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Euskara eta irakaskuntza
"Txepetx"

I kaste-prozesua adin batetik bestera

desbeniina suertatzen den bezala, eskolaren eragina ere ez da berdina adin
guztietan. Eragin hau errektangulu baten
bamean legokeen triangelu batekin konpara genezake. Eman dezagun errektanguluaren oinarria triangeluarena baino bi
aldiz zabalagoa dela. Jasotako inpresio
guztien bolumen orokorra adierazten
badigu errektanguluak, eskolak sortutakoen bolumena adieraziko digu triangeluak. Garbi dago hasieran (triangeluaren
oinarrian) eskolalc sortutako horiek guztien erdia izan badaitezke haurrarengan,
gero adina gehitu ahala, bolumen hori
gutxituz doala, bolumen osoaren zati
bihurtu arte (ilcus diagrama).
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Diagrama 1

Adin batetik bestera ikaste-pronsua
bereiztu egiten dela esan dugu. Agian,
hau da momentua zertan bereizten den
oroitzeko. Erabileraz hasten da ikasten
haurra. Eta hizkuntza ezezik, baita hizkuntzarekin batera ikasten duen edozer
ere. Hizkuntza "autoa" baldin badugu,
garbi dago autoaren bamean doazenek
ere (hizkuntz eta kultur edukinek, hain
zuzen) autoaren norabide berari jarraituko diotela nahitanahiez. Edo beste hitz
batzuekin esateko: edozein edukin hizkuntza baten edukina delako, edozein
ikasgai-mota hizkuntzaren ikasgaimota bat da. Horrexegatik, hizkuntzarekin batera ilcasten dugun etlozein gauza
hizkuntza ikasten dugun heinean ikasi
ohi dugu: haurtzaroan erabilera da ikasteprozesua eragiten diguna; nerabezarotik
aurrera, ondea, motibapena bihur daiteke
indar-motorra.
Horregatik, edozein hezkuntz sistemak (izen hori merezi dezanak) haurraren
iharduera alctiboa bultzatuko du bai esko39
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laren lehenengo urteetan baita eskolaurrean ere. Kontua da haurrak ihardutea,
esperimentatzea (gauza, erlazio, egoera,
etab. elcin), horrela iharduera bakoitzaren
azpian dauden kontzeptu nahiz ereduak
ateratzeko eta hausnartzeko. Eskolauneko
heziketan (bere zentzurik zabalenean:
derrigorrezko eskolatzea hasi baino
lehenago familian, haurtzaindegian,
etab.etan jasotzen duen horretan) berez
ezagutzen dituzten bi hitzik handienak
praktikatzen eta egiaztatzen dituzte: egin
eta begiratu hitzak, hain zuzen.

Haurtzaroan erabilera da
ikaste-prozesua era giten diguna;
nerabezarotik aurrera, ordea,
motibapena bihur daiteke
indar-motorra

tsezkoa; beraz, liburuan -zure enealitatetik urruti- duzun horretan pentsatu eta
sinetsi behar dual.
Zer da jarrera horreldn eragiten dena?
Vacuum-aren ezagutza, presiogabetua,
eguneroko bizitzatik at eta erabileratik
aparte dagoelako haurrarengan berezlco
motibapena edo plazPrezko sentimendua
sor erazteko presiorik ez duen ezagutza.
Haurrarena dena (bera den hori: here elcite
eta behaketa guztiak) eskolatik kanpo
geratzen da; eta eskola dena (begiratu eta
besteek egiten dutenari buruz ikastea) haur
honengandik kanpo geratzen da.
Bere ezagutza osoaren %3a bakarrik
da amerikar heldu batek bataz beste eskolari zor diona: hau adierazi zuen duela
une batzuk Estatu Batuetan egindako
inkesta batek.

Eta hitz hauek, here esperientzia eratzen dutenak, bizitzarelcilco lotera ematen
dioten funtsezko kontzeptuak, askotan
berragertzen zaizlcio Irakurtzen eta idazten an denean ere -heziketa naturalaren
fase honetan- egiten eta begiratzen an da
haurra. Eta hain zuzen ere egin behar
duena egiten an delako, arras aguro eta
gustora ikasi ohi du.
Zein momentutatik aurrera apurtzen
da zil-heste hori? Gelditasunarekiko, isiltasunarekiko, curriculumarekiko edo
edukinarekiko obsesioaren poderioz edota
ofiziozko burokratari nahiz inspektoreari
zaion beldurra dela medio, espontaneitatea, bilakaera librea, zentzuaskotako eta
pensonaskotako komunikazioa eskolak
eragozten duen une beretik aurrera. Hots,
egitea eragozten dio (Ez egin hori! Geldi
egon! Kopiatu hau!) eta begiratze,a oztopatzen dio (Zen hegira zaude? Ez egon
armiarmei so, zure aurrean badaude ere,
hegira liburua). Ez begiratu inguratzen
zaituenari, ulertzeak ala ez ulertzeak ez
bait du garrantzirik. Sinesmena da fun40

Eta portzentaia txiki horrek isladatzen
bide digu eskola-porrotaren irudirik onena: martxan jartzen diren giza eta ekonomi baliabideen eta jasotzen den emaitza
kukarraren arteko desproportzio harrigarria eralcusten digu. Zergatik hori?
lzugarrizko alcats baten gainean eraikita
dagoelako sistema. Eta akats hori, sistemak bizitza aintzakotzat ez hartzea da;
bizitzaren ikaste-prozesu naturala erabilpen, egite eta begiratzetik (hurbilekoa
behatuz, berehalakoa eginez) abiatzen dela
ez jakite,a eta, beraz, kontutan ez hartzea da akatsa.
Haurrak jasotzen duen hizlcuntz eta
inguruko eraginaren ja erdia eskolatik
etor daldokeen adinean, eskolak -sistema
absurdoarengatik- gela ind eta amastezinezko baten bamera mugatzen du haurra,
berarentzako helduek prestatutako edukinen gelara alegia, horrela bizitzaren ibai
bizitik kanporatzen duelarik eta inguratzen eta harritzen duenari begiratzea ere
eragozten diolarik.
Beldurraren biktima bihurtua (eduldnetan porrot egitearen beldurrez, hain
zuzen), haurrari ezina iruditzen zaio aktiboa izatea, sentitzea eta bera ere bizitza-
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Euskolaurreko heziketan berez ezagutzen dituzten bi hitzik haundienak praktikatzen eta egiaztatzen dituzte:
egin eta begiratu.

ren garapenean eraginkor izan daitekeela
pentsatzea. (Eskolak ematen duen bizitza-ereduaren edulcinek itxiak eta aldaezinak direla ematen dute, haurraren bizipenekin loturagabekoak). Baina hori bai,
bera zapaltzeko prest (suspentso-zigorraren bidez) baldin ilcasten ez baditu. Izan
ere, ikastea funtsezkoa da; ulertzea, berriz, garrantzi gumikoa.
Honen ondorio gehigarria da ikastenorabidea aldatzen denean (motibapenetik
erabilpenera, gure sistema eskolarrean
bigarren etaparen hasierarekin batera
datorren prozesua), haurra zeharo desmotibatua egoten dela -lojikoa den zerbait, bestalde-; zettn eta ikasteko plazerrak -berezko motibapena- ez du erabileraren faltaz nahikotasun-maila lortu.
Beraz, ez du ikasteko motibapen kultural
edo arrazionala (hots, zergati pertsonal
bat) sor erazten duen maila iritsi. Eta
horrexegatik, gizarteak emandakoa -norberaren prestakuntza eta heziketaren
poderioz- gizarteari itzultzeko norberak

forjatu behar duen konpromezu aktiboak
(edota errespontsabilitatearen zentzuak)
krak egiten du adin honetan.
Azken finean bizitzaren ilcas-legeetatik landa egin den iralcaskuntza baten
fiuitua zera da bizitzarako moldatugabeko indibiduo bat (geldoa, tetela, antsikabea, bizkarroi edo parasitoa dena), inguratzen duenari buruz eta bihotzez hegiratzen ikasi ez duelako harritz.eko ahalmena
ere galdu duena.Eta zerbait egiten jakiteak ematen duen sormen orekatzailea ere
galdu duena.
Kasu batzuetan, halere, pertsona guztiz baliotsuak, aktibo nahiz soegileak,
txundigarri eta sortzaileak, sortzen dira.
Baina hauek, diren hori izatea lortzeko,
bizkar eman behar izan diote laster eskolari. Hots, eskolarekiko menpekotasuna,
dependentzia, apurtu egiten dute, menpekotasun fisikoa askotan, psikologikoa
bestetan, jarraitzen bait dute fisikoki beraientzat kredibilitaterilc ez duen eskola
horretan. Eta beren identitatearentzat
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Gaurko hezkuntz eredua birpentsatu gabe, euskararen kasura aplikatzeak ez du
ikaskengan hizkuntz leialtasuna sortuko.

funtsezkoa zen ikasteko nahia eta grina
arriskuan jartzeagatik eskola kaltegarria
dela ulertu dutelakotz jokatu izan dute
horre la.

Funtsean, eskola (hezkuntza) batek
irakats diezagula gu geu izaten!
Hau bait da gaur egun lehen jakin
behar dugun gauza nagusia.
Horregatik, oraindik ere egia da Russellek mende honen lehen herenean
esandakoa:
"Gaurko gizartean adirnenaren nahiz
pentsamendu-askatasunaren eragozpenik
handienetako bat hezkuntza bera bihurtu
delako paradoxarekin topo egiten dugu
harriturik."
Honek euskararekin duen zerikusia
agerian dagoelakoan nago. Gaurko hezkuntz eredua birpentsatu gabe, hori berori
besterik gabe Euskararen kasura aplikatzeak ez die ikasleei (edo ikasleengan)
Euskaralc hainbeste behar duen hizkuntz
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leialtasuna edo atxekimendua sortuko,
iheste eta desertzioa baihk. Erdaraz nagusi den eredu horretatik urruti egongo da
Euskararen aukera. Eredu euskaldun
horrek haurra bere bizitzaren protagonista bihurtu behar bait du eta ez dezake
mola ere hura rol pasibo batean utzi,
bizitza eta haurra gutxiegi ezagutzen dituzten heldu batzuek sortutako interesen
"cesto de los papeles"eclo paper-otzararen antzeko rolaz eta etsipenaz.
Ereduren batek adorea man diezaiola
haurrari bere ingurura begiratzeko, here
kabuz abiatzeko eta bilatzeko, here bilakaerak eta aurkikuntzak komunikatzeko,
esaten zaiona frogatzeko eta ulertzen
duena ekintza orekatzaile eta onuragarrietan atzera berriro emateko! Funtsean,
eskola (hezkuritza) batek irakats diezagula gu geu izaren! Hatt bait da gaur egui
lehen jalan be/zar dugun gauza nagusia.
Bide batez esanda, mota honetako
eskolak, Euskara ezezik, pertsona bera
ere salbatuko du hondamendi izpiritualetik. Eta honekin batera, gizakiak eragin
dion lcrisi sakonetik lurbiraren bizitza osoa
ateratzeko gai izango litzatekeen bakarra
dela iruditzen zait •

