
Ber-hezitzen
tailerraren sistematizazioa

1. Metodologia.

Dinamizatzaileak: 3 pertsona: Junkal Arruti, Maitane Cabeza eta Tania Martínez.
Parte-hartzaileak: 35 pertsona (20 emakume eta 15 gizon).
Metodologia: Parte-hartzailea, hausnarketa kolektiboa bultzatuz (eztabaida gidatua ikus-entzuneko 
estimuluen bidez, AMIA -Ahuleziak, Mehatxuak, Indarguneak, Aukerak-).
Helburuak: 

- Gaur  egungo  hezkuntza  sistemaren  neutraltasuna  ukatu,  balore  neoliberal  kapitalista  eta 
patriarkalen transmisore gisa agertu, hala nola transmisio bideak identifikatu. 

- Desazkundeak bultzatzen dituen baloreetatik abiatuz hezkuntza eredu berri baten oinarriak 
ezarri eta egitate bihurtzeko aukerak aztertu.

2. Prozedura.

Dinamizatzaileek tailerraren nondik norakoa aurkeztu ostean, parte-hartzaile bakoitzak bere burua 
aurkeztu zuen. Bere izena esateaz gain, interesak, jakintzak eta zer erakundetik datorren ere azaldu 
behar du. Gehienak hezkuntza arlokoak dira eta asko, mugimendu feministarekin erlazioa dutenak 
ere. 

Tailerrean  zehar  edozein  momentutan  parte-hartzeko 
aukera  zegoen,  hau  da,  eztabaidarako  leku  atsegina 
zen,  guztien  artean  dinamikoagoa eginez  eta  tailerra 
aberastuz. Hiru multzotan landu zen:

• 1.  multzoa:  hezkuntza  sistema,  sistema 
neoliberalaren transmisore gisa.

• 2.  multzoa:  hezkuntza,  eraldaketa  sozialaren 
eragile gisa.

• 3. multzoa: gure eredua eraikitzen: AMIA eta 
ondorioak.

1 multzoa: Hezkuntza sistema, sistema neoliberalaren transmisore gisa:

Gai  hau  lantzeko  ikus-entzunezko  hainbat  material  erabili  ziren. Hauek  eredu  neoliberalak 
hezkuntzan duen eraginaren ideia indartzen lagundu zuten. Horrela, bertan identifikatu eta landu 
ziren hainbat aspektu ondorengoak izan ziren: 

- Ordutegiak  : ordutegi zehatzak, errespetatu beharrekoak -atsedenaldiak barne- izan ohi dira.
- Espazioak  :  bulego,  tailer  edo zinema modukoak dira,  interakzioa eta  aurpegiz aurpegiko 

berriketa ahalbidetzen ez dutenak. Zentzumenen isiltzea sustatzen dutenak.
- Autoritate iturriak  : lanean nagusiaren papera dagoen bezala, eskolan maisua dago: autoritate 

inposatuak.
- Kurrikulum-a:   merkatuak edo industriak baloratzen dituzten gaiak lantzen dira, hezkuntza 

amaitzean zerbaiterako balioko dutenak. Ideologizazioa.



-      Bazterketa soziala  :  sistemaren arauak betetzen ez dituenak kanpoan edo “talde-berezien” 
parte bihurtzen da. Klasearen aurrealdean jartzen diren pertsonak zintzoak eta ikasle onak 
diren bitartean, atzealdean esertzen direnak bihurrienak eta nota okerren ateratzen dutenak.

- Lan  intelektualaren  gainbalorazioa  esku  lanarekiko  :  status-a:  unibertsitatea  eta  FP.  Lan 
manualaren bazterketa sistemarekiko dependentzia handitzen du.

Sortu zen eztabaidan, hezkuntza sistemaren estruktura nork definitzen duen ere landu zen. Alde 
batetik  Merkatua aipatu  zen,  bere  beharraren  inguruan  egiten  baitira  ikasketa  planak  e.a.; 
Politikariak, merkatuaren aitzakia erabiliz beraien eredua jartzen baitute; irakasle eta ikasleak, nahiz 
eta inposatutako plan zehatz batean egon, erabakitzeko aukera pixka bat daukate. 

Argi  dago  hezkuntza  sistemaren  eredua  aldatzea  zaila  dela  -inertziak  beti  dira  zailak-,  baina 
aldaketan egotekotan, behetik gorakoak izan behar dira -irakasle zein ikasleetatik hasitakoa- eta epe 
luzerara begira.

2. multzoa: Hezkuntza eraldaketa sozialaren eragile gisa.

Hezkuntza  ereduak  baloreen  transmisore  gisa  duen 
garrantziak agerian utzi eta gero, hainbat tresnen bidez 
beste  baloreetan  oinarritu  daitekeen hezkuntza  eredu 
bat sortzeko aukera landu genuen.

Bertan erabili  diren materialen artean,  “hezkuntzaren 
paradigma”  bideoa  proiektatu  da:  [Ken  Robinson: 
Changing  Paradigms  (spanish) [YouTube  lotura]. 
Bideoan  agertzen  den  pentsamendu  dibergentearen 
ideia Desazkundearen pentsamoldearekin bat datorren 
kontzeptua  dela  esan  daiteke.  Honen  inguruan  egon 

zen eztabaida ondorengo puntuetan laburtzen da: 

• Adin-paketekin apurtu. Hau da, klaseetan adin ezberdineko ikasleak egotea batak besteari 
lagundu ahal izateko, kooperatzeko.

• Heziketa  espazioa  eskola  baino  haratago  zabaldu.  Horretarako  gurasoen  parte-hartzea 
ezinbestekoa  da.  Hauek  ere  Desazkundeko  baloreekin  hezitu  beharko  lirateke,  sistema 
eraldaketaren parte izan daitezen.

• Gaur  egun  dauden  beste  eskola  ereduetatik  ikasi  eta,  ahal  den  heinean,  gure  sisteman 
txertatzen joan.

Horrela, eztabaida honetatik Desazkundearen logikan oinarritzen den hezkuntza eredu baten hiru 
kontzeptu nagusi sortu ziren:

• Autogestio pedagogikoa  : eliza, Merkatu, edo/eta Estatuak adierazten dituen baloreen menpe 
ez dagoen estruktura hezitzailea,  non komunitate  hezitzaileak (hezitzaileak,  gurasoak eta 
hezituak) kurrikulum-a erabakitzeko ahalmena duten.

• Hezkuntza  Integrala  :  lan  intelektuala  eta  eskulana  maila  berean  jartzen  duen  hezkuntza 
eredua.

• Unibertso tematikoa  : jakintza tradizionala goraipatuz ingurugiroak eskatzen dituen abileziak 
jorratzea. Tokiko unibertso tematikotik abiatuz ezarriko da kurrikulum-a.

http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no


3. multzoa: Gure eredua eraikitzen: AMIA eta ondorioak.

Hirugarren atal hau gauzatzeko, Desazkundeak bultzatzen dituen edo/eta liskartsuak izan daitezkeen 
aspektu ezberdinak sorrarazten dituzten interesaren araberako taldeak osatu genituen:

- Elikatze subiranotasuna eskolan eta naturarekiko harremana.
- Teknologiaren erabilpena.
- Balore feministak hezkuntzan.
- Heziketa Komunitateak.

Gai  ezberdin  hauen  inguruko  informazioa  eskaini  genien  talde  bakoitzari,  hala  nola  interneten 
informazio gehiago eskuratzeko aukera luzatu.

15  minutu  baino  ez  genituen  izan  taldeka  gaien 
inguruan  eztabaidatzeko,  gidoi  zehatz  bati  jarraituta: 
“Desazkundearen  betaurrekoak  soinean  dituzuelarik, 
AMIAk aurreikusten dituen atalak bete”.

Ondoren,  taldeak  batu  eta  amankomunean  jarri 
genituen landutako gaiak (ikus 1 taula: AMIA), guztien 
artean  ondorioak  ateratzeko  asmoz.  AMIA  taulan 
nahiko  argi  ikusten  da  bertan  landutakoa  eta 
Desazkundeak  hezkuntza  mailan  izan  ditzakeen 
onurak.  Horrela,  konplexuak  diren  galderei  hainbat 

erantzun eman genien: Ze motako ahuleziak aurreikusten ditugu elikatze subiranotasuna eskoletan 
ezartzeko? Zeintzuk dira prozesu hau aurrera eramateko aurkitu ditzakegun mehatxuak? Zeintzuk 
indarguneak? Eta aurreikusten diren aukerak?...

Denbora falta zela eta, ezin izan genituen AMIA sortu ondoren eman beharreko pausuak jorratu, 
baina hezkuntza sistema eredua aldatzeko aukera bertan dagoela antzemateko aukera aproposa izan 
zen.



Zer motako ezaugarriak izan beharko lituzke Desazkundearen logikari so egiten dion heziketa motak?
Ahuleziak Mehatxuak Indarguneak Aukerak

Baliabide naturalak eta 
teknologia berriak

• Harreman sozialak 
murrizten dituzte.
• Behar bat sortzen dute.

• Aztarna ekologikoa.
• Wi-Fi uhinak.

• Teknologia erabilgarria 
da.

• Erabilpena zehazten 
duten dekalogoa izatea.

Perspektiba feminista

• Irakasleok dugun 
materialekiko lotura.
• Segurtasun eza.

• Merkatuan material 
berriak nola lortu.
• Kanpoko estimuluak.
• Familien inplikazioa.
• Irakaslegoa erretzea. 

• Aldaketarako lehenengo 
harria.
• Pertsonak beste modu 
batez baloratu.
•

• Jaiotzen ari den material 
berria.
• Dauden alternatiba 
ereduak.
• Feminismoak duen 
potentzialtasuna.

Naturaren zikloak eta 
elikadura burujabetza

• Legeak.
• Borondatea.
• Indar gutxi.

• Sistema bera. 
• Indibidualismoa.

• Osasuna.
• Kolektiboak.
• Tokiko ekonomia eta 
lana bultzatzea.
• Hezkuntza integrala.

• Baratza eskolan.
• Elkarteak parte hartzea.
• Auzolan.

Ikasketa komunitateak eta 
elkarlaguntza

• Irakasleen ber-heziketa.
• Adostasun falta.
• Denbora falta.

• Heziketa bankarioaren 
estruktura.

• Tresnak ikasten ditugu 
eta kontzeptuak 
(baloreak).
• Integrazioa.
• Dibertsitatea.

• Komunitatean 
oinarritutako erlazioak.
• Sarbideak berbalorizatu.
• Dauden esperientziak 
eredu.

1 taula: AMIA


