusi eta antolatzen da . Bertan, L. Gulik eta L .
Urwik ditugularik anitzindari eta sortzaile .

3 . "Giza harremanak eta entrepresa" (1935 .1950)
ikuspegiaren emankortasuna, beste bien aplikapen
ondorioetatik isurtzen diren hutsuneak bultzaturik
sortzen da, E . Mayoren eskutik . Jarraitzaileak
berriz, Ch . Barnard eta H .A . Simon . B .
Kliksbergek 126 . Owensek, erakuntzalari
ospetsuenaz mintzo da, eta entrepresa edo
administrazio erakuntzaren kondaira atzemateko,
B . Lussatok 127 aldez, ideia eta eskola ezberdinak
harturik egituratzen du zientzi honen hazkundea .

1.2.3 ZIENTZIA, PARADIGMA ETA EREDUAK

Gaur egun Eskola erakuntza, hastapen teoriko eta
aplikazio praktikoa duten arau multzo zientifikoak osatzen
dute, eta bere helburua, izakundeturiko hezkuntzaren
baldintzak hobetzean datza .128

Baina zientziaren eraikuntzan oso garrantzitsuak dira
paradigma edo ereduak .

Ohizko zentzuan, zientziaz egizko eta sistematikoak
diren jakintza multzoaz ulertzen da . Eta zentzu zabalego
batean zientzia, natura, gizartea, banakoa eta bere gogoeta
buruzko jakintza multzo objetiboz hartzen da .

Ibidem, (1979) 11 or .
LUSSATO, B . (1976) . Introducción crítica a las teorías de la
organización. Madrid: Tecniban .
Op.cit., MUÑOZ SEDANO, A. & . . . (1989) . 17 or .
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Baina, zientzia azalpen edo adierazpen baten atzetik,

betik, teori eta ikerkuntza eredu bat dihardu, eta hauen arteko

oreka, zientziaren ezaugarri bihurtzen da .129

Eredu edo paradigma berriz 130, zientziak ikertzen dituen

errealitateen jabekuntza errezteko erabiltzen edo asmatzen

diren: laburpen, eskema eta abstrazio ulerkuntzatan datza,

teoria baten osagai eta oinarrizko hartuemanen zerikusia

adieraziz .

Asko eta asko dira, eredu adigaiaz arduratu direnak, 131

baina goran dioguna laburtuz esan dezakegu, ereduak :

zientziaren ipar ikuspegitik aztertzen ari den errealitate baten

ezagumendu teoriko eta hauen ekitearen arteko balioa

frogatzeko errezgarriak direla .

"Eskola erakuntza eredu bat, euskal ikastetxea

aztertzeko" bigarren zati honen garrantzia azpimarkatzeko,

eredu hitzaren ingurunea menperatzea ezinbestekoa da, guk

nahi dugun euskal Eskola erakuntza zientifikoa eraikitzeko .

Eta zientzia-eredu bikotearen izatea, zientzia eraikuntzaren

129

130

131

BUNGE, M.(1983) . La investigación científica . Barcelona : Ariel .
2.arg .
Op.cit., BUNGE M. (1985) . 18-31 or .
Ibidem, 43-43 or.
FOULQUIE, P. (1976). Diccionario de Pedagogía . Barcelona:
Oikos-tau. "Modelo". 305-306 orr . ; "Paradigma" : 343 or .
PEREZ GOMEZ, A.I. (1978). Las fronteras de la educación .
Madrid : ZERO. 54-60 or .
GIMENO SACRISTAN, J. & PEREZ GOMEZ, A.I. (1989). La
enseñanza: su teoría y su práctica . Madrid : Akal Universitaria 166-
187 orr. eta 95-138 on .
STENHOUSE, L. Madrid: Morata.
(1987a) . Investigación y desarrollo del currículum . 2 . arg . 127-142
on .
(1987b) . La Investigación como base de la enseñanza . 28-43 on.
eta 44-81 on.
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zehar, ulertzeko Th.S .Kuhnen 132, bost urrats atzeman

ditzazkegula dio :

1 . Zientziaurrea: funtsezkoari buruzko desadostasun osoa

eta etengabeko ezbaia da bere ezaugarria . Ondorioz,

teorilari adina teori sortuz .

2 . Paradigma: Ikerkuntza zientifikoaren zinupean aztertzen

diren errealitateetarako, aldi berean lege, teoria, aplikapen

eta tresnari multzoaz osaturiko eredu bideragarriak dira,

non errealitate baten inguruko ikertalde bati, bere

ulerkuntzarako oinarrizko eskema eta balizko teori, lege

eta teknikak eskeintzen dituelarik . Gainera, ereduen

ezarpen eta onarpenak, ikerlariaren esperientzi zehatzez

gain, erabili beharko diren iker ikaspidetza edo metodoak

ere eskeintzen ditu .

Paradigmak edo ereduak dira, zientzia baten garapena

baimentzen dutenak, izan ere zientzilaria, arazo

metafisikoetatik askatuz, eta bere ikeremuaren mugak,

argi ta garbi azalduz.

3 . Zientzia arrunta onarturiko paradigma baten ondotik,

eraiketa prozesu baten sortzen den zientziari deitzen zaio

honela. Eredu beni honen arauak harturik, aurreko datu,

garaturiko esperientzi eta ustezko arazo ugariak

bererabakitzea suposatzen du .

4 . Krisia : zenbait ezbehar sakonek paradigma baten

zutabeetan eragina sortzen duenean ematen da . Eredu

beni bat atzera botatzea, beste bat onartzearen erabakia

eramaten du.

132

	

Op.cit ., (1966) .
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5 . Zientziaren iraultza : paradigma baten aurrean hedatzen

den krisiak dakar, eta honek bultzaturik beste baten

ordezkapena darama. Eredu berri bat onartzeak,

aurrekoarekiko haustura kualitatiboa barneratzea

suposatzen du .

1.3 ESKOLA ERAKUNTZAREN EREDUAK

Eskola erakuntza zientziaren kondairaz arduratu direnak

asko dira, bere arazoez kezkatu eta konpondu nahian erabili

diren eskola eta norabide ugariak diren bezala . 133

Eskola erakuntzaren adigaia, eskolak berak, kondairan

zehar izan dituen gorabeherekin lotua dago ; alde batetik, eta

entrepresen erakuntza zientifikoaren bilakaerarekin, bestetik .

Ohizkoak diren, hiru urrats onartzen dira Eskola

erakuntzaren kondairan 134 , bataz beste eremu honetan jorratu

diren joera, eskola eta proposamen ugariak ordezka eta

sailkatzen dituztelarik :

1.3.1 AURREZIENTZI ETA IRAGAPEN AROKO EREDUAK

ESKOLA ERAKUNTZAN.

Teorien aplikapen aurretik bi aro bereizi ditzazkegu :

133

134

Ikus :
Op.cit., BUENO ABAD, J .R. (1988) 67-71 orr .
Op.cit., MORENO, J.M. (1978) .
GARCIA HOZ, V. & MEDINA, R. (1986). Organización y
Gobierno de Centros Educativos. Madrid : Rialp.

Op.cit., CISCAR, C. & URIA, M.E. (1986) . 81 or .
Op.cit.; MUÑOZ SEDANO, A. ( . . .) (1989).36-40 orr.
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a) Aurrezientifikoa . Garaiko eskolaren behar eta aukera
ezberdinen arabera antolatzen da, gehi zentzumen
arruntean oinarrituriko erizpideen bidez. Orokorrean, bi
ikuspegi lantzen dira ; teorikoagoa bat, eskolaren giza
arloaz arduratzen dena eta praktikotasuna bilatzen duena
bestea hezkuntza nola egin eta egituratu arduratuz .
Lehenengoan, Platon, Luis Vives eta Comenion lanak
izango dira ardatz eta adierazgarri nagusi ; bigarrenean
berriz, Pestalozzi, Basedov eta Comenioren eskutik
sortutako eskolenak .

b) Iragapen aroa, XIX.mendearen bukaeran sortzen da,
"Eskola Berria"ren sorrerakin batera . Eskola erakuntzaren
ahalegina, Pedagogiak beste zientzia batzuetatik behar
dituen laguntzak, hots : psikologia, biologia, antropologia,
soziologia e.a., eskuratu eta egituratzean datza . 135

1 .3.2 ENTREPRESA TEORIEN EZARPENA ESKOLA

ERAKUNTZA EREMUAN: ZIENTZI AROKO EREDUAK

Oro har, onarturik dago, 50.hamarkadatik aurrera
erakuntza teori ezberdinek eskolan, aplikatzeagatik bereizten
dela. Eskola, entrepresa erakuntza teorietatik sorturiko joan-
etorri guztien islada bihurtzen hasten da, eta bere
antolamendurako zenbait "eredu" aplikatzen hasi ere .

135 Ikus :
BALLESTEROS, A . & SAIZ, F. (1935) . Organización escolar .
Madrid: Revista Española de Pedagogía .
HERNANDEZ RUIZ, S . (1954) . Organización Escolar. Mexico
Uteha.
Op.cit., MORENO, J.M. (1978) . 13 or .
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Ondorioz, erakuntza teoria egituratu duten ardatz
hastapenak, Eskola erakuntzaren teoriarenak ere bihurtu dira
eta dagokien eredu ordezkagarriak sortu dituzte 136

- Eredu produktiboak .
- Gizazale ereduak .
- Eredu egituralak .
- Eredu politikoak.
- Eredu sistemikoak .
- Eredu kulturalak .
Eredu guzti hauen arteko berezitasunaz jabetzeko

Muñoz Sedano eta Roman Perez-en liburuan datozen 25 eta
26 . grafiko-eskemak ezagutzea oso adierazgarria deritzogu,
hots: "erakuntza eredu ezberdinen oinarrizko aspektuak" bata
eta "erakuntza eredu ezberdinen dinamikotasun aspektuak"
jasotzen dituena bestea 137 .

136 Op.cit., Ikus MUNOZ SEDANO, A . (1989) 60-62 or. eta 65-226

137
or.
Ibidem, 118-119 or. Guk euskaratuak .
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Op .cit ., MUÑOZ SEDANO, A .. ROMAN PEREZ M. (1989).
ANTOLAKETA EREDUEN OINARRIZKO ALDERDIAK.(219 or .) .

(16 . grafikoa)

Op.cit. . MUÑOZ SEDANO, A. . ROMAN PEREZ, M . (1989) .
ANTOLAKETA EREDUEN ALDERDI DINAMIKOAK.(218 or.)

(17. grafikoa)
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1.3.3 EGUNGO EREDU JOERAK

Badira uste dutenak, 138 1950tik-1980 arteko aroan

zehar, batik bat, eskolaren eremuan zabaltzen hasi ziren

erakuntza eredu ezberdinak: emankorrak, gizazaleak

egituralak, politikoak, kulturalak eta sistemikoak alegia, ez

dutela ikastetxea, erakuntza bezala mugatzeko behar bezalako

teori zehatzik eskaintzen, izan ere, entrepresa erakuntzaren

errealitatetik egituratutako eredu hauek etsigarria ez den eran

erabili izan direlako hezkuntz errealitatearen barne.

Guk ideia honi, beste irakurketa bat egiten diogu ;

aurreko eredu guztien baliogarritasuna ez bada lortu,

hezkuntza eta ikastetxe eremuan; alde batetik, eredu horiek

sortu diren gizarteetan, orokorrean izan duten arrakasta, beste

batzuetan dela ez bezalako hezkuntza egitura eta errealitate

batean murgilduta zeudelako uste dugu 139 dela, eta bestetik

berriz, aurrekoaren ondorio gisa, gizarte bakoitzean ikastetxe

eredu eta hezkuntz mota inguruko filosofia eta kezkatik

darion joera zein jarrerak, entrepresa teorietatik, ikastetxera

138

139

Op.cit., LORENZO DELGADO, M . & SAENZ BARRIO, O.
(1993). 20 or.
Ikus ere :

WEINERT, A.B. (1985). Manual de Psicología de la
Organización : la conducta humana en las organizaciones .
Barcelona . Herder . 126-127 orr .

GARCIA GARRIDO, J.L. (1987) . Sistemas educativos de hoy :
Alemania, Inglaterra, Francia, U .S.A., U.R.S.S ., España. Madrid :
Dykinson.
(1986b) Problemas mundiales de la educación . 2.arg. Madrid :
Dykinson .
(1986a) Fundamentos de educación comparada . 2.arg . Madrid :
Dykinson .
VEXLIARD, A. (1970). Pedagogía comparada : métodos y
problemas . Buenos Aires : Kapelusz. 57-70 on., 97-103 on. eta
159-190 on.
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igarotako erakuntza ereduen "egokitzapena" baldintzatu ohi

duelako, alegia .

Hezkuntza eta honen izakundetze bilakaeran zehar,

beraz, entrepresa erakuntza teoriak bultzada eta aurrerapen

nabarmena "eskaini dezakete", ikastetxe erakuntzari eta ez

dugu esan nahi "eskaini dutela", zeren eta gure hezkuntz

inguruari bakarrik kokatzen bagara ere, hau da euskal

hezkuntzaren egungo "egitura" eta "errealitate" barne,

eskeintza horretatik, oraindik ere oso "urrun" dabiltzaten

ikastetxeak asko daudelako, "protoerakuntzaren" garaian

leudekelarik, hain zuzen ere . Eta euskal ikastetxeak, bere

gizarte kondairarekin 140 bat eginez, berrogeitamar urte

hauetan zehar, zehazki hezkuntzaren eremuan, erakuntza

teoriak izan duten eraginaren ondorioak ezagutu eta

menperatu gabe ezin du jarraitu . Besteak beste, egun, gure

hezkuntz inguruan aurkezten zaizkigun hainbat eta hainbat

arazoen irtenbidea, hots : erakuntza teorien hazkunde eta

kondaira aztertzetik, topa ditzazkegulako .

Horretaz gain, inoiz ez bezala hezkuntza eta erakuntza

teoriak, euren egituraketa eraikitzerakoan, ezinbestekotzat

jotzen dituzte, bakoitzaren eremu erreala eta osoagoa eragiten

duten ikuspegi zein gertaera formal eta ezformalak kontutan

hartzea. Joera honen islada, gizarteen beste eremuetan ere

gertatzen ari dal41 : ekonomia, politika, kultura adierazpen

140

141

Hots : euskal eskola publikoa, publiko-pribatu sareak, eredu
linguistikoak, eremu linguistikoak, hezkuntz proiektu,
zuzendaritzak, irakaslegoaren etengabeko egokitzapena,
administrazioaren tokia eta eginkizunak, hezkuntz gatazka,
komunikazio . . . e .a .
MASCOLLEL, A. (1992) "El fin del economicismo" . EL PAIS
egunkaria, 92/4/29 .
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mota guztietan e.a., gainera, esango genuke giza taldeen
bilakaera aztertzetik sortu den indarberritze baten inguruko
joera dugula berau . Eta Saenz Barrio-ri 142 jarraituz,
hezkuntza-ikastetxe erakuntza eremuan egun, nagusitzen
diren eredu berrien sorrera ere, gizartearen azterketa
gizasikologikoen garaipenean kokatu behar ditugu :
a) ikastetxea "anarki antolatu" eredua . Ikuspegi eta eredu

burukratikoak dionaren aurkakoa da . Weick (1976),
Meyer eta Rowan (1986) ikerlarien lanak
gaineratutakoaren ildotik garatzen da, hots : eskola,
erakuntza korapiltsu, aurpegi asko dituena eta aldi berean
egitura xumea dela frogatu nahirik eginiko ikerketen
ondorioz sorturiko eredua dugu hau . 143

b) Ikastetxea, "erakuntza izakundetua" 144 bezala. Eredu
honek egien duen azterketa, eskolaren egitura formala eta

142
143

144

Op.cit., HUSEN, T. (1978) . 203-205 orr.
KEMMIS, S. (1988) . El curriculum : más allá de la teoría de la
reproducción. Madrid: Morata. "Hacia el establecimiento del
debate y de la teoría de la educación" . 137-155 orr.
OTEIZA, J. (1988). Propósito experimental. Bilbao : Museo de
Bellas Artes de Bilbao . "Renovación de la estructura en el arte
actual" 5 . atala, "El arte hoy, la ciudad y el hombre" 14 . atala .
Harvard DEUSTO Business Review. Ediciones Deusto S.A
(1993) .
a) GURCHARAN DAS "Piensa global y actua local" . 3 . zk., 76-85
orr .
b) CONGER, J.A. "El nuevo marco de la formación de líderes" . 4
zk ., 56-66 orr.
Op.cit, (1993), 21-24 orr.
Ikus :

GONZALEZ, M.T. (1987) . "La escuela como organización :
algunas imágenes metafóricas" . Anales de la Pedagogía, 5 zk.,
27-44 orr .

Ikus :
GARMENDIA, J.A. (1988) . "La cultura de la empresa" .
Revista Española de Investigaciones sociológicas . 41 zk., 7-23
orr .
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irakasketa ihardukeraren artean azaltzen den

desartikulazioan oinarritzen da. Ikastetxe barnean

gertatzen denak, eskola kultura deitzen dena, hau da,

erakuntzaren funtzionamenduari buruz dituen balio, uste,

hastapen; alegia, ez du ikusirik eskola egiturak bete behar

dituen: arau, eginbehar, agiri txosten, azalpen, . . ., e.a .-

rekin. Ondorioz, ikastetxeak, "kultura antolatua"

edukitzea lortu behar du, erakuntza orekatsu bat

garatzekotan .

d) Ikastetxea "mikropolitika" eredua ., Erakuntza guztiak

botere eta kontrolaren arteko lehian dihardutela dio

ikuspegi honek. Honi aurre egiteko mikropolitika ereduak

eskainiko duena zera da: interesatuen artean hitzarmenak

bidetzea. Bestalde, ohizko zuzendaritza eta kudeaketa

erakuntza teorien aurkako edo ezbezalako hautabidea

eskeintzen digu, eredu honek, hots : ikastetxe bakoitzak

"bertako gertaerak" irakurtzeko erabiltzen dituen kultura

eta kodeen berri emanez eta hauen garrantzia

ezpimarkatuz.145

145

COLOM, A . ( . . .) (1979a) . Lectura del discurso pedagógico
actual. Palma: Embat.
DURKHEIM, E. (1976) . Educación como socialización .
Salamanca : Sígueme .
BOURDIEU, P. & PASSERON, J .C. (1970) . La reproduction .
Paris : Minuit .
ALTHUSSER, L . (1976) . "Ideología y aparatos ideológicos del
Estado" GRAS, A. Sociología de la educación, liburuan .
Madrid: Narcea .
FREIRE, P. (1975). Acción cultural para la libertad . Buenos
Aires: Tierra Nueva .
KAHN, J.S . (dir.) . (1975) El concepto de cultura : Textos
fundamentales. Barcelona: Anagrama .

Op .cit., BALL, S .J. (1989) . La micropolítica ( . . .) . "Ortodoxia y
alternativa" 19-43 orr.
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e) Eredu ekologikoa . Zientzi askoren ikuspegiak hezur-
mamitzeko balio izan dute ekologiaren ekarpenak oro har,
eta paradigma honen ezaugarria, berriz, errealitate : urrun,
gertu, naturazko giza eta gizarte edo kultura gertakari
aurrean, elkarren arteko adierazpen bide zehatzak
eskeintzen ahaleginduko da. Askoren ustetan, eredu hau,
eredu benetako ezberdinen artean . .., eredu, osagarria
bezala gaineratu den paradigman bilakatu da .
Hezkuntzaren ikuspegitik eta egun ikastetxeak duen
lekutik, eginkizun zein etorkizunari so jarririk, orain arte
Eskola erakuntza teorien barne sortu diren paradigma edo
eredu guztien loturartekotasuna garatu duen eredua bezala
agertzen zaigu . 146

Laburbilduz, II.zati honen 1 . azpiatala ixteko, garatu
dugun guztiaren azalpen grafikoa eskeiniko dugu :

146 Op.cit., SAENZ BARRIO O. (1993) . LORENZO DELGADO, M .
"La organización de la escuela como ecosistema social" . 3 .atala eta
bertan agertzen den "Bibliografi" aberatsa .
SANTOS GUERRA, M .A. (1990). Hacer visible lo cotidiano .
Madrid: Akal .
Op.cit ., "Txepetx" . (1987a) . Un futuro para nuestro pasado: "El
equilibrio ecolingüístico" . Navarra : Lizarra 331-340 orr .
VAYER, P. & . . . (1993). Una ecología de la escuela: la dinámica
de las estructuras materiales. Barcelona: Paidos . I . atala : "La
interacción" 13-47 orr.
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2. ATALA

2. ESKOLA ERAKUNTZAREN EREDU SISTEMIKOA
EUSKAL IKASTETXEA AZTERTZEKO

2.1 IKUSPEGI SISTEMIKOA

Eskola erakuntzaren inguruan hainbat eredu topatzen
baditugu ere, guk jarraituko duguna, oinarrizko hiru ibilbide
ziurtatzeko aukeratua izan da :
1 . Eredu honek, eskola erakuntzaren izate bihurri eta

korapiltsua sailkatzen lagunduko digulako .
2 . Eskola erakuntza, hurbiltasun fisikoz ezagutzen utziko

digun eredua delako .
3 . Eskola bakoitzari burujabetasunez bidea sendoa eraikitzen

lagundu dezaiokelako.
Ez dugu ikuspegi honen aplikapena buru-belarriz edo,

berak daraman "erakuntza" eta "sistema" hitzen azterketa
zehatz-mehatzagatik aukeratzen, baizik eta egungo euskal
eskolaren eremua, jorratzeko oso egokia topatzen dugulako .
Beraz, ikuspegi sistemiko honen erabilera ez da irtenbide
itxia. Bere bitartez, EE-ren izate, hezurdura eta mamiaz
jabetzea nahi genuke :
- elementu eta osagaien funtzionamendua aztertuz ;

euren arteko erlazio eta mugak azpikatuz ;
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147

148

azter urratsak zein metodologikoak eskeiniz ; 147

EE, estatikoa, akulturala eta apolitikoa; guztian gainetik
"teknologi" botere hutsa bultzatzen duena, ala "teknologi"
guztiak "kultura" mota edo kultura nortasun zehatza
dutela atzetik148 diona. Aurreko grafikoa kontutan
harturik "aukera" berezi bat egitearen aldekoak gera :
euskal eskola erakuntza zientziak euskal ikastetxera
hurbildu edo egokitu dezaken entrepresa erakuntza
ikuspegitik sorturiko eredu sistemikoa oso baliogarria
ikusten dugu ; baina egungo azterketa bai ikuspegi
erakuntza zein botere eta ereduen kosmoikuspegiarekin
tartekatuz .
Arrazoiak:
Gure gizartearen eta egoera orokorrean eta
hezkuntzarena bereziki, berea ez duen giza sozio-
psikologi ikuspegitik bizirauten duelako eta bere
"naturazko" izateari dagokion "egoera" berri bat
antolatzeko ezaugarriz duen kultura, teknologikoki bhur
beharrean dagoelako .
Ahalegin nahasi bezain erakargarria eta bide ziur bezain
zuhur honen bitartez, euskal hezkuntza eta ikastetxeak
EE-ren kontzientzia eta jabekuntza maila trinkoa
jasotzea eskatzen du :
- bere osagai guztien funtzionamendua aztertuz ;

COHEN, L. & MANION, L. (1990). Métodos de investigación
educativo. "Triangulación". 331-351 orr.
Op.cit., WEINERT, A.B. (1985). Manual de la Psicología . . . 72-
128 orr.
Op.cit ., Harvard Deusto (1993) . 3 zk ., TAYLOR "Tecnología y
cultura: entrevista con Nicolas Hayek, el titán de Swatch." 92-103
orr .
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- euren arteko erlazio eta mugak azpimarkatuz ;
-eskola baten hutsuneak atzemanez ;
-hezkuntz aldaketarako prest egoten erakutsiz,
- ( . .) e.a .
Ikastetxea, gizarteak sorturiko hezkuntz izakundea

dugu . Eskola erakuntzak, gizartearen arlo edo zati batez
hitzegitea suposatzen du . Zentzu zabalenean, esan dezakegu,
erakuntz ezagumenduak, gaurko gizartearen gorabeherak
ezagutu, aztertu eta bide batez kontrolatzeko sortuak izan
direla .

Beste alde batetik, Euskal Herriaren giza-hezkuntza
hobe ezagutzeko eta lantzeko, arazo horien irtenbideak behar
duten ezaugera iturriak bilatzeko eta gure hezkuntz helburu
zein helmuga osatzeko, langungarri izango dugula ikuspegi
sistemikoa. Honen ildotik, ikastetxe bat, sistema149 bezala
uler dezakegu, hau da: elkarren zerikusiak eta zereginak
ekintza osoa bideratzen duten osakin bereiztuen multzo
antolatua bezala, . Ikastetxeak, sistema baten oinarrizko
ezaugarriak adieraziko dizkigu :
1 . OSOTASUNA: osagai baten aldaketak, besteen

modifikapena suposatzen du .
2 . DINAMISMOA: Kanpora zein barnera begitatuz eta

ikastetxeak egitura funtzionala osatuz eta ekintza mota-
bidea suposatzen du .

3 . EGONKORTASUNA: aldaketak onartu ondoren, bere
dinamika egonkortzea bilatzen du .

4 . MALGUTASUNA: alderazketa darama bere gain .
5 . XEDETASUNA: helmuga duen asmoa dugu .

149 Op.cit., TECNOLOGIA DE LA EDUCACION. (1991) .480 or .



160

	

JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

6. FEEDBACK: ikastetxearen joanean eta ondorioetan
autokontrola .

Erakuntza teorikoak diotenez, eskola, sistema eta
erakuntza berezitasunez osaturik agertzen zaigu .

Gure lanaren, lehen ataleko lehenengo zatia, EE-ren
beni emateko erabili dugu, zer den, nola sortu den, zenbat
eratara ulertzen den, zeintzuk diren teori ezagunenak eta zein,
hauen oinarriak eta bidezatzen dituzten ezagumenduak, . . .
e.a . ; orain, bigarren atal honen bidez, aukeratu dugun EE
sistemikoaren berri eman eta bere ezaugarriak ezagutuz gain,
euskal ikastetxearen izatea aztertzeko nola erabil dezakegun
azalduko dugu .

Sistema teoriatik sorturiko EE eredu sistemikoaren
joerarentzat, erakuntza, suprasistema inguruneko hiru aldagai
eta sistema barneko, lau azpisistemen arteko elkarekintzaren
eraginpean, helmuga etra helburu zehatzak osatzen duen
errealitatearen parte da .150 Diogunaren adierazbidea egiteko,
irudi grafiko bat erabiliko dugu, gero ondoren, atal
bakoitzaren azalpena garatuko dugularik :

150 Op.cit., PORCEL, A. (1987), BUENO ABAD, J .R.-ren liburuan
., 58 or .
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(19 . grafikoa)

2.2 HELBURU ETA HELMUGAK

Erakuntza sistemikoaren ikuspegia erabiltzen badugu,
ikastetxeak, berezko berezitasunak adierazteko dituen
"helburu eta helmugak" 151 , agertuko zaizkigu .

Ikastetxe batek, hezkuntzaren bidez zer egin nahi
duenaren ardura, helburuei datza ; azken baitan, bere
garapena, komunikapen eta ekintzaren arteko zentzua
azaltzean dagoelarik. Beti ere, egun ulertu beharko genuken
"komunikazio berriaren" 152 ildotik, hain zuzen ere . Orain
arteko zentzuan ulertzen zen komunikazioaren eta bi
pertsonen bidez joan etorriko mezua tartekatzea, alegia,

151
152

Op.cit ., RIBOLZI, L . (1988) 71 or .
BATESON, G. & . . . (1984). La nueva comunicación . Barcelona :
Kairós. "Conexiones y aberturas : hacia una ciencia de la
comunicación" 107-113 orr.
MATTELART, A. (1993). "El libro debe de entrar en la cultura
del entretenimiento . .. "EL MUNDO egunkaria, 93/2/3 .
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desagertu egin bait da edo, zeharo aldatu behinipein .
Dagoeneko komunikazioa bera, sistema kultura bezala
ulertzen da, mutur batetik besterako kausalitatean ez baino,
borobilean hedatu eta osatzen joaten delarik, non, banakoa,
hor barnean kokaturik agertzen zaigularik .

Maila honetan, ikastetxea aztertzeko garatu nahi dugun,
erakuntza sistemako ereduakin, bat dator "komunikazio berri"
horren atzetik izkutatzen den filosofia : kultura, sistema bezala
ulertzea, alegia.

Ikastetxe bateko helmugak, beroz, bertan eskeiniko den
hezkuntzak lortu nahi dituen ondorioak zehazteagatik
bereizten dira, eta, ikastetxea erakuntz inguruarekin, nahi ta
nahiez diharduenez, 153 bere barne sistemako azpisistemak
modu batera ala bestera antolatu, eragin zuzena izango du
helmugatan .

Ikastetxe batek dituen helburu eta helmugak gutxienez
bi irakurketa egitera eraman gaitzakete :
1 . ikastetxearen erakuntz inguruan dihardun "hezkuntz

botereak" hots, giza talde baten hezkuntz lege nagusien
araugile eta ordezkari arduradunen eremua, non
egituratutako hezkuntz helmuga-helburuak HH
betearazten dituztenak, eta bestetik

2 . ezaugarri bereziko HH-k garatzen saiatzen diren
ikastetxeak. Baino, HH arteko lotura eta izatearen
arrazoiaz jabetzeko, diogunaz gain, beste erabateko
bereizketaz arduratu beharko gara :

153

	

Op.cit., RIBOLZI, L. (1988) . 1 . Atala : 21-63 on. eta 2.Atala: 67-
93 on .
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2.1 Ikastetxe "ereduaz" hots : izate ezberdinak antolatu
nahirik egituratzen diren HH-k, eta orokorrean
pribatu-publiko (jabego-herri eskola) bereizketaren
barne kokaturik ezagutzen digunak,

2 .2 Ikastetxe "hezkuntz motaz" hots : eskaintza
ezberdinak antolatzeko egituratu behar diren HH
multzo zehatzak egokitzeko ahaleginetan ibiltzen
direnak genituzke : erlijioso, laiko, esperimentala,
hizkuntz trebekuntzan oinarriturikoak, kulturanitz
aldekoak, . . . e.a. Aukera hauek, berez, jabego zein
herri eskola ereduetan eman ditezke, gure hezkuntz
ingurunean halakorik ematen ez bada ere .

Aldez, euskal lurraldean zehar, dihardun hezkuntz uste
orokorraren eraginez, lehenengo ikastetxeetako HH jokaera
"herri eskola edo eskola publiko" bezala ezagutzen direnetan
emango litzateke, eta bigarrenak berrik, "jabego eskola edo
eskola pribatu" deitzen direnetan .

Beraz, lehenengo atal nagusian genion bezala,
ikastetxearen HH-en arazoa, ez da, "jabego" edo "herri"
eskola sareen arteko bereizketagatik soilik ematen, baizik eta,
giza talde eta honen gizarte eredu zein egitasmoen ondotik
dagoen, hezkuntz hastapen eta usteen, inguruko arazoa izaten
da. Alde batetik gizarte orekatu eta osasuntsuetan hezkuntza
asmo baten hedapena garatzeko, behar den babesa eta
askatasuna izan arren, topatzen dituzten zailtasunak beste arlo
eta errealitate motetatik datozkie, adibidez, ustez, hezkuntz
asmo batzu ontzat eman arren, aurrera eramateko behar adina :
azpiegitura, bitarteko, kultura, prestaketa ( . . .) e.a. ez
edukitzeagatik alegia .
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Baina, berez hezkuntza asmoen hedapena, EE
bakoitzaren esku utzi behar litzatekearen aldekoak gera,
aldioro, gardenak eta komunikagarriak diren ebaluaketa eta
giza botere, jakitun zein hezkuntz elkartearen iritzia kontutan
hartuz .

Edozein hezkuntz botere edo administrazio mota
diharduelarik ere, benetako hezkuntz bermoldaketak aurrera
eramateko:
1 . gizarte berak hezkuntz egitasmo garbi bat eduki beharko

du; 154

2. hezkuntz eduki eta metodologiaren aldaketa sakon zein
berrikuntza trebe bat bermatzeko, ikastetxe eredu zein
hezkuntz mota arteko bereguneraketari ekin ; eta

3 . guzti honek berriz, ikastetxe guztien beregitura eta
berantolaketa filosofi berri edo egokitua eskatzen du .
Bestalde eta oraingoz, ez dugu ahaztu behar, bigarren

zati honen, lehenengo azpiatalean genionari jarraituz, Espaina
eta Frantzia estatuetako hezkuntz administrazioen egituren
teori jatorria, anglosaxoietatik ezberdina dela eta ondorioz
hezkuntz HH, eredu, mota ( . . .), zein beste edozein hezkuntz
gairen aurrean erabiltzen dituzten "hastapen, teori eta uste"
ekiko oreka, jokaera eta taxuketa ere bereziak dira.

Ondorioz, begi bistakoa da, oraingoz bere benetako
izatean, antolatu ez den euskal gizartea, ( . ..) zer nolako
zailtasun eta nahastekin topo egiten duen, gaurkoz, bertatik
sortu den hezkuntz egitura bakarra den "ikastola" 155

154
155

Op.cit., CERAP (1989) . 28-42 orr.
PUELLES, A. (1993). "Mas de treinta años de historia de un
movimiento popular" . EGIN egunkaria 93/5/26; 3 or .
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errealitatez mintzatu edo eta beregokitu nahian hasten denean,
( . . .) . Baino egoera hau gainditu eta gure izatearekin bat
datorren hezkuntz egoera berri bat antolatzeko, zein gure
ingurua osatzen duten beste gizarte adinako hezkuntz egituraz
arduratzeko, ez da nahiko egun, hezkuntz administrazio
ezberdinetatik 156 , aurkeztu eta eskaintzen zaizkigun hezkuntz
irtenbide edo aukeraz erabakiak hartzea, ez horixe, baizik eta
euskal hezkuntzaren errealitatea osatzen dutenek, gure
hastapen lege eta sinismenak eskatzen duten oreka eta egoera
egokitzeko ezinbesteko gogoetei heldu eta gizarte orokor zein
hezkuntz botere mailara bideratu beharko ditu, hots :
1 . Oro har "hezkuntza" eta batik bat "euskal hezkuntza" .
2 . Ikastetxe zein hezkuntz eredu inguruko jatorria ezagutu

eta bere egokitzapenaz jabetu, gero Euskal Herrian dihar
ditugunaz arduratu eta guztiak (publiko-pribatu)
inplikatuz euskal hezkuntza eta irakaskuntzak bere
hedapen zein garapena bermatzeko behar dituzten azpi-
gain egituren bernorabide eta berantolaketa ugariak,
sakonak, irekiak, sendoak, iraunkor bezain eraginkorrak,
. . . e.a. proposatu .

3 . Guzti honetarako ikastolak eraiki duten errealitatea, euren
historia esperientzia, berrikuntza, profesionalitatea,

156 Euskal Elkarte Autonomoa-EEA, GOROSPE, P. (1993) . "Miles de
padres vascos comienzan el debate para elegir la escuela pública y
el modelo privado". EL PATS egunkaria . 93/5/16, 32 or.
Nafarroako Elkarte Autonomoan, BARCOS, J. (1993) . "Entrevista
a J. MARCOTEGUI, Consejero de Educación y Cultura: La ley
del vascuence no satisface algunas aspiraciones, pero no lesiona
derechos" . ALDIZKARIA aldizkaria. Nafarroa . 3 zk ., 28-30 orr.
Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Nagusiko Lehendakaria eta
Hizketa ministroarekin, F. Bayrov, Komenioa : (1993) "Seaska ere,
publikoaren eta pribatuaren arteko aukeran" . Ikastola aldizkaria, 26
zk . 8-9 orr .
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ekimena, egitasmo eta abar luze bat, nahi ta nahiez
kontutan hartu beharko da, edo hobeto esan den hauek
izango dira Euskal Herriko hezkuntz egoera berri bat
sortzeko zioa .
Guk jakin behar duguna, zera da, ikastetxearen HH

arazo ardura, gizarte egituren arabera aldatzen dela, eta
gaurkoz, euskal ikastetxearen ikuspegitik aztertuz eta bizi
dugun gizarte zein hezkuntz egituren egoera ikusirik,
ikastetxe eredu guztiei, bere HH-k askatasun osoz egokitzen
lagundu eta bultzatu behar zaiela, gero hauek aurrera
eramateko garaian beste politika batzuren ardurapea eskatuko
badute ere. Eta honetarako Euskal Herrian, hezkuntz oreka eta
giza aurrerapena bai hezkuntz zein hizkuntz politika berriak
behar ditugu .

Zehatz mehatz, ikastetxearen hezkuntz erakuntza
baldintza kulturaren barne legoke, HH azpisistema, eta bere
garapenerako, bestalde, hezkuntza eta hizkuntzaren arteko
partaidetasunaren izatea eta egokitzapena, ezinbestekoa da .
Hau berriz, gure ustez, eskolak gizartean eta gizarteak eskolan
dituzten eginkizun eta betebehar inguruko hausnarketa
egitetik ulertu daiteke .

Azkenik, esan, ikastetxearen HH-k idazteko eta diogun
guztia kontutan hartu ahal izateko, oro har Eskola erakuntza
teoria eta zehazki EE sistemikoaren jatorria, izatea eta
jabefitza menperatzeak, ustezko eta gogoko diren, HH
aukerak, egiaztatzen lagunduko digula . Jarraian, dioguna
grafikoki azalduz gain dagozkion edukiak eskuratzen saiatuko
gara urrengo bi azpiatalen bidez :
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2 .2.1 IKASTETXE ERAKUNTZA SISTEMIKOAREN

HELBURUAK

Ikastetxe batek, lau motako helburuak bereziko ditu,
hots : erakuntza inguruan dihardun aldagai bereziko
gurasoentzat; azpisistema psikosozialari zuzenduak ;'
ikastetxeko bizikidetasun arlokoak eta azpisistema teknikoko
ikasle eta irakasleei dagozkienak . Banan bana ikusiko ditugu :
1 . Ikastetxea eta azpisistema teknikoa .

Ikasle eta irakasleei bideratutako helburuak agertuko dira
bertan .
1 .1 Ikasleari zuzendutako/riko helburuak.

Ikasketen errealitatea osatzen duten hiru eremu eta
bakoitzak ikutzen dituen arlo ezberdinetan topatuko
dira: eduki ezagutza, motibapena eta erabilerarenak
hain zuzen ere.
1 .1 .1 Eduki ezagutza :

a) Ohitura eta teknikaren multzoa : irakasketa,

ikasketa: lanak; balorapenak ; nork bere

buruarekiko ezagutza, jabetza eta

menperaketa; finkotasuna . (. . .)
b) Natura, gizarte, kultura arloa .

( . .)
d) Ahalmen gaitasunak : irudimena, behaketa,

aztergaitasunak, hausnarketa, isladapena eta
erabakigaitasunak .

e) Sentikortasun, estetikoa, musikala eta
dantzarena.
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1 .1 .2 Motibapen balioak: alde batetik, hezkuntz
erakuntza baten errealitate kulturala, soziala eta
politikoaren balioa eta bestetik, balio unibertsalak eta
zehatzak isladatuko dituzten helburuak ipini .

b) - Jarrerak :
- arauak;
- erizpideak ;
- kosmoikuspegia eta
- egoera afektiboei dagokien arloak
bereiztuz .

1.1 .3 Erabilera
a) Norberarentzat egokituriko ezagutza maila
orokorra :

- ahalmen gaitasuna eta
- adierazbide estetikoa zein artistikoa .

b) Besteenganako komunikagaitasuna heziko
dituzten helburu arloak :157

Ingurune erregulatzailea aginte mailako
hartuemanei dagokio . Hemen haurrak
moral arloa atzeman eta bere ondokoekin
erabiliz, jabekuntza maila bat lor dezake .
Haurra, erabil tresna batzu menperatuz,
ikasketa inguruneko gauzen izatez jabetu .
Irudimen edo berrikuntza ingurunean :
haurra mundua esperimentatu eta
birsortzen saiatzeko eskaintzak prestatu .

157 BERNSTEIN, B . (1988) . Clases, códigos y control . Tomo I .
Madrid: Akal Universitaria. 3 . arg. 202 or.
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158

Pertsonarteko inguruak: haurra ondokoen
egoera hunkikorrez konszientea izan
behar da.

d)Inguru zabalarekiko : beste irudi, natura eta
gizarte buruzko helburuak .
e) Zientzi-Teknika arloak eta helburuak :

Bereiztasunak : objetibitatea eta
subjetibitate bereiztu eta atzematen ikasi .
Teknikaren jatorria eta aplikapena gehi
erabilera uztartu .

1 2 Eskola erakuntza sistemikoaren helburuak
irakasleekiko. 158

1 .2.1 Hezkuntz errealitatea lurraldetasun zentzutik
barneratzea. hiri, herri, aberri, auzo, . . . e.a .
ikuspegiak bereiztuz .
1 .2.2 Norberaren jakinmina eta kezka inguruko
helburuak .
1 .2.3 Ikaslearen kultura versus irakaslearen kultura
eta alderantzizkoak landu:

a) Lan eguratsa, berdinen arteko elkar hizketa
bermatzeko helburu motak .

-Konfidantza eta begikortasuna .

Ikus :
PERROW, Ch . (1991). Sociología de las organizaciones .
Madrid: MC GRAW-HILUinteramericana, 1 . arg . "El poder en
el análisis de las organizaciones . . ." 316-342 orr .
FERRERES PAVIA, J.S. (1992) . "La cultura profesional de los
docentes : desarrollo profesional y cultura colaborativa . "Actas
II CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE
ORGANIZACION ESCOLAR : Cultura escolar, desarrollo
organizativo. Sevilla : Universidad de Sevilla . 3-39 orr .
Op.cit ., WEINERT, A.B. (1985) .
Op.cit ., PEIRO, J.M. (1991), 1 eta II tomoak .
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-Ulerkuntza eta ikusmira zabala .
-Onespena eta prestigioa
-Lehia kutxu, gabeko elkar hartuemana .

-Komunikapen ubideak eraiki .

-Hezkuntz asmoak eta elkarekintza .
b) Etengabeko prestaketa, hots :

-Ikerketa/berrikuntza
-Sail antolaketa
-Argitalpenak
-Saio bereziak eta irteraldiak e .a .

2 . Ikastetxea eta azpisistema psikosoziala : bizikidetasuna

2.1 Bizikidetasun ekintza motak
a) Ikastetxean bertan :

-Elkar ezagutu
-Agurrak eta solasak
-Taldeak eta elkarteak
-Lehiaketak
-Atseden uneak, e.a .

b) Ikastetxetik kanpo :
Udalekuak
Kultura arloko irteerak
Txangoak, e .a.

2.2 Ikasketa uneko bizikidetasun ihardukerarako helburu

motak
Ekintza

-arruntak,
-gehigarriak,

-bereziak eta
-bereiztuak .
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1 .2 Eskola erakuntza sistemikoaren helburuak
irakasleekiko .158

1 .2.1 Hezkuntz errealitatea lurraldetasun zentzutik
barneratzea. hiri, herri, aberri, auzo, . . . e .a .
ikuspegiak bereiztuz .
1 .2 .2 Norberaren jakinmina eta kezka inguruko
helburuak .
1 .2.3 Ikaslearen kultura versus irakaslearen kultura
eta alderantzizkoak landu :

a) Lan eguratsa, berdinen arteko elkar hizketa
bermatzeko helburu motak .

-Konfidantza eta begikortasuna .

Ikus :
PERROW, Ch . (1991) . Sociología de las organizaciones .
Madrid: MC GRAW-HILLinteramericana, 1 . arg . "El poder en
el análisis de las organizaciones . . ." 316-342 orr.
FERRERES PAVIA, J.S. (1992) . "La cultura profesional de los
docentes : desarrollo profesional y cultura colaborativa . "Actas
II CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE
ORGANIZACION ESCOLAR: Cultura escolar, desarrollo
organizativo . Sevilla : Universidad de Sevilla. 3-39 orr.
Op.cit., WEINERT, A.B. (1985) .
Op.cit., PEIRO, J.M. (1991), 1 eta II tomoak.
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-Ulerkuntza eta ikusmira zabala .
-Onespena eta prestigioa
-Lehia kutxu, gabeko elkar hartuemana .
-Komunikapen ubideak eraiki .
-Hezkuntz asmoak eta elkarekintza .

b) Etengabeko prestaketa, hots :

-Ikerketa/berrikuntza
-Sail antolaketa
-Argitalpenak
-Saio bereziak eta irteraldiak e .a .

2 . Ikastetxea eta azpisistema psikosoziala : bizikidetasuna
2.1 Bizikidetasun ekintza motak

a) Ikastetxean bertan :
-Elkar ezagutu
-Agurrak eta solasak
-Taldeak eta elkarteak
-Lehiaketak
-Atseden uneak, e .a .

b) Ikastetxetik kanpo :

Udalekuak
Kultura arloko irteerak
Txangoak, e.a .

2.2 Ikasketa uneko bizikidetasun ihardukerarako helburu
motak

Ekintza
-arruntak,
-gehigarriak,
-bereziak eta
-bereiztuak .
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2.3 Ikasketa garai zein ondorengo bizikidetasun ekintza
bideak :

- Ikasle, guraso, irakasle eta babesle, elkarte zein
aintzineko elkarte mota ezberdinak antolatuz .

3 . Ikastetxea eta erakuntza inguruko aldagai berezia : gurasoei
zuzenduriko helburuak

3 .1 Hezkuntz egitura arloko helburuak
3.1 .1 Azaldu

a) psikologi,
b) biologi,

d) joera eta eragingarritasunaren arteko
zerikusiak,
e) ikastetxeko ekintza asmoak,
f) barne kudeaketa,
g) administrazio egokitzapena eta iharduketa

3 .1 .2 Adieraz urratsak egokitu :
- sendiarteko ukipena bideratu,
- ikastetxeko topaketak prestatu/zuzendu,
- hartuemanak eskeini eta jasotzeko ere prest
azaldu, e.a .

3 .1 .3 Bizkortu-Sakondu
- Parte hartzea eta elkarekintza .
- Ikastetxera hurbiltzeko erreztasunak eman .
- Lan saioetara hurbilketa norabidetu .
- Eskolaren komunikapen sarean parte hartu eta
elkartu .
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Helburuak oro har, ikastetxearen errealitate ugarieri
ezartzen zaion aipamen orokorrak direla esan dezakegu 159 ,

bere ardura nagusia ikastetxeko bizikide guztien hobekuntza
areagotzea delarik. Beraz, bizikide guztiak, eurekiko aukeratu
diren helburu guztiak, logiko eta enpirikoki froga ditezkete,
egiazko ala hutsak bezala suertatzen direnak bereiztuz .

2.2.2 IKASTETXE ERAKUNTZA SISTEMIKOAREN HELMUGAK

Helburuak objetiboak helmugak - aldez, erabateko
subjetiboak ditugu, beraz ez orokorrak ez eta frogagarriak,
betik banako eta talde/erakunde edo izakunde zehatz bati
loturik agertzen zaizkigularik .

Helmugak, aipamen subjetibo bereziak ditugu . Beti
etorkizunari begira daude eta dagoen edo diharduenaz gain,
bideratzen diren eske edo nahiak izaten dira .

Ikastetxe batera hurbilduz, helmugak, hezkuntz asmoak-
IHA 160 deituriko agirian barna azaltzen dira . Honelako
asmoak idaztea zenbait galderei erantzutea suposatzen du :
1 . Banakoari buruzko usteak, zer motako giza emakumea hezi
nahi dugu? 161

2 . Irakaskuntzari buruzko usteak .
3 . Hezkuntzari buruzko usteak .
4 . Hezkuntza eta kultura inguruko usteak .

-Erakuntza ikastetxearen kultura .
-Inguruaren kultura

159

160
161

VON CUBE, F. (1981) . La ciencia de la educación : Posibilidades,
abuso político, límites. Barcelona : Ceac. 59-60 orr .
Gure I . zatian .
Op.cit., OTEIZA, J. (1972) .
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-Giza politika hezkuntzan eta inguruko giza politikaren
egoera.

5 . Hezkuntza eta morala .
6 . Hezkuntza adierazpen arloak :

-Estetikoa: artea, musika, dantza .
-Kirola .

7 . Hezkuntza etengabeko ekintza .
Helmugataz aritzea, IHA-z aritzen da, eta berau,

ikastetxe eredu, hezkuntz mota eta gizarte eredu ustearen
araberan datza.

Badira, eskola eredu ezberdinen alde eta aurka agertzen
direnez gain, IHA-ren hezkuntz mota, eta beraz ikastetxearen
helmugen izatea, erlijio edo moral arloko hezkuntza
bideratzen duten ikastetxeen auzia bakarrik dela uste dutenak
ere, ala ez izan arren noski, zeren eta ez bait dago herri zein
jabegodun ikastetxe eredurik helmuga gabekorik . Ikastetxe
erakuntzen helmugak ezberdinak eta ugariak izan daitezke ;
baina erakuntz kultura baten barna diharduten helmugak, ezin
dira ordezkatzen duten giza taldearen hezkuntz asmoekiko
aurkakoak izan. Eta hau da askotan Euskal Herrian, beste
gizarte batzutan bezala, gertatzen dena . Okeneko norabide
honetatik aldentzeko, euskal gizartearen alde lan egiten duten
orok eta euskal hezkuntzaren inguruan dabiltzatenak zehazki
bereiztu eta bideratu behar duten lana hau da :
1 . Ikastolak, Euskal herriak sortu ahal izan duen ikastetxea

dela, baina ez dela bukatutako eredu bat, ( . . .) bertan,
hezkuntza eta ikastetxe erakuntza ereduak era askotara edo
ezberdinetara ulertzen dituztenek osatzen duten
errealitatea, beraz delako,
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2. Ikastola ikastetxeetan, islatzen diren helmugak, modu
askotakoak direla, eta euskal hezkuntza eta hizkuntzaren
garapena, mundu zabaleko hezkuntza eta beste hizkuntzen
aurrerapen ildoak jarraiturik baina, bertakoa kolokan edo
gutxietsipenean ez geratzeko, gure gizarteak nahi, uste eta
aldarrikatu adina ikastetxe eredu antolatzeko ahaleginak
egin beharko direla.

3 . Jakin behar dugu ere, eskola eredu arteko bereizketa,
zenbait giza arlo batzuren ikuspegi ezberdinek,
hezkuntzaren funtsa eta hezurdura bihurtzetik sortzen
direla, hots :

hezkuntz teori bat ala beste erabiltzetik,
beste leku edo herri batetan garatutako esperientzia
martxan jartzetik,
gizarteak babestu eta ikerlari zein elkarte baten uste
ezberdinetan oinarrituriko hezkuntza antolatzen duten
ikastetxeak:

Teknologi garaikidean; oinarriturik,
hizkuntzen balio uste ingurunetik,
erlijio ikuspegitik ;
laikoak ;
kultura, guztiaren ardatz hartzen dutenak ;
formarik gabeko hezkuntza, hezkuntza formalaren
zati izaten ahalegiten duten ikastetxeak ;
hezkuntza, edukietan ardaztuko dutenak ;
motibazioa, hezkuntza eta heziketaren funtsa bezala
erabiltzen dutenak ;
hezkuntza, lan munduari begiratuz, eskeini eta
prestatzen duten ikastetxeak ;
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prestaketa orokorra edo eta zehatza, hezkuntzaren
funtsezko ardura bezala harturik, antolatuko direnak ;

( . .) e.a.
4 . Ahalbidetu daitezken eskola eredu eta mota guztiak, gure

gizartetik abiatu beharko lirateke, horretarako behar diren
egitura eta aholkularitza teknikoen beharra gaitzetsi gabe .
Bukatzeko, laburbilduz esan dezakegu, ikastetxe batek, EE
sistemikoaren ikuspegitik bere helburu-helmugaren
azterketa egiteko, kontutan hartu beharko dituen
azpisistemak, lau direla .
- egiturala
- teknikoa
- psikosoziala eta
- administratiboa
derrigorrezko eta jakineko zenbait arlo aztertzea
suposatzen dutelarik,
1 . Hezkuntz asmoak .
2 . Bitartekoen eraginkortasuna .
3 . Beste aberri batzutako hezkuntz sistemak .
4 . Balioen garrantzia, esanahia eta aukera .
5 . Hezkuntz egitasmoa .
6 . Eskolaren eginkizunak gizartean, oro har eta zehazki .

Honetarako eztertu beharreko "funtsezko" gaiak hauek
liratekelarik :

eskola gizartearen birsortzaile bezala,
eskola giza aldaketa eta berritzaile bezala,
eskola askatasun arrobi eta nor bere buruaren eraiki
leku ezin hobea, eta
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- eskola porrota eta bere eragina banako zein
gizartean .

2.3 IKASTETXEAREN ERAKUNTZA BARNEA : AZPISISTEMAK

2.3 .1 AZPISISTEMA EGITURALA

Ikastetxearen antolaketa formalez arduratzen da
azpisistema hau. Bere "helmuga", eskola erakuntzaren barne,
hezkuntz partaide diren guztien osaketa bilatzea da :
zuzendaritza eta azterkaritza antolaketa (zuzendari,
zuzendaritza taldea, irakasle-zuzendaria, teknikari,
orientatzaile, psikologo, . . .) ; irakaslegoaren sail antolaketa
(sail bakoitzaren arduraduna, arloko koordinatzaile . . .) ;
ikasgelen egitura egokiak, hezkuntz prozesua lanak burutu
ahal izateko irakasle/ikasleen arteko lokarri erak (ikasleen
eraketa, ikasle eta irakasleen arteko topaleku, ikasburu, tutore,

Azpisistema egituralaren "helburu" orokorrak honako
hauek lirateke :
1 . Ikastetxe bati, herri edo eskola publikoa zein jabego

eskola edo pribatua izan, legokion hezkuntz motari,
egitura egokiena topatzea, hots : nortasun juridiko, elkarte
mota, hezkuntz egitasmoaren araberako banaketa . . . e.a .

2 . Hezkuntz elkarte guztiarentzako egitura atsegina bilatzea
(irakasle, ikasle, guraso, teknikari, . . .) .

3 . Partaide diren guztiei, ikastetxeko egitura ezagutaraztea
eman.
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4. Edozein motako egitura antolatua izanik ere, hartueman

ireki eta gardenak garatzea .

5 . Erakuntza formalean dauden beste edozein erakuntza

informalak atzematea.

6 . Eskolari dagokion neurrian, aukeratutako egiturari

hierarkia eta sistemaren kontzeptuak eranstea eta

erabiltzea .

7 . Eskolaren funtzio banaketa, guztien partaidetasuna

kontutan harturik egin, bete behar zehatzen berezitasunak

aurkeztuz.

8. Eskolako antolamendu arlo bakoitzari, ahalik eta

autonomia gehien eskeini, kudeaketa zein erabaki hartze

uneetan .

9. Atal edo arlo ezberdinen artean, hartueman eta

erizpidetasuna garatzeko malgutasuna nagusitu .

10 . Eskola lankide guztiek, behar bezala ordezkatu

organigrama baten bidez.

Euskal ikastetxearen eremuan azpisistema honen

azterketa egiterakoan, benetan kolokan agertzen zaigun

arloaren helmuga eta helburuak, zuzendaritzarenak direla

esango genuke. Ikastolak hogei ta hamar urteetan zehar, jasan

duten hazkunde, gorpuzketa eta abiadura, egun, orokorrean

egitura osoaren berikuspena eskatzen du, baina batik bat

zuzendaritza eta azterkaritza 162 arloena. Arrazoiak asko dira,

ea hemen batzuk :

1 . Ikastolak, erakuntza teoria erabilik noski, gure gizartean

"ofizialki" diharduten hezkuntz saretik kanpo edo babes

berezi baten inguruan garatzen dira; beraz begi bistakoa

162

	

Ikus gure Aurrebaldintzak atala .
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da, ikastolak osatzen dituzten elkarteetatik kanpo (guraso-
ikasle-irakasle-teknikari-aholkulari-ikastolen elkarte . . .)
behar baino laguntza gutxiago jasotzen dutela .

2 . Ikastolak, ez dira bene-benetan gizarte mailan osatu, hau
da edozein ikastetxeki erakuntz inguruarekiko behar duen
onespen eta prestigioa ez da erabat hedatu, oztopo nagusia
aldagai burokratikoan dagoelarik, hain zuzen ere .

3 . Zenbat eta barne egitura eta antolaketa sendoagoa eduki,
orduan eta erakuntza inguruko aldagaien aurrean, indar
gehiago izango dute . Beti ere, bere barne "mezua", arretaz
hartu eta garatzekotan .

4. Aurrekoaren ondorioz ere, kalitatezko hezkuntz eskaintza
ematen jarraitu ahalko du .

5 . Ikastolak, erakunde eztabaidagarri bezala agertzen dira
beti, . . . gehienetan ordea, ez euren hezkuntz egitasmo edo
hezkuntz elkarteak eskatzen duten eran, . . . baizik eta
gizapolitika inguru zein aldagai burokratikoen interesen
eraginagatik, hain zuzen ere . Arrazoi honek, ikastolaren
ordezkapen sendoak eskatzen ditu ere .

6 . Zuzendaritza eta azterkaritzaren egokitzapena, eskola
erakuntzaren oreka eta eraginkortasuna suposatzen du .

7 . Gainera, azterkaritzaren eremuak, eginkizun bereziak ditu
ikastetxe erakuntza baten barna, beste edozein lan
arloetako arduradunenak bezala, ordezkaezinak .

8 . Egun, ikastolen inguruan dabiltzen eztabaida ezberdin eta
ugariak, zuzendaritzaren beharra, areagotu besterik ez dute
egitea.

9 . Zuzendari lanak, beste edozeinenak bezalaxe (irakasle,
aholkolari, pedagogo zein psikologo . . .) prestaketa berezi
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bat eskatzen du, guztiak ikastetxe batek aukeratu edo

eskuartean duen hezkuntza teoria bat osatzeko eta

irakaskuntza ikaskuntzaren joan etorria garatzeko,

beharrezkoak dira, baina denak eta bakoitzak garbi eduki

behar dutena zera da : norberaren eta beste kideen lau

esparruaren eduki, helburu eta helmugak, hain zuzen ere .

Ikastolek, orainarte urratu duten ibilbide latzaren zehar

agertu duten autoerakuntza eta hezkuntz ardura zein

hizkuntzaren egokitzapen beharrari bota dioten geupada , . . .

ezin da amildegi edo lehenagoko kezka itxurapean bazterturik

geratu ahal, eta honi aurre egiteko, ezinbestekoa da

zuzendaritza atalaren egituraketa sakonaren aldeko apostua

egitea. Horretarako dugun lau tresna, Eskola erakuntza

zientzia, bera da .

Aldez, ikastoletako irakaslego eta ikasle antolaketa,

eredugarria izan dela aldarrikatu dezakegu : hartueman irekia;

etengabeko komunikapena; neska-mutikoen hezkuntz kidetza ;

haurrarengan oinarrituriko hezkuntz egitarauak ; neska zein

mutikoen berdintasun hastapena, lan eta jolas hezgarrien

garapena, irakaskuntza gidatu eta norabidetua; irakaslego

kezkati eta etengabeko prestaketan zein eguneratzean

nekaezina; hezkuntz aldaketa eta berrikuntzari beti adi ;

hizkuntz gatazkaren oreka topa nahian aintzindariak ; irakasle-

ikasle artean hesirik ez, mugak bai ; ( . . .). Irakaslearen

betebehar trinkoz gain, ikastetxearen azpisistema egituraleko

beste hainbat hutsune bete ohi izan dituztelarik .

Dena den, euskal ikastoletako irakaslegoaren ikurra,

hezkuntz kalitatea izan ohi da nagusi, bai euren egokitzapen

zein hezkuntz prozesu osoan zehar .
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Irakaslegoaren lana ongi frogatuta geratu da azken urte
hauetan zehar . Besteak beste, gogoratu besterik ez dago,
zenbait egunkari eta aldizkarietan kaleratutakoak :

ikastoletako ikasle taldeen arrakasta "selektibitatean",
adibidez . 163

hizkuntz trebetasuna eta menperaketa ezin hobea
ikastoletako haurrengan, orokorrean, hiru hizkuntza jakitea
lortzen direlarik. l64

Arrazoi guzti hauek eta gehiagogatik euskal hezkuntza
eta ikastetxe erakuntzaren eremua indarberritu, hobetu eta
egokitu dezaketen profesionalen beharrean aurkitzen gara,
edo beste era batera esanez, erakuntzalari edo eskola
erakuntza teorilarien beharrean, hain zuzen ere . Eta honen
premia ikastola inguruko guraso, irakasle, zein ikasle
elkarteetatik egiten den ahalegin trebez gain, nabarmena da .

Ikastolak sortu geroztik, Euskal Herriko lurralde
banaketa ofizialez gain, euskal hezkuntza eta ikastetxe
propioz hitzegin daiteke baina ez bukatutako edo finkatuta
dagoen zerbait bezala, gutxiagorik ere 165 .

Ikastolei esker, aurrerago aztertuko ditugun, erakuntza
inguruneko aldagaien artean, sortzea lortu duten kezka eta
desegokitasun sentimenduak eraginda, oraingoz behinik
behin, euskal hezkuntzara egokitu ez badira ere166 , euskara,

163' ,

164
165
166

NAVARRA HOY egunkaria. 1993-6-20. Iruñea
"Diario de Noticias" egunkaria. 1994-6-24 . Iruñea
"Egin" egunkaria. 1994-6-24 . "Nafarroa" atalean.
"Ikastola" aldizkaria . Ikastolen elkarte 1-34 zkak ., (1990-1994)
Gure I. zatia .
Gaur ditugun gizarte egitura eta ordezkapen bitartez ezin bait da, . . .
euskal gizartearen geopolitika arazoa edo lurraldetasuna
erabakitzen ez den bitartean ( . . .) .
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irakaskuntzaren lanabes bihurtu beharrarena ikusi dute, gure
lurraldeetan zehar, gizarte mailan zein hezkuntz administrazio
edo ministeritzak eta hainbat ikastetxek . Erakunde
ofizialetatik, desnorabideketa politiko eta ideologikoagatik,
ikastolen elkartetik hezkuntz eta erakuntz teori orokor zein
zehatz baten hutsunegatik eta bi ideia hauen artean banatu
diren gizarteko partaide soil zein ikerlari eta adituz jotzen
diren gehienen eraginez, euskal hezkuntzaren hedapen
beharra, mugatuegi azaldu da, hots : publikotasunaren
eremutik, hain zuzen ere . Ondorioz, sare publikoko egiturak,
antolaketa berri batzuk jasan dituzte, baino sare pribatu
deituriko ikastetxeei ezer gertatu ez balitz bezala lasaiegi utzi
zaien bitartean .

Orainarte, garatu dugun guztia kontutan harturik, esan
dezakegu, azpisistema egituralaren helburu eta helmugak
aztertzea, jakineko zenbait gai ikutzea eramango duela
ikastetxea :
1 . Erakuntz antolaketa motak. 167

1 .1 Eskolaren aurreremua (egitura maila, metodoak,
egiturari buruzko azterketa . . .) .
1 .2 Dauden ikerketak ezagutu .

1 .3 Erakuntzaren tamania, korapiltasuna eta itxuraketa
ezagutu eta menperatu .
1 .4 Zenbait egitura mota aztertu : zeharkakoa, goitik

beherako,( . . .)
1.5 Organigrama eta esku erakuntza eraiki hezkuntz atalak,
ardurak, eginahalak, ( . . .) e .a. azpimarkatuz .

167 HALL, R.H. (1982) . Organizaciones, Estructuras y Proceso .
Madrid: Prentice/Hall .
Op.cit., SAENZ BARRIO, O. (1993) . 8 .atala.
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2. Zuzendaritza 168

2.1 Gaur egungo zuzendaritza ikastetxeetan .

2.2 Zuzendaritza motak .

2.3 Zuzendari profesional baten eginbehar zehatzak :

a) Ikastetxe barruan, erakuntza antolatu eta

koordinazio, kontrola, kudeaketa, berrikuntza,

eraldakuntza talde zein ikastetxe giroa, (. . .) bideratu .

b) Ikastetxetik kanpo erakuntz ingurua ongi ezagutu

eta bertan ikastetxearen ohiartzun izan .

2.4 Zuzendaritza teknikak aztertu .

3 . Gobernu organoak 169

3 .1 Espaina edo Frantzia estatuetako hezkuntz

erreformak ezagutu eta derrigorrezkoa dena bete : a)

gobernu organo kolegiatuak -eskola kontseilua,

irakaslegoaren klaustroa, gurasoen batzarra, . . .- eta b)

pertsona bakarreko gobernu organoak: zuzendaria,

ikasketa burua, idazkaria, . . .-

168

169

Ikus :
PASCUAL, R. (1992) . El liderazgo transformacional en los
centros docentes . Bilbao : Deusto, ICE .
ESKIL, N. (. . .) (dir .) (1988). Le rôle des chefs d'etablissement
dans l'amélioration du fonctionnement de l'école . Paris :
Economice.
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIRECCION DE
CENTROS DOCENTES (1992). Actas . Bilbao : Universidad de
Deusto .

Op.cit., LORENZO DELGADO, M . & SAENZ BARRIO, O.
(1993) . 9 eta 10 .atalak. SALVADOR MATA, F. "Los órganos
unipersonales de gobierno y su dinámica" ., 9 . atala, 213-237 on. ;
CAMACHO PEREZ, S. "Los órganos colegiados de gobierno y su
dinámica; 10 . atala, 239-258 on .
RAMO TRAVER, Z . (1986) . Manual de los órganos de gobierno
de los Centros Docentes. Madrid: Escuela Española .
Op.cit., GARCIA GARRIDO, J .L. (1987) .
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3 .2 Beste herrialde batzutako legeak ezagutu
(Dinamarka, Finlandia, Suezia, Suiza, . . . abar) .

3.3 Gobernu organoen arazoak : zuzendaritza versus
partaidetza, ikastetxeen burujabetza, gaur egungo
ezbaiak, ( . . .)

4 . Irakaslegoaren antolaketal 7o

4.1 Irakaslegoaren eginahalak eta eginkizunak elkar
onartu :
- Aurreikusi .
- Egitaratu .
- Ekin .
- Burutu .
- Berikusi .

4.2 Sail didaktikoak:
- Zer dira, eta zein bere helburuak?

- Behar ahal dira?
- Sail hauen betebeharrak:

- Egituratu .
- Berikusi eta kontrolatu .
- Eguneratu .

- Sailburuaren beharra eta aukera :
- Zein izan .
- Zertarako .

4.3 Irakas taldeak: zer dira, zertarako, nola banatu ahal
dira, ( . . .)

170 McKENNA, B.H. (1979). La organización del profesorado en los
centros educativos. Madrid: Anaya/2 .
Op.cit., LORENZO DELGADO, M. & SAENZ BARRIO, O . (. . .)
(1993). SALVADOR MATA, F. "Profesorado: Departamentos y
equipos docentes" 5 . atala ; 115-140 orr.
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- Mailako koordinadorearen funtzioak .

4.4 Irakaslearen legedia :

Inguruko ikastetxeen legedia ezagutu .

Ikastolena ezagutu .

Beste batzuren berri izan .

4.5 Kopurua eta banaketa .

Ikastetxe batek behar dituen irakasle profesional

motak .

Eskolaren kalitatea .

5 . Ikaslegoaren antolaketa 171

5.1 Aurreusteak, curriculuma eta eskola .

5 .2 Eskola graduatuaren muga eta abantaiak,

curriculumaren erabilera, talde homogeneoak eta

heterogeneoak .

5.3 Graduatugabeko eskola :

Curriculuma.

Irakaskuntza bakoiztua : Dewey, Parkhurts,

Harris, Kilpatrick, e .a .

Irakaskuntza sozializatua, Tolstoi, Petersen,

Cousinet, Freinet, Neill, e .a.

5.4 Ikaslegoaren legedia .

5.5 Ikaslea eta ikastetxea : hartuemanak, ondorioak,

usteak, asmoak, etorkizuna, ezbaia, ( . . .) .

6 . Hezkuntza norabidearen saila 172 :

6.1 Arduraduna eta talde profesionala .

171
172

Ibidem MOLINA GARCIA, S . "El alumnado" ; 4 . atala, 115-140 .
Ikus :

SOBRADO, L. (1990) . Introducción psicopedagógica y
orientación educativa. Barcelona : PPU.
RODRIGUEZ MORENO, M.L. (1986) . Teorías y proceso de la
orientación educativa. Barcelona : PPU.
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6.2 Serbitzu mota .
6.3 Funtzioak.
6.4 Gutxiengo ezagutza alorrak .
6.5 Teknika erabilgarrienak .
6.6 Norabide zerbitzuen antolaketa.

- Ikastetxeko norabidetza programa .
- Zerbitzuen planifikazio eta garapena .
- Planifikazio motak eta eraketa .

6.7 Norabidearen garapen historikoa nazioarteko
ikuspegitik .

2.3.2 AZPISISTEMA PSIKOSOZIALA

Esan genezake, ikastetxe baten barne diharduten
hartuemanez arduratzen dela . Azpisistema egiturala
ikastetxearen arlo "formalez" kezkatzen bada, psikosoziala
"ez-formalez" aritzen dela esango dugu . Azken aspisistema
honetan ematen diren erlazioak bi motako aldagaiez
osaturikoak dira, psikologikoak alde batetik eta,
gizapolitikoak bestetik .

Azpisistema honen funtsa ikastetxe baten barne, lanean
ari diren guztien jarrera eta jokaerak kontutan hartuz lan
egurats aproposa bilatzean dago . Zuzeneko zerikusia du
hartueman ezformalekin . Atal honen oreka eta
bideragarritasuna oso garrantzitsua da, ikastetxe erakuntza
orokorrarako.

Behar bezain ongi garatzeko azpisistema hau, bere
helmuga eta helburuen beni izan beharko dugu lehenengo, eta
arduradun egokienak topatzea bigarren .
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1 . HELMUGAK

Arlo honek eraiki nahi duena, ikastetxeko partaide
guztien arteko giro egokia da . Hori bidera ahal izateko zenbait
gaia jakin eta menperatu beharko dira . Azpisistema
psikosozialak 173 lortu nahi dituen helmugak hauetxek dira :
1 .1 Talde dinamika eta komunikapena:

1 .1 .1 Talde dinamika:
- taldeen ezaugarriak ;
- talde arauen araketa ;
- taldeen berezitasunak ;
- talde motak ;
- talde dinamikarako teknikak.

1 .1 .2 Komunikapena :
- Zentzua .
- Prozesuak.
- Arazoak .
- Hitz gabeko komunikapena eskola erakuntzan .
- Partehartzearen koxka eta kudeaketa .
- Ohizko eta eskola berriaren eguneraketa kudeaketa
arloan .

1 .2 Boterea eta erabaki hartzea . Atal honetan ikusi beharreko
zenbait puntu :

173

187

Ikus :
CARTWINGH, D. & ZANDER, A . (1989). Dinámica de
grupos : investigación y teoría . Mexico : Trillas .
MYERS, G.E. & MYERS, M .T. (1990) . Les bases de la
communication humaine : : une approche theorique et practique .
2.arg . Canada, Quebec: McGraw-Hill .
Op.cit., BATESON, gr. ( . . .) . (1984) . 119-229 eta 265-298 orr.
Op.cit., WEINERT, A.B. (1985) . Manual de psicología . . .
Op.cit., LORENZO DELGADO, M. & SAENZ BARRIO, O.
(1993), SABIRON SIERRA, F. "El conflicto en las relaciones
escolares". 11 . atala, 259-282 orr .
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Aginpea eta eskola ; gizasikologi arloko ikerketak

Giza eragipenaren teoriak eta erak : adoskeria,

menpekotasuna, berberagarritasuna eta

barneragarritasuna .

Boterea eta aintzindaritasunaren arteko lotura eta

ezberdintasunak, eskola erakuntza mailan .

Erabaki hartzearen prozesuak, ardatzak,

berezitasunak banako-taldearena, aldagai

kualitatiboen eragina, ( . . .) .

1 .3 Erakuntzetako gatazka.

Erakuntz prozesuak: joanak eta jarrerak .

Partaide ezberdinen gatazka araketa .

Interbentzio erak.

2 . HELBURUAK

Helburuak, aipatutako helmugak lortzeko eginahal

zehatzak ditugu, beraien bitartez ikastetxean giro egokia

lortzeko zenbait arrazoi eta urrats bide prestatuko dituztelarik :

2.1 Komunikapen zuzenaren arrazoiak aipatu, okerrak

bazteraraziz .

2 .2 Gizabanakoek taldeak osatzerakoan erabiltzen

dituzten erizpide eta kezkak azaldu .

2.3 Aintzinderitza prozesuak ikertu .

2.4 Erabaki hartzearen zehaztapenak ezagutu, garrantzi

handiko asmoak bereiztu eta kontsensuaren beharra

nabarmendu .

2 .5 Barne gatazkaren jatorria atzeman .

2.6 Talde banaketaren indarra bideratu .

2.7 Elkarekintzarako bideak eskeini .

2.8 Kudeaketa sendotu .
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2.9 Autokudeaketaren balio aztertu eta arretaz landu .

2.3.3 AZPISISTEMA TEKNIKOA

Arlo honen eginkizun nagusia erakuntza bateko
partaideen jakintza multzoa ezagutu, eta egungo beharretara
norabideak prestatzen saitzea da . Ikasketxe bateko
profesionalitatea eta zientzitasuna aztertu eta orekatzeko
lagungarri dugun azpisistema da hau . 174

Bere helmuga, ikastetxe batek ekintza nagusia duen,
hezkuntza ihardukera, teknikoki gauzatzeko ezinbesteko diren
atal guztiek gaurkotasunarekin antolatzea da .

174 Op.cit ., HUSEN, T. (1978) . 4 .atala .
Op.cit ., GIMENO SACRISTAN, J. & PEREZ GOMEZ, A. (1989) .
" El profesor y la formación del profesorado", 7 . atala .
BREZINKA, W. (1990) . La educación en una sociedad en crisis .
Madrid: Narcea .
Ikus ELLIOT, J. (1990b) . La investigación en educación . Madrid:
Morata .
Op . cit., STENHOUSE, L . (1987a) . La investigación y . . .
Ikus SARRAMONA, J. (1987). Currículum y educación .
Barcelona: CEAC.
KENNEDY, M.I. (1980). Construcción de escuelas en la
comunidad. Análisis de diversas experiencias . París: UNESCO .
CRONEY, J. (1978) . Antropometría para diseñadores . Barcelona:
Gustavo Gili .
PHILLIPS, C.W. (1974) . Les systemes de construction
industrielle, les objetifs de l'enseignements et les problemes de
chanchement. Paris: OCDE .
APALATEGI, J. (1994) . "Euskal irakaskuntza eta curriculuma" .
Isilik pedagogi aldizkaria, 19 alea, 5-7 orr .
IZTUETA, P., GARAGORRI, X ., RODRIGUEZ, B.F .,
ERRIONDO, L. & ( . . .) (1994) . "Euskal curriculuma" . Udako
Euskal Unibertsitatea-UEU . Iruñea .
TXEPETX, SIADECO & . .. (1993/94) . "Geroa gaur egitasmoa" :
Plan de implementación del uso, conocimiento y valoración del
euskera en las ikastolas San Fermín y Fco . Jaso de Iruñea-
Pamplona.
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HELBURU orokorrak hontarikoak izango dira :
1 . Irakaslegoaren etengabeko prestaketa, norberaren

ahalmen eta trebezien arabera, ikastetxeen ezaugarri eta
inguruan dauden hezkuntz ikuspegi ezberdinetara
egokituz .

2 .

	

Ikerketa eta ekintza gauzatzeko behar diren prestaketak
antolatu.

3 .

	

Irakaslegoaren prestaketa eta hezkuntz kalitatearen
harteko lotura aztertu eta ezagutaraztea eman .

4 .

	

Ikasleen behar eta asmoak bete dezaken egutegia eraiki .
5 .

	

Eskola erakuntzaren arkitektura aztertu .
6 . Curriculumaren edukiak osatzeko garrantzizko bideak

aipatu edo nabaritu .
7 . Curriculuma eraikitzeko ikerketa kualitatiboa, hezkuntz

ekintzaren ikerketa eta eredua edo ikuspegi
teknologikoaren beharra azpimarkatu .

9 . Curriculumaren baldintza pedagogikoak zerrendatu,
aztertu eta atzeman .

10 . Ikastetxe baten izatearekin bat datozen jarrerak
zerrendatu, eta jarrera kaltegarriak azaldu .

12 . Ikasketa-irakasle eta ikasleen arteko jarreren
egokitasunaren beharra aztertu eta mugatu .

13 . Ikastetxeko egitasmoaren beharra azaldu .
14 . Lehentasun mailako arazoak eta egitasmoak zeintzu

diren ezagutu .
15 . Berrikuntza eta aldaketa bideratzeko ikastetxe batek

egin behar dituen lanak zeintzu diren aipatu .
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HELMUGAK berriz, azpisistema teknikoan, ikastetxe bateko
hezkuntz ihardukera, teknikoki eta gaurkotasun osoz
antolatzean daude :
1 . Irakaslegoaren prestaketa.

1 .1 Hezkuntza eta irakaskuntzaren kalitatea gaurko
gizartean .

1 .2 Irakaslegoaren etengabeko prestaketaren xede,
ezaugarri eta robota .

1 .3 Ikastetxe zehatzarako prestaketa eredua eta irakaslea .
1 .4 Ikastetxearen prestaketa politikarako baldintzak :

ezagutza-motibazio-erabilera .
2 . Arkitektura eta atal teknikoa eskolan .

Eskola eraikuntza: barnetik eta ingurutik .
Gune banaketa eskolan .
Gela giroketa:

- Beharrezko elementuak.
- Giroaren ezaugarriak .
- Altzairuak .
- Diseinu erizpideak.
- Garbitasuna .

Gune banaketaren garrantzia
lortzeko.

3 . Denboraren banaketa eskolan .
3 .1 Eskola egutegia :

- Erizpideak.
- Nazioarteko erizpideak .
- Egokitzapena .

3 .2 Eskola egunbeteko denbora banaketa

2 .1
2.2
2.3

2.4 autoidentifikazioa
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3.3 Programazioak eta iraupenak: luzeak, laburrak eta

egunerokoak.
3.4 Denboraren garrantzia "hezkuntz erizpidetsua"

lortzeko .
4 . Curriculuma eta egitarauketa .

4.1 Curriculum teoria : diseinua, ohizko eta gaurko
joerak.

4.2 Curriculumaren edukiari buruzko arazoa :
- Nortzuk erabaki curriculumari buruz .

- Zein erizpide dira bidezkoenak .

- Curriculuma eraikitzeko ideak :

•

	

antropologia, historia, filosofia
•

	

politika curriculumean, ez eta curriculumaren
politika,

•

	

ikerketa kualitatiboa ;
•

	

teknologiaren kultura; e.a .
4.3 Euskal Curriculuma .
4.4 Ikerketa didaktikoak eta ereduak .

4.5 Ikerketa didaktikoak eta enfoke teknologikoa .

4 .6 Curriculuma eta hezkuntz formala/ez formala .

4.7 Curriculuma eta hezkuntzaren aurrikuspen
metodologikoa, sozio-kulturala eta linguistikoa .

5 . Jokaera aldaketa.
5.1 Ikasketa eta jarreren arteko zerikusia .

5.2 Jokaera aldaketa : azterketa, jabekuntza eta garapena .

5 .3 Aldaketa diseinuak eta ereduak .

5 .4 Ikastetxe bateko partaide tekniko guztien jokabide
koherentzia .

5.5 Eskuhartze prozedurak :
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- autobehaketa ;
- autojarraibideak ;
- arazoen irtenbideak.

6 . Ikastetxeko egitasmoal75 .

6.1 Hezkuntz egitasmoa eta ikastetxeko egitamua .
- Erizpide orokorrak : nork du hezkuntz egitasmoa

(gizarteak?, gurasoak?, hezkuntz elkarteak? ( . . .) .
- Zehaztasun mailak .

6.2 Ikastetxeko egitasmoaren kezkak
Urteko helburuak : i-rakaskuntza eta
hezkuntzarekiko .
Ikastetxeko urteko egitasmoa :
- Irakas ihardukera.
- Kudeaketa ekonomiko - administratiboa,

ikastetxe jabego arabera .
- Eskolatik kanpoko ekintzak .

Irakaslegoaren antolaketa .
Ikaslegoaren antolaketa .

6.3 Ebaluaketa eta jarraipena.176

6.4 Urteko gogoeta: datu bilketa eta azterketa, balorapena,
burutapen erizpidetsua, berelikadura .

6.5 Ezinbesteko ekintzabideak :
- Egitura osoaren berikuspena eta ala bada,

berantolaketa .
- Berikuntza bideak geratzea .
- Euskalduntzearen garapena barne erakuntzan .

175
176

Ikus gure I . zatian, 3.2 azpiatala .
Op.cit., LORENZO DELGADO, M . ( . . .) (1993). SABIRON
SIERRA, F .: "La evaluación del centro docente" . 20 . atala, 447-
477 orr.
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2.3.4 AZPISISTEMA ADMINISTRATIBOA

Ikastetxe mailan, azpisistema honen helmuga, giza-
baliabideen eta bitarteko ofizial guztien egoera arakatzean
datza :
1 . Batetik, irakasle kopurua aztertzen da osokiz,
2 . gela eta ikaslekiko batez besteko ratioa alderatuz,
3 . azkenik hitzarmen ofizialekiko komunikapen bide agiriak

finkatzen ditu .
Arlo administratiboaren azken fina, ikastetxe bakoitzak

bere egoeraren diagnostikoa egin dezan, "berez" "legearen"
ikuspegitik zabala eta erreala den erreferentziazko ratioa
erabiliko du. Hemendik lortuko diren ondorioak honelakoak
izango dira :
1 . egituaketa berriak eta aldaketak gauzatzen laguntzea .
2 . Ikastetxeko gobernu eta funtzionamendu egiturak

aztertzea .
3 . Arduradun ezberdinen zereginak ondo behatzea .
4 . Dauden eta beharizanen diren neurri edo ratioak ikertzea .

Guzti hori aurrera eraman ahal izateko, ikastetxe
bakoitzak bere egoeraz jaso behar duen informazioa
ondorengo atalek osaturikoa da:

jurikiko administratiboa : titulartasuna ;
pedagogiatik : mailak, ereduak, ikasketak, ( . . .) ;
ikaslegoa,
pertsonalgoa - irakaslegoa: titulazioak, berezitasunak,
egokitzapenak ; espezialitateak, ( . . .) ;
azpiegitura, haltzariak eta hornidura ;
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- inbertsioak ;
Azpisistema administratiboaren helburu orokorrak, honetan
gauzatzen da :
1 . Ikastetxean derrigorrezko diren agiri ofizialen sailkapena

egin .
2 . Agiri bakoitzaren balioa edo erabilera jakinarazi .
3 . Ikastetxeko, eginbehar ezberdinei dagozkien agiriak

arakatu eta eskuratu .
Laburbilduz esango dugu, azpisistema

administratiboari, 177 bi eginkizun nagusi - nabarmendu behar
genizkiokela:
a) administrazio atala bereziki bi motako agirien araketaz

arduratuko delarik, alde batetik ikasleari dagokion agiriaz :
- Ikastetxearen paper ofizialak .
- Eskola liburua.
- Ebaluaketa aktak .
- Gurasoentzako azalpenak,

eta bestetik agiri ofizialak :
- Instantziak edo agiri buruak .
- Ziurtagiriak .
- Ofizioak .
- Bilera aktak.

b) gerentzi mailan berriz : aurrekontu ekonomikoaren ardura
eramango luke, batazbeste :

-funtzionamendu gastu eta

177 IBAR ALBIÑANA, M.G. (1976). Modelo económico-
administrativo como instrumento de gestión y evaluación de
centros docentes . Bilbao : Universidad de Deusto ; ICE.
Op.cit., LORENZO DELGADO, M . ( . . .) (1993). RICO WECHER,
N.: "La vida administrativa y económica de la escuela ." 19 . atala,
424-446 orr .
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-batzorde ekonomikoaz arduratuz

2.4 IKASTETXEAREN ERAKUNTZ INGURUA : ALDAGAIAK

2.4.1 ERAKUNTZ INGURUA

Eskola erakuntzaren ingurua aztertzerakoan, bi ikuspegi
nagusirekin topo egiten dugu :
a) eskola, erakuntza inguruaren esanetara egon dela uste

dutenenak, eta
b) eskola egitura, inguruak dituen beharretarako soilik, ezin

dela bilakatu diotenak . Gure ustez, eskola ez da
gizartearen menpe egon behar den erakuntza . Orokorrean,
eskolak bere izate berezi, nabarmen eta nagusia adiera du
hezkuntz egitasmoaren bidez, erakuntz errealitateal 78

isladatuz alde batetik, eta bere garapen eta berrikuntza
bermatzeko egokitzapen proposamenak bideratzen saituz
bestetik.

Eskola bakoitzak, ereduak eredu, bere ezaugarriak ditu,
eta atal honen bitartez atzematen ahal zaie :
1 . Ikastetxearen izaera: hezkuntz asmo, uste eta nahien

filosofía .
2 . Adierazpen bide juridikoa .
3 . Kudea eta funtzio egitura .
4 . Adierazpen pedagogikoa, hots :

4.1 Hezkuntz hastapenak .

178 SACRISTÁN, D . (1988) "Asumir la dimensión política que tiene
lo educativo" . Revista Española de Pedagogía . XLVI, 181, 49 or .
PALACIOS, J. (1988) . La cuestión escolar: críticas y alternativas .
Barcelona : Laia .
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4.2 Hezkuntz_:, teorien artean, gogoko diren asmoak
betetzeko eta ikastetxeak biziarazin nahi duen gizon
emakume egitasmoa aurrera eramateko balioko
duena aukeratuz .

4.3 Orokorrean, ikastetxeko hezkuntz, egitasmoa IHE
marraztu, aurrera eraman eta ebaluatu . Euskal IHE
gauzatzerakoan berriz, guzti honen aurretik, Jorge
Oteizak179 dion bezala ezinbesteko galdera multzo
zehatz batzuren erantzunak bilatu behar dira :

nolakoa da ;
zein da hezi behar dugun haurra ;
nolakoa da euskalduna eta bere giza taldearen
ezaugarriak zeintzu dira? ;
guk sinistï amestu eta behar dugun giza emaku
eredua topatu: nola bizi, komunikatu eta ikusiko
du mundua?, zein da oraingo, bere giza kultura eta
sinismen arlo guztien zura? . ( . . .)

Euskal gizartea ez bezala, nortasun gatazka eta
etengabeko ezbaian bizi ez diren gizarteetan, euren erakuntz, .\
eredu ezberdinen bitartez behar eta nahi dituzten
gizaemakume eta gogoko gizarteak garatzeko hezkuntza era
ugari eta osagarrien bidez ( . . .) amestu eta itxuratzen saiatzen
dira. Baina egoera horretako gizarte eta ikastetxeen artean,
halako oreka eta elkar mirespena atzeman daiteke, eta bi
baldintza hauen arteko onespena eta beharra aurreuste
hauetatik abiatu eta bermatzen da :
1 . Ikastetxeak, bere gizarte eta banakoen ondasun bilakaeran

konprometituak sentitzen dira, eta hezkuntza egokiena

179

	

Op.cit ., OTEIZA, J. (1972) . "Un modelo de hombre ( . . .) .
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antolatu eta eskeintzen saiatu . Beti ere giza aurrerapenaren
zentzu orokorra eta zehatzaren arteko lotura eta garapena
bultzatuz. Honetarako, ikastetxe baikotzaren erakuntz
ingurua ongi ezagutu eta menperatu behar da, edozein atal
edo aldagaiekiko iritzi zein aburu propio bat heziz .

2 . Gizarteak, gizonemakumeek sortzen dituzten eraketa eta
indar egituraz baliaturik, bilakatu eta garatzen joatea dira,
( . . .) . Gizarte bateko banakoek, naturaz : uste, nahi,
sinismen eta asmo berdinak dituztenen artean elkartu
egiten dira gizarte orekatsu baten pentsatzea, ez du esan
nahi, bertako biztanle guztiek bizitza uste, zein
munduarekiko kosmoikuspegi berbera dutenik, ez da
gutxiagorik ere! . Baina, banako zein giza taldeen arteko
"berdintasuna" onartzea, hauen naturazko ezberdintasunak
ahalbidetu eta garatzea suposatzen du .

Edozein gizarte arlotik, behin eta berriro aldarrikatu eta
hastapen nagusitzat jotzen den "berdintasun" adigaia, bere
barne atzematen dituen "hutsak" betetzeko erabiltzen dela
ikus dezakegu, baina gehienetan intenzio edo hitzetan besterik
ez da geratzen. Izan ere, gizarte baten barne edo gizarte
ezberdinen arteko "berdintasun." eskubidea bermatu eta
orekatzeko, "ezberdintasunak" onartu behar dira, eta
honetarako, nahi ta nahiez bereiztu behar dena hau da, bi
motako ezberdintasunak daudela, alegia :

"naturazko" edo gizaki zein giza taldeen izate berari
dagozkienek, eta
"egoerazko" edo giza egiturak sortutakoak .
Gizarte zein banakoen "naturazko ezberdintasuna"

onartzea, guztien arteko elkartasun beharra eta ondasuna, hau
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da "naturazko berdintasuna" onartu eta bidera ahal izatea
suposatzen du .

Beraz uler dezakegu, naturazko berdintasun hastapena
garatzen duen gizarteak, xamur eta atseginez onar eta
babestuko dituela bertatik sortu eta antolatu nahi diren
ikastetxe eredu ezberdinak, baina benetako "ugaltasuna" ez
eta "ugalkeria" bermatzeko, ikastetxe eta gizartearen artean
nolabaiteko ezbai bideak sortuko ditu . Eta "erakuntz,
inguruaren" zeregin nagusia bide horiek egoki eta eragingarri
bihurtzea litzateke hain zuzen ere.

Ondorioz, oso errez ohar gaitezke euskal gizartean sortu
den euskal ikastetxe eredu bakarra ( . . .), ikastola bezala
ezagutzen dugun-, alegia, . "naturazko" ildotik abiatu eta
garatzea iritsi dela . Euskal Herrian dauden beste ikastetxe
mota orok, "egoerazko" bide batek bultzaturikoak dira . Beraz,
berehala uler dezakegu, gaur egun ikastola hezkunt~egiturari
eskeini zaion, eta lurralde batzutan, dagoeneko, bukatutzat
eman den "hezkuntz sare orokorrarekiko" egokitzapena, onar
ezina dela euskaldunentzat . Sekula ezin ohi izan da "egoera"
bat taxutu edo hobetu, bere "natura" izatea abiapuntutzat hartu
edo bertan murgildurik gabe . Aldez, adabakiak besterik
lortzen ez direlarik, ( . . .) . Euskal Herrian, ez da hezkuntz sare
orekatu eta osasuntsu bat eraikiko, baldin eta bertako naturari
dagokion hezkuntza, egoerazko ikastetxe eta hezkuntz egitura
oinarritzat hartzen ez bada . Honekin batera "gehiengo" eta
"gutxiengo", "naturazko" eta "egoerazko", e .a. adigai
"demokratikoak" astindu berezi bat eskatzen dute .

Bestalde, ikastola gaur ezagutzen den eran, ez da euskal
gizarteak onar eta babes lezaken hezkunt7, egitura bakarra .
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Eskola erakuntza ingurune orokorretik, ikastoletara' 80

hurbildu diren guraso-ikasle-eragile-babesle-e .a. guztiek,
gehienetan, ez dituzte ikastetxe eta hezkuntz eredu berberak
gogoko . Baina euskal hezkuntzarako funtsezko diren beste
zenbait gauzetan ados dire, hots :
1 . gure gizarteak, euskara, ikur nagusia duen hizkuntzaren

bidez, gurea den kultura suspertu, garatu eta hedatu ;
2 . euskal hezkuntz sare baten beharra agertarazi eta

aldarrikatu;
3 . garaiko eta inguruko beste ikastetxeetan ematen ez diren

eskaintza eta beharrei erantzuteko ( . . .) .
Ikastolak, zein Euskal Herrian ditugun beste ikastetxe

eredu guztiak, hezkuntz, garapen, eraikitzeko, prest dauden,
hezkuntz~egitura eta erakuntza zein hezkuntz eredu edo mota
ezberdinak garatzearen alde egon behar dira. Guztien artean
beharrezko oreka eta osagarritasunaren legeak bermatuz .

Arazoa orde beste hau da, egun Euskal Herriak,
ikastolak "naturazko" ikastetxe bilakaera bultzatuko luketen
egiturak bezala ez baino, euskalduna ez den "egoerazko"
hezkuntz,sare batzun barne, aukera soil bat bezala ulertu nahi
dira. Ikuspegi hontatik sekula ezingo da euskal gizartearen,
naturazko giza taldearen, hezkunt4 - egarria ase .

Ikastolak, egungo hezkuntz "egoeratik" aztertuz, nahiz
eta "kopuruz" erderazko ikastetxeak baino gutxiago izan ( . . .)

180 Ikus :
Euskal Herriko Ikastolen Elkartea - EHIE :
(1983) . "Zenbait oinarrizko gogoeta ikastolen normalizazioari
buruz" .
Op . cit., (1988) . Ikastola: . . .
(1990) . Ikastolen I. Batzar Nazionala. Iruñea.
(1992) . Ikastolen II. Batzar Nazionala . Iruñea .
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"naturazko" hezkuntz, garapenetik zein euskalduntasunaren
ikuspegitik "gehiengoa" dira, beti .

Egungo"egoera" ez euskalduna, egoera euskaldun
batean bihurtzeko, "natura" eta "egoera" ikuspegiak
beregokitu beharko dira . Baina hau bideratzeko bi motako
ahaleginak ezinbesteko baldintzak ditugu :
1 . Hezkuntz,teoria eta eskola erakuntza zientziaren teoria

ezagutu eta menperatzea bata, eta
2 . Jakintza batek behar duen giza baliabideak izatea, bestea .

Hau horrela ez badugu antolatzen ; ahulezia sortzen
digun hezkuntz egoera ( . . .), behin ere ez dugu gaindituko .

Bien bitartean, ikastolak, gure gizartean diharduten
ikastetxe orok bezala, erakuntz inguruan sortzen diren
gatazka, tira bira, gertakizun, uste eta abarren islada dira,
noski. Eta edozein ikastetxe erakuntz, inguruan azter daitezken
presio motak honelakoak izaten diral8 l :

1 . Administratiboak .
2 . Politikoak.
3 . Kultura arlokoak .
4 . Lurralde banaketa ingurukoak .
5 . Kondairarekikoak .
6 . Geografi arlokoak .
7 . Filosofiatik isurritakoak .
8 . Sinismen eta uste ingurukoak .
9 . Eta orokorrean, izadiak aldarrikatzen dituen gai =inguru

ezberdinetako mugaketa, berikuspen, kopuru, neurri
hartze, erabilgarritasun, ( . . .) e .a., zentzukoak.

181

	

Op. cit., D'HAINNAUT, L. (1988) . Los sistemas educativos : . . . 24-
32 orr .
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Ikastolak, propioki presio horiek euskal gizartearen

zentzutik aztertzen saiatu behar da . Beraz, hementxe dugu,

zoritxarrez gure herrian zehar dihar duten beste ikastetxe
ereduekiko lehen berezitasuna . Aipa ditzazkegu ere hemen,
ikastola ereduak eta bere hezkuntz, elkarte "osoak", euskal
hezkuntzaren bidea eraikitzen jarraitzeko, egun, zertaz jabetu,
zer ezagutu eta menperatzen saitu beharko diren, dihar dugun
erakuntza ingurunea, gure gizarte zein hezkuntz beharretarako
norabide, ikuspegi eta dagokion abiadura hartu dezan, . . . :
1 . Euskal Herrian zehar, lurraldez-lurralde ditugun hezkuntz

ahalmenak ezagutu .
2. Hezkuntz, sistemen izate eta egokieraz jabetu .

3 . Nork egin eta arautzen dituzte hezkuntz legeak .
4 . Noren esku dago hizkuntz,legedia .
5 . Ikastolek, eskuartean duten hezkuntz sistemen arabera,

bere garapen eta etorkizunerako ezinbesteko garrantzia
duten zenbait gai aztertu beharrean daude, zer eragina
duten bere izatean :
5.1 irakasleen sindikatuak,
5.2 alderdi politiko ezberdinek,

5.3 hezkuntz politika baten ezarpenak,
5.4 elkarte pedagokikoak,
5.5 gizarteak, hezkuntz kalitate eta porrotari buruz dituen

uste eta kezkak,
5.6 ikastetxe ereduei buruzko uste eta eztabaidak ;

6 . gurasoen elkarteak ;
7 . herri ihardukerak ;

8. ikastetxeetan antolatzen diren ekintza motak ;
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9. Eratutako ikasketa eta ikastetxetik kanpo diharduten
ikasketen arteko zerikusia eta oreka beharra, haurren
kultura eraikitzean ; . . . e.a .

Orokorrean, aipatu ditugun presio zein kezka guzti
horiez jabetzeko eta aztertzeko, ikastetxeak erakuntz . ..
inguruarekiko duen lotura hiru aldagaien bidez azter dezake :
aldagai burokratiko, soziopolitiko eta berezia deitzen
ditugunak, hain zuzen ere .

2.4.2 ALDAGAI BUROKRATIKOA

Eskola erakuntza, orokorrean, administrazioaren
erabakien baldintzapean ibili behar izaten da . Aldagai honen
bitartez, gizarteak duten antolaketa administratiboen eredutik
abiatuz, hezkuntzarekiko duten joera ikusten da, eta bere
eginkizun nagusia dihardun "hezkuntz sistema", eskoletara
bideratu eta betearaztea da .

Ikastetxe eta inguruaren zereginak, aldagai honen barne,
helburu hauetantxe sailkatu ditzazkegu :
1 Erakuntz inguru eta eskolarteko zenbait menpekotasun

zehaztu.
2 . Hezkuntzari dagozkion arau garrantzitsuen hari eta

jarraipenari atzeman.
3 . Administrazio orokorraren eta lurralde autonomoaren

ahalmen eremua bereiztu .
4 . Irakaskuntza eta askatasunaren artean dagoen erakuntza

zentzua azpimarkatu eta azaldu .
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5 . Lekuan lekuko diharduten lege orokorren arabera,
hizkuntzarekiko legeak aztertu eta proposamen berrien
bideaz j abetu .

6 . Eskola eta gurasoen arteko bizkortasuna lortzeko, ekintza-
zerrenda bat aurkeztu .

e.a.

1 . HEZKUNTZ, KULTUR ETA HIZKUNTZ, POLITIKA
Helburu guzti hauek, hiru eratako ekintzabideetan zehar

ikusi behar ditu eskola bakoitzak :
1 .1 Hezkuntz politika : politika boterearen banaketa eta

hezkuntz arloekiko ahalmenez dihardu . Orokorrean,
boterean daudenak hezkuntz helburu batzu betetzen
saiatzen dira182 . Hezkuntza, hemen lurraldetasun baten
barne ulertzen da, hezkuntz nazionalaren hedapena
bezala. Beraz, lehenik eta behin, hezkuntz nazional
baten adaptaketa egiaztatzeko, ezin bestekoa da,
lekuan lekuko administrazioen eginkizunak eta
kudeaketa zehatza ezagutzea, era batera edo bestera,
hamahiru urtez haurren etorkizuna euren eskuetan bait
dago .

Hezkuntz politikaren barne, zenbait atal bereiz daitezke :
1 . Herri administrazioa: hastapen logiko-formal zein

giza-politikaz kezkatzen da, arduramena, tokian
tokiko administrazio autonomoetara luzatuz .

2 . Hezkuntz administrazioa : Hezkuntz politikaren
beste aztergai bat dugu . Bertan ongitasun arrunta,

182

	

Op. cit., CERAP (1989). "Les finalités d'une politique éducative",
11-62 orr .
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hezkuntza eta legegintza ingurua, orokorrean zein
hizkuntzaren izatea ikusten dira .

3 . Lurralde boterearen banaketa . Bertan, oinarrizko
legeak eta hezkuntzaren kontzeptuak aztertuko dira .

4 . Estatuaren ahalmenak hezkuntza mailan : hemen,
guri dagokigunez, hiru agiri azter behar dira :

- Espaina Estatuko Konstituzioa
- Frantzia Estatuko Konstituzioa
- Hezkuntz erreformak

5 . Lurralde autonomoen ahalmenak: diharduten
legeen arabera (Konstituzioak, estatutu legeen
eginahalak aztertu : Konstituzioak, estatutu legeak,
. . . e.a .

6. Hezkuntz administrazioaren egitura menperatu
esparru orokorra eta lurraldearen berezitasuna
ezagutuz. Alde batetik, estatu mailako
administrazioaren egitura, bestetik, lurralde
administrazioarena .

Hezkuntz egitasmoak, giza egitasmoa suposatzen du ;
gaur gure inguruan handik eta hemendik darabilgun hezkuntz
erreformak direla eta . ( . . .), esan behar da erreformaren lehen
gakoa ez dela arazo teknikoa izaten politikoa baizik,
CERAP 183 erakundekoak diote, Frantziako estatuan joku
politiko hori falta dela; gauza bera esan genezake Espaina
estatuko hezkuntz erreforma berria dela gure hezkuntz
errealitatea, berriz, muga horien baldintzapean dihardu .

Hezkuntza, giza egitasmo bat da . Hezkuntz politika,
giza politika sakona da, bere helburua kultura handiena ahalik

183

	

Ibidem, 25-27 orr .
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eta gehienentzat hedatzean datza gizartearen hobekuntza
bermatu nahian .

Baina hezkuntza eta giza politika nahastea, eskola
sistemaren eginbeharrak ankertzea da . Giza helburua,
hezkuntz egitasmoaren bihotzean kokatu behar da .

Esan genezake gure inguruan diharduten hezkuntz
politiken akatsak Espaina eta Frantzia estatuetakoak, hain
zuzen ere ( . . .), zenbait kontzeptu gaizki ulertu eta erabiltzetik
datozela, hots :
1 . "Hezkuntz politikak", hezkuntz egituren

"berberetasuna" bultzatuz, kalitatea eta egoerazko
desberdintasun batzu sakondu besterik ez ditu egiten .
Gehiengoentzat kalitatezko irakaskuntza egiteak, ez du
eskola egituren berdintasun ideologikoa suposatzen,
gaur gehienetan, uste eta esaten den bezala, baizik eta
berdintasuna bakar bakarrik berezitasunak edo
ezberdintasunak zaindu eta bideratu nahitik sortu
ditezke. Dauden egoerak, kultura pixu eta garrantzi
"natura" berdinekoak dira . Eskolak beraz,
ezberdintasun guzti horiek hezitzeko eta bideratzeko
egin behar du lan. Ezberdintasunak ezagutu eta

errespetatzetik, berdintasuna dator. Berdintasuna ez da
hitza soilik, ez eta hitz magikoa ere, aldez aurkakoa,
errealitatea urratzea eramaten gaituen bide bat baizik .

2 . "Giza aldekortasuna", ongi dihardun hezkuntza
sistemen baldintza eta ondorioa dugu, edozein
hezkuntz politiken behingo helburu eta ezinbesteko
eginbeharra; ez eta, ustezko hezkuntz politika
"hoberenari" dagokion zerbait .
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3 . "Lan politika" - "Langabezia" . Hezkuntz sistema on
baten ondorioak, produktibitatearekin zerikusia du,
baina hezkuntz politikak "produktibitatearen ingurua"
epe luzerako zentzuan erabili behar du, bide batez,
bere hezkuntz ekintza zabaldu eta gehituz .

4 . Hezkuntz politika nazionala sindikatuen indar eraginez
sistematikoki "funtzio publiko" politikari lotuegi
azaltzen da beste zereginen gainetik, irakaslegoaren
statusa zaintzea zuzentzen delarik .

Inork ez du nahi, bere gain hartu eta sakondu
irakaslegotasunaren kontzientzia ala hutsunaren egoerak eta
ondorioak .

Gure ustez, ikastetxea, gizarte erregulazio politikatik
kanpo egon beharreko zerbait da, beste erakunde askoren
pare.

Hezkuntz politikak, irakaskuntzaren bidez, hezkuntz
nazionala eragin behar du .

Hezkuntz nazionalak berriz, gizarte osoaren, zerikusi
eta eragina suposatzen du :

- izakunde eta erakunde kulturalak,
- mass-media, komunikabide eta,
- elkarekintza sakonen bidez erabaki hartzeak .
Gure ustez, hezkuntz politika egoki bat egiteko ez da

nahiko hezkuntz nazionalaren ardura dutenei hau da :
botereren bidez hezkuntz gainbegirale daudenei hezkuntza
egiteko diru mordoa aurrean jartzea, baizik eta, hezkuntza
egitea gehiengoentzat kalitatea erakustea bada, lan hori
eraikitzeko eta bene-benetan gizarte osora hedatzeko,
gizarteko arlo garrantzitsu edo esangarrien eskuharmena,
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behar beharrezkoa da. Dagoeneko esaten ari garena, gure
mundu hurbiltzat jotzen ditugun, Europako zenbait herrietan,
Ipar Ameriketa, Australia eta Kanadan batik bat, oihartzuna
du, nun hezkuntz politikaren ibilbidea egituratzerakoan, zein
ustez garrantzi handiko erabakiak hartu behar izaten direnean,
hezkuntz botere nagusiaren ardura dutenek, alde batetik :
zientzilari (antropologo, psikologo, soziologo, ekonomilari,
. . .) eta bestetik gizarte ez-formaleko ordezkari, e .a.-en arteko
eskuharmena eskatu eta elkarekintzaren bitartez sorturiko
ondorioak, eraginarazten saiatzen diralM . Ikuspegi berri hau,
bestalde, gizartearen beste zenbait arloetan ere, lantzen ari
dira185 .

Azaldu duguna ikusi eta gero ez zaigu oso zaila egingo,
euskal hezkuntzaren "hezkuntz politika" non eta nola dagoen
erantzutea. Egun, gure arazoa lurraldetasun arazoa dela
dirudi. Nolako euskal hezkuntza eraiki daiteke, gure herria
lurralde administrazio ezberdin eta aurkakoen menpe dagoen
bitartean? Herri boterea deitzen den arlotik, euskal hezkuntz
politika ezin bada egin, hezkuntz nazional batek eskatzen
duen zentzuan, euskal gizarteko atal ezformaletatik apostu
hortan dabiltza.

Herri boterea deitzen den arlotik, gaurkoz hezkuntz
nazional batek eskatzen duen zentzuan, behinik behin, bistan
da, ezin dela Euskal hezkuntz politika bat egituratu . Bestalde,

184

185

Op.cit., HUSEN, T . (1978) .
Op.cit., KEMMIS, S . (1988) . "El debate público sobre la
educación y la formación de comunidades críticas de teóricos del
"curriculum". 145-154 on .
ALVAREZ, M. (1993). "La revolución industrial de López de
Arriortua" . Op .cit., Harvard Deusto (. . .) 3 zk ., 56-64 on .
Op.cit., MAS-COLELL (1992) .
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gure gizarteko beste atal zein arlo formal eta ez-formal ugari
apostu horren atzetik dabiltzatela ikus dezakegu :

- komunikabide,
- jende aditu,
- zientzi gizon eta elkarte,
- erakunde,
- izakunde, . . .
- gizarte soila, . . . e.a .
Beraz, guzti hau aztertu eta atzeman ondoren, nahiko

argi agertzen zaiguna zera litzateke : gure gizartean,
"ofizialtasunaz" eta "ez ofizialtasunaz" ulertzen dena,
helmuga ezberdineko indarrak osatzen dutela eta gaurkoz
"aurkakotasuna" nabari dutela gainera ( . . .) .

Bestalde, hezkuntz politikaren eduki eta eginbeharretara
murgilduz, ikus dezakegu, egun, gizartetik hezkuntzari,
orokorrean, eskatzen zaiona "formatzea" edo "hezitzea" dela .
Gaurko gizartean formakuntzak duen eginbeharra haundia da,
pixu nabarmena du, beraz ezin da jarraitu hezkuntza, ohizko
gainbegirale "epel" eta "gezen" esku uztea ( . . .)186

Baina, ez du ematen behar adina lortzen ari denik, zeren
eta herri "seudo" eta "aurrerakoi", deitzen ditugunetako

186 Ikus :
Op.cit., D'HAINAUT, L . (1979). "Le besoins en éducation" .
Programmes d'études et éducation permanente . 66-80 orr.
HUBERMAN, A.M. (1973). Cómo se realizan los cambios en
educación : una contribución al estudio de la innovación. París :
Unesco.
PAUVERT, J.C. (1986) . Les Personnes de supervision
pedagogiques: nouvelles fonctions et formation . Paris :
UNESCO .
Op.cit., CERAP (1989) . 284-287 on .
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hezkuntz jaurlaritza edo botere nagusi asko, oso kezkaturik
agertzen dira, hezkuntz formalaren ondorioak aztertzerakoan .

Hezkuntz politikaren bidez, 187 gaurko gizarteak, behar
duen hezkuntz formakuntza, baikorra eta baliogarria izateko,
hezkuntz egitasmo berriak beharko dira, baina honen
aurrebaldintza gizartean bertan datza, hau da : ezin da
hezkuntz egitasmo beni baten bitartez gizartearen "beharrak"
ase, baldin eta lehen eta behin, gizarteak berak, hezkuntz
egitasmorik ez badu . 18 S

Honekin batera, edo hobe esanda, honi aurre egin ahal
izateko besteak beste, E .G. Boring eta N.K. Dezinek 189

triangulazio metodologiaz diotena ezinbesteko baldintza
dugu .
1.2 KULTUR,POLITIKA

Orain arte, orokorrean hezkuntz politika zer den eta
bere egitearen arrazoi batzu aipa baditugu ere, ondoren jakin
beharko duguna zera da : edonongo hezkuntz politikaren
ardura dutenek, nondik nora topatu behar dituzten hezkuntz
helburu orokorrak, alegia .

Hezkuntz politika egitea, benetako kultura orokorra
suspertzea suposatzen du. . . . "Herri bat, berak duen kultura
orokorragatik uztartzen da kondairan zehar . Kultura
orokorrari esker elkartzen da herri bat . Gizarte batek elkar

187

188
189

Ikus:
FULLAT, O. (1994). Política de la educación . Politeya-Paideia .
Barcelona : CEAC .
(1987) . Políticas educativas europeas : treinta experiencias
piloto. Madrid: IFAPLAN-Popular-MEC.

Op.cit., CERAP. 28-50 orr .
COHEN, L. & MANION, L. (1990). Métodos de investigación
educativa. Madrid : La Muralla . 332-334 orr.
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bizi duen kultura orokorragatik eraso datozkion indar eta
ezbeharrei aurre egiteko ahalmena du " .190

Kultura orokorra burutapen eremutik ideien mundura
datorkigu, eta bi eratakoak izaten dira :

a) arbasoengandik jasotako ideiak,
b) sortu berriak eta beraz ezohizkoak edo ezezagunak .
Kultura orokorraren eginkizuna, ez da ohizko gizarte

zientzien bilakaera jasotzea, baizik eta:
1 . Etorkizuneko ikuspegia susmatzea, gizarte baten biharko

beharrak aztertu eta ulertuz ."Gaur egungo kultura
orokorra ezin daiteke giza asmo mugatu bat heziko duen
hezkuntza eredu batez egin; "jendeen zuzentasunaren"
ingurutik edo eta "gizon zuzena" formakuntzaren ildotik .
Kultura orokorra nozio irekia, aldakorra eta baikorra
dugu ".191

2. Kultura orokorra, gehiengoentzat gutxiengo eskakizunak
betetzea suposatzen du . Banako guztiok, giza talde
ezberdinetan bildu eta berdintzen gaituena, zera da :

1 . guztiok hizkuntza baten jabe izatea,
2. giza talde bakoitzak, atzematen dituen jakineko

ezaugarriaz elkar bereiztu eta komunikazioa
sortaraztea.

Giza talde guztien beharra eta naturazko nahia,
denboran zehar, iraun eta garatzea da . Honetarako bakoitzak
duen kultura, taldearen barne hedatzea ezinbesteko beharra da

190 Op.cit., CERAP (1989). "La culture generale : sacrifice ou
impasse?." 104-108 orr .

191

	

Ibidem. 191 or .
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eta prozesu hau ahalbidetu zein bermatzeko bakoitzak bere

hizkuntza du .

Baina, hizkuntzak trebatzen duen zihurtasun,

aztergaitasun eta hausnarketari esker, beste giza taldeen

"nahi-iraun eta garapen" beharra uler daiteke, aldi berean

elkarekintzazko irtenbide aberats bezain ugari eta orekatsuak

topatzen ahaleginduz . Hizkuntzak berak, bapatean, izadi

osoaren hartueman garapena eta komunikazioa bermatzen

dute . 192

Kultura orokorrak etorkizuneko aurrerapen eta

ezagutzean berritzapenak bermatzen ditu eta zutabezko gai

teknikoen ezagupena ere suposatzen du bestalde,

pentsamendu askearen eraikuntzarako oinarrizkoak, hain

zuzen ere .

Kultura orokorraren ondorioz "kultura berezia" dator.

Oinarrizko komunikazioaren funtsa, zentzumena erabili eta

azter bideak urratzen ikastea litzateke, ondorioz :

1 . banakoa aukera "berezi" bat egiteko prest aurkituz .

2 . giza tesiaren kultura eta teknologiaren hazkunde zein

hobekuntza orekatsuan parte hartu dezakelarik

gehiengoentzat .

Beraz, "hezkuntz politika" baten lehen eginkizuna, giza

talde baten/batzuen kulturaren hastapenak atzematean dago,

honen lege eta sinismen multzoei, analisi eta azterketa

zientifiko bat erantsiz, hezkuntz egitamu eraginkorra

prestatuz .

192

	

Op.cit ., Txepetx (1987). "El equilibrio ecolingüístico" . 231-340
orr.
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Egungo, giza banako eredu, bizitza antolamendu,
demokraziaren behar, etengabeko inguru tekniko eta
ekonomikoaren joan-etorriak, "ohizko" jakintza mugen
aldaketa e.a ., hezkuntzaren eremuan ibilbide berriak eskatzen
ditu . 193

Kultura orokor sakon batek, naturazko kultur taldeetan
oinarriturikoak, jakintza elikatzeko oinarria ematen du .
Honela ulertu beharreko kultura orokorrak, ezin besteko
aldaketak eskatzen ditu, gure inguruan diharduten
irakaskuntzetan . Zentzu honen barne, errealitate
soziopolitikoak mugatu arren, ikastoletan antolatu eta eskeini
den irakaskuntza, egoki ulertutako kultura orokorra hedatzea
izan du helburu. Baina noski, EE teoriak ikusarazten digun
bezala "ikastetxea" orokorrean, salbuespenak salbuespen, ez
da bakarrik bere barne bizitzeko sortu den hezkuntz egitura
eta ikastola zehazki, ezin da beti gurasoen kemen eta indar,
irakasle trebe eta langileen bidez, laguntzaile iraunkor eta
sutsuen laguntzaz, . . . e.a. bizi baizik eta ikastola barne zein
kanpo erakuntzako baldintzen behar du : baliabide zein
mirespen ala moralaki izan .
1 .3 HIZKUNTZ POLITIKA

Hezkuntz politikaren eginbeharra kultura orokorra
hedatzearena dela esan dugu, baina ez dugu oraindik aipatu
ezer, hizkuntz politikaz, baina diogunaz jabetzen bagara, ohar
gaitezke ezin dela hezkuntz politika bat aurrera eraman

193 Ikus :
(1987). Nuevos temas y lugares educativos . Madrid :
IFAPLAN-Popular-M.E.C .
Op . cit., GARCIA GARRIDO, J .S . (1986b) . Problemas
mundiales . . .
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hizkuntz politika kontutan eduki gabe ." Kultura orokorra
egiteak, hizkuntzaren errealitatea eta soziolinguistikarena
beraz ezagutzea suposatzen du . Gizaki guztiok berdintzen
gaituena eguneroko bizitzan zehar, hizkuntza baten jabe
izatea dugu . Hizkuntzak, bapatean, izadi osoaren hartueman
beharra eta komunikazioa bermatzen du .

Hizkuntz politikak, bi eginbehar nagusi dituela esan
genezake: 194

1 . hizkuntza baten errealitatea ezagutu, eta behar dituen
hedapen eta arruntasuna bermatu ;

2 . hizkuntza bati dagokion legeak betearazten saiatzea .
Eskola Erakuntza teoriatik datozkigun

ezagumendugaitik, esan dezakegu hezkuntz antolamendu
batek, oraintxe gure herrian ematen ez diren hezkuntz eta
hizkuntz politikak eskatzen dituela . 195 Izan ere, gurea
bezalako, hizkuntz gutxituen normalizazioak, Miguel

194

195

Op.cit ., Txepetx (1990b) .
Ibidem (1990a) .
Op.cit., CERAP. (1989) . Op . cit., 11-62 orr . ; "Une politique
éducative pour resoudre la crise sociale" 25-27 orr.
EUSKALTZAINDIA. El libro blanco del Euskera : Política
linguística : procesos linguísticos de integración, 100-116 orr . eta
Hizkuntz borroka Euskal Herrian, 3 . atala.
Op . cit., ROTAETXE AMUSATEGI, K . (1988) . Sociolinguística :
Política y Planificación linguísticas . 151-169 orr ., Madrid :
Síntesis.
SOZIOLINGUISTIKA BAT aldizkaria. Donostia: EKB .
a) GARMENDIA, M.C. (1991) . "Euskararen normalkuntza
gizartearen normalkuntzaren baiatakoa behar du" . 3/4 zk. 115-139
orr .
b) FISHMAN, J . (1992) . "Hizkuntz berreskurapena", ibidem, 6 zk.
d) (1993), "Irakaskuntza eta normalizazioa" . 10 zk.
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Siguanek196 dion bezala giza konsensu zabalak eskatzen ditu
ez eta erabaki politikoak bakarrik ( . . .) .
2 . HEZKUNTZ SISTEMA

Hezkuntz, kultur eta hizkuntz politikak landu eta
ikertzea "hezkuntz sistemaren" eginbeharra da . Oro har,
hezkuntz sistema, "herri" bateko irakaskuntzaren gauzatzeaz
eta bere eraginez gizarte garatuagoak bideratzez arduratzen
da. Aurreko hiru politika eremuak aztertzetik, derrigorrezko
erantzunkizunak sortzen zaio edozein hezkuntz sistemari : 197

1 . Zer ulertzen da gaur egun hezkuntzaz eta zein dire bere
helburu eta helmugak .

2 . Nondik nora sortu da hezkuntz sistema .
-Sistemaren ingurua ikertu .
-Ahalegin mailak .
-Sistema eta errealitatea .

3 . Hezkuntz sistema motak, oro har.
4 . Espaina eta Frantzia estatuetako hezkuntz sistemak

zehazki
-Legeak, erreformak eta egitura .

5 . Hezkuntz sistemaren bilakaera eta eragileak .
6 . Hezkuntzaren arlo formal guztien azterketa :

Hezkuntza berezia,
Helduen hezkuntza, . . . e.a .

7 . Hezkuntz sistemari dagozkion beste zerbitzu batzun
garapena jarraitu :

196

197

SIGUAN, M. (1992) . "Los pactos lingüísticos" . BABELIA
aldizkaria . 92/4/4 .
(1992) . La España plurilingüe. Madrid : Alianza .
Ikus :

Op. cit., "Txepetx" (19900. Los espacios de la desigualdad : . . .
Op.cit., CERAP . Op . cit ., 11-62 orr .
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Ikergoa .
Eusgarri zentruak.
Baliabide zentruak .

8 . Irakaskuntzaren erreforma/beraketa edo

9. Hezkuntz sisteman eta inguruaren arteko mugak . 198 .

Ikastetxe baten ikuspegitik, hezkuntz sistemari
dagozkion sistema ezberdinen eragina eta garrantzia ikertzea
oso garrantzitsua da, are gehiago gure irakaskuntzarentzat,

hots :
- politika sistema;

- giza kultura ;
- administrazio kultura;
- ekonomi kultura eta
- demografi kultura.
Hezkuntz sistema eta sistema berezi horiek 199 beste hiru

esparru zabalekin zerikusian ibiltzen dira :
a) Historiarekin, oraingo hezkuntz sistema batek historian

zehar gertatutakoak kontutan hartu behar ditu . Historiaren

eragina oso garrantzitsua da hezkuntz sistemetan adibide
oso nabarmenak ditugularik hirugarren mundu deituriko
herrietan hots: kolonizazio garaian eraikitako egitura,
metodo eta hezkuntz helmugak denbora luzez mantendu
ohi dira askotan alegia.

b) Filosofia, etika, zientzia eta erlijioaren ikuspegiak, hau

da: ideiak, balioak eta usteak biltzen dituzten multzoak

198

199

Op.cit., D'HAINAUT, L. (1988) "Perspectiva adoptada" . 20-23
orr.
Ibidem ; 29 or.
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eta eguneroko hezkuntza giza kultura, politika eta zenbait
egituren bidez erakusten direnak.

d) Egoera fisiko eta geografikoekin . Arlo hauekiko hezkuntz
sistemaren kezka

- komunikabide egitura,
- biztanlegoaren banaketa,
- herria edo hiriaren egituraketa,
- industriagintza eta
- ingurugaien egokitzapena egitean legoke .
Hemen ezin ahaztu, egun ekonomia sistemaren eragina,

bere inguruan biltzen bait dira giza bitarte zein tresna indar
guztiak.

Bestalde, hezkuntz sistemarentzat, hezkuntz edukien
etengabeko egokitu beharra, benetako kezka bihurtu da . Garai
batean, hezkuntza jasotzea epe zehatz batetan zehar jakineko
eduki batzuk jasotzea eta lantzea zen. Hezkuntzaren
kontzeptu hori, bukatutzat jotzen da orain. Ez dago bizi
osorako ikasi daiteken jakintza multzo trinkorik . Esan
dezakegu hezkuntza gaur, "etengabeko heziketa" bezala
ulertzen dela .

Lanbide eskakizunek, gaur, azkar aldatzen dira . Uste
dugu hezkuntz sistema ikasle bati eskaini behar diona,
etengabeko egokitzapen trebezia dela . Zerbait ezagutarazi
baino, ezagutza bultzatu eta eraikitzen lagundu . Erakustea,
dagoeneko, ez da albiste mordo on bat ematea, ikasleak
errealitatea ahalik eta osoen, atzematen ikasi behar du, bera
bizi den errealitate sozial zein ekonomikoan murgiltzen
erakutsiz .
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Egun, oro har, uste dugu ikastetxea garaitzekotan 200 ,

hezkuntz sistemak "pentsamendu antolatua" garatzeko
oinarriak eskeini behar dizkiela ikasleei eta honetarako ezin
besteko hiru zutabe errotu beharko ditu .201

a) Erretorika : epaiak egiteko azter-jarrera sakonean
trebatzeko balio du. Honetarako hizkuntza eta
pentsamentuaren arteko harremanak ezagutu eta
menperatu behar dira.202

b) Logika : erretorikak hezurduratuz ematen dion
pentsamentua hezurduratzeko balio badu, logikak berriz
funtzionatu arazteko balioko du eta norabide honetatik
jarrai dadin ohituratzen matematika, fisika eta biologiaren
izateak ulertarazten saiatuko da .

d) Kronologia : gerta-ondorio kontzeptu zehatzen erabilera eta
kondairaren azterketa erakutsiz, denbora eta gizatasunaren
zentzua ematen dio honek pentsamentuari .

Diogun hau, hezkuntz sistema egitura barne kokaturik
honelako eginbeharrak eskatzen dizkio, haur, lehen eta
bigarren mailako hezkuntzari :

200

201
202

Eskola krisia: Op . cit ., TRILLAS, J . (1977) ; RODRIGUEZ
BORNAETXEA, F . (1990) . Hizkuntza/Hezkuntza Aktak . . . .
REIMER, E . (1981) . e .a .
Op.cit., CERAP 35-36 orr .
Op.cit., OTEIZA, J . (1972) .
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Baina, hezkuntz sistemak eduki ezagutzez gain,

adierazpen hizkeraren erretorika, logika eta kronologia

bideratu behar ditu . Honetan datza hain zuzen ere, hezkuntz

sistema "errealego" baten sorkuntza . Hezkuntz bera, egun,

errealitate oro ulertu eta garatu nahi den neurrian, giza

jakintzaren kosmoikuspegia bere osotasunean biltzen ere

saiatu beharko da . Estetika zientziaren ingurua ezinbesteko

zutabea da, kulturaren garapen ardura bere esku duen

"hezkuntz sistema" batentzat . "Herri bakoitzaren hatsa

naturazko erritmoak sortzen duen jarrera pertsonalaren eta

honen ingurutik biderazten diren kultura aldaketaren

araberako da ( . . .) ondorioz kultura, "gizakia-natura"

errealitate bikoitzaren elkarekintzen (adostasun edo

desadostasun, oreka ala desorekaren) ondorioa da . "203 Euskal

kulturaren izateaz jabetzeko orokorrean, eta euskal hezkuntz

HEZKUNTZSISTEMA

LEI1IN HI12CUNIZAN

	

JBIGARRFN HFZKUNIZAI

203

	

Ibidem 34 or ., Guk itzulia .
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sistema bat eraikitzeko zehatzean, Jorge Oteizaren lan
emankorra204 ezinbesteko da.

Pentsamendu antolatuaren ezaugarria, hiru atal hauen
oreka lantzetik etorriko da . Beraz, gaur egun, hainbeste
hitzegiten den informatikaren erabilera eskolan oso gai
irristagarria dela uste dugu . . ., lehen eta behin gazteengan ez
bada, barne-barne pentsatzeko kemena eta honek eskatzen
duen errealitatearen hausnarketa egiteko trebatzen zein
hezitzen. Informatikak berak, pertsonatik kanpoan dagoen
zerbait denez, ez du herri bateko ikasleak etorkizuneko
arazoei aurre egiten erakutsiko, aurretik gizatasuna bera
sentitu ulertzen eta giza ireki eta azkarrak hezitzen saiatzen ez
bagara. Informatika gaur egun, gizarteei ezinbesteko tresnari
edo teknika bihurtu zaio baina hori erabili behar dutenak
lehen eta behin hezi behar dira. Informatika berez, ez da
pentsamenduaren hornidura, baizik eta honen elikagaiak diren
"retorika-logika eta kronologia" deitu ditugun hirukote horren
eramazle eta bitarteko besterik ez bait da.

Bildurgarria da A. MASCOLELL matematikariak diona
entzutea; "Joko-teoriaren hasieratik, xakea test bat izan da eta
liluragarria da ikustea zer gertatzen ari den gizakiaren eta
makinaren arteko borrokan, pixkanaka-pixkanaka makina
irabazten ari dena ."205

Gure ustez, hezkuntza formalak hontaz, egin dezakena
zentrala izan daiteke gaurko gizarte antolamenduarekiko,

204

	

Ikus: Bibliografia orokorra .
205 MASCOLELL, A . (1994) . EGUNKARIA egunkarian, 94/9/17, 3

or .
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hots: giza hierarki balioen hastapen eta hauen legeen
"gizatasuna" ikertu, hezi eta garatuz .

Laburbilduz esan genezake hezkuntz sistema baten
eraginkortasuna hobetzeko ez dela nahiko edo beharrezkoa
erreformak bultzatzea baizik eta hauek, helburu "errealez"
osatzea. Horretarako gutxienez, bi jarrera eta ekintzabide
garatu beharko dira :
1) ebaluaketaren izateaz jabetuz gain, landu eta serioski

erabili, hots : ikasle, irakasle, ikasketa, ikasurte eta
ikastetxe osoaren azterketa eta balio -erizpideak garatzen
joateko eta

2) hezkuntzaren izatea hezur mamitzen duten guztien
interesak kontutan hartu, hots :

- ikasle,
- guraso,
- gizarte,
- Ian mundua,
- giza ingurune zehatz eta zabala,
- hezkuntza beraren egoera eta premiak, . . . e.a .

2.4.3 GIZAPOLITIKO ALDAGAIA

Izatez, aldagai hau oso irristagarria da, bai eskola zein
hezkuntzaren ikuspegitik aztertzerakoan .

Ikastetxe mailan, nahiko gutxi tipifikatua agertzen da,
baina gehienetan, bere eragina garrantzitsua izaten da, askok,
ala ez uste arren .

Besteak beste, lehenik eta behin aldagai soziopolitikoari
dagozkion gai orokorrak aipatzen hasiko gera :
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1) Hezkuntz sarearen egitura Euskal Herri mailan :
1 .1 Hegoaldean: ikastolak, eskola "publikoak", eskola

"pribatuak"
1 .2 Iparraldean: ikastolak "écoles, "colleges" eta

"lycées", "competence : communale, départamentale
et régionale" daudelarik .

2) Eskola eredu bakoitzaren egituraz .
- Nola ulertzen da ereduekiko errealitateak .
- Jatorria eta kondaira.
- Gaur egungo egoera (EEA- Euskal elkarte autonomo,
Iparralde eta Nafarroan) .

3) Eskola eta hezkuntza :
- hezkuntza mota ;
- eskola anitza ala anitztasuna eskolan ;
- hezkuntzaren hutsune motak egitura ezberdinen barne,
e.a .

4) Euskal Herriko eskola sarea : 206

206 Ikus :
(1988). Ikastola eta "eskola publikoaren" arteko konfluentzia
legea euskal elkarte autonomoan (EEA) .
(1989) . Ikastolak eta EEA-ko Hezkuntza Sailaren arteko
komenio sinaketa, Jose Ramón Rekalde eta Euskal Eskola
Publikoaren Legearen zirriborroa .
(1990). EEAko PSOEren Euskal Eskola Publikoaren bigarren
zirriborroa . Eta Euskal Herriko Ikastolen Elkartearen (ERIE)
ak, I. Batzar Nazionala. Iruñean .
(1992) . EAJ/PNVk "sare publikoaren" aldeko jarrera aurkezten
du.
(1992) . Ikastolen II . Batzar Nazionala . Iruñean. eta, EAJ eta
(EHIE)ek elkarrizketak hasi zituzten .
(1993) .
1 . Otsailean EEA-ko legebiltzarrak "Euskal Eskola Publikoaren
Legea" onartu zuen .
2 . Apirilaren 24an, EHIE Batzar Nagusi bat ospatzen du
Gasteizen
3 . Maiatzaren 4an, EAJ eta PSOE-EE-ren arteko akordioa
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4.1 Etorkizun hurbila :
"Euskal eskola" publikoaren legea.
Euskararen legea .
Eskola pribatulpubliko .
Ikastola.

4.2 Etorkizun urruna:
Euskal hezkuntz sarea .
Herri zein jabegodun eskolen arteko

batazbestekotasuna .
Eredu askatasuna .
Euskal erakuntza hololinguistikoa .

5) Hezkuntza eta demografia 207 .

5.1 Biztanlegoa Euskal Herrian zehar : herriak, hiriak,
aranak ( . . .) guztira .

5 .2 Hezkuntz mapa egitamu bema

207

4 . Maiatzaren 25an, Ikastolak, EEA-an zehar, "sare publiko edo
pribatuaren" arteko aukeraketa epea, bukatutzat ematen da .
(1986) . Euskararen Legea Nafarroan edo "Ley del Vascuence"
86/12 .
VIÑES RUEDA, H. (1982) . "Estudio lingüístico y sociológico
del euskera en Navarra" . FONTES LINGUAE VASCONUM
aldizkaria . Iruñea : Institución Príncipe de Viana. Nafarroako
Gobernua XIV urtea, 40 zk., 539-544 orr.
AZCONA, J. & . . . (1985). "La Diputación recibió el informe
sobre la situación del euskera en Navarra ." DIARIO DE
NAVARRA egunkaria 8519128,21 or.
(1989) . Euskara, Nafarroako irakaskuntzan . Textos legales
BILDUMA. Nafarroako Gobernua . Iruñea.
BASURCO, F. & IZTUETA, P. (1993) . Euskal Eskola Bema.
Donostia: EHU (Kord .)

Navarra hoy, aldizkaria. Iruña .
(1993-2-28) . ¿Quien quiere el Mapa Escolar"?
(1992-12-15) . "Sortzen dice que el Mapa Escolar margina la
enseñanza en euskera."
(1993-2-23) . "Mapafobia". SETUAIN, C .
Ibidem "Reforma y Mapa Escolar" . SAINZ DE MURIETA, J.
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6) Hezkuntza eta teknika208 .
6.1 Zientziaren ildotik lotu .
6.2 Teknikaren eragina hezkuntz erakuntz inguruan .
6.3 Eskola erakuntza barnetik aztertu, zientzia eta

teknikaren errealitateak egokituz .
7) Hezkuntza eta ekonomia .209

7.1 Gizartea-Lanbidea : hezkuntza aberria eta lan
merkatuaren oraina eta geroa herri zein jabedun
funtzioa edo publiko-pribatua .

7.2 Hezkuntza eta funtzio publikoa edo funtzio
pribatua .

7.3 Hezkuntz kosteak .
- Hezkuntz aurrekontuak .
- Gastu arruntak eta bereziak .
- Jakineko eta beharrezko gastuak .
- Gastuekiko aurrebaldintzak eta aurreusteak .

7.4 Ekonomi eta arazoen lehentasun mailak:
irtenbideak. .

7.5 Hezkuntza eta lanpostua .
Euskal hezkuntzaren oztopo nagusiena gaur egun, giza

politika egituratik datorkiguna dela esan dezakegu, gainera,
egitura mota honek, gure herrialde eta lurralde bakoitzean
bere berezitasun propioak ditu . Bestalde, gizarte garatuetan,
eskola erakuntza ingurua, ez da ikuspegi politiko eta

208

209

MEDINA, M. & SAN MARTIN, J. (Eds.) (1990). Ciencia,
tecnología y sociedad. Barcelona: Anthropos-EHU/UPV .
"Estudios generales" 198-209 orr.
SPECK, J. & WEHLE, G . (1981) . Conceptos fundamentales de
pedagogía . Barcelona: Herder. "Economía de la educación" 190-
215 orr.
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boterearen eran bakarrik lantzen . . ., baizik eta gizartearen
beste arlo eta joerak ere, oso kontutaten izaten dira, hots :

-ikerketak,
- nazioarteko hezkuntzaren joan-etorriak,
- batazbesteko pedagogiaren lanak, eta 210

- orokorrean, hezkuntzaren inguruan diharduten
eztabaidagai guztiak .
Edonongo hezkuntzarentzat, "pedagogia

soziopolitikaren" eragina ezinbestekoa izaten da ; nahiz eta
gizarte handi edo txiki, mendebalde ala sortalde, zibernetika
ala alfabetizazio eremuan dabilena izan ( . . .) ; eta nahi ta
nahiezko ezagutza bihurtzen da burujabetasuna lortu nahian
dabiltzan lurralde edo gizarteentzat. Gaurko euskal
hezkuntzaren egoerak izatea ikertu eta menperatzea eskatzen
duela uste dugu, eta aldagai soziopolitikoaren ahalik eta
azterketa sakon baino xumea eskeintzeko, hirutan banatuko
dugu bere ezaugera eta ekintza maila :

1 .

	

Hezkuntzaren eginahal gizapolitikoa: hezkuntza
edukiak eta pedagogi gizapolitikoa .

2 .

	

Pedagogi gizapolitikoaren nolatasuna hezkuntzan .
3 .

	

Pedagogi gizapolitikoaren zerikusia, beste maila
batzutan .

Gizapolitikaren 211 lehen eginbeharra hezkuntzan,
antropologiak, tokian tokiko gizabanakoa, gure kasoan euskal

210

211

PEDRO, F. (1992). "Tendencias de la educación en Europa :
Tradición e innovación" . INVESTIGACION y CIENCIA
aldizkaria. Barcelona : Prensa Científica ; 189 zk., 79-87 orr .
Op.cit., GARCIA GARRIDO, J.L . (1986a) .
SACRISTÁN GOMEZ, D. (1988) . "La función sociopolítica de la
educación" . Revista Española de Pedagogía, XLVI, 181 zk ., iraila-
abendua, 491-497 orr .
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gizon-emakumeari buruz, erantzuten saiatu den galderen berri
jakin behar du, hots :

Zer nolako giza-emakumea da euskalduna?
Zeintzuk dira atal hezgarriak euskaldunengan?
Nola sailkatzen eta berezizten ditu arazo
garrantzitsuak, xumeenetatik?
Zer nolako baliotan ditu familia, lana, herria, lagunak
. . . e.a.

Ondorioz, besteak beste gizapolitikaren funtzioa, euskal
hezkuntzan, euskal gizabanakoaren ezaugarriak aztertu eta
araketzetik etorri dena da.

Oro har, hezkuntzarekiko, gizonek bi atal bereizgarri
ditu :

1 . Norberari dagokion heziketarena, eta
2 . Gizartean bizitzeko duen joera hezi beharrarena .
Kondaira edo giza politika ingurunearen arabera, atal

bat ala bestea kontuagoan hartzeko eskatu ohi zaio
hezkuntzari. Gaur egun dirudi, hezkuntza formalari eskatzen
zaiona, zera dela : politika eta gizartea bereiztuz, pake bidean
eta kidetasun osasuntsu batean hezitzea . Hau da, espreski,
hezkuntzaren gizapolitika funtzioa aldarrikatzen da .
Bapatean, galdera sor ahal zaizkigu:

a) Zer suposatzen du diogunak, eskolan parte hartzen
duten guztientzat?

b) Zein helburu bete nahi du funtzio horiek hezkuntzan? .
Lehenik eta behin komeni zaigu bereiztea zer adierazten

den "hezkuntz politika" eta "politika hezkuntza"z
hitzegiterakoan. Hezkuntza politika, boterean dauden indar
alderdiak, hezkuntz helburu zehatz batzu zabaldu eta
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betearazteko duten ahalmenaz ulertzen da . Politika hezkuntza
aldez, eskolak, bere gain dituen funtzioetatik bat, sozial
garatzearena du, non, hezkuntza egiterakoan politika lantzeko
posibilitatea eta beharra aldarrika dezakelarik . Hau ongi
ulertu eta bideratzeko eskolak bi bide urra ditzake :
1 . Gizabanakoak, izatez, badu albo politikoa : eskolak

behar adina askatasuna eta burujabetasuna behar du,
gizartean diharduten alderdien ideologipetik urruntzeko
eta bere eragin mota garatzeko . Honez kanpo, askatasun
eta eskubideei buruz hitzegitea - axalez arduratzea
besterik ez da .

2 .

	

Eskola, banako sozial eta herritarrez osaturik dago,
beraz, eskolak, gizarteari zerbitzu bat eskeini behar dio,
ez eta bere zerbitzua egon, soilik ( . . .) .
Bi mutur hauek elkarren aurka dihar ez dezaten,

hezkuntz soziopolitika eta giza balioak, aztertu eta errotzen
saitu behar da, bide batez, bizikidetasuna derrigorrezko eta
lehentasun mailakoa dela baieztatu eta justifikatuz .

Egia da, hezkuntz ekintza bera eta eskolak orokorrean,
bete behar duen funtzioa, giza politika, ideologi, morala,
mundua, gizona eta bizia ulertzeko, uste zehatz batetan
oinarritzen dela, hots :



228	 JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

212

SOZIOPOLITIKA

ESKOLA

1
HEZKUNTZ
EKINTZA

NAHITA
NAHIEZ

MORALA

(23 . grafikoa)

MUNDUA
GIZONA
BIZIA

Eskolaren funtzio hauek, nahiko argi ikusten ohi dira,
jabegodun edo eskola pribatuetan, "hezkuntz asmo" agirien
bitartez, hain zuzen ere. Gure ikastolak, jaso eta jarrai behar
izan duten kondaira bereziagatik eta batik bat euskal
hezkuntzan zegoen hutsunegatik ( . . ., funtzio horiek hasiera
hasieratik ongi edo nahiko finkaturik egon dira, orain, gure
ustez, berikuspen baten beharrean badaude ere . . . .

Gure inguruan "eskola publikoa"-"école publique"
deitzen diren izakundeetan, eskola funtzio hauek oso
nahaspildurik agertzen dira, beti ere orokorregi aurkeztu eta
garatzen direlarik.

Arazoa betiko da, eta asko dira gai hontaz arduratu
direnak212 : Legrand, W., Ardoino, J. Entwistle, H ., Langlois,

Op.cit . (1988): Revista Española . . . 181 zk . : ESCAMEZ, J . ;
PETRUS, A. & MUÑOZ, A . "Pedagogía sociopolítica" . 454-473
orr . MEDINA RUBIO, R. "Educación moral y comportamiento
cívico-político ." .
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D., Medina Rubio, R., Sacristan Gómez, D. ( . . .) . Azken
honekin bat gatoz esaterakoan eskola, "askatasun hastapen
ildotik antolatu eta bere garapenaz ardurako balitz, gizarteak
indarberritzeko duten bide bakarra, hots, giza emakumeek,
bene benetako bidea urratzen arituko litzatekela baina
horretarako, ikaslea murgildurik dagoen gizarteko kultura,
giza eta politika errealitate zehatza ardazten duten balio, eta
giza arauak erakutsi beharko zaio, ondoren, giza talde orok
behar duten bizikidetasunaren mugak ulertu eta
jabetzerakoan, askatasun osoz, bereziki berea eta
besteenganako egingo duen bizikidetasun eredu
erakargarriena irudikatzeko eskubidea eta beharra
erakustarazi, ahalko zaiolarik" 213 . Aipa ditzagun
bizikidetasuna hezur-mamitzeko erabili daitezken zenbait
giza-balio :

- Askatasuna, autonomia eta burujabetasuna
- Zuzentasuna
- Berdintasuna
- Aniztasuna
- Jasankortasuna
- ulerkortasuna
- lankidetasuna

213

ARDOINO, J . (1980) . Perspectiva política de la educación .
Madrid: Narcea.
ENTWISTLE, H . (1980) . La educación política en una
democracia. Madrid: Narcea.
LEGRAND, L. (1977) . Pour une politique democratique de
l'éducation . Paris : P.U.F.
LANGLOIS, D. (1990) . La politique expliquée aux enfants, et aux
autres. Paris: Enfance Heureuse . Ikus hemen 124 or . : "Livres
d'initiation et d'éveil" .
Op.cit., SACRISTAN GOMEZ, D. (1988) : Revista de . . . 181 zk .
493 or . Guk itzulia .
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- pakea
- giza eskubidei begirunea
- demokrazia
- ezbaiarako gaitasuna
- entzuteko gaitasuna
- norberaren usteen babesa
- elkarhizketa
- baieztarako zentzua
- solidaritatea edo lagunkidetasuna
Giza talde zein banako arabera, balio orokor hauek

lehentasun maila ezberdinak izaten dituzte, beraz
bizikidetasun eredu ugari sortu ditezke, ez eta aurkakoak,
osagarriak baizik . Hau horrela ulertzea gizarte eta banakoen
izateak, naturalki ulertu eta eurekiko garapen baikorra
bermatzea suposatzen du. Eta eskola izakundeak, hontaz, egin
dezakena, asko eta oso garrantzitsua da .

Balio hauek hezkuntzaren bidez landu eta ikastetxeak
hezgarri bihurtzeak, bi aurrebaldintza kontutan hartzea
eskatzen ditu :
1 .

	

Lehenengo ta behin balioak zer diren, ikasi, ezagutu eta
gainartu.

2 .

	

Baieztabide teoriko garrantzitsuenak ezagutu .
Gizartean bizi eta bertako kide izateko, egokitzat

ematen ditugu eduki batzu ezagutu eta ikastea. Baina atal
honek lantzea, ikuspegi politikoa lantzea suposatzen du, eta
hau esatea zain jakitea dirudi ez dagoela ongi ikusita ( . . .),
aldez egoera honen bideragarritasun ziurtatzeko uste dugu,
ikastetxeak edo eskolak, giza balioak, sustrai-sustraietatik
landu behar dituela, eta hau egiteko berriz, ezinbestekoa da,
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ikastetxe bakoitzak, bere politika aurkitzea . Eskola,
gizartearen esanetara egon beharrean, alderdi politiko eta
gizartean diharduten beste sare eta egituraz gain, bere
"ideologia" aldarrikatu eta bermatu beharrean dago . Eskola
buru-belarri, giza zein bere errealitatea hausnartu eta
hezkuntzaren bidez, garapen eta oreka eskeintza batzuk egiten
saiatu behar da. Gizartean diharduten helburu politikoak ez
daude zergatik bat etorri beharrik eskolakoekin.

Esaten ari garena, egi bihurtzeko, gizarteak eskola eredu
ezberdinak aukeratzeko bideak eskeini behar ditu . Eta arlo
hau ikutzerakoan, askotan, bi adigai nahasten dira, hots :
"eskola anitzak" eta "aniztasuna eskolan", hain zuzen ere .
Beraz, lehenik eta behin, bien arteko mugaz jabetzeko
"aniztasuna" hitzak zer esan nahi duen ulertu beharko da . Eta
azalpen hori egiteko, jakineko neurgarri batzu erabili
ditzazkegu :

- kultura,
- ekonomia eta
- gizartea .

Adibidez, eskola batetan hiru arlo horiekiko egoera
ezberdinetako haurrak biltzean, aniztasuna bermatzen dela
esan dezakegu eta hori oso gauza baikorra dela uste dugu .
Gehienetan "aniztasuna eskolan", berdintasuna bermatzeko
balio duen adigaia bezala eragi ohi da ( . . .) . Aniztasuna orde,
eskola ereduak sortu eta onartzetik hasten da, gero eskola
barnean ziurtatzen delarik . Eskola mota ezberdinak onartzea,
gizon-emakumeen arteko berezko ezberdintasunak onartzea,
da. Gizarte berdintasuna aldarrikatzea eta hezkuntz
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elkartearekiko berdintasuna jorratzea berezitasunak kontutan
hartzea suposatzen du .
baina ala eta guztiz osotasuneko planteamentu bat falta da,
hau da:

- Zer ulertu behar da herri edo eskola publikoz .
- Zer ulertu behar da jabegodun edo eskola pribatuz .
Hezkuntza, oro har eta euskal hezkuntza, bereziki,

berriro ere bere, hezkuntz helmugataz harduratu beharrean
aurkitzen da gaur. Ez da nahiko dagoena mantentzea edo
hobetzea . . ., Euskal Herriko hezkuntz egoerak, beste errealitate
baten isladan bihurtu behar da, gure gizartea, Europan barna,
bat egingo duen hezkuntz egitasmo eta egitamu proposamen
berri bat behar du. Adibidez, joan den urteko maiatzaren
hogeita bostean Euskal elkarte autonomoan-EEA eta beratako
ikastolen artean, Euskal Herriko ikastolen elkartearen bitartez,
"bukatutzat" eman zen "hitzarmena", sare publiko-pribatua
aukeratu beharrarena, alegia, ez du euskal hezkuntza
berantolatzeko balio, osotasun planteamendua falta bait
zitzaion, adabaki "ofizial" batetan, besterik, bihur dutelarik .
Euskal hezkuntz elkarte zein gure gaurko gizarte egituran
hezkuntza ordezkatzen duten orok .
-

	

ikastetxe publiko-pribatu/publique-privee ; colegio-
college, ikastolatik-unibertsitatea barne delarik . . .,
hezkuntz administrazio ezberdinek : Nafarroa, EEA eta
iparralde ordezkatzen dutenek, . . .,
herritar mugimendu guztiek,
jakitun eta ikerlari . . .,

guztien kezka eta eginbeharra da, proposamen berri, ausartak,
ez ohizkoak, e.a. elkar ekintza eta eskuharmen sakonen
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bitartez, Euskal Herriaren naturari dagokion hezkuntz egoera
egoki eta errealena topatzea, betik ere, beste herri eta giza
taldeekin batera garapena eta aurrerapenari aurre eginez .

Eta dagoeneko ikastolek urratu duten ibilbidea zein
hezkuntz egitasmoa abiapuntutzat ez bakarra hobezina edo
bukatua bezala, hartu gabe, ezingo da gure lurraldean
hezkuntz oreka bat bideratu .

Baina, gure artean bizi diren, beste ikastetxe "guztiak",
jabedun ala herri eskolak izan, ez badira sakon-sakonetik,
euskal hezkuntza eraikitzen saiatu eta parte hartuarazten ez
bazaie . . ., ikastolen etorkizuna, gaur ezagutzen dugun
bezalakoa izaten jarraituko du, hau da "egoerazko" ez eta
"naturazko" hezkuntz sare baten lekuko . Euskal lurraldeetan,
geopolitikaren administrazio eta mugaz at, gizartearen beste
atal formal zein ez formalak eta bertako ikastetxe guztiak, ez
bakarrik ikastolek, hezkuntza propio bat eraiki nahi eta
beharrean elkartzen ez diren bitartean, euskal hezkuntzaren
egoera geroz eta itxurazkoagoa izaten jarraituko du ia ia behar
bada, zentzugabetasunara bultzatuz . . . . Bistan da, egun gure
gizarteko hezkuntz botere eta indar ofizialek ez dute ematen,
honelako egitasmo baten bultzatzearen aldekoak direnik . . . .

Bien bitartean, ereduak eredu, eskolak, balioen igortze
eta barne erizpide jarrera hezi behar ditu ikasleengan
1 .

	

bere axiologia politikaz gain,
2 . ikasleengan, errazonamendu erizpidetsua garatu behar

du . Egia ezagutu ahal izateko eta zientziak objetiboki
hurbiltzeko behar beharrezkoa delarik . Hau aurrera
eraman ahal izateko, ikasleengan norburujabetasuna
ziurtatzea ezinbestekoa da . Baina, zeregin garrantzitsu
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hau, burutsu ahal izateko ikastetxeak, gizarteen
funtsezko izatea eta oinarrizko zereginak ezagutu eta
serioski aztertu beharko ditu, bestela serioski kontutan
hartzen, nola ahalko dute ikasleak, giza balioen,
benetako, barneratze prozesu bat garatu? .214

Eskolak, ezin ditu edukiak edo hezkuntzaren mamia,
albiste moduan azaldu hausnartu zein burutarazten erakutsi
behar du . Erlazio dinamiko eta emankor bat sortu behar da
heziari eta hezgaien artean .215 Askotan eskolak giza balio
orokorrak, zuzen zuzenean eta egokitu gabe igortzen ditu,
irakaslearen izaera eta jokaerak soilik haurrengan balore
isurtze eta jabetza bide bilakatzen direlarik . Bistan da,
irakasle batek askotan ala ez uste edo ez ohartu arren, bere lan
inguruko gaiak erakustean adierazteko, azaltzeko, egoteko,
harremanetan jartzeko, izateko, . . . e.a. erak, ikasleengan
izugarrizko eragina dutela.

Irakaslearen aurrehausnarketa derrigorrezko baldintza
da bere lan, izate eta egiteko erarekin pertsonalizatzea . Oso
zaila da teorikoki zerbait erakustea eta betegarria bihurtzea,
irakasleak, berak, bere gain hartzen ez badu esaten ari dena .
Maleruski, izan ere ia beti teoria eta praktika aurkakoak
direla216 uste ohi da . . . .

214

215
216

Ikus:
BUJ GIMENO, A. (1992). "El entorno escolar como factor
determinante en la educación del niño" . Revista española de
pedagogía . L urtea, 191 zk., urtarrila-apirila . Bertan "Haurraren
Eskubideei buruzko Nazioarteko Hitzarmena" harturik, haurra,
hezkuntz eskola inguru eta hezkuntz helburuei dagokien
adigaien azterketa egiten du .

Op.cit., OTEIZA, J. (1972) .
Ikus :

CARR, W. (1990). Hacia una ciencia crítica de la educación .
Barcelona : Leartes . KEMMIS, S . "Sarrera" 7-38 on.
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Teoria, objetiboki, unibertsalki azaltzen-agertzen zaigun

jakintza dugu, hori erakusteko, lehenengo eta behin

norbereganatze prozesua egon behar du, hots : pentsamendua,

hizkuntza, idazketa erabiliz, . . . e.a . . Hori emanez gero, prest

dugu jakintza bat besteengana igortzeko . Beraz, eskola

egituraren barne eta hezkuntz ekintzan zehar honen

teoriarekiko irakasleak duen jabetasun eta menperaketarekin

zerikusi zuzena du .

Teoria eta praktikaren arteko lokarritasuna ulertzea eta

frogatzea, ezinbestekoa da balio, giza arau eta bizi

kidetasunaren izatea ulertzeko. Besteak beste, euskal

hezkuntzarentzako garrantzi handiko auzia da hau .

Orokorrean berriz, grafikoki honela adieraziko genuke :

HERRIA	 GIZARTEA

Jakintzaren jatorria
Aztermaila eta helbwua
Ikerkuntzarako ahalmena
Aziologia

. Balio sistema

. Ingurunea (gizarte+kondaira)

(24 . grafikoa)

HEZKUNTZELKARTEI

1	
IRAKASLEA

1
Teoria+Praktika

1

	

1
TEORIA

	

PRAKTIKA I
	1
Banakotu
Norberanakotu
Subjetibizatu
Erabili
Frogatu
Sinistu
Pentsatu
Hausnartu

1
Unibertsalak
Objetiboak
Azalkorrak
Frogakorrak

EDUKIAK=
EZAGUTZA

MOTIBAPEN
+ ERABILPEN



236	 JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

Hezkuntzaren epistemologiaren217 izatea eta jatorria,
"nondik-nora" ibilbidea osatzetik topa dezakegu eta hau 24.
grafikoan agertzen diren gutxiengo galderei erantzutetik
aurkitzen da:

1 . Zein da hezkuntza ezagutzen jatorria?
2 . Zein da bere garapena kondairan zehar?
3 . Zein du bere helburu eta azter maila?
4 . Zein da bere iker eragina eta ahalmena?
5 . Zein da bere balio sistema?
Hezkuntzak bere ezagutzaren bidez, ikasleengan

hausnarketa erizpidea garatuz, jakintza multzo baten
barneraketa lortu nahi badu, eskolak eta irakasleak,
orokorrean zein tokian tokiko epistemologiak eskatzen dien
galderei erantzun sendo bat egitea eraman beharko ditu .
Ikasleak, beti ere, hezkuntzarekiko hartuemanetan, bi motako
mugekin topo egingo du: naturazko muga edo banakotasun
izatetik norberaren xedeak lantzetik sorturikoak eta gizatasun
arloa tokiratzetik etorriko direnak, hauek urratzearen ondorio
gisa, ikasleak, autokonzientzia esperimentatu ahalko du .

Autokonzientzia garatzea, gizapolitikaren lur
irristagarria alde batera utzi eta ezagutzaren jatorrizko izatea
menperatuz, azter tresna bihurtzea suposatzen du .
Autokonzientziaren hastapen eta legeak, besteak beste,
gizarte, eskola, hezkuntzalari eta ikasleari igorri behar direla
uste dugu .

217 Ikus:
Ibidem, 2.zatia 103-160 orr .
Op. cit., LARROSA, J. (1990) .
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NORBERA

Eskolaren
epistemologia

. Ezagutza ahalmena
Garapena
Helburu-aztermaila
Iker ahalmena

. Balore sistema

I	
AUTOEZAG

ADOSTASUNA._

(25 . grafikoa)

2 . PEDAGOGIA SOZIOPOLITIKOAREN NOLATASUNA
HEZKUNTZAN

HEZKUNTZAREN EPISTEMOLOGI

	 1	

NONDIK-NORA

IKASLEA

MUGAK

AUTOESTIMA

I AUTOHARTUEMANA

BESTEAK

GIZARTEA

Irakaslearen
epistemologia

HAUSNARKET
ERIZPIDETSUA

BARNERAKET

AUTOKONTZIENTZ~

AUTOKOKAPENA I
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Pedagogia soziopolitikoa, demografia, ekonomia,
kultura, zientzia eta teknikaren eragina aztertzeko erabil
daiteke hezkuntzan .218

2.1 Demografia . . Orokorrean hiru atal kontutan hartzeko
erabiliko da :
a) Jaiotza kopuruen zuzeneko eragina hezkuntz

zerbitzu eta langilegoarengan .
b) Zahar edo hirugarren adinez ezagutzen den

biztanlegoaren kopurua eta hezkuntz
iraunkorrarekiko zerikusia .

d) Hiri zein herri egitarau berrien beharra; lehengoak,
kantitatean eta bigarrenak, kalitate arazoak
konpontzea eskatuko dituztelarik .

2 .2 Ekonomia . Ekonomiaren garapenak, ekonomi
aukerrekoiaren zentzuan, gaur egungo hezkuntz
eremuan, zenbait hitzen ingurua ulertzea suposatzen du :
- autoinstruzio,
- autonomia eta
- sormenaren gehikuntza
Hezkuntza eta ekonomia ezinbesteko lokarritasuna
duten giza sistemak bezala ulertzen dira, baina, gaur
egungo giza aldaketa azkarrak eskatzen dituen ekonomi
egokitzek direla medio, hezkuntza ezin da ulertu,
"izakunde" eta "formal" zentzuan bakarrik, baizik eta
bere zentzu "ez formalean" ere, eta hobe esanda, berau
garrantzi handiko fenomenoa bilakatu denez,
orokorrenean hezkuntza formalaren eduki eta

218 Op.cit., ESCAMEZ, J.; PETRUS, A. & MUÑOZ, A . (1988) .
Revista de . . . 181 zk.
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betekizunak . . ., berazterketa sakonaren beharra duela,
begi bistakoa da.219

2.3 Zientzia eta Teknika . Hezkuntza ildo hontatik
aztertzeak, bapatean, burutazio eta beregituraketa batzu
egitera eramaten du :
1 . Kurrikulumaren berikuspegia eta beregokitzea .
2 . Jakintza eremu zabalaren arteko interdisziplinaritatea .
3 . Etengabeko egokitzapena eta prestaketa guzti hau

bideratzeko, hezkuntza, trebekuntza eta argibide gune
bezala ulertu beharko da, ondorioz gizabanakoak
autokonszientziaren garapena lortuko duelarik, hots :
a) jakintza alorretarako jarrera egokien jabetza ;
b) jakintzaren eremua eta bere erabilera egokia

ziurtatzeko jarrera moralen jabetza ;
d) jarrera aldaketarako prestaketa : izadiaren iraupena

bermatuko duen ildoa garatuez, eta teknologiaren
erabilerak egokitze eta mugatzeko duen ahalmena
garatuz ;

e) zientzi-teknologiaren garapena landu . Honek bi
arloen buruketak egitea eskatuko du, hau da, giza
burmuina eta industri aholkuntzarako behar diren
lehen osakinen arteko sormen aberatsa, hain zuzen
ere .

2.4 Kultura . Antropologia zientziaren ikuspegia jarraituz,
kultura, giza talde baten ohizko pentsa molde zein
bizitzeko eraz ulertzen da .220 Hala eta guztiz, kultura

219 Op.cit ., SPECK, J . & WEHLE, G. (1981) .
220

	

Op. cit., FOULQUIE, P. (1976). Diccionario de . . . 107 or.
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hitzaren esanahia, 221 era askotara mugaturik azal

daiteke . . . , baina guztietan, hezkuntzarekin duten
zerikusi eta harremana soma dezakegu . Bestalde, gizarte

baten kultura, baloreen 222 bidez atzematen da .
Hezkuntza, gizarte ereduen arabera, bereiztu egiten da .
Hezkuntzaz gauza bera uste edo ulertu arren, era
askotara landu daiteke . Oro har, hezkuntza, gizakien
berezko, nabarmen eta ikur nagusia den hizkuntzaren
bidez, pentsamentua aberastu, trebetu eta sendotzeko
egiten den nahitako asmoen, ekintza bidea dugu . Beraz,
hezkuntzaren lehen lana, kultura hedatzea izango da,
bigarrena berriz, hedapenean zehar ematen diren
gertakariak garatzea . "Gertakari" horiek atzematea,
gizarte baten diharduten "baloreek" ezagutzea eta
sailkapen bat egitea suposatzen du ; gero, azkenik,
hezkuntzaren bidez hezgarri bihurtzen sailatzeko .
Honekin batera, egun, gizarte zibilizatuaz ulertzen

dugun eremuan eman diren balore aldaketen beni jakitea,
aurreko lanaren osagarri izango dugu besteak beste :

221

	

Op. cit., MIALARET, G . (1984) . Diccionario de . . . 123-124 orr .
222

	

Op. cit. 492 or.
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BALIOAK

GORAKADA BERAKADA

Frkidetza.
Giza justizia-herri zerbitzua .
Gizatasuna.
Sormentasuna eta jakintzaren joan etorria
Lanbide arteko aldekortasuna esperientzi berrien
beharra.
Giza sarearekiko betebehar eta ardura .
Ekosistemaren ardura eta kezka .
Estetika baloreen balioa .

Norgehiagokeria.
Txobinismoa.

	Norberekeria .
	Titulu araketa

lana, norbere ziurtasun ekonomiko
bezala!
Jabegotasuna.
Dakitenek konponduko dute . . .,
Aurrerapenean konfidantza eta
baikortasun sutsua .

(26 . grafikoa)

3 . PEDAGOGIA GIZAPOLITIKOAREN ZERIKUSIAK
BESTE MAILA BATZUTAN

Pedagogia gizapolitikoa, gizarte, politika eta hezkuntza
mailatan ematen diren aldaketak eta hauen arteko zerikusiak
aztertzeko ere erabiltzen da . Ikerketa mota hau bi aztergai edo
multzoen inguruan kokatzen da :
1 . gizapolitika aldakten eraginez hezkuntz politikan sortzen

diren gorabeherak, esate baterako
1 .1 mundu zabalean zehar lurralde zein elkarte edo

erakunde berrien eraikitze ondotik sortzen diren
hezkuntz politiken garapena aztertu :
- Europako elkarteak
- Europako legebiltzarra
- Hegoaldeko afrikar elkartea
-UNESCO
- Arabiar herrien erakuntza
- e.a .
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1 .2 Zer egin daiteke hezkuntz politikan eremuetatik
gizapolitika aldaketei erantzun ahal izateko? .
Adibidez, orokorrean, emakumea eta lan munduaren
arteko gertarkari nabarmena dela eta zer
erantzunkizun bideratu beharko ditu dagoeneko
eskolak?, besteak beste, balore azterketa, gizarteratze
arloaren ukipen berria edo ezberdina, arautegiaren
berikuspena, . . . e.a. aztertzea eramango gaituelarik.

2 . Pedagogi gizapolitikoa gizarte bateko botere politiko
batek bere gain hartuko luken, hezkuntzari buruzko
proposamen edo eredu tekniko-profesionala bezala
ulerturik. Gure ikerketaren izenburua den "eskola
erakuntza eta hololinguistika", pedagogi mota honetan
koka genezake . .., zeren eta gure asmoa, egungo euskal
hezkuntz egoera desorekagarria berbideratzeko,
proposamen berri bat aurkezten dugulako, Euskal Herriko
hezkuntza azpisistemaren "natura-egoera" bikotearen
iparra eta oreka, giza aurrerapenaren zentzuan, gara ahal
izateko, abiapuntu berritzat hartu beharreko EE egitasmo
teorikoa delako, hain zuzen ere . Eta bide batez, EE
ikerketa zientifikorako arketipo edo eredu nagusitzat
erabil daiteken proposamen bat aurkezten ari garelako .

3 . Pedagogi gizapolitikoa gizarte baliogarri bat eraikitzeko,
hedatu beharko litzateken hezkuntza proposamena egiteko
ere balio du. Gure proposamenak honekin ere zerikusirik
badu, zeren eta gizarte sistemaren hezkuntz azpisistema
aztertu eta azalduz gain, hezkuntz sistema beraren
ontasuna, hobekuntza eta ekitea nondik norakoak diren
agertzen ditugulako . Guzti hau euskal gizarte zein gure
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inguruko gizarte bai gizarte orokorrak, gaur egungo
gertakizunetara hobe moldatzeko ere . . ., egiten dugun
proposamena dugulako .

4 . Gainera, pedagogi gizapolitikoaren izate eta eragin mailaz
ohartzeak hezkuntzak dituen eginbeharrak burutzeko,
askatasun tresna bihurtzen dira . Honi loturik, esan nahi
genuke "Eskola erakuntza eta hololinguistika" ikerketa
proposamen hau hezkuntz eraginkorrago bat
aldarrikatzeko asmoarekin egiten dugula, eta dakigunez,
hezkuntz eraginkortasunaren ezaugarriak, gutxiengo,
zenbait malda berikustea suposatzen du :

1 . Pedagogia edo hezkuntz teoria .
2 . Giza politika.
3 . Giza planifikazioa eta eraldakuntza .
4 . Giza gatazkak.
5 . Hezkuntz gastuak:

- zama bezala?,
- inbertsio emankorra?,
- aberastasun iturri?,
- faktore osagarria?,
- kontrol eragilea?, azkenik, pedagogi gizapolitikoaren
zeregin arloa genuke ere .

6 . Hezkuntz gainbegiraketa . Teknifikatze eta
demokratizatze bezala ulerturik gainbegiraketa mota
honek, orokorrean hezkuntzarekin zerikusia duten
zenbait arloen garapenaren bilakaera eta berrikuntza
maila aztertzea esan nahi du :

6.1 Politika eta hezkuntz sistemen egitura egituretan .
6.2 Hezkuntz administrazioarena .
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6.3 Zientzia eta teknika hartuemanena .

6.4 Hezkuntz politika.
Bukatzeko esan, begi bistakoa dela :
izakunde edo erakunde ezberdinen arabera, faktore hauen
sailkapena

a) alda egin daitekela, eta
b) hedatzeko dagoen euskal hezkuntzak asko ikasi

beharko duela atal honetatik!

2.4.4 ALDAGAI BEREZIA

Euskal ikastetxea aztertzeko erakuntza sistemikoaren
aukera egiten genuenean, eredu guztietatik osoena, egituratua
eta ez itxia zela genion, are gehiago ikastetxea, sistemaren
urrats eta izatearen mamia aztertzeaz gain holosistema edo
une baten ikuspegi oso eta muga iraunkorraduna izan
beharrean garaian garaiko holoikuspegi sistemikoaren
eskuhartzerako tokia uzten duelako ere, aukeratu dugula esan
dezakegu .

Sistema baten ezaugarria "irekitasuna" bada, berritzailea
eta egokigarria ere izan beharko da . Hala, ikastetxearen
erakuntza inguruneko aldagai berezirik, bertara hurbiltzen
direnen errealitatearekin harremanetan jartzeko eta elkar
aberasteko eusgarri zehatzak eskeintzen saiatzen da .

Aldagai honen bideragarritasuna oso garrantzitsua da
ikastetxe baten nortasuna eta ezaugarriak errotzeko .

Aldagai bereziaren bidez, ikastetxearen helburu eta
helmugak zein barne eta kanpo erakuntza osoaren
bizikidetasun garapena eraiki ahalko da .
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Diogun "ingurugiro" hori, ikastetxea berak jasan duen
bilakaeraren arabera aldatzen joan da . Eta gaur egun hartu
duen pixua, ukaezina da edonorentzat . Guk berriz gure
ekarpenerako atal honen izatea ikertzeko, bi lerro nagusi
aztertu beharra ikusten ditugu :
1 . Ikastetxea ekosistema bezala :

Eskola sistemaren hezkuntz sistema, giza-kultura
sistemaren ondorio orokorra bezala .
1 .1 Ikastetxearen aldagai bereziaren populazioa giza

ekosistema eta erakuntza kultura zehatza bezala .
1 .2 Ikastolak, aldagai berezi eta barne erakuntzaren

hartueman eredugarri .
Lehenengo lerroko lehen azpipuntua egituratzeko

erabili daiteken oinarrizko txostena, J . Gairinena 223 izan
daiteke eta bigarrenerako berriz gomendatuko genituenak M.
Lorenzorenak224 lirateke, hain zuzen ere eta biak adierazten
dutena, aldagai bereziaren gaureguneratzeko ezinbesteko
ikuspegia dela uste dugu, are gehiago nahi adina sakontzeko,
bibliografia eskaintzen dutelarik.

Guztiaren laburpen gisa, autore askorekin bat etorriz225

esango genuke, ikastetxea eskuartean duen zeregin nagusia

223

224

225

Op.cit., LORENZO, M. & SAENZ, O. (1993) . GAIRIN, J. "El
sistema escolar como ecosistema evolvente de la escuela", 2 . atala,
41-68 orr .
Ibidem, LORENZO DELGADO, M. "La organización de la
escuela como ecosistema social", 3 . atala, 69-89 on., eta "La
cultura escolar", 16 . atala, 367-382 on .
Ikus :

HAWLEY, A. (1982). Ecología Humana . Madrid : Tecnos .
BRONFENBRENNER, U . (1987) . La ecología del desarrollo
humano. Barcelona: Paidos .
MINGORANCE, P . (1990). "El contexto como cultura
significativa en el pensamiento del profesor . Metáforas
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den "hezkuntza", benetako garapen bidetik eramateko tokian
tokiko erakuntza sistema bezala ulertu eta hartu behar
dela . . 226 . Ezin daiteke, ikastetxe bateko barne egitura osatzen
duten azpisistemen eragina aztertu edo eskuhartu baldin eta
honen erakuntz inguruneko giza errealitatea ezagutzen ez
bada, hots, ikastetxe guneak eta kultura eremu zehatzak
mugatzen dituzten populazioa : guraso, ikasle, irakasle eta
elkarte osoa, hain zuzen ere .

Ikastetxea, giza eta gizarte ekosistema bezala aztertzea,
hiru esparru nagusi bereiztu eta elkarerlazionatzea suposatuko
du :
a) Ikastetxe orok, alde batetik historia korapiltsu baten joan

etorrien ondorio izaten ohi dira . Gure herrian, euskal
izakundetzaren urratsak, ikastolagintzaren eskutik jaso
ditzazkegu. Historiaren aztarnak bilatzea, izandakoa
jakiten laguntzen dute baina duguna segurtatu eta
etorkizuna hobetzeko argitasunak eskeini ere, . . . "nahiz
eta Historia historia izan, eta ez jakite prospektibo .
Iraganarekiko leialtasuna eta geroarekiko sormena hobeki
gorde eta eragin litezke ez jakineen baino informazio
eguneratu baten gain" .227

226
227

institucionales ." El centro educativo . Nuevas perspectivas
organizativas . Universidad de Sevilla : GID .
COLOM, A. & SUREDA, J . (1980). Hacia una teoría del
medio educativo. Universidad de Baleares : ICE .
Op . cit., II CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE
ORGANIZACIÓN ESCOLAR (1992) .

Op.cit., TAYLOR, W. & DAS, G . (1993) . Harvard DEUSTO . . .
INTXAUSTI, J. (1991). Euskal eskolaren iraganaz Historia baten
bila : EHIHren proiektua (1990) . Ikerlanak IV . EHEA eta EHIE .
Bergara: Iragi.
Ikus :
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b) Giza eraikuntza adierazpen zehatza ere badira ikastetxeak .
Hau da gizartearen berezko zerbait ez baino gizarteak, oso
era ezberdinetara pentsatu, irudikatu eta altsatutako
erakuntzak dira. Eraiketa bakoitzaren jabeoaren arabera,
ikastetxeak giza garapen eta berrikuntza aurrerapen
zehatzak ahalbidetzen saiatuko dira .228

d) Azkenik, ikastetxeak orokorrean askotan ageri, beste
askotan estailirik agertzen diren funtzio zehatz batzu
betetzeko gune bezala ere ulertu daitezke hots : hezi,
gizarteratu, lanbideraztu, erakutsi, norabidetu, kultura
hedatu ( . . .) edo alderantziz lurperatu, agintea azpimarkatu,
ezberdintasuna areagotu, bizikidetasuna ankertu, ( . . .)
e.a . 229

Hiru esparru zabal horietan zehar, gizabanakoaren
garapena ematen joaten da, bere bapateko ingurunea bilakatuz
eta guztien artean giza ekosistema osatuz :

Aldagai bereziak beraz, lekuan lekuko hezkuntz
elkartearen arabera batik bat, eskolaren lanabes nagusia den

228

229

TANTAK hezkuntza aldizkaria (1990) . Donostia: EHU/UPV, 4
zk . :
ZABALETA, I. & DAVILA, P. "Euskal Eskolaren lehen
urratsak", 21-31 orr.
BASURCO, F. "Ikastolaren normalizazioaren historia", 33-61
Orr .
FERNANDEZ, I . "Instituzionalizatze urratsak eta
administraritzarekin harremanak (1980-1990), 63-69 orr .
JAKIN sorta. (1972) . Gure ikastola: goitik, behetik, eskuinetik,
ezkerretik. Oñate, (Gipuzkoa) : Aranzazu .
ZALBIDE, M . (1990) . "Euskal eskola, asmo zahar bide ben" .
Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresua, Gasteiz : Eusko
Jaurlaritza, I . tomoa, 211-271 orr . eta II tomoa .

Ibidem . "Bigarren partea"
Ikus: Euskal Herriko Ikastolen Elkartea - EHIE : Euskal Herriko
Ikastolen 25 . urteurrenak bilduma .
Op. cit., BERNSTEIN, B . (1988) . Clases, códigos . . .
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den "hezkuntza", benetako garapen bidetik eramateko tokian
tokiko erakuntza sistema bezala ulertu eta hartu behar
dela . . 226 . Ezin daiteke, ikastetxe bateko barne egitura osatzen
duten azpisistemen eragina aztertu edo eskuhartu baldin eta
honen erakuntz inguruneko giza errealitatea ezagutzen ez
bada, hots, ikastetxe guneak eta kultura eremu zehatzak
mugatzen dituzten populazioa : guraso, ikasle, irakasle eta
elkarte osoa, hain zuzen ere .

Ikastetxea, giza eta gizarte ekosistema bezala aztertzea,
hiru esparru nagusi bereiztu eta elkarerlazionatzea suposatuko
du :
a) Ikastetxe orok, alde batetik historia korapiltsu baten joan

etorrien ondorio izaten ohi dira . Gure herrian, euskal
izakundetzaren urratsak, ikastolagintzaren eskutik jaso
ditzazkegu. Historiaren aztarnak bilatzea, izandakoa
jakiten laguntzen dute baina duguna segurtatu eta
etorkizuna hobetzeko argitasunak eskeini ere, . . . "nahiz
eta Historia historia izan, eta ez jakite prospektibo .
Iraganarekiko leialtasuna eta geroarekiko sormena hobeki
gorde eta eragin litezke ez jakineen baino informazio
eguneratu baten gain" .227

226
227

institucionales ." El centro educativo . Nuevas perspectivas
organizativas . Universidad de Sevilla : GID .
COLOM, A. & SUREDA, J . (1980). Hacia una teoría del
medio educativo. Universidad de Baleares : ICE .
Op . cit., II CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE
ORGANIZACIÓN ESCOLAR (1992) .

Op.cit., TAYLOR, W. & DAS, G . (1993) . Harvard DEUSTO . . .
INTXAUSTI, J. (1991) . Euskal eskolaren iraganaz Historia baten
bila : EHIHren proiektua (1990) . Ikerlanak IV . EHEA eta EHIE .
Bergara: Iragi.
Ikus :
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b) Giza eraikuntza adierazpen zehatza ere badira ikastetxeak .
Hau da gizartearen berezko zerbait ez baino gizarteak, oso
era ezberdinetara pentsatu, irudikatu eta altsatutako
erakuntzak dira. Eraiketa bakoitzaren jabeoaren arabera,
ikastetxeak giza garapen eta berrikuntza aurrerapen
zehatzak ahalbidetzen saiatuko dira .228

d) Azkenik, ikastetxeak orokorrean askotan ageri, beste
askotan estailirik agertzen diren funtzio zehatz batzu
betetzeko gune bezala ere ulertu daitezke hots : hezi,
gizarteratu, lanbideraztu, erakutsi, norabidetu, kultura
hedatu ( . . .) edo alderantziz lurperatu, agintea azpimarkatu,
ezberdintasuna areagotu, bizikidetasuna ankertu, ( . . .)
e.a . 229

Hiru esparru zabal horietan zehar, gizabanakoaren
garapena ematen joaten da, bere bapateko ingurunea bilakatuz
eta guztien artean giza ekosistema osatuz :

Aldagai bereziak beraz, lekuan lekuko hezkuntz
elkartearen arabera batik bat, eskolaren lanabes nagusia den

228

229

TANTAK hezkuntza aldizkaria (1990) . Donostia: EHU/UPV, 4
zk. :
ZABALETA, I. & DAVILA, P. "Euskal Eskolaren lehen
urratsak", 21-31 orr .
BASURCO, F. "Ikastolaren normalizazioaren historia", 33-61
orr .
FERNANDEZ, I . "Instituzionalizatze urratsak eta
administraritzarekin harremanak (1980-1990), 63-69 orr.
JAKIN sorta. (1972) . Gure ikastola: goitik, behetik, eskuinetik,
ezkerretik. Oñate, (Gipuzkoa) : Aranzazu .
ZALBIDE, M . (1990) . "Euskal eskola, asmo zahar bide berri" .
Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresua, Gasteiz : Eusko
Jaurlaritza, I . tomoa, 211-271 orr. eta H tomoa .

Ibidem . "Bigarren partea"
Ikus: Euskal Herriko Ikastolen Elkartea - EHIE : Euskal Herriko
Ikastolen 25 . urteurrenak bilduma .
Op. cit., BERNSTEIN, B . (1988) . Clases, códigos . ..
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hezkuntzari gune fisiko eta kulturala eransten dio . Ikastetxea
eta inguruneko aldagai berezien artean egon behar den oreka
batik bat ikastetxearen zeregina da, eta bere eraginkortasuna
bermatzeko, hezkuntzaren zenbait arlo aztertu eta bideratzea
ezinbesteko da, guztietan ikuspegi orokor eta aldi berean,
zehatza erabiliz, hots :

1 . Hezkuntza, sendiaren ikuspegitik .

2 . Hezkuntza guraso eta ikastetxea .
3 . Hezkuntz elkartea eta kultura elkartea .

4 . Ikastetxearen kultura.
5 . Guraso, ikasle, irakasle, . . . eta elkarte hurbilaren gizarte

eta kultura ezagutu .
"Ingurugiro" hitzaren izatea, eta zeregin mailak

aztertzea zen aldagai bereziarekiko ikerketa osatzeko
proposatu dugun lehen iker lerroa . Bigarren batek berriz,
ikastolagintzaren kondairan zehar, aldagai bereziak izan duen
garapen eredugarriaren esperientzia aztertzea eramango gaitu,
alegia.

Ikastola ikastetxeen giza hornidurek, benetako
ekosistema kulturala bezala funzionatu ohi dute eta egun,
gertakizunak gertakizun, holaxe jarraitzen dutela esan
genezake. Are gehiago, Euskal Herriko ikastolen funtsezko
errealitatearen egia zein ikastola egitasmoaren arrakasta eta
honen ondorioz, egun, "bernorabidetzen" edo "aldatzen" hasia
den eskolagintza mugimendu berriaren izatea . . ., neurri handi

batean, ikastoletako aldagai berezietan eman den :

-trebezi
-bizitasun
-eztabaida
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-berrikuntza
-egokitzapen
-eskuharmen, eta
-e.a .

eraginez lortu dela, esan daiteke .
Ikastolak, ( . . .) "egiturazko zutabeak izan ditu

euskarritzat baina, horiek ezezik, talde sozial zabal baten
unean uneko borondatea ere bai . Eta hainbat ikastolak bere
zilarrezko ezteiak ospatzen dituen urte hauetan, eskolagintza
hori aztergai historiko bilakatzera doa ; laster izango bait
dugu, joan badoan denborari esker, distantzia egokitik
begiratzerik."230

2.5 ERAKUNTZA SISTEMIKOAREN BIDERAGARRITASUNA :

GIZA ESKUHARMENA

2.5.1 GIZA ESKUHARMENAREN IKUSPEGI PSIKOSOZIALA

Bigarren zatiaren bigarren atalean garatu dugun Eskola
erakuntzaren eredu sistemikoa gaurko euskal ikastetxea
aztertzeko baliogarria izanez gain, etorkizun hurbil zein
urruneko euskal hezkuntzak beharko dituen ikastetxe eredu
eta mota ezberdinek eraikitzeko balio digun ikuspegia dela
uste dugu . Baina eginbehar honen bideragarritasuna
finkatzeko "giza eskuharmen" sendoa, ezinbesteko baldintza
da.

Eta horixe da hain zuzen ere, giza azpisistemen artean
zein bakoitzaren barne (ekonomia, politika, kultura, . . . e.a .)

230

	

Op.cit., INTXAUSTI, J . (1991). 209 or .
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eta hauen ekintza bidez garapen onuragarriagoak lortzeko
sortu diren hainbeste elkargo, bulego, erakunde, izakunde, . . .
e.a ., giza ikerlariek, aspalditxotik, egiten dituzten baino
egitamu errealago eta bideragarriagoak esku egitea eskatzen
die, gai bakoitza aztertzerakoan dagokion makro zein mikro
helburu, helmuga, egitura, teknologia burokrazia, . . .
planifikatzerakoan holoikuspegiaz baliatzea eskatzen
zaielarik, alegia . Errealitate ezberdinak, hobe eta osoago,
ezagutzea ezinbesteko baldintza da edozein ekimen aurrera
eramatekotan, baino jakin badakigu, errealitatea ikuspegi
formal zein ez formalez osaturik agertzen dela eta giza
historian zehar beha dezakegun bezala, garai batzutan, halako
ez eta bestelako ikuspegi mota baten hutsunea nabarmenagoa
izaten da; egungoan duguna berriz, holoikuspegi baten
beharrez gain, ikuspegi ez formal edo psikosozialaren hutsune
edo aintzagabekeria da .

Hezkuntz erakundea den ikastetxetik, besteak beste,
ikuspegi holo eta psiko-soziala bereskuratzea, besteak beste,
"giza eskuharmen" adigaien izatea menperatu eta
bereganatzea eskatzen du ikastetxearen "giza eskuharmena",
ikuspegi psikosozialetik honela mugaturik geratuko zaigu :231

"talde egoera baten helburu aurrean laguntza eta ardura
banatze alde suspertzen den pertsonaren buru eta jarrerazko
eragina" .

Ikuspegi psikosoziala erabiltzea, edozein errealitatearen
"naturazko garapena" osoago ezagutzeko baldintza da,

231 Op.cit., MEDINA RUBIO, R . (1988) . "Estructura y naturaleza de
la participación educación" Op . cit., Revista española de . . . 181 zk .
475-479 orr. Davis, K .-ri jasotako oharra, 475 or .
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askotan, hainbat egoerapean ezabatu edo hilzorian bizi den
errealitate sutsu zein ustekabekoaz gain azalerazten lagunduz .

Erakuntza zientzilari iritziz (psikologo, soziologo,
pedagogo eta politikologo), giza eskuharmena :232

1 . kultura ondarea,
2 . arazoen ezagupen, ardura eta eraginkortasuna,
3 . bitalitatea eta sortze energia,
4. egoerazko desberdintasunen areagotzailea,
5 . egitasmo erreal baten bihur daitezken ustezko

ahalbideak, . . .
bezala ulertu behar da, erakundekide guztiekin zerikusia
duten helburuak bideragarri, erreal eta orekagarriagoak
sortzen lagundu dezakelarik .

Giza eskuharmena azaldu dugun ezaugarriez mugatu
daitekelarekin ados gaude. Baina ikastetxe bakoitzak aurrez,
jakin eta aztertu behar duena beste gai edo arazo batzu dira :
a) Zeintzu dira "giza eskuharmena" baldintzatu eta

adierazgarri bihurtzen duten aldagai eta hastapenak .
b) Zertarako balio du "giza eskuharmena"k, barne edo kanpo

erakuntza ingurugiro bakoitzean .
d) Noiz ematen da zerikusi baikorra eskuharmen eta

emankortasun zein hezkuntz kalitatearen artean?
Erakuntza sistemikoaren azpisistema, aldagai zein

eskola erakuntzaren kanpo eta barne baldintzen atal edo
aztermailaren arabera, diogun galderak erabilen ezberdinak

232 Ikus :
MEDINA RUBIO, R. (1988) . "Fuentes fundamentales de
conflicto en las organizaciones escolares" .
PASCUAL, R. (Coord .) . La gestión educativa ante la
innovación y el cambio . Madrid: Narcea / II . EUSKAL
MUNDU BILTZARRA, 110-127 on .
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eta erantzunkizun ugariak eskeiniko dizkigute . Baina, betik
giza eskuharmenaren filosofia benetan ulertu eta erabiltzen
badugu, betetasun edo asetasunak dakarren emankortasun eta
eraginkortasuna berehala sentitu eta ikusi ahalko dugu
ikastetxe osoan eta maila ezberdinetara :
a) Ikastetxeko biltzar eta lantalde bakoitzaren eginkizunetan

zehar, eraginkortasuna zein gobernabilitatea edo egurats
aproposa .

b) Erkidetasun eraikigarria, egoera tekniko zein arruntetan .
d) Denbora galtze ezaren sentimendua eta bide batez :

- gauzak aurrera egiten dutelarena,
- erkidetza guztien atal baikorra ezagutu eta behar
delarena,
- talde zentzua,
- lankidetasun hatsa,
- taldeen arteko ongitasun edo betetasuna,
- ekintza ezberdinen arteko osagarritasun iparra,

( . .)
e) Aurrejarrera baikorra ardurak banatzerakoan .
f) Aintzindaritasun onartua eta orekatua .233

g) Motibapena edonon .
h) gurasoek, hezkuntza aurrean dituzten kezka, galdera trebe

( . . .) e.a. etengabeko egokitzapen iturri,
i) Oro har, ordezkari ordezkatzaile egoki eta onartuak .

Eskola erakuntza sistemikoaren bideragarritasuna,
grafikoki azaldurik, honela geratuko zaigu :

233

	

Ikus:
PASCUAL, R. (1987). Liderazgo y participación : Mito y
realidad. Bilbao: Deusto .
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ESKOLA ERAKUNTZA SISTEMIKOAREN
BIDERAGARRITASUNA

GIZA ESKUHARMENA

IZATEA

	

MUGAKETA

	

ERABILERA

1 BETETASUNA

EMANKORTASUNA

	

ERAGINKORTASUNA

IKASTETXEA

(27 . grafikoa)

2.5.2 GIZA ESKUHARMENAREN KULTURA ETA TEKNOLOGIA

Giza eskuharmenaren izatea, giza kulturaren hainbat
aldagaiekin zerikusi zuzena du, beti ere aldagai
gizapolitikoekin batik bat : giza "statusa", kultura maila,
gizarte arlo ugarietan parte hartzeko ohitura, eredu
politikoaren eragina, gizarte eta politika izakunde arabera,
( . . .) . Orokorrean era zuzeneko islada izaten du ikastetxe
egitura barne .

Gaurko ikastolen bilakaera, ez egoerazko kulturaren
giza politikak eragindako ondorioa. .., baizik eta, berezko edo
naturazko kultura batek eskatzen duen kontzientziak
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bultzatutako giza taldeen giza eskuharmenaren eraginez hain
zuzen ere .

Kast eta Rosenzeigek giza eskuharmena, erakuntza
sistemikoaren helmuga, balio, eta psikosoziala, egiturala,
teknologiko eta administratibo azpisistemekin erlazionatzen
dela diote .234 Erakuntzaren sistema teoria orokorrak giza
eskuharmen ikuspegi intelektuala, baikorra eta emankorra
garatu eta azpisistema guztiekin erlazioarazten du .
Eskuharmena bera, erakunde bizi eta aldaketetara egokigarria
bideratzen duen egoera bezala ulertu duelarik .

Ikastetxearen betebeharretatik, eskuharmena ez da
ordezkaritzapenaren zentzu hutsetik hartuko, baizik eta eskola
kultura gara dezaken teknologia bezala. Hau da giza
eskuharmen teknologia, kultura giza eskuharmenaren tresna
edo bitartekoa litzateke eta kultura eskuharmena sakona eta
autokonstzientea bezala ulertu behar da :
"bizia eta hezkuntza arazo aurrean eragin, lehentasun,
sinismen, asmo, aburu joera eta jarrera multzoa da, une zehatz
batean giza talde baten egintza historikoa, ekintza elkarte bati
lotzen diolarik" bestalde, eskuharmenak, kultura ez eta
teknologia bezala eragiten du, zeren eta "buru bakar bati
loturik dauden borondate anitzi zentzuaren indarra eta eskola
elkarteari talde kontzientzia eraikitzea lortzen duelako" .235

Ondorioz, hezkuntz elkartearen kultura nortasuna eta
hezkuntz kalitate arazoei, zentzua eman besterik ez da
gertatzen. Ordez, azken baitan, "izaera" baterazgilerik gabe,

234 Op.cit., MEDINA RUBIO, R. (1988) 481 or.
235

	

Ibidem . Guk itzulia .
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oso eginbehar desatsegina bihurtzen da hezkuntz elkartearen
giza eskuharmen zentzua .

Bestalde, guk ere erakuntza zientzilari askoren antzera,
kalitatezko hezkuntzaren236 oinarria ikastetxe bateko kultura
batasuna dela uste dugu, eta honen eragile nagusia
"zuzendaria" . Are gehiago edozein erakuntz eredu delarik ere,
baldin eta bere hezkuntz asmoen garapenerako "zuzendaria"
kontutan hartzen ez badu ez dugu bere bideragarritasuna
egokitzat joko .

Euskal Herrian berriz, datozen urteetan ikastoletako
zuzendariak joka dezaketen apustua gure etorkizunaren
txapelketa erabakitzeko adina izan daiteke . Honetarako,
zuzendari talde trinko eta erakuntza teoria menperatzen
dutenak egokitu beharko dira . Benetako erakuntza azterkariak
sortu eta antolatuz .

Zuzendaria oro har, hezkuntz elkartearen kultura joan
etorriaren axiologi bultzatzailea bezala ulertzen da ; bere
funtsezko zeregina, kultura sortzea litzatekelarik .237

Kultura bakoitzaren arabera giza eskuharmen
teknologiko bat ala beste sortuko da . Arazo tekniko zehatz
batzuz gain, hala nola erakuntzaren neurriari lotu
zaizkiokenak, 238 esan daiteke ez dagoela giza eskuharmen

236

237
238

Ikus:
Eusko Ikaskuntza . (1994) . HEZKUNTZAREN
KALITATEARI BURUZKO IHARDUNALDIAK. Bilbo,
Martxoa 14-15-16 . Ikus :
FRABBONI, F . "las condiciones contextuales de la calidad de
la Educación" . 10 or .
DE MIGUEL DIAZ "La calidad de la educación y las variables
del proceso y de producto" 24 or . : "Ethos y cultura de la
institución .. ." 19 or .

Op.cit ., MEDINA RUBIO, R. (1988). SHEIM, E. 484 or.
Ikus :
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eredu, eredugarririk. Eta eskuharmenaren izate, muga eta

erabileraren garrantzian sinisten badugu ere, ohartzen gara

EE-ren arazo guztiak, konpon dezaken tresnaria ez dela .

SCHUMACHER, F. (1979) . Lo pequeño es hermoso . Madrid :
Blume .
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III. ZATIA

ESKOLA ERAKUNTZA
HOLOLINGUISTIKOA
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1 . ATALA

1. LOTURA HONEN NONDIK NORAKOA

1.1 EUSKAL ESKOLA ERAKUNTZA EEE EREIKITZEKO

IKUSPEGIA.

Zati honetan, korapiltsua bezain erakargarria den lana
garatzeko asmotan gabiltza. Lehenengo zatian, Eskola
erakuntza zientziaren izatea bi motako baldintzak mugaturik
dagoela genion, hots, "barneruntz" edo "Eskola Erakuntzaren
Barne Baldintzak" eta "kanporuntz" edo "Eskola
Erakuntzaren Kanpo Baldintzak" eta biak, Euskal
Ikastetxearen ikuspegitik aztertu ditugu, hezkuntza eremua
azter eta langai dutelarik elkar . Bigarren zatiaren lehen
atalean, Eskola Erakuntza ereduen eremu epistemologikoa
azaldu dugu eta bat aukeratu, eredu sistemikoa hain zuzen
ere, bigarren atalean zehar, Euskal Ikastetxearen Barne
Erakuntza" aztertzeko eta egokitzeko erabili duguna .

Hirugarren zatian berriz "Euskal Ikastetxearen Kanpo
Erakuntza Baldintza" izango dugu aztergai eta bere
garapenaren berrikuntza, Jose Maria Sanchez Carrion
"Txepetx"ek gure artean lehen aldiz erabili eta egin duen
"Hololinguista" zientziaren eskutik etorriko zaiola frogatu
nahi dugu. Txepetxen teori hololinguistikoaren adierazpen
ugarien bidez "Eskola erakuntza hololinguistikoa" zertan
datzan eta nola hezurduratu daiteken eskeiniko dugu .
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Azken baitan, gure helburu orokorra, Euskal Herrian

egun, dauden "eskola erakuntza eredu" arteko gatazkari

irtenbide orekatsu bat eskeintzean datza, eta honetarako III .

zatian zehar, ahalbidetuko dugun ahalegina, ildo honetatik

joango da:

1 . gatatazkaren izatea atzeman, hots hezkuntza eremutik

baino hizkuntzarenetik datorrela frogatuz,

2 . osagarritasuna eta batabestekotasunaren ikuspegia

bereskuratu eta

3 . guzti hori, azalpen zientifikoaren bidetik bereraikitzeko

eskeintza ikertu ahalko dela edo diogun eskola erakuntza

hololinguistikoaren izate zientifikoa ikertzetik .

Beraz, zati honen barne lortu nahi duguna horixe da,

jarraian irudi grafikoaren bidez adieraziz honela ager

dezakegu :
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1

BARNE Erakuntza

HEZKUNTZ ASMOAK
HEZKUNTZ PROIEKTUA
BARNE ARAUTEGIA

ERAKUNTZA SISTEMIKOA

HEZKUNTZ BOTERE
ADMINISTRAZIO

(28 . grafikoa)

Dagoeneko, gure tesiaren asmoak, grafikoki azaltzeko

garaia iritsi dela uste dugu :

ESKOLA ERAKUNTZA

1

EPISTEMOLOGIA

1

BALDINTZAK

1

EUSKAL HEZKUNTZA

	 t	

ONDORIOAK

GIZARTE

KANPO Erakuntza

t
GIZA SISTEMA :
KULTURA INGURUNEA
HEZKUNTZ SISTEMA:
TEKNOLOGI INGURUNEA

ERAKUNTZA
HOLOLINGUISTIKOA

IKERLARI HEZKUNTZ
ELKARTE
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KANPO

KULTURA ETA TEKNOLOGI
INGURUNEA

(29 . grafikoa)

Eskola erakuntzaren epistemologiak, zientzia honek
gauraino sortu dituen ereduak ezagutu eta aztertzera eraman
gaitu. Guk diogu, Eskola Erakuntza egiteko/aplikatzeko,
ikastetxea bere islada bezala harturik, bi motako baldintzak
bete behar direla, hots :
1 . Eskola Erakuntza ikastetxearen Barne Baldintzak :

Hezkuntz asmoak, Hezkuntz egitasmoa eta Barne
arautegi atalak osaturik, eta

HOLOLINGUISTIKA

JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

I ESKOLA ERAKUNTZA

HEZKUNTZA

ERAGINAK

1

ADMINISTRAZIO

1
BALDINTZAK

GIZARTE

BARNE

•

	

HEZKUNTZ ASMOAK
•

	

HEZKUNTZ PROIEKTUA
•

	

BARNE ARAUTEGIA

ESKOLA ERAKUNTZA
SISTEMIKOA

1

IKERLARI
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2 . Eskola Erakuntza/ikastearen Kanpo Baldintzak, giza
sistemaren kultura eta hezkuntz teknologia dituelarik
hezur-mami .

Barnekoak aztertzeko, egokitzeko eta hezkuntz
beharrei aurre hartzeko, Eskola Erakuntza eredu sistemikoa
proposatzen dugu, eta kanpokoentzat berriz,
hololinguistikaren eremua izango dugu ardatz .

Guzti honen asmoa, euskal ikastetxeak, erekuntzaren
teoriatik ulertu beharreko zerbait direla frogatzea da :
1 .OROKORRAK
•

	

Euskal Hezkuntza izatea aurkitu eta bere testuingurua
Euskalherri osorako berdefinitzea .

•

	

Ikastetxeak, eskola erakuntza zientziaren alorretik
antolatzea.

• Ikastolak, bere hezkuntz elkarte osoarekin, (ikasle,
guraso, irakasle ( . . .)), abagunezko arazo bezala hartu
dena, egiturazko irtenbidea bihurtzea . Euskal hezkuntzari
orokorrean, eman behar zaion eraketa berriaren trikuari
hartuz .

2 . ZEHATZAK
•

	

Hezkuntza ekin eta ikertzen dutenen arteko elkarlanaren
beharra aldarrikatzea .

• Ikastolak, bereziki Eskola Erakuntzaren esanetara
beregokitzea eta honetako "erakuntzalari" talde bat
osatzea eta prestatzea .

• Euskal gizarteari hezkuntz kultura zientifikoa eta ez
ideologikoa bideratzea, non hezkuntz erabaki toki diren
tokien ardura nagusi izan behar litzateke :
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Administrazio, erakunde ofizial, ez-ofizialak, kultura
talde, elkarte, ( . . .)

•

	

Euskara eta Hezkuntza, gure gizartearen errealitatea
areagotu eta eraberritzeko, ikastetxearen ezagutza eta
erabilera zientifikoki egin beharko da, eta honek ez du
esan nahi, metodologi sendo bat aurkitzea nahiko dela,
baizik eta helburuak, zentzua ematen dutenak direla
jakinik, ongi bereiztu eta finkatzean datza . Alegia, euskal
ikastetxearen erakuntza zientifikoki garatzea, helburu
hauek kontutan hartu eta lantzea suposatzen du :
1 . Lehenik eta behin, euskal gizartea, Euskal Herria

bezala ulertu behar dela ez eta gaur egun bizi dituen
menpekotasun ezberdinen egoera baten isladatik
bakarrik eta hortik aurrera, garena ikasi eta izan
ondoren, gure hezkuntza gaurko arazo eta
etorkizunekoetarako ikuspegia hezi nahian, garatuz
joan beharko dela: garena, gero eta modu egokiagoan
adierazi eta gara dadin, behar den testuingurua sortuz .

2 . Hezkuntza ekiten dutenen guztien jokabidea, aipatu
dugun testuinguru berri honetara egokitu, hots
hezkuntzaren atal formal zein ez formaleko partaide
guztiak, alegia.
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2. ATALA

2. ESKOLA ERAKUNTZA KANPO BALDINTZEN
IKUSPEGI ZIENTIFIKOA

2.1 GIZA ERREALITATEA: KULTURA ETA TEKNOLOGIAREN

HIZKUNTZAIHEZKUNTZA .

Erabat ados gaude Txepetxekin, 239 behin eta berriro
esaten duenean, banako zein taldeen "giza errealitatea"
ezagutzeko dugun era bakarra, lege naturalek diotenei
jarraitzea dela . Honek, mundua, elkarren arteko
ezberdintasunen duintasunean, osagarritasunaren onarpenean
eta hizkuntzen zein arrazen balio parekideak, oinarri eta
batera ikusarazten dizkigutelarik Hizkuntza, kultura baten
oinarrizko elementu eta giza elkarte baten nortasun ezaugarri
nagusia delako, guztien arau naturala, sendi/elkarte/talde . . .
e.a. batzuri loturik jaiotzetik datorrena da .Ondorioz, jakineko
hastapen, lege zientifiko eta banako zein talde sinismen
zehatz batzu onartu eta bizitzen dituzte elkar . Bestalde, oso
interesgarria da ohartzea arlo hauen arteko lehentasun
arabera, gizarte zein edozein erakunde baten aurrerapena neur
daitekela, . . ., "egi zientifikoak ez bait daude zenbaitek edo

239 (1990b) "Análisis para escépticos" . Zutik aldizkaria, II, 2-3 orr.
(1987a) . Un futuro . . ., 385-387 on .
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nork onartzen dituzten eraginpean, . . . aldez, gizarte bateko
kultura, heziketa lege eta sinismen aurrean bere partaideak
dituzten lehentasun edo menpekotasunen baitan daude ."24o

GIZARTEA

DIHARDUTE I

240

AXIOMA
HASTAPENAK

LEGE
ZIENTIFIKOAK

HIERAKIA

GIZARTE
BATEKO

AURRERAPENA

(30 . grafikoa)

Eskola erakuntza EE, bere "kanpo baldintzen"
eremuan, giza sistema osoaren "kultura" eta honen ondorioz
sortzen den "teknologi" errealitateak ezagutu, jabetu eta ikasi
beharrean dago, baldin eta euskal giza taldearen hezkuntz
ikuspegia, EE-ren lege zientifikoetara egokitu nahi badu .

Bistan da, EE zientzia garatu eta egitaratzea euskal
gizartearen ikuspegitik, dagozkion aldagai guztien ikerketa

BANAKO ETA
GIZA SINISMENAK

LEHENTASUN ARABERA

Txepetx (1991a) . "La marginación social del idioma y el status
marginal de la sociolingüística". Acuerdo de bases para la
planificación lingüística del Euskera en la Universidad Pública de
Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Gasteiz. II . atala, 2-5
orr .



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

267

sakona egitea suposatuko duela . Honetarako, lehenik eta
behin, euskal gizartearen benetako, kultura paradigma
gureganatu eta ulertu beharko da, gero hemendik hezkuntz
garapen teknologikoa 241 nola eraiki daiteken eta elkarren
artean dituzten zerikusiak ulertzea iritsiko, beti ere EE-ren
aurreikuspena galdu gabe .

Hizkuntza, edozein kulturaren atea irekitzen digun
giltza da . Euskal EE-ren kanpo eremua ezagutzeko, gure giza
sistema bereizten jakin beharko dugu lehendabizi, gero
kultura azpisistemaren barne "hezkuntza" aldagaia bilatuz,
bere estatus "ez formala" ezagutu eta azkenik, beste edozein
herrik bezala, gure nortasun, lehia, balio eta xedeak hezgarri
bihur nahian, estatus "formala" hartuko luketen teknologi
azpisistemak bideratzen duen hezkuntz sistema agiria eraikiz .

EE-ren eginbeharra hain zuzen ere, ikastetxe eremutik,
hezkuntza, eguneroko bizitzatik bereiztuz, giza talde bati,
dagokion "berezko" testuinguruz hornitzea da, bienbitartean,
giza talde horren iraunkortasuna eta izatea kinkan jarri gabe .
Giza talde batek kultura bizitzen duenean, elkarrenarteko
zerikusi eta usteak garatzen ari da, hizkuntza, bitarteko tresna
nagusi duelarik. Lehen atal ezformal honetatik, formalagora
igarotzea, hizkuntzaren erabilera eta erabilgarritasunen

241 Ikus :
APALATEGI, J. (1993) . "Eskola erakuntza eta euskal
irakaskuntza bidegurutzean" . Eusko Ikaskuntzaren XII
Kongresua : Euskal Ikaskuntzak hezkuntz sarean . 29-X113-XII
Gasteiz .
Op . cit., MEDINA, M. & SANMARTIN, J . (1990) . "CTS .
Alternativas educativas para un mundo en crisis" . 130-152 orr.
OTEIZA, J. (1964). "Ideología y Técnica para una ley de los
cambios en el arte" . Hitzaldia. Artearen kritika nazioarteko
ihardunaldiak, Italian .
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eremuak zabaltzera besterik ez da, hots : adibidez

alemandar/holandar gizarteak bere hezkuntza formala

adierazteko duen "hezkuntz sistema", hezkuntz uste

ezformalak eta formarik gabeko hezkuntzak 242 ematen

duen/den kultura inguruatik eraikitakoa da, bien eremuak

hizkuntza berberean antolatuz, ( . . .) .

Gizarte baten hezkuntza kultura eta teknologiaren

asmo nagusiei, behartasun iraunkorrago, sakonago eta

baliogarriagoa emateko "eskola" izeneko izakundeak sortu

ziren. Beraz, EE zientzia gizartea ongi ezagutu beharrean

aurkituko da, baldin hezkuntzaren errealitatea, osotasunean

hartu eta landu nahi badu, gero eskola eremuan antolatzeko

eta erakusteko . Baina, euskal giza sistemaren ikuspegitik,

eskola eta gizartearen arteko lokarri den hezkuntza tajutzeko,

nahi ta nahiez, EE zientziak, bere errealitate bikoitza

menperatu beharko dugu, hots : hezkuntz eduki eta euskera

hizkuntza ingurua, alegia .

2.2 KONZIENTZIAREN KRISIA "HUTSARUNTZ"

Izan ere, hizkuntza, bere funtzio 243 guztietan egokitua

duten giza taldez arituko bagina, aipatutako errealitate bikoitz

honen garrantzia, bestelakoa izan ziteken, zihuraski, gaurkoz,

euskal gizartearen egoera antzekoa, hain zuzen ere . Baina, ala

eta guztiz, herri bakar bat bezala antolatu/bizi nahi den Euskal

242 Ikus hemen RODRIGUEZ BORNAETXEA, F. (1986) .
243

	

Op. cit. "Txepetx" (1987a) . HI eta IV atalak "Lucha lingüística" eta
"El equilibrio lingüístico" .
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Herriari, EE zientzia garatzeko, oinarri eta funtsezko diren

urratsak eskeini nahi geniozke . Eta hololinguistika izango da,

EE kanpo baldintzen eremua zientifikoki eraikitzen

lagunduko digun zientzia . "Txepetx"en ikuspegi sakona

bezain ederra har eta euskararen bereskurapenerako

giltzarriak eta hizkuntzen giza teoria elkartzen dituen "Un

futuro para nuestro pasado" liburua aztertzetik, EE-ren kanpo

eremua diharduten hezkuntza/hizkuntza errealitateak

holistikoki ikertu ahalko ditugularik .

Txepetxek, euskal hololinguistika eraikitzeko, ikertu

eta eskeini digun aldagai 244 batzu ezagutzea, ezinbestekoak

dira, bere teoriaren eta gure ahaleginaren izatea eta garrantzia

ulertzeko jakin ditzagun beraz, zeintzu diren gaur egun,

gizakiek edo giza espeziek, orokorrean "hutsaruntz"

bultzaturik dihardute, desitxaropena eta itomenez

desageraraziz ; "hutsa" horretara eritsi aurretik,

gizabanakoengan "kontzientziaren krisia" sortzen da, baina,

banakoaren ikuspegitik bizi ohi da, eta ondorioz bi eratako

jarrerak sor dezaizkioke :

1 . "ezerezarako" jaurtikia, edo

2. "gorantzako" jaurtikia .

Bigarren jarrera mota honek, norabide beni baten

beharra aurkitzen eta bidebatez, zentzumena beraikitzen

laguntzen dio gizabanakoari, "espiral cósmica" deritzona

Txepetxek . Abiadura honek aserako hutsune hura,

kontzientziaren dinamikaruntz, abiapuntu bihurtzen du,

gizabanakoak, besteak erakarri eta bera erakararazi egiten

duelarik. Ibilbide hau "infinitotik zerora" norabidea bezala

244

	

Op.cit ., Txepetx (1990d) . "del infinito al cero" .
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deitzen dela dio, eta bertatik sor daiteke bai ibilbidea bera
"zerotik infinitora" Dinamika honen errealitatea aztertzeko,
"hizkuntzaren "ikurgunearen muina" zer den adierazten eta
agertzen hasten zaigu, hots, "ale edo unitate betez osaturiko
hizkuntz kontzientziaren gunea" dela esanez, hain zuzen ere .
Unitate edo ale beteak, hiztun osoari deritzo, egoerarekiko
norbereragintasuna (automotibazioa) pertsonala eta
razionalaz, hizkuntzaren bapateko erabilera eta gorakada
eragiten duten banakoz osaturik dagoen multzoa/gunea,
alegia. Dioguna gizabanakoengan gara dadin, zenbait urrats
eman beharko dira :
1 . "KRISIAREN KONTZIENTZIA" bera, (aberriaren

zentzuan) non, hizkuntz elkartearen sormen inguruko
indarrak bereganatuz, derrigorrezko hazkundea
bideratzen du gizabanakoak, hazi berria erein, jarrera
berria aurkitu eta kontzientziaren kultura bereganatuz .
Kontzientzia krisiaren garapenak bi zati bereizten ditu :

1 .1) "errekuntza" = mina, non sormena biziarazten duen
energi sendagarria barneratzen da eta, ondorioz
indukzioaren bitartez, iraganaren birsorketa eragiten
du. Hau da, Oteizak245 ""hutsa" adigaia erabiltzen
duenean adierazi nahi duen egoera, kontzientzia krisia
deritzona Txepetxek, hain zuzen ere . Honek jarraitzen
du esanez, "krisia" bera bi eratakoa izan daitekela

245

	

Op. cit., OTEIZA, J. (1983) . QUOSQUE . . . 4 . arg . 458 orr.
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a) ebolutiboa246 , non "haustura tensioa"ren 247

bitartez biziaren iraungarritasun beharraren aldeko
txertoa sortzen du, edo

b) inbolutiboa = bestelakatze eta ondorioz bildurra
eta menpekotasunaren bitartez aldaketarekiko
hauskoiztasuna nabari duen mundua sortuko da
biziari bizkarra emanez

1 .2)"originaltasuna" edo etorkizuna gaurkotzeko
ahalmena, honek eskatzen duen ardurapenean .
Urrats eta eginkizun hau garatzean, beste zerbaiten
beharra sortzen da, hots :

2 . "BERDINTASUN248 ISURTZEAREN TRILOGIA" edo
sentittu beharrena alegia . Dihardun legalitatearen
dinamika apurtuz eta beste eran sortuz .
EGIN (elkartasuna)
JAKIN (elkarikasi) eta
NAHI (askatasun eta berdintasunetik erabakitzeko
ahalmena) azkeniz,

3 . "BURUTZAPEN GUNE BERRIA" 249 eraikiz, gure
benetako ahalkeraz arduratuko den gunea izango da,
egoera orekatsu batera bideratuko gaituena .

246

247

248

249

GROF, S . (1994). La evolución de la conciencia . Barcelona :
Kairós .
Txepetx (1987a) . Op.cit ., XII. atala "Haustura tensioa", 373-407
orr.
Ikus :

OTEIZA, J. (1975 .2) . Dialéctica ley de los cambios . Ibidem
(1978). "Algo sobre los lados en el espacio para un
comportamiento combatiente" . GOIKOETXEA. Hernani I. San
Sebastian: Hordago .

Ikus :
"berdintasuna" I . zatia, 2.2 eta 3 .2 azpiatalak .
Op.cit ., GROF, S. (1993) .
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Arduradunengan urrats horiek eman behar dira ere,
euskal EE zientifiko bat eraikitzeko . Zenbat eta erantzunkizun
handiagoa eduki : ikerlari, teknikari, zuzendari, irakaslego,
guraso ( . . .) orduan eta krisi sakonagoa jasan beharko .

Hezkuntz krisiaren urratsak garatzeak, ondorioz,
Euskal Herrirako EE zientifiko berri bat altsatzeko, dinamika
berri bat sortu beharko du ere, hots :
1 . gure giza sisteman barne, hizkuntza eta hezkuntzak duten

tokia, sortzen dituzten balio hastapenak eta honetarako,
giza aurrerapenaren zentzuan, guzti hori gera dadin nola
antolatzen den jakin beharko dugu lehenik eta behin,

2 . hezkuntza eta hizkuntzaren izate eta hartuemanaz jabetu ;
3 . ezagutza eta ikasketaren dinamika, orokorrean aztertu eta

euskal hezkuntzaren ikuspegitik ulertu .
4 . Gaur egun, gure herrian, dihar ditugun EE - ikastetxeen

egoerekiko sailkapen bat egin,
5 . hizkuntzaren balioa eta izatea bereganatu eta landuko

dituzten ikastetxeak bultzatu,
6 . Ikastetxe guztiak, ditugunak, EE-ren osagarritasun

teoriatik, euskal hezkuntza, eta euskaratik egin beharreko
hezkuntz ikuspegian hezi, honetarako, edozein
hizkuntzarentzat, ezinbestekoak diran bi errealitateen
izatea ulertarazi250 beharko zaie, alde batetik,

- hizkuntzaren izate objetiboa : esperientzia eta
pentsamendua biderazteko era, hotsez osaturiko kode
genetikoa dugu, bestetik

250

	

Op.cit., Txepetx . (1987a) . 173 or .
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- hizkuntzaren bizi subjetiboa ; hiztunen bitartez denbora
eta gune zehatz batzutan bizitzeko era ematen zaio
hizkuntzari .
Beraz, hezkuntza eta giza sistema aztertzeko,

gizarteak mintzo duen hizkuntza ezagutu eta euren artean
dituzten hartuemanak nolakoak diren jakiteak, herri
bakoitzaren hezkuntza, oro har, eta EE ereduak bereziki,
ulertzeko behar beharrezkoa den erreferentzia dugu hau .
Bistan da, zenbat eta hizkuntza gehiago hitzegin, giza sistema
baten barne, orduan eta zailagoa izaten ohi dela, hezkuntzaren
antolaketa. Hizkuntza bakoitzak bere balio eta antolaketa
kontzeptuak, lurraldetasunarenakin251 batera daramatzalako,
hain zuzen ere . Bestalde EE kanpo baldintzen ikuspegi
zientifiko batek landu beharreko esparrua, eta euskal
hezkuntzaren errealitate eta norabide eraikigarriena zein den
disenatzen lagunduko diguna.

251 Lurraldea: bereak diren "eginkizun" batzuk eusten dien gorputza
edo ondorio bezala ulerturik. Ikus Txepetx . (1992d) . "Euskararen
aldeko lurraldetasunaz" . UEMA. Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatearen Aldizkaria, 13-13 orr .
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3. ATALA

3. SOZIOLINGUISTIKA ETA HOLOLINGUISTIKA.

3.1 GIZARTEA ETA HEZKUNTZA

Soziolinguistikaren helburu nagusia hizkuntzaren giza
hedapena eta hizkuntz elkarteen arteko hartuemanen beni
ematea besterik ezin daiteke izan, ( . . .) batere orekagarriak ez
diren egoerak, ulertu eta eraldatzeko tresna bat dugu (. . .) . 252

Soziolinguistika, hizkuntza eta gizartearen arteko
hartuemanak aztertzen ditu, eta jasatzen dituzten aldaketak
adierazteko teoria bat eraikitzen saiatzen da253 . Zientzia
honen iker eremura zabala dela bistan da .

Hizkuntza eta gizartearen arteko hartuemanaren
kemena, aspaldikoa da, hots, giza kondairan zehar, botere
politikoak, izan dituen eskuhartze iraunkorrak aztertu besterik
ez daukagu. Bestalde, hizkuntza, edozein giza taldearen
adierazpen eta komunikazio tresna dugu ; gizarteari loturik
agertzen zaigun gaitasuna eta bertan bizitzeko ahalbidetzen
gaituena .

Soziolinguistikaren langaia, hizkuntza egiterakoan eta
hizkuntzan bertan, gizarteak duen kokapena aztertzean dago,

252 Txepetx . (1987a). 155 or.
253 Op. cit. ROTAETXE AMUSATEGI, K . (1988). 13-19 orr .
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betik ere hizkuntza guztien izate naturala eta goratzeko duten
eskubidea defendatuz .

Gizartea, sistema bat bezala azterturik,254 hezkuntza
formala, hau da ikastetxean bidez emateko onartzen dena,
gizarteko azpisistema bat dugu, beraz eremu hortan
hezkuntzak duen pixua edo garrantzia, ezinbestekoa eta
begibistakoa denez, gizarte bate hezkuntzari buruz dituen
sinismen, uste eta nahi guztiak, bertan isladaturik topatuko
ditugu .

Soziolinguistika zientzia, guk hemen, Eskola
Erakuntza eta Euskararen artean dauden eta egon beharko
liratekeen erlazioeri buruzko ezagutza zientifikoa lortzeko
erabiliko dugu, nola? beste edozein zientziak bezalaxe, hau
da, metodo unibertsalaren bidez, hots: indukzioa, dedukzioa,
behaketa eta baieztapena eginez/erabiliz . Zer lortu nahi dugu
honekin?, Eskola Erakuntza eta Euskararen hartueman behar
horri dagokion esperientzia, autokonszienteki menperatu
beraien arteko legeak bilatuz, azalduz eta tokian tokiko
arazoaren aurrean aplikatuz . Txepetxekin bat egiten dugu
esaten duenean, soziolinguistikaren balioa gizarte mailan,
hutsune eta desoreka besterik, sortzen ez dituzten "usteak" 255 ,

"ezagutzaz" aldatzen dituelako dela, hau da : hizkuntzari buruz
dihardun ideologia, logikan bihurtuz eta ideiekiko logika
egiten ikasi ezkero bere inguruan sortu diren hainbat gatazka,
ezereztu/suntsitu ahalko dira, ordez sormenari, batasunari,
ilusioari eta giza ontasunari tokia eginez .

254

	

Ikus: I . zatia .
255

	

Op.cit ., Txepetx . (1990b) . "La realidad y la ley" . 1 or.
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Gauregun/Egun Euskal Herrian, "hezkuntz eredu"
inguruko auzia, bistan da ideologia hutsa dela, ustez-uste
eraikitakoa; alegia gure ahalegina berriz, goran esan dugun
bezala, dihardun isurri hori errazionaltasun logiko baten
bihurtzea litzateke. Uste dugu, ildo honi eutsiz, gure hezkuntz
eredu eta hizkuntz erabilera elkartasun eta elkarlanean
norabidetuko ditugula . Euskal hezkuntzak gaur egun diren,
ibilbide zientifikoaren beharrean bait dago, "gure" hezkuntz
eta erakuntz eredu ezberdinek sortu, onartu eta aldarrikatu
beharrean aurkitzen geralarik .

3.2 HOLISMOA ETA HOLOLINGUISTIKA

Gizarte mailan, islada bat den hezkuntza, EE-ren
ikuspegi eredu sistemikotik aztertzea "holismo"aren
oharpenarekin bat egitea ere eramango gaitu .256 Oro har,
gizarteak holismo edo norberatasun ikuspegitik sailka
ditzazkegu, hots: erlazio gisa ala funtzio banatuen arabera
ulertuz, lehenengo gizarte motatan giza egitura elkar zerikusia
duen erlazioz osaturik antolatzen da, besteak berriz, berezko
ezaugarriak bereizten dituzten funtzioen ildotik eta honen
arteko autonomitate hastapena dute egituratzen saiatzen
direna . Holismoaren usteetan, hierarkia eta
elkarmenpekotasuna, bat datoz, ondorioz, gizartearen
antolaketa mailan, osagai bakoitzak bere lekuarekiko duen
adostasuna eta gizartea osotasun zentzuan bizitzea gauza bera
da, edo bat datoz beraz, inongo aurkakotasunik gabe biziz .

256

	

Ikus:
GROF, S. (1990) . La mente holotrópica . Barcelona : Kairos .
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Bestalde, Holismoa "filosofian zehar osoaren eta
zatien arteko harremanen arazoari irtenbide bat emateko
asmotan egindako saiaketari deritzo honela ; holistek ez dute
onartzen monisten errealitatearen arlo guztietako
homogenotasuna, ezta pluralistek gauzei egozten dieten
esentziazko desberdintasuna ere . Beraientzat eremu guztiek
(fisiko, psikiko eta abarrek) mailaz maila bata bestearen
segidan eratzen den *osotasuna obratzen dute, zatiak osoaren
menpe daudelarik. Beraz, osoa ez da zatien batuketa bat" .257

Jan Cristian Smuts (1870-1950) 258 eta Kurt Goldstein
(1934)259 filosofoen saiakerak "holismo" hitzaren inguruan
ere, oso baliogarriak izan zaizkigu eta hemen ikustea komeni
zaigu, gure lanaren asmoa nondik nora datoren ohartzeko

257
258

259

U.Z.E .I . (1987) . Filosofi hiztegia. Donostia: Elkar, 268 or .
FERRATER MORA, J. (1990). Diccionario de filosofía. Madrid :
Alianza editorial ; 9 . arg . (E-J), 1545-1546 orr.
Ibidem, 1545 or.
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jokabideak norabidetzen dituen izate bat dagoela . Holismoa
azalpen era bat da, sormen sintesi prozesua, non, bere
ondorengo osotasunek : dinamikoak, bilakaeragarriak eta
sormenzaleak direlarik. Holismoa, fase batzun bitartez
agertzen da, "materi errealitate edo natura kidegoen
sintesitik" "osotasun ideal eta balio absolutu edo ideal
holistikoetaraino" . Holistikaren unibertsoan dena, nortasuna
den, "osotasun holistikoaren" eraketara hedatzen da .

Goldsteinek berriz, Smuts baino beranduago, holismo
ikuspegi zehatzagoz beste atal batzuk azpimarratzen saiatzen
da.
1 . Banako organismo oro harretan, jokabideekiko

hartueman holistikoa egoten da . Organismoak, "osotasun
moduan funtzionatzen duten sistemak" dira, non
"emankako eragingarri/bizgarri batek organismo guztian
aldaketak sortu behar ditu" .

2 . Holismoa, ez da derrigorrez "bizizaletasuna" ez eta
"teleologizaletasuna" aldez "organizismoari" eta
biologizismoari", beste edozein teoriari baino lotuago
dago .

3 . Batzutan, holismo baten ideia, zehaztasunez aplikatu zaio
gizarteari, bai giza errealitatearen naturaren sorkunde
bezala (holismo antologikoa), bai errealitate honen
azalpen moduan (holismo metodologikoa)

Goldsteinen holismoa, Smutsena baino ikuspegi
zehatzagoz azterturik agertzen zaigula esan dezakegu, eta
aipaturiko hiru adierazpen horietatik, gure lan ikerketarako
gehien egokitzen zaiguna, azkenekoa da, hain zuzen ere .
Ikuspegi hortatik, guk holistika hitzaren ingurua, EE
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zientifikoa eraikitzeko, eta bere osotasun baten ideia
frogatzeko "hololinguistika" zientzia aplikatuko diogu . Gure
gizartean, hezkuntza alorrean dihardun hizkuntza ikuspegia,
zientziaren aurkakoa, beraz batere logiko edo errazionala zein
afekto gabekoa dela froga dezakegu, aldez, giza sistemaren
errealitatea, holistikoki, jorratuz, uste dugu, euskal
hezkuntzarako zein EE ereduen filosofia eta gatazka
bideratzeko, irtenbide bateratugo baten beharra adieraztera
iritsi ahalko garela .

Azkenik esan, Goldsteinen holismoa, Smutsena baino
ikuspegi zehatzagoaz azterturik agertzen zaigula, eta guk
hemen aipatu ditugun bere adierazpen horietatik, gehien
egokitzen zaiguna hirugarrena dela .

Hain zuzen ere, guk, holistika hitzaren ingurua,
osotasun baten idea frogatzeko "hololinguistika" aplikatuko
dugu : gure gizartean hezkuntza alorretik dihardun
hizkuntzaren errealitatea adierazteko .

Guk "hololinguistika" Jose Maria Sanchez Carrion
"Txepetx"en ikuspegitik ulertu eta aplikatzen dugu . Berak,
euskararen bereskurapenareko giltzarriak eta hizkuntzeri
buruzko teori sozialak ikertu ditu, euskal gizarteari aplikatuz
eta bere beregokitzapenerako irtenbide eta ibilbide zehatzak
eskeini260 ere.

Oso baliogarri eta bema iruditzen zaigun Txepetxen
teoria hau, Eskola Erakuntza eremura aplikatzeko, ala
hezkuntza eta hizkuntzaren teori sozialak teknologikoki
erabiliz, euskal hezkuntza eta hizkuntzaren bereskurapena
elkar landu ahalko direlarik .

260

	

Op. cit ., Txepetx" (1987a) . Un futuro . . .
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Txepetxek dio, hololinguistikak : hitzaren etika eta
jokaeraren estetika aztertzeko balio duela eta gure ahalegina,
hori aztertzea izango da, hain zuzen ere :

1 . Eskola Erakuntzaren eremuan, eta
2. Hezkuntzan, orokorrean.
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4. ATALA

4. ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA.

4.1 HIZKUNTZEN NORBURUTASUNAREN TEORIA VERSUS
ESKOLA ERAKUNTZARENA .

Eskola erakuntzaren kultura eta teknologi inguruneak,
Eskola erakuntzaren EE kanpo baldintzak dira .

Eskola erakuntza kultura ingurunearen (EEki), zinu
nagusia den hizkuntza, euskera, harturik, Hezkuntza eta
Eskola erakuntzaren teoria ezagutuz lehenengo, eta
hizkuntzen giza teoriari elkartuz bigarren, euskera eta
hezkuntzaren artean dauden ahalbide zein, egin beharko
lirateken egokitzapenak aurkitzen lagunduko digun bidea
aztertu behar dugu orain, gure gaurko eta etorkizuneko izatea
adierazi eta gara dadin, "giza sistemaren" kultura eremuan
euskal (EEki) dihardun hezkuntza, jatorrizko gizartearekin
lotura areagotzen eta aldaketa beni guztiei aurre egiten
lagunduko duen, "hezkuntz sistema"ren 261 teknologi
ingurunea eraikitzen lagunduz . Arlo teknologikoaren
aurreremua da, garatu gabe dagoena euskal gizartean, bi
ingurune teknologipean murgilduta daukagularik hezkuntza,
hots: Frantzia eta Espaina Estatuetako Hezkuntz Sistemak,
hain zuzen ere, EEAS eta FEHS alegia,

261

	

Ikus: I . zatia, 2. azpiatala "hezkuntz sistema" .
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Kulturan zehar, euskaraz bizi eta hezi nahi duen giza
sistemak, hezkuntzak duen tokia ulertu eta ikertzeko, bi
eratako ikuspegiak lortu behar ditu :
1 . Hezkuntz teoria baten bilakaera ezagutu, hau da, zein

lanabes bidez sortzen diren hezkuntz teoriak, hots, hiru
jakintza motaren bidez, alegia :
1 .1

	

Enpiriko-zientifikoak edo giza zientziak: Biologia,
Psikologia, Soziologia eta Ekonomia .

1 .2 Axiologikoak: Filosofia, Teologia, Antropologia,
Politika eta Zuzenbidetza .

1 .3 Axiomatikoak edo zientzi formalak,
metodologikoak: Logika eta Matematika .

Honekin batera hezkuntzaren teori soziala 262 zer eta
nola egiten den jakin beharko dugu, gure hezkuntza sozialki
aurrikuste eta eraikitzen jakiteko .
2 . Gure elkarte kulturalak, bere hizkuntza, euskarak bizi duen

errealitatea, zientifikoki ezagutuz, hizkuntzen teori
sozialaz263 jabetu beharko du, gero hizkuntzaren
lurraldetasuna2M eta giza taldearena elkar eta naturalki 265

uztartuz, aldiberean, beste giza talde guztiekin batera,
gizakiaren garapen eta aurrerapenean ahalbide gaitezen .

262

263
264

265

USATEGI BASOZABAL, E. (1993) . "Implicaciones educativas
de los análisis sociolingüísticos de Basil Bernstein". Rvta .
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Valencia : ICE, 16
A., 159-179 orr.
Op.cit., "Txepetx" . (1987a) . Un futuro . . .
Ibidem (1992d) eta (1986) . "Fundamentos para una teoría de la
territorialidad lingüística" : OZAMIZ, J.A. & RUIZ
OLABUENAGA, J.I . Hizkuntza minorizatuen soziologia . San
Sebastian : Ttarttalo. 1985an Getxon egon zen "Hizkuntza
gutxituen soziologiaren I Ihardunaldien bilduma .
Ibidem, (1985)."La nueva sociolingüistica . . . 327-349 orr.
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Grafikoki adieraziko dugu, bi puntu honetan azaldu
nahi izan duguna :

ESKOLA ERAKUNTZAREN KULTURA INGURUNEA

HEZKUNTZA

HEZKUNTZAREN
TEORI SOZIALA ETA
EUSKAL HEZKUNTZAREN
BERESKURAPENA

(32. grafikoa)

Giza sistemaren izatetik, eskola erakuntzaren
"kultura" ingurunea aztertzea beraz, hezkuntza-hizkuntza
alorrak ikertzea suposatzen duela diogu . Baina, honetaz gain
eskola erakuntzaren kanpo baldintzak, "teknologi" ingurunea
ere osatzen du .

Eskola erakuntzaren ardurapean geratzen da, giza
sistema baten kultura ondarea teknologikoki egokitu eta

GIZA SISTEMA

HIZKUNTZA

ESKOLA ERAKUNTZAREN
TEKNOLOGI INGURUNEA

1
HEZKUNTZ SISTEMA

HIZKUNTZAREN
TEORI SOZIALA ETA
EUSKARAREN
BERESKURAPENA
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bideraraztea. Urrats hau ematea, "Hezkuntz sistema" 266

eraikitzea suposatzen du . Quintanillak267 dio, teknologi

sistema baten berezitasuna, ekintzarako prestatzen den

planifikatutako sistema tekniko bat izatea dela, non,

planifikazio eta ekintza ezagutza zientifikoetan eta

errazionaltzat jotzen diren balio erizpidetsuetan oinarritzen

direlarik .

Eskola Erakuntzak, beretaz eskeini ditzazken berriak

hi erntnknnk i7.nn daiteke/dnitezke :

1) ingurune kulturalean, hezkuntz arloan ematen diren

jokaerak zientzia zentzutik aztertuz, hezkuntza-hizkuntza

eta eskola uztartuz, eta

2) bere ingurune teknologikoaren barne, hezkuntza eremuan

desadostasun gune eta hutsuneak diagnostikatuz268 .

Quintanillak, 269 errazionaltasun teknologiaz

mintzatzen da esaterakoan, errazionaltasun kognoszitibo gehi

ebaluatiboa suposatu behar duela hezkuntz teknologi

adierazpenak, hau da, teknologi errazionaltasun hori ez dela

zihurra, erabatekoa, eta betirako erabili behar den zerbait,

baizik bere erabilerak, benetako garapena bermatu beharko

duela, horretarako jarrera batzu eskatzen dituelarik; besteak

beste :

1 . aldioro berrikusi;

266
267

268
269

Ikus : I. zatia, 2.2 azpiatala.
QUINTANILLA, M.A. (1980) . "La tecnología, la educación y la
formación de los educadores" . Studia Pedagogican aldizkaria.
Revista de las Ciencias de la Educación . Universidad de
Salamanca . 6 zk., uztaila-abendua, 101-114 on.
Op . cit., KLIKSBERG, B. (1979) . El pensamiento organizativo. . .
Op.cit ., (1985) . "El valor cultural de las nuevas tecnologías" .
ARBOR, 473 zk., 67-83 on.
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2. jarrera erizpidetsua landu, eta azaldu ;
3 . bere ezaugarri partziala eta behinbehineko onartu .
Eskola Erakuntzaren teknologi inguruneari dagokion

"balio"sistemaren errazionaltasuna, bere berrikuspen eta
balioekiko berrikuntza eta aldakuntzan datza.270 Jarrera
erizpidetsuaren beharra berriz, errealitatea bera, hobe
ezagutzeko era egokiena bilatzean dago, gure ustez
horretarako, Eskola Erakuntzaren Barne eta Kanpo
baldintzak, holismoaren eta sormenaren legeei jarraitu behar
lekieke .

Guzti honengatik, eta gure eremuan kokaturik, EETIk
sortzen duen hezkuntza sistemaren ezaugarririk nabarmena,
bere ezoso eta behinbehinekotasunean topatuko dugu . Honek
ez du esan nahi jarrera errazionaltasun honen zehar,
zientziaren metodoa erabili behar ez dugunik, are gehiago,
hori da egiteko era bakarra, baina metodoak ez du zientzia
egiten .

EEKBk euskal ikuspegitik ikertzeko J .M. Sánchez
Carrión. Txepetxen teori hololinguistikoa, egokia bezain
aurrerakoia deritzogu . Teori honen bilakaerak, euskal
hezkuntza / euskara / euskal ikastetxe alorrak, gaurko euskal
gizarteak behar lituzken, herri parametroetatik, lantzen
erakutsiko digu. Orain, jarraian galde gaitezkena hauxe da,
zer ikusten ote diogu Txepetxen teoriari, beste hizkuntz teori

270 BRONCANO, F . (1989) . "Las bases pragmáticas de la
racionalidad tecnológica" . ANTHROPOS, Revista de la
Documentación Científica de la Cultura . Barcelona : Prensa
Científica, 94/95 zk., 99-109 orr.
DAVENPORT, W.H. (1979) . Una sola cultura . La formación de
tecnólogos-humanistas. Barcelona: Gustavo Gili . (Col. Tecnología
y Sociedad) .
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ugariei ikusi ez dieguna? "hizkuntz esperientziaren adierazpen
autokonszientea", hain zuzen ere . Eta teori hau ulertzeko,
ezinbestekoa da, aurretik "gizakiaren esperientzia" oro har,
zertan datzan ulertzea, hots : "gizabanakoa, objetu (helburu)
eta xedearen arteko, etengabeko trukaketa, 271 alegia."

Uste dugu EE zientifikoaren bidez, bereskuratu
dezakegula "euskara eta euskal hezkuntza" baldin eta ikuspegi
horren iparrari jarraitzen badiogu . Horretarako gure hezkuntz
"iturburuak" bertopatu beharko ditugu, saltzen diguten
botilako uraren izatea lehenengo, eta kalitatea bigarren,
frogatu ahal izateko .

Ikus dezagun grafikoki dioguna :

271

	

Op.cit ., "Txepetx" (1989). "La teoria social . . .
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hezkuntza izatez, iragana-oraina eta etorkizuna elkarturik
gurea den hizkuntza, euskararen bidez euskal giza-emakume
ereduak garatzeko altxatu zen .

Bestalde, ikuspegi eta argudio askoren gain 272 ,

ikastetxea, hezkuntzak dituen funtsezko eginkizunak bete eta
garatzeko bide egokiena dela diogu. Honetxegatik, giza
sistema guztien kezkak bideratzeko eta gaurkotasunez
osatzeko, hezkuntza toki edo ikastetxeak eraiki izan ohi dira .

Ikastolaren iparra eta ikuspegia, nork bere nortasuna
hezi eta garatzearena da, erabat ohartuz, ezberdin iraunez 273 .

Egia da, Ikastola, esan ohi den hezkuntz gune eta
hezkuntz erakuntza teoriaren zentzuan, bere curriculuma eta
hezkuntz teoria propio bat ezartzeko eragin tresna tinkorik ez
daukala hots, gure giza sistematik sortutako botere egiturarik :
politiko-ekonomiko-kulturala . . ., alegia . Baina bere indarra,
isurtzen dituen astinduetatik datorkio, honek banakoari
ekintzarako ahalmena berritzuli eta eragin baikorra
bereskuratzen bait dio .

Ikastetxearen kanpo baldintzak274 , eskola erakuntza
zientziari jarraituz, ezin zitezken egon giza talde baten
ordezkari "legalen" aniztasun ustepean, baizik eta balizko

272

273
274

Ikus :
COOMBS, PH. (1971). La crisis mundial de la educación .
Barcelona : Península.
Op . cit., REIMER, E . (1974) eta ILLICH, I . (1974) .
FULLAT, O. (1984) . Las finalidades educativas en tiempos de
crisis . Barcelona: Hogar del libro .
MACEDA, P. (1994). La educación ante los grandes cambios
culturales . Madrid: Euroliceo .

Op.cit ., Txepetx . (1980). Lengua y Pueblo . Donostia : Elkar . 27 orr .
Op . cit., TAYLOR, W. (1993) . Harvard DEUSTO . . ., 29 zk., 92-
103 orr .
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aniztasun naturalaren izatepean 275 hau egiazko
errealitatearekin garatzen bait da. Beraz, hezkuntza gertakaria,
atal erreal honen zentzutik lantzea, gizartea osatu eta
bideratzen duten "ezinbesteko" egitura guztien eskuhartze
zuzena. Eskatzen du. Honen ondorioak, beste irakurketa berri
bat sortuko luke EEKBen egituran :

KANPO

	 1

1
GIZA SISTEMA I
IZATE
BALIO
ANTOLAKETA

(34 . grafikoa)

275

IKASTETXEA

ERAKUNTZA

BALDINTZAK

1

	 1
I HEZKUNTZ SISTEMA I

BOTEREA:
NATURALKI
BERBANATU

BARNE

Op.cit ., Txepetx (1990d) . "Las leyes de la realidad : Ley natural .
Etica. Ecología. Sociolingüística. Física cuántica" eta "Correlación
entre ley natural, imperativos éticos y leyes científicas" Inprecor .
Tema 81 .
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Baina hezkuntzaren antolaketa eta gizartearekiko
derrigortasun norabideak, politikoek, soilik, bideratzen
dituzten legeetatik egiten bada, bistan da, T . Husenek276 . dion
bezala hezkuntza formala ezin dela, bakarrik, politiko hauen
esku egon, baizik eta giza atal ezberdinetatik antolaturiko
talde sendo eta ordezkagarriek ere egon beharko liratekela,
baldin eta hezkuntza, ideologizatu gabe eta errealitatetik
hurbilen eraiki eta garatu nahi bada. Horrelako irtenbideak,
hezkuntzaren eremutik kanpo ere aldarrikatzen ari direla
jakitea, bernorabideketaren garrantzia ulertzen lagunduko
digu . 277

Ikuspegi hau, dagoeneko kinka larrian ez duten
gizarteetan hedatzen ari bada, zer esanik ez legoke, holako
jokabide beni batek gu bezalako gizarteei ekarriko lekioken
aurrerapen itxaropentsua, orduan eta hurbilagotik hitz eta ekin
ahalko bait litzaioke hezkuntz errealitate osoari,
ikastetxeratzerakoan, alegia .

Ikastetxeak, hezkuntza egiteko ahalmena du, baina
hezkuntza, ikusten ari garen bezala, gizartean isladatzen den
errealitate zabal eta sakona bezala hartu eta ikastetxearen
eginahal eta antolamenduara egokitu beharreko giza
gertakaria dugu . Euskal Herritik, berriz, euskal hezkuntza eta
irakaskuntza, Barandiaran, Joxemiel ; Aranzadi, Oteiza, Jorge ;
Txepetx Jose Maria Sanchez Carrion, ( . . .) bezalako ikerketen
ildotik eraiki ahalko da, gaurko eta biharko balioko duen
hezkuntz ikuspegia . Euskal giza taldeari bere "kondairaren

276

	

Op. cit ., HUSEN, T. (1978) .
277 Op . cit ., MASCOLELL, A. (1992) .
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ezagupena"278 lortzea falta zaio norbera eta besteekin, giza
garapena egituratzen lagunduko duen bidea. Euskara eta beste
inguruko hizkuntz guztiak zein urrungoak, norbere hiztun
taldeekin oreka eta bide batez osagarritasun beharra landuko
duen ikuspegia dugu hau,279 hezkuntzaren eremutik garatu
daiteken ahalegina, hain zuzen ere .

Euskal hezkuntza formalaren, kondaira laburraren
zehar, euskal ikastetxe bilakatu den IKASTOLA eredua, bere
giza sistema naturalaren izate, balio, uste, hastapen, e.a .,
norabidean sortua izan arren, ezaugarri nagusia beste
nonbaitetik datorkio, hots : ahalegin hori gizabanako askoren
motibazioaz bultzatua eta eraikia izan delako, hain zuzen ere ;
gure giza sistema kulturak, gurea den hezkuntza ezartzeko
izakunde zein erakunde propiorik ez dituelako . . . Horregatik,
esan dezakegu, Ikastola hezkuntz erakuntza, Euskal Herrian
zehar dagoeneko zilarrezko urte mugak 280 ospatzen ibili
arren, oraindik euskal gizartearekin uztertu gabeko egitasmoa
dela, edo beste era batera esanik, erabat osatu gabeko
hezkuntz egitasmoa adierazten duela . . . baino, ez bere barne
egitura, antolamendu, irakaslego, teknikari zein irakaskuntza-
ikaskuntza joanaren arloengatik, baikor eta arrakastatsu lortu
duen helmuga bait dugu hau, gizartean zehar adibide ugari
agertzen zaizkigularik . . . ; baizik eta kanpo baldintzei begira,
hau da euskal giza egituraren aldetik aztertuta .

278

279

280

AGIRREAZKUENAGA, J. (1994) . "La lengua y la estructuración
política propia, claves de la identidad vasca" . EL MUNDO DEL
PAIS VASCO egunkaria, 94/2/25 . 12 or .
Op.cit., (1985). "La nueva sociolingüística . . ." eta (1990d) .
"Presente y . . .
Euskal Herriko Ikastolen Elkartea-EHIE . (1990), 3 ikastola.
(1991), 5 ikastola . (1992), 5 ikastola, ( . . .)
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Ikastola hezkuntz ereduen bidez, adierazi nahi den
mezua, egun nahastua azaltzen bada ere281 , euskal hezkuntza
eta euskal ikastetxeak aldarrikatzearena da, ez eta eredu hau
ugaritzearena, soilik. Ikastola gehiago sortzeak, aipatu
ditugun azken xedearen bi sokamuturrak lotzen ditu, noski . 282

Baina Ikastola euskal hezkuntz egitasmoaren islada bezala
harturik, alde batetik gaur arte izatea iritsi dena indartu eta
sendotu behar du, baino bestetik behin ere ahaztu gabe bere
izate eta sortze sakona . Ikastola ez da Euskal Herrian
diharduten, beste ikastetxe ereduekin batera, aukera bat
gehiago, ez horixe, askotan edo egoera hoberenean ere 283 ,

honela bideratu nahi bada ere .
Gure lurraldean kokaturik dauden erdal ikastetxe

eredu guztiak, euskal hezkuntzara bernorabidetu beharko dira
baldin eta oreka zein hezkuntzaren hastapen unibertsalak eta
tokian tokikoak garatu nahi badute . Bakoitzak bere hezkuntz
eredua eskeintzen jarraituko dezakete, gizartearen eskakizun

281

282

283

Euskal Elkarte Autonomo-EEAko Hezkuntz sailaren mezua
ikastolei : Sare publiko-pribatua aukeratu beharrarena, 1993ko
maiatzaren 25rako, alegia (. . .).
Op . cit., (1991) Lodosako ikastola (Nafarroa) eta (1992)
Oztibarreko Ikastola (Zuberoa) .
Euskal Herriko hiru hezkuntz administrazioetatik esaten dena ikusi
edo aztertu besterik ez dago . . . gero gizarte soilean isladatzen
delarik ( . . .)
Adibidez:
Op . cit., (1994) . "Buesak akordioa onartu . . ." Jaurlaritzako
lehendakariorde eta Hezkuntza sailburua . EGUNKARIA
egunkarian .
MARCOTEGUI, J . (1993) . "La ley del vascuence . . ." .
ALDIZKARIA aldizkarian . Nafar Gobernuko Hezkuntza eta
kultura sailburua Barcos, Jesusekin elkarhizketa .
GOIETXE, PH . (1993) . "Seaska ere, publikoaren eta pribatuaren
arteko aukeran" . Bayrou, F. Pyrennées Atlantikoetako Kontseilu
Nagusiko Lehendakaria, Hezkuntz ministroekin mintzatzen . . .
IKASTOLA aldizkaria, 26 zk., 8-9 orr .
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eta aukera arabera, alegia, baina euskal gizartearen izatea eta
bere ikur nagusia den hizkuntza, euskara abiapuntu harturik,
ala gero inguru eta izadiaren zentzuan aurrerapena eta
ongitasuna hezi eta ugaldutzekotan .

Gure hezkuntz arazoa, ez da "erlijioso", "laiko", . . .
"publiko", "pribatu" ( . . .) izatearena, ez da gutxiagorik ere ;
hori, gure giza sistemaren hastapen, uste, balio, antolamendu
eta garapen egarriak markatuko duen eremua bait da alde
batetik, eta bestetik, hezkuntzan "jakitunak" direnak eskeini
eta bideratu dezaketen hezkuntz aukere nn baitan. Arazoa beste
bat da, hezkuntza euskaratik eta euskaltasunetik eraikitzea .
Ikuspegi honetatik antolatzeko, euskal lurraldean gaur egun
ari diren ikastetxe ezberdinek zenbait urrats garatzea
suposatuko du :
1 . Guztiak hezkuntz dinamika berri baten beharra ikustea .
2 . Hezkuntzaren izatea "zientifikoki" aztertzea .
3 . Euskal Herria eta Ikastetxea -Hezkuntza- Hizkuntza

multzoa elkar hezurduratzea .
4 . Giza sistema eta hezkuntz sistemaren arteko lokarritasuna

ikertu, ulertu jabetu eta eraldaketa baterako antolatzea .
5 . Jarrera berri baterako eta biziaren oreka bermatzeko

beharrezko diren hiru hastapenez jabetzea eta hauen
ildotik antolatzea : berdintasuna, bereizten gaituzten
ezaugarrien bitartez elkar aberastearen jarrera hartzea eta
lagunkidetasuna hezitzea284

Labur esanik utziko dugu grafiko baten bidez :

284

	

Op.cit., Txepetx (1980). 10 or .
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eredua eskeintzen jarraituko dezakete, gizartearen eskakizun

281

282

283

Euskal Elkarte Autonomo-EEAko Hezkuntz sailaren mezua
ikastolei : Sare publiko-pribatua aukeratu beharrarena, 1993ko
maiatzaren 25rako, alegia ( . . .) .
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Nagusiko Lehendakaria, Hezkuntz ministroekin mintzatzen . . .
IKASTOLA aldizkaria, 26 zk., 8-9 orr.



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

295

eta aukera arabera, alegia, baina euskal gizartearen izatea eta
bere ikur nagusia den hizkuntza, euskara abiapuntu harturik,
ala gero inguru eta izadiaren zentzuan aurrerapena eta
ongitasuna hezi eta ugaldutzekotan .

Gure hezkuntz arazoa, ez da "erlijioso", "laiko", . . .
"publiko", "pribatu" ( . . .) izatearena, ez da gutxiagorik ere ;
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Op.cit., Txepetx (1980). 10 or.
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IKASTETXE
EREDU

HEZKUNTZA
ZIENTIFIKOKI
AZTERTU

(35 . grafikoa)

Hezkuntza euskaraz eta euskal giza sistemaren izatetik

antolatzea, edozein giza kulturak duen eskubide eta egarria

asetzea da, benetako gizatasunean heziko duen hezkuntza

honelako aurreusteen garapena bermatzetik sortuko du .

Ikastola egitasmo zabal eta natural honen erreinua

dugu. Bertara hurbildu diren guraso, babesle, teknikari,

irakasle . . . e.a. giza errealitate ezberdinak ordezkatu arren,

funtsezko zeregina dute elkar, hots : euskal lurraldeari

dagokion euskal hezkuntza eskuratzea, aldi berean gurea den

gizartea eta beste guztiekin batera, gizatasun zentzuaren

ildotik, garapena eta aurrerapena ekimenak elkartasunez

landuz .

Begibistakoa da, egun Ikastola, besteak beste, euskal

gizartearen aniztasun, batasuna, demokrazia, irekia eta

HEZKUNTZ
MOTA

ERAKUNTZA
HIZKUNTZA
HEZKUNTZA
IKERTU

EUSKAL HEZKUNTZAREN
ARAZOA EGUN

1

OSAGARRITASUNA
BERMATU

EUSKARA

HEZKUNTZ DINAMIKA BE

	 I	
1

JARRERA BERRIA :
BERDINTASUNA
EZAUGARRITASUNA
LAGUNKIDETASUNA

GIZA ETA HEZKUNTZ
SISTEMA ADOSA
LORTU

BAI

EUSKALTASUNA



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

297

malgua den hezkuntz errealitatea dela, beraz orokorrean,
euskal gizartearen errealitatearen atal bat islatzen duela, eta
bizirik dagoen hezkuntz elkarte bat osatzen duela . Euskal
hezkuntza bereraikitzeko eta sakontasunez berantolatzeko
ezinbesteko egitasmoa, alegia .

Ikastolak, euskal hizkunta eta hezkuntzak behar duen
gutxiengo babesa eta gorpuzketa aberasgarriaren ahalegina
adierazten dute . . ., baina bere hastapen nagusia hezkuntz lege
zientifiko bihurtzeko, euskal lurraldeetan diharduten
ikastetxeekin, nolabaiteko, osagarritasuna geratzea eskatzen
dute, ikastolak ezbaitdira sortu eurengan eta eurengatik
izateko, baizik eta euskal gizarte aske eta orekatu batek behar
duen hezkuntz antolamendua aldarrikatzeko, hain zuzen ere .

Hau horrela, martxan ez bada jartzen, ikastolak, euskal
ikastetxe eredu islada eta bultzatzaile bezala, ez du bere azken
xedea beteko ahal, bere sortze ikurrak dioen antzera eta aldez
aukera "soil" batean bihurtzearen arriskua gehituz ez bait da.
Ikastola ez da, orain ditugun ikastetxe eredu eta hezkuntz
moten arean eta batera besteak baino, aukera bat izatea lortu
nahi duen hezkuntz errealitatea . Kopuruz gutxiago bada ere,
oraingo hezkuntz sare orokor honen barne, abagune eta ez
egitura285 bezala aurkezten bazaigu ere . . . lege naturalak, zein
hastapenen izate, uste edo erritoak eta lege zientifikoek ere,
laguntzen baidigute adierazterakoan, gure ekimenaren
arrazoia erabat frogagarria eta bidezkoa dela, eta gehiago ere,

285 Op . cit., XI Congreso . Txepetx . (1992a) . "Las lenguas vistas desde
la Historia versus la Historia vista desde las lenguas (o el giro
copernicano de un nuevo discurso social)" . XI Congreso de
Estudios Vascos: "Nuevas Formulaciones Culturales : Euskal
Herria y Europa", Donostia . 1991 . Eusko Ikaskuntza, 89-143 orr .
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arrazoindua agertzen dela beste edozein ideologi edo
logikotasun gainetik286 , hain zuzen ere .

Beraz, ikastolak euskal hezkuntzaren eta hizkuntzaren
"adierazpen autokonzientziaren esperientzia" ordezkatzen
duten ikastetxeak direla esan behar da, eta Euskal Herriko
"hezkuntz sare" baten barne, benetako hezurdura osatzen
lagunduko duten "mamia" ordezkatzen digutela :

"BESTE"
IKASTETXEAK

"BAI"

(36 . grafikoa)

Hezkuntz eredu baten ikuspegitik, euskal gizartean
diharduten eredu guztiak bitan bana ditzazkegu .
a) Ikastola ikastetxeetan ematen dena, euskaltasuna eta

euskara garaturik, eta
b) beste ikastetxe guztietan egiten dena, publiko zein

pribatuak izan, beti ere gurea edo "osoa" ez den giza
sistemaren kultura teknologikoa garatzeko antolatu
direnak, ditugu. Hauek berez, ez ditugu "irakasle" edo
"hezkuntzalari" ikuspegitik hartu behar, baizik eta
ikastetxe hauen jabego aldagaietik .

286 Euskal Herriko hiru egoera administratiboak jarraitzen dituzten
argudioak.
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Ikastolen garapenei esker, esan behar dugu, bigarren
taldeko hezkuntz eredua ordezkatzen duten zenbait ikastetxe
eredu (publiko zein pribatu) eta honen ardura duten jabego eta
kudeatzaileak ere euskal irakaskuntzara hurbilpenak egin
dituztela287 , beti ere "legez" euskal lurraldeetan onartu ziren
"A"-"B" eta "D"288 hizkuntz ereduen ildotik hain zuzen ere :
A hizkuntz eredua, euskarari atzerriko beste edozein

hizkuntzari ematen zaion kokapena eta tartea eskeiniko
zaio .

B . "etxetik euskararik ez duten haurrentzat pentsatua dago .
Ama hizkuntza erdera eta ingurune soziolinguistikoa ere
erdalduna duten ikasleei zuzendua dago . B eredua
jarraituko duten gelatan, bi hizkuntzak, gaztelera eta
euskara, landuko dituzte. Eredu hontako haurrak etxetik
euskararik ez izan arren, urteetan zehar euskararen jabe
izatea da helburu . Areago oraindik, maila batetik aurrera
ikasketak euskaraz egin ahal izateko neurrian landuko da

287
288

Aurrerago ikusiko dugu . 6 .1 .3 azpiatalan .
Ikus :

Euskal Herriko Agintaritzaren 35. eta Hezkuntza Sailaren
argitalpenak 2,3,4,5,6,7,8,9 zenbakiak .
Op. cit., (1989) . Euskara Nafarroako Irakaskuntzan . Nafar
Gobernua .
(1993) . "Euskal eskola eta hitzarmen politikoa" . Donostia :
EHU/UPV : Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila. Filosofi eta
Hezkuntz zientzien Fakultatea . Op . cit ., TANTAK, 9 zk ., 73-
101 orr.
RODRIGUEZ OCHOA, J.M . Director general de Política
Lingüística del Gobierno de Navarra . (1994). "La linea del
euskera tiene cada año más alumnos en Navarra" : DIARIO DE
NOTICIAS egunkaria . 94/4/20, 22 or.
SORTZEN taldea (1994). "Euskarazko ereduak gora egin du
Iruñerrian : Sortzen taldeak eskari osoa ez dela betetzen salatu
du" . DIARIO DE NOTICIAS egunkaria . 94/6/7.46 or.
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euskara" 289 . Bestalde, " eredu honen eskaintza bideak bi
dira :
1 . Euskarari poliki-poliki nagusitasun bat eskeini

diotenak.
2 . Hizkuntzen arteko oreka gorde nahi dutenek . Ordu

kontuan bi hizkuntzei parekotasun bat eskeini nahi
dieten ikastetxeak izango lirateke .290

D hezkuntz eredua: "Ikastetxe batetan haur gehienek "ama
hizkuntza" Euskara eta ingurune soziolinguistikoa ere
gehienbat euskalduna dutenek jarraituko dute eredu
honen programazioa. Eredu honetan eskolaurreko eta
O.H.O.ko ikasketa gehienak oinarriz euskaraz emango
dira"291 .

Ikastola, ez da ikastetxe eredu bukatua, beraz ez da
ere, Euskal Herrian diharduten beste ikastetxeetatik bat
gehiago edo beste aukera mota bat soilik :

"écolè publique"
"colegio público"
"colegio privado"
"collége"
"lycée"
"instituto"
ikastola

Ikastola, berezko euskal gizartea osatzeko eta
hezkuntzaren eremua harturik, gure kultura egituratzen duten

289

290
291

Eusko Jaurlaritza, HASIERA ZIKLOKO EUSKARAREN
PROGRAMAKUNTZA B eta D ereduak, hezkuntza saila .
Hitzaurrea 5 or.
Ibidem, 7 or.
Ibidem,Hitzaurrean : 6 or.
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beste azpisistematariko bat dugularik, etorkizuneko euskal
ikastetxe ereduak gararazin dezaken "hezkuntz ikur gunea" 292

dugu. Berau esperientzi autokonsziente baten adierazpen
iturri bezala ez bada hartzen, ezingo da euskal gizarteak orain
eta gero beharko luketen hezkuntz sarea antolatu .

Hezkuntza eremuan, bereziki EEA eta Ikastolen bidez
norabidetu nahi izan den "publiko/pribatu" ereduen definitu
beharra293 ez da benetako arazoa. Gainera, ezin da onartu,
diotenean Ikastolak direla Euskal Herrian bakarrak, auzia
konpondu gabe duten hezkuntz ereduak . Baldin eta euskal
gizarteak irauten jarraitu nahi badu, bertan bizi diren ikastetxe
guztiak sakoneko azterketa egin, aldatu eta hezkuntz
dinamika berri batean sartu beharko dira benetako
gizartearekin bat eginez. Beraz, gure arazoa ez dira : Ikastolak
eremu euskaldunean bai erdaldunean ez, eraikuntzen
bideragarritasuna ; konzertatzio eta subentzio ; lehen hezkuntza
ala bigarren hezkuntza ; finantziazio publiko-pribatu ; gizarte
ekimena: oinez, herri urrats, ibilaldia, kilometroak, Araba . . .
e.a.) ; "colegio público" edo "écolè publique" eta hizkuntz
ereduen gatazka "A","B","D" edo bi hizkuntz lerroen
antolaketa edo aldarrikapena ikastetxe baten barne : erdara-
espainola/frantsesa-euskara, "ikastola" izan diren ikastetxeen
kokagune berria, edo haur kopuru txikiegiak sortzen dituzten
arazoak . . .), "colegio privado" edo "college" (jabego eta
kudeaketa izatearen arazoak, laiko/erlijioso/beste aukera
bideratzeagatik), kontserbadore-neoliberal-sozialdemokrata

292

293

Op.cit., Txepetx . (1987a) . "Hizkuntzaren ikur gunea" erabiltzen
duen zentzuan : 254 or .
Besteak beste : ZUBIA, B . (1993) . "EI día "D" llegó para las
ikastolas" . EGIN egunkaria, 93/5/25, 21 or.
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eta gizatasun-ohizko hezkuntza eraginkor pragmatizitate
askatasunaren pedagogiak jorratzeagatik, erabat finantzatuak
ala batez-gutxi-ezerrez- ; "lycée" edo instituto" eta "lanbide
hezika" izakundeak darioten berezko egoeretatik isurtzen, ( . . .)
baizik eta elkar ez konpaktatzetik, hain zuzen ere . Zer esan
nahi du honek?. Ba bene benetako hezkuntz auzian ez direla
ados jartzen eta bakoitzak bere "aukera" bestearen "aurka"
bailitz garatzen dituztela . Nabardura bidezkoak, aukera
ezberdinak, eskaintza berekoiak, hezkuntz uste, egitasmo,
antolamendu . . . bereiztuak nabarmentzea guztik logikoa da .
Gizarte bateko hezkuntz eremuan, ikastetxeen bidez,
gizartean bizi diren hastapen, balio, uste, errito, asmo, nahi . . .
e.a. anitzak, zerbait "osoa" egituratzen du aldez, osagarritasun
hori ikastetxe ereduetan isladatu daitekelarik .

Elkarren arteko mugak lege "naturalen" izatetik
etorriko dira . . . ez eta "egoerari" dagokion legeetatik .

Ikastola sortu zenetik hona, bere hastapen eta
antolamenduarekiko arrakasta lortu duela begibistakoa da,
baina ikastola, EE eredu zientifikoaren ikerketen ildotik
aztertuz, bere giza sistema eta hezkuntz ingurune
"formalarekin" uztartu beharrean dago, beste ikastetxe eredu
guztiak ikastolaren egitasmoarekin uztartu beharrean dauden
bezala. Ikastola, kanporuntzko abiadan "zabaltzen" hasi
beharko da, aldez beste ikastetxe guztiak, barneruntz
"estutzen" (grafikoa : ) . Bien artean, bestetik, euskal
hezkuntza, gure talde kulturatik eta talde kulturari zor zaion,
behar duen eta ahal dezaketen aukera errealak eskeiniz, euskal
kosmoikuspegia hezkuntz ikuspegitik garatzeko era
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ezberdinak bideratu eta antolatu beharra aldarrikatu behar
dute .

(37 . grafikoa)

Ikastolen, azpiegitura, esan daiteke bertan hasi eta
bertan bukatzen dela nahiz eta oso garrantzitsuak izan diren
"ikastolen elkarteak" egituratzea, esan nahi duguna best hau
da: hauen balio formala gizarte botere eta erabaki tokietan
mugatua izan dela alegia. Aurrez hauek sorturiko hezkuntz
legeetatik kanpo sorturiko mugimenduak zirelako besteak
beste, . . . eta indar botere mota horretan sekula ez dira
hezkuntz berantolaketa berri baten ardatz eta zio bezala
hartuko baizik eta "euskal gizeemakume batzuren ahalegin
ulerezinagatik" bai kantitate zein kalitatez, kontu hartu
beharreko zerbait bihurtu diren hezkuntz "aukera" bezala.

Beste ikastetxe mota guztien azpiegitura berriz,
publiko eta pribatu deritzogunak, izugarria da, hots : eusko
jaurlaritza, nafar gobernu eta ipar Euskal Herriko hezkuntz
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zein ikastetxe eredu ezberdinen ofizialtasuna bideratzen duten
administrazio sailak, egun Fernando Buesa, Javier Marcotegui
eta François Bayrouren eskuetan daude eta pertsona zein lan
arlo ugarik osatzen dute .294

Euskal irakaskuntzaren bidez, ohikatu behar dugun
mezua, ez da gaurarte lortu duguna ziurtaraztearena edo
gutxiago ez izatearena, baizik eta dagoeneko, euskal
hezkuntzaren alde egin den ahalegina, gizabanakoak egin
dezaketen eremutik kanpo geratu dela . Eta garaia iritsi dela
dagoeneko, egitasmo honi, gizarte sendo eta garatuetan
emango litzaioken adinako berma ziurtatzea; beraz "oraingoz"
daukagunari eusteko beste hezkuntz elkarteek jasotzen
dituzten diru laguntza zein beste ( . . .) ezin zaigula uka . 295

Hezkuntz egitura nagusiei dagokienez isurri beni baten bidez
euskal lurraldean diharduten ikastetxeak egitasmo horreruntz
bideratu beharrean daude, errealitatea, bere osotasunean, ongi
aztertuz euskal giza kulturatik abiatuko den hezkuntza,
elkarren beharra duela siniztuz. Inor ezin daiteke bere
koskolean estalita paratu ez egin daiteken bakarrak
"Ikastolak" direla ustez ez eurekin ez dijoarena eginez "beste
ikastetxe" mota guztiek . . . ezin dugu onartu gure etxean
bertan, gure hezkuntza-ikastetxe eralmota aukera, salbuespen
edo batzuren nahiak asetzeko bezala ulertzea, aldez, gure
izatearen garapenari uko edo itxuarena eginez antolatzen
diren hezkuntz ikastetxeak, gehiengo edo egoera arruntaz

294

295

GOIETXE, PH . (1994) . "Negoziaketaren bidez ikastolen
onespena" . EGUNKARIA egunkaria . 94/5/8 . II or . Seasko
lehendakaria.
TUTERAKO ARGIA ikastola. (1993). "La ikastola busca nuevas
fuentes de financiación" . NAVARRA HOY egunkaria . 93/2/7 . 22
or.
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bezala hartuz . Euskal Herrian eta hezkuntzaren alorretik gure
kultura tankerako giza emakumea bereskuratu beharrean
gaude, hastapen hau ez onartzea gure gizartean eta euskal
hezkuntzak tokirik ez edukitzea suposatzen du, eta hori,
ezinbestekoa dela sinisten duten guztiak, auzolanean jarrai eta
jar daitezke, berehala! Hau aurrera eramateko ez dago traba
teknologikorik, ez noski! . Hezurra, giza sistema kultura
inguruneko eztarrian geratuta daukagu . . ., dagoeneko, gure
herrian, badaude gai hauei behar bezala heltzen dakitenik,
( . . .) . Baina guztiak aurretik, aintzindari-eta ikuska berezia
eskeini digun J . Oteizaren lana ulertzea, aurrebaldintza
bilakatzen zaigu . Ezin daiteke, "euskalduna eta kultura"
bikoteaz hitzegin, Oteizaz hitzegin gabe . Eta horren
hartuemanaren zerikusia hezkuntza eremuarekiko, zehatz-
mehatz "gizonezko eredu bat herri bakoitzeko
haurrarentzat" 296 lanaren bidez eskeini digu, bertatik zenbait
ekarpen egin dietzazkegularik :

(123 or.) : "( . . .) herri bakoitzak eta kondaire une
bakoitzean, gizazko eredu bat ez eta haur eredu bat behar
du haurra hezitzeko, . . ." . - " . . . aldaketen legea, giza
jokaera aldaketetarako ahaltasun ezintasunetarako
aplikagarria da."
(124 or.) : Oteizak dio, 1964 .urterako, dagoeneko
"garaikide artearen esperientziak, gazteen prestaketa
politikoan integratuz, artistaren ekintza nagusia haurra
kutxatu eta honen zein gazteen hezilarien hezkuntza
estetikoan parte hartze zuzenean konprometitu

296

	

Op.cit ., OTEIZA, J. (1972) . "Un modelo . . .
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beharraren",inguruko kezka aurrera eraman nahian

zebilela .
- (125 or.) : ( . . .) "haurraren hezkuntzan gehien aurreratzen

duten ikaspidetzak/metodoak, artistak erabiltzen dituen
adierazpen bitartekoetara gehien hurbiltzen direnak dira,
baino sormen ihardukeraren natura eta proiekzioan ez
dute pedagogikoki sakontzen, . .. behar hau garaikide

arteatik adierazi daiteke : nola sortzen da gizazko berri bat
erantzungo digularik, ( . . .) ."
(132 or.) : ( . . .) "ez dut uste, haurrarentzat jokalari eredua
den hezilariren ihardukera oinarria bera baino, ekintza
ikaspidetza gehiago kontutan izan behar denik . Haur
jokalari gaur egungo hezilariaren ezinbesteko prestaketa
estetikorik gabe ezin dira sortu haurraren garapenariko
berriz bi dira funtsezko helburuak :

1 . inkonszientea den bere heldua edo bere barne-
barneko anizko nortasunaren herria .

2 . bere heldu konszientea edo bere nortasun helduaren
xedea.

(135 or.) ( . ..) "esaten dut, dagoeneko herri bakoitzari
barne-barneko sensibilitatearen jokaeraren bereskurapena
eta berberrikuntza baimenduko duen ikerketa estetiko
mota egokituak daudela ."

Bestalde, euskararen bereskurapena euskal kultura
bereskuratzetik etorriko dela dio, besteak beste hainbat
hutsune norabidetu beharko direlarik :297

( . . .) gure krisi guztiak gizonaren kultura politikarenak

dira, garaikide, sensibilitatean berhezi beharreko

297

	

OTEIZA, J. (1983) QUOSQUE . . ., 4 . arg ., 5 or .
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politikoarena, euskaraz haur berria berirudikatu beharrarena
eta horrela ez bazaio laguntzen, euskara ez da bakarrik
bereskuratulberosatuko" .

( . . .) "baino, gure kultura, artea, mitoak, hizkuntzaren
aurrekondaira, mendebaldeko iturburu bezala ezer? .
Aurreindoeuropeo mundu hau, gure berezko talde
inkonszientearena, gure iraganatik sakonki
arduratzenlinteresatzen zaidan bakarra da eta gure gaurko
munduaren interes eta kezkarekin erlazionatzen dut . Baina
gaur iragan urrun hau oso nahasturik eskeintzen zaigu, eragin
askoz katrapildurik, presioez indoeuropearrak, jude-kristaua,
e.a."298

Kultura baten ikur nagusia den hizkuntza garapen
tresna bezala hartzen duten herritar edo herri erakunde,
elkarte, izakunde . . . zenbaitek ere, kultura beraren errealitatea
osoki atzematean dute bereskurapenaren ildoa :
( . ..)"dena galtzen utzi dugunean oso eroso eta erraza da itxura
ematea: hizkuntza da dena.esatea Nere teoria aurkakoa da,
alderanztu egiten da erlazioa : arazoa ez da lehenengo
hizkuntza itzultzea gizonari baizik eta hizkuntzari (geratzen
zaiguna(ri)) gizona (ez geratzen zaiguna, zerbait geratzen
bazaigu, baizik eta hizkuntzaren barnean lehen genuen gizon
osoa) . . . . Bere burua berosatzen ari den gizon honek, jakingo
du nola berosatu bere hizkuntza, . . . ekintza gizona dugu bere
kulturan, gure kultura tankerakoa."299

Euskalduna ez euskalduna da arazoa, euskal
hezkuntza zeri eskola erakuntzaz arduratzerakoan .

298

	

Ibidem, (1984). Ejercicios . . ., 422 or.
299

	

Ibidem, (1983) .5 or.
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Euskal hezkuntza izatearen ezaugarri nagusia, euskal

giza kulturak nabarmen duen euskara bere lan tresna egitea

da, lehenik, gero bertako kulturaren ildotik hezkuntza

garatzen joan ahal izateko eta azkenik hezkuntzaren

errealitate zabalari, norabidetuz beste giza kultura taldeekin

batera giza aurrerapenaren bidea urratzen joatea, elkarren

arteko oreka bermatuz.

Ikastola, gaurkoz, euskal hezkuntz gune bakarra da,

inguraturik dagoen indar boterearekiko iraupena eta ez

bereganatzea suposatzen duelarik. Gainera, Ikastola,

osagarritzaile eta funtsean baikorra den hezkuntz erakundea

da, non, gizabanakoari gizataldetasuna zein bere zentzumen

moralaren tokia, taldean, erakusten dio; denez gain, multzoak,

bere osagai bakoitzaren arteko batuketa baino zerbait gehiago

direla heziz .
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5. ATALA

5. BERRIKUNTZA: EUSKAL ESKOLA ERAKUNTZA
ESPERIENTZIAREN ADIERAZPEN
AUTOKONSZIENTEA. (EAA)-EEEAA

5.1 HIZKUNTZA

Eskola erakuntza -EE zientifikoaren ikuspegi erreala
lortzeko, "hizkuntza-hezkuntza eta erakuntza" multzoen
esperientzi adierazpen autokonszientearen teoria menperatu
beharko dugu, baldin eta euskal hezkuntzaren oinarrizko
adierazpena ingurune zehatz eta aldi berean, munduko
beharretara egokitu nahi badugu giza garapenaren funtsa,
hots, gizabanakotasun eta gizatasunaren garapena ahaztu
gabe . Mundua aipatzen dugunean, ez dugu esan nahi,
hezkuntza dihardun mundura egokitu behar denik, baizik eta
gizabanako zein taldeen biziak "naturazko sistemaren oreka"
norabidean egokitu zein beharrezko iruditzen zaien mundua
sortu behar dutela, ahalegin hauetara bideratuz hezkuntz
ekintza .300

5.1 .1 EUSKAL GIZARTEA ETA TALDE HITZA

309
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Op.cit ., Txepetx . (19900. 'Los espacios de . . . 15-45 orr .
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Gure ahaleginetarako, oso adierazgarria zaigu,

Txepetxek eskeini dizkigun zenbait ekarpen

a) "kondaira, antropologia, soziologia bezalako zientziak,

gizabanako eta giza taldea, gertakizunak jasaten dituzten

sujetu bezala hartzen dituzte, hizkuntzaren bidez giza

nortasun eta esperientzi pertsonal bat hartzen dutela,

ahazturik. Eta beraz, ezinezkoa errealitatearekin duten

zerikusia ulertzea baldin eta hizkuntzak, eguneratzeko

dituen gorpuzte erreal eta naturazkoak diren, hizkuntz

elkarteak, gizabanako eta giza taldeekin dituzten

atxekimenduak ulertzen ez badira . ( . . .)30l

b) "Hizkuntza, gizakiak errealitatea ikasteko duen tresna da .

Hizkuntzaren kontrola galtzen duen gizarteak, errealitateaz

jabetzeko ahalmena galtzen du, kutsadura eta

murritzapeneri tokia eginez ; gizabanakoaren nikeriak

sortuz, eta hizkuntza aurkikuntza bide izan beharrean,

mozorroa bilakatuz. Naturalak diren berezitasunak

(hizkuntzen artekoak, izakerazkoak, artezkoak . . .),

aberatsak beraz, arriskutsuak edo desager beharrekoak

direla sinisarazin digute, ordez, nahikotasun batzun

poderioz sorturiko beregitasunak, ezinbestekotaz eta giza

ezberdintasunaren arlo bezala aurkeztuz, hauek giza

aurrerapenaren zio direla esanez . Honen ondorioa, "gizarte

modernoetan" jardueren berezko egintza eta giza "rolen"

banaketa izan da; gizabanako eta talde bezala bereizten

gintuzten berezitasunak ezeztatuz, aldez gizabanako

soilak, giza talde kultura bateko izatetik at, banatzen eta

301

	

Ibidem, (1989a). Actas . . . "Teoría social de . . .", 676 orr., Guk
itzulia .
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bereizten gaituzte, honela, ezberdintasunak eta ez
berezitasunak, areagotuz . . . sakabanaketa honek, egitazko
komunikazioaren tokia lapurtu du ."

d) "Gizabanakoen arteko berdintasun sakonak talde
adierazpenaren ondorioak izan beharrean, hots : ikus
ahalmena, irudikapena . . . e.a., ergelkeriaren berdintasuna
besterik ez dira, gaur egun . Ondorioz, husten joaten den
banakoa, ni eta beste ni baten arteko lehia besterik ez du
garatzen ahal, beretik kanpo geratuko den "botere" baten
beharra sentitu arte ."

e) "Taldetasuna, beste gauza askoren gain, komunikazioa da,
ni eta nirekikoen artean ditugun interes, ikuspegi, amets, . . .
e.a ., bizimolde batetik edo gizabanakoa bere burua, bere
leinu propioan bihurtzen du, bera bezalakoak direnekin,
lagunkide izan beharrean, lehikide bihurtuz . Honetan
erortzen den banakoa edo bideratzen duen taldea, bere
hitzaren arrazoia eta izatea galtzen ditu, aldez,
boterearenak besterik erabiltzen ez dituelarik ."

f) "Azken baitan, boterearen helburu nagusia gure hitzak,
bereak egitea da, gizabanakoa giza talde zentzu gabe,
berak nahi eta behar duen jarrerara bultzatuz ."302

Gaurko euskal gizartea, talde hitzaren
bereskurapenaren beharrean aurkitzen da aldez, diharduten
"gizaburuzagi", "uste", "botere" . . . ekiko jaurespena baztertuz
eta berea eraikiz . Honela antolatzen ez bada gure gizartea,
euskal hezkuntzaren (ber)eskuraena ezinezkoa izango da,
noski .

302

	

Ibidem, (1980).79-82 orr. ; 113-118 orr .
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"Giza hitza, gizarte baten gogoeta eraikitzen duen
hotsa da, ondorioz, banakoaren hitza "berezia" "ezberdina"
uler daiteke . Hitza, pertsonala eta soziala izan daiteke,
norbere herriaren hitza gaitzezten edo mespresatzen duenak,
ez du behin ere bere hitzak errealitateko bereiztasunak
elkarosatzeko balioko are gehiago, ezberdintasunak,
pertsonalki, berea barne areagotzeko baizait . Egia bilatzeko
balio duen "hitzak", mozorraturik eta ilunpean norabideturik
agertzen dira gaur . . . hala nola "interesak", "elkar interesen"
aurka bihurtuz, edo eta asmoa, giza aurrerapenaren aurkakoa
bezala agertuz ."303 .

Hizkuntzak, askatasuna egia, eta edertasuna bilatzeko
balio du, baina horretarako giza izatearen sena berezia
adierazten duen "logos" edo pentsatzeko ahalmena garatu
behar da, gizabanakoan zein giza taldeetan .

Edo grafikoki esan da :

303

	

Ibidem, 8 or.
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Hizkuntza bat ukatu edo debekatzea, gizabanako eta
giza taldeen eskubidez zein garapen aurrerakoi eta
orekatsuaren aurka joatea da . "Hizkuntza baten goibera, ez da
bere hiztunak eragin dezakenagatik gertatzen, baizik eta
aurkako egoera soziala batek egoera suspertu duelako
gertatzen da ."304

304 Ibidem, 24 or .
Ibidem, (1987a) 188 eta 206 on.
Ibidem, (1989a) 687 or.
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Honela, euskara, euskal hezkuntza formalaren bidez
duintzeko, iraina suspertu duen egoera sozialaren
beregituraketa eta eskuartze sendoa eskatzen du .

Oro har hezkuntza, eduki eta antolaketa sistematizatua
bezala ulerturik, pentsa ahalmena garatzeko, ezin trebeago
den ekintza dugu . Horretarako ordea, gizarte eredu
hezgarriagoen beharrean aurkitzen gara, giza sistema
bakoitzen oinarriturik eraikiko diren hezkuntz sistemen
beharrean alegia, eta izate hori garatu eta askatasunean heziko
duten ikastetxen beharrean ere, hain zuzen ere . Guzti hau,
Eskola erakuntza EE zientifiko baten oinarri eta funtsa
litzateke.

Euskal gizarteari murgildurik, aipatutako guztiaren
norabidea jarraitzea, lan bikoitza egitea suposatuko du :
1 . giza logos eta hizkuntzaren artean dagoen zentzumen

unibertsala bereganatzea eta,
2 . orokorrean, beste edozein gizatalde askearen irudia

lortzea, besteak beste, hezkuntza azpisistema bat
bilakatuz.

Diogun gizarte eredu hori lortzeko, Txepetxek dion,
"duintasun hastapena" 305 eraikitzea suposatuko du, non:
1 . berdintasuna edo benetako bereiztasunak,
2. lagunkidetasuna edo elkar batzen gaituenaren onespena

305

eta

Txepetx (1989b) "Pahaná y el Hermano Rojo o el otro
descubrimiento de América I eta II" . Amaiurko QUETZAL agiria.
17-21 orr. eta 17-22 orr.
Ibidem, 13,14,17 orr .
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3 . elkaraberastasuna edo sakonean bereizten gaituzten

gauzetaz elkar aberastea .

Euskal EE-ren izatea bereskuratzeko, hiru hastapen

horiek beharrezkoak ditugu eta bide batez heziketaren eta

gizatalde zein gizabanakoen auzia bihurtuko delarik . Gure

herrian, Euskal Herrian, "hitza" hemen diogun zentzuan 306

bazterturik dago, beraz gurea izan behar genuken hezkuntza,

baiturik aurkitzen da, ordez (indarrean) ezarri dizkiguten

hezkuntza eta ikastetxe ereduak diharditugularik edo

pairatzen ditugularik .

Hizkuntza bakoitzak, bere hizkuntz taldearen kosmo

ikuspegiarekiko balio urratsak adierazten ditu. Hizkuntza

ezberdinen artean kosmoren oreka, garapena eta aurrerapena

bermatzen dutelarik .

5.1.2 HIZKUNTZA ETA HEZKUNTZA

Hezkuntza formala, eskolaritate garaia bezala

ulerturik, EE eredu ezberdinetan egiten dena ulertzen da .

Hezkuntza "mota" hau giza sistema guztietan, hots : Alemania,

Luxemburgo, Bretaina Handian, Noruegan, Estatu Batuetan,

Frantzia eta Espaina estatuetan, Marruekos eta Israelen . . .

euren balio eta kosmogonia bereziak ziurtatzeko egiten den

nahitako ekintza da, horretarako egokiak jotzen diren EE-k

antolatuz .307

306

307

Op.cit ., Txepetx (1988) . "El poder y las lenguas (o el apocalipsis
de todos los euskeras) . HERRIA 2000 Eliza .
Op.cit., FULLAT, O. (1983) .
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Hezkuntza honen hutsune nabarmenena, eta

aspalditxotik sakonki aztertu dena zera da, hezkuntza

gertakizun unibertsala eta tokian tokiko 308 bezala harturik ere

ez duela osotasunez, hau da hezkuntzaren errealitate guztia

islatzen, EE mailan, bere eraginak era askotakoak

suertatuz .309

Hezkuntza errealitatea, giza sistemaren azpisistema

bat bezala harturik, gizarte boterearen eskuhartzea eskatzen

du gaur, bere garrantzia eta ondorioak aztertu geroztik, baina

ez gure inguruan dihardun botere politiko ideologikoaren

zentzuan310 , baizik eta gizarte izate berezi eta sakonetik

darion nortasuna garatzeko 311 , bertatik sortuko den botere

politikoari, benetako giza aniztasuna ordezkatzea eskatzetik,

hain zuzen ere. Honelako ikuspegi beni baten beharra

nabarmena da jadanik.

Hizkuntza, hezkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntza

prozesuaren ardatza eta tresnarik garrantzitsuena da, baina

ikastetxetik kanpo ere, kulturaren eta azpikulturaren osagai

nabarmena dugu. Kultura batetik hizkuntza desagerarazten

badugu, bere izatearen nahia ezabatzen dugu .312

308

309
310

311

312

CAPITÁN DIAZ, A. (1986) . Historia del pensamiento pedagógico
en Europa. II Pedagogía Contemporénea. Madrid: Dykinson .
Op.cit., COOMBS, PH. (1985).
Op.cit ., Txepetx. (1990f) . "Los espacios de . . .", 44 or .
Op.cit ., CERAP (1989) . "Le finalites . . ." 11-67 orr .
FULLAT, O. (1994) . Política de . . .
Op.cit., MACEDA, P. (1994) . La educación ante . . .
Op.cit., TAYLOR, W. (1993) . Harvard Deusto . . .
Op.cit., COOMBS, PH. (1971). "Problemas lingüísticos en el
mundo", "Búsqueda de una identidad cultural" eta "Educación,
cultura, ciencia, lenguaje", 314-339 orr .
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5.1.3 HIZKUNTZA ETA IKASTETXEA

Bestalde, gizatalde ezberdinek, hezkuntza
formalarekiko eskakizun berdinak eduki arren, aurrera
eramateko era, ezberdinak dituzte . Guztien norabideak, ordea,
osagarriak ez baino aurkakoak bezala agertzen direlarik,
gehienetan, honela ez bada sinistarazten ere . Beraz, EE
ereduekiko esan nahiko duena, beste hau da: ikastetxe eredu
ezberdinak gure ingurua, orokorrean publiko/pribatu barne
dauden guztiak harturik, kontrajarri bezala azaldu edo ulertu
beharrean, elkar osatzen diren eredu bezala ikusi behar
lirateke, non eredu bakoitzaren izatea, gizarte bateko gizatalde
baten nortasuna, askatasuna eta uste ezberdinak garatzeko
antolatuko direlarik, hots: Finlandian, Britaina Handian,
(EEBB), Holandan, Espaina eta Frantzia estatuetan . . . e .a., EE
ereduez ez da gauza berbera313 ulertzen eta mundu zabalean
zehar lantzen. Euskal Herrian, berriz, hezkuntz inguruan sutsu
ibili den "publiko-pribatu" auziak, ez du balio euskal
hezkuntza eta irakaskuntza ziurtatzeko, gurea ez den giza
sistemaren gerizpean sortutako zinua daramalako, hain zuzen
ere. Ez da eredu banaketa hori, jokuan dagoen zerbait Euskal
Herrian, honen aurretik giza sistemaren barne, gure
gizartearen balio eta antolamendu hastapenak "hizkuntza-
hezkuntza eta eskola erakuntza" multzora estrapolatuz
ingurune teknologiko baten beharrean aurkitzen gara, hots :
hezkuntz sistema propio bat. Hemendik aurrera, besteak
beste, edozein gizatalde bezala, hezkuntza inguruko gai edo

313 Op.cit., FULLAT, O. (1983) "Por ahí, en Europa, subvencionan la
escuela privada" : 81-84 orr . eta "Escuela pública o escuela
privada? ; escuela que funcione" . 173-180 orr.
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eztabaida zehatzak aurkeztu eta eraldatzeko prest izango gara
publiko/pribatu, nolako publiko edo pribatuak ; anglosakoi,
napoleonar, ipalrameriketar ikuspegizaleak; eredu bakoitzaren
babesa eta zergatia gizarte botereetatik, hezkuntza hastapenak
eta euskal giza-emakume eredu propioak, hezkuntzaren
garapena eta aurrerapenerako urratsak, hezkuntz heziketa ( . . .)

Hizkuntzak, berez, kultura dira. Baina hizkuntza
bateko hiztunak, esandako zentzuan balioarazteko, hizkuntza
eta gizabanakoaren artean dauden giza taldeak, hizkuntza
hortan, nazio/aberri standar bati dagokion funtzio guztiak
betetzera, ezinbesteko baldintza da314 . Ondorioz, hizkuntza
baten jasotzen den hezkuntzaren balioa, hau da, ikastetxe
batek hezitzeko erabiltzen duen hizkuntzaren prestigioa, bere
erreferentzizko gizartean betetzen dituen funtzioekin zerikusi
zuzena du .

Orokorrean, 315 kultura hizkuntza baten balioa, hiru
arlok osatzen dute :
1 . oharkuntza/perzepzioa: gaurko kondaira unean

pentsamentu eta gizadi ( . . .) albistea bideratzen den
hizkuntza izatea,

2 . erabilera : bere hizkuntza ez dutenek ere ikastera
bultzatuak edo oharpen horretara murgiltzea eta

3 . motibapena, bere ondorioz sorkuntza ematen da .
Grafiko xume batez adierazita, honela agertuko zaigu :

314

	

Op.cit., Txepetx (1987a) . Un futuro . . . 81 or.
315

	

Ibidem, 83 or.
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OHARKUNTZA
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KULTURA HIZKUNTZA ORO HAR

1
BALIOA

I ERABILERA

(39 . grafikoa)

5.2 HEZKUNTZA : EREMUEN BERNORABIDEKETA ETA

5.2.1 ISURRI BERRI BATEN BEHARRA

Gure ustez, hezkuntza oro har eta euskal hezkuntza
zehatz mehatz "isurri berri" baten beharrean aurkitzen dira,316

eta ahalegin horretarako, ohizkoak diren zenbait hezkuntz
eremuen bemorabideketa aztertu beharko da :
1 . Ikasketen izatea eta joana ulertu, ezagutza / ikasketa

elkartuz, baldin eta, hezkuntza-hizkuntza bikotearen
garapena bermatzea nahi bada .

2 . Gure ikastetxean, hezkuntz egoera ezberdinak sailkatu,
erizpide eraikigarri baten ingurutik.

3 . Euskal hezkuntzaren izate balio subjetiboa hots, berataz
jabetzen direnak gune eta denboran zehar bizitzeko
ematen dioten era, eta lagunkide duen giza hezkuntzaren
balio objetiboa, hau da esperientzia eta pentsamendua
jasotzeko eta bideratzeko erak osatzen duten ikuspegia,
bereganatu behar dugu, hizkuntz talde bakoitzari,

316

	

Ibidem, (1990f) . "Patología social ( . . .)" . 44 or .

MOTIBAPENA
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dagokion hezkuntzaren behar eta aniztasun aberatsa
zainduz .

4 . EE-ren eremura eramanez, zera esan nahi du, balio eta
izatearen alorrak bereganatuz eraiki behar dela EE
zientifikoa, ikuspegi beni eta eraikigarria suspertzen
lagunduko duten ikastetxeak sortuz .

Eskola erakuntzaren EE, "kanpo baldintzen" giza
sistema atala aztertzerakoan, oro har, hezkuntzarekiko
atzeman ditzazkegun hiru multzoen izateaz ohartu eta
jabetzea, oso egokia lekiguke gure ahaleginetarako, hots :
eginkizunak, manupeak eta guneak .

Hizkuntzaren eremuan, Txepetxek 317 bereiztu eta
ikertu dituen arloan dira hauek . Guretzat, hezkuntza eta EE
euskalduna eraikitzeko balioko dizkigutenak eta bide batez,
gure ibilbiderako, erizpide nagusiak bihurtuko zaizkigunak,
hain zuzen ere.

Hezkuntzaren errealitateak (formalak, ez formala edo
formarik gabekoa) 318 izakundetze prozesuan zehar agertzen
dituen eginkizun, manupe eta guneak zeintzu diren jakitea,
EE zientzia onartu eta mugatzeko ezinbesteko baldintzak dira .
Ikus ditzagun banaka.

5.2.2 HEZKUNTZAREN FUNTSEZKO EGINKIZUNAK

317
318

Ibidem, (1987a) . "Un futuro . . ." 35-39 orr.
Op.cit., TRILLA, J. (1977) . La educación fuera . . ., 9-10 orr .
Op.cit ., RODRIGUEZ BORNAETXEA, F. (1990) . "Formarik
gabeko . . ." Aktak Hizkuntza/Hezkuntza . 140-143 orr.
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Hezkuntza formalak ematen duen giza estatusa,

hezkuntza berak, erabiltzen duen hizkuntzaren ainakoa da,

hau berriz, bereganatzen dituen eginkizunen baitan dago .

Txepetxek319 dion hizkuntzaren eginkizun

emasabelak, hezkuntzaren izatetik ulertzea, honenbestez

jabetzea da :

1 . Lehen eta behin, hezkuntzaren garapen prozesuak, "ni"

bat naizela sentiarazi behar du, gero "pentsatu" eta
"sortu" ahal izateko .320

2 . Nire talde naturala (berezko taldea) den sendia eta ni,

elkarrik sentiarazi .

3. Ni bezalako besteez ohartu eta, elkar gozatu .

4. Nire kultura inguruko berezko hezkuntza jaso, sentitu eta

pentsatu poliki-poliki autokonszienteki gara dezan .

5. Nere lehen ingurune zabalena, aberria bera, oso osorik

ulertzeko eta hobetzeko hezkuntza eraiki .

6 . Nere hezkuntza garatzeko erabiltzen dudan hizkuntza,

hezkuntza kultura eraikitzeko hedatu .

(Hizkuntzaz baliaturik eraikitzen den hezkuntza, kultura
tresna bihurtu) .

7. Nerea den hezkuntzaz, gizabidetasuna hezi . Giza talde

bati dagokion hezkuntza kosmoikuspegi batek

arruntasunez bizitzeko, hizkuntzari gertatzen zaion bezala

1 eta 5 eginkizunak ezinbestekoak, muinak, bilakatu

behar dira .

319
320

Op. cit., (1987a) 75 or .
Txepetx (1990g) . "Euskara eta irakaskuntza" . Jazten aldizkarian, 2
zk. 39-42 orr.
Op.cit ., OTEIZA, J. (1972), 133 or.
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Hezkuntza baten balioa, ez izadiaren zentzuan baizik
eta tokian tokiko gizakien arazo, iraungarritasuna eta
antolaketa lanak bideratzeko norbere giza sisteman barne
dihardun hizkuntzak biziarazteak eta garatzeak ematen du .
Jakina, hizkuntza bat baino gehiago bizi diren kultura talde
edo giza sistemetan, hezkuntzaren balio bide hori arazotsu
bihur izaten da . Askotan, elebakarrak diren giza sistematan,
bere hizkuntzan jasotzen duten hezkuntzari, behar bezalako
prestigiorik ez ematea ere gertatzen da, gehienetan eurea ez
den giza sistematik kanpo datorren eragina izaten bada ere 321 .

Honekin, zera adierazi nahi dugu, hezkuntzaren funtsezkoak
diren eginkizunak, berdinak izan arren edozein giza
sistemarentzat, honetan bizi diren hizkuntz gatazka egoerak
direla medio arazogarri bihurtzen dituztela eginkizun horiek :
gehienetan ikuspegi politiko-ideologikoa erabiltzen delako
hezkuntz-hizkuntz formala antolatzerakoan. Munduan zehar,
edonon topatzen dugun errealitatea da hau ; baina guk ez
daukagu urrutira joan beharrik arazo hori baieztatzeko, noski .

Gaur egun dihardun geopolitikaren ondorioz, hego eta
ipar Euskal Herrian, bina hizkuntz hitzegiten dira,
euskara/espainola batean, euskara-frantsesa bestean, guztira,
hiru hizkuntzen gatazka adierazten zaigularik . Baina,
hezkuntzaren alorrean, elkar bat egiten dituzten hezkuntz-
hizkuntz gunearen islada dute IKASTOLA ikastetxea, hain
zuzen ere .

5.2.3 HEZKUNTZAREN MANUPEAK

321

	

Op.cit ., Txepetx (1987a) . Un futuro . . ., 78-79 on .
Ibidem (1980).23-24 on .
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Hemen hezkuntz garapena, kultur talde baten zentzuan

harturik, bere hizkuntzaren oharpena, erabilera eta

motibapenari loturik aurkitzen da. Beraz, ondorioz, zenbat eta

eginkizun gehiago bete hizkuntzak, orduan eta manupe

gehiagotan azalduko da eta hizkuntza horretan hezitzen ari

direnak, bere izate unibertsala zein talde kultura zentzuan,

hezkuntza egokitzeko ahalbideturik egongo dira .322

Guzti hontaz ohartzea, hartueman berezi batzu

aztertzera eramango gaitu, hots : ikusi berriak ditugun

hezkuntzaren funtsezko eginkizunak, hezkuntzaren

barneraketa prozesua eta hezkuntza ikasten duten taldeen

bereizketa, hain zuzen ere guzti hau, hizkuntza, euskara,

tartean delarik.

Hezkuntz prozesuaren ondorioz lortu beharreko

manupeak, Txepetxek hizkuntzaren eremuan ikertu

dituenetatik estrapolatuz agertuko zaizkigu :

Nortasunaren adierazpena lortu .

Jendearteko lokarrien hezgarritasuna euskeraz hezi .

Lan munduko lokarrien hezgarritasuna euskeraz hezi .

Etxekonekoen arteko lokarriak euskaraz hezi .

Lurralde loturak eraiki euskaraz, hezgarritasun zentzu

eta ikuspegitik .

Nazio loturak garatu hezgarritasun zentzuatik .

Norberaren kondaira une/garai inguruaren adierazpena

euskaraz egiteko hezi .

322

	

Ibidem (1987a) . 84-89 orr .
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Gaur egun Euskal Herrian, maila ezberdinetan,
diharduten hizkuntz ereduek hauek dira : A, B eta D.323 Baina,
neurri zabal batean, "D" eredua ezik, besteak ez dute
hezkuntza euskaldun batek behar dituen funtzio eta manupeak
garatzeko bermaketarik ematen .

Euskal hezkuntza, Euskal Herrian erabat ziurtatzeko
ezinbesteko bi ibilbide urratu beharrean dago :
1 . Hizkuntzari dagokion baldintza: irakaskuntza euskaraz,

hasieratik Unibertsitateraino bermatzea, ez maila
batzutan isladaturik ager daitezken, ikasketa multzo
bezala baizik eta euskal lurraldean zehar arrunta eta lehen
aukera bezala eskeiniz.

2 . Hezkuntzari dagokion baldintza: gizarteak uste, nahi eta
ahal dituen hainbeste ikastetxe eredua zein hezkuntz mota
sortzea324

- elebakarrak, elebiduak, anizelibidunak, . . . ;
- erlijiosoak;
- laikoak ;
- experimentalak ;
- anizkulturalak ;
- ekologizaleak ;
- ekonomizaleak ;
( . . .) sare publiko zein pribatuetan zehar.
Une hontatik aurrera, hitz egingo dugu "Euskal

Hezkuntzaz", aberri zentzuan, hain zuzen ere .

323
324

Op.cit ., Hasiera zikloko . . . ( ) . Eusko Jaurlaritza . Gasteiz .
Ikus:

OTEIZA, J . (1980) . Organigrama para un Ministerio
Autónomo de Arte Vasco" . "DEIA egunkaria, 80-12-7 Bilbo
eta
Op.cit ., (1983) . QT . "prólogo", 4. arg .
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Gure hezkuntza, honelako argudiopean, norabidetzen
ez bada
1 . Orokorrean, euskal giza sistema, dagoeneko nahiko

deshezurduratua egonik ere, bere ahulezia areagotu
besterik ez du egingo, heriotza garatu nahian bezala ( . . .)

2 . Zehatzean, IKASTOLA, euskal gizartearen hezkuntz
islada, euskal ikastetxe bultzatzaile bezala sortu zelarik,
euskaldunak ez diren eredu askoren arteko aukera bat
bailitz agertu nahi da325, Euskal Herrian dauden ikastetxe
guztien "hezkuntz ikur gunea" izan beharrean. Gure
gizarteak ezin du ikastetxe eredu zein hezkuntz ereduak
bereratu IKASTOLA ez badu bere "erdigune" bezala
hartzen .

Ikastola, ez da bukatako egitasmo bat, ez bait dago
oraindik euskal hezkuntzaren benetako egituraketarik .
Gizarteak, giza sistema egiturala bezala harturik, euren
baldintza kulturala eta teknologikoa eraikitzen saiatzen dira,
edozein azpisistema delarik ere, onarturiko egitura bat lortu
arte. Gure lan honetan ere, EE-ren kanpo baldintzak deitu
ditugun arloan, horren beharra azaldu nahi dugu, eta Euskal
Herrian hezkuntzarekiko, egitura horiek orekaturik ez
daudenez, IKASTOLA abagune bezala agertzen da,
"dihardugun" hezkuntz egituraren aldaketa bidera dezaken
euskal hezkuntz egitasmo bezala, ez gatazkatzaile edo
elkarerasoa suspertu nahian, baizik eta darabilgun hezkuntz

325

	

Op.cit ., 1993/5/25 EEA/CAV eta Ikastolak .
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egiturazko aurkakotasunak atzematen lagundu nahirik, azken

finean hezkuntz sistemaren berantolaketa eraginez 326 .

5 .2.4 HEZKUNTZ GUNEAK: EE EREDU ARTEKO
HARREMANAK

Txepetxek, "ikaskuntzaren teoria" aztertzen duenean,

bere ulerkuntzaren dinamikaz ari da; hizkuntzen arteko

ikutuak ematen diren tokietan, banakoak har ditzaten

irtenbide linguistikoen erabakiaurrean, ezagutu daitezken

joerak ikertuz, alegia, hortarako egokitutako terminologi

zientifikoa sortuz .

Guzti hori, guk, EE zientziaren zentzuan harturik,

"hezkuntz gune" edo hezkuntza-hizkuntza toki bezala ikertu

nahian, hizkuntza "ofizial" bat baino gehiago bizi duten

euskal lurraldeetan, ikastetxe ereduak har ditzatezken

irtenbide linguistiko erak aztertzea nahi dugu . Ikastetxea,

gizartearen azpisistema bezala harturik, giza talde

ezberdinetatik datozen gizabanakoz osaturik dago, beraz

lehenik eta behin, banakoaren irtenbide linguistikoen

tipologiaz ohartzea beharrezkoa dugu .
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Op.cit., Txepetx (1992a) . "Las lenguas vistas desde la historia . . ."
Ikus "egitura-abagunea" 132 or.
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Hizkuntz
ulerkuntzaren
dinamika

Banakoarekiko
tipologia

IKASKUNTZEN TEORIA

Hizkuntz
irtenbide
ezberdinak

TERMINOLI
ZIENTIFIKOA

(40 . grafikoa)

EE eredu eta hezkuntz oreka Euskal Herrian hizkuntz

orekaren baldintza berberak bete eta egokitzetik etorriko dira .

Gainera euskal hezkuntza eta euskararen arteko zerikusiak,

EE-ren zentzuan, euskararen izate eta egoeraren kontzientzia

hartzetik datoz, eta hau martxan jartzeko, hizkuntzen

ikaskuntzen teoria ezagutzea ezinbestekoa da. Ahalegin hau

urratzeko berriz, hizkuntzaren jabekuntza eta ikaskuntza

baldintzak327 versus hezkuntzarenak, zeintzu diren jakin

beharko ditugu . Ondorioz, euskara eta euskal ikastetxearen

Ikastetxearen
izatea eta
dinamika

Ikastetxe
ereduak
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Ibidem, (1987a) . Un futuro ( . . .) I. zatia 33-105 orr.
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arteko lotura, gure hizkuntzak bizi duen egoerak baldintzatzen
digu, alegia .

Txepetxek dio, hizkuntzak, oinarrizko hiru ibilbide
osatzetik, jaso eta ikasten direla: motibapena (M) ezagutza
(E) eta erabilera EE multzoak, osatzetik hain zuzen ere .
Honela adierazten digu grafikoki 328 :

A

(M)

	

(E)

	

(ER)

(41 . grafikoa)

Beraz, edozein hezkuntza eredu garatu nahi duen
eskola erakuntzak, (M)/(E) eta (ER)ren izateak ezagutu,
menperatu eta jorratu beharko ditu . Alderantzizko norabidean,
elkar eraikitzen diren bi eratako hizkuntz ikasketak osatzen
ditu ibilbide honek : (A) eta (B) .

(A) ibilbidea "lehena" edo "goiztiarra" bezala
ezagutuko dugu, non hizkuntz -guretzat berriz euskal
hezkuntz- ahalmena suposatzen du, eta bere ezaugarriak
hauek lirateke :
1 . erabileratik hasi eta motibazioruntz doa,
2 . jasotzen diren hizkuntzak edo hezkuntza,

gizabanakoarekiko balio du,

B
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Ibidem, "Diagrama n° 1", 36 or.
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3 . gizarteratze prozesua hobeki bermatzen laguntzen du,
hizkuntz gune edo hezkuntz gune hauek geroz eta, giza
nortasun gainezarri zabalagoetan sararazten duelarik
gizabanakoa.

(B) ibilbidea berriz, motibaziotik erabilera garatzen
den hizkuntza edo hezkuntza da, prozesu honen balioa
gizartearentzat da eta aldez gizabanakoratzea suposatzen du
non, norberak ematen bait dio zereginak hizkuntza edo euskal
hezkuntzari, zeregin horien hedapena, nahi, arrazoi eta
interesak bultzaturikoa da .

EE eremua eramanez, Euskal Herrian zehar bi motako
ikastetxe, eta honekin batera, bi motako hezkuntz eredu
nagusi bereizten dira: (B) eta (K).

(B) eredukoak hezkuntza "bertako" edo "lehena"
egiteko antolatzen direnak dira eta (K) eredukoak aldez,
hezkuntza "berantiarra" edo bigarrena" eta beraz,
bertakotasun zinu gabekoa egiten duten ikastetxe multzoarena
dugu. Ikus dezagun nola agertzen zaigun grafikoki dioguna :
IKASTETXE

(B) "Bertako" eredua
(K) "Kanpoko" eredua

HIZKUNTZA
(B') "Bertako" hizkuntza
(K') "Kanpoko" hizkuntza
Alde batetik, edozein EE-ren hizkuntz/hezkuntz

ikasketa bi eredu nagusitan eratua azaltzen zaigu, eta bestetik,
euskal lurraldean diharduten hizkuntzak hiru izan arren, bat
da bertakoa bakarrik, euskara alegia .
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5.3 ERAKUNTZA: HIRU URRATS

EE-ren ikuspegitik, esperientzi adierazpen

autokonszienteaz jabetzea zerbait urrats atzematea esan nahi

du .

Hezkuntzaren oinarrizko adierazpena ingurune zehatz

eta aldi berean munduko beharretara egokitu nahi bada, giza

garapenaren funtsa, hau da, gizabanakotasun eta

gizatasunaren garapena ahaztu gabe . Mundua aipatzen

dugunean, ez dugu esan nahi, hezkuntza dihardun mundura

egokitu behar denik, baizik eta gizabanako zein taldeen

biziak, "naturazko sistemaren oreka" norabidean, egokitu zein

beharrezko iruditzen zaien mundua sortu behar dutela

ahalegin honetara bideratuz hezkuntz ekintza .

5.3 .1 ESKOLA ERAKUNTZA ZIENTIFIKOAREN JABEKUNTZA

EE-n parte hartzen duten osagai guztien izateaz jabetu,

eta diharduten paradigma teori errealak ezagutzean datza .

Dagoeneko esaten ari garena, gure lan honen lehen eta

bigarren zatietan urratuta dugu neurri batean, baina bere

sakontasuna menperatzeko eta euskal EE zientifikoa

eragiteko, Txepetxen teoria hezurduratzen dituzten hiru

elementuen hots329 : motibapena, ezagutza eta erabileraren

izatea ezagutu beharrean gaude, jarraian, EE-ren edukietara

estrapolatuz eta guk diogun "Hololinguistika" eta Eskola

erakuntza" hartuemanen ezinbestekotasuna frogatuz .

329

	

Ibidem, 35-36 orr .
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Horretarako EE zientifikoaren ikuspegitik zehazten saiatuko
gara :
a) MOTIBAPENA: euskal eskola sortzeko nahi, arrazoi eta

interesak,
b) EZAGUPENA: bere eginkizunaz onartzeko ahalmena,
d) ERABILERA: edozein kondaira gune zehatzetan,

hezkuntz elkarteen parte hartu beharra .
Txepetxek, hizkuntzarekiko ikertzen dituen elementu

horien adierazpena, EE zientziatik aztertuta honela litzateke,
baina hizkuntza eremuan gertatzen den bezala, "motibapena,
ezagupena, erabilera" multzoaren norabidearen arabera, bi
eratako EE ereduak bultzatu eta garatu ahalko dira :
1 . BEREZKOAK (naturalak) : hemen, gizartea edo

ingurunea da eragile, ikasleak "erabilera, ezagupena-
motibapena" ibilbidea garatuko dutelarik .

2 . BURUTZAPENEZKOAK -(zuzenduak) : gizabanakoen
eraginagatik, hezkuntz elkarte zehatz bat osatu eta
antolatzen dute, motibapena erakarri, ezagupena lortu eta
erabilera irabaziz, gizartea eurengandik proiektatzen dute .

5.3.2 ESKOLA ERAKUNTZA EREDUAK EDO HEZKUNTZ
ELKARTEEN IZATEAK

EE eredu arteko berdintasun eta ezberdintasunak
arakatzea eskatzen du esperientzi adierazpen
autokonszienteak, eta hau berriz, hezkuntz elkarteen izateaz
arduratzea litzateke .

EE eredu nagusiak bi eratakoak dira :
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a) erakuntza mota "lehenak", gizartean diharduten erakuntza
inguruneko aldagai burokratiko eta soziopolitikoak batik
bat330 susperturik, sortu eta antolatzen direnak dira
hauek, azken baitan "erabilera" ziurtatzeko egiten den
ahalegina delarik . Berez, gizarteratze prozesua bideratzen
du, gizabanakoa, gizarteak altxatu dituen erakuntza
horien bidez, geroz eta hezkuntz gune zabalagoetan
ibiltzeko bidea eskeintzen dio .

b) erakuntza mota "bigarrenak" . Funtsean, besteak beste,
erakuntz inguruneko aldagai bereziaren bidez eurek
sinisten duten EE motari, "erabilera" alorrera iritsi nahian
bideratzen dute erakuntza gizabanakozale prozesua
suposatzen du . Euskal Herriaren eremutik, "ikastolen"
esperientzia dugu aztergai, naiz eta berez, erakuntza
eredu hau "naturazko" euskal gizartetik, ez eta
"egoerazko" batetik begiraturik erakuntz "lehenak"
izango lirateken .

5.3.3 ESKOLA ERAKUNTZA ETA NAHIKOTASUN MAILA

Hezkuntzaren izatetik isurtzen diren beharrak,
orokorrak zein zehatzak edo tokian tokikoak izanik ere, eta
EE eredu ezberdinetan ematea egon arren, egitura egoki eta
garapen zihurra bideratzen ari direla jakiteko, zenbait
baldintza betetzea eskatuko zaie, hots: EE eredu batean,
hezkuntz garapena eraikitzea "motibapena (M), ezagupena
(E) eta erabilera (ER)" ibilbideak "nahikotasun maila"

garatzen ari direla esan nahi du, EE-ren hizkeratik esanda,
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Ikus II . zatia, 2.4 .2 eta 2.4.3 azpiatalak .
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ikastetxea eta gizartearen arteko zerikusiak egoki garatzen ari
direla, alegia .

Ikastetxe batek bere gizartearekin osaturik egoteko,
norberarekiko eta gizartearekiko osatua egon behar dela
genion331 , eta honetarako ezinbestekoak ziren bi motako
eginkizunak osatu beharrean zegoen ikastetxea : ikasleen arlo
afektibo eta efektiboak .

Honen ondorioz, esan dezakegu, ikastetxeak lantzen
dituzten hezkuntz ikuspegi ezberdinak erabilera
hunkikor/eraginkorik lortzen ez badute nolabaiteko hutsunea
adierazten ari zaizkigutela, edo Txepetxen hitzetan
"nahikotasun maila" desegoki bat, hain zuzen ere .

"Nahikotasun maila" garapena eta aurrerapena
bermatzen duen baldintza dugu. EE zientifiko baten kanpo eta
barne baldintzak harturik, bakoitzaren maila edo urrats
ezberdinek eraginkorki ez erabiltzea suposatuko du, hots : giza
sistema propioa ez duen hezkuntz sistema lantzea edo
ikastetxe bateko azpisistemak bete behar dituzten motibapen-
ezagutza-erabilera multzoetan, hutsune eta elkargarapen eza
ematea. Aldez, "nahikotasun maila" erakuntza mota honetan
eraginkorki garatzea, EE-ren izatea, bapateko erabileran
bihurtzea suposatzen du, euskal hezkuntz kontzientzia eta
behar duen EE zientifikoa sortzeko ikuspegia barneratuz .

Azter dezagun "EE eta nahikotasun maila" Euskal
Herrian ditugun ikastetxe ezberdinetatik :
1 . Ikastola
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Ikus I. zatia, 3.2 azpiatala .



334	 JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN

Ikastola, motibaziotik-erabilerako norabidean sortu eta
egituratu den EE eredua dugu . Bere kanpo baldintzak
azterturik, berehala bi motako egoerak atzeman ditzazkegu :

1 .1 Ikastolaren hezkuntz elkartea harturik, gizarte
euskaldun bateko partaide bezala, euskal giza sistemaren
kulturazko oinarri eta funtsa den euskera, bere hezkuntz
ikuspegi pedagogikoa garatzeko eta hezkuntz formalaren
barne, hezkuntzaren errealitatea (formala, formarik gabeko
eta ez-formala) ahalik eta osoen jabetzeko, bitarteko tresna
bakarra eta zutabezkoa da .

1 .2 Baina Ikastolak, gure lurraldean diharduten
hezkuntz sistemetara egokitu beharrean daude, beraz
eraginkorki, ezin dute euren hezkuntz asmo osoak, euskal
giza kulturatik dario direnak, ingurune teknologiko euskaldun
batean egokitu. Hau horrela izateak hunkikortasunezko arloak
garatzeko nahiko motibapen eta ezagutza maila lor daiteke,
baina erabilera urratsak bermatuko luken "nahikotasun maila"
kolakan geratzen da, oraingoz .

Honek adierazten diguna, hau besterik ez da: EE
eredua den Ikastolaren xedea, ez dela bere jatorrizko
gizartearekin erabat osatu, bien artean lokarria den
hizkuntza/hezkuntza ez dela maila guztietan onartu alegia .
Edozein hizkuntzak, bizi iraun eta garatzeko propioak dituen
eginkizunak bermatu behar ditu, baina hauek betetzen ez
badira hizkuntza batek, berak, nahi ez dituelako gertatzen,
baizik eta hizkuntzatik kanpoko, egitura sozialak areagotu
duten egoera adierazten du soilik,(. . .) ordez gure kasuan
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"euskara duintzeko, iraina suspertu duen egoera sozialaren
arruntasuna lortu behar da" 332 .

Gure herrian, diharduten hezkuntz sistemak, EE-ren
ingurune teknologikoa deritzoguna, 333 ez dute behar adina
bermatzen, ezagutzaren urratsa, ikastolatik kanpo
ezagutaraztearen garapena galerazten delako, hain zuzen ere .
Aldez, ikastetxearen edo ikaslearen erru hutsa bezala hartu
nahi da, gehienik ere sendien akatsa dela esanik . Baina,
aurreko une horietan halako arazoak agertzea bat da, eta arazo
honen izatea, esaten duguna baino/esaten dena baino, askoz
ere sakonagoa eta zabalagoa dela ikusaraziko digu EE
zientifikoaren teoriak .334

2 . Publiko-pribatu ikastetxe motak
Dagoeneko azaldu dugu, eskola eredu hauen ezaugarri

eta zenbait berezitasun, baina "nahikotasun maila" euskal
hezkuntzarekiko aztertzerakoan, biak, publiko zein pribatu
ikastetxeak, norabide berdineko bi ibilbide osatzen duten EE
ditugu .

Gure gizartean ezagutzen ditugun publiko-pribatu
ikastetxeak, "egoerazko" ez "naturazko" erabileratik-
motibazioruntz sortutako norabidean antolatu diren EE
ereduak dira; eta EE zientifikoaren teoriatik aztertzen
baditugu, diharditugun EEIT-aren tresna den "Hezkuntz

332

333
334

Op.cit., Txepetx (1989a) . Actas . . . "La teoría social . . ." : El túnel o
el discurso de la desigualdad y la situación minoritaria. 693-697
orr .
Frantzia eta Espaina estatuetako hezkuntz sistemak.
Op.cit., Txepetx-SIADECO & . . . (1993-94) "GEROA GAUR . . ."
FISHMAN, J .A. (1990) . "Eskolaren mugak hizkuntza
biziberritzeko saioan" . Euskal Eskola Publikoaren Lehen
Kongresua . Gasteiz/Vitoria : Eusko Jaurlaritza. I Tomoa, 1. arg .
190-196 orr.
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sistemak" eta honen atzean dauden EEIK "giza sistemak"
onartu eta kolokan ez jartzeagatik bereizten dira, beraz
hezkuntz sistemak diotena, ahalik eta hoberen betetzea da
euren kezka nagusia . Eta ondorio zuzena, hezkuntz
eraginkortasunaren zinuak egoki betetzen badituzte ere,
bertara hurbiltzen diren gizarte bezero edo "guraso-ikasle-
ingurunei", arlo hunkikorra dilin-dalan garatzearen hutsunea
atxiki dezaiekegu, beraz "nahikotasun maila" orekatua
dutenik, ezin esan.
3 . EE ingurunearen nahikotasun mailaren ezaugarriak

EE ingurunearen ikuspegitik aztertu ezkero
"nahikotasun maila" egoera, esango genuke bere bi kanpo
baldintzak, EEIK eta EEIT dituzten hiru aldagaien bidez
neurtu edo atzeman dezakegula, hots : aldagai burokratikoa,

soziopolitikoa eta berezia335 . Ikastetxe batek, bere gizarte
ingurunearekin mantendu ditzazken hartuemanak, aipatutako
aldagaiak zehaztu eta kontrolatzen ditu . Beraz, hauetariko
bakoitza aztertzen badugu EE batetik, berehala atzeman
dezakegu "nahikotasun maila"ren egoera, eta esan behar dugu
ez dela bere izatea bermatzen, hain zuzen ere . Euskal
hezkuntza aldarrikatzeko, sortu zen EE Ikastetxea eredua den
ikastolarentzako .

Aldagai burokratiko zein beste biak izan behar duten
lokarritasuna ikastetxearekin, joan etorriko gezi batek
ordezkatu behar luke, eta horrelakorik ez da gertatzen .
Ikastetxeak, aldagai burokratikoak "bideratzen" duena bete
beharrean dago, nahi ta nahiez, eta aldez ikastetxeak
zuzentzen dizkion eskakizun, ikuspegi, berezitasun, uste,
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Ikus II . zatia, 2.4 .2, 2 .4 .3 eta 2.4.4 azpiatalak .
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kezka e.a ., gutxitan kontutan hartu ahal izaten ditu. Beti ere,

gure inguruan gertatzen dena esaten ari gara, ez beste gizarte

batzuetako EE inguruneetan ematen dena. Aldagai

burokratikoaren eraginez EE hezkuntz administrazio menpe

egotea suposatzen badu, hau da administrazio zentraletik

isurtzen diren egokitzapenen menpe egotea bada, non

hezkuntzari buruzko arautegi orokorra ziurtatzea, hezkuntz

politika-hezkuntz sistema eta hezkuntz legislapena

betearazteaz ulertzen delarik ( . . .) esan nahiko du, gure euskal

gizarteak, hezkuntz egitura eta sare propio baten jabe ez den

neurrian, nolabaiteko "nahikotasun maila" hutsunea

adierazten digula.

Ikastetxe eta erakuntz inguruko aldagai burokratikoen

artean garatu beharreko helburuak, zentzu zientifikoenean

hartzen baditugu, aurreuste politiko eta geopolitikoek

benetako garapena eragozten dutela esan dezakegu. Gaurko

administrazio edo hezkuntz administrazio egoeran, gure

hezkuntza eta hizkuntzaren garapen osoa bere euskal

gizartearen ikuspegi eta izatetik ezin dira bideratu .

Ikastetxe euskalduna, aldagai soziopolitikoaren

izatetik aztertzen badugu, berriro ere "nahikotasun maila"

desegokiekin topo egingo dugu . Hala nola, aldagai honen

langaiak diren :

- hezkuntz sarearen antolaketa ;

- eskola eredu bakoitzaren egitura ;

- hezkuntz ereduak ;

- EE zientifikoaren egoera eta etorkizuna ;

- hezkuntza eta demografia ;

- hezkuntza eta teknika;
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- hezkuntza eta ekonomia ;
- ( . .)

ez dira behar bezala egokitzen, ez EE euskalduna den Ikastola
egitura osotik nahi ez delako, baizik eta Euskal Herrian
dihardun "egoerazko" giza politikagatik, hain zuzen ere .
Ondorioz
a) behar den motibapena, ezagutza eta erabilera arloen

"nahikotasun maila" garapen oso gabe geratzen dira, eta
b) gehienetan ikastetxe hauetatik egiazko ez den desoreka

eta desatsegintasun hatsa sortzen da gizarteari .
Aldagai soziopolitikoak hartu behar dituen hainbat

erabaki garrantzitsu edo zenbait argudio lantzerakoan,
onenean ere, ikastolak, gure herrian dauden beste edozein
ikastetxe eredu eran hartzen ditu euren izate eta asmo sakonak
kontutan hartu gabe, ( . ..) baina aldagai soziopolitikoaren
arduradunek, j akin badakite bere ezaguera eta ekintza maila bi
eremu arduradunak ikertu eta aztertzetik egituratzen dela,
hots :
a) hezkuntz edukiak eta soziopolitika, eta
b) pedagogia soziopolitikaren nolatasuna hezkutzen

aztertzetik . Bistan da, honelako baldintzarik betetzen
euskal gizarteetako hezkuntz arduradun hezkuntz ardura
buru zein sail ugarietatik ez dela .

Eta erakuntza ingurunean dihardun, aldagai berezi edo
hezkuntz elkarteek osatzen duten errealitate ezberdinen
araberako hartuemanak, ikastola ereduekin, "nahikotasun
maila" egoki gabe bizi direla ere esan behar dugu ; baldin eta
euskal hezkuntzak behar duen hedapena, izatea nahi bada
gure herriaren demografia, lehengoz, eta tokian tokiko
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gurasoen jatorri, statusa, harremanak, hezkuntz elkarteak,
bizikidetza, herritar-iritar osaketaren beharrak ondoren, e.a.,
egokitzetik etorriko da .

Grafikoki esanda

BAI: (EE) Kanpo baldintzen "nahikotasun maila" orekatua .

EZ: (EE) Kanpo baldintzen "nahikotasun maila" desorekatua .

(42 . grafikoa)
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EE zuzenduak edo burutapenezkoak deritzogunak,

euren motibapen "aurre urratsean", "nahikotasun maila"

adierazten dute, ikastetxe bat eratzera bultzatuz. EE mota

hauen, "erdiko urratsak" berriz, oharpenaren "nahikotasun

maila" adierazten digu, erakuntz ezagumendu sendoak lortuz,

erabilera eraginkorretara bideratu eta hezkuntz erabaki

guneetara egokituz, edo beste EE-k gozatzen duten hezkuntz

guneen menperaketa eta garaipena garatuz. Azkeneko urratsa

berriz, lortutako aurrerapenari eustean datza, jaso diren

oharpena eta motibazioa erabilaztea eta bizitzea .

EUSKAL EE ZIENTIFIKOAREKIKO
- MOTIBAPENA

eta
- OHARPENA

ERABILERA

(43 . grafikoa)

EE ELKARTEAREN
ERREALITATEA
Bizi
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6. ATALA

6. ESKOLA ERAKUNTZA HOLOLINGUISTIKOA

6.1 IKUSPEGI OSAGARRIA

6.1.1 BALIO ETA IZATEA : OBJETIBITATE-SUBJETIBITATE

BALDINTZAK

Txepetxek336 dio, "hizkuntz gatazka" aztertzerakoan
ezin garela bere eremutik at geratu, bertan murgildurik eta
bere legeen eraginpean bait gaude . "Objetibitatea",
behatzailearen desagerketa eta "subjetibitatea" behatzen ari
den gauzaren ezabaketa bezala, ulertzeak oharpen zatituaren
bi aurpegiak besterik ez dira . Aldez, aldiberean, errealitate
baten bi aurpegiak kontutan hartzen dituen ikuspegia, izan
daiteke bakarrik osoa .

Euskal EE mundua aztertzeko, ikuspegi oso baten
beharra dugu; beraz goiko ildo hori ongi tajutu eta ulertzea
komeniko zaigu.

EE-ren izatea, hizkuntza batena bezalaxe, bi ikuspegi
edo ardatzek osatzen dute :
a) bere berezkotasuna (objetiboa)=OBJETUA, non

esperientzi eta asmoak bideratzeko eta jasotzeko leku
aproposa bezala agertzen den, eta

336

	

Op.cit., (1987a) . Un futuro . . . 172-178 orr.
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b) bere izatea (subjetiboa)=SUBJETUA, erakuntzako
hezkuntz elkarteak, hutsune ezberdin eta denboran zehar,
izateari eraketa berezi bat eskeintzen diote .

Beraz, bietariko ikuspegi bat, bere kabuz eta bestearen
bizkar emanez erabiltzen bada, osagarritasunaren ordez,
desosagarritasuna bultzatuko da .

Adibidez, EE den Ikastola, objetu zoragarri, ondare
paregabe, guraso talde batzun mirari ( . . .) bezala ikus daiteke,
baina, bere balio subjetiboaren bermatu beharra erlazionatu
gabe, hau da, (ikastola altxatu dutenen helburua, berezko
gizarte sendoaren nahi eta eskubide berberakoak, hezkuntza
euskaraz, bere osotasunean bersortu eta igorri ahal izateko,
erakuntza mota honek, beste batzuren artean, gune trinko
osatzen dutela ikusi gabe .

Aldi berean, ikastetxe bat subjetiboki interesa daiteke,
bere izaerari dagokionetik ikasle berriak erakarriz eta hauen
bitartez hizkuntzari eginkizun berriak sortuz, baina honen
garapena benetakoa izateko ikastetxea altxatu dutenen giza
sistemaren barne isladatzen diran nahi eta eskubi objetiboen
menpe, zein, mugaturik egon beharko da . Adibidez, Nafar eta
Eusko Jaurlaritzek zein Akitaniako hezkuntz ordezkariek
egiten dutena, egi erdia besterik ez da . Administrazio
hauetatik, euskaraz ikastearen apostua azaltzen dute337, . . .

337 Prentsa iragarkiak :
a) "El gobierno de navarra reedita su campaña informativa y de
promoción del vascuence en la enseñanza : la linea de euskera tiene
cada año más alumnos en Navarra ." DIARIO DE NOTICIAS
egunkaria. Iruñea, 1994/4/20, 22 or.
b) "Apta para todos los públicos" . Eusko Jaurlaritza. Gobierno
Vasco. EL MUNDO egunkaria . 1994/5/10, 9 or.
d) Ipar Euskal Herriko ikastolak Elkarte kontratuaren bidea
aukeratzekotan dira ." EGUNKARIA egunkaria . 1993/10/24, 10 or.
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baina alde subjetiboa besterik ez dute erabiltzen, euskarazko
irakaskuntza : ikastola eta ikastetxe publikoetan egin daitekela
diotenean inongo hedapenik eman gabe ikastetxe pribatuetara,
hots, "colegios privados" edo "collèges" .

Euskal Herrian, beste edozein herrialdeetan bezala
ezin da onartu, bertan finkatuta dauden EE eredu ezberdinei,
atzerritar hizkuntzaren bat oinarritzat dutenek salbu, hau da
alemandar, frantses, ingles, español, ( . . .) ikastetxeei ez ezik,
bertako hizkuntza den euskeraren bidez, bakoitzak gogoko
duen hezkuntz mota garatzeko tresna edo lanabes bezala ez
erabiltzea . Hau horrela bideratzen ez den bitartean, gure
herrian bertan euskaraz hezitzea, inglesez edo alemanez
hezkuntza jasotzea adina izango da, orain arteko guztiak
irtenbide subjetibo edo itxuratxuak besterik ez direlarik, edo
bestela gogoratu ditzagun zenbait egoera
1 . Euskal Herrian zehar, ez dago "hezkuntz legedi" bat edo

bakarra .
2 . Hezkuntz politikaren bidez, botere kuntxu hutsa duten

hezkuntz eskuhartzeak dira nagusi .
3 . Arazo larriena ez bada ere, guk geuk sortutako Ikastolak

bi "hezkuntz sistema" agiri ezberdinetan diharditugu .
4 . Hizkuntz politikaren aurreusteak gurea ez diren

hizkuntzak babesteko eginak diote .
Oro har gure herriko hezkuntzak, eta zehazki euskal

irakaskuntzak honelako argudiopean irauten du :

"Negoziaketaren bidez ikastolen onespena" Frantzia Estatu
mailako Hezkuntza Nazionala" ( . . .) EGUNKARIA egunkaria
1994/5/8, II or.
DELOBEL, Th . (1993) . "Elebitasunak hamar urte Eskola
Publikoan" . EGIN egunkaria . 93/2/25, 7 or.
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erdera eta hezkuntz erdaldunaren "objetibitatea" euskara eta
euskal hezkuntzaren "subjetibitaterako" .

Euskaraz hezitako ikasleak, bere baldintza
subjetiboetatik ohartzen da hizkuntzaz, eta horiek kili-kolo
badaude, hau da bere izate bereziakiko, gune denboran zehar
onarpenik sentitu eta ikusten ez badu, bapatean, funtsezko
balioengan motibapena galdu eta mesfidentza sortzen zaio .

Egoera hau, oso argi agertzen da, gure ingurunean,
gutxitzen ari dela esan badezakegu ere, oso salbuespen eta
egoera berezietan ematen bait da. EE zientifikoaren ikuspegia
utzi gabe, begi bistakoa da objetibitate-subjetibitate dimentsio
honen beharra, eragin soziopolitiko eta burokratikoak
sortutakoa dela, ez eta, euskara beraren ezintasun edo ahal
ezinagatik.

Euskal Herrian, euskaraz hezi eta irakaskuntza
euskalduna hedatzearen berantolaketa zenbait errealitate
ezagutu eta jabetzetik etorriko da :
1) "Osagarritasunaren zentzua" :
Euskal gizartean bizi diren eta iraun nahi duten ikastetxe
orok, euskal hizkuntzaren aldeko apostua egin behar dute .
Ondoren, bakoitzak, bere hezkuntz uste eta abiapuntuak ongi
finkatu eta gizarteari eskeiniz, beste ikastetxeekin batera,
osagarritasunaren ildotik aurrera egin ahalko dute .

Dagoen "egoera" ez da egokia diogun bereskurapena
lortzeko, baina guztien beharra dugu eraketa eraginkor eta
sentiberatasunago bat lortzeko, zeren eta euskal hezkuntzaren
eskubidea egiarazteko bizi dugun EE banaketak, ez du balio .
"Osagarritasun" bidea urratuz eta bere legeetara atxekituz,
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ikastetxeen bidez euskarak eta euskal hezkuntzak behar duten
ikuspegi eta baldintza objetibo/subjetiboak gara ahalko dira .

Osagarritasun ikuspegia garatzetik sortzen den
errealitate berri hau, hezkuntza formala ematen den izakunde
mota guztietan ezarri beharko da : haurtzaindegietatik
-Unibertsitateraino, eta lehen euskal izakundetza erratu duen
"ikastola" mugimenduaren ingurua, euskal hezkuntzaren
ordezkari nagusi bezala onarturik bere hezkuntz kide diren
ikastetxe ezberdinen arteko "osagarritasuna" lortu beharko
dela esan nahi du, baldin eta dioguna lortu nahi bada ; guztiak
"bertakoratze" norabideruntzeko abiadura hartuz .

Egia da, azken hamarkada honetan euskal EE-gintzan
aldaketa eta egokitzapen batzu eman direla, baina beti ere ez
dira baizik eta "aukera" edo egoerazko ikuspegitik bezala
aurkeztu dira, eta euskal gizartean, bertako hizkuntza
hezkuntz sare orokorrean bihurtzea ezin da aukeratzat hartu,
derrigortzat baizik . Ikusi behar dena zera da, nola "osatu"
errealitateruntz eta eskubideruntz, gaurko EE eredu
ezberdinen "egoera", hain zuzen ere :

haurtzaindegi ;
ikastolak ;

. centres publiques ;
colegios publicos ;
colegios privados ;
colleges ;
lanbide eskola ;

( •)
Unibertsitatea .

2) "Osagarritasunaren helmuga" .
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EE artean eman beharko den osagarritasunaren
helmugak jakia, euskaraz hezitzearen helmugak jakitea
suposatuko du :
2.1 Euskal giza emakumearen objetu-subjetu edo balio-

izatearen jarraipena zaindu eta gordetzearena da. Honela
beste giza talde guztien oreka bermatzen delarik .

2.2 Euskal gogaiera edo asmo, esperientzi eta giza ekintza
eraginarazteko balio duena .

2.3 Ikastetxe talde egituratuen bidez, ikasleak dituzten trebezi
bereziak garatuko dituzte, aldi berean euskal pentsakera,
esperientzi eta giza ekintza eraginez.

2.4 Ikastetxe bakoitzak, bere giza sistema inguruko kultura,
sakonki menperatu behar du . Ondorioz, ikaslearen
berezko izatea zein bere giza eta hizkuntz taldearen
lehena, oraina eta geroa uztartzeko eta egungo
beharretara egokitzeko, bertako giza tankeratik
aldenduko ez den giza/emakume eredua lortzen saiatu
behar dira .338 Eta horretarako ezinbestekoa da bertako
hizkuntza, ikastetxe eta ikasleen artean elkar osaketa bat
ematea hots, ikastetxeak euren izatea garatzeko behar
dute hizkuntza eta ikasleak berriz hizkuntzaren bidez,
duen ahaltasun eta trebezia izan izateko .

2.5 Hezkuntza euskaraz emateko sortu diren ikastetxeen
helmuga, ez da euren balio goraipatzearekin hedapen
objetibo arrunta eginekin bukatzen, baizik eta honezaz
gain hauen izatea benetan erabilerazten utzi eta
bideratzearekin .

338

	

Op.cit ., OTEIZA, J. (1972) "Un modelo de ( . . .)" .
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Gure herrian zehar ditugun ikastetxeak, oro har, elkar
lanean aritu behar dira, euren balio (objetu) eta izate
(subjetu)aren arteko, behin betiko oreka bilatu eta eskeini
arte .

6.1.2 EE OSOAREN BI IBILBIDE NAGUSIAK.

(A) "LEHEN ORDEKOAK" edo "erabileratik-
motibazioruntz" antolatu direnak, eta
(B) "BIGARREN ORDEKOAK" edo "motibaziotik-
erabilerara" altxatu diren ikastetxeak .

"Nahikotasun maila", ikastetxe eredu bakoitzaren
izatea, eraginkorki garatzea suposatzen du, ondroioz EE
zientifikoa barneratuz eta EE eredu zehatz baten kontzientzia
sortuz .

Bai (A) zein (B) ibilbidean eratu diren EE-k,
"nahikotasun maila" honetan, hutsuneak agertzen dituzte, arlo
ezberdinetan badira ere, eta EE zientifikoaren ikuspegia
erabili ezkero, hauxe esaten digu : ikastetxeen barne eta kanpo
baldintzen arteko osagarritasuna ematen ez delako gertatzen
dela, hain zuzen ere .

Horrexegatik, EE ikuspegi autokonsziente batetik
ulertu nahi ezkero; Euskal Herrian, euskal hezkuntza garatuko
duten ikastetxeak, aztertu ditugun hiru urrats horiez gain,
beste baten beharrean aurkitzen dira, hots,
"osagarritasunaren" urratsa .

Non, EE eta hololinguistikaren ezinbestekotasuna
frogatu nahirik, hiztun, hizkuntz elkarte eta hizkuntza-
gizabanakoa eremuei loturiko Txepetxen teoria, Eskola
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erakuntza Hololinguistikoaren : erakuntza-hizkuntza-

hezkuntza eremu edo alorretara estrapolatuko dugu, honako

izkurri hau erabiliz EEH, hain zuzen ere .

EE-ren barne zein kanpo baldintzak osatzen dituzten

elementu guztien arteko harremanak, osagarritasun zentzua

behar dute, baldin eta euskal hezkuntza formalaren hedapena

"nahikotasun maila" egokiz garatu nahi bada eta EEH-k, hori,

posible dela demostratzen digu. Beraz, urrats hau, EEH-ren

adierazpen autokonszientearen esperientziaz jabetu,

menperatu eta berosatzen lagunduko digun oinarrizko

aurkikuntza dugu: euskal gizartean ditugun EE eredu

nagusien arteko osagarritasunaren egiaztapena, ziurtatzen

alegia. Grafikoki honelaxe adieraz genezake dioguna :

(A) IBILBIDEA

(44. grafikoa)
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(45 . grafikoa)

(46 . grafikoa)

(EEH)ren irudia

(B) IBILBIDEA

(AB)(BA) IBILBIDEA
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6.1 .3 IBILBIDE OSOAK GARATZEAREN ONDORIOAK EUSKAL

GIZARTEAREN "GIZA SISTEMA"REN IKUSPEGITIK

EE eredu nagusiak bi ibilbide garatzetik antolatzen
badira ere, (A)/(B) edo "lehen eta bigarren ordekoak" alegia,
euskal EE-ren zirkuitoa bat izan behar da: (AB) edo (BA)
ibilbide osoan ziurkuitoa, edonongo giza talde egituratu eta
garatuen erara, hain zuzen ere .

EE zientifikoaren bi ibilbide osoak (AB)/(BA)
garatzearen ondorioak hauetxek dira :
1 . Hezkuntza euskaraz, ibilbide osoan geratzearen

errealitatea, hezkuntz elkarte edo euskal gizarteko EE
inguruneko aldagai berezitik eratu eta antolatu diren
taldeen ahaleginei esker "ikastola" izeneko ikastetxeei zor
zaie. Gure gizartearen ikuspegitik "izate edo errealitate
"indibiduala" duen hezkuntz garapen bidea dugu .
Euskal gizartearen jomugatik, (AB) ibilbidea osatzen
duten ikastetxeak ditugu ikastolak, hots : hasieratik bertako
kultura, bapatekotasunez erabiltzeko sentitzen duten
beharrak, ikastetxe bat eratzera bultzatzen dituzten
hezkuntz elkarteen eraginez sortutakoak dugu . Hauek,
naturazko antolamendu honen ondorioz, hizkuntz
erabileraren kontzientziak motibatuz, abiapuntutzat
hartzen dute, garaturiko kultura erabilerak adierazi eta
bideratzea lortuz, EEH lehenak bezala bereziko
ditugularik .

2 . Bestalde motibazio indibidual eta sozialaren eraginez,
dihar ditugun hezkuntz administrazioei, oro har 339 ,

339 Nafarroan /EEA/ Iparraldean .
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euskarazko irakaskuntza lerrorik ez zuten ikastetxe

publiko ugarin zein hainbat pribatuak, hezkuntza euskaraz

emateko, ikastetxeak berantolatu beharraren kezka eta

aldarrikapena bideratu dute, (BA) EEH-k sortuz :

a) Eremu euskaldunetako, herri edo aran euskaldun

elebakarretan zeuden "eskola nazional / écolè

publique" deiturikoetan eta erderazko hezkuntza

soilik, ematen zenetan orain euskara hutsean

ematea igaro dira . . . .

b) Eremu euskalduntzat jotzen diren horietako,

zenbait herri edo aran elebidunagoetan, hau da bi

hizkuntza -gutxienez- erabiltzeko joera edo, ala

banatuta daudenetan, erderaz erakusteko

erabiltzen ziren "eskola nazional -écolè publique"

berberetan, gutxienez euskara eta erdarazko

lerroak ireki dituzte, eta hego Euskal Herrian

zenbait ikastetxe pribatuetan ere . . . .

d) Euskal eremuetan barne, zenbat eta hiri handiagoa

izan, orduan eta erdaldunagoak ditugu, nahiz eta

euskararen ikasketa eta erabilera gutxitu

beharrean, mantendu eta askotan suspertu arren .

Ikastetxe pribatu ugari daude Euskal Herri

hegoaldean batik bat, eta honetan EEH ibilbide

osoen hutsunea beste edozeinetan baina

nabariagoa agertzen da, aldez hezkuntzaren bidez

bultzatu daiteken kontzientzi eta euskararen

normalkuntza, larru gorritan utziz eta askotan

berriz, baztertuz .
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e) Euskal Herri bitxi honetan, badugu bai, eremu
"mixto" edo eta "ez euskalduntzat" jotzen diren
lurralderik ere . . . . Ikus ditzagun EEH-ren aldetik .

Hala nola 1986ko abenduaren 15, Nafarroako Lege-

biltzarrak "Ley Foral del Vascuence" edo euskaran legea
onartu zuen, ziotenez "gizakidetza eta irakaskuntza alorretan,
euskararen erabilera arrunta eta ofiziala egokitu nahirik" .
Lege honek, hiru hizkuntz eremu inposatzen ditu Nafarroako
lurralderako 340 : ipar aldean euskal eremuak edo euskaraz

hitzegiten den tokietan ahalko da Euskararen
elkarofizialtasuna onartu . "Mixto" eremuan berriz,eta publiko
irakaskuntzan bakarrik, irakaskuntza erderaz eta euskaraz
egiteko aukera eskeiniko da, azken kaso honetan gutxiengo
lege baldintza batzu betezkero . Aldez, Nafarroa hegoaldeko
erdia, herribera dioguna, eremu ez euskalduntzat hartuko du .
Handik zazpi-zortzi urtetara zuzenketa proposamenak
bideratu eta aurkezten dira, baino berriro ere lehengo moduan
geratzen da .341 Hala eta guztiz, ikusi besterik ez dago eremu

340

341

Ikus :
Mapa escolar de Navarra (1990) . Tomo I eta II . Gobierno de
Navarra. Departamento de educación .

Ikus :
(1992) . "Colectivos relacionados con el euskera piden cambios
en la ley" NAVARRA Hoy egunkaria . 92/6125, 8 or.
(1992) . "La cámara modificará la ley del Vascuence, a pesar
del gobierno". NAVARRA Hoy egunkaria . 92/11/18 .
(1993) . "Proposición de ley foral de modificación de la ley
foral 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence" . B .O. del
Parlamento de Navarra/III Legislatura 45 zk ./ 18 de noviembre
de 1993 .
"Euskararen lege proposamenari 11 zuzenketa aurkeztu dizkio
HB" . EGUNKARIA egunkaria . 1994/3/8 .
"POLITICA. Importante rechazo en el comité ejecutivo
regionalista a la acción lingüística del Gobierno foral : El
euskera reaviva la batalla interna entre Alli y la actual dirección
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honetan euskara hizkuntza "A" ereduan ikasten ari diren
ikasle kopurua nolakoa den . Beraz, herriberan kokaturik
dauden Ikastolak : Tutera, Sartaguda, Sangotza, Kortes,
Lodosa, . . . EEH-ren (AB) ibilbidea ziurtarazten duten
ikastetxe bakarrak ditugu ; (BA) ibilbidekorik oraingoz eratu
ahal ez delarik .

Dena den, motibaziotik-erabileruntzko ibilbidea
osatzeko antolatu diren EEH guztiak, "bigarren ordeko"
erakuntzak lirateke, euskal EE-ren ikuspegitik, hain zuzen
ere. EEH mota hauek, bere bilakaeraren une batean, behaketa
eta norabidea sakontzeko geratzen direnean ematen den
berantolaketa berriaren ikastetxeak ditugu . Motibapen
(arrazoi, nahi, asmo) kulturala medio delarik, ikastetxean
barne, erakuntzarekiko zuzenketa berri baten beharra
somatzen da, EEH-ren errealitate osoz jabetu eta barneratuz,
gero honela, dagokion garapen eraginkorra sortzen delarik .

Lehen motako erakuntzari, Txepetxen teoriari
jarraituz, giza errealitateari egokituriko ikastetxea "bertako-
kulturizatua" den EEH deituko dugu . Bigarren ordekoari
berriz, "heldu-bertakoratua" bihur den ikastetxea dugu . Eta
EEH-ren egoera arrunta bi multzoen batuketak osatzen dutena
da: ikastetxe kulturizatu + bertakoratuak, hain zuzen ere .

Eskola erakuntza, zein beste edozein arlo delarik,
bereskurapen baten prozesu baten zehar, nahikotasun
erabilerak, bertakoratzea suposatzen du . Beraz, EE berantiar
edo bigarren ordekoak, hezkuntz iraulketa urratsa garatzean,
aberrizate prozesua bideratzen dute, hezkuntza/hizkuntza

de UPN" . DIARIO DE NOTICIAS egunkaria . Iruñea .
1994/4/27. 17 or .
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izatea beregituratu eta ibilbide oso bat eskaintzen dutelarik,
(BA) ibilbidea osatuz, alegia .

Euskal Herrian diharduten ikastetxe "publikoak",
mugaz bi aldetik, zenbait tokitan, aipatu dugun iraulketa
bultzatu eta burutu dute . Ordez "pribatutzat" jotzen diren
ikastetxe motatan, ez da honelakorik osatu oraingoz ; nahiz eta
nolabaiteko urrats berriak ematen hasi arren ez da
bertakoratze edo ta aberrizate adinakorik izan .

6.1.4 (AB)-(BA) IBILBIDE OSOAK EUSKAL EEH-AN ETA

GIZARTEAREN HEZKUNTZ ESKARIA

Euskal Herrian hiru hizkuntza bizi dira elkar, estatu
bakoitzaren barna, ofizialki bina dihardutelarik, euskara eta
frantsesa Ipar Euskal Herrian eta euskara eta espainola Hego
Euskal Herrian .

Abiapuntutzat joko dugun axioma, hau da: hizkuntza
bakoitzean irakaskuntza garatu daiteke, eta bere ikasketa,
hezkuntzaren bidez egiteko, bi motako EE eredu egon
daitezke ondorioz "Erakuntza-Hezkuntza-Hizkuntza" edo
EEH-"ren zentzurik, honelako araketa edo aurreikuspegi
kontutan hartu beharko ditugu .

- Erakuntzaren ikuspegitik
EE1 Bertako ikastetxe ereduak, EE lehena, naturala
EE2 Ekarritako ikastetxe ereduak, EE bigarrena,
kulturala

- Hezkuntzaren ikuspegitik
(HE) 1 Hezkuntza euskalduna, osoa
(HE)2 Euskalduna ez den hezkuntza, ezosoa
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- Hizkuntzaren ikuspegitik
(HI)1 Bertako hizkuntza
(HI)2 Ekarritako hizkuntza

- Eskola erakuntza hololinguistikaren ikuspegitik
EEH 1 Hezkuntza/euskara lehena edo naturalki
EEH2 Hezkuntza/euskara bigarrena edo kulturala
Baina, guzti hori laburtuz eta euskara, bertako

hizkuntzaren egoera abiapuntuz hartuzkero,
A HIZKUNTZA

(HI)1 Bertakoa edo jatorrizko hizkuntza
(HI)2 Ekarria edo arotza

B IKASTETXE edo EE
EE 1 Bertan sortutako EE eredua
EE2 Kanpotik ekarritako EE eredua
Biak, hizkuntza eta ikastetxea elkartu ezkero

hizkuntza eta hezkuntza toki batu ezkero, honelako ikurrak
sortuko zaizkigu .
EEH1 Bertako ikastetxea jatorrizko hizkuntza
EEH2 Kanpoko ikastetxea ekarritako hizkuntza

Baina konponketa, bi ibibideak, osagarritasun bidean
ipintzea eta gizarteko hezkuntz arduradunak elkartasunezko
eraiketa ez eta, aurkako garapena bideratzen saiatzean dago .
Honetarako ezinbestekoa da gure gizarteko izakundeak EEH
bultzatu eta naturalki hedatu beharraren premia ikustea. EE
zientifikoak berriz, behar dugun norabidea garatzen
lagunduko digun tresnak eskainiko digu .

Gure gizartean, bistan da ez dituela bere ordezkari
egokienak erabaki alor gehienetan, eta beste arrazoi askoren
artean, ezin dugu sinisti gure herrian zehar, ez direla haur
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gehiago hurbiltzen euskal irakaskuntza eta euskarazko
hezkuntza ikastera daudenak baino, hau da euskal hezkuntza
ez da hedatuko, baldin eta "eskaria" 342 gizarteko izakunde
gorenen eskutik sustatzen ez bada . Inongo gizartetan
hezkuntza eskaria biztanlego soilen esku ez da uzten hots :
Frantzia, Espaina, Grezia, Luxemburgo, Suiza, . . . e.a .

Beste gauza bat da "ikastetxe mota"ren auzia, edo zer
nolako ikastetxeak nahi izaten dituzten gurasoak, zein nolako
"hezkuntz asmoak" tiratzen dien . . . erabateko arazo arrunta
gizarte garatu eta irekietan . Euskal Herrian erabateko
begirunea izan beharko dugu hezkuntza, era ezberdinetako
aukeratan eman nahi bada ; gure gizarteak ahal adina ikuspegi
filosofiko berezietatik, oinarriturikoak, hots :

erlijiosoak ;
esperimentalak ;
teknologikoak;
hizkuntzatan oinarrituak ;
politiko garapen ikuspegikoak ;
estetika ardatz dutenak ;
kirola garaipatuko dutenak;
gizazaleak ( . . .)

arazoa bat besterik ez da oraingoz, guztiak euskal hezkuntza
emasabeltzat bezala hartzea, gero bakoitzak bere garapen eta
aurrerapena eraikiz . Gure gizartean bizi den ikastetxe oro har,
"publiko pribatu" izan, euskaldunak izan behar dira, eta hau
erabat lortu eta egituratuta dugunean beste bitxitasun eta
Euskal Herria aberasteko den edozein egitamuari ireki egotea

342 Op.cit., Txepetx (1990b) "La realidad . . ." 1-4 orr.
Ibidem, (1989f) . "Subvención económica y normalización
lingüística" .
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ahalko dugu. Baino oraingoz, onartu ezin duguna, zera da :
gure euskal hezkuntza biziarazian duen ikastetxe egitasmo
bakarra, ikastola alegia, gure herrian bertan sortzez bertakoak
ez diren eredu edo ikastetxeen artean aukera soil bat bezala
aurkeztu eta "eskaria"ren arabera edo gizabanako
kontzientziadunen hurbilketa soilaren esku egotea da .

Garbi gera bedi beraz, ikastolagintzaren izatea ez dela
eredu pribatu/publiko zein hezkuntz mota bakar edo zehatz
bat bereskuratzearen auzia, . . . baizik eta, funtsean . bere
jaiotze unetik eta bilakaeran zehar. bertako kultura eta giza
sistema iraunaraziko duen hezkuntza propio bat garatzeko,
behar den eusgarri teknologikoaren aldarrikapenean datza .
Bestalde, bizirik dauden edo giza taldeen jomuga dugu hau ;
eta honek bezalaxe, garapen eta berrikuntzak dakarten
aldaketa ugariekiko, banako zein taldearen aurrerapena eta
oreka ziurtatzea dute ere helburu .

Beraz, Ikastola, egungo egoeratik azterturik,
benetazko hedakunde beharrean aurkitzen da . Euskal Herrian
dauden beste ikastetxe guztiekin (publiko-pribatu), eta
alderantziz hauek harekin, teilakapen eta ukaezinezko ulertu
beharrera zuzendurik .

Euskal hezkuntzaren hedapen arrunta, ez da
"eskakizunaren" arazoa baizik eta "hizkuntza eta hezkuntza
politika planifikazioarena" . Diseinu berri honen barne,
herrialde ezberdinetan dituzten hezkuntz paradigmen egoerak
ezagutu eta aztertu beharko lirateke, besteak beste guztiok,
herri orok, dugun nazioarteko bizikidetza eta
lankidetasunaren beharragatik .
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Lurralde batean, bertakoa hezkuntza edo EEH eta
beste bat edo batzuk, kanpokoak dihar badute . . .
EUSKAL HERRIKO HEZKUNTZ SAREA
a) gaurko egoera

Kanpoko GIZA SISTEMA "egoerazko" HEZKUNTZA-(Ee) garapena.

(47 . grafikoa)

b) Eraginkortasuna eta hunkikortasuna/sentiberatasun

bertakoa + kulturizatua
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GIZA SISTEMA EUSKALDUNA : "NATURAZKO" HEZKUNTZ (Ee) garapena .

(48 . grafikoa)

Txepetxek "hizkuntz egoeren oinarrizko motak" 343

ikertzerakoak, kondaira une zehatz batean hizkuntza lau izate
egoera ezberdinetan egon daitekela dio : A-B-AB eta 0.

A egoeran dauden hizkuntzak igorpen naturalaren bidez
jasotzen direla, soilik, esan nahi du .
Okoak berriz, kondaira une batean kulturalki bakarrik
erakusten dira .
AB egoerako hizkuntza bat, kulturalki eta naturalki igortzen
dena litzake eta

0 egoerak berriz, garai zehatz batetan hizkuntza batek duen
ezizatea adieraziko luke .

Eta honekin batera dio, zientziaren ikuspegitik ez
dagoela hizkuntzik AB ibilbidea edo egoera urra ez dezakenik
eta hau garatzeko, "aldi berean, gizadiaren ikuspegitik Giza

343

	

Ibidem, (1987a). 185-194 orr.
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Hizkuntza osoak egoteko, hizkuntz elkarte guztiek euren
hizkuntzetan osa daitezen behar du, bakarrik horrela ahal
baita, izadi eta gizadiaren egitazko kosmoikuspegia eduki" .344

Euskal ikastetxeentzat berriz, hizkuntzan eta
hezkuntzan osatzea edo hezkuntz-hizkuntz garapena lortzea
eta Euskaraz lortzea gauza bera dira . Beraz, giza kondairan
zehar, hizkuntza baten egoera lan eratakoa izan badaiteke,
Euskal Herrian euskaraz hezi daitezketen ikastetxeak ere lau
egoeratan egon ahal dira . EEH autokonszientearen AB edo
BA ibilbideak osatzen dute hau bai da naturazko arruntasunez
hezkuntza garatzeko bidea, honek erabilera urratsari dagokion
eskubideak eskuratzea esan nahi du eta aldi berean ordez
besteek, bere erabilera pribilegiatuari amore ematea hain
zuzen ere .

Ezin da EEH euskalduna burutzen duen Ikastola
mugimendu bati aldarrikatzen dituen eskubideak itzuli, aldez
aurretik honen babesa beste ikastetxeentzat inondik inorako
aldaketa "arrisku" edo "mehatxurik" ezin dezakela ekarri
esanez, beraz hauek dituzten burupeak berdin jarraitu beharko
direla ustez. "Osagarritasun" zientifikoaren oinarriak
benetako berdintasun oreka bideratzen lagun diezaiguke eta
hau gerta dadin, ikastolak garatu duten EEH mota,
ezinbesteko abiapuntu dugu Euskal Herrian, hezkuntz
egitasmo erreal bat planifikatzeko Ikastolak "lehen ordeko"
EEH dira eta edozein hezkuntz berantolaketaz
mintzatzerakoan, muintzat hartu beharrekoak ditugu, ez eta
saiets edo abagune soiltzat .

344

	

Ibidem, 188 or.
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Ikastolak, (B) ibilbidetik sortu diren ikastetxeak
ditugu, gurea ez den giza sistema kulturatik sorturiko hainbat
ikastetxe bezala, "pribatuak" deitzen direnak hain zuzen ere .
Baina gure giza talde kulturari zor zaion giza sistematik
azterturik, euskal ikastetxea naturazko egoera baten
bihurtzearena bideratzen du ikastolak. Bere norabidea, beraz,
ez da dagoen egoeraren barne, toki bat, zihurra izan da ere,
egitearekin bukatzen .

Ikastola egitasmoaren bitartez, euskaraz hezkuntza,
Euskal Herrian zehar, garatu beharraren bereskurapena lortzea
aldarrikatu nahi du . Euskaraz egiten den irakaskuntza,
"berezko" EE-n beharra du, hedapen arrunta garatzekotan,
handik aurrera gure gizartean "burutapenezko" EE ezberdinak
tokia izan dezaketelarik, noski, . . . gure giza taldearen uste,
nahi, ahal, asmo . . . e.a.-en araberako ikastetxe ereduak sortuz .
Ondorioz EE inguru orekatu bat lortu ahalko dugu, non
aldagai "burokratikoa"ren hezkuntz arau oro harrak
(politikoak, teknologikoak, legezkoak . ..) gure hezkuntza
babestu, indartu eta beste edozein herrien pare, lehiakide
izateko eskubidea izango du. Aldagai gizapolitikoaren" esku
geratuko da, euskal giza taldeak hezkuntzarekiko dituen
kezka eta usteen ezbai neurri eta giroa . Bere esparrua gizarte
orokorra da, bertan, maila ezberdinetara "hezkuntza"
munduaren gai ingurunea islatzen da . Adibidez, ez dute
lehentasun berdina zenbait gaiek gizarte ezberdinetan zehar,
hots: Suedia, Italia, Irlanda, Austria, . . . egia da hezkuntzaren
eremu sakon honetan, badirela aurre egin beharreko gai
amankomunek, noski baietz

. Publiko-pribatu hezkuntz ereduak .
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Ekonomia eta hezkuntzaren arteko zerikusiak .
Hezkuntz sarearen egituraketa eta arazo orokorrak .
Hezkuntz legeen eraginkortasuna .
Hizkuntz politikaren ikuspegia .
Hezkuntz porrota eta arrakasta .
Hezkuntza eta gizartearen lokarritasuna.
Ikastetxeen tokia eta eginkizunak gizarte berrikuntzan

barna
e.a .

baina bakoitzaren taxuketa, garrantzia, abiadura, e.a., gizarte
izate ugarien hainako berezia da ; adibidez, ez da berdina
Holanda eta Espaina estatuak ikastetxe publiko-pribatu
aurrean duten ikuspegia345 , edo (EEA) Euskal Elkarte
Autonomoko Hezkuntz arduradun nagusiak eta (EHIE)
Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak diotena "ikastola" eta
"sare pribatu-publiko" auzia dela eta, ( . . .)3 46

6.2 EUSKAL ESKOLA ERAKUNTZA HOLOLINGUISTIKOAREN

IKUR GUNEA.

Goiko atalean garatu duguna jabetu eta onartuz gero,
oso erraz uler dezakegu zer den "Euskal EEH-ren ikur
gunea" .

Euskal EEH, bi ibilbidek osatzen dutela diogu :

345
346

Op.cit ., FULLAT, O. (1983) . 84-86 on.
EGIN egunkaria 93/5/27 :
a) IKASTOLEN ELKARTEAK-EHIE: "Ez dute lortu ikastolak
desegitea" . 1 eta 25 on .
b) BUESA, F . Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vascoko
lehendakariordea eta Hezkuntz Saileko buru : "Las ikastolas
tomaron su decisión: no volveremos a hablar de ellas" . 26 or.
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1 . Lehena edo "erabileratik-motibazioruntz" sorturiko
ikastetxe multzoena edo (AB), eta

2 . Bigarren edo "motibapenetik-erabilera" antolaturikoak
edo (BA) .

Ibilbide bakoitzak, EEH ezosoa ordezkatzen du .
Baina, baten ibilbidearen hasiera bestearena batzen bazaio,
EEH osoa bilakatuko zaigu .

EEH-ren ikuspegia lantzea, hezkuntza eta
hizkuntzaren izatea elkartasunean garatzea da . J .A .
Fishmanek347, dio hizkuntza, komunikazio tresna bat baino
zerbait gehiago dela, gauzak abiaduran biziarazten jartzeko
eta ezinhobeto adierazten duen etnokultura integratzeko era
bat dela. Hizkuntzaren izate hau, ikastetxearen eremutik
garatzea, hiru arloen zerikusiak garatzea esan nahiko du :
morala, ezagutza, gizarteraketa, edo halako zentzu batean
eskola, eragile sozial, moral eta kognitibo zabalena izateaz
gain, azken erremedio moduko eragile sozial, moral eta
kognitibo ere bihurtu da .

Eskola erakuntzak EE, bere kanpo baldintzen giza
sistema garatzeko, erakuntza ingurunearekin hartueman osoak
eduki beharrean dago, bere egitasmoa eraginkorra izatekotan .
Fishmanek dio, gizarteak ikastetxeari bi motako indargarriak
eskeini behar dizkiola :
1 . "Hunkikorrak", hau da, maitasuna, onespena eta onarpena

adierazten dutenak, gehi
2 . "langai-ekitezkoak" edo eraginkorrak, gizarteak

eskeintzen dituen sari, merezimendu berezi, lan postu
e.a.-en bidez .

347

	

Op.cit., FISHMAN, J.A . (1990). 183-184 orr.
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EEH osoa bilakatu ahal izateko, EE barne eta
inguruneko azpisistema eta aldagaiak elkar onartu eta garatu
behar dira eta ondorioz "Hezkuntzaren IKUR GUNEA"
hezurduratzen dute . Honek, EEH hezkuntz elkartearen
bihotza ordezkatzen du eta bere sendotasunaren menpe daude
hezkuntza, hizkuntza eta kondaira une zehatzaren bizitasun
orokorra .

EEH berantiar edo (B) ibilbidetik hasi eta iraulketa
fasea garatu dutenak, (BA) ibilbide oso bat lortuz, zein EEH
goiztiar edo (A) ibilbidekoak, (AB)norabidea osoa garatu
dutenen artean, "euskal EEH-en ikur gunea" osatzen dute .

Ikastolak, euskal lurraldean zehar, eremu euskalduna
izan ala ez izan, guztietan hedaturik dagoen hezkuntz
ikastetxea dugu. Bertara hurbildu diren ikasleak, bi errealitate
osatzen duten erakuntz inguruneko aldagai berezitik datoz :
1 . etxetik, inguru hurbiletik, . .. euskaraz betetzen dituzten

funtzioen arabera, euskara dakiten haurrak, non
herrietako edo hirietakoak izan, (AB) ibilbidea osatzeko
prest daudenak eta,

2. etxetik . .., motibazioak eragin da, (BA) ibilbidea osa
nahirik hurbiltzen diren ikasle multzoa edo sendiak
genituzke, alegia .

Bi ibilbide hauek ez dira ez aurkakoak, baizik eta
osagarriak348 eta ezaugarri hau honela azaltzen da:
1 . "Arauetako hartuemanean", (erlazio proporzionala) EEH-

ren oreka dugu, ordez EE baten izatearen baldintzak,
hezkuntz EE eremu orokorrean, egoera orekatua agertzen
du hezkuntz elkarte zabalagandik, non alde batetik,

348

	

Op.cit., Txepetx (1987a) . 169-178 orr.
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bapateko motibapena (irakaskuntza euskaraz egitea
guztiz arrunta da) eta motibapen errazionala (horrela
prestatzea ezinbestekoa da) jasotzen dituenean, eta
bestetik, oharpen natural edo berezkoa (bere
eginkizunaren prozesuaz ohartzeko ahaltasuna),
burutapenezko oharpenarekin batera; eta eginkizun edo
berezko erabilerarekin batera eginkizun edo erabilera
kulturalak. EEH hausnartzeko era honek, "nahikotasun
maila" lortu eta era zehatz batean kateatzea lortu nahi
dute .

2 . Beste hartuemanaren ezaugarria, "dinamikotasuna" da,
hau da, EEH ibilbide bakoitzaren helmuga beste EEH
ibilbidearen abiapuntua da :

ERABILERA- ' EZAGUPENA. -ZOHARMENA -1MOTIBAPENA

ERABILERAS- EZAGUPENA 4--OHARMENA -MOTIBAPENA

EEH osoa

(49 . grafikoa)

Diogun hau grafikoki adierazita, honelaxe geratuko
litzaiguke .
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59
1
EEH ~ _

EEH
j

EE : RTAKORATUA (BA)

Euskal EEH-ren IKUR GUNEA :
- EUSKAL HERRIAN ZEHAR
IKASTOLAK (AB)(BA)

. ZENBAIT ESKOLA PUBLIKO (BA) - EUSKAL EREMU
ETA MLXTOETAN BAKARRIK

EUSKAL EREMUETAN eta ZENBAIT MIXTOETAN dauden EE
motak (A) ibilbide ingurua izanik "osatzen" ez diren ikastetxeak .
Gehienbat ikastetxe "pribatuetan" gertatzen dena .

ERDAL EREMU ETA MIXTOETAN dauden zenbait EE era .

Euskal Herrian zehar, oraindik, euskararen ibilbiderik urratzen ez duten
ikastetxeak.

(50 . grafikoa)
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Aldez, euskal eskolaren lehen urratsak 349 ematen
hasten direnean, euskal hezkuntza izakundetu eta formalaren
irudia, beste honako hau zen :

(51 . grafikoa)

Ez zegoen, euskal hezkuntza bideratzeko inongo EE
motarik. Osagarritasunaren ordez, aurkakoa zihardun eta hau
areagotzen doan neurrian, barrungo egoerak 0, A/O . . hazitzen
joaten dira, kanpokoak berriz, geroz eta txikiagoak bihurtzen
dira. Zorionez, ez da egungo euskal EE-ren egoera .

Baina EEH osoaren "ikur gunea" berezko eta
burutapenezko oharpenaren egonkortasunean datza . Zer ulertu
behar da "oharpenaz"? lehenik eta behin, hasiera batean
banakoari dagokion zerbait da, norberak dituen burutazio eta
errealitateko esperientzia bat egiterakoan sortzen da . Gero
berriz taldearen bidez erabiltzean, indarra sortzen du, eta giza

349

	

Op.cit., TANTAK hezkuntz aldizkaria, (1990). 4 zk .
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ekintza bihurtzen da.350 Urrats hau garatzen ez bada,

zerbaiten eragozpena dagoela adierazi nahi du hots :

a) adimenari dagokiona, beraz norberaren esperientzi eta

azalpenaren arteko lotura eza, edo

b) sentiberatasun arlotik datorrena . Besteengan edo

norberarengan sinismen eza adierazten duelarik .

350 Op.cit., Txepetx (1990h) . "Txepetxekin elkar hizketa : gaurko
egoeraren giltzak, kontzientzia pertsonala eta ekintza soziala" .
Iñaki Uria. BAT Soziolinguistika aldizkaria . 2 . alea, 69-96 orr .
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7. ATALA

7. ESKOLA ERAKUNTZA HOLOLINGUISTIKOAREN
ONDORIOAK

Euskal Eskola Erakuntzaren esperientzi adierazpen
autokonszientearen teoria naturalki eta burutapenez ohartzeko
ahalmenean gauzatzen da eta honek zenbait ondorio sortzen
ditu, hizkuntzari dagozkion ildo beretik datozkigularik351 :

7.1 LAU ESKOLA ERAKUNTZA EREDU .

1 . Hizkuntza ikasteko lau era badaude, EEH oso bat
lortzeko ere lau modu edo bide egongo dira :
(A) ibilbideko EE: erabileratik - motibazioruntz
(B) ibilbideko EE: motibaziotik - erabileraruntz

Ibilbide bakoitza ezosoa den bidea suposatzen du,
berezko edo kulturazko antolamenduetan oinarritzen diren
EEH genituzke.

Bien arteko batuketa, ibilbide osoa suposatzen du ;
euskal EEH-aren ereduak hizkuntzari (AB) edo eta (BA)
ibilbide osoa eskaintzetik sortuko dira .

7.2 ESKOLA ERAKUNTZA HOLOLINGUISTIKO OSOAREN

BANAKO IZATEAREN GARAPENA

351

	

Op.cit., Txepetx (1989b) . 682-685 orr .
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EEH osoa bi ibilbide jorratzetik eraiki daiteke (A)

ibilbidetik hasi, lehen ordeko ikastetxe bezala eta bere bitartez

ikastetxe batek dituen adierazbide eta bideratu behar guztiak

kulturalki erabiltzea lortu duenean, hauei "bertako kulturak

edo kulturizatu" diren ikastetxeak deituko zaie . (AB) ibilbidea

osatuz .

(B) ibilbidetik sortu eta bigarren ordeko ditugun beste

ikastetxe multzoak, motibazio kultural batek eraginda piskaka

EEH euskalduna izatea eta barneratzea lortzen dute . Ikastetxe

hauek "heldu bertakoratuak" deitzen ahal zaie. (BA) ibilbide

osoa garatzen dutelarik.

Euskal EEH-ren "ikur gunea" bi motako ibilbidea

jorratu duten ikastetxeak osatzen dute, eta gure gizartearen

EEH euskaldunen eta hezkuntz formalaren bihotza ordezkatu

behar dute .

Beraz, euskal EEH-ren bi ibilbide oso hauek, ez dira

ez bakarrik alderantzizko ibilbideak osagarriak baizik :

- hezkuntz oreka proporzionaren ikuspegitik eta

- erakuntza ibilbide baten helmuga bestearen abiapuntua

delako .

7.3 ESKOLA ERAKUNTZAREN "NATURA" ETA

KULTURAZKO" OHARPENAK

EEH oso baten baldintza, hizkuntza hortan jasotzen

den hezkuntza oharpen naturala eta kulturala ahalbidetzean

egiaztatzen da. Adiera dugun eredu teorioak funtsezko zenbait

arlo ulertarazten digu :
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3 .1 EEH (B) ibilbideko ikastetxeak, oharpen barneratura
iristeko eta bide batez, giza sistema inguru natural edo
bertakoari jarraitzeko, ikastetxea beraikitzeko beharra
sentitzen dutenean, euren esparrua den hezkuntzari
erabilera eraginkorra gehitzea suposatzen du .
Gehitze honek, "hezkuntz-hizkuntz-erakuntza" arteko
zerikusien barneraketa sortuko du eta halako une batean
euskal hezkuntza bapatekotasunez pentsatseko eta giza
aurrerapenaren norabidean garatzeko ahalbidetuko du .

3 .2 Aldez, antolamendu natural baten oinarrian altxatzen
den EEH-ren oharpen kulturala lortzeko, motibapen, edo
arrazoi, nahi eta asmoen, multzoak gehitu beharko dira,
bapateko motibanetik EEH-ren kontzientzia sortuz .
Hezkuntza gure hizkuntzaren bidez, EE sendo baten
garatu beharraren kontzientzia, alegia . Hau emateko
ordea, EEH hauek duten balio kulturala uztartu behar
zaie, argi ikusi dadin euren lan prestaketa eta
antolamendu garapen berezia ezinbesteko bide berezia
jarraitu beharko duela, baldin eta gizartearen aldaketa
edo hobe esan da, beregituraketa bat etortzen ez den
bitartean .

3.3 Teori beni honen "berrikuntza" oharpenean datza, eta
Txepetxek hizkuntzaren eremuari eta euskararen
bereskurapenari atxiki dizkion argudioak, gure alorrera
estrapolatuz hauxe esan dezakegu : oharpena, EEH-ren
funtzionamendu eta eraginkortasunaren prozesuaz jabetu
eta ahalbidetzean datza . Eta oharpen oso batera iristea,
bi eusgarrietan oinarritzen da :
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a) EEH oso batek ahalbidetzen duen hezkuntza,
gizartearen "hezkuntz toki" oro harretan eskuartzea
eta gainera, egoki erabilaraztea suposatzen du,
adibidez :
•

	

Izakunde "ofizial" ezberdinetan : bertako zein
kanpoko ala atzerrikoetan izan .

•

	

EEH-ren ordezkari bezala egin eta egon
beharreko toki guztietan .

•

	

Hezkuntz elkarte hurbil eta urrunetan hitzegitea .
•

	

Gizarte mailako "mass-media" guztietan .
•

	

e.a.
b) Erakuntzagarritasunaren kontzientzi sakon eta

iraunkorrak eskatzen dituen teknikari eta
espezialista ugarien beharra garatuz, ikastetxearen
giza eta bitarteko baliabide egokiak garatu ahal dira .
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8. ATALA

8. ESKOLA ERAKUNTZA HOLOLINGUISTIKOAREN
ERAGINAK

Gure hezkuntzaren arduradun nagusi (administrazio,
hezkuntz erakunde eta elkarte, jakitun eta ikerlari),
erabakitzaile, kudeatzaile, azterkari, . . . e.a. bezelakoetatik, eta
oraingoz, bideratu edo eskeini dituzten irtenbide zein
hautabideak (orokorrean hots, hizkuntz eredu eta ikastetxe
edo erakuntza eredu publiko-pribatua egokitzearenak ; . . . ez
datoz bat XXI. mendea sartu behar den euskal gizarte
kondairaren lehena, oraina eta askoz gutxiago, geroarekin, . . .
eta ez datoz bat, batik bat, "bera izaten utzi dezaiotelaren
baldintzan-zilegizko baldintza-beste batzu besarkatu nahi
dituen herri paketsu batentzat" 352 ; eta ez datoz bat F .
Krutwigek 353 , gogoramen zibernetikoaz ari denean,
Woelfelen teoriaren azterketa ondotik esan daitekenean
"karyanista" eta "indoeuropeisten" aurka, EUROPEAR
KULTURA ENPIRIKOAREN SORTZAILEAK herri
megalitikoak direla", eta Woelfen ustetan hauek "guantxe eta
euskaldunekin ahideturik daude, etniko ikuspegi batetik egun,
euskaldunak bakarrik izanik, zibernetika TEORI

352 REDONDO, R. (1994). "El espacio vacío" . DEIA egunkaria.
94/8/23, 10 or .

353

	

Ikus I. zatia, 2 .1 .1 azpiatalak.
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ENPIRIKOZ354 ulertzen denaz oinarituriko, kultura guztiaren
herri sortzaile haien oinordeak" ; eta ez datoz bat J . Oteizaren
ardura nagusia izan denarekin355 ; eta ez datoz bat
euskaltasuna, handik eta hemendik ikertzen zein egokiarazten
saiatu diren giza-emakume zerrenda luze batek356 eskeini
dituzten gogoeta, kemen, ahalegin, trebetasun, aurrerapen,
garapen, lan, ekimen, min eta dolu, bilakera eta etorkizun
itxaropentsu baten alde aritu eta ari diren guztiekin .

Eskola Erakuntza Hololinguistikoaren-EEH,
Esperientzi Adierazpen Autokonszienteak-EAA, Eskola
Erakuntza-EE zientziaren izate orokorrean, eta euskal EE-
rengan zehazki sortzen dituen ondorioak, bapateko eragina
dute zenbait mailatan :

8.1 IKASTETXEA

8.1.1 ESKOLA ERAKUNTZA KANPO BALDINTZAK

AZTERTZEKO ESKOLA ERAKUNTZA HOLOLINGUISTIKO

IKUSPEGIA

Teoria honen bidez, Euskal Herrian zehar
diharditugun ikastetxe mota guztian, sailkapen zehatza egitea
lortuko dugu, . . . orainarte erabilitakoak hezkuntz botere zein
hezkuntz elkarte ala jakitun, . . . eta Euskal Herriko Ikastolen

354
355
356

Ikus ibidem (1978). "El cientifismo" . 101-114 orr .
Ikus I. zatia, 2.2 azpiatala .
Ikus :
ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAIS VASCO.
Donostia : Auñamendi .
Op.cit., AGIRREAZKUENAGA, J. (Zuz .) . (1994). EL MUNDO
egunkarian.
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Elkartetik-EHIE bertatik ez dutelako balio EEH-ren
errealitatea, oso-osoan berantolatu eta bideratzeko . Horietako
askok, gainera hezkuntzaren izate eta garapenari dagozkion
hausnarketa, gogoeta eta ikerketa unibertsalatik,
euskaltasunari, EE-ren bidez, aurre egiteko ditugun tresna eta
lanabes bezala erabili ordez, irtenbide interesatu, egoera
areagotzaile bati eutsi nahian, edo apostu ideologiko hutsak
dirudite, ondorioz :
1 . ez dugu uste erabiltzeko balio dutenik ;
2 . interesatuak, eurek ere, gehienetan ez dakite diotenaren

eragin eta esanahi zehatzak ;
3 . gaizki, erdizka edo eta kontzientziarik gabe erabiltzen dira ;
4 . sekula ez da ondorio eta eraginez hitzegiten ;
5 . giza arazoak izanik, soziolinguistikaren elkarrekintzazko

ikuspegia357 ez da kontutan ere hartzen ;
6 . giza lurraldetasunak dituen hastapen, lege eta sinismenak

ez dira aintzakoz jabetu eta bideratzen edo botere mota
zehatz baten esku soilik egoten dira .

Euskal Herriko eremu guztietako hezkuntzaren
ikastetxeratze eredu oro harren beharrak ulertu, ikertu,
teorizatu, eztabaitu eta frogatu ; geroari (hurbil eta urrun)
ukitu eta irtenbide borobila topatzeko, EEH-ren ikuspegiaz
jabetu, ezagutu eta menperatzea ezinbesteko baldintza da .
Soziolinguistikari esker hizkuntza, honen inguru ugariak eta
gizartea elkarekintzazko ikuspegitik aztertzerakoan, hizkuntza
horren ikasketa funtzional eta garapenezko batek, duintasunez
eta garain garaiko egoerak konpontzeko balio eta bizi

357 COOK-GUMPERZ, J. (1988) . La construcción social de la
alfabetización . Madrid : Paidos/M .E.C. "La sociolingüística
interaccional en el estudio de la escolarización" 61-83 on .
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irauteko, jarraitu beharko duen iparraren norabideak
eskeintzen dituen zientzia dugu . EE zientziak,
ikastetxegintzaren natura eta egoeraz kezkatzen da, hauek
berriz gizarte eta inguru zehatz baten bizi diren errealitatearen
islada dira, edo edozein egiaztapen gainetik, errealitate horrek
hitz egiten du. Hara hemen, EEH-ren zuhaitz genealogikoa .
Eta Hololinguistikaren elkarekintza ikuspegia babesten dugun
bezalaxe, EE-ren elkarekintzazko erakuntza joeraren aldekoak
gara .

Ikastetxe bateko erakuntza ongi bideratuz gain diogun
EE teoria eta Hololinguistika elkartzetik gure herrian zehar
ditugun, ikastetxe eta hezkuntz errealitate ezberdinak, elkar
begira ez eta bizkarra emanez . . . bakoitza bere abiaduran
norabidetu dezaken EEH teoriaz ari gara . Edozein
berantolaketa egiteko EEH-ren izatea eta tresnak ezagutu
beharko ditugu, bere ezinbesteko aurreikuspena,
abiapuntutzat hartu eta onartzea suposatuko duelarik :
1 . E E 1 edo ikastetxe natura eta EE2 edo kulturaren

ibilbidetik antolatutakoak sailkatu .
2 . Bietako bat da bakarrik jatorrizkoa .
3 . Euskal lurralde baten, aldiko, bi hizkuntzen arteko gatazka

atzematen da .
Arlo harek elkarekintzaraztean, alde batetik Txepetxek

dion358 "hizkuntza mota" adina "ikastetxe mota" sortuko
zaizkigu eta bestetik, honen osagarritasunezko irtenbidea bi
ikuspegi aztertu eta hauen ondorioak bideratzetik etorriko

358

	

Op.cit ., (1989b). 685-687 orr .
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zaigu ; honetarako ere, Txepetxen359 hizkuntz terminologia
ikastetxe erakuntza zentzutik molda dezakegularik :
a) ikuspegi kuantitatiboa, datorren EEH azpibanaketa

eraginez :
"AurreEEHak" : EE-ren aldagai berezia den hortan
oraindik EEH-arekiko t egoeran aurkitzen direnak
lirateke, bere joera noruntz joango den ez dakigularik .
"EEH Elebakarrak" : EE mota hauek hizkuntza-hezkuntza
batean soilik egiten dute euren ibilbidea .
"EEH Erdielebidunak": bi ibilbide dituzte EE barna baina
bakoitza hizkuntz-hezkuntza ezberdinean, beraz batetan
berarik ere osatu gabe daudelarik .
"EEH Elebidunak": hizkuntza-hezkuntza batean ibilbide
oso bat duten bitartean bestean natura edo kulturazko
ibilbidea dute .
"EEH Hizkuntzbidunak": EEH osoa dute eurengan, bi
ibilbideetan garapen osoa, alegia .

b) Ikuspegi kualitatiboa, honen bitartez ikastetxe motak, bere
hizkuntz egoera eta lurraldeko hizkuntzaren beharraren
artean dituzten hartuemanak adierazteko balioko digu, HI,
lurraldeko hizkuntza berezkoa eta HI2 arotza edo kanpotik

etorritakoaren egoerak adieraziz, hain zuzen ere :
Ikastetxe "kitagarriak" : bertako hizkuntza ez erabili arren
edo ezosorik erabiliz, erabat oso ibiltzeko baldintzan ,
daudenak ditugu. Ikastetxe "desegokituak" : EE2 finkaturik

duten ikastetxeak dira, beraz bertako kultura ibilbidea
etenda dute, edo ibilbide osoa unatzen dute HI2 an eta
ezosoa berriz HIlean .

359

	

Ibidem 687-688 orr.
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360

Ikastetxe "bikoiztuak" : EE1 eta EE2 dute eurengan beraz

EEH osoa bermatzen dute .

8.1 .2 ESKOLA ERAKUNTZA BARNE BALDINTZAK

BIDERATZEKO EEH-REN KUDEAKETA ETA AZTERKARITZA

Erakuntza adigaia bera, kondairan zehar oso
nahaspildurik agertzen dela genion360 . Erakuntza teoriak,
entrepresa teorien garapenetik hartu eta ikastetxe eremura
eramateak, ohizko bi kategorizazio arteko, hots : etekin eta
hierarkia funtzional erakuntza joeren bilakaeratik sortu den
"elkarekintzazko erakuntza" ereduaren aldekoak gara . Eredu
hau, ikastetxe erakuntza baten erabiltzea, hiru atal
elkarekinaraztea suposatzen du:
1 . ikastetxeko hezkuntz elkartea, erakuntza barne sareraztea ;
2 elkarekintzazko funtzionamendua gatzea, eta
3. teknologiaren ekarpena, bertako erakuntza kulturak dion

ildotik norabidetzea .
Hiru atal honen sinkronizaziozko kudeaketaz

arduratzea, EE mailan, oso garrantzitsua den garapenezko leia
eta dinamikotasunean, abantaiaz jokatzea suposatzen du .
Baina egia da, elkarekintzazko erakuntza ereduan sinistu eta
eratzen den ikastetxea, erakuntza mota honek sortzen dituen
konplejitatea bideratzeak sekulako "arte lana" bihurtzen den
kudeaketa eskatzen duela . Lehenik eta behin orde, errealitate
konplexu baina sistema oso bat bezala funtzionatzen duen

Ikus:H . zatia, 1 .1 azpiatala.
BORDA ELEJABARRIETA, J . (1991) . "¿Va hacia algún lado la
ciencia de las organizacionesT'. NAVARRA HOY egunkaria,
91/11/21, 3 or.
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ikastetxe baten ulerkuntza antolatu eta kudeaketarako
gutxiengo hastapenak eratzeko, zientzia baten laguntza
beharrezkoa da. Gure ustez Boulding eta Bertalanffyren
Sistemen Teoria Orokorra honelakoetarako balio duen
zientzia dugu . Hemendik, Eskola Erakuntza Sistemikoaren
alde agertzen gera, ez zientzi itxi edo bukatutako zerbait
bezala, baizik eta ikastetxe bateko errealitatea, osorik hartu
eta diogun hiru atalen bidez elkarrekintzarako norabidea
garatzen lagunduz, ondorio berri edo ikastetxeari
egokituagoak bilatzeko prozedurak eskaintzen dituelako .

Kudeaketa mota eta eredu horiek aurrera eraman ahal
izateko, ordezkaezinak diran artezkariak eskatzen dituzte eta
beraz orain arte edo ugariegia ez den prestaketa berezia, non,
Erakuntza Teoria menperatzea ezinbestelako baldintza
bihurtzen den, ongi bereiztu behar diren zientzia, teknologia
eta bapateko teknika erabilerak egokitu eta tokian tokiko
beharren eragingarri izateko .

Euskal Ikastetxeak, besteak ez bezala, isuni beni
honek ematen duen prestaketa eta ziurtasuna bereganatzen
saiatu behar da, "Non" , "Nola" eta "Nortzuk" bideratu ahal
erantzuteak beste une baterako saioa delarik 361 . Baino aurrez,
hauxe da grafikoki gogoratu behar dena :

361

	

Gure ustez Zientzia-Teknologia-Gizarte ZTG egitarau eta
mobimenduari heldu behar litzaioke .
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Hizkuntza eta EEH-ren EAA-k hezkuntza mailan
sortzen duten eragina antzekoa da .362 Kondaira une zehatz
batetan, EE bat hizkuntzarekiko lau egoera ezberdinetan egon
daiteke :
A: garaiko kondairaren eskakizunekiko igorpen "naturala"

besterik bideratzen duten ikastetxeak dira;
B : egoera berdinean, igorpen "kultura" bakarrik bultzatzen

dute ;
AB : egoera hortan EEH honek, hizkuntza naturalki zein

kulturalki igortzen dutenak dira .
0 : egoera hortan dauden EEH, jatorrizko hizkuntza

batekiko izate eza adierazten dute ; ez natural ez
kulturalki igortzen ez bait dute natural zein kulturalki
igortzen hizkuntza, ordez kanpotik ekarritakoa den
beste hizkuntza bat erabiliz .
Euskal EEH berri bat bideratzeko ezin dugu onartu

gaurko "egoera" naturazko garapen bati dagokiona dela . Are
gehiago jakin eta gero, hizkuntzak ez direla 0, A, B edo AB
baizik eta egoera 0, A, B edo AB baten daudela . Hizkuntzen,
eta giza talde naturazko batek horri loturik aldarrikatzen duen
hezkuntz egoeraren izatea .

Hizkuntzen izate eta natura, hauek bizi duten
egoerarekiko independienteak dira 363 . Euskal EEH-ren izate
eta natura guztiz burujabea da, egun bizi duen egoera aldatu
nahi izateko. Egoera baten inguruneak ez du naturako EEH

362 Op.cit., Txepetx . (1989a) . 687 or .

363
Ikus III. zatia, 5 . atala .
Ibidem .
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batez ezer frogatzen bai orde, egoera horrekiko bizi duten
jatorriaz.

Hizkuntza guztiak beraz EEH guztiak, naturaz, AB
ibilbidea osatzeko ahalmena dute . Eta hauxe da, Euskal
Herriarekiko egokitu beharko dena : bere hizkuntzaren bitartez
gaurko hezkuntza formal batek dituen zeregin guztiak garatu
ahal izatea, honetarako, EEH-ren teoriak eskeiniko dizkigun
irtenbide osagarriak ulertu, jabetu, onartu, menperatu eta
bideratuz .

8.3 GIZARTEA

Ikastetxea, giza sistemaren hezkuntza formalaren
islada bezala, EE sistemikoaren eredua harturik aztertu dugu .
EEH-ren eragina EE-ren ingurunean gizartearen maila
ezberdinetara diharduten zenbait arloen jarrera aldaketa eta
isurtze berriaren jabekuntza sakona egitea eskatuko du :
hezkuntz botere orokorretan, hezkuntz elkarte ezberdinetan
eta ikerlariengan. Aldi berean, arlo hauek EE inguruneko hiru
aldagaiekin elkarrekin arazten dute : burokratiko, giza politiko
eta berezi aldagaiekin, hain zuzen ere .
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Uka ezina da, EEH ustezko batek ere, ezingo duela
bere kabuz, euskal hezkuntza eta bide batez, bere hizkuntzari
zor zaion eskubi eta eginbeharren normalizazioa osoa
eskeiniko baldin eta ikastetxeen EE ingurunea egokitzen ez
bada .

EEH-ren EAA-ren eragina gizarte mailan hiru arlo
elkar egokitzea suposatzen du :

8.3.1 HEZKUNTZ BOTERE

Hezkuntz botereaz hitzegiterakoan, aurrez zenbait
bereizketa kontutan izatea komeni da .

Hezkuntz boterea, EE inguruneko aldagai
burokratikoaren eusgarri nagusi bezala uler dezakegu, bere
ardura direlarik: hezkuntz eta hizkuntz politika, hezkuntz
legislapena eta hezkuntz sistema beraren egituraketa .
Hartueman zuzena du gizapolitika zein berezi aldagiekin
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lehenengoarekin, bere eragin maila eta bigarrenarekin,
ondorioak frogatzen dituelarik.

Hezkuntz botere barne, nagusitasun, behaketa eta
banaketaren lehentasun arabera azpimaila batzu bereiztu
beharko dira :
a) Hezkuntz izakunde gorenak zehatz-mehatz :

- Nafar Jaurlaritzako Hezkuntz Saila .
- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntz Saila.
- Frantzia Estatuko Hezkuntza Nazionaleko Arduradunak .
- Euskal Herriko Ikastolen Elkartea - EHIE .
Bistan da, Euskal Elkarte Autonomo - EEAko ikastola zein
Hezkuntz Saila, eta Iparraldeko ikastolen elkarte eta
Frantzia Estatuko hezkuntz nazionaleko ministroaren
artean nola Nafarroako Jaurlaritzaren jarrera Euskararen
legea dela eta. . ., euskararen irakaskuntza eta
ikastolagintzaren eremuan nolabaiteko igurtzi, aldaketa
nahiak eta beharrak elkartu direla, . . . baina ala eta guztiz,
ez dira EEH batek eskatuko luken ikuspegi osagarri
kontutan hartuta egin, ez da gutxiagorik ere!. Ikastolak,
oraingoz, eta ezagutzen ditugun eran 364 , gorpuzturik
jarraitu beharko dute ahalik eta hoberen baino hobeto,
diharditugun hezkuntz egoerei aurre eginez . Eurek euskal
hezkuntza eta ikastetxegintzaren ikuspegi osagarriaren 365

ardatz bait dira.

364
365

Ikus "nahikotasun maila" III. zatia, 5 .3 .3 azpiatalean .
Ikus III . zatia, 6.1 azpiatala.
Op.cit., APALATEGI, J . (1992) . Nafarroako Ikastolen Elkartearen
Zentzua Gaur - NIE . Iruñea, 1-5 orr .



ESKOLA ERAKUNTZA ETA HOLOLINGUISTIKA

	

385

b) Tokian tokiko hezkuntz izakunde bitartekoak . Hauek,
hezkuntzaren alde ez formal eta formarik gabekoak
osatzen dute :
- Udaletxe
- Kultura elkarte, erakunde eta izakundeak bere giza eta

tresneri guztiekin, hots : prentsa, irrati, telebista, . . . e.a.
- Herri/hiri egitura atal guztiak : eliza; osasuna ; alderdi

politiko; kirolgintza sailak ; nekazal industri, zerbitzu eta
merkatal, enpresagintza eta teknologia, komunikabide
oro harren azpiegitura, lurralde antolaketa eta banaketa,
irabazbide . . . e.a. arloekiko antolatzen diren giza elkarte
ezberdinak eta orok; jai eta ospakizun inguruko
arduradunak, ( . . .) .
Egun hezkuntza formala, kalitatezko hezkuntza eta

eragingarriak izango diren gizakiak prestatzeko, hezkuntz atal
honek duen pixua, nabarmenez gain, gaurko giza zein banako
errealitate sutsu eta bizkor bezain aldakorraren islada dugu .

8.3.2 HEZKUNTZ ELKARTE

EE inguruneko aldagai berezitik sortu eta hantxe
kokatzen da. Bera da hezkuntz boterearen laborategi eta
hartzaile zuzena bere ongitasun, onespen, gaitzezpen, kezka
zein amorruak, . . . aldagai gizapolitikoarengandik bideratzen
dituelarik.

Hezkuntz elkarteen EEH-ren EAA honako atal guzti
hauen elkarekintza bideratzea litzateke: guraso, ikasle,
irakasle, teknikari, artezkaritza, eta zerbitzu guztietako
langileak. Arlo honekiko esperientzia, hololinguistikatik,
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EEH-tik zehazki baino aplikaturik Txepetx, Siadeco eta beste,
ni neu bertako partaide naizelarik, Iruñeako bi ikastoletan
aurrera eramana izan da, geroa gaur366 egitasmoaz
ezagutaraztea emango dena, hain zuzen ere .

Euskal hizkuntza, EE-ren bidez garapen osoz
ziurtatzeko, gure lan honen 367 50 . grafikoan agertu dugun
bezala antolatu eta bildu beharko dira ikastetxe eredu
ezberdinak. AB eta BA ikastetxeak, hezurmuina osatzen dute
edo EEH-ren "ikur gunea", gainera garbi utzi dugun bezala,
ez dira elkar gainezartzen, . . . ikastetxe mota hauek, gizarte
mailan, hezkuntz elkarteen bihotzean hedatzen ez badira,
euskal hizkuntz-hezkuntza bera, eten daitezke . Baina
hezkuntz elkarteengan, holakorik gerta dadin, beste bi arloen
eskuhartzea ezinbestekoa da, hots : hezkuntz botere eta
hezkuntz ikerlariena hain zuzen ere .

8.3.3 HEZKUNTZ IKERLARI

Ikerlariek gizapolitiko aldagaien sortu eta garatzen
diren taldea dugu .

Hezkuntz boterea, giza sistema baten kultura eta
teknologikoki norabidetu eta zuzentzearen ardura du bere
gain, baina onespen hau, gizarte demokratikoetan behinipein,
gizarte osotik eta bereziki, gure auzirako, hezkuntz
elkarteengandik datorkio. Eta hezkuntzaren izate eta hizkeraz
hartueman hau bermatu zein egizko eraginkortasunezko
gaureguneratze bat eskaintzeko alde batetik, hezkuntz ikerlari

366

	

Op.cit., Txepetx, SIADECO & . . . (1993-94) . "Geroa gaur : . . ."
367

	

Ikus III . zatian, 396 or.
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sormentsu eta arduratsuen beharra ezinbesteko baldintza da,
bestetik berriz, giza sistemaren barneko azpisistema
ezberdinen elkarekintza eta' eskuartzea ziurtatzearena da.
Asko dira kezka honen kontzientzia sortu nahian dabiltzan
ekonomilari hezkuntzatan T . Husen, S . Kemmis, K. Gilbraith,
A. Mas-Colell, . . .368 .

Egun, hezkuntzatik hasi eta giza sistemaren azkeneko
azpisistema hartuta ere, euren eginbehar eta eraldaketa arteko
elkareskuartzea eskatzen dute, baina honen ekintza etekin zen
funtzionamendu hobe baterako balio izateko "giza ikerlari
sendo"en beharra somatzen da . Honen lana ulertzeak bi eremu
bereiztea eramaten du :
a) ez da nahiko, hezkuntz botere edo hezkuntz elkarteek

antolaturiko saio zehatz baino bakan eta jarraipen
gabekoetara ikerlari batzu gonbidatzea bakoitzak bere esku
dauden arazoen garapena eta ondorioez bakarrik
arduratzekotan edo eta beretik hasi eta beregan bukatzen
den egitasmo baten berri ematen.

b) eguneroko ohikeriak sortzen dituen traba, hutsune eta
itsukerietatik írtetzeko, hezkuntzaren errealitatea
orokorrean eta EEH-rena zehazki ikertu, aztertu eta
naturazko dinamikotasun zein leia mantenduko duten
pertsona talde baten beharra dugu. Hezkuntz ikerlariak oro
har eta beste ikerlari mota eta eremuen partaidetasuna
beharrezkoa da euskal hezkuntza eta EEH-gintza garapen
bidetik eramatekotan .

368 KEMMIS, S. & Me TAGGART, R. (1988). Cómo planificar la
investigación acción. Madrid : Leartes . 9-10 orr.
Op.cit., HUSEN, T. (1978); GILBRAITH, K . (1993) ; MAS-
COLELL, A. (1992) .
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Gaur egungo hezkuntz etorkizunaren ildoak
elkarekintzazko erabaki tokiak eskatzen dituzte, ezinezkoa da
autonomoki edo disziplinartekotasunik gabe lan egin . Gaurko

"biziaren" "munduan" "nagusitasun aurkako lana funtsezko
zerbaitetan bihurtzen da . "369

Askotarako balioko digu Zientzia-Teknologia-
Gizartea ZTG hezkuntzaren jomuga gureganatzeak diogun
ikerlaritza mota finkatu eta munduan zeharreko beste ZTG
egitarauak ezagutzeko . ZTG hezkuntzaren ezaugarriak
"zientzia eta teknologian alfabetatzea" eragitean datza .370

Hezkuntz eremuko ikerlarien lana, hezkuntz botere eta
elkarteei EEIT-aren, oro har eta euskal hezkuntzarenak
bereziki, arazoen erabaki hartzeak eskatzen duen eskuharmen
demokratiko eta elkarekintza bultzatu eta hezitzearena da .

Artezkaritzak EE sistemiko baten ardura eta
elkarekintzazko antolamendu bat eraikitzeko eta hezkuntz
ikerlariek, gizabanako, oro har, eskuhartze prozesuan
ahalbidetzeko behar duten azter arrobia, berbera ez baino
berdina izan behar dela uste dugu, ZTG mugimendu
zabalarekin saresturik, hain zuzen ere . Egitarau hauek egungo

arazo ."tekno-gizartezko" arazo larriak aurre egiteko
prestatuak daude eta hortan ahalbidetzeko zientzilari,
injeniari, historiagile zein zientzi eta teknologiaren filosofo

369

370

Ikus :
APPLE, M.W. (1987) . Educación y poder . Madrid : Paidos /
M.E.C ., 1 . arg., 6 or .

Ikus :
WALKS, L.J. (1990) . "Educación en ciencia-tecnología y
sociedad: orígenes, desarrollos, interacciones y desafíos
actuales" . Op . cit., MEDINA, M . & SAN MARTIN, J. Ciencia
tecnología y . . . 42-75 on .
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taldeak sortu dira .371 Ez dugu uste ZTG egitarauen bidez
euskal hezkuntz ikerlariak zein azterkariak prestatzeko bide
"bakarra" denik, baina bai beharrezkoa .

Guzti honi loturik, zeharo sinisten dugu lurperaturik
dagoen altxorra bilatu eta gureganatu beharrean gaudela, hots :
1 . bizi ingurune osasuntsuak, eta
2 . gogoeta gaitasuna .

Ingurune batzu, gogoeta ugalgarri diren ustea oso
etsigarria da baina, zerk elika dezake, gogoeta, sormen eta
ardura multzoa? eta, zer ulertzen da ingurune baikorraz? Jakin
ditzagun zenbait ikerketa ondorioak diotena 372 :

a) Asmo ezberdinak adierazteko, askatasun eta irrigarri bildur
gabeko giroari eutsi,

b) arazoei buruzko gogoeta eta adierazbideak eskeintzen
suposatzen duten ahaleginaz jabetu eta urratsez urrats
jarraitzen saiatu,

d) entzuten ari direnak:
interesa agertu ;
entzuten dutenaren aurrean erreakzio edo galdera-
erantzunen bat sortu ;
onartu, bultzatu, osatu eta ugaldu, ahal den neurrian,
argitasunak eskatu ;
gehitu badezake zerbait, eskaini .

371

372

Ikus :
DURBIN, P.T. (1990) . "STS y STPP: la educación de la
próxima generación de profesores e investigadores" Op .cit.,
MEDINA, M. & SAN MARTIN, J. 85-92 orr.

Ikus :
NICKERSON, R .S. & . . . . (1990). Enseñar a pensar. Madrid :
Paidos/M.E.C., 378-39 orr.
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Honelako giropean eskuartzen badute EE aldagai eta
EEH arloak jakineko ondorioak sortuko dira: elkarekintza,

tensio eza, esperimentazio bide ugari eta irekiak bezain
malguak, aurreusteak hausnartzeko beharrezkoa den
Kontsentsu edo ikuskatzeko giroa, erantzunen moldaketa eta
etengabeko egokitzapena datu gehigarri zein iturri ezberdinen
arabera, hots, gizapolitika aldagaien eta ikerlari arloak
hausnartzetik ezagutaraztea emanik .

Behingoz onartu eta ekin beharko dugu, arazoen
irtenbideen balioa, ibilbide ezberdin edo irtenbide ezezagun
zein sormentsuetan dagoela, ez eta aurrez "egoki" edo
"zuzen" bezala aurkezten diren erantzunen onespen hutsean .

Bataz beste, ikerlariak, hezkuntz botere eta elkarteari,
galdera multzo eta kezka pizgarri zein zirraragarriak sortzen
lagundu behar du.

Erantzunak berriz, hiru arloen artean bilatu edo eta
erabaki hartze ezberdinen aurrean, arduradun zehatzen esku
utziko dira . Hauek ez dute ahaztu behar nondik eta zertarako
jaso duten ardura, besteen iritzi, uste, gomendio, . . . e.a .
kontutan hartu beharko dituelarik, bere ahaleginaren bidez
irtenbiderik aproposena bilatzen saiaturik . Baina ikerlariek

prozesu guzti honetan zehar .
galdera berri, ezezagun edo ohizkoak ez direnak sortzen
eta eskeintzen arituko da ;
desafioak luzatuz ;
konpondu beharreko arazoak gogoratu eta aurrera egiteko
bideak ikertu eta adierazi ;
bakoitzari dagokion mailan, behaketa eta oharpena
garatzen erakutsi .
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EEH-ren barne, atal zein arlo guztietako partaideak eskubide
osoak dituzte euren trebetasunak garatu eta ekintza zehatzen
bitartez frogatzeko eskubide osoak dituzte, baina guzti hau
arduratsu eta eraginkortasunez emateko "ikerlariak"
ordezkaezinak dira .

Hezkuntz ikerlariak, EEH-ren kultura eta
teknologiaren artean sortzen diren galdera, fenomeno eta teori
ezberdinen ikerketarako ikuspegi berriak ikuspegi berri edo
eta osagarriak sortu eta ahalegiten saiatu behar da .373

Ikerlari batek ez dezakena egin. zera da: hezkuntz
natura edo egoera zein hezkuntz egoera baten natura aurrean
so egon, . . . gehienik ere, behaketa eta oharpenean geraturik,
( . . .) . Ikerlaria, aurretik egin denaren zein orain eta
etorkizunean egin behar denaren suspertzaile eta aurrezle
sutsu bat izan behar da, eta euskal hezkuntza eta EEH-gintzan
duen zeregina, besteak beste :
a) gure hezkuntz "egoera"tik isurtzen diren presio eta

zilegitasunaren arteko bidezko oreka bilatu,
b) gure hezkuntz "natura"ren hezkuntz "egoera" antolatzeko

behar diren baldintza ikertu eta giza zein baliabide egokiak
prestatzeko norabide eta ardurak banatu,

d) hezkuntz askatasuna eta agintearen muga edo eta
elkarekintza beni baterako irtenbideak eskeini .

Askoren artean, hezkuntza eta 374

arrazoiaren garapena (PETERS, R.S.)

373

374

Ikus:
COLE, M. & SCRIBNER, S. (1977). Cultura y pensamiento .
Mexico : Limusa, 7-8 orr. eta 8 . atala.

REARDEN, R.F. & . . . (1982) . Educación y desarrollo de la razón .
Formación del sentido crítico . Madrid : Narcea. 92-100, 220-234,
234-245 eta 464-482 orr.
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sinismena (GRIFFITHS, A.P.)
objetibitatea (HAMLYN, O.W.)
osasun mentala (WILSON, J.)
bezala gaiaren artean dagoen zerikusia aztertzetik sortzen den
ezbaiako zentzuaren gaiatasuna bereganatu beharko dute
ikerlariak .

Ikerlariak eskaintzen dituen irtenbideak, aurrez ikusi
dugun gogoeta ondoriotik sorturikoak dira, baina honen
ezaugarria "zientziaren ildoa" da. Ikertzen diren gai guztiak,
zientziaren izate eta hizkera baldintzak bete behar dituzte .
Ikerlariaren lana, zientzialariarena izan behar da .375 Gure
ahalegitan, ikerlaria, EE zientziaren ezagutza eta bidera
ahalmena, gizartearen kultura eta teknologiaren elkar
menpekotasunaren "ikerketa zientifikoak" erabiliz garapena
eta aplikazioen urratsetara nola igaro behar den erakutsi behar
dute. Eta hau egin ahal izateko, hezkuntzaren barne diharduen
dikotomia gainditu beharko dute hots : doi eta naturazko
zientziena alde batetik, eta giza-gizarte zientziena bestetik,
funtsezko gizazale ikuspegiaren aurkakoa baita hau .

Azken baitan ikerlarien xedea zientzilari iraultzailea
izatea da eta Bungek376, Kuhnek diona harturik, "zientzi
teoria baten hazkundea bere aplikazio zabalkuntzan datza,
( . . .) . Teoria baten iraultza teori gune bat beste batengandik
ordezkatzean legoke, ( . . .)" . Euskal Herrian EEH teori berri
baten zai gaude, non Txepetx dion eran esan dezakegu eta

375

376

Ikus :
FAURE, E. & . . . . (1991) . Aprender a ser . Madrid : Alianza
Universidad 1 UNESCO. 13 . arg . 126-127 orr.

Op .cit., BUNGE, M. (1985) . 105 or. Guk itzulia . Ikus ere :
"ideología y ciencia", 136-152 orr. eta "Ideología científica", 131-
133 orr.
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hizkuntzarekiko diona Txepetx, gure eremura aplikatzerakoan
esan ere, EEH-ren kontzientzi soziala, hezkuntz botereak
ordezkatzen duena alegia, eta EEH-ren kontzientzi pertsonala
edo hezkuntz elkarteena uztertu beharko direla baldin eta gure
"naturazko" hezkuntza eta EEH-gintza "egoera" bidezko eta
legezko koherente eta orekatuago bat eraiki nahi badugu . Eta
honen eragile zuzena, hezkuntz ikerlaria izango da .
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9. ATALA

9. ESKOLA ERAKUNTZA IZAKUNDETUAREN
NORMALIZAZIOA EUSKAL HERRIAN

9.1 HASTAPEN OROKORRAK

Dagoeneko adierazi dugu EEH oso baten garapena bi
eratara lortu daitekela :
1 . EE bertakoak edo naturazkoak, kulturazko bihurtzen.
2 . EE kanpoko edo kulturazko ibilbidunak, naturazkoa

garatuz .
Baino jakin badakigu, naturazko ibilbidean altxatu

diren zenbait EE-k ez dutela sekula lortzen kulturazko
ibilbidea urratzea, eta alderantzizkoak berriz, behin ere ez
direla bertakoratzera iristen . Hau horrela gerta ez dadin, eta
EEH osoa bermatzeaz, hezkuntz ardura nagusidunen
eskuhartzea ezin bestekoa da, bai gizarteko teknikari eta
arduradunak izan . Guztiak, jabetu eta menperatu beharreko
gaia hau da: nola hedatzen da hizkuntz bat, EE mailan
zehazki eta hezkuntzan orokorrean, bere egoera arruntara edo
EEH-ren arruntasuna nola lortzen da?

Bide hau ikertzeko, berriro ere Txepetxen ikerketak
ditugu aipagarri, egun, hauen izateaz jabetu gabe zaila da
etorkizun itxaropentsu bezain sendoa eskeintzea euskal EEH-
ren eremuari. Guk hemen labur eta xumeki aipatuta utziko
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ditugu zeintzu diren euskal EEH-ren normalizaziorako
beharrezko diren hastapenak .

9.1.1 EEH-REN IKUR GUNEA

EEH osoa eraikitzeko lau motako EE kontutan izan
beharko ditugula ohar gaitezke : AB, BA, A eta B .

377

	

Op.cit., (1987a) 223-259 orr.

(54 . grafikoa)

Euskal ikastetxeen oreka egokira iristeko, (AB/BA)
EEH motak hazitzen joan beharko dira, aldez ito beharrean
harnasa betea hartzeko egoera lorturik .

EEH egituratzen duena, bere izatearen garapena
trinkatzea da ez eta "dezentralizazio", "giza nahikotasun maila
gutxiegia" edo "abagune paragabea" . . . bezalako argudiopean

finkatzea. Justu Txepetx 377 dion "estatu hedakunlariak
bideratzen duen desartikulazioak dakarren herbesteraketaren"
aurkakoa da EEH-ren egituraketa . Eta mota honetako egoera
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batean bizi den euskal EEH-k, bertatik aldegiteko behar duen
laguntza isurri eta joera berri batetik etorriko dira . Hau berriz
dagoen egoeraren "haustura" burutzetik sortu daiteke .

9.1.2 OKLUSIO GUNEA

Egun euskal ikastetxe eredu bakarra dugun ikastola
giza hezkuntz aginteak mantentzearen alde agertu badira ere,
euren ugaltasunaren bildur direlako "talde" 378 bezala
desagerarazi nahi dituzte, eurek osatzen duten taldetik kanpo,
talde edo giza nortasuna topa dezaten bultzaturik ; "oklusio
gune" hau, Txepetxek dion "eragozpen paradigma" 379 erabiliz
areagotzen dute, dauden errealitateak, "naturazko"
egituraketan osatu beharrean "egoerazkoan" s&raziz, hots :
1 . "ikastola" dituzten "hutsuneak" giza eginkizun egokiak ez

betetzeatik datorkie, eta gure "egoera" kultura eta
teknologikora bideratuz "mesede" besterik ez diegu
egiten .

2 . Ondorioz ikuspegi osoaren errealitatea bitan banatu eta
bereizten da, elkar osatu eta garatu beharrean .

3 . EE diren ikastola batzuri gutxiagotasun konplexua edo
desbideratuta dabiltzan xomorroa sortzen eta hazitzen
zaie .

4 . Egoera txarrenean, ikastola taldearen desegituraketa sor
daiteke, geratzen direnei lehengo egoera berdina

378 Ikus diogun 93/05/25 arteko joan etorriak EEAko hezkuntz saila
eta EHIE elkarte zein Ikastetxe eta beste artean .

379

	

Op.cit., (1987a), 246 or .
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ukatuz380 eta joaten direnei sekulako aldaketa baikorra
aukeratu dutela sinistaraziz, 381 eta lortu ez arren,
aurkakotasuna eta deseuztaketa bultzatuz .

5 . Azkenik, egoera okerrenean aurreko guztiak urratzen
joaten badira, zigor legalak kaleratzen dira euren
erabateko desagerketa lortzeko .

9.1 .3 HAUSTURA TENSIOA

Aldez, holako desartikulazioa geratu ahal izateko,
artikulazioaren "normalizazio paradigma" bideratu behar da .
Euskal EEH-aren irudi eta itxura erreala den ikastolak,
kanpoko erasoa jasaten dute Euskal Herri osoan, bere egoera
ez bait du bertako hezkuntz elkarte edo babesle zein ikerlari
eta gizartetik era askotara (Nafarroa oinez, kilometroak,
seaska, . . .) alde agertu eta jokatu dutenak eragin, . . . egoera
anker honetatik irtetzeko Txepetxen hitzak erabiliz "haustura
tensio" egituratu beharrean dago, EEH egituratzen duten hiru
mailatan :
a) erakuntzatik, euskal ikastetxearen bidez kultura gunea eta

honi loturik dauden eginkizunak betzetik sortzen du
aberri ezaugarriak lortuz ;

b) hezkuntzatik, Euskal Herriko EE orok, euskal EEH ikur
gune inguruan beregituratuz, non bertan egoteak
hezkuntz toki prestigio gorena eta hezkuntz elkarte zein

380

381

Dagoeneko EEA-n EHIE erakundeak ez du lehengo balio
ordezkapenik.
Zuek aukeratu duzue bai, "euskal eskola publiko bema" bezalako
argudiopean .
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hezkuntz horren kultura lurraldean politika ekintzarako

ahalbidetzen suposatu dezakelarik ;

d) hizkuntzatik berriz, EE bakoitzaren eredu eta hezkuntz

mota aukeratik gure hizkuntza ezin hobetzen saiatuz .

Prozesu hau, Euskal Herria osatzen duten lurralde

guztietan zehar eman beharko litzateke, baldin eta "euskaraz

hezkuntza" egitea bermatu eta egituratu nahi bada, eta ordez

euskal EEH ordezkatzen dituzten ikastetxeak, abagune

izatetik, beregitura berri eta oso bat lortu dezaken ikur gunea

bihurtuz .

9 .2 EUSKAL EEH-REN BERESKURAPEN ETA

NORMALKUNTZAREN AXIOMAK

Lehenengo ta behin, aurreraxago genion bezala,

euskal ikastetxeentzat hezkuntza eta hizkuntzan osatzea

ezinbestekoa da eta euskaraz egin ahal izatea gauza bera dira.

EEH-ren b&eskuraketa eta normalkuntza, (AB) EEH-

ren egoera euskal ikastetxe baten xedea dela ulertzen hasten

denean ematen da, beste EE egoera guztiak, (0) barne, euren

xedera egoki daitezen bultzatu behar diren iragapenak

direlarik .

Ikastolak, (AB) euskal EEH-ren ahalegina dira, beste

ikastetxe eredu guztiak euskal hezkuntz orekaruntzerako

iragapenak izanik. Euskal eskolagintza ezin da, Euskal

Herrian zehar gaurko "hezkuntz egoeran" kokatu, egokitu eta

bukatutzat eman, egoera honen natura ez bait da euskal

gizartetik sortu eta garaturikoa eta EEH-ren "naturak" sor

dezaken "egoerara" murgil eta egoki behar litzateke, baldin
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eta euskal hizkuntza eta hezkuntzaren arruntasuna bermatu
nahi bada; ez alderantziz. Euskal izatetik beste edozein gauza
iruzurra edo eskizofrenia bat besterik ez da . Honelako
egitasmo bat hezurduratu nahi izatea, beste edozein giza
taldek eratu nahi duen errealitate adinakoa da ez eta aukera
bat . Beste gauza bat litzateke, euskal diaspora, mundu ;
zabalean zehar Australia, Amerika eta Europa . . ., hala nola,
Madrid, Paris eta Barzelonan euskal ikastetxeak sortu eta
garatzeko aukera emango balitzaieke. .., bestalde, gure ustez
gaur egun dagoeneko, egin beharreko zerbait eta halako
batean serioski ikutzeko asmotan duguna ere! . Antzeko
egoera asko ditugu batik bat Ipar Ameriketako hezkuntz
izakundetza munduan: ikastetxe txinatarrak, frantsesak,
alemanak, italiarrak, espainiarrak, holandarrak, . . . eta ia
harriturik geratu gaitezke giza talde ugari eta ez hain
ezagunen hizkuntzetan eraturiko ikastetxeekin topo egin
dezakegu; inongo oztoporik sortzen ez delarik behin,
inglesezko hezkuntz eduki eta ezagupenen hurbilketa egin
behar denean.382 l l ,e f

Euskal gizaemakumea, hezkuntza izakundetuaren bide
be~osa dadin gure lurraldeko ikastetxe guztiak, EEH mota
bakoitzan barna lerrokatzea ezin besteko baldintza da, bide
batez hezkuntza eta hizkuntzaren alde lerrotzea suposatzen
duelarik. Luckmann eta Bergerek383 , ikasteari beste gauza

382

383

Ikus :
Bilboko Amerika Enbaxada . "El sistema de educación en los
Estados Unidos" . Servicio cultural e informativo de los Estados
Unidos. (1972), l .arg. 1-28 orr .
Op.cit., GARCIA GARRIDO, J.L . (1987) . "El sistema
educativo norteamericano" 261-378 on.

Op.cit ., Txepetx . (1987a) . 189 or., Guk itzulia .
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askoren artean gizarteratze prozesua garatzea eskatzen zaio
eta horretarako diote "beste edozer baino lehen, barneratu
behar dena hizkuntza dela. Eta hizkuntzarekin eta bere bidez
da, nola motibapen zein ulergarritasunezko eskema
ezberdinak izakundetzatik mugaturik bezala barneratzen
diren" .

Euskara eta hezkuntzaren artean dugun zubia EEH
taldeak ditugu eta guztien beharra dugu euskara eta euskal
hezkuntzaren bereskurapena lortu, garapen trinkoa eskaini eta
aldi berean beste edozein giza taldearen kultura sistemari
darion teknologia egituratzeko eratzen dituen EEH-ekiko,
aurrerapen eta giza garapenaren zentzuan eskuhartze
arduratsua eskeini . f

Bukatzeko esan, hezkuntzaren eremu formaletik EEH-
ren normalkuntza lortzeko, zenbait urrats garatu beharko
direla :
1 . Erakuntzaren euskaltasunaren gizapolitika bereskuratzea

ez bakarrik gaurko euskal ikastetxeak bizi irauteko,
baizik eta Euskal Herrian dauden EE eredu eta hezkuntz
mota guztiak, euskal hezkuntzaren EEH osoa garatzeko .
Hau bidera dadin, euskal hizkuntza-hezkuntzaren botere
nagusia, botere politikoarekin parekatu beharko da, zeren
eta euskal giza sistemaren hezkuntza bideratzen duten
EEk dira euskal hezkuntzarentzat garrantzi handiena
dutenak eta aldi berean, "osagarritasun hastapena" 384

gogoratuz , euskal hezkuntza da haientzako buruhausterik
handiena. Bi nagusitasun hauek elkartzen ez badira gure
lurralde mailan, botere politikoak ez du naturazko euskal

384

	

Op.cit., Txepetx . (1985) . La nueva sociali . . . 333 or .
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EEH-ren garapena bermatzeko balio . EE inguruneko
aldagai gizapolitikoa eta aldagai bereziaren arteko
eskuharmen egokiak, "giza hezkuntza boterearen
bereskurapena" sustatzea suposatzen du, Txepetxek
hizkuntzarekiko dion "giza hizkuntza boterearen
bereskurapen" ildo berberetik ulertua .

2 . Aurrekoa ematen bada, EEH-k jatorrizko aldagai
burokratiko sortu ahalko du, ondoren euskal hezkuntz
sistema berna eraikiz eta ikastetxe barneko azpisistemak
handik darioten eginkizun, zein bere eskeintza bereziak,
garatzeko prest egongo da. Zuzenean, EEH (AB)
EEH(A)-runtz eta EEH (BA), EEH (B)-runtz, hazitzen
hasiko dira. Eta hezkuntz beni honen berantolaketak 0
egoeran daudenak EEH (A) zirenen bidez EE lehenak,
naturazko norabidean eta EEH(B)-koek EE bigarrenak,
kulturazko bidetik erakartzea lortuko dituzte .

3 . EEH talde guztiak, kateaturik egon behar dira, euskal
hezkuntzaren izatetik bakoitzak duen tokia eta
eginkizunak ongi ulertuz . Adibidez ez da bidezkoa
izango (B) urratseko EEH euskal hezkuntzaren eredutzat
hartzea . . . e.a. horretarako hori egin, hedatu eta EE
guztien norabidea eskeintzeko ahalbideturik daudenak
EEH (AB) urratsekoak dira, eurek bideratu duten
errealitate eta ekimena bera, euskal EE balio zihorraren
neurria bait da.

Azkenik esan, honelako norabideari aurre egitea, gure
giza kultura eta teknologi ingurunei dagokien hezkuntza, bere
natura zein izate ibilbide osoari egokitu "hezkuntz egoera
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erreala" sortu ahalko dela. Hauek dira, hain zuzen ere, euskal
EEgintzak behar duen eraldaketaren iparra .
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