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Mariam Bilbatuak hartu du hitza lehe-
nengo. Bere esanetan, dimentsio bikoi-
tza ematen dio eskola parte-hartzaileak 
hezkuntzari: ikastearen dimentsioa eta 
elkarlanean aritzearen dimentsioa. “Es-
trategia sozialak dira bizitzeko aukera 
ematen digutenak; bestearekin elkarre-
kintzan hazi eta hezten gara, eta horrela 
eraikitzen dugu gure ikaste prozesua 
eta garatzen ditugu konpetentziak”. 

Era berean, dio, bi ulermen mota ga-
ratu behar ditu gizakiak: ulermen in-

telektuala eta giza ulermena. Ulermen 
intelektuala da ingurua ezagutzea; 
giza ulermena berriz, bestea ulertzea 
da, besteen arazoekiko enpatia izatea. 
“Gauza horiek ez dira berez ikasten, eta 
hezkuntza-erronken barruan sartzen da 
ezaugarri horien garapena”. 

Ikaskidetza
Ikasle-irakasleak ikaste prozesuan inpli-
katzeko, ikaskidetzan oinarritzea da gil-
tza, esaterako talde kooperatiboetan lan 

eginez. Ikasleen identitatea, autonomia 
eta konpromisoa areagotzen du horrek, 
Bilbatuaren hitzetan. Talde lanak, or-
dea, ez du bermatzen ikasle guztien par-
te-hartzea: ikaskidetzaren printzipioak 
dira emozioekin lotutako ikas-proze-
suak martxan jartzea, taldean eraikitako 
eta negoziatutako helburu partekatuak 
izatea eta taldea osatzen duten pertsona 
guztiak ezinbestekoak direla sentitzea.

Ikasleez gain, irakasleen integrazioa 
lortzea ere izan behar da helburua. Ira-

Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko Sortzen elkarteak 25 urte egin ditu 
aurten eta urteroko jaiaz gain –Hernanin izango da aurten, EskolHarria 
biharko herria lelopean–, hainbat ekintza antolatu dituzte hilabeteotan. 
Eskola herritarrak eta parte-hartzaileak mahai-inguruan izan gara, Mariam Eskola herritarrak eta parte-hartzaileak mahai-inguruan izan gara, Mariam Eskola herritarrak eta parte-hartzaileak
Bilbatua HUHEZIko irakasle ohia eta Gari Torregrosa Iruñeko Izartegi haur 
eskolako zuzendaria entzuten.
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Irudian, Iruñeko Izartegi haur eskola. Senideentzako eremuak dituzte ikastetxean: 
“Gurasoek beren seme-alabekin igaro ditzakete bi ordu arratsalderen batean”.
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kasleek hausnartu behar dute martxan 
jarri dituzten prozesuen inguruan, eta 
irakasleek talde identitatea sortu behar 
dute: “Erronka baten partaide sentitu 
behar dute, eta erronka horren eran-
tzukizunak taldearena izan behar du, ez 
norbanakoarena”.
 Gehitu du Heziberri eta LOMCE beza-
lako legeek irakaslearen dependentzia 
areagotzen dutela eta goitik beherako 
ereduek ez dutela irakasleen inplika-
zioa lortzen: “Eredu horiei aurre egiteko 
behar ditugu ikaste komunitate profe-
sionalak”. Komunitate hauek eztabaida 
eta hausnarketa dituzte ardatz, eta eza-
gutza partekatzeko hizkuntza bateratua 
dute: “Gauzak aztertzeko eredu bera-
ren barruan kokatzen dute komunita-
tea”. Talde konpromisoa da funtsa eta 
profesional bakoitzak sentitzen du ki-
dearen beharra, denen parte-hartzea 
ahalbidetuz eta elkarrenganako kon-
fiantzatik abiatuz. Komunitateak sortze-
ko, baina, instituzioen babesa behar da: 
“Irakasleek lan egonkorra behar dute, 
ikas-komunitateak garatzeko aukera eta 
baldintzak izango dituztenak”. Adminis-
trazioaren konfiantza ere inportantea 
da: “Kontrol burokratikoen sistema bul-
tzatzen dute administraziotik eta ho-
rrek ez du laguntzen horrelako proiek-
tuak garatzen”.

Hezkuntza komunitatea = hezkuntza 
formal, informal eta ez formala
Hezkuntza ez formalak (aisialdiak, ko-
munikabideak…) eragina du ikasleen 
formazioan eta garapenean. Irakasle 
ohiak azaldu du eskola komunitateak 
kontzientzia horretatik garatu behar 
direla, eta horretarako, beharrezkoa 
da hezkuntza sareak sortzea: “Eragile 
sozial, politiko eta kulturalek eta hez-

kuntza komunitateak helburu komunak 
behar ditugu”. Hala, hezkuntza formal, 
informal eta ez formalean aritzen diren 
eragileen gogoeta bultzatu behar da: 
“Eragile guztien parte-hartzea bermatu 
behar dugu, eta hori ahalbidetuko duten 
mekanismoak garatu”. Martxan jartzen 
diren proiektuak sozializatu eta ebalua-
tu behar dira, bere ustez. 

Iruñeko Izartegi, eskola 
parte-hartzailerantz
“Familiok eta hezitzaileok batera sor-
tzen dugu proiektua eta denok helburu 
bera dugu: haurraren ongizatea”. Gari 
Torregrosa Iruñeko Izartegi haur esko-
lako zuzendariaren hitzak dira. 1976an 
jarri zuten martxan haur eskola, herri 
mugimenduaren eskariak bultzatuta. 
1995. urtean momentu zailak izan zi-
tuen, baina gurasoen eta hezitzaileen 
borrokari esker, ez ixtea lortu zuten.

 2006an berritu eta gaur egun 0-3 urte 
arteko haurrak jasotzen ditu Txantrea 
auzoko heziketa zentroak. Metodolo-
gia ugari erabiltzen dute, eta ideia bat 
dute oinarri: “Haurra gaitasunez beteri-
ko pertsona da”. Entzumen aktiboa lan-
tzen dute haurrekin zein familiekin, be-
ren beharretara egokitzen saiatzen dira. 
Emozio eta sentsazio ugari lortzeko es-
pazioak eskaintzen dizkiete haurrei, eta 
haiek erabakitzen dute zer landu:  “Espe-
rimentatzeko askatasuna ematen diegu”. 
Horretarako, “ondoan”izaten dute lagun-
tzailea, ez aurretik, ez eta atzetik ere.
 Familien parte-hartzea sustatzen da 
eta ikasturtean zehar egiten dituzten 
bileretan, eroso egoteko mekanismoak 
jartzen dituzte, “familiak zaindu egin 
behar direlako”. Egunerokoan, gurasoak 
haurren bila barruraino sartzen dira, 
gardentasun eta konfiantzaren seinale. 
Senideentzako eremuak ere badituzte 
ikastetxean: “Gurasoek beren seme-a-
labekin igaro ditzakete bi ordu arratsal-
deren batean, eta hori baliatzen dugu 
egon daitezkeen dudak edo zalantzak 
argitzeko”.
 Auzoko hainbat elkarterekin ere ha-
rremanak garatzen ari dira, tartean 
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikas-
tetxeekin. Praktika programa bat jarri 
dute martxan eta eskola horietako hain-
bat ikaslek egin dituzte praktikak haur 
eskolan. Auzoko musika taldeen edota 
ipuin-kontalarien bisita ere izan dute, 
besteak beste.
 Mahai-inguruaren amaieran, publi-
koan dagoen irakasle batek hartu du 
hitza, eta ondo laburbildu du gogoeta 
orokorra: “Komunitateko kideek posi-
ble dela sinetsi behar dugu: ideiak eta 
bideak arakatu, ahalegina egin, elkartu 
eta apustua egin, guztion artean”. n
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