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Eguerdi on guztioi. Eskerrak emanez hasi nahi dut nire agerraldia, arduraz hartu 
dudan gonbidapena. Proposatutako gaien artean, 15 minutu hauetan hezkuntza 
berrikuntza eta lidergoaren inguruan arituko naiz. Dena den, transbertsalak diren 
gaiak izanik, ezinbestean beste gai asko aipatu eta ekuazio honetan kokatu 
beharko ditugu. 
 
Hezkuntza berrikuntzaz asko hitz egiten da eta askotariko iritziak eta 
proposamenak daude mahai gainean. Horregatik, berrikuntza zer den eta 
zertarako ematen den argitzea da lehendabizi eman beharreko pausoa. 
Hezkuntzaren xedearen baitan eta hezkuntza proiektuari bideratutako gogoeta 
bezala ulertzen dugu aipatutako eraldaketa prozesua. Eguneroko praxiaren 
gaineko gogoeta egitean datza, eta gure antolaketaren eta esku-hartzearen 
zertarakoan fokua jartzera garamatza. Zein eragin lortu nahi ditugu? Zer da landu 
nahi duguna? Zer nolako ikaste esperientziak eskaini nahi dizkiegu gure ikasleei? 
Esperientzia horiek aprendizaiarako zein testuingurutan kokatu nahi ditugu? Nola 
emango diogu lotura etapa ezberdinen arteko lanketari? Horiek tokiko begiradatik 
gure buruari egin beharreko galderak dira, baina, horiez gain, begirada hori 
mundura ere zabaldu beharra daukagu; zer da hezkuntza mailan munduan 
gertatzen ari dena? Beste herrialde batzuetan nola ari dira eraldaketa gauzatzen 
eta eskolara eramaten? Argi dago ez dagoela eraldaketarako bide orri zehaztu 
bat, argi dago beste eredu batzuk aztertu eta gure errealitatera doitu behar direla, 
eta ondorioz, Euskal Herriko egoera sozioekonomiko eta soziolinguistikora 
egokitu behar ditugula, baina esperientzia berritzaileak badira, eta ematen 
dituzten emaitzetan oinarritutako erabakiak hartu beharrean gaude. 
 
Hezkuntza eraldaketarako palanken inguruan arituko naiz hurrengo lerroetan; 
horien artean, ikerketa askotan eta gero eta gehiago aipatzen den eskola 
autonomiaren kontzeptuaz. Autonomia horri oinarri sendoak jarri behar zaizkio 
eta bere hezurdura hezkuntza proiektuaren baitan eraiki behar da. Hezkuntza 
proiektuak atal ezberdinak jorratu behar ditu eta horietan garrantzitsuenetako bat 
pertsona eredua da, beste era batera esanda ikaslearen irteera profila. Pertsona 
eredua zehazterakoan, ikaslean ez ezik, hezkuntza komunitatean eta, oro har, 
gizartean jartzen dugu arreta. Komunitate hori osatuko duten pertsonekin landu 
eta partekatzen ditugun ezaugarriak zehazten eta lantzen dira. Ezaugarri horien 
garapenera bideratzen da eguneroko praxia eta gogoeta. Zer nolako gizartea 
osatu nahi dugu? Gizartekideek izango dituzten ezaugarri eta baloreak zein dira? 
Eta horien garapenerako zer da guk egin eta eskaintzen duguna? 



   
 
 

 
Curriculum proiektua da Hezkuntza proiektuaren beste ataletako bat. Alor 
horretan, besteak beste, tokiko gaiak eta errealitateak jaso behar dira, eta 
hezkuntza proiektuan jasotako oinarri pedagogiko edota psikopedagogikoei 
erantzun behar die. Euskal curriculuma aipatu behar da, eta tokiko curriculum 
horren ezinbesteko osagai izan behar du, bertan jasotzen den kosmobisio 
propioarekin. Kultur transmisiorako giltzarria da curriculum proiektua, eta, 
egungo gizarte eredu globalizatuan, gurea bezalako herri txiki batek oso presente 
izan behar duen gaia da. Curriculum proiektuan jasotzen den hori izango da gure 
ikasleekin eta komunitatearekin landuko duguna; ikasleengana ikasmaterialen 
bitartez iritsiko da, eta, izan argitaletxe batek garatutako materiala izan irakasle 
taldeak sortutakoa, arreta berezia eskatzen dute. Ondo aztertu behar ditugu 
baliatzen ditugunak; gure begiradatik moldatu, osatu eta egokitu behar ditugu. 
 
Orain arte aipatutako guztiarekin koherentzian definitu behar da prestakuntza 
plana. Prestakuntza planak gure izaera, helburuak, begirada eta abar islatzen 
ditu eta daukagun iparrari orientatutakoa behar du izan. Oso ohituta gaude 
irakasle edota hezitzaileei begirako prestakuntza planen inguruan jardutera, 
baina ezin dugu ahaztu plan horrek hezkuntza komunitate osoari begirakoa izan 
behar duela, askotan ahaztu egiten diren beste profesionalen eta familien 
ahalduntzea ere kontuan izan behar duela. Familiei zuzendutako eskolek, 
esaterako, komunitate kohesionatuago bat eta parte-hartzaileago bat ere 
sustatzen dutelako. 
 
Hau guzti hau idatziz jasotzea erraza ez bada, hori antolaketa eredu batera 
eramatea ez da samurragoa. Ikastetxearen antolaketaren eta prozesuen 
sistematizazioa gakoa da eguneroko jardunaren eraginkortasunerako. Kontutan 
izan behar dugu, gaur egun, hezkuntza sisteman dauden ikastetxeen herena 
baino gehiago direla hezkuntza proiekturik ez dutenak edota horren 
garapenerako plan estrategikorik zehaztu gabe dutenak, eta eraldaketa 
prozesuaren arrakastarako beste gako bat planifikazioan datza. Plangintza 
horretan, bilera sistematika zehatza jaso behar da, irakasleen ordu ez lektiboen 
antolaketan esaterako. Saioak gidatzeaz gain, irakasleek ardura ugari hartzen 
dituzte eta lan asko egiten dute: planifikatu, programatu, irakasleen artean 
koordinatu, ikaslearen jarraipena egin, etapako koordinazioa eraman, norbere 
esku-hartzearen gaineko hausnarketak zein talde mailakoak egin, prestakuntzan 
eta formazioan ikasitakoa mamitu eta gelara eraman eta beste eginkizun 
batzuetarako denbora aurreikusi eta egutegira eraman behar da. Plan horretan 
jorratu behar diren beste eremu batzuk dira familien parte-hartzerako antolaketa 
eta eskolaz kanpoko eta aisialdi eskaintzen programazioa esaterako. 
 
Agerraldi honetan azaletik aipatzen ari garen guzti hauek gerta daitezen, 
ezinbestekoa da gure ikastetxeetan zuzendaritza eredu ahaldundu eta 
iraunkorragoak izatea. Horrela ezean, nekez gauzatu ahalko dira berrikuntzarako 
palanka horiek. Talde hauek eskolaren funtzionamenduaren ardura dute, 
gertatzen den guztiaren koordinazio ardura. Baina eskola batean gertatzen 
denaren %100a pedagogia da. Horretaz hitz egin, gogoetatu eta erabakiak hartu 



   
 
 

behar dira, eta horren dinamizazioa eta eztabaida gertatu dadin planteamenduak 
egin eta jendea xaxatzea zuzendaritzaren ardura ere bada. Pertsona hauen 
lidergoa eta pertsonekin jarduteko gaitasuna ezinbestekoak dira. Klaustroa 
osatzen duten pertsonen arteko elkarbizitza eta elkarrekintza sustatzeko ardura 
dute; elkarlanerako foroak sortuz, gatazkak aurreikusiz eta gertatzen direnean 
esku hartuz, norbanako lan eta hausnarketarako momentuak eskainiz, gogoeta 
partekaturako foroak sortuz, ahalduntzeko, formatzeko eta ikertzeko aukerak 
eskainiz eta elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko formulak aplikatuz. Berdinen 
arteko ikaskuntzarako kultura sortu behar da profesionalen artean ere; elkar 
behatuz, elkarrekin ko-irakaskuntzan jarduteko aukerak sortuz, ondokoaren 
praxia behatzetik ikasiz eta lankidearen esku-hartzea hobetzeko ekarpen 
eraikitzaileak eginez. Ez dugu horretarako ohiturarik, eta, guztion arteko 
bizikidetza sustatzeaz gain, oso baliagarria da koordinaziorako eta kohesiorako. 
 
Guzti honetan eragin handia dauka administrazioak jokatzen duen rolak. Nola 
egituratzen da hau guzti hau? Nola eskaini bakoitzari behar duen hori? Euskal 
hezkuntza sisteman baditugu esperientzia ezberdinak eta aberatsak; 
Berritzeguneak, Ikastolen Elkartea eta bestelako antolaketa eta saretze 
ezberdinak. Hori guztia jakintza da. Eredu bakoitzak dituen indarguneak 
identifikatu behar dira; bakoitzak duen on horretatik edan eta egitura eraginkor 
bat diseinatu behar da ikastetxeei aholkularitza, prestakuntza, jarraipena, 
laguntza eta baliabideak eskaintzeko. Zuzendaritza taldeak ahalduntzeko 
aholkularitza prozesuak beharrezkoak dira; lagundu egin behar zaie hezkuntza 
proiektua osatzen eta jasotako ideiak gauzatu eta profesionalengana zein 
komunitateko beste kideengana hedatzen. Lidergoak eskatzen dituen gaitasunak 
lantzeko plangintza aplikatu behar da. Horretarako erakunde horiek gertukoak 
izan behar dute, ikastetxearen errealitatea ondo ezagutu behar dute eta 
Zuzendaritza taldeekin elkarlanean jardun behar dute beraien beharrei 
erantzuten dien eskaintza eta jarraipena eginez, eta, tokian tokiko errealitatea 
aintzat hartuz, hezkuntza proiektuari erantzuten dien kontratu programak 
adostuz. 
 
Hemen bukatuko dut nire ekarpena. Jakin badakit denbora gutxian informazio 
asko partekatu dudala zuekin, eta, ziur naiz, aipatutako horiek galderak edota 
zalantzak sortuko zituela zuen artean; espero dut horiek argitzeko gai izatea. 
Gaur azaldutakoa ideia berriak jasotzeko baliagarri izan bada, nire helburua 
betetzat ematen dut. 
 
Eskerrak ematen hasi dut agerraldia eta eskerrak ematen amaitu nahiko nuke, 
plazerra izan da tarte hau zuekin partekatzea.  
  


