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1. sArrerA

Artikulu honetan, Errenteriako hezkuntza komu-
nitatearekin garatzen ari garen prozesuaren 

berri emango dugu. Prozesu hori Errenteriako Uda-
laren eskariz eta HUHEZIren eta Elhuyarren bidela-
guntza tekniko-metodologikoaz gauzatzen ari da, 
eta haren indarguneetako bat bi erakundeen arteko 
elkarlana eta osagarritasuna da, bakoitzak bere eza-
gutzatik eta esperientziatik.  

Egitasmoaren transferigarritasuna aipatzen dugu-
nean, proiektua antzeko beste testuinguru batean 
aplikagarria dela esan nahi dugu, hau da, beste toki 
batean antzeko baldintzetan garatzeko egitasmoa 
dela baloratzen dela; betiere, tokian tokiko erreali-
tatera egokituta baina hasierako proiektuan ezarri-
tako jarraibideak erreferentzia moduan hartuta. Egi-
tasmo honek baldintza horiek betetzen dituelakoan 
gaude. 

Ondorengo lerroetan, batez ere transferentziaren 
ezaugarrietan jarri nahi izan dugu begirada: disei-
nua, egiturak eta metodologia. Horrez gain, hez-
kuntza komunitateko partaideen ahotsak ekartzea 
ere beharrezkoa ikusi dugu, eta, azkenik, ibilbidean 
zehar ikasitakoekin amaituko dugu.   

2. AUrrekAriAk
Errenteriako Udalak, hezkuntza komunitateko era-
gileekin elkarlanean eta herri ikuspegiarekin, tokiko 
politika propioak garatzeko hautua egin zuen 2011-
2015 legegintzaldian, eta horren adierazle da Udal 
Eskola Kontseilua (aurrerantzean, UEK) sortzeko 
urratsa egin izana.

Errenteriako Udalaren barne antolaketan, Hezkun-
tza eta Gazteria saila sortu berria zen, ordura arte 
Kultura sailaren azpisail moduan kokatzen baitzi-
ren kirola, hezkuntza eta gazteria. Lau sailek ba-
karra osatzen zuten teknikari bakarraren ardura-
pean. Aldaketa handia izan zen eta aukera eman 
zuen politika propioak garatzen hasteko. (Ostola-
za, 2019: 54) 

Hezkuntza politikak norabidetzeko marko interes-
garria izango zelakoan, garrantzia eman zitzaion 
Udalak herriko ikastetxe guztiekin lan-marko bat 
partekatzeko aukerari. Bidearen hasiera irudikatu 
ondoren, Ostolazak azpimarratzen du aurrerapau-
soak ematea uste baino zailagoa izan zela (2019). 
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Prozesua 2017/2018 ikasturtean abiatu zen Erren-
teriako hezkuntza komunitateko eragileekin. UEK
-k, bere helburuak erdiesteko bidean, beharrezkoa 
ikusi zuen Errenteriako Hezkuntzaren diagnostiko 
partekatua egitea, hezkuntzaren errealitatearen ar-
gazki bat eskuratzeko. Diagnostikoaren datuetatik 
abiatuta, zuzendariekin nagusiki eta baita Berritze-
guneko erreferentearekin ere osatutako lantaldea 
ondorioak lantzen aritu ziren. 

2018/2019 ikasturtean, errealitate horri aldian-al-
dian segimendu bat egiteko baliagarria izango zen 
adierazle multzo bat identifikatu eta diagnostikoak 
agerian utzitako errealitatea kontuan hartuta, Erren-
teriak udalerri gisa hezkuntzaren eremuan epe labur 
eta ertainera izango zituen bi erronka identifikatu, 
eta haiei aurre egiten hasteko estrategia bateratu 
bat adostu zen. 

2019/2020an, Errenteriako hezkuntzaren diagnosti-
ko partekatuari buruzko dokumentua osatzen jarrai-
tu da. Batetik, hezkuntza esparruan lehenetsitako bi 
erronkei aurre egiteko estrategia bateratua ekintza 
planetara eraman da, eta, bestetik, erantzunkideta-
sunean sakontzen jarraitzeko, hezkuntza komuni-
tatea saretzeko eta elkarlana bideratzeko urratsak 
egin dira. Azkenik, Errenteriako hezkuntza diagnos-
tiko partekatuaren sistematizazio eta digitalizazio 
prozesua garatzeko pausoak eman dira.

3. erreFerentziAzko MArkoA
Herri hezitzaile gisa aritzeko hezkuntza ikuspegi bat 
behar da. Ikuspegi horrek, tokiko errealitatean hez-
kuntza politikak eta estrategiak, espazio komun eta 
proiektu partekatuak garatzeko oinarriak eskaini 
behar ditu. Honatx gako batzuk labur:

3.1 Hezkuntza eskubidea eta ekitatea bermatzea
Hezkuntza eskubidea ekitate printzipioan ardaztuta 
bermatzea herri edo hiri bateko eragile guztien eran-
tzukizuna da. Hau da, kalitatezko hezkuntza batera-
ko eskubidea justizia sozialaren oinarriekin gauzatu 
behar da, hots, behar gehien duenari laguntza gehien 
eskainiz. Gainera, ez da oinarrizko hezkuntzarako sar-
bidea izateko eskubidea soilik; bizitza osoan zehar ka-
litatezko hezkuntzarako sarbidea eta garapen osora-
ko baldintzak izatea ere bada (Torres, 2011). 

3.2 Hezkuntza, herria eta parte hartzea
Herriaren eta hezkuntzaren garapenean, Errenteriak 
herri hezitzailearen hiru gako aktibatu ditu: herria, 

hezkuntza eta parte hartzea. Herri hezitzaile baten 
dimentsio hezitzailearen (Trilla, 1999) garapenerako 
artikulatzen diren gakoak dira. Herria eragile hezi-
tzaile, ikaskuntzarako testuinguru eta ikaskuntzara-
ko eduki bihurtzean datza.

3.3 Erantzunkidetasuna sustatzea eta komunitatea  
saretzea
Hezkuntzan, erantzukizun kolektiboa eta askotari-
ko erantzuleak izatea funtsezkoa da hezkuntzaren 
kalitatean eragiteko. Horrek esan nahi du eskola ez 
dela hezkuntzaren eta heziketaren erantzule eta ar-
duradun bakarra. Hezkuntzaren kudeaketa ere ez da 
soilik estatuan, autonomia erkidegoan eta eskolan 
gauzatzen. Erantzunkidetasunean oinarritutako ku-
deaketa eta tokian tokiko testuinguruan ardaztutako 
hezkuntza erantzunak (planifikazioa, antolaketa, ku-
deaketa…) ardura ugariren artikulazioa eta elkarla-
na eskatzen du: tokiko administrazioak, ikastetxeak, 
herri ekimenak eta komunitatea, profesionalak eta 
gurasoak (García-Alegre eta del Campo, 2012). 

3.4 Udalen konpromisoa hezkuntzan eta Udal  
Eskola Kontseilua
Tokiko eremua testuinguru aproposa da udalerri ba-
teko behar soziohezitzaileak hautemateko eta haiei 
aurre egiteko politikak gertutasunez garatzeko. 
Norabide horretan, hezkuntza herrien garapenera-
ko tresna eta estrategia bilakatzen da, herri eredu 
justuagoak, kohesionatuagoak, sortzaileagoak eta 
inklusiboagoak lortzeko (Sátiro, 2009). Hezkuntza 
herrien garapenerako tresna bilakatzen da Udalak 
hezkuntzan konpromisoa hartzen duenean, hezkun-
tza eragile, gizarte eragile zein administrazioen ar-
tean sinergiak sortzen direnean, eta modu koopera-
tibo batean herriko hezkuntza politika eraginkorrak 
garatzen direnean. Ezinbestekoa da, beraz, komuni-
tatearen saretzea eta parte hartzea. 

4. trAnsFerentziAren diseinUA: 
BeHArrAk ezAgUtzetik proiektU 
proposAMenA egiterA
Aurrekarietan, Errenteriako hezkuntza esparruko 
proiektuen ibilbidea azaldu da. Hala nola, prozesua-
ren abiapuntua Errenteriako hezkuntza komunita-
tearen diagnostiko partekatua izan da. Abiapuntu 
horretatik diseinatu genituen ikasturte bakoitzeko 
proiektu proposamen hauek: 

- Errenteriako Udalak eta ikastetxeek hezkun-
tza komunitatearen erronkak elkarrekin adostu 
eta haiei erantzunkidetasunez heltzeko prozesua 
(2018/2019)

- Errenteriako hezkuntza komunitatea sare-
tuz erantzunkidetasunean sakontzeko prozesua 
(2019/2020)

Datozen lerroetan, batez ere azken proiektuan sa-
konduko dugu.

4.1 Partaidetza: lanerako oinarriak
Teorian, komunitate batek oinarrizko hiru osagai ditu: 
lurraldea, populazioa eta populazio horrek lurralde 
horrekin batera duen interes komuna. Hiru kontzeptu 
horien artikulaziotik abiatuta, komunitate bat eta ha-
ren garapen kultural, ekonomiko, sozial eta politikoa 
eraikitzen dira. Hala ere, egunerokoan, gure herri eta 
auzoetako praktikek erakusten digute praktika komu-
nitarioa hori baino konplexuagoa dela. 

Horrenbestez, ezinbestekoa da datorrenari zabalik 
egotea eta sortzen den horren gainean eraikitzen ja-
rraitzea. Halere, horrek ez du esan nahi inprobisatu 
behar dugunik. Garrantzitsua izan da gure lanerako 
oinarriak ondo definituta edukitzea eta oinarri ho-
riek ardatz hartuta aritzea:

-  Elkarlana
-  Parte hartzea
-  Komunikazioa 
 - Malgutasuna
 - Hezkuntza prozesua
 - Subjektibitatea
-  Koordinazioa eta sare ikuspegia 
-  Aniztasuna
-  Hizkuntzen kudeaketa

4.2 Lanerako egiturak
Prozesuan zehar, fasez fase, lanerako zenbait egi-
tura edo gune sortu dira, momentuko beharrei eta 
erronkei erantzunez. Ikasturte honetan, martxan ja-
rri diren egiturak honakoak izan dira. Hala ere, mar-
txotik aurrera, COVID-19a dela eta, etena egon da. 

5. MetodologiA

Prozesua metodologikoki bideratzeko, IAP (Ikerketa 
Ekintza Parte hartzailea) izenez ezagutzen den me-
todologiaren oinarriak hartu ditugu kontuan. Xedea 
zera da: talde hausnarketa eta talde harremana bi-
deratzeko prozesuak zabaltzea eta, prozesu horien 
bidez, harremanak aldatzeaz gainera, posiziona-
menduak, egitasmoak eta estrategiak eraikitzea. 

Gure lanerako ikuspegiak hiru urrats hauek barne 
hartzen ditu: hausnarketa, ekintza eta ebaluazioa. 

- Hausnarketa: egindako lanaren edo gure praktiken 
gaineko hausnarketaz ari gara. Egiten dugunaren in-
guruan gogoetatu eta ebaluazio sakon bat egin on-
dotik, zailtasunak edo beharrak non eta zertan atze-
man ditugun jakitea da; helburua, betiere, etengabe 
hobetzea eta ikastea da. 
- Ekintza: hausnarketaren ondoren, errealitatea al-
darazteko ekintzetara iristea da xedea. Urrats honen 
helburua, beraz, identifikatutako ahulezia edo behar 
horiei aurre egiteko diseinatutako estrategiak eta 
ekintzak errealitatean aplikatzea  da. 
- Ebaluazioa: berrikuntza eta ebaluazioa elkarrekin 
doaz azken urrats honetan. Egindakoa ebaluatuz, 
batetik, badakigu zer inpaktu izan duen ekintzak, 
eta, bestetik, zer berri ikasi dugun eta, beraz, etor-
kizuneko proiektu/esku-hartzeetan zer alderdi ego-
kitu/berritu behar diren baldin eta emaitza hobeak 
lortu nahi badira.  

HezkUntzA Herrien 

gArApenerAko tresnA 

BilAkAtzen dA UdAlAk 

HezkUntzAn konproMisoA 

HArtzen dUeneAn, HezkUntzA 

erAgile, gizArte erAgile 

zein AdMinistrAzioen ArteAn 

sinergiAk sortzen direneAn

1.irudia: Prozesuaren xehetasunak
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2. irudia: Metodologiaren hiru urratsak.

6. koMUnitAteAren AHotsAk: orAinA 
etA etorkizUnA
Komunitateko kideen ahotsen alderdi azpimarra-
garrienak jasotzen dira atal honetan. Nola bizi izan 
dute prozesua ikastetxetako zuzendariek, gurasoek 
eta udal ordezkariek? Eta nola irudikatzen dute etor-
kizuna?

6.1 Taldeko emozionalitatea
Zuzendari eta guraso taldeen garapenean, taldeko 
emozionalitatearen bilakaera gakoa izan da talde 
izaera sortu eta sendotzeko zein prozesuan urratsak 
egiteko. 

Talde izaera indartzeko faktoreen garrantzia aipatu 
da. Izan ere, egoera deserosoak eta gogorrak ere 
bizi izan diren arren, ikastetxe guztietako zuzen-
darien artean kohesio maila sendoa sortu da. Eta 

horretarako gakoa helburu komunak ikastetxeen 
partikulartasunen aurretik jartzea izan da.

Gurasoen taldearen tamainak, hau da, txikia izateak 
konplizitate giroa erraztu du, baina, batez ere, parte 
hartu duten gurasoen jarrera positiboaren emaitza 
izan da.

6.2 Eraldaketa zertan?
Hezkuntza eremuko errealitatearekiko gertutasuna 
eta ezagutza zuzenaren garrantzia izan da eralda-
ketarako palanka aipatuena; alegia, bakoitzak bere 
errealitatea hobeto ezagutzeko aukera izatea, baina 
batez ere hezkuntzaren erradiografia herri ikuspe-
giarekin osatu izanaren potentziala.

Prozesuak eragina izan du partaideengan, bai maila 
pertsonalean, bai profesionalean. Oro har, zuzen-
dariek aipatu dute jendea ezagutzea oso garrantzi-
tsua izan dela; ikastetxeen arteko erlazioak estutu 
eta indartu direla, alegia. Guztien artean helburu 
komunei begira aritzea gogorra izan den arren, oso 
aberasgarria izateaz gain, herri ikuspegiarekin lan 
kooperatiboan murgiltzeko aukera zabaldu zaie.

Gurasoek aipatu dute eskolaz duten ikuspegia alda-
tu dela, eta, bide batez, beste ikastetxeetako errea-
litateak ezagutzeko aukera ere aipatu da; esaterako, 
guraso elkarteek elkarren berri izateko parada. Bes-
talde, maila pertsonalago batean, batzen dituzten 

alderdiak aldentzen dituztenak baino gehiago dire-
la jabetzea eta adostasunetara iristeko gaitasunaz 
ohartzea arrastoa utzi dien esperientzia izan da.

6.3 Saretzea eta aurrerabideak
Komunitatearen sarera eragileak gehitzen joan 
beharra nabarmen azaldu da. Gurasoek prozesuan 
zentralitate handiagoa izatea, ikasleen falta zein he-
rriko beste eragile batzuk (haur eskolak, hezkuntza 
sistemaz kanpokoak…) ere prozesura gehitzeak le-
karkeen aukera aipatu dute, adibidez. 

Zehaztutako erronkei aterabide bateratu bat ema-
teari dagokionez, zuzendariek aipatu dute Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ordezkariren bat 
noizean behin etortzea eraginkorra litzatekeela, eta 
baita gizarte zerbitzuetako teknikariek ohiko dina-
mikan parte hartzea ere.

Etorkizunera begira jarrita, fokua ildo bertsuan ja-
rri dute partaideek. Bereziki, hasitako norabidean 
urratsak egiten jarraitzeko nahia nabarmen azal-
du da prozesuan, ezarritako oinarriak sendotu eta 
egonkortzeko eta, batik bat, ekimen praktikoetara 
jauzi egiteko. Elkarlanaren bideari eustea, elkar 
gehiago ezagutzea eta ardura komunitarioa parte-
katzen duen hezkuntza sistema askotariko bat erai-
kitzea ipar hartuta pausoak ematea. 

Erantzukizun kolektiboa hartzeko eta praktikan 
jartzeko tresna komunitario gisa ikusi da UEK. No-
rabide horretan, hezkuntza komunitatearen ordez-
karitza izatea eta herriko hezkuntza esparruan eragi-
teko eta kohesioa indartzeko bidea urratzen jarraitu 
behar da. 

Zailtasunak ere izan dira. COVID-19aren testuingu-
ruak ataka zailean jarri du prozesua. Prozesu komu-
nitarioak elkarren beharra nabarmen agerian uzten 
duen heinean, pandemiak oso baldintzatuta utzi du 
prozesua, eta, halaber, beste erronka batzuk azale-
ratu ditu.

7. BideAn ikAsitAkoAk
Azken atal honetan, prozesu honetan egin dugun ibil-
bidean ikasitakoak edo ikasketa nagusiak jaso ditugu.

7.1 Prozesua abiatzeko baldintzak
Prozesu komunitarioak abiatzeko, uneko baldintzek 
(sozialak, ekonomikoak, politikoak, kulturalak…) 
erabateko eragina daukate, baita prozesuaren sus-
tatzailearen motibazioak ere. Hala, Errenteriako 

kasuan, udal gobernu taldeak hastapenetatik sine-
tsi izan du hezkuntza politikak ezin direla bulego 
batean diseinatu lidergo politiko-tekniko hutsez; 
aldiz, beharrezkotzat jotzen du hezkuntza politikak 
herriko hezkuntza komunitateko agente eta kidee-
kin diseinatzea. Eta hori guztiz bat dator pertsonak 
erdigunean jarrita guztiontzat abegikorragoa izango 
den herria eraikitzeko nahiarekin, hezkuntza poli-
tika bateratu, justu eta ekitatibo sendo bat eraiki-
tzeko motibazioarekin. Beraz, proiektuak Udalaren 
ildo estrategikoekin bat egiteak eta, batez ere, udal 
mailako adostasuna eta babesa dituen egitasmo bat 
izateak abiapuntu egokian jarri gintuen.

Honenbestez, aipatutako abiaburuko baldintzak 
bermatuta edukitzea funtsezkoa da prozesu komu-
nitarioak abiatzeko. 

7.2. Helburuen lorpena
Gisa honetako prozesuak akatsetan eta lorpenetan 
oinarritutako praktikak izan ohi dira, eta hau ez da 
salbuespena. Gakoa haei buruz gogoeta egin eta 
hausnarketa bidean aurrera egiteko baliatzean da-
tza. Proiektuaren diseinuan egindako planteamen-
du metodologikoak ahalbidetu du unean uneko go-
goetatik erabakiak hartzea. Prozesuaren helburuen 
lorpena modu kuantitatiboan neur daiteke (saio 
kopurua, partaide kopurua, etab.), baina hori bezain 
interesgarria da prozesuarekin lortu den zeharkako 
inpaktuan eta eraldaketarako erakutsi duen gaitasu-
nean begirada jartzea. 

Errenterian, Talde Eragileak egin du prozesuaren ja-
rraipena, eta, ikasturteko bi momentutan, propio, 
balorazio bilerak egin dira, zenbait alderdiren ingu-
ruko gogoetari eta neurri zuzentzaileak aplikatzeari 
bide emateko. Hala ere, jarraipena egiteko modua 
aurrez definitutako lorpen adierazleen bitartez sis-
tematizatzea urrats kualitatibo bat litzateke ebalua-
zioari begira. 

7.3. Prozesuan sortutako beharrak: Taldearen 
emozionalitatea
Proiektuaren abiapuntuko diseinuan bere horre-
tan lekurik hartu ez zuen aldagai bat da. 2018/2019 
ikasturteko prozesuaren hasierako urratsek eraman 
gaituzte unean-unean taldearen emozionalitateari 
lekua egin eta hura lantzeko estrategiak garatzera, 
harik eta 2019/2020 ikasturtean helburu espezifikoa 
bilakatu den arte. Partaideen artean gatazka edo 
ezinegonak azaldu izan direnean, espazioa eman 
zaie, landu egin dira, denbora eta energia eskaini 
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zaie, eta horrek ekarri digu sortzen ari den horren 
oinarriak sendoak izatea.  

Taldearen bizipenetan egoera arras ezberdinak izan 
dira, eta bizipen horiek (gogorrak, ezintasunak, in-
teres partikularrak…) partekatzeak talde zentzua 
eraikitzen lagundu du. Norabide horretan taldea eta 
kidetza indartzeko eta egitura seguruak sortzeko es-
trategiak eta dinamikak indartzea erabaki eraginko-
rra izan da prozesuaren ikuspegitik. 

Emozionalitatearen lanketa prozesuan integratzea-
ren ondorioz, lantaldean konfiantza izateak, taldea 
osatzen duten pertsonei ongizatea emateaz gain, 
erabateko eragina izan du taldearen errendimen-
duan, eraginkortasunean eta helburuen lorpenean.

7.4. Herri ikuspegia hezkuntzan: Norberaren errea-
litate partikularretik eremu komun eta partekatu 
bat sortzera
Herria edo lurraldea dimentsio garrantzitsua da 
hezkuntzan, heziketarako baliabidea, eragilea eta 
testuingurua delako. Egungo errealitate konplexuei 
hezkuntza erantzun egokia emateko, eskolaren eta 
lurraldearen arteko aliantza sendo baten eskutik 
eraiki daiteke. Betiere, lurraldetzat hartuta fami-
liak, udalak, elkarteak eta erakundeak, enpresak eta 
kooperatibak, askotariko eragileak, baliabide eta az-
piegiturak zein espazio fisikoak. Herri hezitzailearen 
ikuspegitik diseinatutako prozesu komunitarioetan 
ikusi da herritarren beharretatik gertuagoko hez-
kuntza erantzun bat eman daitekeela.

Egon dira prozesuan parte hartzera deituak izan eta 
gonbidapena onartzeko motibazio nagusia beren 
behar partikularrak asetzea zutenak; baina, bidea 
egiten joan ahala, indibiduo gisa batzen gaituen ho-
rretan jarri da begirada, eta modu kolektiboan pen-
tsatzera igarotzeko jauzia eman da. 

Ikusi ahal izan da, proiektu partikularrak entzunak eta 
juzgurik egin gabe onartuak direnean, posible dela 
norberaren interesak proiektu guztiz partekatu bate-
ranzko bilakaera egitea, elkarguneei eta elkarrizketari 
esker, eta prozesu hau horren isla izaten ari da.

7.5. Ekosistema: Egituren konplexutasuna
Komunitateari ikuspegi sistemikotik begiratzen dio-
gunean, ulertzen dugu elkarri eragiten diogula une 
oro. Ikuskera horri esker, ulertzen dugu sistema edo 
talde batek bere helburua lor dezan eragile guztiak 

kontuan hartu behar direla. Ikuspegi horri esker, 
nahi kolektibo eta komunak azaleratzen dira, eta 
pertsonek elkarrekin pentsatzen ikasten dute.  

Gisa honetako prozesuetan, komunitatearen inplika-
zioan urratsak egiten jarraitu beharra dago. Konple-
xutasun hori kudeatzea, ordea, ez da erronka maka-
la. Errenteriako prozesuan, azpi-prozesuak diseinatu 
ditugu, eta haien arteko artikulazio-gune propioak: 
zuzendariak, gurasoak, talde eragilea, Udal Eskola 
Kontseilua… Azken honek, martxan dauden egitura 
guztietako ordezkariak biltzen dituen heinean, hez-
kuntza komunitatearen zati handi bat ordezkatzen 
du, eta artikulazio-gune garrantzitsua bilakatu da. 
Hala ere, ikasleen eta familien presentzia eta parte 
hartzea areagotu behar da, partaideen ezaugarriak 
kontuan izanik.

UEKren bide labur eta esanguratsuak erakutsi du 
herri mailako ekosistema konplexua barne biltzeko 
eta erantzunkidetasunean urratsak egiteko tresna 
edo egitura komunitarioa ere badela. Are gehiago 
kontuan izanik haren egitekoa hezkuntza esparruan 
herri mailako ikuspegia izatea eta hortik tokiko poli-
tika publikoei begirako proposamen bat egitea dela.  

7.6. Lidergoak
Badakigu komunitatearen parte hartzea zaila dela 
lortzen lidergo komunitariorik gabe, eta, modu oso 
orokorrean esanda, lider eraginkor baten helburu 
nagusietako bat komunitateko kideek geroz eta au-
tonomia maila handiagoa izatea izan beharko litza-
tekeela, erabakiak beren kabuz hartzera iristeraino. 

Prozesu honetan, udal gobernu taldea izan da pro-
zesuaren sustatzaile nagusia, eta berak bete du 
partaideek aitortu eta eskertu dioten rol hori. Ba-
tez ere, proiektuaren jarraipena egitean, egiture-
tan parte hartzean, erabakiak hartzean, eragileekin 
hartu-emana izatean eta prozesuak sortzen dituen 
beharrez jabetzean eta proiekzioa egitean jarri dugu 
begirada.  

Lidergo politikoak, bere balioa izanik ere, baditu bere 
arriskuak, udal osaerak aldakorrak izanik proiektua 
kolokan gera daitekeelako aldaketa baten aurrean. 
Beraz, bestelako lidergo partekatu bateranzko pro-
zesua egitea garrantzitsua ikusten dugu.  

7.7. Emantzipazioa
Bidelaguntza tekniko-metodologikoa ez dugu 

ulertzen dependentzia harreman baten gisara. Pro-
zesuak berak, ahalduntze prozesu baten moduan 
ulertzen dugun heinean, emantzipatzailea behar du 
izan, eta kanpo laguntza geroz eta txikiagoa behar 
luke. Bide horretan, ikasturte honetako prozesuan, 
Udal Eskola Kontseilu Operatiboa deituriko egitura 
berria integratu dugu prozesuan. Helburua zera da: 
UEKak gogoeta egin bitartean, hango ordezkaritza 
batek Talde Teknikoarekin batera bileren edukia 
elkarrekin lantzea eta prestatzea. Egitura horrek 
UEKeko ordezkariak bileren antolaketan formatu 
eta ahalduntzea izan du eginkizun nagusia. Aurrera 
begira, maila progresiboan bada ere, bide horretatik 
jarraitzea interesgarri ikusten dugu. 

Horrenbestez, garrantzitsua iruditzen zaigu proiek-
tu komunitarioen garapenerako diseinuetan proze-
suen autonomia mailan urratsak egiteko helburua 
eta lanketa aurreikustea. Komunitateko eragileek 
proiektuaren ardura beren gain hartzeko helburua 
integratu behar da, komunitateko eragileen eta 
Udalaren artean lidergo eta ardura partekatu batera 
iristeko. 
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