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Jakingarrietako ale honetan ezagutzaren transferentziaz hitz egingo dugu; transfe-
rentziaren formak eta moduak ezagutuko ditugu; adibideak ekarriko ditugu. Daki-

zun bezala, urte luzez ari da Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea (Huhezi) 
ikastetxeekin lanean, irakasleen prestakuntzan eta ikastetxeetako aholkularitzan la-
nean. Uste dugu hori dela ezagutza berria eraikitzeko biderik interesgarrienetakoa. 
Lan horrek laguntzen digu inguruarekin gehiago konektatzen, begirada osatzen eta 
egiten duguna hobetzen. Baina lan horren oinarrian badadago ere unibertsitatean 
egiten den ikerketa eta ikerketa horretatik eratorritako ezagutza. Izan ere, unibertsi-
tatearen eginkizun garrantzitsuetako bat da ezagutza berria sortzea. Ezagutza hori, 
baina, ez da geldik egon behar, transmititu eta garatu egin behar da, partekatu behar 
da, unibertsitate barruan eta unibertsitatez kanpo. Ezagutza berria eraiki nahi dugu, 
beraz, unibertsitateko ikerlariekin elkarlanean eta erakundeetako irakasleekin ba-
tera, ezagutzak aplikatuz, esperientziak aztertuz… horrekin guztiarekin izango dugu 
aukera ezagutza birformulatzeko, mugitzeko.

Prozesu horretan sakontzeko sortu da Huhezi-n Hezkuntza Berrikuntzarako Zentroa 
(HBZ): ikerketa eta transferentziaren arteko harremanean sakontzeko, ikastetxeekin 
harremana finkatzeko eta saretzeko, askotariko zerbitzuak eskaintzeko eta zerbitzu 
hori fintzeko, berrikuntza-prozesuak eragiteko eta horien ikerketa sustatzeko… Behar 
eta ilusio batetik abiatu zen HBZ; eta hartu du forma. Izena ez ezik, izana ere badu. 
HBZrekin berrantolatu eta findu egin dugu gure aholkularitza-eredua eta gure es-
kaintza, prestakuntza eta aholkularitza erakunde bakoitzaren neurrira egiteko, eran-
tzun berriak elkarrekin bilatzeko, eztabaida irekiak zabaltzeko, prozesuen ikerketa 
eta ebaluazioa egiteko eta, ahal den gai eta egoeretan, baita nazioarteko sareetan 
elkarlan-aukerak lantzeko ere. HBZrekin nahi genuke XXI. mendeak ekarri dizkigun 
hezkuntza-erronkei aurre egiteko ezagutza, prozesu eta elkarlan berriak bilatzea, bai 
eta erantzun berriak suspertzea ere. Espero dugu Jakingarriak ale honetan esanda-
koek garatzen jarraitzeko aukera berriak ematea. 

      Nagore Ipiña Larrañaga
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa

eta Ikerketa eta Transferentzia arloko zuzendaria

Liburuen 
iruzkinak

La transFerenCia DeL 
ConoCimiento en La 
universiDaD De navarra.
BAyonA, C. etA gonzález, r. (2010).
Iruñea: Nafarroako Unibertsitate Publi-
koa.
https://www.unavarra.es/digitalAs-
sets/180/180811_1TransferenciaConoci-
mientoUPNA.pdf

transFerenCia De 
ConoCimiento.   
nuevo moDeLo para su  
prestigio e impuLso.
CrUe (2018).
Madril: CRUE-Santander universidades. 
https://www.crue.org/wp-content/
uploads/2020/02/2018.11.28-Transferen-
cia-del-Conocimiento-DEFINITIVO_
completo-digital.pdf

universiDaDes y empresas. 
apuntes para Crear sinergias 
Con sentiDo.
HAUg, g. etA Beste (2018).
Madril: Fundación Europea Sociedad y 
Educación. 
http://www.studiaxxi.com/site/wp-con-
tent/uploads/Universidades-y-empre-
sas-CT-10.pdf 

aprenDizaje-serviCio.  Los retos 
De La evaLuaCiÓn.
rUíz-CorBellA, M. etA gArCíA-gUtié-
rrez, J. (ed.) (2019).
Madril: Narcea. 
https://narceaediciones.es/es/educa-
cion-hoy-estudios/1279-aprendiza-
je-servicio-los-retos-de-la-evalua-
cion-9788427725317.html 

 La CreaCiÓn De una soCieDaD 
DeL aprenDizaje. una nueva 
aproXimaCiÓn aL CreCimiento, 
eL DesarroLLo y eL progreso 
soCiaL.
stiglitz, J .e. etA greenwAld, B.C. 
(2016).
Madril: La Esfera de los Libros.
http://www.esferalibros.com/libro/la-so-
ciedaddel-aprendizaje/ 

La transFerenCia De teCnoLogÍa 
y ConoCimiento universiDaD-
empresa en espaÑa: estaDo 
aCtuaL, retos y oportuniDaDes.
testAr, X. (2012).
Bartzelona: Colección Documentos CYD.

▶ Estatu mailan

SARRERA

▶ ezAgUtzAren trAnsFerentziA rA 
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Garatutzat jotzen ditugun gizarteen 
aurrerabidea eta ongizatea, neurri 
handi batean, hainbat jakintza-arlota-
tik sektore produktiboetara –bereziki 
industriara, teknologiara eta zerbi-
tzuetara– egin den ezagutza-transfe-
rentzia sistematikoari zor zaio. Bitxia 
eta paradoxikoa bada ere, dinamika 
historiko horretan, hezkuntza-zien-
tzien esparruan ez da analisi askorik 
egin, edo batere ez, nahiz eta ikerke-
ta-prozesuetan balio sozial, kultural 
eta ekonomikoko eta berrikuntza-
ko kateak sortu diren, ikasgeletan 
zein ikasgeletatik kanpo, pertsonei 
onura kognitiboa eta komunitateei 
proiekzio egokia ekarriz. Liburu ho-
nen helburua, arrazoi epistemiko eta 
pragmatiko hutsei erantzunez, hez-
kuntzako ezagutzen transferentzia 
ekintza-kontu gisa ulertzeko beharra 
azpimarratzea da; ekintzok profesio-
nal gaituen prestakuntzarako baliaga-
rriak izan behar dute, ikasten jarraitu 
eta beren bizi-inguruneetan arazo 
errealak konpondu ditzaten.
Hainbat iruzkin egin dituzte liburu ho-
nen inguruan:

https://gredos.usal.es/bitstream/hand-
le/10366/143495/Santos_Rego,_M_A_
(Edit)_(2020)_La_transf.pdf?sequence=1
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/
index.php/contextos/article/down-
load/4589/3702
https://recyt.fecyt.es/index.php/BOR-
DON/article/download/78012/50826 

La transFerenCia De 
ConoCimiento en eDuCaCiÓn: un 
DesaFÍo estratégiCo.
sAntos, M. A. (ed.) (2020).
Madril: Narcea. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?-
direct=true&AuthType=shib&db=nle-
bk&AN=2423505&site=ehost-live&sco-
pe=site&custid=ns106233 

aprenDizaje-serviCio y misiÓn 
CÍviCa De La universiDaD. una 
propuesta De DesarroLLo.
sAntos, M. á., sotelino, A. etA lo-
renzo, M. (2019).
Bartzelona: Octaedro.

Unibertsitateak misio zibiko bat bete 
behar du. Garai eta toki bakoitzean. 
Baina, batez ere, ezagutzaren gizar-
tean, elkarrizketarik eta irakasle eta 
ikasleen arteko diskurtso epistemi-
korik gabe ez baita posible halakorik 
egotea. Horri dagokionez eta modu 
oso gradual batean, zerbitzu-ikas-
kuntza unibertsitate-berrikuntzaren 
bektore bilakatu da; izan ere, ikas-
kuntzaren alderdi akademiko eta ko-
munitarioen arteko lotura indartzen 
du. Liburu honetan, erabilgarritasun 
pedagogikoaren jarraibide teoriko 
eta metodologikoak ezarri nahi dira, 
aldaketaren kudeaketa bideragarria-
goa egiteko goi-mailako hezkuntzan.

La terCera misiÓn 
universitaria. innovaCiÓn 
y transFerenCia De 
ConoCimientos en Las 
universiDaDes espaÑoLas.
VilAltA, J. (2013).
Madril: Fundación Española Sociedad y 
Educación.
http://hdl.handle.net/11162/119645

Espainian, oraindik ere ibilbide luzea 
egin beharra dago unibertsitateen 
hirugarren misioan eta helize hirukoi-
tzeko eragileen arteko lankidetzan, lu-
rraldean erroturiko garapen sozial eta 
ekonomikoa lortzeko. Lankidetzaren, 
ongizate komunaren eta konfiantza-
ren aldeko kultura-alderdietan sakon-
du beharra dago, baina baita lege- eta 
pizgarri-kontuetan ere. Hala, «State 
of European University-Business Coo-
peration» (2011) txostenean azpi-
marratzen den bezala, Europa osoan 
ibilbide luzea dago oraindik egiteko, 
irakasle eta ikertzaile gehienek ez 
baitute parte hartzen edo oso gutxi 
parte hartzen dute lankidetza-proiek-
tuetan. Alde horretatik, irakasle eta 
ikertzaileek zeregin kritikoa dute uni-
bertsitateak gizartean presentzia izan 
dezan eta ezagutzaren transferentzia 
eta balioespena sustatzeko ekintzak 
egin daitezen.

▶ Nazioarteko mailan

KnowLeDge management For 
sCHooL eDuCation.
CHeng, e. C. (2014). 
Springer. 

HigHer eDuCation in tHe 
worLD 6. towarDs a soCiaLLy 
responsiBLe university: 
BaLanCing tHe gLoBaL witH tHe 
LoCaL.
gUni (2017).
http://www.guninetwork.org/files/down-
load_full_report.pdf

innovation tHrougH 
KnowLeDge transFer 2012. 
Howlett, r. J., gABrys, B., MUsiAl-gA-
Brys, k. etA roACH, J. (ed.). (2013).
Springer Berlin Heidelberg.
https://go.openathens.net/redirector/
mondragon.edu?url=http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-642-34219-6

Learning anD teaCHing 
Community-BaseD researCH: 
LinKing peDagogy to praCtiCe.
etMAnski, C., HAll, B. l. etA dAwson, 
t. (ed.). (2014).
University of Toronto Press.

Cooperation, CLusters, anD 
KnowLeDge transFer. 
FerreirA, J. J., rAposo, M., rUtten, 
r. etA VArgA, A. (2014).
Springer. 

Community-Based Research edo 
CBRa ikuspuntu berritzaile eta parte-
hartzaileen nahasketa bat da, komu-
nitatea ikerketa-prozesuaren erdi-
gunean jartzen duena. Learning and 
Teaching Community-Based Research 
delakoaren arabera, CBRa praktika 
pedagogiko berritzailea ere izan dai-
teke, bai komunitateko kideentzat, 
bai ikertzaile adituentzat, bai ikas-
leentzat.
Bilduma hau CBRa unibertsitatean 
eta komunitatean oinarrituriko hez-
kuntza-esparru anitzetan erabiltzea-
ren inguruko teoria eta praktikari bu-
ruzko informazio-iturri paregabea da. 
Victoriako Unibertsitatean eta haren 
inguruan garatu zen, eta, CBRaren 
gaineko hainbat ikuspuntu agertuz, 
bai natiboek sortuak, bai natiboak 
ardatz hartuta egindakoak, Learning 
and Teaching Community Based-Re-
search delakoa interesgarria izango 
da parte-hartze komunitarioan, es-
perientzian oinarrituriko ikaskuntzan 
eta unibertsitateaz kanpoko espa-
rruetako ikerketan dihardutenentzat, 
baita irakaskuntzaren eta ikaskuntza-
ren ikerketan ari direnentzat ere.

Iruzkina:
https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/
article/download/1209/1207 

Munduan barrena gero eta garrantzi 
handiagoa ematen zaio berrikuntzari 
eta ezagutzari. Berrikuntza, betiere 
ezagutza berria sortzearen eta dagoen 
ezagutza hobeki erabiltzearen zen-
tzuan, ezagutzaren transferentziare-
kin eta paradigmak partekatzearekin 
batera, sekula ez da hain garrantzi-
tsua izan unibertsitateentzat, indus-
triarentzat, merkataritzarentzat eta 
hirugarren sektorearentzat. Liburu 
honetan, Innovation through Know-
ledge Transfer 2012 konferentzian 
aurkezturiko lanak bildu dira: berri-
kuntzaren, ezagutza partekatzearen, 
ekimena izatearen eta ekintzailetza-
ren eraginaz gogoeta egiteko, parte-
katzeko eta eztabaidatzeko aukera bi-
kaina. Batetik, «The Meta Transfer of 
Knowledge: Challenges in the Trans-
fer of Knowledge in Industry» lante-
giko lanak bildu dira; bestetik, zenbait 
saio tematikotan aurkezturikoak ere 
jaso dira: «Next-Practice in Univer-
sity Based Open Innovation», «Social 
Innovation and Related Paradigms», 
«Engagement with Industry and Com-
merce» eta «Knowledge Exchange». 
Lan guztiok gaiaren alderdi praktiko 
eta teorikoetako adituek aurkeztu zi-
tuzten.

Liburuen 
iruzkinak
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CritiCaL KnowLeDge transFer: 
tooLs For managing your 
Company’s Deep smarts.
leonArd-BArton, d., swAp, w. C., & 
BArton, g. (2015).
Harvard Business Press.

monitoring tHe KnowLeDge 
transFer perFormanCe oF 
universities: an internationaL 
Comparison oF moDeLs anD 
inDiCators. Cimr researCH 
worKing paper.
rosli, A. etA rossi, F. (2014).
Working Paper No. 24.
http://www.bbk.ac.uk/innovation/publi-
cations/docs/WP24.pdf

KnowLeDge anD tHe stuDy oF 
eDuCation: an internationaL 
eXpLoration.
witty, g. etA FUrlong, J. (2017).
Symposium Books: Oxford, UK.

KnowLeDge transFer in HigHer 
eDuCation.CoLLaBoration in 
tHe arts anD Humanities.
Mooney, l. (2012).
Hampshire, UK: Palgrave Macmillan. 
https://www.palgrave.com/gp/
book/9780230278721 

tHe peDagogy oF tHe open 
soCiety. KnowLeDge anD 
tHe governanCe oF HigHer 
eDuCation.
peters, M. A., liU, t. etA onderCin,  
d. J. (2012).
Rotterdam, NL: Sense Publishers.

teaCHing For transFer: 
Fostering generaLization in 
Learning.
MCkeoUgH, A., lUpArt, J. l. etA MAri-
ni, A. (ed.). (2013).
Routledge.

Gaur egun, arras onartua dago irakas-
kuntzaren azken helburua ikaskun-
tzaren transferentzia dela. Ezagutza-
ren transferentzia erraztea gai zaila 
izan da beti hainbat esparru teoriko-
tako hezitzaile eta psikologoentzat, 
eta gaur egun ere funtsezko gai bat 
da profesional eta teorialarientzat. Li-
buru honetan, iraganeko hutsegiteen 
arrazoiak aztertzen dira, eta, aldi be-
rean, ezagutzaren transferentziaren 
nozioaren birkontzeptualizazio bat 
eskaintzen eta haren arazoak eta mu-
gak zein aukerak azaltzen.

Lau urtean unibertsitate batean egin-
dako ikerketa- eta ezagutza-trans-
ferentziaren ikerketaren gaineko 
behaketa sakonaren aurkezpen bat 
da. Helburua zera da: ezagutzaren 
transferentzia arte eta humanitateen 
testuinguruan paratzea eta akademi-
koek eta haien erakundeek transfe-
rentzia hori nola hartzen eta onartzen 
duten kokatzea. 

Ingeles-hiztunen munduan, uniber-
tsitateetako hezkuntza-ikastegietan, 
irakasleen prestakuntza profesionala 
lehenesten da batik bat. Nolanahi ere, 
Ingalaterran eta, bereziki, AEBn, uni-
bertsitateek irakasleen hezkuntzan 
duten zeregina mehatxupean dago, 
gero eta gehiago, batez ere treba-
tzaile alternatiboak agertu direnetik, 
askotan gobernuek bultzatuta. Liburu 
honetan, hainbat herrialdetako hez-
kuntza-ikerketaren konfigurazioari 
buruzko proiektu batean oinarrituta, 
munduan barnako unibertsitate-ira-
kaskuntzaz eta -ikerketaz diharduten 
ezagutza-tradizioen berri ematen da. 
Tradiziook irakasleen trebakuntzare-
kin duten lotura aldatu da historikoki 
eta konparatiboki. 

Kode irekiaren, sarbide irekien eta 
hezkuntza irekien eta haien konber-
gentzien hedapenak, estatu-nazioa-
ren mugez gaindiko ezagutza glo-
baleko komunitateen ezaugarri den 
heinean, garbi adierazten du prozesu 
eta politika sozialek irekitasuna balio 
global gisa sustatzen dutela. Era be-
rean, irekitasunak ikerketa irekiaren 
gardentasun politikoa eta arauak 
iradokitzen ditu, eta, are, demokra-
zia bera hartzen du ikerketaren logi-
karen eta haren emaitzen zabalkun-
dearen oinarritzat. Irekitasuna balio 
eta filosofia bat da, gure erakunde 
eta praktikak eraldatzeko modu bat 
eskaintzen diguna. Liburu honetan, 
ikaskuntzaren, pedagogiaren eta eko-
nomiaren arteko lotura aztertzen da, 
betiere kontuan izanda erakunde ire-
kiek onura publikoaren izenean hez-
kuntza eraldatzeko eta biziberritzeko 
duten ahalmena.

AdITUAREkIN ELkARRIZkETA:

ASCENSIÓN dOÑATE-MARTINEZ

dugula oraindik egiteko eta pausoak eman behar di-
tugula; nahiz eta eredurik ez izan, ikertzaileok beha-
rrezkoa dugula prozesuan lagunak egitea eta elka-
rrekin aritzea; eta Gizarte Zientzietako ikerketa eta 
transferentzia sendotzeko eta ikusgarri egiteko beha-
rra dugula oraindik.

Zure ustez, garrantzitsua al da ikerketan sortu-
riko ezagutza transferitzea? Zein da ikerketaren 
funtzioa? Zer balio gehigarri dauka ezagutzaren 
transferentziak? Edo, bestela esanda, zer ekarpen 
egiten die ezagutzaren transferentziak ikerketa-
prozesuari, erakundeei, gizarteari?
Ikerketaren bitartez sorturiko ezagutza transferitzea, 

Ascensión Doñate-Martínez Psikologian Lizen-
tziatua eta Gizarte Zientzietan Doktorea da (Univer-
sitat de València). Polibienestar Diziplinarteko Ins-
titutuko (Instituto de Investigación en Políticas de 
Bienestar Social) ikerlaria da 2010etik. Roterdameko 
Erasmus Medical Centre-n (Holanda) eta Islandiako 
Unibertsitatean ikerlari gisa aritutakoa ere bada. Gai 
sozialen inguruko ikerketa egiten du (irisgarritasuna, 
jasangarritasuna, politika sozialak, ongizatea…) eta 
nazioarteko proiektu esanguratsuetan parte hartu 
du. Zientziaren dibulgazioan eta goi mailako artiku-
lugintzan aritzen da. Berarekin izan dugun eta segi-
dan irakurri dezakezun elkarrizketatik hainbat ideia 
gako azpimarratuko genituzke: transferentzian asko 
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lehenik eta behin, ikerketan aritzen garen guztiok 
gizartearekin daukagun betebehar bat da, bereziki 
diru-laguntza publikoak erabiliz ikertzen dugunean. 
Bestalde, ezagutzaren transferentzia funtsezkoa da 
proiektu horietan lorturiko emaitzak eta irtenbideak 
erabiltzeko eta maila praktiko edota teorikoan aplika-
tzeko, bai eta merkatuan ustiatzeko ere. 

Normalki, diru-laguntza publikoekin finantzatzen 
diren ikerketek gaur egungo gizartearen erronka 
garrantzitsuak dituzte jomugan, hau da, konpondu 
gabeko auzi edo egoerei heltzen diete, konponbi-
de berritzaileak edo merkatuan ez daudenak behar 
direlako. Eta transferentziaren bidez zer irabazten 
da? Nik lau alderdi azpimarratuko nituzke irabazi ho-
rren inguruan: 1) Gizarteak, oro har, onura jasotzen 
du diseinu esperimental edo ia esperimental baten 
esparruan garatu eta testatu diren ezagutza edo ir-
tenbideetatik; 2) Emaitzak transferitu nahi direnean, 
askotan abiapuntua izaten da kostua/eraginkorta-
sunaren eta onuraren azterketa bat egitea; horrek 
emaitzen inpaktu ekonomikoaren inguruan ideia bat 
egiteko aukera ematen die erabiltzaile potentzialei, 
eta, hartara, eraginkortasun handiagoa lortuko dute 
baliabideak erabiltzeko edo kostuak aurrezteko; 3) 
Erakundeen eremuan, konponbide edo zerbitzu be-
rritzaileak ateratzen direnean, sektoreak berrikuntza 
eta lehiakortasunean irabazten du, bai estatuan, eta 
bai nazioartean; eta 4) Eta eremu akademikoan, iker-
tzeko beharrak irabazten du ikusgarritasuna, aitortza 
eta kontzientzia sozial handiagoa.

Zer prozesu edo ereduri jarraitzen diozue zuen 
ikerketetan sorturiko ezagutza kudeatzeko eta 
transferitzeko?
Polibienestar Institutuan badugu departamentu bat 
gure ikerketa-proiektuen emaitzak «konponbide» 
bihurtzeaz arduratzen dena, emaitza horiek modu 

errazean aplika daitezen administrazio publikoetan, 
enpresetan, hirugarren sektorean eta baita presta-
kuntzaren esparruan ere. Hala, aholkularitza teknikoa 
eskaintzen dugu, eragile horiek, gure laguntzarekin, 
gure emaitzak inplementatu eta erabil ditzaten, beti 
ere eremu horien behar eta helburu estrategikoen 
arabera egokitu ondoren. 

Hartara, ikerketa-proiektu bat hasi baino lehen, 
saiatzen gara identifikatzen zeintzuk izan daitez-
keen proiektu horretatik gizarteari transferitzeko 
moduko konponbideak. Eta, proiektua amaitzerako, 
garaturiko konponbidearen bertsio orokor baten 
zirriborro bat izaten dugu, erabiltzaile potentzialen 
artean ezagutzera emateko modukoa. Horretara-
ko, funtsezkoa da identifikatzea zeintzuk aktore di-
ren egokienak ezagutza hori benetan gizartera irits 
dadin. Bestalde, gure ikertzaileen ezagutzaren ara-
bera, administrazio publikoen premia espezifikoei 
buruzko aholkularitza-zerbitzua eskaintzen dugu, 
besteak beste: plan estrategikoak, errealitateei edo 
inplementaturiko planei buruzko diagnostikoak, era-
biltzaileek zerbitzu jakin batekiko asebetetzearen 
neurketa edo zerbitzu horiek erabiltzaileen beharre-
tara egokitzeko ekimenak.

Nola sistematiza daiteke transferentzia-prozesua 
edo -eredua?
Ez dut uste transferentzia-eredu estandar bakarra 
dagoenik. Adibidez, Polibienestar Institutuan, pro-
duktuaren edo hartzailearen arabera sistematizatzen 
dugu estrategia.

Era berean, unibertsitate bakoitzak badu ezagu-
tzaren transferentziarako bulego bat, eta, bulego 
horietan, akordio-eredu generikoak izaten dituzte 
(adibidez, lankidetza-kontratuak, jabetza intelek-
tualaren kudeaketa edo merkaturatze-jarduerak), 
eta eredu horiek kasu bakoitzaren berezitasunetara 
egokitzen dira. 

Nola egin daiteke transferentzia lankidetzan oina-
rrituago egotea (unibertsitate edo ikerketa-insti-
tutuen artean, erakundeen artean, gizartearekin 
batera…)?
Transferentzia lankidetzan oinarrituago egon dadin, 
aukerarik onena ikerketa-proiektuen hasiera-hasiera-
tik –hau da, ikerketa-galdera edo landu nahi dugun 
beharra ezartzen den unetik– diziplinen eta sekto-
reen arteko lana bultzatzea da, eta lankidetzari eus-
tea proiektua landu bitartean eta amaitu arte. 

nAHiz etA eredUrik ez izAn, 

ikertzAileok BeHArrezkoA 

dUgU prozesUAn lAgUnAk 

egiteA etA elkArrekin 

AritzeA; gizArte zientzietAko 

ikerketA etA trAnsFerentziA 

sendotzeko etA ikUsgArri 

egiteko BeHArrA dUgU

Garrantzitsua da gure ezagutzaren eta gure trebe-
tasunen osagarri diren pertsonak inguruan izatea, 
modu horretan lortuko baitugu gizartearen arazoei 
erantzun bat ematea modu holistiko eta osoago ba-
tean. Beraz, transferentzia lankidetzan oinarrituago 
egon dadin, konponbide integratzaile bat izan behar 
dugu abiapuntu gisa.

Alde horretatik, nire ustez oso egokia izan da Europak 
bere garaian hartutako norabidea, alegia, bere iker-
keta programa markoko deialdiak erronka sozialen 
inguruan egituratzea. Horrela, askotariko diziplina eta 
sektoretako ezagutzak uztartuz (akademia, enpresa, 
administrazio publikoak edo hirugarren sektorea), 
errazagoa eta ukigarriagoa da ikerketa gaur egungo 
gizartearen arazoetara bideratzea. Eta joera horri eu-
tsi egingo zaio Horizon Europe programan 2021-2027 
epean aurreikusitako misioen bitartez ere.

Nola ebaluatu transferentzia? Zer erronkari egin 
behar diegu aurre?
Espainiako sistema zientifikoan, ikerketaren inpak-
tuaren ebaluazioa egiteko, ekoizpen zientifikoari 
eman zaio lehentasuna, hau da, argitalpenei. Dena 
den, 2018an, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate 
Ministerioak transferentzien seiurtekoen deialdi bat 
egin zuen, eta oso ekimen berritzailea izan zen gure 
sisteman; izan ere, ordura arte ez zegoen transfe-
rentzia ebaluatzeko eta aitortzeko inongo sistema-
rik. Nire iritziz, oso ekimen ona da bi arrazoirengatik. 
Batetik, gure ikertzaileek beren ikerketen emaitzak 
gizarteari transferitzeko egiten duten lanaren garran-
tzia aitortzen duelako. Bestetik, dei-efektua izan de-
zakeelako, hau da, animatu ahal dituelako beste asko 
haien ikerketa-proiektuen jarduerak transferentzia 
ekimenekin burutzeko.

Nola ikusten duzu ezagutzaren transferentziaren 
etorkizuna unibertsitatetik? Eta Europan? Eta 
berrikuntza sozialarekiko?
Ikerketa-taldeek inbertsioa egin behar dute transfe-
rentzian espezializatu eta profesionalizatutako langi-
leetan, proiektu bat hasten denetik bertatik ikertzai-
leekin batera lan egin dezaten. Gure testuinguruan, 
ezin diogu eskatu ikertzaile bati bere kasa ikertzea, 
ekoiztea eta transferitzea.

Berrikuntza sozialerako transferentziarentzat, lagun-
garria litzateke unibertsitateek beren ikerketen espa-
rruan sortutako ezagutza hedatzeko interes-taldeen 
sareak sortuko balituzte haien herri edo eskualdean. 

Polibienestar Institutuan, hain zuzen, ildo horretan 
jardun dugu azken urteotan, eta esango nuke arra-
kastarako faktore bat izan dela. 

Estrategikoki, beharrezkoa litzateke unibertsitateek 
transferentzia sozialerako helburuak ezartzea be-
ren planen barruan. Halaber, beharrezkoa litzateke, 
beren kalitate-irizpideen barnean, transferentzia 
ebaluatzeko berrikuntza sozialaren esparruko lanari 
buruzko adierazle erlatiboak txertatzea ere, eta ez 
bakarrik  kontratatutako jardueren kopurua eta ira-
baziak (azterketa teknikoena edo aholkularitzarena, 
adibidez), patenteen eskaera, lagapen eta lizentzia 
kopurua, lizentzien ondoriozko irabaziak edo sorturi-
ko spin-off kopurua. 

Era berean, beharrezkoa da unibertsitateetatik sekto-
re sozialera teknologia transferitzeko mekanismoak 
ezartzea ere.

Azkenik, nire ikerketa-esparrura etorriz, hau da, 
Gizarte Zientzietara etorriz, garrantzitsua da azpi-
marratzea ikerketa soziala ez dela garatzen beste 
arlo teknikoago batzuetako (Ingeniaritza, adibidez) 
finantzaketa-eskema edo azpiegitura (eta aurre-
kontu) berberen arabera. Horregatik, askotan, gure 
emaitzak, transferigarriak izan litezkeen arren, ez 
dira hain begi bistakoak, eta oharkabean geratzen 
dira. Unibertsitateen transferentzia-estrategiek 
modu espezifikoan dinamizatu behar lituzkete ha-
lako ezagutza-arloetako ikerketen emaitzak, pixka-
naka, nabarmenagoak izan daitezen, eta ikusgarrita-
sun handiagoa izan dezaten.  

trAnsFerentziA lAnkidetzAn 

oinArritUAgo egon dAdin, 

konponBide integrAtzAile 

BAt izAn BeHAr dUgU 

ABiApUntU gisA
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sArrerA

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 
(hemendik aurrera Huhezi) plan estrategikoak 

kokatu du transferentzia unibertsitateko misioaren 
osagai garrantzitsu moduan, lehentasun estrategiko 
moduan aurkeztu du, fakultateko beste erronka eta 
helburuekin lerrokatuta. 

Hasierako gogoeta bat sortu zaigu transferentzia 
kontzeptuarekin berarekin. Izan ere, transferentziaz 
hitz egiten denean hitz egin ohi da transferentzia 
teknologikoaz, eta hori produkzio-enpresekin lotu 
izan da. Baina hori ez da identifikazio zuzena, izan 
ere, teknologia ez da bakarrik produkzioarekin eta 
enpresa munduarekin lotzeko termino bat. Aitzitik, 
teknologia gauzak egiteko modu bat da, helburu bat 
da, modu bat eta ezagutza bat eskatzen dituena; 
produkzio bat da, prozesu bat, ez zegoena agertzen 
laguntzen duena (Castro, Fernández de Lucio, Pérez 
& Criado, 2009). Autore horien hitzetan, produktu 
horrek ez du zertan fisikoa izan behar, eta, hortaz, 
ezagutzaren transferentzia egiten denean, produk-
zio horrek hartzen du aholkularitzaren edo eskaera 
zehatz bati erantzuten dion ikerketa baten forma. 
Ikuspegi aldaketa horretatik hasi da hobesten, ter-
mino gisa, ezagutzaren transferentzia.

Bestetik, argitu behar dugu ez direla berdinak trans-
ferentzia eta transmisioa. Hitzaldi bat ematea edo 
dibulgazio-artikulu bat idaztea ez da ezagutza trans-
feritzea, ezagutza transmititzea baizik (Castro et al, 
2009). Horrek ezagutzaren dibulgazioan laguntzen 
du, hori ere lan garrantzitsua da unibertsitatearen 
eta ikerlariaren eginkizunetan, eta lagundu ahal du, 
gainera, transferentzia prozesu batean, baina ez da 
transferentzia bere horretan. Transferentzia gehia-
go da know-howaren, ezagutza teknologikoaren edo 
teknologia beraren mugimendua erakunde batetik 
beste batera. 

Lan honetan transferentziaren mugimendu izaera 
hori azalduko eta azpimarratuko dugu, bai eta nola 
ulertzen dugun transferentzia, zehazki hezkuntzaren 
eremuan, eta zeintzuk diren gure erronkak.

ezAgUtzAren trAnsFerentziA 
UniBertsitAteAren FUntzio
Unibertsitatearen eginkizunetako bat da ezagutza-
ren transferentzia, bere funtzio naturalen artean 
kokatzen da. Zeintzuk dira, bada, unibertsitateak 
dituen funtzioak? ezagutza sortzea (I+G), ezagutza 

HUMANITATE ETA HEZkUNTZA ZIENTZIEN 
FAkULTATEkO TRANSFERENTZIA MARkOA
▶  kArMele perez lizArrAlde 
Hezkuntza Berrikuntza Zentroaren arduraduna
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transmititzea (formazioa eta argitalpenak), eta eza-
gutza transferitzea (erakundeentzako irtenbide-pro-
posamenak) (Castro, Fernández de Lucio & Pérez, 
2009). Azken hori berariaz lotzen da hirugarren mi-
sioarekin, eta horko jarduerak harremanetan daude 
ezaugarri hauekin (Castro-Martínez & Molás-Gallart, 
2014: 4): a) inguruko erakunde eta agente ez-akade-
mikoekin batera ezagutza sortzearekin eta lankide-
tzan aritzeko gaitasunarekin; eta b) unibertsitatean 
dauden ezagutzak eta bestelako gaitasunak erabili 
eta ustiatzearekin ingurune akademikotik kanpo. 
Alegia, hirugarren misioak biltzen ditu unibertsita-
tearen eta gizartearen arteko interakzioak. Huhe-
zi-ren eta Mondragon Unibertsitatearen testuingu-
ruan, hirugarren misio hori lotuta agertzen zaigu 
inguratzen gaituen lurraldearen estrategiarekin eta 
gizarte garapenarekin, horregatik unibertsitateko 
ikerketekin gizartearekiko interakzioak eta inpaktu 
soziala bilatzen ditugu eta uste dugu hirugarren mi-
sioko jarduerak sendotu behar ditugula lurraldearen 
garapenean, berrikuntzan eta saretzean eragiteko.

Hirugarren misio hori kontuan hartuta, azaldu nahi 
dugu zein den Huhezi-k transferentzia ulertzeko eta 
transferentzia egiteko modua.

trAnsFerentziA HezkUntzA 
BerrikUntzAren ereMUAn
Gizartean, oro har, eta, guri dagokigunez, hezkun-
tzan bereziki, etengabeko berrikuntzaren aroan 
bizi gara. Gure Hezkuntza Sisteman, baita uniber-
tsitatean ere, berrikuntza dugu gure plangintza eta 
antolamenduen aldarri nagusia, eta horrekin lotu-
ta datoz, besteak beste, “aldaketa”, “hobekuntza”, 
“eraldaketa” eta “prozesu kolektibo” kontzeptuak 
(Esteve, 2017).

Huhezi-rentzat transferentzia-gune garrantzitsuak 
dira ikastetxeak, eta ikastetxe horiek gero eta mur-
gilduago daude hezkuntza-berrikuntza prozesuetan. 
Egiten dizkiguten eskaerak gero eta konplexuagoak 
eta integralagoak dira: batzuetan eskaera horiek 
hezkuntza komunitate osoaren edo etapa baten 
berrikuntza bilatzen dute, eta erakundearen boron-
datea da irakasleak murgiltzea eta konprometitzea 
berrikuntza sakona egiteko prozesu batean; beste 
batzuetan eskaera horiek gai jakin baten gaineko 
prestakuntza bilatzen dute. Eskaera hori handia ala 
txikia izan, hor sortzen da ekuazio bat, unibertsita-
tearen bide-laguntzarekin, erakunde eskatzaileak 
berak ebatzi behar duena. Zer esan nahi dugu ho-
rrekin?

Lehen esan dugu transferentzia gertatuko dela eza-
gutza edo teknologia erakunde batetik bestera mu-
gitzen denean, edo, transferentzia proiektu baten 
testuinguruan, berrikuntza nahi duen erakunde hori 
mugitzen denean. Mugimendu horretan oinarritzen 
dugu Huhezi-n transferentziaren ardatza, eta ezau-
garri hauetan oinarritzen da:

Ezagutza bizia dela, praktikoa dela, prozesu bat dela, 
eta helburua beti izango da hartzaileak zerbait egi-
tea ezagutza horrekin, ezagutza horren aplikazioa 
sustatzea bakoitzaren testuingurura egokituta, eza-
gutza hori birdefinitzea eta osatzea.

Besteengan eragiten duten ekimenek berrikuntza-
prozesuekin lotura argia erakusten dutela, egiteko 
moduen eta erakundearen eraldaketa bilatzen du-
tela.

Transferentzia etengabeko gogoeta prozesu bat 
dela, eskolako eta unibertsitateko profesionalen 
artean, elkarlanean, eraikitzen dena eta guztiok el-
karrekin ikasteko jarrerarekin egiten duguna. Uni-
bertsitatearen lana izango da laguntzea non dauden 
ulertzen, bideak bilatzen eta bidea egiten, baina 
erantzunak eta hautuak haiek erabaki ditzaten uz-
tea.

Ikuspegi horrek transferentzia eredu jakin bat era-
kusten digu, erakunde parte-hartzailearen garapena 
sustatu nahi duena eta erakundean prozesu bat erai-
ki nahi duena. Edonola ere, erakundearen egoera-
ren eta beharren arabera, continuum moduko ikus-
pegia irudikatzen dugu: batzuetan garapenari begira 
eta elkarrekin egingo ditugun prozesu kolektibo eta 

trAnsFerentziA-gUne 

gArrAntzitsUAk dirA 

ikAstetXeAk, etA ikAstetXe 

Horiek gero etA  

MUrgildUAgo dAUde  

HezkUntzA-BerrikUntzA 

prozesUetAn

esperimentalak izango dira, elkarrekin bidea eraiki-
tzen; eta beste batzuetan bideak zehatzagoak izan-
go dira eta prozesu, metodologia edo ikuspegi jakin 
batzuk ezartzeko prozesuak izango dira. Biak ala 
biak irudikatzen ditugu erakundearekin elkarlanean 
eta gertu.

Noraino iritsiko garen oso lotuta dago gure aholku-
laritza edo lankidetza jasoko duen erakundeak duen 
anbizio eta gogoarekin, horien araberakoa izango da 
hein handi batean. Baina lotuta egongo da baita guk 
aholkularitza ulertzeko moduarekin ere, ez baitago 
modu bakarra horretarako. Argigarria da horreta-
rako Biott-ek (1992, in Marcelo, 1997) aholkularitza 
ereduen artean egindako bereizketa:

Irudia: Bi aholkularitza eredu, garapenari begirakoa 
eta ezarpenari begirakoa (Biott, 1992) (egokitua)

Esan beharrik ez dago, bereziki garapena eta berri-
kuntza sustatuko dituen eredua dugu xede, prozesu 
bat bilatzen duena, borondatezkoa izango dena eta 
ikastetxeko irakasleen arteko lankidetza eta elka-
rrekin ikasteko kultura sustatuko dituena. Edonola 
ere, jakin badakigu erakunde bakoitzaren beharrei 
egokitu behar gatzaizkiola, eta horrek eskatuko digu 
ikuspegi irekia izatea eta kontuan izatea erakunde 
bakoitzaren interes eta beharrei erantzuteko ezau-
garri ezberdinetako eskaintzak eta ibilbideak egin 
behar ditugula, ikuspegi zehatz eta laburretik hasi 
eta ireki eta arnas luzeko prozesuetaraino. Eta bide 

horretan, ezagutzaren transmisioa eta ezagutzaren 
transferentzia continuum bateko ekimenak izango 
ditugu. 

prestAkUntzA gogoetAtsUA 
ezAgUtzAren trAnsFerentziArAko 
Bide

Erakundeek aholkularitza edo prestakuntza eskatzen 
dutenean abiatzen da unibertsitateko ezagutzaren 
transferentzia-bidea. Bide hori prozesu moduan ikus-
ten dugu, ikastetxeko irakasle bakoitzak eta irakasle-
taldeak elkarrekin egin behar duena, mugimendua 
gertatuko bada. Bide hori egiteko, eragin handia izan 
dute Shönek (1983) proposatutako praktikan oina-
rritutako hausnarketak eta hausnarketa hori bultza-
tzeko estrategiek. Shönek aldarrikatutako irakasle 
gogoetatsuaren figurak zeharo aldatu du irakaslearen 

profil-xedea, eta, 
ondorioz, baita 
irakasleen pres-
takuntza egiteko 
moduak ere. Izan 
ere, esperien-
tziak erakutsi du 
marko teorikoen, 
praktika onen eta 
baliabide didakti-
ko edo errezeten 
azalpenak ez di-
rela nahikoa prak-
tikara transferitu 
eta praktika hori 
eraldatzeko, Este-
vek (2011) dioen 
moduan, edozein 
esku-hartze di-

daktiko bere testuinguruak eta irakasleen ezaugarri 
pertsonal eta profesionalek baldintzatzen baitute. 
Baldintza horien gainean lan egiteko, hausnarketan, 
ekintzan eta praktika errealetan oinarritzen den 
prestakuntza/transferentzia eredu parte-hartzailean 
sinesten dugu, alegia, identitate, erritmo eta bide 
anitzak aintzat hartuz eta errespetatuz, elkarrekin 
garatzen dugun transferentzia eredu batean. Erai-
kuntza prozesu bat da, zeinetan irakasleen garapen 
profesionala, eskolako lankidetza- eta ikaste-kultura 
eta irakasleen —eta ondorioz ikasleen— ikaskuntza 
bermatu nahi diren.

Proposatzen den prozesu horren errezetari hainbat 
osagai erantsi ahal dizkiogu:
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- Desikasi-Berrikasi-Ikasi formula (Imbernon, 
2019). Egiten dena zalantzan jartzea da proposa-
mena, gure mugetatik ateratzea, bide berrietan 
murgiltzea, aldaketei beldurra galtzea, galdera 
berriak egitea eta erantzun berriak bilatzea, kon-
promisoz.

- Irakaslea da aldaketa-agentea (Esteve, 2017). Ira-
kaslearen garapen profesionalaren ardatza bero-
rrek bere gelan ikertzea da. Irakaslea da benetan 
aldaketaren motorra, baina hobe lankideekin ba-
tera, ez modu isolatuan (Imbernon, 2019).

- Ikaste errealista aintzat hartzea (Korthagen, 
2001; 2010). Irakaslea bere esperientzia praktiko-
tik abiatzen da, eta praktika horren inguruko eten-
gabeko hausnarketa eginez (bakarka zein taldeka) 
ezagutza teorikoa eta praktikoa uztartzen ditu, 
etengabeko joan-etorrian. Bi motako kontzeptu 
horien konfrontazioa norbere eredu mentala abe-
rastera, norbere praktika eraldatzera eta, ondo-
rioz, irakaslearen garapen profesionala garatzera 
dator (Esteve, 2017).

- Praktika gogoetatsua edo ikaste gogoetatsua (Es-
teve, 2004; 2010). Irakasleek beren prozesuaren 
kontzientzia hartzen dute, praktikaren inguruko 
hausnarketa egiten dute eta hortik ezagutza erai-
kitzen dute. 

- Taldean eta elkarrekintzan egiten den prozesua 
(Freire, 1984). Errealitatea eraldatzea xede duen 
prozesu dialogikoa da.

- Pentsamendu dialogikoa (Esteve, Carandell & 
Farro, 2011). Pentsamendu kritikoan murgiltzen 
gaitu, ikuspuntu ezberdinen arteko dialogoaren 
bitartez partekatzen direnak eta, maila sozialean 

izanda, norberaren pentsamenduen berregitura-
ketan laguntzen du (Esteve, 2011).

- Ikasten duten komunitateen eredua (Esteve & Ca-
randell, 2011). Horrek dakar taldeak helburu komun 
bat izatea, begirada ikertzailea eta talde konpromi-
soa garatzea, taldekideen partaidetza ahalbidetzen 
duen antolaketa egotea eta ezagutza partekatzea 
ahalbidetuko duen interakzioa egotea. Bolivarrek 
(2012) “Komunitate profesional eraginkorrak” dei-
tzen ditu. Hala, profesionalek praktika-komunita-
teak eraikitzen dituzte eta bertan autoerregulatzen 
eta hobekuntzak txertatzen dituzte, adostasunez, 
kontzientziaz eta koherentziaz, eskolako ikaste-kul-
tura garatzeko eta horrela gertuko gizarteari eran-
tzun egokiagoa eskaintzeko.

- Espazioa eta denboralizazioa (Imbernón, 2017). 
Kideen arteko lankidetza eta dinamika kolektiboak 
garatuko badira eta klaustrotik ateratako behar 
praktikoak landuko badira, hori lasaitasunez egin 
behar da, eskola poliki aldatzen baita. Hortaz, pro-
zesua ikastetxean bertan egin beharko da, irakasle 
kolektiboarekin eta eraldatu nahi den errealita-
tean kokatuta, eta arnas luzeko prozesua izango 
da. Hiru bat urteko ibilbideaz hitz egiten ari gara.

Osagarri horiek guztiak oso kontuan izan beharko 
ditugu unibertsitateko prestatzaile-ikertzaileok pro-
zesua esanguratsua eta eraginkorra izango bada.

UniBertsitAteAren erronkAk
Ezagutzaren transmisioan oinarritutako prestakun-
tzatik ezagutzaren transferentzian oinarritutako 
prozesuetara dagoen jauzia ulertu dugu eta hor ari 
gara gure lanean sakontzen. Bide horretan lanki-
detza eredu berriak definitzeko beharra eta gogoa 
daukagu, erakundeek senti gaitzaten lankide eta 
bidelagun. Hori da gure funtzioa, prozesuak erraz-
tea, bidea egiten laguntzea, irakasleengan begirada 
ikertzailea sustatzea… Izan ere, praktika eraldatze-
ko eta berritzeko ez ezik, egiten ditugun prozesuek 
ezagutza zientifikoa birformulatzeko eta osatzeko 
ere balio digute, eta horrek prozesuan parte hartzen 
dugun guztion begirada eraldatzen du, eskolako ira-
kasleena zein unibertsitateko prestatzaile-ikertzai-
leona. Eskola-unibertsitatea lotura hori balioan jar-
tzea eta sendotzea dugu, beraz, xede. 

Eta bide horretan hainbat dira ditugun erronkak eta 
aukerak, etengabe gure prozesuak eta lanak garatu 
eta hobetuko baditugu.

Batetik, komeni zaigu hobeto ulertzea erakunde ba-
ten barruko sareek, emozioek, identitateak eta mo-
tibazioak nola eragiten duten ezagutzaren transfe-
rentzian (Argote & Fahrenkopf, 2016), garrantzitsua 
izango baita lehenengo barruko indarrak lerrokatuta 
egotea ondoren kanpoko indarrekin lerrokatzeko. 
Izan ere, irakasleen garapen profesionalari eta berri-
kuntza eta aldaketa prozesuei buruzko proposame-
netan arrakastarako baldintza garrantzitsuak dira 
barneko zein kanpoko baliabideak (Murillo, 2004), 
beti ere lankidetza terminotan eta ikastetxeak uler-
tuta bere historia eta kultura duten komunitate 
sozial moduan. Ezaugarri horiek berebiziko eragina 
izango dute hartuko diren erabakietan eta lan egite-
ko moduetan.

Bestetik, sistematizatu nahi dugu transferentziaren 
ebaluazioa, eta horren bidez jakin nolakoa izan den 
egindako prozesuaren eragina edo zertan den era-
gindako berrikuntza. Berrikuntzaren ebaluazioak 
identifikatu eta justifikatu nahi du ebidentzien bi-
dez zer hobekuntza gertatu diren irakasleengan eta 
erakundean, eta aztertu nahi du hobekuntza horiek 
zer eragin izan duten ikastetxeko kulturan eta ildo 
pedagogikoan zein ikasleen ikaskuntzetan (Esteve, 
2017). Eta hori jakiteko, prozesuan zehar sortutako 
dokumentazioa bildu eta aztertu behar da, bai eta 
aldaketen irismena eta kalitatea ebaluatu ere, eta 
horrek, halaber, eskatzen digu aurrez ebaluazio-iriz-
pideak finkatzea eta adostea erakundearekin. Eba-
luazio-prozesu horri laguntzeko garatu izan dugu 
prestakuntza ikertuaren ideia: horrek eraman gaitu 
sarri prozesu esperimentalak aztertzera, egindako 
prozesuak ezagutza berri bihurtzera, hortik ikasi eta 
ezagutza horiek berriz ere transferentziara erama-
teko.

Horrek guztiak unibertsitateko ikerlari-aholkulari-
prestatzaileon profilaren garapen eta profesionali-
zazioaren beharra dakar erdigunera, eskatzen baiti-
gu gure arteko saretzea, elkarlana eta transferentzia 
proiektuetan parte hartuko duten ikerlari gehiago-
ren prestakuntza. Are gehiago, berrikuntzarekin 
konprometituta egoteak eskatzen digu, aldi berean, 
erakundeengandik gertu egotea, adi egotea, eten-
gabe ikertzen eta ikasten aritzea, horrek lagunduko 
baitigu transferentzia prozesu esanguratsu eta eral-
datzaileak sortzen. Eta hori hobe erakundeekin lan-
kidetzan.
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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). 

TRANSFERENTZIA pROIEkTUEN dISEINUA 
ERANTZUNkIdETASUNAREN NORAbIdEAN   
▶  olAiA JiMenez  ArrietA  (Humanitate eta Hezkuntza zientzien Fakultatea)  

etA nereA zUBiA BlAzQUez (elhuyar Aholkularitza)
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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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Azken urteotan, ikasleen euskararen erabilerak 
eta kalitateak berriz ere lehentasuna hartu dute 

ikastetxeetatik datozkigun prestakuntza eta aholku-
laritza eskaeretan. Kanpo ebaluazio probek (ISEI-
IVEI, 2018; Martínez de Luna & Suberbiola, 2018) 
zein irakasle eta familien hautemateek erakusten 
dute euskararen ikaskuntzaren eta erabileraren ga-
rapenean geldialdi aro bat bizi dugula eta ikasle as-
kok ez duela hasierako errendimendu-maila gaindi-
tzen euskarari dagokionez. Kezka horri erantzuteko, 
gogoeta garrantzitsua da zer trataera emango zaien 
ikastetxeetan ikastetxeko hizkuntzei eta nola berri-
tuko diren hizkuntza ikasteko eta irakasteko proze-
suak; alegia, nola garatu eta eraldatuko diren eremu 
instituzionala eta eremu pedagogikoa.

Euskararen ikaskuntzan eta irakaskuntzan eragiteko 
asmoz, hainbat esperientziatan ari gara lanean, sare 
guztiekin eta EAEko zein Nafarroako ikastetxeekin. 
Artikulu honetara, esperientzia horietako bat eka-
rri dugu, Ikastolen Elkartearekin (EHI) gauzatzen ari 
garena. 2017-2018 ikasturtean, proposamena jaso 
genuen EHItik, ikastolek eta HUHEZIk elkarrekin go-
goeta egiteko ikasleen euskararen erabileran eta 
kalitatean nola eragin daitekeen. Ikastoletako Hiz-
kuntza Proiektua (HIZPRO) berrikustea eta erronka 
berrietara egokitzea zen xede nagusia. Bi erakun-
deen esperientzian oinarrituta, eta lankidetza hel-
buru, prozesu bat abian jarri genuen, lehentasunak 
identifikatzeko, eta 15 ikastolatako HIZPRO teknika-
riekin batera, hausnarketa eta esperimentazio ko-
lektibo bati ekin genion, egoeran eragiteko asmoz.

Bide hori egiteko, prestakuntza gogoetatsuan oina-
rritutako prozesu bat jarri dugu abian. Prestakuntza 
gogoetatsu horrek, euskararen erabileran eta kalita-
tean eragiteko, gelako elkarrekintza didaktikoa da-
kar erdigunera, eta bi helburu nagusi lortu nahi ditu: 
batetik, ikastola horietako HIZPRO teknikariak pres-
tatzaile gisa ahalduntzea euren ikastoletan euska-
raren erabileran eta kalitatean eragiteko; bestetik, 
elkarrekin gogoetarako espazio misto bat sortzea 
(unibertsitatea eta eskola) euskararen erabileran 
eta kalitatean eragiteko alderdietan jakintza berria 
sortzeko.

Ikasleen hizkuntza erabileran eta kalitatean eragin 
nahi duen prozesua izanik, arnas luzeko prozesu 
gisa ulertzen dugu proiektua. Izan ere, ikastetxeko 
kulturaren eta taldearen ezaugarriak, erritmoak, 
giroa, praktikak, ezagutzak eta abar partekatzeko, 

IkASLEEN HIZkUNTZA ERAbILERAN ETA 
kALITATEAN ERAGITEkO ELkARREkINTZA 
dIdAkTIkOA ARdATZ   
▶  kArMele perez lizArrAlde, eneritz gArro lArrAñAgA    
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aztertzeko eta adosteko prozesuek bere denbora 
behar dute. Preskripzio eta errezetetatik harago, 
balioa ematen diegu hala irakasleen ezagutza prak-
tikoari eta lankideen begirada bateratuari, nola ho-
bekuntza proposamenak gelaratzeari eta horien az-
terketa sistematikoa egiteari.

Prestakuntza honek bi planotan egiten du lan eta 
bi planotan sustatzen du hausnarketa-prozesua. 
Batetik, EHIko zein ikastoletako HIZPRO teknikarie-
kin unibertsitateak zuzenean egiten duen prozesua 
dago, eta, bestetik, ondoren HIZPRO teknikari bakoi-
tzak bere ikastolan sustatzen duen prozesua. Katean 
antolatutako prozesua da, beraz. Prestakuntzaren 
ikuspegia praktikoa da, testuinguru errealetan, jar-
dueretan eta gertatzen diren elkarrekintzetan ko-
katua. Programa irekia eta malgua da, praktikatik 
teoriarako eta teoriatik praktikarako bideak probo-
katzen dituena. Horretarako, irakaslearen jardue-
raren azterketan jarri da indarra, eta hortik atera 
da zer erronka dauden eta zer teoria behar diren. 
Irakasleak, beren eta besteen jarduna behatu ahala, 
joaten dira zedarritzen edukiak, joaten dira gogoeta 
kokatuak egiten eta erabakiak hartzen, joaten dira 
hobetzekoak proposatzen… prestatzaileak ez ditu 
aldez aurretik zehazten. 

Prestakuntza ibilbidea praktikan eragiteko gogoeta 
prozesu gisa ulertzen dugu, beraz, eta prozesu zikli-
koan antolatzen da. Ziklo horren eraikuntzan, ins-
piratzaile gertatu zaizkigu Korthagenen (2001) zein 
Esteve eta Carandellen (2009) proposamenak, eta 
horien haritik eraiki dugu gure eredua 2006. urteaz 
geroztik. Ibilbidea bost urrats nagusik osatzen dute:

Lehen urratsa: ikastetxeak prestakuntza gaiareki-
ko duen egoeraren diagnostikoa. Irakasleak egiten 
duenetik abiatzen da. Egiten dena jasotzeko tresna 
nagusi gisa irakaslearen egunerokoa erabili dugu 
(Perez-Lizarralde, Azpeitia & Alonso, 2015), eta hori 
da HIZPRO teknikariek lehen urrats gisa egin dutena: 
hautatutako geletako irakasleen egunerokoak jaso 
eta ikastola bakoitzaren praktikaren argazkia egin 
dute, eta, ondoren, lankideei eskaini diete diagnos-
tiko hori, hasierako hausnarketa gisa. Egunerokoek 
erakutsi dute irakasleek elkarrekintza didaktikoaren 
izaeraz gogoeta egiteko beharra, hala nola elkarre-
kintza didaktiko hori aberasteko estrategiak behar 
dituztela.

Bigarren urratsa: gelan egiten den praktikaren eta 
teoriaren arteko lehen kontrastea. Kontraste teo-
rikoa baliagarria izan da ulertzeko zer den elkarre-
kintza didaktikoa, nola ezaugarritu ahal den eta zer 
irizpide eta estrategia erabili ahal diren gelako el-
karrekintza diseinatzeko. Teoria horrek lagundu die 
irakasleei aztertzen egiten dutena eta erabakitzen 
zer eta nola egin edo aldatu nahi duten.

Ikuspuntu teorikoa lantzerakoan, ezin dugu ahaztu 
euskarazko hezkuntzan ari diren ikasle askorentzat 
D eredua murgiltze programa dela. Horrek eragina 
dauka irakaslearen lanean. Izan ere, edukiari da-
gozkion alderdiak ez ezik, hizkuntzari dagozkion al-
derdiak ere planifikatu eta kontuan hartu beharko 
ditu (Snow, Met & Genesee, 1989), gelan hizkuntza 
«erabiltzea» ez baita nahikoa ikasleen hizkuntza gai-
tasuna garatzeko (Cummins, 2000; Genesse, 2004). 
Hizkuntzaren erabilera eta kalitatea garatzeko, erdi-
guneko jardun eremua dugu, horrenbestez, gelako 
elkarrekintza didaktikoa. Ez da bitarteko soila, ikaste 
objektu ere bada (Canale & Swain, 1980), eta, ob-
jektu moduan landu ahal izateko, ezinbesteko zaigu 
elkarrekintza ezaugarritzea. Egindako prestakuntza 
prozesuaren harira, ezaugarritze hori egiteko hain-
bat alderditan jarri dugu arreta:

- Elkarrekintza fenomeno konplexua da, eta ga-
rrantzitsua da konplexutasun horren kontzientzia 
izatea. Nonnonek (1999) proposatzen du elkarre-
kintzan hiru dimentsio daudela elkarreraginean 
―dimentsio soziala, dimentsio kognitiboa eta di-
mentsio linguistikoa―, eta guztiak landu behar 
direla sistematikoki eta modu artikulatuan gelako 
hainbat testuingurutan, baita hiru dimentsio ho-
riekin lotuta dagoen entzutearen dimentsioa ere 
(Nonnon, 2004).

- Elkarrekintza artikulatu hori oso lotuta dago ira-
kaskuntza dialogikoaren ikuspegiarekin (Esteve, 
2009). Izan ere, ikasteko eta irakasteko proze-
suan, nor bere esperientzia eta ezagutzen ondare-
tik abiatzen da, eta, gelako elkarrizketaren bidez, 
ikasle zein irakasleek askotariko esperientziak, 
bizipenak, usteak, sinesmenak eta ezagutzak par-
tekatzen dituzte, konparatzen dituzte, eztabaidatu 
eta adosten dituzte, eta ezagutza berria eraikitzen 
dute.

- Gaitasun komunikatiboa hizkuntzakoak ez diren 
arloetan ere garatzen da, ikasleak edukiekin ba-
tera ikasi behar dituelako arloak berezko dituen 
esamoldeak eta modu integratuan erabili behar 
dituelako arlo bakoitzeko egoera eta problemak 
ebazteko (Heziberri 2020). Ikaskuntza horri bere-
ziki laguntzen diote argudiaketak eta azalpenak 
(Schwartz, 2009), horiek laguntzen baitute eza-
gutza eraikitzen eta norberaren ikuspuntua zein 
ikuspuntu alternatiboak aztertzen eta ebaluatzen. 
Horretarako, irakasleak benetako komunikazioa 
sustatu behar du, komunikazio errealak sustatu 
behar ditu ikasleen pentsamendua azaleratzeko 
galdera esanguratsuak eginez eta prozesuari ga-
rrantzia emanez.

- Elkarrekintza diseinatu egin behar da. Diseinu hori 
egiteko, Galarragak (2018) bost alderdiri errepara-
tzeko proposamena egiten du: inguramenduari, 
harreman motei eta gelako giroari, ikasleen parte-
hartzeari eta haien hitz-hartzeen nolakotasunari, 
galdera-erantzunen nolakotasunari eta ikasleen 
diskurtsoa garatzen laguntzeko estrategiei. 

- Erabilera eta kalitatea nola ulertzen den irakas-
leen artean hausnartu eta adostea garrantzitsua 
da. Izan ere, kalitatea zuzentasuna baino gehiago 
da, eta kalitate hori ebaluatzeko ez dago modu ba-
karra, alegia, desberdina izango da testuingurua-
ren, ikasleen ezaugarrien, erabiltzeko aukeren eta 
helburuen arabera. 

- Irakaslea gakoa da gela barruko dinamiketan. 
Badakigu irakaslea ez dela erabileran eta kalita-
tean eragiteko gako bakarra, baina gela barruan 
gako garrantzitsua da: berak sortu, bideratu eta 
eragin behar du elkarrekintza, berak sortzen du 
testuingurua eta jartzen ditu tresnak, berak bide-
ra dezake egoera ikaslea gako izan dadin. Ez da 
irakasle bakarraren kontua; klaustro mailan ikus-
pegi bateratua eta kontzientzia egon behar da 
guztion erantzukizuna dela euskararen erabileran 

eta kalitatean eragitea. Kultura komuna sortzeko 
dago, inoiz ez delako horretaz kolektiboan ezta-
baidatu: gelan elkarrekin sartu, irakaslea ahal-
dundu eta irizpide partekatuak adostu behar dira, 
jakiteko nolako egoerak diren emankor eta nola-
ko egoerak baimendu behar dituen, eta jakiteko, 
halaber, nola jokatu ikasleen erantzunen, jarreren 
eta berbaldien aurrean (ikaslea irakasleari gaztela-
niaz zuzentzen zaionean, adibidez). Koherentziak 
lantzeko beharra azaleratu du prozesuak.

Hirugarren urratsa: teoria eta estrategia horiek 
lagun izanda praktika berria diseinatzea eta gela-
ratzea. Diseinu hori egiteko txantiloi bat sortu da, 
elkarrekintzaren irizpideak eta praktikarako estra-
tegiak eskaintzen dituena, irakasle bakoitzak bere 
gelako jarduerei elkarrekintza gehitzeko. Irakas-
le batzuek gelaratze hori grabatu egin dute, eta, 
ondoren, egindako praktikaren gaineko azterketa 
egin dute.

Irudia: Gogoeta prozesuaren urratsak.

Argazkia: gelaratzearen autokonfrontazioa.

Laugarren urratsa: jardueraren azterketa. Urrats 
honek irakaslea aurrez aurre jarri du bere prakti-
ka grabatuaren aurrean bere praktika aztertzen 
autokonfrontazio elkarrizketen bidez (Clot, 1999), 
betiere prestatzailea edota lankideak lagun ditue-
la (Garro, Ipiña & Ozaeta, 2018). Urrats garrant-
zitsua da prestakuntza eta eraldaketa prozesuan. 
Jardueraren azterketaren helburua ez da jarduera 
hori ebaluatzea; aitzitik, helburua zera da: irakas-
leak berak bere praktika ulertzea, bere praktikaren 
kontzientzia hartzea, ondoren lankideekin batera 
kontzientzia kolektiboa eraikitzeko. Egoera ho-
rretan, autokonfrontazio-erraztailearen ardura 
da jarrera ebaluatzailea saihestea, egoerari aurre 
egiten laguntzea eta irakasleen arteko giro lasaia 
sustatzea.
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ERABILERAN ETA KALITATEAN ERAGITEKO ELKA-
RREKINTZA IRIZPIDEEN DEKALOGOA

1. Gelan hizkuntza erabiltzea ez da nahikoa ikas-
leen hizkuntza gaitasuna garatzeko. Horretara-
ko, irakasleok intentzionalitate argia izan behar 
dugu, eta baldintza egokiak eskaini behar dizkiegu 
ikasleei.
● Diskurtso kolaboratiboa sustatu behar dugu 
gelan, zeinetan partaide guztiok hartuko baitugu 
parte.
● Elkarrekintza landu egin behar da, bitarteko 
zein objektu gisa.
● Elkarrekintza egoera emankorrak diseinatu 
behar ditugu gelan.

2. Elkarrekintzaren diseinua modu sistematikoan 
egin behar da elkarrekintza emankorrak susta-
tzeko. 
Irakasle eta ikasleen arteko elkarrekintzan kon-
tuan izan eta prestatu alderdi hauek:
● Inguramendua: denbora, espazioaren antola-
keta, materiala, helburuak, ikasleen aurrezagu-
tzak, ikasleen ezaugarriak...
● Harreman mota: giroa sortu eta zaindu; kon-
plizitate eta elkartasun estrategien bidez, sustatu 
talde izaera, esperientzia komunak, enpatia, ne-
goziazioa eta erabakiak.
● Parte-hartzea: ikasleen berbaldiaren kantitatea 
eta kalitatea aintzat hartu eta horiek kudeatzeko 
modu ezberdinak erabili (batzuetan denek parte 
hartzea da garrantzitsua, baina beste batzuetan 

ikasle batzuek berbaldiak sakontzeko aukerak es-
kaini).
● Diskurtsoak sakontzeko estrategiak: irakasleok 
arakatu eta haritik tiratu egin behar dugu ikasleen 
pentsamendua eta diskurtsoa garatzen laguntze-
ko, hartu-eman luzeak sustatzeko.
● Galderak eta ebaluazioa: mota askotako gal-
derak egin behar ditugu (totalak, partzialak, erre-
torikoak, irekiak…); galderak onak izango dira 
egoeraren arabera, aurrez diseinatutakoak zein 
unean-unean sortutakoak. Estrategia ezberdinak 
konbinatzea komeniko da, batzuetan galdera gu-
txi eta erantzun luzeak izatea. Garrantzitsua da 
ebaluazioa ere: zalantzan betiko eskema (IRE).

3. Elkarrekintza fenomeno konplexua da, dimen-
tsio anitzekoa: a) Dimentsio sozialak gela uler-
tzen du toki sozial moduan, non harremanak eta 
identitateak eraikitzen diren. Lotzen da arauekin, 
erantzukizunak hartzearekin, integrazioarekin, 
autoafirmazioarekin; b) Dimentsio kognitiboak 
aurrerapen kontzeptualari laguntzen dio; c) Di-
mentsio linguistikoa lotuta dago hizkuntza-kon-
petentzia zehatzak eskuratzearekin. Horiek guz-
tiak kontuan hartuta diseinatuko da elkarrekintza.
Dimentsio bakoitzari dagozkion alderdiak izango 
dira kontuan:

● Dimentsio sozialean
a. Hainbat alderdi pentsatu behar ditugu: gelaren 
kudeaketa, rolen banaketa, ikasleen hitzaren es-
tatusa, taldeen funtzionamendua, kultur ereduak 
eta hitz-trukean transmititzen diren balioak.
b. Estrategia hauek erabili ahal ditugu: ikasleen 
diskurtsoari sostengu emozionala ematea, hitz 
egiteko denbora ematea, hitz-txandak kudeatzea, 
ikasleen ezaugarriak kontuan hartzea, hizlarien 
rola erregulatzea, entzulearen rola erregulatzea...

● Dimentsio kognitiboan
a. Operazio kognitiboak egiteko, portaera diskur-
tsibo hauek sustatu behar ditugu: definitu, hitzen 
zentzua negoziatu, eztabaidatu, hipotesiak gara-
tu, justifikatu…
b. Estrategia hauek erabili ahal ditugu: ulerme-
na bermatzea, erronka kognitiboak proposatzea, 
edukien eredua ematea/emanaraztea, azalpenak 
ematea/emanaraztea, zalantzan jartzea/jarraraz-
tea, kausazko arrazoiak ematea/emanaraztea, 
hipotesiak egitea/eginaraztea, galderak egitea/

eginaraztea, esandakoak idatziz jasotzea/jasoa-
raztea, edukiak birformulatzea/birformularaztea, 
edukiak errepikatzea/errepikaraztea, esandakoak 
laburtzea/laburraraztea...

● Dimentsio linguistikoan
a. Lotuta dago gogoeta metalinguistikoarekin eta 
hizkuntza bakoitzaren ezaugarri zehatzekin.
b. Estrategia hauek erabili ahal ditugu: keinuekin 
lagundu gure berbaldiari, zuzendu, hitzaren ha-
siera eman, forma-ereduak eman, pistak eman, 
esandakoa berrartu eta forma osoa.

4. Elkarrekintza lanketa gai bihurtu behar da.
Ikasleen arteko elkarrekintzan, kontuan izan:
● Entzute aktiboa talde handiko elkarrizkete-
tan: talde handiko dinamikak erabili elkarrekin 
pentsatzeko eta ezagutzak elkarrekin eraikitzeko, 
entzute aktiboa lantzeko (elkarri entzun, galdetu, 
erantzun…), elkarrekintzaren arauak lantzeko… 
Horretarako bitartekoak: rolak esleitzea, iritzia 
emateko eta modalizatzeko hizkuntza formak 
lantzea, dinamika egokiak erabiltzea (bi biribilen 
dinamika…).
● Talde txikietako elkarrizketak: talde txikietan 
jartzea ez da nahikoa, eta rolak banatzea ere beti 
ez. Rol berria: elkarrekintza-arduraduna.
● Ikasleen arteko hizketa-mota ezberdinak lan-
tzea komeni: liskar-hizketa, metatze-hizketa eta 
hizketa esploratzailea.

5. Kantitateak ez dakar kalitatea, baina kanti-
taterik gabe ez dago kalitaterik. Elkarrekintzak 
dentsitatearen printzipioari erantzun behar dio. 
Dentsitatea da askotariko baliabideak (doinuak, 
lexikoa, formulak…) maiztasunez eta erregularta-
sunez erabiltzeko aukera.
● Espazioak sortu behar dira lasai jarduteko, moz-
ketarik gabe, zuzenketarik gabe… Geroago bilatu-
ko dira zuzenketak egiteko aukerak (ikasle batzuk 
izan daitezke hitz egiten dutenak eta beste batzuk 
oharrak hartzen dituztenak, adibidez).
● Helburua ez da beti hitza demokratizatzea; ba-
tzuetan, ikasle gutxiagok hitz egingo dute, bai-
na tarte luzean, diskurtsoa ondo egituratuz (eta 
irakaslearen lana diskurtso horiek sakontzen eta 
aberasten laguntzea izango da).

6. Kalitatea «zuzentasuna» baino gehiago da, es-
parru/eremu desberdinetan euskaraz mugitzeko/

aritzeko gaitasuna da.
● Euskararen kalitatea ebaluatzeko, hizkun-
tza erabiltzeko testuinguruari begiratu dakioke: 
egoera komunikatiboa, hiztunaren ezaugarri lin-
guistikoak, egunerokotasunean euskaraz hitz egi-
teko aukera duen ala ez… 
● Testuinguru bakoitzean «kalitatea» ebaluatze-
ko adierazleak adostu behar dira (kontrol zerren-
dak, errubrikak…) irakasleen eta irakasle-ikasleen 
artean, eta testuinguruak eskaini behar dira erre-
gistro eta esateko modu desberdinak erabiltzeko 
aukera eskaintzeko.
● Kalitatea neurtzerakoan maila desberdinetako 
alderdiak/geruzak izan behar dira kontuan (erre-
ferentzia ona izan daiteke ISDren mailakatzea: 
egoera komunikatiboari nola erantzuten zaion, 
egitura orokorra, testuratze baliabideak eta mo-
dalizazioa).

7. Ikasleak arloen eta jakintzaren garapenerako 
behar duten hizkuntzan trebatu behar dira. Azal-
pena eta argudioa pentsamendua eraikitzeko eta 
azaleratzeko genero funtsezkoak dira.
● Arloko irakasleak definitu egin behar du ikas-
leak arlo horretan aritzeko eta ikasitakoa komuni-
katzeko zein hizkuntza baliabide behar dituen, eta 
horiek landu eta ebaluatu.
● Lanketa arlotik bertatik egin daiteke, edota arlo 
bat baino gehiago inplikatu diziplinarteko proiek-
tuen bidez. 

8. Irakasleok kontziente izan behar dugu ikasleak 
eleaniztunak direla eta hizkuntza guztiekin ez 
dutela ez atxikimendu maila bera ez erabiltzeko 
erraztasun bera. Horren aitortzatik abiatuko gara.
● Garrantzitsua da irakasleak enpatiaz jardutea 
eta alderdi emozionala zaintzea. 
● Modu esplizituan landu behar dira hizkuntzeki-
ko jarrera eta kontzientzia soziolinguistikoa («hiz-
kuntza tutoretzak» izan daitezke horretarako au-
kera bat). 
● Euskararentzat espazioak «blindatu» behar 
dira, eta ikasleekin horren inguruko gogoeta egin.
● Ikasle batzuk «eusliderrak» izan daitezke, eus-
kaltzale boluntarioak, formazioa jasotzen dutenak 
hizkuntza-lidergoan eta bideraketan.

9. Irakasleok eredu gara —jarreretan, erabileran 
zein kalitatean—, testuinguru batzuetan, eredu 
bakar.

Bosgarren urratsa: jorratutako gaiarekiko 
konpromisoak. Kasu honetan, lehen zikloa 
borobiltzeko, konpromiso horiek dekalogo forma 
hartu dute. Zehazki, hau da sortutako dokumentua: 
«Erabileran eta kalitatean eragiteko irizpideen 
dekalogoa». Bertan jaso dira elkarrekintzaren 
inguruan irakasleek lehenetsitako printzipioak, 
eta printzipio horiek eratorri dira marko teorikoak 
emandako irizpideetatik, irakasleen praktikaz 
egindako azterketetatik eta prozesuan zehar 
HIZPRO teknikariekin egindako bestelako dinamika 
eta hausnarketetatik. 

Horrenbestez, aipatutako markoak eta egindako 
hausnarketek eraman gaituzte ondoren dakargun 
dekalogora, zeinak borobiltzen baitu prozesuko 
lehen ikasturtean egindako prozesua:
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● Irakasleak errepertorio zabala eta aberatsa izan 
behar du, bere euskara maila landu behar du.
● Irakaslearen jarrera ere garrantzitsua da, esko-
laz kanpo ere euskaldun izaten jarraitzea, ikasleek 
eta herriak euskaraz eta euskararekin identifika 
dezaten.

10. Euskararen erabilera eta kalitatea sustatzeko 
estrategiak eta erabakiak kolektiboak izan behar 
dira: irakasleen artekoak eta ikasle-irakasleen ar-
tekoak.
● Klaustro mailako irizpideak adostu behar dira: 
gelan elkarrekin sartu, irakaslea ahaldundu eta 
irizpide partekatuak adostu jakiteko nolako egoe-
rak diren emankor eta nolako egoerak baimendu 
behar dituen, eta jakiteko, halaber, nola jokatu 
ikasleen erantzunen, jarreren eta berbaldien au-
rrean (ikaslea irakasleari gaztelaniaz zuzentzen 
zaionean, adibidez).
● Ebaluazio irizpideak adostu behar dira. Aukera 
bat: testu bera ebaluatu, ahozkoa zein idatzizkoa, 
bakarka eta taldean. Hortik adostu irizpide komu-
nak, ez modu abstraktuan. 

Dekalogo honen funtzioa izan da HIZPRO teknikari 
bakoitzak bere ikastolan egindako hausnarketa pro-
zesutik sortutako dekalogoaren kontrastea egitea 
eta hura osatzeko aukerak eskaintzea. Dekalogoa-
ren helburua zera da irakasleak eramatea prakti-
kan eragiteko hautuak egitera, eta, hautu horiek 
konpromiso edo irizpide bihurtuta, aurrerantzean 
irakasle kolektiboaren praktikan eragiteko gelditzea 
ikastolan. Bide batez, Hizkuntza Proiektuarentzako 
ekarpena ere bada. 

Prozesua ziklikoa denez, lehen bost urratsen zikloa 
amaituta, bigarren gogoeta zikloari ekin diote ikas-
tolek.

Jorratutako markoak eta prozesuan egindako haus-
narketek lagundu dute elkarrekintza irizpideen bil-
duma bat egiten, bakoitzak bere ikastetxean erabili 
ahal duena bertan egindakoaren osagarri edo inspi-
razio gisa. Edonola ere, balioa izango du baldin eta 
irakasleek elkarrekin gaiaz hausnartu badute, are 
gehiago haien praktika aztertu badute, orduan as-
koz esanguratsuagoa eta kokatuagoa izango baita 

hartutako konpromisoa. Hori posible izan da pres-
takuntza gogoetatsuaren testuinguruan, zeinetan 
sustatu eta uztartu baitira gelako praktika, teoria, 
praktikaren azterketa eta irakasleen arteko lankide-
tza eta hausnarketa.
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Urte hauetan zehar, Bigarren Hezkuntzako zen-
bait ikastetxe eta etapatan (Lanbide Heziketan, 

DBHn eta Batxilergoan) aritu gara ZiTeO ikertaldea-
rekin transferentzia-lanean: hainbatetan, konpe-
tentzietan oinarritutako hezkuntzaren markoan, 
metodologia aktiboen inguruko formakuntza eska-
tu zaigu; zuzenean proiektu bidezko ikaskuntzari 
buruzko formakuntza eskatu digunik ere bada; di-
ziplinarteko proiektuetan oinarritutako hezkuntza-
eredua antolatzeko eskaerari ere erantzun genion...  
Azken batean, hezkuntza-berrikuntzari erantzuteko 
hainbat bide daude, eta, haiek ezagutuz, bidelagu-
nak bilatzen ditugu, elkarrekin helmuga berriak iru-
dikatzeko.

Transferentzia-proiektuek aukera eman digute ikas-
tetxeetako errealitatea bertatik bertara ezagutze-
ko eta etengabe irakas-lana elikatzeko, fakultatean 
bertan eskaintzen ditugun formakuntzak eguneratu-
ta eta konektatuta egon daitezen errealitatean eta 
momentuan dauden egoera, estrategia, kezka eta 
abarrekin.

Bigarren Hezkuntzako irakasleen etengabeko pres-
takuntzaren alorrean,  aspaldi ekin zion ikertaldeko 
Eugenio Astigarragak konpetentzietan oinarritutako 
hezkuntzan ardaztutako transferentziari. Hezkun-
tzako etapa gehienetan aritu den arren, aipagarria 
da Lanbide Heziketan izan duen ibilbide oparoa, 
aholkulari eta ikertzaile gisa, etengabeko formakun-
tzan hamaika esperientzia bildu baititu. Eugenio As-
tigarragak bere garaian urratutako bideari jarraituz, 
ZiTeO ikertaldearentzat EAEko Lanbide Heziketan 
Tknikarekin etengabeko kolaborazioan egindako bi-
dea emankorra izan da, eta Eugeniok utzitako hari 
horretatik tira egiten jarraitzen dugu, EAEn ez ezik 
Euskal Herriko Lanbide Heziketa osoan arreta jarriz. 
Horren adibide da azken urteetan parte hartu dugun 
Mugaz Gaindiko Lankidetza proiektua, non EAEko, 
Nafarroako eta Iparraldeko Lanbide Heziketako ira-
kasleekin eta alor ugaritako kideekin bilguneak dina-
mizatu eta sareak josteko ahalegina egin den.  

Hamaika dira Bigarren Hezkuntzan irakasleen 
etengabeko formakuntzan egindako transferen-
tzia-proiektuak: Mendizabala LHII, MGEP, Laudio-
ko Ikastola, IMH, Arizmendi Ikastola, Murgia BHI, 
Plaiaundi BHI, eta abar. Tokian tokiko errealitatetik 
abiatutako formakuntzak badira ere, guztiek ezau-
garri jakin batzuk partekatzen dituzte. Lehena, tes-
tuinguruak berak eskaintzen duen ezaugarria da, 

HEZkUNTZA-bERRIkUNTZA    
bIGARREN HEZkUNTZAN  
▶  nereA lopez sAlAs etA AitziBer sAroBe egigUren 
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irakasle identitateari lotzen zaiona: Bigarren Hez-
kuntzako irakasleen arloko espezialista-identitatea. 
Hori kontuan hartuta, egungo egoeraren azterketan 
eta hausnarketan eta etorkizunaren proiekzioan ko-
katzen dugu transferentzia. Kolektibo bakoitzarekin 
hezkuntza-eraldaketaren gakoetatik hasi, ikastetxe-
ko ikasleen irteera-profila irudikatu, eta konpeten-
tzietan oinarritutako hezkuntzari begira identifika-
tutako helburuak lortzeko bide-orriak eraiki behar 
dira, gehienetan globalak eta, etaparen arabera, 
modulu artekoak edo diziplinartekoak. Aipatutako 
lehen ezaugarria kontuan hartuta, paradigma-alda-
ketak irakasleongan duen eraginean erreparatu eta 
Bigarren Hezkuntzako irakasleon rol berria eraiki-
tzea da beste mugarrietako bat, non norberaren eta 
kolektiboaren egiteko moduak berrikusi eta berriak 
sortzeko urratsak ematen diren. Ildo horretan, in-
teresgarria da irakasleok hezkuntzari buruz ditugun 
hasierako kontzepzioak zeintzuk diren arakatzea, ja-
kintzat ematen dugun hori azaleratzea, norberaren 

eta kolektiboaren hezkuntza ulertzeko modutik erai-
kiko baita eraldaketa. Bestela, egun egiten duguna 
errepikatzen jarraitzeko aukera ere badago. Bada, 
formakuntza-saioetan, edukietan arreta jartzeaz 
gain, garrantzitsua da irakasleek dituzten sinesmen, 
kontzepzio eta praktiketan arakatzea (Young, 2013).

Transferentzia-proiektuetan, gai kurrikularrak, me-
todologikoak eta antolaketari dagozkionak ere jo-
rratzen dira, landutakoa lurreratu eta praktikan 
aplikagarriak diren ekintzak edo proiektuak diseina-
tuz, partekatuz, aplikatuz, aztertuz, ebaluatuz eta 
hobetuz. Transferentzia-saioak etengabeko elkarriz-
ketan oinarritzen ditugu; izan ere, irakasleek euren 
praktikari buruzko hausnarketak ikuspuntu zatikatu 
batetik egiteko joera erakusten dute, arazo edo gai 
orokorretan jartzen baitute arreta, eta, aldiz, irakas-
leen artean izandako eztabaidetan, hausnarketa ko-
lektibo horietan ikuspegi globalago eta, era berean, 
sakonagoa eraikitzeko ahalmena nabarmena da.

Beraz, transferentzia bi plano elkarreragiletan koka-
tzen dugu: gelako praktikan oinarritutakoa (Tobin et 
al., 1994; Schön, 1992) eta ikastetxeko hezkuntza-
kulturan oinarritutakoa (Guisasola et al., 2001).

Aipatutako lanen erakusgarri gisa, Igor Lujanbio Lau-
dioko Ikastolako DBHko koordinatzailearen hitzak 
jaso nahi izan ditugu. Ikastetxe horretan, DBHko 
etapan 3 ikasturtetan zehar egindako transferen-
tzia-lana nola baloratzen duten galdetuta, hau da 
jaso dugun erantzuna:

Eztabaidarako gune bat sortu genuen elkarren ar-
tean, hausnarketarako tarte bat, Laudio Ikastolan 
pedagogiaz hitz egiteko parada izan dugu, kurriku-
luaz… Elkarrekin egindako urte hauek bide baten 
aurrean jartzeko aukera eman digute, eta berrikun-
tzaren bidean, prozesuan zehar erabaki kolektiboen 
beharra agerian geratu da (hemen erabaki kolekti-
boen garrantzia azpimarratu nahi da). Balorazioa oso 
positiboa da, lehen aipatu bezala kolektiboan eragi-
teko urratsak markatu baitira, diseinuan esaterako: 
irteera-profila diseinatu, barneratzen hasi... Horrek 
izan behar du gure erreferentea; gure ardatza, ale-
gia. Idatzita asko daukagu... Orain, eremu praktikora 
eraman beharra daukagu, sarritan sentsazioa dau-
kagu ibilbide luzea egin arren askotan atzeraka ere 
egiten dugula (iazkoa kasurako, dena lotuta, landuta 
geneukala COVID-19a etorri eta praktikara eraman 
ez). Beraz, gure erronka berrikuntza-prozesu ho-
netan ikasitako guztia praktikan jartzea izango da. 
Bide horretan ikaslearen begiradari, ikasketa koo-
peratiboari (Huhezirekin abiatutako bidea hori ere) 
eta ebaluazioari heltzeko erabakia hartuta daukagu, 
eta, horretara iristeko, aurreko urteak ezinbeste-
koak izan dira guretzat.

Galdetu diogu ea zergatik ekin zioten bide horri, zein 
izan zen formakuntza-saioak jaso nahi izateko arra-
zoia, eta hauxe erantzuna:  

Kolektiboan aldaketarako premia gailentzen hasi 
zenean izan zen. EKIrekin hasita geunden BHn, eta 
gure gabezia asko azaleratzeko balio izan zuen, 

trAnsFerentziA-proiektUetAn, 

gAi kUrrikUlArrAk, 

MetodologikoAk etA 

AntolAketAri dAgozkionAk ere 

JorrAtzen dirA

akademikotik haratago begiratu behar genuela ikas-
lea, gure parean jarri behar genuela, konfiantza izan 
behar genuela berengan; gure aldetik ere... Ikasleak 
eta ikasle taldeak irakaslearen eremu pribatu iza-
teari utzi behar ziola ikusten genuen; zerbait aldatu 
beharra zegoela, alegia. Eta ezinbestekoa zela hautu 
kolektiboak hartzea, bakoitza bere kabuz ibili ordez. 
Horretarako, laguntza eske jo genuen Huhezira, no-
rabide bat marka ziezaguten, begiak irekitzen lagun 
ziezaguten gure konfort egoeratik ateratzen lagun-
tzeko, ea.

Testu horretan jasotzen den bezala, Bigarren Hez-
kuntzako konpetentzien markoan ardaztutako 
hezkuntza-berrikuntza bide interesgarria bezain 
emankorra izaten ari da, eta ildo horretan urratsak 
ematen jarraitzeko beharra dugu, Bigarren Hezkun-
tzak ikerketari, irakaskuntzari eta transferentziari 
esker hobetzen jarraitu dezan.

BiBliogrAFiA
gUisAsolA, J., pintos, M. e. etA  sAntos, t. (2001). Forma-
ción continua del profesorado, investigación educativa e innova-
ción en la enseñanza de las ciencias. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado,  (41), 207-222.

sCHön, d.A. (1992). La formación de profesionales reflexivos. 
Madril: paidós.

toBin, k., tippins, d. etA gAllArd, A.J. (1994). research on 
instructional strategies for teaching science. in  d.l. gabel (editor) 
Handbook of Research on Science Teaching and Learning (45-93). 
new york: Mcmillan.

yoUng, M. (2013). overcoming the crisis in curriculum theory: a 

knowledge-based approach. Curriculum Studies, 45(2), 101-118.



EZAGUTZAREN TRANSFERENTZIA

38 39

 2021eko martxoa  

Hazitegi ikertaldeak ume guztien garapen osasun-
tsua bermatzeko testuinguruen inguruan ezagu-

tza garatzen dihardu aspaldidanik. Ikerketak esparru 
horretan egiten ditu, eta eraikitzen duen ezagutza 
unibertsitateko hasierako formakuntzara eta ahol-
kularitzara eramaten du. Ezagutza hori artikulu, tesi, 
liburu eta hitzaldien bidez gizarteratzeko ahalegina 
ere egiten du. Jarduera hori guztia pasioz eta gure 
herriarekiko konpromisoz egiten du, ahalik eta kohe-
rentzia maila handiena mantenduz bere egitekoan. 
Horrek esan nahi du hezitzaileak ume guztien bide-
laguna eta hain garapenaren bultzatzaile izan behar 
duela eta, horrenbestez, gauza bera egin behar du-
gula edozein eskolatara aholkularitza eskaintzera 
joaten garenean. Ez baikara joaten aditu moduan 
eskolari esatera zer, nola eta noiz egin behar duen. 
Gu haiekin batera prozesu guztiz dinamikoa den 
bide bat egitera joaten gara. Ez dugu gure koheren-
tzia apurtuko duen aholkularitzarik onartzen, ez dio-
gu eskola bati baietz esaten haren nahia bada, adibi-
dez, bere hezkuntza eredua instrukzioan oinarritzea. 
Gure asmoa eskola ahalduntzea da (Domingo, 2010), 
eta hori ez da lortzen beste batek esaten badizu zer 
egin behar duzun. Noski, norberak eraikitzen due-
nean, prozesua luzeagoa da, norberak egin behar 
duelako; aldiz, laburragoa izaten da soilik kanpotik 
«erositako» eredu bat gauzatzen denean, besteek 
esandakoa egiten denean, baina horrek dependen-
tzia sortzen du, ez ahalduntzea. Prozesua luzeagoa 
da joan-etorri asko dituelako, «krisiak» daudelako, 
gatazka kognitibo, emozional, sozialak gertatzen di-
relako eta haietatik indartsuago atera behar delako. 
Epe luzerako ikuspegi bat da, ez gaur egun hain ohi-
koa den epe laburrekoa. Konfiantzan oinarritzen da 
(Domingo, Bolívar, Luengo, Hernández eta García, 
2005), pertsonak eraldaketarako duen gaitasune-
tan dugu konfiantza, baita umeak berezkoak dituen 
gaitasunetan ere. Baina ez da nahikoa guk eskolan 
dugun konfiantza, eurek ere konfiantza izan behar 
baitute gugan. Aldaketarako erresistentzia asko iku-
si ditugu orain arteko gure ibilbidean; azken finean, 
aldaketak beldurra ekar dezake, eta beldur horiekin 
bidean aurrera jarraitzea ez da erraza izaten (Mas 
eta Torrego, 2014). 

Bestalde, aholkularitza prozesuak aholkulariari ispi-
lua jartzen dio etengabe, bere burua aztertu behar 
duelako, proposatzen duenari eskolak ematen dion 
erantzunaren arabera. Doitze etengabean aritu 
behar da; azken finean, hezitzaileak edo familia ba-
tek egiten duen gauza bera da. Arriskuak ere baditu; 

AHALdUNTZEAN OINARRITUTAkO 
AHOLkULARITZA bERRIkUNTZA 
pROZESUETAN
▶  AleXAnder BArAndiArAn ArteAgA 
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adibidez, norberari gustatuko litzaiokeena alde bate-
ra utzi eta eskola nora iristen den onartzea, edo gara-
penaren abiadaz ohartu eta berea ez inposatzea, edo 
aipaturiko erresistentziak ulertu eta bide berriak pro-
posatzea. Bidaia gogorra da eskolarentzat, baina bai-
ta aholkulariarentzat ere. Azken helburu bat ere izan 
behar du aholkulariak, nire ustez: dependentziarik ez 
sortzea. Esan dugu ahalduntzea dela helburua; beraz, 
bidaidetzak momentu batean amaierara heldu behar 
du, edo beste zerbait bihurtu. 

Hala, Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolarekin 3 ur-
teko aholkularitza prozesua gauzatu da. Hasieratik, 
beren praktika aldatzeko gogo handia erakutsi dute 
(Ferreyra, 2011). Nirekin hasi aurretik, jada beste 
pareta batzuk ere bota zituzten. Familiek geletara 
sartzeko aukera zuten, harrera gune bat ere antola-
tu zuten, eta sarrera malgua jarri zuten. Eraldaketa-
ren 2. fasean zeuden. Horrek esan nahi zuen orain-
dik bide luzea zutela ibiltzeko. 

Aholkularitzaren hasieran, hainbat helburu neuzkan. 
Lehenik, enkoadraketa egin beharra zegoen, eta ho-
rren barruan baneukan ideia argi bat: nik ez niela 
esan behar zer egin behar zuten, proiektua berena 
zela eta ni bidelaguna nintzela. Proiektua haiek erai-
ki, sortu behar zutela, nire errezetak bilatu ordez; 
nik neure eredua neukala baina ez zela berena izan-
go. Talde giroa sortzea beste helburu garrantzitsu 
bat izan zen. Ni taldera nentorren partaide berri ba-
ten modura, baina harreman asimetrikoan, eta hori 
ezin zen oztopo izan. Taldekide bakoitza garrantzi-
tsua zen; denek gustura egon behar zuten taldean, 
eta parte hartu: denen artean egindako eraikuntza 
bat izan behar zuen. Azkenik, lehentasunak adostu 
behar ziren; gauza asko zeuden lantzeko, baina 12 
saio genituen. Espazioarekin eta materialekin hasi gi-
nen, eta, ondoren, irakaslearen rolari heldu genion. 
Badira 12 urte baino gehiago eskoletan grabazioak 
erabiltzen ditudala praktikaren azterketa egiteko, 
eta hala egin nuen Santurtziko ikastolan ere. Gelan 
gertatzen zena grabatzen zuten eta denon artean 
aztertzen genuen. Nik ere aukera aparta izan nuen 
espazio guztietan nire kamera hartu eta grabazioak 
egiteko. Horrek aukera eman zidan loturak egiteko 
teoriaren eta praktikaren artean. Praktikaren haus-
narketetatik abiatuta, aldaketak zehaztu, aplikatu 
eta ebaluatu genituen. Betiere haien erritmoa erres-
petatu nuen, eta hori kudeatzea ez zen erraza izan, 
taldekideen artean bai baitzeuden ezberdintasu-
nak, beti gertatzen den moduan. Batzuek bosgarren 

martxa sartua zuten, eta beste batzuek, berriz, hiru-
garrena. Bigarren zikloan ere lehenago hasi zituzten 
hobekuntzak. Erronka bat zen 0-6 bitarteko zikloari 
osotasuna ematea eta partaide guztiak etapa ikus-
pegian jartzea, nahiz eta baldintzetan ezberdintasun 
nabariak dauden lehenengo zikloaren eta bigarrena-
ren artean. 

Gurasoekin proiektua sozializatzea ere erronka ga-
rrantzitsua da. Gurasoek ulertu behar zuten zein zi-
ren liburu eta fitxak alde batera uztearen arrazoiak, 
espazioak beste modu batera antolatzearenak, he-
zitzaileen rol aldaketarenak, material ezberdin eta 
askotarikoak sartzearenak. Familiekin bilerak beste 
modu batera nola egin zitezkeen lantzen ere ibili gi-
nen, familiei ahotsa emate aldera eta giro formala-
ren aurrean aukera ugariak bilatuz, hurbiltasun han-
diagoa lortzeko. 

Prozesuan, taldekide bakoitzaren bizipenak jaso-
tzeko asmoz, bakarkako bilerak egin nituen. Oso 
aberasgarria izan zen, taldekide bakoitza gehiago 
ezagutzeko aukera izan bainuen, bakoitza bere be-
rezitasunarekin baina denak ilusioz eta konprome-
tituta. 

Prozesu guztiak dokumentatzea ere erronka handia 
izan zen. Kultura ezberdin batera salto egin behar 
izan zuten, eta, noski, kultura hori ez da bi egune-
tan sortzen: trantsizio prozesu bat gertatzen da, iga-
robide bat, testuinguruaren arabera lehenago edo 
beranduago egingo dena. Umeen jokabide guztiak 
aztertzen ibili ginen, interpretazio doitu bat egiteko 
eta dokumentatu beharrekoa adosteko. 

Azken urtean, ebaluazioan zentratu nintzen. Balia-
garria izan zen ordura arte ikusitako guztia lotu ahal 
izateko, koherentzia gero eta handiagoa lortze alde-
ra. 

Oraindik bide luzea dute egiteko, baina egindakoa 
ere bide luzea izan da. Prozesuan gorabeherak egon 
arren, aurrera egiteko determinazioa azaldu du tal-
deak, ilusioz, eta bere lanarekiko inplikazio handia 
agertu. Nire ustetan, aholkularitza prozesu batek 
pertsonalki eraldatzea inplikatzen du, eta uste dut 
kasu honetan hala izan dela. Nire kasuan ere bidaia 
pertsonal interesgarria eta aberasgarria izan da. 
Eskerrak ematen dizkiet: plazera izan da, oso ondo 
tratatua sentitu naiz, eta hori funtsezkoa da aholku-
laritza prozesu batean.

Artikulu hau egiteko orduan, Bihotz Gaztea ikasto-
lako komunitateari eskatu diot aholkularitza proze-
suari buruzko iritzia, eta ahalik eta ahots desberdin 
gehien biltzen saiatu dira. Grabazioak ere egin dituz-
te, beren iritzia irudiz plazaratzeko. Umeen ahotsa 
jasotzeko zailtasunak direla eta, ezin izan ditugu 
haien lekukotasunak hona ekarri. Hausnarketarako 
eta ekintzarako baliagarriak izango direlakoan, hona 
hemen ale batzuk, zenbait ahots aintzat hartzen di-
tuztenak.

Nondik sortu zen berrikuntzarako gogoa? (langileei 
zuzendua)
«Ikastolen Elkarteko konpetentziak lantzeko berri-
kuntza DBHn hasi zen. Konturatu ginen 12 urterekin 
ezin dela lan egiteko modu bat hasi. Ikasleengan txi-
kitatik beste modu batean eragin behar da. Ikasleei 
hasieratik beste modu batean begiratu behar diegu. 
Begirada aldaketa klabea zen».

«Haur Hezkuntzan ere kezka hori izan genuen. 
Umeek protagonismo handia zeukaten, baina gure 
esku-hartzea oraindik nahiko zuzendua zen. Aldi be-
rean, urte batzuk lehenago, talde hausnarketen eta 
eztabaiden ondorioz, adimen emozionalean treba-
tzen hasi ginen. Oso argi izan dugu beti ikaskuntza 
emozioen bidez gertatzen dela, eta hori izan zen une 
garrantzitsuena haurra beste betaurreko batzuekin 
ikusten hasteko. Horretarako, ezinbestekoa zen for-
makuntza, eta emozioetan formatu ginen, eta hori 
izan zen gure hasiera/abiapuntua».

Nola hasi zineten eta zein izan da prozesua? (langi-
leei zuzendua)
«Beste ikastoletan egindako lanari behatu genion. 
Gure beharrei erantzun nahi genien. Hasieran, 
HUHEZIk HHko marko berriaren inguruan antolaturi-
ko formakuntza batera apuntatu ginen. Oso filosofi-
koa zen. Zer da umea? Zer da hezkuntza?… Hausnar-
keta horiek ikastolara ekarri genituen eta HHn hasi 
zen ereduaren gaineko hausnarketa».

«Ikastolen Elkartean HH marko orokor berri bat lan-
tzen hasi ziren ikastola batzuk, eta haurra ulertzeko 
moduaz hausnarketa sakona egiten ibili ziren. Gure 
ikastolan, kezka bera izanda, argi izan genuen ibilbi-
de hori egin nahi genuela, eta beste ikastolekin ba-
tera mintegi baten parte hartzen hasi ginen. Mintegi 
hartan ikastola bakoitzeko erreferente batek parte 
hartzen zuen formakuntza jasotzeko eta bakoitza-
ren esperientzia eta ibilbidea konpartitzeko. Talde 

horretako kide izateak segurtasuna eta ilusioa eman 
zizkigun, gure proiektua eta ideia berriak posible zi-
rela ikusi genuen».

“Ikastolen Elkartean LH eta DBH etapetarako curri-
culuma diseinatuta zeukaten, eta, curriculumarekin 
koherentzian, HH etaparako markoa lantzen hasi 
ziren, bi arrazoi nagusirengatik. Batetik, 0-6 tarteko 
umeen garapena ezin zelako ahaztu berrikuntza ho-
netan, eraikitzen ari denaren oinarriak eta zutabeak 
baitira, eta, bestetik, ikastola askotan beren kabuz 
ibilbide hau egiten hasi zirelako. Marko orokorra 
eraikitzen hasi ginen, ikastoletako profesionalen 
partaidetzarekin eta zenbait aditurekin. Mondragon 
Unibertsitateko Hazitegi taldea horretan ibili zen. 
Hari eskatu zitzaion Haur Hezkuntzarako markoa 
egiteko. Hura egin, eta ikastolen elkarteko ardura-
dunekin partekatu zuen. Horren ostean, elkarteko 
teknikariekin markoa zabaltzeko bidea diseinatu 
eta gauzatu zuten. Marko hori nahikoa ez zelakoan, 
Ikastolen Elkarteak markoa moldatu zuen. Hazitegi 
moldaketekin ados ez zegoenez, markoari dagokio-
nez bertan behera geratu zen elkarlana. 

Hortik aurrera, marko orokorrean hainbat alderdi 
orokor zehaztu ziren, hala nola Haur Hezkuntzako 
etapako konpetentziak. Baina interesgarriena hau-
rra ulertzeko moduari eta helduaren esku-hartzeari 
buruz egin zen hausnarketa da, espazio eta materia-
len balioa ahaztu gabe. Marko hori oinarritzat hartu-
ta, ikastola bakoitza dagoen puntutik abiatuta, mar-
ko propioa garatzen hasi ginen. Hainbat ikastolak 
martxan zituzten proiektuak ezagutu genituen, eta 
haietako batzuk erreferente izan ziren, eta dira. Mo-
mentu horretan, Erreferenteen Mintegia martxan 
jarri zuen Ikastolen Elkarteak. Markoa sortu zuten 
ikastolako profesionalek mintegiak eskaini zizkigu-
ten beste ikastolei. Erreferente bakoitzak 15 ikastola 
hartu zituen, eta, hilean behin, ikastola batean el-
kartu ginen. Mintegiek bi helburu zituzten: ikastolen 
errealitatea in situ ezagutzea eta markoaren atalak 
lantzea. Horri esker, ezagutza sare izugarria sortu 
zen, ikastola mordoa ezagutu genuen, eta horrek au-
rrera egiten lagundu zigun. Bihotz Gaztea ikastolan, 
zuzendaritzak zein irakasleok oso argi izan genuen 
hasieratik Ikastolen Elkarteak eskaintzen zituen min-
tegi, prestakuntza eta aholkularitza saioetan parte 
hartu behar genuela. Gu ikastolan gure ibilbide pro-
pioa egiten ari ginen. Urte batzuk lehenago, talde 
hausnarketa eta eztabaida askoren ondorioz, adi-
men emozionalean formatzen hasi ginen. Oso argi 
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geneukan garapen osasuntsua oreka emozionalaren 
bitartez lortzen dela, autoezagutza, emozioen erre-
gulazioa… Eta formakuntza jaso genuen. Ikastolen 
Elkarteko mintegietan, beste ikastolen errealitateak 
ikusi genituen, denak ipar berberarekin baina erabat 
desberdinak; lerro askoko ikastola erraldoiak, herri 
ikastolak, eremu erdaldun eta euskaldunetakoak, 
markoa oso garatuta zeukatenak eta hasi berriak… 
Aniztasun handia taldean, eta hori aberasgarria zen 
guztiontzat: zenbat eta alde handiagoa izan, orduan 
eta gehiago ikasten genuen. Eta, saio horietan parte 
hartu genuenean, laster gauza batez konturatu gi-
nen: gure marko propioa egitea POSIBLE zela. Kon-
fiantza eman ziguten ilusioz aurrera egiteko».

Zer dela eta ikusi zenuten aholkulari baten beha-
rra? (langileei zuzendua)
«Gidaritza behar genuen. Ikastolen Elkartearen 
hausnarketa oso lagungarria zen, baina orokorre-
gia zen. Ikasketa buruak parte hartzen zuen min-
tegietan, eta taldera ekartzen zuen, baina laguntza 
behar genuen gure errealitatea aztertzeko. HHko 
kide guztiek hausnarketa egiteko eta formatzeko 
unea iritsi zen, eta iturrira joan ginen, HUHEZIra. 
Alexander Barandiaran aurretik ezagutzen genuen, 
erreferentziengatik. Aditu hori Mondragon Uniber-
tsitateko irakaslea da, eta Hazitegi ikerketa taldeko 
kidea. Taldearen helburu nagusia haurren garapen 
osasuntsua da, batez ere adin goiztiarrean. Balora-
tu genuen gure eredua eraikitzeko aproposa izango 
zela. Ez zigun kanpotik bere eredua ezarriko, geurea 
sortzeko aukera emango zigun. Bestalde, HUHEZI 
ondo ezagutzen dugu, eta konfiantza osoa dugu be-
rarengan».

Zer ekarpen egin dizue aholkulariak? (langileei zu-
zendua)
 «Aholkulariak gehienbat neure buruari galdera asko 
egiteko beharra ekarri zidan. Haurra ulertzeko erak, 
azken urteotan aldatzen joan arren, nire egiteko 
modua, gelan neukan papera kolokan jarri zidan, eta 
horrek hausnarketa sakona egiten jarraitzera era-
man nau. Askotan, aholkulari bat aurrean daukazu-
nean, erantzun guztiak ekarriko dituela pentsatzen 
edo espero duzu, eta ni gehienetan erantzun bila 
nentorren bileretara, baina erantzun baino galdera 
gehiagorekin ateratzen nintzen. Azken finean, ba-
koitza gure bidea egitera gonbidatu gaitu».

«Urteetan zehar lan egiteko era bat genuen, ziur 
sentitzen ginen eta ondo egiten ari ginela pentsatzen 

genuen. Aholkularitzaren bitartez, gure lanaren 
hausnarketan sartu  ginen, egindakoa aztertu dugu 
eta egunerokotasunean aldaketak egin ditugu».

«Umearen garapenari buruzko hainbat datu berezi 
aportatu dizkigu. Umea ikuspuntu ezberdin bate-
tik ikusteko tresnak eman dizkigu, umearen ingu-
ruko eragin guztiez eta horien ondorioez jabetzea 
eta hausnartzea ekarri digu. Pertsonalki harrituta 
utzi nau, nahiz eta gauza batzuk dagoeneko bage-
nekizkien. Haurraren garapenean noraino eta nola 
eragiten dugun harrituta benetan, eta horrek haus-
narketa egitera eraman nau, batez ere nola ikusten 
edo begiratzen genituen umeak eta nola ikusten 
edo begiratzen ditugun gaur egun. Nire partetik, 
orain errespetu handiz begiratzen eta ikusten ditut, 
eta horri esker errazago ulertzen ditut ume batzuen 
portaerak gelan barruan».

«Gure rolen aldaketan oso lagungarria izan da, baita 
ikasgelako espazioen antolakuntza ere. Ziurtasuna 
eman digu, izandako saioetan hausnarketarako gai 
asko jorratu ditugu. Ni Alexekin gustura egon naiz; 
halere, saio praktikoagoak faltan bota ditut, beste 
eskoletan nola antolatzen diren ezagutzeko ekarpen 
gehiago».

Nola egin duzue lan berarekin? (langileei zuzendua)
«Taldean plazaratzen genituen kezkei erantzun zu-
zena eman beharrean, aholkulariak hausnartzen jar-
tzen gintuen, denon iritziak komunean jartzen geni-
tuen eta ondorioetara iristen ginen«.

«Aholkulariarekin lan egiteko era ondorengoa izan 
da: zerbait zuria edo beltza den esan ordez, galderak 
egiten zizkigun, eta haien bidez gu hausnartzera ani-
matzen gintuen. Honela, gure hausnarketei esker, 
gure kabuz ondorioetara iristen ginen. Hori baitzen 
berak irakatsi nahi ziguna, ondoren guk umeekin 
berdina egin dezagun: haurrari marrubiak gorriak 
direla esan ordez, haurra hausnartzera gonbidatzea, 
bere kabuz gorria dela deskubritu dezan».

«Gure artean eztabaida sorrarazten zuen, talde gisa 
erabakiak hartzeko. Laster konturatu ginen orain 
arte ikasi eta aplikatzen genuena kolokan jarri behar 
genuela, geure buruari galdetu: zergatik egiten dut 
hau? Zertarako? Zein da umearen beharra momen-
tu honetan? Ikasi baino gehiago, desikasi behar ge-
nuen orain arte egiten genuen guztia, bide polita 
baina konplikatua benetan».

Zer berrikuntza egin dituzue? (langileei zuzendua)
«Haurra ikusteko moduan: berez gaitasunak ditu, 
nire ardura da, ahalik eta testuinguru (espazio, ma-
terial...) egokiena eskaintzea berak bere bidea egin 
dezan.

- Protagonismoa benetan umeei eman.
- Bi hezitzaile gelako, batak bestearengandik ikas-
teko aukera aparta.
- Gelak egokitu, zabaldu.
- Espazioak sortu, materialaren gaineko hausnar-
keta egin ondoren umeen beharretara benetan 
egokitu.
- Behaketak/ebaluazioa egiteko modua: ez gara 
gelditu bakarrik umeak zer egiten duen, nola da-
goen, baizik eta gu ere sartu gara horretan: zer 
egin dugun, nola egin dugun, zein izan den gure 
esku-hartzea... Aldi berean, espazioak eta mate-
rialak ere ebaluatu ditugu: aproposak diren ala ez, 
erakargarriak, helburuak bete diren...
- Hainbat adinetako umeak elkartzeko aukera 
eman, "ateak irekiz"».

«Ikasleei beste “betaurreko” batzuekin begiratu  
diegu. Haien ezaugarri ezberdinak errespetatu ditu-
gu, haiengan konfiantza eduki dugu eta emozionalki 
lagundu diegu. Gu, gidariak izan beharrean, beha-
tzaile eta bidelagun izan gara, aukera ezberdinak 
eskaini dizkiegu eta bakoitzak bere erritmora bere 
bidea eraikitzeaz gain beste aspektu batzuk garatu 
ditu (autonomia, harremanak, arlo akademikoa…). 
Pentsaera aldatzeaz gain, geletan obrak egin ditu-
gu, espazio berriak sortu ditugu, material gehiena 
naturala da eta ikasleak askatasunez mugitzen dira. 
Helburua aurrera eraman nahi genuen proiektua 
era egokiz osatzea izan da. Adin bereko ikasle guz-
tiak elkarrekin daude, bikote hezitzaile bat dago, eta 
umeentzat biak dira erreferente. Beste alde batetik, 
adin ezberdineko ikasleak elkarrekin egon daitezke, 
ume bakoitzaren nahiaren arabera, eta espazio bat 
edo beste aukeratzen dute».

«Fisikoki zein metodologikoki. Fisikoki, gelako hor-
mak bota ditugu, espazio zabalagoak egiteko. Es-
pazioak umeen beharretara egokitu ditugu, mugi-
mendurako, lasai egoteko, jolasak konpartitzeko. 
Metodologikoki, zirkulazio librea ezarri dugu gelako 
egunerokotasunean. Zirkulazio libre horretan, umea 
askatasun osoz bere interesen arabera mugitzen 
da gela barruan. Gelako espazioetan probokazioak 

aurkituko ditu, interesa, jakin-mina eta sormena piz-
teko. Umeak beren interesen arabera mugitzen, jo-
lasten eta ikasten ari dira, eta horrela haien ikaske-
ta-prozesua naturala da. Noski, argi daukagu arauak 
egon behar direla eta umearen arabera geldiuneak 
izan behar ditu, baina, haien interesak eta nahiak 
(umea bera errespetuz hartu) errespetatuz, arau 
eta geldiune horiek hobeto errespetatzen dituzte. 
Haiek errespetatzen baditugu, eredu ona izaten ari 
gara haientzat, eta berdin tratatuko gaituzte. Me-
todologia zein espazio antolaketa horrekin, umeak 
ziurrago ikusten ditut, ziurrago hazten dira, beren 
buruarengan konfiantza handiagoa dute».

«Haurra ulertzeko modua erabat transformatu 
dugu. Jaiotzetik, ikusten eta susmaezinak diren gai-
tasunak dituen pertsona da, errespetua izan behar 
diogu izate osoari, eta konfiantza izan bere berez-
ko gaitasunei. Ahaztu barik segurtasun emozionala 
eskaintzea. Ekintzan oinarritutako irakaskuntza es-
kaintzeari lehentasuna eman genion, ekintzan joa-
ten baita haurra deskubritzen zer estrategia erabili 
gero eta autonomoagoa izateko, sozializatzeko, eta 
abar. Buruko hormak ez ezik, fisikoak ere bota ditu-
gu. Adin bereko haurrak espazio berean batu ditugu, 
eta haien artean erraz komunikatzeko espazioak ere 
sortu ditugu, adin desberdineko haurrak elkarrekin 
egon ahal izateko. Gelak haurrentzat diseinatuta 
daude, askatasunez mugitzen diren espazioak dira, 
eta jolasteko, esperimentatzeko eta gozatzeko ma-
terial naturalak aurkituko dituzte. Gela bakoitzean 
bikote hezitzaile bat dago, umearentzako bi errefe-
rente. Neurri hori guztiz eraldatzailea eta funtsezkoa 
izan da prozesu honetan, bai haurrentzat, bai pro-
fesionalentzat. Urrats hori egiteko, irakasleek se-
gurtasuna izan behar dute beren esku-hartzean, eta 
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bestearengandik ikasteko prest egon behar dute. 
Amaitu da zure gelako atea ixteko garaia. Hasieran 
ez zen erraza izan, gure bizitzako edozein aldaketa 
erradikal bezala, baina berehala ikusi genuen nolako 
onura ekartzen zigun. Orain haurrek bi erreferente 
dituzte, bi atxikimendu-irudi. Lau begik bik baino 
gehiago ikusten dute, eta objektibotasun handia-
goz, gainera. Heldua haurrei ikaskuntza-prozesuan 
eta garapen pertsonalean laguntzen diena bihurtzen 
da, bakoitzaren erritmo indibiduala errespetatuz. 
Gure helburu nagusia gure ikasleei eskola-bizitzan 
laguntzea da, bere buruarengan, besteengan eta 
ingurukoengan konfiantza izan dezan. Heldua beha-
tzaile, berritzaile eta batez ere haurraren laguntzaile 
bihurtzen da 0 eta 6 urte bitarteko garapen proze-
suan. Umearen garapena erregistratzeko modua ere 
berriztu dugu, ebaluazio irizpidea lortu duen ala ez 
baztertu egin dugu, nahiz eta kurtso bukaeran eba-
luazio txosten bat egin, Heziberrik horrela eskatzen 
baitigu. Umearen ekintzak dokumentatzen ditugu, 
idatziz eta argazkiak erabilita erregistratzen ditugu, 
eta, gero, bikote hezitzailearekin eta taldearekin 
aztertzen ditugu. Dokumentatze hori familiekin ere 
partekatzen dugu, banakako bileretan».

«Orain dena da desberdin. Umearentzako diseinatu-
tako gelak dira, umea da protagonista eta erdigunea, 
eta, horretatik abiatuta, espazioa, materiala, esku-
hartzea, denboraren kudeaketa, familia… antola-
tzen dira. Haurrak, orain, momentu askotan gelatik 
zirkulazio librean daude, hau da, bakoitzak erabaki-
tzen du zein testuingurutara joan: jolas sinbolikoa-
ren gunera, ipuinen gunera, materialarekin jarduera 
proiektiboak egiteko gunera, eraikuntzak egiteko 
gunera, esperimentaziorako gunera…. Espazioak 
bereiziak daude, haurrek erraz identifikatzeko leku 
bakoitzaren funtzioa. Beste geletara joateko aukera 
ere badute, beste adin batzuetakoekin elkartzeko. 

Horri esker, haurren arteko harremana eta imitazioa 
areagotzen da, eta rol ezberdinak hartzea ahalbide-
tzen du. Imitazioa berezko ahalmena da, eta ikaste-
ko modurik esanguratsuena. Elkarrengandik ikasten 
dugu. Familiak eta ikastolak helburu berak ditugu: 
haurraren autonomia lortzen laguntzea eta haren 
gaitasunak garatzea. Konfiantzazko harremana izan 
behar dugu. Familia eta ikastola dira sozializaziorako 
eta garapenerako lehenengo guneak, eta sintonia 
berean egon behar dugu. Gure proiektua hasieratik 
jakinarazi diegu, haiek parte-hartzaile aktiboak izan 
ahal izateko. Bileretan, alderdi orokorrak azaltzeaz 
gain, haiekin tailerrak egin genituen ikasgelarako 
materiala sortzeko. Eginez ikastea. Aitzakia bikaina 
izan zen elkartzeko eta gure zalantzak eta ekarpe-
nak partekatzeko. Prozesu honetan, emozio ugari 
izan ditugu: beldurra, poza, ilusioa… Baina oso argi 
daukagu ez garela lehengo eredura itzuliko».

«Nik esango nuke gure rola irakasle moduan alda-
tu dugula: ikasleari eman diogu protagonismoa. 
Ikasgelaren antolakuntzan, altzari eta materialetan 
ere aldaketa handia egon da, dokumentazioa, para-
leloarekin gela berean lan egitea, ebaluatzeko era, 
gurasoenganako harremanak hurbildu eta sendotu 
eta ikasgelan sartzeko aukera eman, ordutegi mal-
gua... Aldaketa itzela egon da. Gela dinamikan ere, 
ikasleak pozik eta eroso daude. Altzariak, materia-
lak, ikasgelaren antolakuntza…».

Zer falta zaizue oraindik? (langileei zuzendua)
«Oraindik gauza nahikotxo "desikasi" behar dut; adi-
bidez, nola eman autonomia gehiago, ez zuzendu 
hainbeste, ez aurreratu umeen beharretara, doku-
mentazioan... Momentu honetan daukaguna ondo 
barneratu, sakondu eta apurka hobetuko nuke. 
Gauza gehiago aldatu baino lehen, egindako molda-
ketetan trebatu beharko genuke, jarraitu eztabaida-
tzen, ebaluatzen, taldeko akordioetara heltzen... Eta 
geroago berez etorriko da aldaketa gehiago egiteko 
beharra».

«Garrantzitsuena eginda dago. Orain esperientzia 
handiagoa behar dugu, martxan daukagun proiektu 
honetaz gero eta gehiago jakitea, umeak hobeto eza-
gutzeko eta gero eta lasaiago eta pozago egoteko».

«Urrats handiak egin ditugu, baina prozesu luzea 
da, ikasitako guztia barneratzen jarraitzen baitugu, 
ikasgelan gure esku-hartzea aberatsagoa izan dadin. 
Jada ez gara metodo baten aplikatzaile soilak, orain 

gure ekintzen protagonistak eta sortzaileak gara: zer 
egin, zergatik eta zertarako guk erabakitzen dugu. 
Orain ikasitako guztiaren kontzientzia hartu behar 
dugu, ezinbestekoa da aldaketa gauzatzeko».

«Metodologia honekin denbora gutxi daramagu eta 
oraindik zalantzak ditugu, normala da. Etengabeko 
formakuntza izan beharko dugu, eta beste ikastolak 
bisitatzeko aukera izan, ikusteko zelan egiten dute 
lan (posible denean, jakina)».

Zertan da desberdina orain ikastola? (familiei zu-
zendua)
«Azken urte hauetan, ikastolak aldaketa nabarme-
nak izan ditu. Nik sumatu nuen lehenengo aldaketa 
ikastolaren irekiera izan zen: ikastolako ateak zabal-
du ziren, eta gurasoak barnera sartzeari normaltasu-
na eman zitzaion. Metodologia aldatu egin da; nire 
iritziz, aurrekoa baino hobea da, haurra zentroan 
jartzen duen metodologia. Ez dira edukiak soilik kon-
tuan hartzen, baizik eta baita eduki horiek barnera-
tzea nola lortzen duten ere. Esperimentazioa ardatz 
moduan eta alderdi fisikoa (3, 4 eta 5 urteko haurrek 
daukaten mugimenduaren beharra) kontuan izan-
da haur bakoitzaren garapen mailarekin bat egiten 
duen metodologia da, "formalagoak" diren metodo-
logiek sor ditzaketen haurren arteko ikasketa ezber-
dintasunak nolabait saihesten ditu, edo gutxienez 
parekatzen ditu».

«Las instalaciones y espacios de la ikastola han me-
jorado mucho: las aulas, los accesos, los espacios 
comunes... son completamente diferentes, apro-
vechan mucho mejor el espacio limitado del que 
disponemos, son más diáfanos y polivalentes, hay 
más luz... Ahora tenemos una ikastola mucho más 
bonita, acogedora y, sobre todo, más útil».

«Por un lado han reformado las instalaciones, te-
niendo en cuenta el modelo educativo que quieren 
seguir, las aulas también son más amplias, con mue-
bles que se adaptan según la necesidad, con mate-
riales naturales que propician un ambiente más cá-
lido y tranquilo. Disponemos también de una nueva 
entrada, por lo que no se producen tantas aglome-
raciones de personas como podía ocurrir antes. El 
comedor se ha reformado y se ha convertido en un 
aula multidisciplinar con mobiliario móvil para po-
der hacer otro tipo de actividades».

«Los cambios que ha habido se notan en todos los 

ámbitos que abarca la ikastola, desde el modelo 
educativo por el que se ha apostado como un as-
pecto más académico formativo por la presentación 
de materiales a trabajar con todo el alumnado, la 
estructura en la que están divididas las gelas con el 
desarrollo de los txokos, la elección de los txokos 
que se han considerado más adecuados para el de-
sarrollo general de todos los chavales, hasta otro 
tipo de vínculos de cercanía que se han ido crean-
do, ya no solo entre alumnos y docentes sino en-
tre alumnos y alumnas de diferentes etapas que se 
ayudan y que desempeñan actividades conjuntas y 
también la confianza que se crea con todos los tra-
bajadores de la ikastola, ya sea desde idazkaritza, ya 
sea en zuzendaritza, con Jonan, al final toda esa con-
fianza y cercanía que se trabaja con todos los cha-
vales es potente, pues los chavales se encuentran 
a gusto, seguros y van tranquilos. También hay que 
destacar los cambios evidentes en las instalaciones 
que se han ido modificando y que crean ambientes 
variados en función de las necesidades que hay en 
cada momento con mobiliarios que permiten el mo-
vimiento».

Berrikuntza prozesuan, zein izan da zuon partaide-
tza? (familiei zuzendua)
«Nire ustez "askeagoak" diren metodologia hauekin 
guraso eta familien partaidetza oso garrantzitsua 
da. Ikastolak hasieratik gurasoak animatu eta infor-
matu gaitu gure inplikazioa handiagoa izan dadin. 
Zoritxarrez, askotan berria denari beldur diogu, eta, 
gainera, gure seme-alabei etxean, lanak eta proiek-
tuak egitean, atentzio gehiago eman behar badiegu, 
txarra... Guraso askok ez dute metodologia berri 
honekin bat egiten; oraindik lan handia egitea ge-
ratzen zaigu guztioi. Ikastolak egindako difusio lana 
aproposa izan dela uste dut, beti prest egoten dira 
gurasoei informatzeko edota laguntzeko».

«Hemos recibido varias charlas grupales, reuniones 
pedagógicas y talleres en los que se nos anima a par-
ticipar, se nos escucha y se intentan aclarar nuestras 
dudas. Este año además, los padres hemos tenido la 
oportunidad de entrar a la ikastola mientras nues-
tros hijos estaban dentro, lo que nos ha permitido 
ver la metodología en la práctica, y ser espectadores 
de lo que hacen nuestros hijos en su día a día, así 
como ver lo que harán en cursos superiores. Parti-
cularmente esta iniciativa a mí me ha encantado y 
espero que se repita en el futuro, es mucho mejor 
verlo a que te lo cuenten. También sé de primera 
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mano que el personal del centro está siempre acce-
sible para charlas personales que sirven tanto para 
aclarar dudas como para escuchar sugerencias de 
mejora».

«En el proceso de innovación se nos ha informa-
do mediante comunicados en la página web, en el 
anuario de la ikastola, así como en las asambleas de 
socios de la ikastola». 

«La participación más importante ha sido apostar 
por este tipo de proyectos y apoyarlo en las asam-
bleas y posteriormente los cambios que se ha ido 
incorporando se han ido trasladando por parte de 
la ikastola a medida que se ha visto necesario ha-
cerlo. Si que es cierto que se vive con mucha in-
certidumbre los cambios que se hacen ya que la 
mayoría de los gurasos venimos de modelos más 
tradicionales, en los que no nos podíamos mover 
del pupitre, y explicarlo en muchas ocasiones es 
complicado, entonces al final es la experiencia la 
que nos va a ir enseñando si el camino que se está 
siguiendo es el más adecuado para el desarrollo de 
nuestros hijos y de nuestras hijas. Por otro lado las 
explicaciones se han ido dando en las asambleas, 
en las formaciones, los docentes, todo el equipo 
de las ikastola han tenido formaciones externas, y 

de ahí nos han ido informando de los pasos para 
conseguir los objetivos que se están planteado día 
a día».

Nola ikusten dituzue zuen seme-alabak hobeto, 
lehen edo orain? (familiei zuzendua) 
«Nire seme eta alaben kasuan, ni oso pozik nago 
ikastolan egindako aldaketa hauekin. Nire ideiek eta 
ikuspuntuak metodologia honekin gehiago egiten 
dute bat aurrekoarekin baino. Pertsonalki ez dut nire 
seme-alabek denborarekin ahaztuko duten informa-
zioa soilik barneratzea nahi, beren kabuz pentsatzea 
nahi dut, diren modukoak izanda errespetua zer den 
beren esperientzietan oinarrituz barneratzea eta al-
derdi guztiak lantzea eta garatzea».

«Es una pregunta complicada de responder, porque 
hay muchos factores distintos a valorar. Hay cues-
tiones que, indudable y objetivamente, son mejores 
ahora que antes, por ejemplo, los niños se sienten 
más acompañados, están más tranquilos, van más 
felices a la ikastola, se respetan más sus ritmos y 
aprenden en espacios mejores. La duda que nos 
queda a muchos es si, a medida que crezcan, eso 
se traducirá en una menor exigencia, un menor ni-
vel académico, menos adquisición de contenidos... 
Fuera de la ikastola hay otro mundo, y en éste los 

parámetros que se valoran son otros, ¿saldrán pre-
parados para él?».

«Dadas las edades de mis hijos, con el modelo ante-
rior han estado poco tiempo, pero tengo que decir 
que ahora están mejor, se respeta más el ritmo de 
cada niño en todos los sentidos, tanto en referencia 
al aprendizaje como a la adaptación, pudiendo en-
trar los aitas a la gela durante todo el año, si así lo 
requiere cada niño».

«En mi caso son las primeras generaciones de los 
cambios. Yo les veo que están a gusto con cómo se 
está trabajando en las gelas, y al final es lo que es 
importante. Tengo que reconocer que al principio 
me preocupaba que no se adquiriesen herramientas 
para trabajar materias que yo consideraba en ese 
momento super importantes, cayendo en el error 
de priorizar unas sobre otras, cosa que no es lo más 
adecuado, sin embargo, como he dicho la experien-
cia enseña y demuestra que todos llegan a adquirir-
las y lo innecesario que todo vayan al mismo ritmo 
todos los chavales y las chavalas. Al final cada niño y 
cada niña es un mundo y un ritmo y lo más acertado 
es dotarle de herramientas para llegar al objetivo, 
pero trabajando su confianza en sí mismos, su au-
tonomía y no forzando aprendizajes que en muchas 

ocasiones pueden llegar a complicar más que a ayu-
dar. Así que yo agradezco el trabajo y el esfuerzo que 
están haciendo, lo que sí que me da mucha pena es 
que, en estos momentos, con el tiempo que estamos 
viviendo, con el no acercarnos, el no tocar, todo el 
proyecto que se está implantando, todo el esfuerzo 
que se está haciendo en ocasiones echan para atrás 
a los niños. Te dicen que ya no pueden hacer ciertas 
cosas que antes podían hacer con total libertad en 
la ikastola por que el movimiento está más restringi-
do y es una pena que el luchar por modificar ciertas 
estructuras dentro de educación se vean coartadas 
con esta situación actual, pero yo considero que 
esto es un bache y que próximamente podrán seguir 
trabajando como estaban hasta ahora. Eskerrik asko 
a la ikastola».
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dIMA-UGARANA IkASTETXEA: 
EUSkARAREN EUSLE EREdUGARRI
▶  idUrre Alonso AMezUA etA XABier HernAndez llonA 

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Artikulu labur honetan, Dima-Ugaranako ikaste-
txeak azken urteotan euskaraz bizitzeko egin 

duen prozesu sakona jasotzen da. Bertan, hizkuntza 
proiektua eraldatzetik harago, ikastetxearen egiteko 
moduak eta metodologiak errotik aldatu dira, eta, 
zailtasunak zailtasun, aurrera egin da euskaraz bizi-
ko den ikastetxe bihurtzeko erronkan.

Dima-Ugaranako ikastetxea Dimako udalerrian dago 
kokatuta, eta HH eta LH eskaintzen ditu. Herriko 
ikastetxe bakarra izanik, herriko haurren bilgune ga-
rrantzitsua da. Bestalde, herri eta ikastetxe euskal-
dunak izanagatik ere (UEMAko udalerri da), bertako 
bizilagunen kezka nabarmena da, herrian gero eta 
gaztelania gehiago entzuten delako. Egoera horri 
aterabide bat emateko asmotan, asko dira ikaste-
txean hartutako erabakiak, egindako lan-saioak eta 
herritarren kontrastea jaso duten bilkurak. Lerro 
hauetan, horietan guztietan esanguratsuenak irudi-
tu zaizkigun mugarriak azalduko ditugu. 

Eta, mugarriekin hasita, hizkuntza proiektuaren oina-
rri gisa, honako hau onartu zuen ikastetxeak: ez da 
nahikoa hizkuntza hizkuntzako orduetan soilik irakas-
tea, denok dugu ikasleen komunikazio gaitasunaren 
erantzukizuna. Zentzu horretan, oso garrantzitsua da 
irakasleak ikasleekin eta ikasleek beren artean sor-
tzen dituzten harremanak zaintzea eta hizkuntza gero 
eta konplexu eta aberatsagoa erabil dezaten bidera-
tzea. Horretarako, idatzizko hizkuntzaz gain, ahozkoa 
ere berariaz landu behar da. Eta, azkenik, hizkuntzaz 
gain, euskal kultura ere irakasgai izango da, bizi ga-
ren komunitatearen garrantzia transmititzeko; alegia, 
Dimaren eta euskal komunitate linguistiko eta kultu-
ralaren ezagutza eta ikasleek bertan izan dezaketen 
partaidetza, hizkuntzarekin batera, ardatz bihurtuko 
da ikaste-irakaste prozesuetan.  

Egia da zenbait hizkuntza proiektutan ikusi izan di-
tugula halako baieztapenak, baina, burura eraman 
ezean, paperean geratzen dira. Diman, ordea, apus-
tu garbia egin zuten irakasle guztiek: denek hartu 
zuten hitza erdigunera ekartzeko ardura, eta hi-
tzaren kudeaketan trebatzekoa. Beraz, hizkuntza 
etengabe ikaste-objektu bihurtu nahi zuten, eta, 
gainera, ikaste-irakaste prozesuak eraikitzeko tres-
na nagusi gisa identifikatuta, hizkuntzaren bidez 
ezagutzak eraikitzeko trebatu nahi zituzten ikasleak 
nahiz irakasleak. Bestalde, eraikiko ziren ikaste-ira-
kaste prozesuetan kulturaren ardatza ere txertatze-
ko ardura hartu zuten.
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Kudeaketa horretan, lehentasuna eman zitzaion 
ikasleari laguntzeari, bai eguneroko komunikazioan 
trebatzen, bai eta ezagutza arloko hizkuntza lantzen 
ere. Horretarako, irakasleek, beren saioak grabatu, 
eta klaustroarekin ikusi eta aztertu zituzten, hama-
bostean behin. Horrela, bakoitzak hitza nola kudea-
tzen zuen, nolako elkarrekintzak gauzatzen zituen, 
ikasleei diskurtsoak garatzen nola laguntzen zien, 
eta abar aztertu zuten lankideen artean. Azterketa 
haien helburua ez zen, inola ere, saioaren nondik 
norakoak epaitzea, baizik eta egiteko moduen ingu-
ruan lankideekin hausnartzea eta hobekuntza pro-
posamenak bilatzea. 

Tarteka, Huheziko prestatzailearen eskutik elkarre-
kintza didaktikoaren inguruko formazio zehatza-
goak jasotzen zituzten: nola diseinatu elkarrekin-
tza emankorrak (Galarraga eta Alonso, 2018), nola 
eutsi hitzari ikaslearen berbaldia laburra denean, 
eta abar. Fase luze bezain sakona izan zen elkarren 
jarduera errealak aztertzen pasatutakoa, eta, modu 
paraleloan, hausnarketa haietatik ateratzen ziren 
ondorioak Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan islatzen 
joan ziren. 

Besteren artean, gutxieneko hauek lortu nahi zituz-
ten ikasleengan:

1. Ikasleen arreta irakaslearengandik ikasleengana 
aldatzea, eta berdinen arteko harremana susta-
tzea.

2. Elkarrizketa arauak kontuan hartzea (txandak 
bereizi, besteen hitza ez moztu, bestearen eran-
tzun denbora errespetatu —baita isiltasun denbo-
ra bada ere—, entzun eta osatu…

3. Ikaslearen diskurtsoa euskaraz izatea erabat.

4. Lexiko eta gramatika arauak euskarazkoak iza-
tea.

5. Ikasleak bere berbaldian, erantzuteaz gainera, 
iniziatiba ere hartzea.

6. Haur liderrek hizketaldia ez monopolizatzea, eta 
isilak direnen hitza azaleratzea.

Bestalde, irakaslearen rolean, aldaketa garrantzitsu 
bat hasi ziren gauzatzen: ikasgeletan benetako ko-
munikazioa hasi ziren sustatzen. Alegia, txekeo gal-
deretatik harago, ezagutzak elkarrekin eraikitzera 
bideratutako elkarrizketak hasi ziren sortzen. Eta, 

beste alde batetik, ikasleak, zekiten moduan eran-
tzutera bideratu beharrean, zekitenetik haratago 
joatera gonbidatu zituzten: esateko modu berriak, 
sakonagoak, zehatzagoak... Azken batean, elkarre-
kintza didaktikoak diseinatzen hasi ziren irakasle 
guztiak, euskararen sakontasunean eta aberastasu-
nean eragin nahian.

Hori guztia Hizkuntza Proiektuan jasota, klaustro-
kideek (Huheziko aholkulariarekin) zenbait artikulu 
irakurri eta eztabaidatu zituzten bestelako eraba-
kiak hartu ahal izateko: euskara batuak eta euskal-
kiek zer leku izango zuten ikasgela barruan (Ikastole-
tako Hizkuntza Proiektua), zer adinetan hasiko ziren 
gainontzeko hizkuntzak txertatzen curriculumean 
(Irureta, 2007; 2014), eta abar. Hori guztia eraba-
kita, euskal kulturaren transmisioaren gaia zegoen 
erabakitzeko: nola egin komunitatearekiko loturak, 
nola hurbildu eskola herrira eta herria eskolara…

Horretarako, herriko eragile guztiei deia egin zi-
tzaien hiru astetan zehar hiru batzarretan parte har 
zezaten. Bilera haietan, Hizkuntza Proiektuan era-
bakitakoak aurkeztu ziren, ekarpenak bildu, eta, ho-
rren ostean, eragileek kulturaren gaia nola ikusten 
zuten partekatu zuten. Bakoitzak zer egin zezakeen 
euskara sustatzeko (eskolako Hizkuntza Proiektutik 
harago, Herriko Hizkuntza Proiektuan eragin zeza-
ten), eta, bestalde, nola lagundu ziezaieketen ikas-
leei Euskal Herriko kultura ezagutzen. Ekarpen asko 
eta asko jaso ziren, eta herritarren prestutasun eta 
berotasun handia.

Azken mugarria ezarri zuten ekarpen haiek. Izan ere, 
ohartu ziren testuliburuek ez zietela laguntzen he-
mengo kulturaren eta komunitatearen ezaugarriak 
transmititzen, ez eta ikaste-irakaste prozesuak be-
ren ikasleen ezaugarrietara moldatzen ere. Hori ho-
rrela, bigarren mugarri bat etorri zen: taldeak bere 
material propioa diseinatzeko ordua zen, ikasleak 
Diman eta Euskal Herrian erabat kokatu eta elkarre-
kin eta elkarrengandik ikas dezaten.

Horri guztiari erantzuteko, proiektukako irakaskun-
tza (Vergara, 2016; Trujillo, 2016) sustatzea eraba-
ki zen. Horretarako, «Partekatuz ikasi» programan 
sartu zen Dimako eskola, eta, horrez gain, hainbat 
ikastetxetako materiala aztertu zen klaustroan, bes-
te ikastetxe batzuetako ereduak ezagutzeko. 

Horren ostean, Dima-Ugarana ikastetxeak izango 

zuen proiektu bidezko irakaskuntzaren oinarriak fin-
katu ziren: diseinuetan aintzat hartzeko irizpideak 
eta faseak, proiektuak abiarazteko moduak, proiek-
tuak jasotzeko moduak, artikulatze posibleak, eta 
abar. Ildo horretan, erabaki zen ikastetxean meto-
dologia berriak bere bidea egin arte modu progre-
siboan hartuko zutela haurrek proiektuen gidaritza 
(irakasleak hasieran jarduera zehatzak proposatuz 
eta pixkanaka-pixkanaka ekintzaren ardura haurren-
gan utziz). Bestalde, printzipio gisa hartu zen haur 
guztien parte hartzea bermatzea, jardueretan bakoi-
tzak bere mailako ekarpena egin zezan.

Azkenik, bi lan egin ziren:

1. Ikastetxeko ikasleen irteera profila diseinatu.

2. Hainbat proiektu diseinatu, gauzatu eta horiez 
hausnartu.

Une honetan, proiektu berriak diseinatzen dihar-
dute, eta irakasleen arteko nahiz komunitateko ki-
deekiko lankidetza berriak probatzen. Hori guztia 

Huheziren aholkularitzarekin egin dute, baina, fun-
tsean, irakasleak eurak izan dira prozesuaren eusle 
nagusiak. Eta horiek izan dira, hain zuzen ere, azken 
hamar urte inguruan garatzen ari den prozesua hain 
arrakastatsu egin izanaren arrazoi nagusiak: baga, 
bertako irakasleen, gurasoen nahiz herritarren bo-
rondate eta indarra ikastetxea euskalduntzeko. Eta 
biga, hezkuntza berrikuntza norberaren izaeratik, 
hizkuntzatik eta kulturatik eraikitzeko apustua. 
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