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SARRERA
Hezkuntzaren aldeko Mundu Kanpainak (HMK), 2005az geroztik, jarduerak egiten ditu Euskadin,
herritarrak Hezkuntzarako Eskubidearen bozeramaile eta ekintzaile gisa sentsibilizatzeko
eta mobilizatzeko, eta ordezkari politikoengan eragiteko, hezkuntzarako eskubidearekin
dituzten konpromisoak bete ditzaten. Beraz, HMKren helburua da nazioarteko komunitateak
hezkuntzaren arloan hartutako konpromisoak betetzen direla zaintzea, erakundeak,
irakaskuntzako sindikatuak, ikastetxeak eta beste eragile batzuk aldaketaren parte izan
daitezen sustatuz.
“Tokiko eta Mundu-mailako Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzari laguntzen” proiektuari
esker, Euskadiko HMK-k esperientzien eta ezagutzen trukeak egin ditu gure lurraldearen eta
Mendebaldeko Afrikako hiru herrialderen (Senegal, Benin eta Burkina Faso) artean, HMK-k
errealitate horietan duen eragina indartzeko eta Atlantikoaren bi aldeetan ekintzak aberasteko.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (GLEA) finantzatu du ekimen hori, eta HMK-ko
EAEko taldeak ezarri du Euskadin. Fundación Educación y Cooperación – EDUCO du buru, eta
hainbat GGKE biltzen ditu: Ayuda en Acción, Derandein Fundazioa, EGOAIZIA Lankidetza eta
Garapenerako Elkartea, FISC Lankidetza eta Garapena, Itaka Escolapios Fundazioa, Intered
Euskal Herria, Gazteak eta Garapena erakundea eta Unesco Etxea - Euskal Herriko Unesco
Etxea
Proiektuak toki-mailan egin du lan, Euskadin, kanpainaren helburuak ezagutzera emateko
ikastetxeetan, gizarte-erakundeetan eta unibertsitatean, hezkuntza- eta mobilizazio-ekintzen
eta -ekimenen bidez, hezkuntzaren arloko erabaki politikoak hartzean hezkuntza-eragileek
eragina izan dezaten sustatzeko. Maila globalean, ANCEFA «The Africa Network Campaign
on Education For All» HMKren eskualde-koalizioaren bidez, “Hezkuntza emantzipatzailea
Afrikan” txostena egin zuen, 2021ean argitaratua. Hezkuntza emantzipatzaileak, askatzaileak eta
eskubideen bermatzaileak gure gizarteen eraldaketa positiboa sustatzeko eginkizuna du, gogoeta,
pentsamendu kritikoa eta elkarrizketa ardatz hartuta printzipio etiko, politiko eta pedagogiko gisa,
eta beste mundu posible batzuk ikertzeko, zalantzan jartzeko, bereizteko, irudikatzeko eta haiei
eragiteko gaitasuna izanda. (CLADE sarea)
Txosten honen esparruan, hausnarketarako eta eztabaidarako guneak bultzatu ditugu aurten,
gure lurralderako proposamen eraldatzaileak sortzeko. Irakasleekin batera, topaketak antolatu
dira EAEko unibertsitate publikoko —UPV/EHU— Bizkaiko eta Gipuzkoako campusetako
Hezkuntza Fakultateetako unibertsitate-ikasleekin, EAEn hezkuntza-maila bakoitzean ematen
den hezkuntza zenbateraino den emantzipatzailea aztertzeko, proposamenak edo gomendioak
sortzeko eta hezkuntzaren bidez pertsonaren emantzipazio handiagoa lortzeko arreta non
jarri behar dugun jakiteko.
Hausnarketa egiteko, kontuan hartu dira hezkuntza emantzipatzaile batek izan beharko
lituzkeen alderdiak, aipatutako txostenean identifikatu eta deskribatu direnak:
1.- Autonomia eta espiritu kritikoa garatu behar du; 2.- Hezkuntza humanista (edo
humanizatzailea) izan behar du; 3.- Askatasuna ekarri behar du; 4.- Demokraziaren aldekoa eta
demokraziarakoa izan behar du; 5.- Berdintasunerakoa izan behar du; 6.- Deskolonizatzailea
izan behar du.
Zuen interesekoa izatea espero dugu!
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NOLA GAUZATU DIREN SAIOAK
Gogoeta-jardunaldietan Bizkaiko eta Gipuzkoako campusetako hezkuntza formalarekin eta
ez-formalarekin lotutako hiru gradutako zenbait ikaslek hartu zuten parte.
Arabako campuseko Hezkuntza Fakultateak ere interesa zuen jarduera honetan, baina egutegi
kontuengatik, zoritxarrez, ezin izan zuen parte hartu. Hiru talde horietako bakoitzarekin 2 saio
egin ziren, honako taula honetan azaltzen den bezala:
IKASTEGIA

HERRIA

SAIO
KOPURUA

EGUNA

PARTE HARTZAILE
KOPURUA

EHU Gizarte
Hezkuntza/Pedagogia

DONOSTIA

1

2022/03/03

29

EHU Gizarte
Hezkuntza/Pedagogia

DONOSTIA

2

2022/17/03

15

EHU Gizarte
Hezkuntza 3.

LEIOA

1

2022/10/03

20

EHU Gizarte
Hezkuntza 3.

LEIOA

2

2022/31/03

17

EHU Haur
Hezkuntza 2.

LEIOA

1

2022/10/03

33

EHU Haur
Hezkuntza 2.

LEIOA

2

2022/12/04

18

PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK GUZTIRA: 82 LAGUN.
(BIGARREN SAIOETAN PARTE HARTU ZUTENEK LEHENENGO SAIOETAN
PARTE HARTU ZUTEN, ETA EZ DIRA ZENBATU).
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SAIOEN METODOLOGIA:
Honako teknika eta/edo metodologia hauek erabili dira parte-hartzea sustatzeko eta gogoeta
bultzatzeko:
1.- Balorazio espaziala
2.- Kidetasun-diagrama
3.- World Fruit
Lehenik eta behin, lotu ditzagun hitzak!
Aipatutako hiru teknikak eta haien emaitzak gauzatu aurretik, lehenengo saioaren hasieran
proposatu zitzaien aipa zezatela HEZKUNTZA EMANTZIPATZAILEA kontzeptuarekin norberak
lotzen zituen gako-hitzak, gaia zenbateraino ezagutzen zuten baloratzeko eta, hala, saioaren
edukia sartzeko.
Hona hemen talde bakoitzaren emaitzak:
IKASTEGIA

TEKNIKA

EHU Gizarte
Hezkuntza/Pedagogia

1 R.E

ASKATZAILEA, AUTOSUFIZIENTZIA, INDEPENDENTZIA,
HELDUARORAKO GAITZEA, KRITIKA, GARAPEN PERTSONALA,
HAUTATZEKO AUKERA, AUTONOMIA.

EHU Gizarte
Hezkuntza 3.

1 R.E

AUTONOMIA, PENTSAMENDU KRITIKOA, AUTOSUFIZIENTZIA,
HAZKUNDEA, INDEPENDENTZIA, ELKARRIZKETA, JABEKUNTZA,
KOMUNITATEA, JARRAITUA.

EHU Haur
Hezkuntza 2.

1 R.E

EKITATEA, INKLUSIBOA, AUTONOMIA, PARTE-HARTZEA, AUKERA,
ERRESPETUA, PENTSAMENDU KRITIKOA.

4

EMAITZA GARRANTZITSUENAK

1 BALORAZIO ESPAZIALA
Teknika hau lehenengo saioan egin zen 3 taldeetako bakoitzarekin:
Kontua da ardatz espazial lineal bat eraikitzea, polo bat 0an eta beste bat 10ean dituena.
Ardatz horrek edozein gairen balorazioa adierazten du 0=Oso eskasa eta 10=Bikaina balorazio
tradizionalen artean. Ikasleak askatasun osoz kokatu ziren 0-10 ardatzean, zenbateraino
zeuden ados hausnarketarako proposatutako 7 irizpideetako edo enuntziatuetako bakoitza
egon dela gaur egun arteko beren hezkuntza-esperientzian zehar, unibertsitatekoan barne.
Horri esker, pertzepzioaren oinarrizko ildoa ezar daiteke horri dagokionez. Honako irizpide
hauek baloratu zituzten:
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta etorkizuneko irudikapenak aldatzen
baditu, eta perspektibarik ezarekin edo etorkizun gertagarriaren ikuspegi fatalistarekin
hausten badu.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta indarrean dauden logika sozialen
irudikapenak aldatzen baditu, eta indar saihestezinak direlako ideiarekin hausten badu
(jarduteko, amestea ez da nahikoa).
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta menderatutako pertsonari edo taldeari
bere buruaz, bere gaitasunez, bere eskumenez eta bere ahalmenaz dituen irudiak
aldarazten badizkio.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta pertsonei eraginkortasunez jarduteko
tresnak ematen badizkie.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta oinarrizko mekanismo intelektualak
garatzen baditu. Aurreko helburu horiek lortzeko, gutxieneko ezagutza kognitibo
batzuk behar dira (irakurtzea, idaztea, kalkulatzea, eragitea, ondorioztatzea, alderatzea,
sintetizatzea, aztertzea, formalizatzea, egiaztatzea, metodo bat izatea, etab.).
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta komunikatzeko eta adierazteko gaitasuna
garatzen badu, hitzaren erabileran entrenatzen badu.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta pertsonei beste nortasun bat eraikitzen
uzten badie, jarraitutasunari eutsita eta aldi berean lehengo nortasunarekin hautsita,
eta beren proiektua eta ingurua kontuan hartuta.
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Hezkuntza Emantzipatzaileari Buruzko Hausnarketarako Jardunaldi Akademikoak

Emaitzak:
Pedagogia askatzailearen printzipioak ebaluatu zituzten itemez item, bakarka nahiz
taldean, erreferentziatzat hartuta ikasle gisa izan duten esperientzia pertsonala, askotariko
ikastetxeetan eta etapa eta ereduetan. Honako hauek dira emaitzak:
1

EHU Gizarte
Hezkuntza/
Pedagogia

2

3

4

11

3

ITEM 1

5

ITEM 2

1

3

5

4

8

ITEM 3

7

10

8

2

2

ITEM 4

8

6

5

5

3

ITEM 5

3

4

5

ITEM 6

12

11

6

ITEM 7

12

8

8

1

5

5

10

ITEM 1

3

ITEM 2

EHU Haur
Hezkuntza 2

2.
3.
4.
5.

6.
7.

6

1
1

6

3

4,42

132

4,00

140

4,24

105

3,18

7

164

4,97

4

72

3,60

12

4

4

6

8

3

4

8

6

5

7

6

5

3,00

146

4

4

87

6,48

4

8

2,38

214

2

ITEM 6

69

4,15

7
4

4,52

137

4

2

131

1,93

9

7

3,93

56

15

4

2

114

5,00

4

5

1

BATEZ
BESTE

1,79

1

5

1

GUZTIRA

52

1

ITEM 5

10

145

2

7

9

3

9

6

1

6

ITEM 2

1

3

5

2

8

1

92

4,60

ITEM 3

2

3

2

3

4

2

4

86

4,30

ITEM 4

7

4

3

3

3

51

2,55

ITEM 5

3

3

4

3

77

3,85

ITEM 6

6

7

75

3,75

94

4,70

ITEM 7
1.

6

ITEM 4

1

8
2

4

4

3

7

8

4

ITEM 1

5

6

ITEM 3

ITEM 7

EHU Gizarte
Hezkuntza 3

5

5

2
3

10

6

4

3

1

Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta etorkizuneko irudikapenak aldatzen baditu, eta perspektibarik
ezarekin edo etorkizun gertagarriaren ikuspegi fatalistarekin hausten badu.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta indarrean dauden logika sozialen irudikapenak aldatzen
baditu, eta indar saihestezinak direlako ideiarekin hausten badu (jarduteko, amestea ez da nahikoa).
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta menderatutako pertsonari edo taldeari bere buruaz, bere
gaitasunez, bere eskumenez eta bere ahalmenaz dituen irudiak aldarazten badizkio.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta pertsonei eraginkortasunez jarduteko tresnak ematen
badizkie.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta oinarrizko mekanismo intelektualak garatzen baditu. Aurreko
helburu horiek lortzeko, gutxieneko ezagutza kognitibo batzuk behar dira (irakurtzea, idaztea, kalkulatzea,
eragitea, ondorioztatzea, alderatzea, sintetizatzea, aztertzea, formalizatzea, egiaztatzea, metodo bat izatea,
etab.).
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta komunikatzeko eta adierazteko gaitasuna garatzen badu,
hitzaren erabileran entrenatzen badu.
Pedagogia bat emantzipatzailea da baldin eta pertsonei beste nortasun bat eraikitzen uzten badie,
jarraitutasunari eutsita eta aldi berean lehengo nortasunarekin hautsita, eta beren proiektua eta ingurua
kontuan hartuta.

EMAITZA GLOBALAK
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

G1
3,93
4,52
2,38
3
5
1,79
1,93

G2
4,15
6,48
4,42
4
4,24
3,18
4,97

BATEZ BESTEKOA GUZTIRA

G3
3,6
4,6
4,3
2,55
3,85
3,75
4,7

BATEZ BESTE
3,89
5,20
3,70
3,18
4,36
2,91
3,87

3,87

Item bakar batek izan du “nahiko” ozta-ozta, 2.ak: “Pedagogia bat emantzipatzailea
da indarrean dauden logika sozialen irudikapenak aldatzen baditu, indar saihestezinak
direlako ideiarekin hausten badu (jarduteko ez da nahikoa amestea)”. 5,2ko puntuazioa izan
du, batez beste.
Gainerakoak 5etik behera daude.
GUZTIRAko batez besteko puntuazioa 3,87 da.
Gutxien baloratutako printzipioa 6.a da: “Pedagogia bat emantzipatzailea da komunikatzeko
eta adierazteko gaitasuna garatzen badu; hitzaren erabileran entrenatzen badu”. 2,91ko
batez besteko puntuazioa izan du.
4. Printzipioak ere (“Pedagogia bat emantzipatzailea da pertsonei eraginkortasunez
jarduteko tresnak ematen badizkie”) antzeko puntuazioa izan du, oso txikia, kezkatzeko
modukoa: 3,18.
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2 KIDETASUN-DIAGRAMA (KD)
Hiru taldeetako bakoitzaren lehen saioan inplementatu zen tresna hori ere. KJ metodoa ere
esaten zaio (Kawakita Jiro-k sortu zuen tresna baita). Datu ugari lortzeko erabiltzen da: ideiak,
gaiak, kontuan hartu beharreko alderdiak. Gero, datu horiek taldean antolatzen dira, kideko
irizpideen arabera.
Funtsean, hau da: pentsamendu indibidual, desordenatu eta segmentatutik abiatuta
pentsamendu kolektibo, antolatu, konektatu eta sortzailean biltzen duen sistema bat da.
Oso baliagarria da pertsona talde batek gai jakin bat sormenez lantzeko, modu logiko eta
intelektualean egin beharrean. Halaber, ideiak tratatzea zaila denez, lortutako emaitza datuei
dagokienez eraginkortasunez antolatzeko ere baliagarria da eskema sortzaile hau.
Kidetasun-diagramaren helburua da datu ugari ideia gisa aztertzea eta datuei datxezkien ideia
nagusiak identifikatzea. Horrela, datu kopuru handi bat funtsezko ideien sorta batera murriztu
dezake taldeak.
Honako kasu hauetan du erabilgarritasun handiena:
Egitateak edo kontzeptuak argi eta garbi mugatuta ez daudenean, konplexuak edo
zabalegiak direnean. Egitate horien mapa irudikatzeko aukera emango du KDk.
Nabarmendutako atxikipen kopurua dela eta, haiek egoeraren arrazoi zehatzak
definitzea galarazten dutenean.
Beste ikuspegi bat erabiltzea komeni denean, bai jardueran, bai gai baten azterketan.
KDk aukera emango du kontzeptu tradizionalekin hausteko, eta pentsamendu-eremua
zabaltzeko.
Egoera jakin batetik ateratzeko eman beharreko pausoak argi eta garbi ezagutzen ez
direnean, eta konponbide bat arrakastaz abian jartzeko laguntza behar denean.
Talde baten adostasuna beharrezkoa denean jarduera bati ekiteko.

Kidetasun-diagramaren prozesua
1. Talde egokiak osatzea. Jakin behar da nortzuk osatuko dituzten hausnarketarako talde
fokalak, eta kontu handiz planifikatu behar da hori. Normalean, 5-12 lagunekoak izaten
dira taldeak.
2. Galdera gidaria zehaztea. Jorratutako gaiari buruzko ideia argiak jasotzeko moduko
egitura izan behar du galdera horrek.
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GURE KASUAN, HAUXE IZAN ZEN GALDERA GIDARIA:
EUSKADIN HEZKUNTZA ZERGATIK DA EDO EZ DA EMANTZIPATZAILEA?
(arrazoi eta kausa zehatzak)

3. Banakako pentsamendua: planteatutako gaiari erantzuten dioten ideia pertsonaletatik
abiatuko gara. Pertsona bakoitzak erantzun bat baino gehiago emango dizkio galderari.
Guztiak dira garrantzitsuak, eta jaso egin behar dira. Ideia bakoitza -> esaldi batean ->
postit batean irudikatzen da. Esaldi bakoitzak zuzenean erantzun behar dio galderari
subjektuarekin eta predikatuarekin. Ez dute balio hitz bakartuek, eta are gutxiago hitz
horiek substantibo abstraktuak edo aditzen infinitiboak badira. Taldeak 40 edo 50 ideia
sortu behar ditu, hau da, 40-50 postit.
4. Pentsamendu kolektiboa. Ideiak erregistratu eta LOTZEA: banakako pentsamendutik
kolektibora pasako gara. Postit-ideiak arbel edo horma batean itsatsiko dira, eta zutabeetan
jarriko dira. Zutabe bakoitza antzeko ideiei edo kontzeptu berei erreferentzia egiten dieten
esaldi multzo bat da. Bakarka pentsatzen duguna kolektiboki pentsatzen dugunarekin
lotzeko lehen urratsa da.
5. Txartel nagusiak. Txartel horiek bi elementu garrantzitsu dituzte: batetik, argi eta garbi
identifikatu behar da txartel horrek barne dituen ideiak biltzen dituen hari komuna, eta,
bestetik, taldearen iruzkinen sentimenduarekin lotu behar dira, hau da, taldeak ideia
desberdinen sintesiarekin identifikatu behar du bere burua.
6. Ideien konexioa: Fluxugrama. Bakarka, proposatzen da ideiak lotzen eta birkonektatzen
dituen ikus-katearen edo Fluxugramaren ikuspuntutik kokatzea multzo desberdinak.
Bakarka egin ondoren, bere fluxugrama edo ideien konexioa azalduko du pertsona batek.
Fluxugrama horretatik abiatuta, aurkeztutakoaren eta norberarenaren artean bat etortzeak
ikusten dituen norbaitek aldaketaren bat egingo du berera hurbil dadin, berea izatera iritsi gabe
nahitaez. Eta hori errepikatu egingo da pertsona guztiek katean eraikitzen ari den fluxograman
“aldaketa” eta ekarpena egin arte. Behin betiko kokapen hori izango da taldeko kideentzat
arazoaren egituraren irudikapen onena emango duena.

Emaitzak:
Kidetasun-diagramaren teknikak hiru taldeetan guztiz bat zetozen baieztapenak ekarri zituen;
adierazpenean forma-ñabardurak zeuden, baina edukiak berdinak ziren. Honako hauek dira,
laburbilduta, teknika horren bidez lortutako baieztapen garrantzitsuenak, ondorioak ateratzeko
eta abiapuntuko azterketa egiteko balio dutenak:
1. Hezkuntza-sistema ez dago hezkuntza emantzipatzailera bideratua, erreplikatu
egin behar da, berrelikatu. Ezarritako gizarte-sisteman sar daitezen prestatzen
ditu pertsonak.
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2. Molde berarekin eraikitzen ditu pertsonak, arreta pertsonalari eta banakotasunari
ia lekurik eman gabe, eta ez die erantzuten norberaren premiei, ez eta lanbizitzarako, bizitza pertsonalerako eta gizarte-bizitzarako gaitasunekin lotutako
ahalmenei edo berezko talentuei ere.
3. Hezkuntza-sistemak berak, sistema hori osatzen duten profesionalek, mugak
dituzte hezkuntza emantzipatzailerako behar diren denbora, baliabide, kultura eta
prestakuntza aldetik. Eskatzen zaienak (selektibitatea, azterketak, etab.) ez ditu
pedagogia emantzipatzailearen irizpideak lehenesten. Onar dezakete pedagogia
emantzipatzailearen printzipioak garrantzitsuak direla, baina paradoxa batekin
egiten dute topo: ezin dituzte inplementatu.
4. Gizarteak etorkizun beltza aurkezten du, lehiakortasuna eta indibidualismoa
bultzatzen dituena. Pertsonek ezarritako moldeen barruan onena izateko
helburua izan dezan sustatzen du. Bakan batzuek bakarrik izango dute arrakasta;
lan-zailtasunak izan ditzakete askok, eta horrek ez die utziko zentzu guztietan
emantzipatzen. Inertzia horren kontrako muturrean daude pertsonen arteko
lankidetza, guztien ongia, komunitatearen eta herritarren ikuspegia eta harekiko
norbanakoen erantzukizuna.
5. Erabilitako metodoak eta ikuspegiak zaharkituak daude; memorizazioa eta
hausnarketarik gabeko eta edukiek benetako aplikaziorik ia ez duten ikaskuntza
dira nagusi,,. Metodo pragmatikoen eta kolaboratiboenek, askotan, honako
hau baino ez dute egiten: gaiak “zatitu”, sortutako taldearen artean banatu, eta
bakoitzak dagokion informazioa bildu edo sortu, eta informazio hori guztia azken
talde-lan batean “mihiztatu”. Hori ez da elkarlaneko ikaskuntzaren edo pedagogia
aktiboaren ikuspegia. Ez ditu bizitzarako gaitasunak sustatzen.
6. Gehien erabiltzen den komunikazio-bidea idatzia da: apunteak, azterketak, lanak…
Buruz ikasteko, paperean idazteko edo test bati erantzuteko gaitasunaren bidez
ebaluatzen da dena. Ez da beste adierazpen motarik neurri berean erabiltzen eta
sustatzen; are gutxiago arte-adierazpenekin lotutakoak.
7. Hezkuntza emozionala kontuan hartzen hasi da, baina urteen joanean lausotu
egiten da ikasturteen ibilbidean aurrera egin ahala. Lehen Hezkuntza -> Bigarren
Hezkuntza -> Batxilergoa edo LH -> Unibertsitatea.
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3 WORLD FRUIT

(WORLD CAFE metodologiaren egokitzapena)

3 taldeetako bakoitzarekin bigarren saioan erabili da tresna hori.
Metodologia hori bi aholkulari mexikarrek garatu zuten: Juanita Brown eta David Isaacs.
World Cafe metodologia (munduko kafea) giza elkarrizketarako prozesua da, beroa eta
adierazgarria, eta pertsona talde bati aukera ematen dio galdera ahaltsu batzuei buruz hitz
egiteko, ideiak, adostasunak eta ekintza-bide sortzaileak eta berritzaileak sortzeko giro
atsegin eta adiskidetsuan.
“Fruit” aldaera espazioa, elkarrizketarako giroa, osatzeko beste modu bat baino ez da. World
Cafe metodologiak kafea eta pastak ditu… World Fruit-ek, berriz, elikagai osasungarriagoak
ditu, hala nola frutak eta zukuak, eta egokiagoa da haurrekin eta nerabeekin lan egiteko.
Bereziki gomendagarria da talde handiak dinamizatu behar direnean.
Prozesua bi printzipiotan oinarritzen da:
Lehenengoa: hitzaren erabilera demokratikoa. Gizakiok elkarrekin hitz egin nahi dugu
guretzat garrantzitsuak diren gauzez.
Bigarrena: Pentsamendu kolektiboa eta ideien polinizazioa. Elkarrekin hitz egin ahala,
jakinduria handiago bat izan dezakegu eskura, kolektibitatean baino ez dagoena.
Zehazki, honela gauzatzen da World Cafe dinamika:
Leku zabal bat aukeratzen da; bertan, mahai batzuk jartzen dira, eta haien inguruan,
4-8 aulki. Hala, parte-hartzaileak talde txikitan banatzen dira, parte-hartzea eta entzutea
bermatzeko.
Ingurunea atsegina da, hondo-musika pixka batekin, eta fruta, zukuak… jartzen dira mahai
batean edo gehiagotan, pertsonek edozein unetan altxatu eta hartu ahal izateko.
Hiru galdera argi eta zehatz egiten dira: topaketaren helbururako funtsezkoak eta partehartzaileentzat garrantzitsuak izan behar dute, eta ikuspegi bat baino gehiago aztertzea
eskatu behar dute. Hiru galdera on identifikatzea ezinbestekoa da WF eraginkorra
izateko.
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KASU HONETAN, ERIC TEKNIKAN OINARRITUTA
ZEUDEN TXANDETARAKO GALDERAK:
Kendu, Murriztu, Gehitu, Sortu
1. Zehazki, zer egiteari utzi beharko litzaioke —K: kendu— edo gutxiago egin beharko litzateke
—M: Murriztu— ikastetxe batean, ikasgela batean edo hezkuntza-sistema globalean
erabakiak hartzeko aukera izango bazenu? (Ekintzak adierazi. Ez iritzi, nahi, eta alderdi
abstrakturik).
2. Horren harira, zer gauza egiten dira gutxi eta gehiago egin beharko lirateke? —G: Gehitu—
3. Egiten ez diren zer gauza egiten hasi beharko litzateke modu berritzailean? —S: Sortu—
20-30 minutuko 3 elkarrizketa-txanda egin ziren galdera horien inguruan.
Pertsonek mahaiz aldatzen ziren galdera aldatzen zen bakoitzean (ideien polinizazioa),
denbora laburrean ehundutako konexio-sare zabala sor zedin sustatzeko.
Banakako eta taldeko hausnarketak esaldiekin edo marrazkiekin adierazi ziren, partehartzaile bakoitzak mahaian zituen paperezko mahai-zapietan (pinturak, errotuladoreak
eta abar ere bazituzten).
Txanda horien ondoren, talde osoaren lan komuna etorri zen: ideia nagusiak atera, eta
kartoi mehe batean jaso zituzten; gero, guztien artean partekatu ziren.

Emaitzak
Adierazi dugun moduan, prozesuaren azken zatian world fruitak dinamizatu ziren 3 galderatan
oinarrituta. Ikasleek berek proposamen pragmatikoak lortzeko galderak izan ziren.
Atera zituzten ondorioak eta egin zituzten proposamenak eurek formulatu bezala jaso
genituen; izan ere, uste dugu balio handia duela haiek egin dituzten bezala jasotzeak,
“teknifikatu” gabe edo bahetu gabe.
Galderaz galdera eta taldez talde eta kolore desberdinetan jaso ditugu, aipatu duten gaiaren
arabera:
Erantzunen legenda:
Irakaskuntza-ereduarekin, curriculumarekin, azterketekin, atazekin, irakasgaiekin,
ebaluazioarekin eta abarrekin zerikusia duena.
Irakasleen eta ikasleen arteko erlazioa, irakasleen estiloak…
Ikasleen aniztasuna, beharrak, ezaugarriak, banakotasunak…
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1.- Zehazki, zer egiteari utzi beharko litzaioke —Kendu— edo gutxiago egin beharko
litzateke —Murriztu— ikastetxe batean, ikasgela batean edo hezkuntza-sistema
globalean erabakiak hartzeko aukera izango bazenu? (Ekintzak adierazi. Ez iritzi, nahi,
eta alderdi abstrakturik).

EHU Donostia - Gizarte Hezkuntzako 1. maila:
Etxeko lanen ordez ikasgelan jarduerak egitea. Ikasleak eta irakasleak elkarrekin
dauden orduak aprobetxatzen irakastea.
Azterketak ez izatea hain teorikoak, eta praktikoagoak izatea; lan gehiago.
Gutxiago ikastea buruz.
Azterketak kentzea: ikasleen eguneroko kontrola eramatea eta talde-lanak egitea
lana ebaluatzeko. Irizpideak betetzen ez dituenak ez du gaindituko.
Arau gehiago kentzea, eta sormenezko eta banako lan gehiago egitea; bakoitzak bere
eran gauzatu dezala. Jarraibide nagusi bat ematea abiapuntu gisa eta aske gauzatzen
uztea.
Irakasgai batzuen garrantzia txikiagotzea, eta eguneroko bizitzan erabilgarriagoak
diren beste irakasgai batzuei (ekonomia, sukaldaritza, fakturak, joskintza…) garrantzi
handiagoa ematea.
Teoria/magistral gutxiago, eta gure lan-etorkizuna prestatzeko dinamikak sustatzea.
Eskola-aldiak 9 hilabete ez irautea, bakoitzaren gaitasunen garapenaren araberakoa
izatea (malgutasuna); horrek eskola-interesa hobetuko luke.
Ikasleek irakasleak ebaluatu ahal izatea.
Irakasleak elkarren artean antolatzea, ikasleak gehiegi ez kargatzeko.
Dena ez bideratzea nazionalismoaren ikuspegitik -> kultura-aniztasunaren ikuspegitik
egitea. Ikasle bakoitzari uztea bere jatorrizko herrialdean edo beste edozeinetan
oinarrituta egin ditzan bere lanak.
Irakasleek ez dezatela iritzi pertsonalik eman politikari, erlijioari… buruz.

EHU Leioa - Haur Hezkuntza 2:
Dena modu teorikoan ez irakastea, ikusizko materialaren eta manipulazioaren bidez.
Azterketak kentzea; banakako ikerketa egitea, eta ikasgelako gainerako ikasleei
azaltzea.
Egungo irakasgai batzuk emateari uztea, eta bizitzarako beharrezkoak diren
irakasgaiak ere ematea.
Gehiegizko etxeko lanak kentzea, eta dituzten zalantzei buruz ikasgelan hausnartzea.
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Proba estandar ebaluagarriak, pentsamendu kritikoari eta praktikari denbora ematea.
Leku berean (aulkia/mahaia) hainbeste ordu ez pasatzea, metodo berriak sartzea
(POMODORO), eta jolas gehiago eta gorputz-hezkuntza gehiago izatea.
Ikasle guztiek gauza bera eta erritmo berean ikas dezaten nahi izateari uztea.

EHU Leioa - Gizarte Hezkuntza 3:
Buruz ikasteko azterketak kentzea, eta haien ordez lanak eta abar egin ditzatela.
Lehia kentzea ohiko moduan ez ebaluatuta; identifikatzea ea ikasleen beharrak bete
diren, eta hori erabiltzea mailaz igotzeko mekanismo gisa.
Curriculuma lehenesteari uztea: ikasgaien kopurua murriztea, hitz egiteko/
elkarrizketarako, adierazpenerako eta abarrerako guneak sortzea. Ikasgelako behar
emozionalak lehenesteko gai izatea curriculum akademikoaren aurrean; balioak,
aniztasunaeta abar lantzea.
Bakarrizketak alde batera uztea eta ikaskuntza partekatua eraikitzea; irakasleak
gidari/laguntzaile izan behar du, eta ikasgelan hausnarketak, solasaldi dialogikoak
eta abar sustatu behar ditu.
Lan bakoitza nota batekin lotzeari uztea: lanak ezagutza eraikitzeko, feedback gehiago
jasotzeko, eztabaida sortzeko, eskemak hausteko eta abarretarako baliatzea.
Jarrerei, ahaleginari, parte-hartzeari eta abarri garrantzirik ematen ez dien ebaluazio
kuantitatiboa saihestea. Gai edo ez gai jartzea.
Ikaskuntza zientifiko-numeriko-oroimenezkoei hainbesteko garrantzia emateari uztea,
eta alderdi artistikoa gehiago sustatzea, baita alderdi teorikoaren ordez praktikoa
sustatzea ere, gauzen zergatia ulertzeko, parte hartzeko…
Ikasleen arteko gatazkei garrantzirik ez kentzea, eta gatazketan bitartekotza egitea.
Ikasleak parte hartzera ez behartzea, eraginpean ez jartzea, horrek askotan barregarri
uzten baitu.
Errefortzu negatiboak kentzea: ikasleak galdutzat ematea, “ez zara ezertara iritsiko”…
Zigorrak saihestea.
Pertsona bakoitzaren beharrak eta ahalmenak identifikatzea, denei gauza bera ez
eskatzea eta irakasle bakoitzeko ikasle-ratioa jaistea, arreta pertsonalizatuagoa
eman ahal izateko.
Premia bereziak dituzten ikasleak ikasgelatik ateratzeari uztea. Maila intelektualaren
arabera ez sailkatzea.
Azterketa-eredua gizabanako bakoitzari egokitzea (dislexia duen pertsona batek
gauza bisualagoak egitea…).
Presioa egiteari uztea, pertsona bakoitzak bere denbora behar du.
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2.- Horren harira, zer gauza egiten dira gutxi eta gehiago egin beharko lirateke
—Gehitu—

EHU Donostia - Gizarte Hezkuntzako 1. maila:
Pertsona espezializatuak etortzea informazio-hitzaldiak ematera. Beste ekimen,
modulu… batzuk ezagutu ahal izatea.
Txikitatik ohitzea aurkezpen gehiago egiten -> transmisio ona egiteko teknikak eman
diezazkigutela.
Emozioak lantzea.
Sormena sustatzea
Prestakuntza duala (praktika + teoria)
Jendaurrean hitz egitea lantzea.
Espazioak hobeto aprobetxatzea, ikasgela gutxiago eta kale gehiago, natura gehiago,
eskola magistral gutxiago, kanpoko jarduerak, komunitatearentzako lanak…
Kultura-aniztasuna sustatzea: dantzen, janzkeren, janarien eta abarren bidez.
Lan-orientazio hobea.
Jarduera autonomo gehiago eta sortzeko askatasun handiagoa: antzerkia, eztabaidak,
musika, dantzak…
Ikasleei elkar ezagutzeko eta elkarrekin moldatzeko lekua ematea (jarduerak,
txangoak, jolasak, talde-lanak…)
Ikasleei entzutea eta gehiago kontuan hartzea, horretarako espazioak uztea.
Irakasleek arreta handiagoa jartzea ikasleek ulertu duten ala ez, galdera irekiak
eginez.
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EHU Leioa - Haur Hezkuntza 2:
Jarduera akademiko gidatuak, ikasleen interesak ardatz hartzea.
Jarduera kooperatiboak: solasaldiak, hitzaldiak…
Hezkuntza emozionala lantzea: konfiantzazko jokoak, sentimenduak lantzea, emozioei
buruzko praktikak/saioak, irakasleak prestatzea…
Meditazioa, erlaxazioa… hastea
Ikasleei gaiari buruz zer dakiten galdetu gaia eman aurretik.
Informazio gutxiago eta gogoeta egiteko galdera gehiago.
Familien inplikazioa eta parte-hartzea bultzatzen duten jarduerak -> jarduera gehiago
sortu eta informazioa ematea.
Osasun mentalari laguntzen dioten jarduerak.
Saio praktikoagoak/ludikoagoak.
Emozioei garrantzi handiagoa ematea: ingurune seguruak eta ikasleei konfiantza
ematen dietenak sortzea, banakako tutoretza gehiago, komunikazio handiagoa,
komunikazio aktiboa eta afektiboa.
Jarduera fisikoa areagotzea, gorputz-hezkuntzako ordu gehiago, irakasgaien artean
ariketaren bidez deskonektatzea.
Nork bere kabuz ikasteko proiektu eta jarduera praktikoen erabilera areagotzea.
Ikasleek irakasleak ebaluatzea: hitzaldiak, iradokizunen postontzia…
Arauak/ebaluazioa eztabaidatzea…
Ikasleen eta irakasleen artean harreman afektiboa sustatzea, eta banakako arreta
eskaintzea.
Feedbacka areagotzea, batez ere positiboa, eta zer hobetu behar den azaltzea.
Banakako edo taldekako esplorazioa areagotzea; esplorazio horretan ikasleak izatea
protagonista, eta irakasleak, laguntzaile.
Familientzako ordutegiak malgutzea.
Ikasleen emozioak eta sentimenduak kontuan hartzea, zerbait egitera ez behartzea,
jarduerei dagokienez malgutasuna izatea, ikasleen gogo-aldartea ulertuta.
Ikasle bakoitzaren banakako gaitasunak kontuan hartzea. Motibatzea bere beste
kualitate edo gaitasun batzuk ikus ditzan, eta ez bakarrik ondo ez doakion alderdi hori.
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EHU Leioa - Gizarte Hezkuntza 3:
Adimen emozionaleko irakasgai bat jartzea hezkuntza-etapa osoan. Pertsonak sortzea
eta ez robotak, arazoak lantzea, emozioen kudeaketa lantzea…
Sormena sustatzea: lan libreak egitea (argazkiak, eskulanak…), sormen-askatasuna.
Estresatuta gaudenean kristalezko hormetan pintatu ahal izatea.
Talde-sentimendua sustatzea: ikasgela osoa inplikatuko duten dinamika gehiago,
espazio partekatu gehiago, entzuteko espazio gehiago, ikasgela osoak partekatutako
kasuak/lanak.
Dinamika praktiko gehiago eta eskola teoriko gutxiago.
Ebaluatzeko modua aldatzea: paper-zorro partekatuak erabiltzea (hainbat pertsonaren
lanak), paper-zorroa irakaslearen aurrean defendatzea, ikuspegi kritikoa lantzea
(beste lan batzuk ikustea, eztabaidatzea…).
Aste tematikoak egitea, aniztasunak lantzeko jarduerekin.
Teoria praktikara eramatea jardueren, irtenaldien eta dinamiken bidez (ikaskuntza
esanguratsua eta bateratze-lana).
Baterako ebaluazioak egitea eta alderdi positiboak indartzea.
Irakurtzeko eta idazteko jardueren bidez, komunikazioa, elkarrizketa eta hitz egiteko
gaitasuna lantzea (argudioa-justifikazioa, testua irakurtzea eta eztabaida sortzea…).
Sormena eta sentsibilitatea bultzatzen duten eskolak emateko moduak (lan irekiak,
“hau egin behar duzu, zuk ikusiko duzu nola”).
Hausnarketa eta pentsamendu kritikoa lantzeko solasaldi dialogikoak, eztabaidak.
Kultura gehiago azpimarratzea, hura maitatzen ikastea. Horretarako kulturaren gaur
egungo ospakizunak edo egoerak erabil ditzakegu, kultura maitatzen ikasteko tresna
gisa.

Errefortzu positibo handiagoa.
Ikasleei gehiago entzutea: eskola hastean, nola gauden esateko erronda bat egitea;
lauhilekoak bukatzean, partaidetzako ebaluazioa egitea. Tutoretza gehiago, nola
gauden, zer behar dugun, zer nahi dugun… jakiteko.
Irakasleak laguntzaileak izatea, iritziak errespetatzea eta ikasleekin harreman
horizontala izatea.
Irakasleek pertsona bakoitzaren gaitasun, jarrera eta trebetasun onenak indartzea
eta saritzea, zailtasunak azpimarratu beharrean (gurasoekin hitz egitea esateko zer
egiten duten ondo, eta ez zer egiten duten gaizki esateko).
Entzute aktiboa irakasleen aldetik nahiz ikasleen aldetik, inguruabar pertsonalak
kontuan hartuta.
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Beharrak eta emozioak kontuan hartzea.
Ikasleen eta ikasgelaren egoerak lehenestea eduki teorikoen aurretik -> tutoretza
gehiago eta ordutegi-malgutasuna.
Ikasleen emozioak eta gogo-aldartea lantzea egunaren hasieran.

3. Egiten ez diren zer gauza egiten hasi beharko litzateke
modu berritzailean? —Sortu—

EHU Donostia - Gizarte Hezkuntzako 1. maila:
Naturara ateratzea, aire zabaleko dinamikak.
In situ ikastea.
Askatasuna izatea gaiak bakoitzak bere interesetatik abiatuta garatzeko.
Jarduera bat sortzeko eta gauzatzeko aukera ematea.
Helduen bizitzarako prestatzeko tailerrak (fakturak, janaria prestatzea, nominak,
kudeaketak, etxeko ekonomia, lehen sorospenak, ogasuna, garbiketa…).
Adinak nahastea eta elkarrengandik ikastea.
Zeinu-hizkuntza txikitatik ezartzea.
Hezkuntza emozionala.
Orientazio-programa bat sortzea, ikaslea arreta-gune nagusia izan dadin, eta bere
burua hobeto ezagutzeko analisi-prozesu bat egin dezan. Autokontzeptua lantzea.
Ingurumen-kontzientzia, naturarekiko sentsibilizazioa. (Baratze eta animalien txokoa).
Lan-arloekin lehenago jartzea harremanetan.
Garbiketa-lanak egitea, erantzukizuna handitzeko.

Ikasleek eta irakasleek astean zehar nola sentitu diren adierazteko eskolak egitea.
Gurasoen eta irakasleen artean harreman handiagoa izatea.

18

EHU Leioa - Haur Hezkuntza 2:
Adimen emozionala.
Pedagogia berriak.
Azterketak apunteekin egitea.
Mugimendua, jarduera fisikoa sustatzea. Matematika interaktiboak
mugimenduarekin, ludikoagoak, abstraktutik konkretura pasatzea.

egitea,

Ikasgelan erlaxatzeko uneak, askatasuna emateko espazioak prestatzea.
Mailak kentzea -> nork bere irakaskuntza kudeatzeko aukera izatea.
Hezkuntza pertsonari egokitzea, eta ez alderantziz.
Ikasgelan mugitzeko askatasuna, eta horretarako arauak ezar eta altzari egokiak
sartzea.
Irakasgai berriak ezartzea.
Haurrak hezteko dugun begirada aldatzea: beren ekintzen erantzule egitea, zigorrik
gabe, gogoeta eginaraztea…
Familiak inplikatzea, txostenak bidaltzea eta haien laguntza eta proiektuetan parte
hartzeko eskatzea.

EHU Leioa - Gizarte Hezkuntza 3:
Alde batera uzten diren gaiak lantzea: emakumezko autoreak, emozioak,
Latinoamerikako historia…
Belaunaldien arteko tailerrak egitea.
Curriculumekoak ez diren gaiei buruzko tailer eta hitzaldi eraginkorrak: sexu afektiboa,
drogak…
Pentsaraztea, norberaren zaintza, aniztasuna eta adiskidetasuna sustatzea.
Eloy Morenoren material didaktikoa lantzea.
Jakintza-guneak sortzea, ikasleei lehentasuna ematea eta ez ikasgaiari. Adiskidetasuna.
Pertsonen zaintzari buruz heztea, harremanak lantzea eta gizarte-trebetasunak
ikastea.
Lurra zaintzeari buruz heztea: ikuspegi kritikotik hastea (teoria), hezkuntza
praktikoarekin jarraitzea, gertuko baliabide jasangarriak ezagutzea eta erabiltzea
(denboraren bankuak, bigarren eskukoak, hurbileko dendak, trukeak, kontsumismo
txikiagoa…).
Alderdi artistikoak lantzea.
Sorkuntza-espazioak eta azpiegiturak, kristal…chill out
erlaxatzeko… ukitzeko, sentitzeko… gauzak dituzten guneak.
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ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK
Ikasleen proposamenak eta/edo gomendioak,gure lurraldean hezkuntza emantzipatzaileagoa
izan dadin:
• Emaitzak ebaluatzeko modua aldatzea, ikasleei feedback handiagoa eta laguntza
handiagoa emanez.
• Azterketak ez izatea hain teorikoak, eta praktikoagoak izatea, eta hausnarketa bultzatzen
duten lan gehiago egitea.
• Gutxiago ikastea buruz.
• Lanak egiterakoan sormen handiagoa uztea. Jarraibide gutxiago jartzea eta nork bere
eran gauzatzea. Hau da, abiapuntu gisa jarraibide nagusi bat ematea, eta aske gauzatu
dezaten uztea.
• Gai-zerrenda osatzeari lehentasuna emateari uztea: hitz egiteko/mintzatzeko,
adierazteko… gune gehiago irekitzea. Ikasgelako premia emozionalei balioa ematea
curriculum akademikoaren aurrean, balioak, aniztasuna eta abar landuz.
• Bakarrizketak alde batera uztea eta ikaskuntza partekatua eraikitzea; irakasleak gidari/
laguntzaile izan behar du, eta ikasgelan hausnarketak, solasaldi dialogikoak eta abar
sustatu behar ditu.
• Txikitatik ohitzea aurkezpen gehiago egiten -> komunikazio ona egiteko teknikak eman
diezazkigutela.
• Hezkuntza emozionala.
• Sormena sustatzea.
• Prestakuntza duala (praktika + teoria)
• Espazioak hobeto aprobetxatzea, ikasgela gutxiago eta kale gehiago, natura gehiago,
eskola magistral gutxiago, kanpoko jarduerak, komunitatearentzako lanak…
• Hausnarketa eta pentsamendu kritikoa lantzeko solasaldi dialogikoak, eztabaidak.
• Informazio gutxiago eta gogoeta egiteko galdera gehiago. Helduen bizitzarako prestatzeko
tailerrak (fakturak, janaria prestatzea, nominak, kudeaketak, etxeko ekonomia, lehen
sorospenak, ogasuna, garbiketa…). Pertsonak zaintzeari buruz heztea, harremanak
lantzea eta gizarte-trebetasunak ikastea. Sorkuntza-espazioak eta azpiegiturak, kristal…
chill out gelak, margotzeko, erlaxatzeko… ukitzeko, sentitzeko… gauzak dituzten guneak.
• Errefortzu negatiboak kentzea: ikasleak galdutzat ematea, “ez zara ezertara iritsiko…”.
Zigorrak saihestea. Errefortzu positibo handiagoa.
• Ikasleei gehiago entzutea: eskola hastean, nola gauden esateko erronda bat egitea;
lauhilekoak bukatzean, partaidetzako ebaluazioa egitea. Tutoretza gehiago, nola gauden,
zer behar dugun, zer nahi dugun… jakiteko.
• Banakako edo taldekako esplorazioa areagotzea, esplorazio horretan ikasleak izatea
protagonista, eta irakasleak, laguntzaile.
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• Pertsona bakoitzaren beharrak eta ahalmenak identifikatzea, denei gauza bera ez eskatzea
eta irakasle bakoitzeko ikasle ratioa jaistea, arreta pertsonalizatuagoa eman ahal izateko.
• Premia bereziak dituzten ikasleak ikasgelatik ateratzeari uztea. Maila intelektualaren
arabera ez sailkatzea.
• Azterketa-eredua gizabanako bakoitzari egokitzea (dislexia duen pertsona batek gauza
bisualagoak egitea…).
• Presioa egiteari uztea, pertsona bakoitzak bere denbora behar du.
Hezkuntza Emantzipatzailearen irizpideak landu, Afrikan egindako azterketarekin alderatu eta
EAEtik egindako proposamenei buruz hausnartu ondoren, ondorio hau atera dugu: ikasleek,
oro har, ez dute EAEko hezkuntza emantzipatzaile gisa identifikatzen, gehienak bat datoz
Afrikari buruzko azterlanaren ondorioekin, bai eta zenbait gomendiorekin ere, Afrikaren eta
EAEren artean dauden aldeak alde. Galdetzen zaienean, parte hartzeko, kritikoak izateko eta
ekarpenak egiteko espazioak ematen zaizkienean, proposamen zehatzak eta eraikitzaileak
egiten dituzte, eta hobetzeko eta eboluzionatzeko interes handia erakusten dute.
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