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“Toda la tarde se ha estado hablando de desarrollo sustentable pero…¿Qué es lo que 

aletea en nuestras cabezas?¿El mundo tiene los elementos, hoy, materiales, como para 

hacer posible que 7 mil, 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de 

consumo y despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? 

¿Será posible?¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? 
 

Pepe Mújica(Uruguaiko presidentea), Rio+20 Konferentzian 
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HEZKUNTZA SOZIOEKOLOGIKOA 

Desazkunderako Hezkuntza 

Ibai Bilbao Aresti 

EHU 

 

Egungo krisi sozioekologiko orokor eta sistemikoari irtenbidea emateko hezkuntza 

halabeharrezko elementua da. Egoera jasangaitzetik iraunkortasunera eramango gaituen 

trantsizio sozioekologikoan lanabes baliagarria izan daiteke hezkuntza eremu formal eta 

ez-formalean garatzen den ingurumen hezkuntza. Gizarte modernoetako botere 

ekonomiko eta politikoek hazkunde ekonomiko iraunkorraren mesederako erabili dute 

ingurumen hezkuntzaren oinarria den garapen iraunkorra. Desazkunde mugimenduak 

etengabeko hazkunde hori auzitan jarri du oinarri teoriko argiak erabiliz, eta oinarri 

teoriko horiek dira ikerlan honek ingurumen hezkuntzara ekarri nahi lituzkeenak. 

Proposamen horren egokitasuna baloratzeko, hezkuntza formalean garatu diren bi 

proiektu herritarren oinarriak aztertuko dira metodologia kualitatibo bidez. 

 

Krisi Soziekologikoa, Trantsizio Sozioekologikoa, Garapen Iraunkorra, Ingurumen 

Hezkuntza, Desazkundea 

 

Ante la actual crisis socioecológica de carácter global y sistémica la educación cumple 

un papel indispensable. En la transición socioecológica hacia la sostenibilidad, la 

educación ambiental desarrollada tanto en el ámbito formal como en el informal de la 

educación, es una herramienta que puede ser adecuada. Los poderes económicos y 

políticos de las sociedades modernas han manipulado la idea del desarrollo sostenible 

en el que se basa la educación ambiental, para favorecer el crecimiento económico 

continuo. Desde el movimiento Decrecentista, se afronta esta idea de crecimiento 

mediante unas bases teóricas claras que este trabajo de investigación propone adaptar a 

la educación ambiental. Con el propósito de esclarecer la idoneidad de esta propuesta, 

se procederá al estudio cualitativo de dos proyectos de origen popular desarrollados en 

el ámbito de la educación formal. 

 

Crisis Socioecológica, Transición Socioecológica, Desarrollo Sostenible, Educación 

Ambiental, Decrecimiento 

 

La crise socio-écologique actuel est systémique et globale, face à elle l’éducation a une 

importance indispensable. Dans la transition socio-écologique vers la soutenabilité,  

l’éducation environnementale développée au cadre formel  comme informel de 

l’éducation, est un outil que peut être  adéquate. Les pouvoirs économiques et politiques 

des sociétés  modernes ont manipulé l’ide du développement soutenable, base de 

l’éducation environnementale, afin d’impulser la croissance économique continuée. Le 

mouvement Decrossantiste fait face à cet ide de la croissance  avec des bases théoriques 

claires que ce travail d’enquête propose d’adapter á de l’éducation environnementale. 

Afin de déterminer l’adéquaté de cette proposition, on fera l’étude qualitative de quatre 

projets environnementaux développés dans le cadre de l’éducation formel. 

Crise Socio-écologique, Transition Socio-écologique, Développement soutenable, 

Education environnementale, Décroissance. 
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Sarrera  

“Gizakia, ikuspegi kulturaletik mundu ezezagun eta mehatxuzko baten erdian kokatutako 

existentziazko egoera batetik abiatzen da. Gure mendebaldeko historiaurrean bere prozesu 

estetiko-teknologiko eta guzti, irekiera eta konponbide bezala deskribatu dena. Historiaurreko 

prozesu artistiko honetan ez dago Naturaren aurkakotasun ez konkista sinbolismorik, baizik 

eta bizi sentimendurako itun, adostasun eta oreka. Naturarekiko 

joan-etorrien bidez, irteera ibilbide bat irudikatzen da kontzientzia 

hartzea areagotuz. Munduko Labirintoaren irteera artistikoa dugu, 

ezkerretik eskumara doan bide espirala, gautar eta ilargitarra, 

Labirinto burutua, zirkulu huts eta sakratu bilakatzen duena.” 

Jorge Oteiza Euskal Cromlecharen inguruan. (Quousque Tandém…!. 1963:174) 

Jorge Oteizak euskal kulturaren adierazle mikrolitiko hori azaldu zuen antropologia, 

zientzia modura, hasten ari zen garai bertsuan. Euskal gizakia, munduko eta unibertsoko 

parte izatearen erritual antropologikoaren kokalekua. Norbanakoaren txikitasunean 

kokatzen zen historiaurreko gizakia harrespilaren erdian, inguratzen zuen unibertsoaren 

elementuez betetzeko bere sena. Natura eta inguruarekiko elkar harremanak barneratu 

ostean harrespiletik atera eta sortzen zen hutsunea, euskal gizakia jakitun eta orekadun 

bilakatzen zuena.  

B. Lee Whorf-en hizkuntza erlatibismoaren hipotesiaren arabera, hizkuntza bakoitzak 

eta bere hiztun komunitateak mundua ikusteko eta ulertzeko era bat osatzen dute. 

Harrespilak, euskal mitologiaren parte gisa, euskal pentsaera eta kulturaren ikur dira, 

euskal tradizioen gotorleku, izaera “komunalista, matriarkal eta naturalista” batena 

(Azkarraga.2011c:22). Inguruaren ikuspegi sakratu, animista eta naturalista horrek 

ahalbidetu zuen Homo sapiens espeziearen arrakasta eta hedapena. Erlijio monoteistekin 

apurtu zen ikuskera hau, gizatiartutako jaungoiko gizonezkoak ezarri eta naturarekiko 

harremana aldatu zen. Gerora, indartu egin zen apurketa hori, ikuskera ez erlijiosoaren 

ondorioz: zientzia. Natura kokatuko da kanpo sistema gisa eta bere ustiatze 

arrazionalerako oinarriak garatuko dira (M. Toledo, 2010). Egungo zibilizazio krisi 

honen ateetara ekarri gaitu mendeetan zehar garatu den pentsaera antropozentriko 

horrek. Planetaren muga biofisikoak gainditzera. Gure poztasuna jabetza materialen 

mende utzi dugu, ekonomiak iraunkorki hasi behar duenaren ideia barneratu dugu eta 

honako biek ordezkatu dituzte tradiziozko jaungoikoak: merkatua eta teknologia. 

Krisiari aterabidea aurkitu nahi badiogu ez da nahikoa egungo norabidearen erritmoa 

mantsotzearekin, lemari buelta eman eta norabide berri baten kokatu behar ditugu gure 

sistema eta ohiturak. Cromlecharen erdigunera egin behar dugu salto berriz ere, 

1. Irudia. Euskal Cromlecha 
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munduan gure papera zein den birpentsatzeko. Beharrezko iraultzarako buruak astindu 

nahi ditu lan honek, iraultzak ez baitira beti aurrerantz, hoberantz baino. 

Nik neuk lan hau egin bitartean bizi izan dudan iraultza txikia hezkuntza komunitatean 

dihardutenei zabaltzeko asmoz aurkezten da ikerketa lan xume hau. Hezkuntzaren 

porrot txiki bat irudikatzen baitut. Informazio eta ezagutzaren garaian hezkuntza 

mekanismoek inoiz izan den belaunaldi  kontsumistenak eta indibidualistenak sortu 

baitituzte. Zientzietara norabidetu dut nire ikaskuntza prozesua: batxilergoan 

aukeratutako adarretik, Biologia ikasketen aldeko hautua egin nuen. Ikuspegi 

praktikoagoa nahi nuen, eta horrek eroan ninduen natur baliabideen kudeaketa ziklo bat 

egitera. Bertan sortu zitzaidan Ingurumen Hezkuntzarako gogoa. Sukarrietan, 

Urkiolan… izan naiz hezkuntza horren parte. Prozesuan zehar, mugitzen ninduten 

oinarri teorikoak auzitan jarri gabe. Gaurdaino. Joseba Azkarragaren tutoretzak eta  

“Trantsizio sozioekologikorako hezkuntza” gaiak bideak zabaldu dizkit barne 

trantsizioa egiteko. Garapen iraunkorraren oinarrietan errotuta egotetik, oinarri horiek 

guztiak alboratu edota eztabaidan jartzera. Zeintzuk dira trantsizio sozioekologikoa 

gauzatzeko hezkuntzaren oinarriak? Heldu gara trantsizio sozioekologikorako 

hezkuntzaren oinarriez hausnartzea derrigorrezkoa den unera. Egungo Ingurumen 

Hezkuntza ezberdinen oinarri teorikoak aldatu behar dira. Jatorri herritarra duten 

proiektu bi aztertuko ditugu eta hauen koordinatzaile direnen usteak jaso. Desazkundea 

mugimendua ezagutuko dugu eta hezkuntzari egin liezazkion ekarpenak bilduko ditugu. 

Prozesu honek ahalbidetu dit egungo sistema moderno industriala eta bere hezkuntza 

ezbaian jartzea, ikuspegi ekologiko eta sozialetik. Hezkuntza birplanteatzen hasteko 

ekarpen xumea egin nahi diot hezkuntzaren eremu zabalean dabilen orori. Denok gara 

ezinbesteko etorkizun iraunkorra helburu duen hezkuntza bat eraikitzeko. Datozela 

gugana harrespilaren erdira. 

1. Marko Teorikoa 

 

 Krisi Sozioekologikoa 

Gizakiak bere historian zehar inguratu dituen ekosistemak ustiatzen ikasi du bere 

beharrizan material eta ez-materialak asetzeko. Etengabe handitu du naturaren 

dominazioa, biosfera eta geosferaren gaineko presio antropikoa. Bere etorkizuna jokoan 

jartzerainoko problematika sozial eta ekologikoa eragin du zibilizazio moderno 

industrialak. Sistema ekonomiko kapitalistaren krisi honek gutako bakoitzak osatzen 
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duen zibilizazio osoaren ezagutza eta ohiturei eragiten dio, sare politiko, sozial eta 

ekonomiko batean errotua dena. Krisi sistemiko eta multidimentsional baten aurrean 

kokatzen gaitu. S. Latouchen iritzian (2009b:53), “agerikoa da gure garapen eredu 

globalizatu, jasanezin eta hazkunde etengabean oinarritutakoak eraman gaituela 

planetaren mugak gainditzera, krisi sistemiko ikaragarria eraginez.” 

Industrializazio prozesuan emandako garapen teknologiko eta zientifikoak gure 

ingurune naturala eraldatzeko gaitasuna eskaini digu, baita baliabide fosilak ustiatzeko 

ahalmena ere. Askoren ongizatea nabarmen hobetu duen prozesua izanda ere, 

modernizazio antropozentrikoak izan du bestelako eraginik: gizarteen arteko eta gizarte 

bereko kideen arteko desberdintasunak handitu dira, eta muturreko presioa eragin da 

ekosisteman. Muga biofisikoak kontutan izan ez dituen mendebaldeko zibilizazio 

fosilistak gure biosferarekin talka egin du; baliabide gehiegi kontsumitu (erregai fosilak, 

materialak…) eta hondakin gehiegi sortu (aldaketa klimatikoa, bioaniztasun galera…). 

Gizateriaren aztarna ekologikoaren1 eta planetaren karga ahalmenaren arteko desorekaz 

ari gara  (Wackernagel eta Rees. 1996). 

Ekonomiaren eta produkzioaren handitze etengabea helburu duen gizarteak 

neoliberalismoaren oinarriak eta kontsumismoa zabaldu ditu. Aurretiaz diseinatutako 

kontsumo gizartea sortu da S. Latouchen ustetan (2010:18), “hazkundearen gizarteak 

sorturiko mekanismo instituzionalak tarteko … publizitatea, kreditua eta zaharkitze 

programatua2”. Honakoak dira egoera jasanezinaren arrazoietako batzuk: batetik, 

ikuskera tekno-zientifikoa ardatz duen arrazionaltasun modernoa eta, bestetik, 

ekonomiaren emantzipazioan zein hazkunde ekonomiko etengabearen mitoan 

oinarritutako garapenaren ideologia (J, Azkarraga, 2010c:46). Egiturazko arazoari 

irtenbidea aurkitzeko aldatu beharko dira produkzio, distribuzio eta kontsumo sistemak. 

70. hamarkadaren hasieran argitaratu zen etengabeko hazkundeak mugak zituela 

adierazten zuen txosten ezaguna: “Hazkundearen mugak”. MIT-eko (Massachussets 

Institute of Tecnology) ikertzaileek egin zuten Erromako Klubaren eskariz. Ohartu ziren 

orduko hazkunde esponentziala bidera ezina zela, hainbat faktorerengatik:, biztanleria, 

industrializazioa, produkzio mekanismoak, kutsaduraren hazkundea, eta baliabide 

                                                           
1 Aztarna ekologikoa. Lurralde bateko populazioak bere kontsumo beharrak asetzeko eta sortutako hondakinak 

asimilatzeko beharrezko lurraren azalera adierazten du. 
2 Zaharkitze programatua. Produktu baten bizitza erabilgarriaren bukaera zehatzaren ezarpena ekoizlearen partetik. 

Produktu berriak behar baino lehenago erostera behartzen du kontsumitzailea. 
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naturalen agortzea. Irtenbide gisa zero hazkunde kontzeptua proposatu zen (Meadows, 

1972). Ordutik ugariak dira ondorio berberekin eginiko adierazpenak: Wingspread 

Deklarazioa (1991), Pariseko Deialdia (2003), Millenium Assesment Report (2005), eta 

abar. 2004. urtean, Meadows-en taldeak txostena berrikusi egin zuen eta ohartarazpena 

jaurti (2004:31): gure zibilizazio gainditu ditu mugak eta orain zailago izango da 

kolapsoa saihestea. 

Egungo garapen eredu jasanezina aldatzeko garaia da, aro oso baten bukaeraren aurrean 

gaude (U. Beck. 1995). Beheraldi bati lotutako trantsizio bati ekingo zaio itxura guztien 

arabera, eta trantsizio hori ordenatu eta antolatua izango da edo, aldiz, desordenatua eta 

indarrez etorriko zaiguna. Garaia da iraunkortasunerako gizarte eta ekonomia ereduak 

birpentsatzeko eta trantsizio sozioekologiko eraginkorra mamitzeko. Oinarrian, 

gutxiagorekin nola hobeto bizi irakatsiko diguna. 

 Garapen Iraunkorretik Trantsizio Sozioekologikora 

Jasangaiztasunetik iraunkortasunerako ibilbide ordenatua da trantsizio sozioekologikoa. 

Helburu izango du gizarte iraunkorra, sozialki bidezkoa, ekologiarekin bateragarria eta 

ekonomikoki bideragarria. Helburu honekin eman zuen argitara 1987. urtean 

IGBNMBk3 “Gure Etorkizun Komuna” txostena (Brundtland informea). Garaiko 

hazkunde ekonomikoari eta produktibismoari buruzko ideiak zalantzan jartzeaz gain, 

txosten honek helburu zuen arazo ekologikoei aurre egiteko metodo bat eskaintzea. 

Bertan definitu zen Garapen Iraunkorra iraunkortasunerako bide gisa (1987:8); 

“Garapen Iraunkorra gaur eguneko beharrizanak asetzen dituen garapena da, 

etorkizuneko belaunaldiek beren beharrizanak asetzeko ahalmena oztopatu gabe”. 

Gizakiaren beharrizanak beteko dituen prozesu sozio-politiko eta ekonomiko modura 

ulertuko da, bi muga barneratuz: ekologikoa (biosfera mugatua da) eta morala 

(etorkizuneko belaunaldien aukerak ez kaltetzea). Hiru dimentsio biltzen ditu 

definizioak: ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa. 1992an burutu zen Rio de 

Janeiroko IGNBKn4, garapen iraunkor kontzeptua onartu zen planetako ingurumenaren 

egoera bideratzeko tresna gisa, eta ekintza programa baterako akordioa ere lortu zen, 

Agenda 21 programa (IGNBK, 1993). Ibilbide baliogarri izan zitekeenak arazoak sortu 

ditu bere anbiguotasunagatik eta hazkunde ekonomikoaren aldeko jarreragatik (Jímenez 

Herrerok, 1997:41): “Garapen iraunkorraren kontzeptuaren arrakasta dator inplizituki 

                                                           
3 IGBNMB. Ingurugiroari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Munduko Batzordea. 
4 IGNBK. Ingurugiroari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentzia. 
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izaera erreformista duen planteamendua defendatzetik eta aurreko urteetako ezkortasuna 

alboratuz baikortasuna islatzetik. Honela, indarrean dagoen ordena ekonomikoa irauli 

gabe, helburu du giza jarduera naturaren legeekin adiskidetzea”. Sistema 

menperatzailearen interesak aldaketarik gabe mantentzeko aukera eskaintzen du 

kontzeptuak informean zehar; zero hazkundearen aurrean, hazkunde ekonomikoko aro 

berri bati ateak irekiz. Zirrikitu hauek erabili dituzte botere ekonomiko eta politikoek 

hazkunde ekonomikoa eta garapen iraunkorraren arteko zubiak eraikitzeko, diskurtso 

eta ideiarik jasangaitzenak iraunkortasunez bustiz. Ekonomia sistema guztien gainetik 

dagoen ideia garatu da. Ingurumen Ekonomia gorpuztu zen, gaurdaino egitura politiko 

eta ekonomiko nagusien laguntzaz, eta berorrekin bilakatu da nagusi Garapen Iraunkor 

Ahularen interpretazioa. Garapen Iraunkorraren kontzeptua baliatu da hazkundea 

justifikatzeko. Field eta Fielden lanen arabera (2003:76), “Naturako baliabideen 

kudeaketari printzipio ekonomikoak aplikatzea litzateke”. Ingurumenari eragindako 

kanpo-eraginak baloratuko dira prezio, kostu eta irabazi terminoetan. Ondorioz, 

ekonomia sistema itxitzat hartzean, natura sistema ekonomikotik kanpo utziko da, eta 

ingurumenaren errealitate konplexua merkataritza testuingurura murriztuko. Ikuskera 

honen adierazle nagusia da Iraunkortasun Hirukoitzaren Teoria. Nazioarteko organismo 

ugariek defendatua Bermejoren ahotan (2010:18), Europar Batasunak, ELGAk5 eta 

Banku Mundialak tarteko. Honen arabera, iraunkortasuna maila berean diren beste hiru 

iraunkortasunez osatua dago: ekonomikoa, soziala eta anbientala. Interpretazio 

antropozentriko honek ez du sistema ekonomikoa sistema sozialaren barnean txertatzen, 

ezta hauek biak biosferaren barruan. Hiru dimentsioen arteko elkarreragin eremuan 

aurkitzen da iraunkortasuna. Hazkunde  ekonomikoarekin lotuko du aterabidea (Kuznets 

ingurumen-kurba6). Riechmanen7 ustetan “banatzeko hazi beharraren iruzurra. Gatazka 

politikoa ekiditeko iruzurra, ekitateaz, justiziaz eta aberastasunaren banaketaz hitz egin 

ez dadin”. Informearen benetako nahiarekin apurtzen du, dimentsio ekologikoa kokatuko baitu 

iraunkortasun ekonomikoaren esanetara, hau da, jasangaiztasunaren oinarrian dauden beharrizan 

sistemikoen esanetara: lehiakortasuna, produktibitatea, liberalizazioa, hazkunde iraunkorra…. 

Ingurumen Ekonomiari emandako erantzun gisa hasi zen garatzen Ekonomia 

Ekologikoa. Honen aitzindari izan zen Nicholas Georgescu-Roegen-en 

                                                           
5 ELGA. Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea. 
6 Kuznets ingurumen-kurba. Garapen bideko herrialdean desberdintasun ekonomikoak areagotzen dira,  

hazkunde puntu batetik aurrera gutxituz. 
7 Iturria. “Desarrollo Sostenible: la lucha por la interpretación” artikulua. De la Economía  

a la Ecología.Trotta/Fundación 1 de Mayo-n argitaratua. 

2. Irudia. Iraunkortasun 
Hirukoitzaren Teoria    (“La 
Evolución Sostenible(II)”tik 

hartua) 
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esanetan(1996:59); “ekonomiak biologiaren adarra izan behar du … planetako 

espezieetako bat gara, honela, lurreko bizitzaren biziraupena agintzen duten legeen 

menpe gaude”. Autoreak proposatuko du ekonomia konbentzionalaren oinarri 

mekanizistak albo batera uztea eta naturak ezartzen dituen baldintzak aintzakotzat 

hartzea (1996:61), “prozesu ekonomikoa ingurune materialari loturik dago 

halabeharrez”. Sistema ekonomikoak hazkunderako dituen muga fisikoak eta 

termodinamikaren legeak kontutan hartzea proposatzen du. Garapen Iraunkor 

Sendoaren arabera (Ekonomia Ekologikoaren interpretazioa), ekonomia eta gizartea 

azpi-sistemak dira, biosfera deitzen den sistema askoz handi, mugatu eta orokor baten 

azpisistemak, alegia (Sistemen Teoria Orokorra8). Ikuskera bio-ekozentriko honetatik, 

ingurumen-funtzio eta prozesuak dira gizartea eta ekonomia jardueraren euskarri. Euren 

irautea beharrezkoa da denboran jasangarria izango den garapen sozioekonomikorako.  

“Giza espeziea naturaren parte denez, giza ekonomia ezin da material eta energiaren 

ekonomia orokorraren azpisistema baino izan … naturaren hierarkiaren printzipioak 

zehazten du, portaera naturalak gure ekonomia eta gizartearen jarraibideen printzipio 

bilakatzea.”(Bermejo, 2005:39). Garapen sozioekonomikoa ekosistemen mugek eta 

ingurumen arauek mugatuko dute. Hau da, baliabide naturalak ustiatuko dira naturaren 

birproduzitze eta auto-garbitze erritmoen arabera, eta teknologia ez da izango muga 

horiek gainditzeko gai (eszeptizismo teknologikoa9). Ondorioz, “hazkunde ekonomikoak 

eten beharko du” Daly (1989:35). Iraunkortasunak ekarriko du giza sistemak sistema 

naturaletan integratzea eta ongizatearen ideia berri baten eraikitzea, alfabetizazio 

ekologikoa (F. Capra, 2003). J. Riechmannek10 dio sistemen integratze honetaz, 

“Bizitzaren funtzionamendurako printzipioak ulertu beharko dira maila ezberdinetan 

(ekosistemikoan bereziki), giza-sistemak berreraikitzeko eta ekosistema naturaletan 

harmonikoki txertatzeko.” Biomimesis kontzeptua garatu da iraunkortasunerako bide 

bezala. Giza sistemak, ekonomia barne, natura-sistemetan integratzeko estrategia da. 

Bidezko gizarte iraunkor batek sistema naturaletan integratuko ditu giza sistemak 

eta, horretaz gain, sistema naturalak imitatuko ditu. Helburu honekin sortu da 

mugimendu gisa Desazkundea (Décroissance, Degrowth), Ekonomia Ekologikoaren 

bultzatzaile izan zen Georgescu-Roegen-en ideietatik (termodinamika eta prozesu 

                                                           
8 Sistemen teoria orokorra. Helburu batekin elkar harremanetan eta era ordenatuan kokatutako elementuez 

osatua da. Edozein elementuren aldaketek eraginak izan ditzake sistema orokorrean. 
9 Eszeptizismo teknologikoa. Arazoen aterabidea teknologien erabilpen hutsean dela konfiantzarik eza. 
10 Iturria. “Biomimesis. Respuesta a algunas objeciones” artikulutik, El Ecologistan argitaratua. 

3. Irudia. 
Iraunkortasunaren 

ikuskera sistemikoa (“La 
Evolución Sostenible(II”)tik 

hartua) 
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ekonomikoa11). Mugimendu honen xedea da produkzio, kontsumo eta hondakin 

mailaren jaistea, oreka ekologikoa eta gizakien ongizatea handituz aldi berean. Ideologo 

nagusiaren esanetan S. Latouche (2009a:42): “hazkunde iraunkorra bateraezina da 

mundu mugatuan, gure produkzio eta kontsumoak ezin ditu biosferaren eraberritze 

mailak gainditu … produkzio eta kontsumoa jaitsi behar ditugu, hazkundearen logika 

maila guztietan ezbaian jartzeaz gain berdina egin behar dugu gure bizi ereduarekin”. 

Desazkunde terminoa, “inplikazio teorikoak dituen slogan politikoa da… produktibismo 

zaleen diskurtso estereotipatuarekin apurtu nahi duena”. Ekonomia globalaren jaitsiera 

planteatzen da baina gizaki ororen oinarrizko beharrizanak aseak izateko hazkundea 

bermatuz. Iraunkortasuna ekitatearekin lotuz, sistema ekonomiko, sozial eta 

kulturalaren aldaketa eskatzen du.  

Gizakiaren bizitza ona bermatuko duten oinarrizko beharrizanak ibilbide ebolutibo 

baten emaitza diren bitartean, hauek lortzeko ase-bideak giza talde horren kulturari 

lotzen dira (Max-Neef, 2006). Ondorioz, giza beharrizanak asetzeko modu ezberdinak 

daude. Egungo gizarte modernoek produktuen jabetzarekin lotzen dituzte, material eta 

energiaren erabilera handituz eta biosferaren kaltetzea handituz. Suntsipen ekologikoa 

eta ezberdintasun soziala eragiten dute. Gero eta ikerketa gehiagok jarri dute zalantzan 

jabetza material eta giza ongizatearen arteko harremana: oinarrizko maila batetatik 

aurrera, gero eta gehiago urruntzen dira. Jabetzei lotutako ongizatearen aldean, 

kontzeptu kualitatibo modura ulertuko da: lehentasuna izango dute astialdirako 

denborak, giza harremanek, ekitateak, justiziak edo espiritualitateak. Garapen 

Iraunkorraren birkokatzea proposatzen da, Martinez Alier-ek erabilitako Desazkunde 

Iraunkor terminoa erabiliz. Sozialki jasangarria izango den ekonomiaren desazkundea. 

Garapen Iraunkor termino kontraesankorra hazkunde ekonomikoaren aldekoen mendean 

baitago. (Girault eta Sauvé, 2008). Premiazkoa den norabide aldaketak Desazkunde 

Iraunkorraren oinarrien erabilpena eskatzen du.  

 Trantsiziorako egungo hezkuntza-ereduaren mugak 

Hezkuntza, norbanakoa bere ingurunean autonomiaz moldatzeko ezagutza eta jarrerez 

jabetzeko prozesua da. Helburu du inguruneko egoeraz kontzientzia kritikoa garatzea, 

politikoki aktibo izango diren herritarrak sortzea, eta bidezko giza garapena sustatzea. 

Hezkuntzaren balioaz jakitun, sistema soziopolitikoek berau erabiliko dute kultura 

                                                           
11 Termodinamika eta prozesu ekonomikoa. Prozesu ekonomikoak termodinamikaren 2. legeaz zuzenduak daude. 

Erabilgarri den energia askea galdu edo dispertsatu egiten da mugatutako energia modura. N. Georgescu-Roegen. 
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menderatzailearen balore eta ezagutzak transmititu eta birproduzitzeko. Sistema 

produktiboak bere iraupenerako beharrezko dituen elementu, jarrera eta kultura 

ezartzeko. Eskola eremu monopolizatuan, esklusiboki garatzen den hezkuntza 

formalaren bidez gauzatzen da, bestelako hezkuntza-eremuak eta ereduak baztertuz. 

Lurraldearen papera, lekuko ezagutzena eta komunitatearena ezereztatzen ditu. 

Homogenizazio prozesu honetarako garatu dira irakasleen figura, curriculuma eta 

materialak. Jasangarritasunarekin talka egiten duten elementuak ere ugari dira. Y. 

Herrero eta lankideen lanetik hartu dira zenbait ideia (2011): 

Ingurunetik kanpoko hezkuntza. Eskola eremu fisiko itxi eta esklusiboa da. 

“Inguruneko komunitate eta lurraldetik banandua garatzen da, espazio errealetik 

banandua, non garatzen diren produkzioa, erabakiak, zaintzak, antolaketa soziala eta 

boterea”(2011:311). Inguruneak eskaintzen dituen tradiziozko hezkuntza eremuak 

(komunitatea, kalea, etxea, lantokia, ortua, merkatua…) eta ezagutza zuzenak baztertzen 

dira eta horren ordez errealitatearen simulazioaren bidez irakatsi. Eskolak giza 

komunitateak baztertzeaz gain, bereizi egiten gaitu gure bizia posible egiten duen 

komunitate biotikotik. 

Aniztasunaren bazterketa. Eskolak, adin, sexu, klase eta bestelako kategorien 

araberako homogenizazioa garatzen du. Horrek hezkuntza prozesua erraztu egingo du, 

baina aniztasunaren aberastasuna eta potentziala baztertuko du. “Hezkuntza-prozesua 

garapen indibidual bezala diseinatzen da” (2011:317). Aniztasunak aukera ematen du 

erronka ezberdinei bide ezberdinetatik aurre egiteko, balioztatuz bide egoki guztiak. 

Ezagutzen aukeraketa okerra. “Eskolak, entziklopedia erabiltzean gidaliburu 

gisa, eduki batzuen aukeraketaren bidez garapen eta modernitatearen alde egingo du” 

(2011:314), pentsaera antropozentriko eta antiekologikoa zabalduz. Curriculumetik 

kanpo geratzen dira jasangarritasunarekin eta lurrarekin lotuago dauden herri jakintzak. 

Haurren infantilizazioa. Haurrek tratamendu berezitua behar badute ere, 

tratamendu murriztaile bat aplikatzen zaie. Eskola bereizi egingo da helduen mundutik, 

komunitatetik eta gainontzeko adin-taldeetatik, horien eskuduntzatik kanpo balego 

bezala hezkuntza. Haurren erabaki gaitasuna eta berarekin erabakietan parte hartzea 

baztertzen da. Ikaste eremua eta ekintza ematen den eremuen arteko bereizketa dago. 
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Gure lurralde eremura eta bertako sistema administratibora etorriz gero, muga berri 

batzuk gehituko genizkioke.  

Hezkuntza sistema publikoaren egituratzea. Lekuko ingurune eta 

komunitatearekin harreman hurbila zailtzen duen antolaketa. Erabaki eta antolaketa 

zentralizatuak lekuko ezagutzak, gestioak, langileak, harremanak… baztertzen ditu. 

 Eskola Agenda 21 eta Ingurumen Hezkuntzaren mugak. 1992 urtean burutu zen 

Rio de Janeiron NBEk12 antolatutako “Lurraren Goi Bilera”. Bertan adostu eta finkatu 

zen garapen iraunkorra, egoera jasangarrirako prozesu modura. Garapen ekonomikoa, 

gizarte justizia eta ingurumenaren babesa uztartzen zituen. Aldaketarako oinarriak 

adostuta, hau gauzatzeko lanabesak definitu ziren, horien artean: Agenda 21 programa 

eta ingumen hezkuntza. A21 programa, NBE osatzen duten gobernuen konpromisoa eta 

estrategia da, “ingurugiroaren eta garapenaren inguruko auziak era orekatu eta 

integralean bideratzeko” (Agenda 21 programa, 1992:9). Gobernuen “ingurumen-, 

ekonomia-, eta gizarte-politikak integratzean oinarrituta dago” (1992:7). Programa 

horretan hezkuntzara egokitutako politika da Eskolako Agenda 21 programa: ekintza 

plan bat da, eta helburu du hezkuntza-komunitatearen konpromisoa eta ikastetxearen eta 

haren ingurunearen ingurumena eta alderdi soziala hobetzea. Ingurumen hezkuntza, 

ingurumen problematikei aterabidea aurkitzeko hezkuntza jardueren multzoa da. 1972 

urteko Stockholm hiriko gailurretik garatzen joan den hezkuntza mota. Aipatu hiru 

zutabeak kontutan hartuko ditu eta garapen iraunkorra izango da bere gidaliburua. 

Euskal Autonomi Erkidegoaren Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategian 

(2002-2020) zehazten da instituzio honen hezkuntza ekinbidea. Ingurumen hezkuntza 

izango da Eskolako Agenda 21 programaren bitartez. Azken hamarkadetan, lurralde 

honetan garatu den ingurumen hezkuntza puntakoa izan da. Honela erakusten dute 

nazioarte mailan aitorpena duten euskal ekintzaile eta programek. Azken adierazlea, 

UNESCOren13 Garapen Jasangarrirako Hezkuntzarako konferentzian (Japonian 2014), 

Euskadiko EA21 azken hamarkadako munduko 25 praktika onenen artean gonbidatua 

izana. Beste adierazleetako bat da Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroak duen 

errekonozimendua, ingurumen hezkuntzaren metodologia pedagogikoan egindako 

ekarpenengatik. 

                                                           
12 NBE. Nazio Batuen Erakundea 
13 UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Hezkuntza, Zientzia eta Kulturako 

Nazio Batuen Erakundea. 

http://definicion.de/unesco/
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Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkada (NBE) amaitu berri denean, 

belaunaldi berrien eskueran dago bai informazioa nola hezkuntza, inoiz egon ez den 

moduan. Hala eta guztiz ere, produktibismo eta kontsumismo ikaragarriaren ekintzaile 

sutsu ditugu egungo gazte belaunaldiak. Ingurumen hezkuntzak eta bertako EA21 

programek, giza balore eta jokabidean oinarritutako prozesu sozial modura, ez dute 

eraldaketarik eragin, nahiz oinarri eraldatzaile sakonak dituzten hezkuntza jarduerak 

izan. Batetik, azaldu bezala, garapen iraunkor ahularen interpretazioan oinarritzen 

direlako. Ondorioz, problematiken eta hauen irtenbideen irakurketaren oinarrian, 

hutsune ideologikoa bat erakusten dute. Giza sistemak bereizi egiten dituelako sistema 

naturaletik. Bestetik, kutsu erreformista bigun batez busti direlako. Arazo 

sozioekologikoaren dimentsioak identifikaturik, ez da jarriko arazook sortuko dituen 

sistema iraultzearen alde, aldaketa integrala beharrezkoa bada ere. Sistema honen 

arduradun politiko eta instituzionalek dute hezkuntza honen erantzukizuna; ondorioz, 

nekez hauspotuko da norbere buruaren kontra egingo duen ekinbiderik. 

 

2. Helburuak 

Ikerketa honetan, krisi sozioekologikoari irtenbidea emateko hezkuntza paradigma 

osatuago bat eraikitzeko ekarpena egin nahi da. Iraunkortasuna helburu izan duten ideia 

eta egitasmo gero eta ugariagoak garatu badira ere, baliabide ideologiko eta 

metodologiko hobetuek ez dute norabidean aldaketarik lortu. Kontrara, gizarte eredu 

modernoen balioak etengabe hedatu dira hezkuntzaren bitartez. Ondorioz, beharrezkoa 

da bestelako hezkuntza, gizarte moderno industrialen produkzio eta kontsumoen 

berehalako jaitsiera sustatuko duena, eta guztien beharrizanak aseko dituena.  

  

Helburu Orokorra   Orain arteko Ingurumen Hezkuntzak mugak izanik, trantsizio  sozioekologikoa 

gauzatzeko hezkuntza eredu osatuago baten oinarriak aztertzea. 

 

 

Helburu Zehatzak 

   Iraunkortasunerako hezkuntza proposamena egitea: Desazkunderako 

Hezkuntza. 

   Desazkunderako Hezkuntzaren oinarri teoriko eta praktikoak aztertzea. 

   Hezkuntza formaleko hezkuntza komunitatetik etorritako hezkuntza proiektu 

biren analisia egitea: 

 Zurbarango Eskola Publikoko “Eskola bat Trantsizioan” proiektua 

 Larrabetzuko Eskola Publikoko eskola-jantoki proiektua 

 

3. Metodologia 
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Zeintzuk dira trantsizio soziekologikoa gauzatzeko hezkuntzaren oinarriak? Galdera 

mardul honi erantzuteko abiatzen da ondoko ikerketa kualitatiboa. Hala ere, P. Juaristiri 

jarraituz, ohiko ikerketa sailkapen honen aurretik “erabilgarriagoa da, gizarte 

ikerketarako tekniken sailkapena informazioa biltzeko duten bidearen arabera egitea” 

(2003:14). Ondorioz, hiru ikerketa bide osagarri jarraitzen ditu lanak: Gizakiei, euren 

ikuspuntuei, jarrerei edota portaerei buruz era sistematiko eta kontrolatuan galdetzea eta 

beste batzuk sortu duten materiala aztertzea. Bide nagusi hauei gehituko genioke, 

gizakien portaerak eta testuingurua begiratzea. Hauek dira ikerketan erabilitako 

teknikak eta emandako pausuak. 

 Teknika metodologikoak 

-Edukien analisia. Ikergai izan ditugun bi kasuetan, idatzizko dokumentuen edukien 

azterketa sakona. 

-Elkarrizketa sakona. Aztertutako bi kasuetan, protagonistei egindako lau 

elkarrizketa sakon, fokatuak eta ez-zuzenduak. 

-Behaketa zuzena. Ikergaietako batean, behaketa esploratzailea. 

 Pausu metodologikoak 

1ngo pausua. Ikergaiaren definizioa eta informazioaren azterketa.  

Ikerketa aplikatu honen helburua “gizartean egon daitezken arazoak konpontzea da” (P. 

Juaristi, 2003:25). Krisiari hezkuntzatik aterabidea lortzeko, fase honetan 

Desazkunderako Hezkuntza eta honen oinarri teorikoak proposatu dira. Ikergaia 

zehazteko eta informazio bilketarako bi tresna erabili dira:  

1) Errebisio bibliografikoa. Ikergaiaren gainean aurretiaz idatzirik dagoen iturri 

ez-zuzenen analisia eta informazioaren aukeraketa.  

2) Elkarrizketa informatiboak. Krisiari aterabidea emateko hezkuntza eremuan 

lanean diharduten hiru lagunekin egindako elkarrizketak: Martin 

Mantxo(Ekologistak Martxan taldeko hezkuntza batzordeko kidea), J.M. 

Gutiérrez(Ingurugela-CEIDA eta Eskola Agenda 21eko koordinatzailea) eta 

Iñaki Valentín(Desazkundea mugimenduko kidea). 

2. pausua. Ikerketaren diseinua. 

Proposatutako hezkuntzaren oinarri teorikoen baliagarritasuna ezagutzeko, abian diren 

hezkuntza praktika biren gaineko lan enpirikoa garatu da. Ikertzaileak eskuratutako 
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ezagutzak izan ditu oinarri aztergai diren kasuen aukeraketak, laginketa ez-

probabilistikoz. Kasuak aukeratzeko irizpideak bi izan dira: 1. Euskal Autonomi 

Erkidegoko Hezkuntza sare Publikoaren barnean egotea. 2. Hezkuntza administrazioari 

organikoki lotuta ez den hezkuntza komunitateko eragile batek abiatua izatea.   

3.pausua. Datuen bilketa. 

Bi kasu aukeratu dira. Euretako bakoitza aztertzeko, dokumentu idatzien edukien 

azterketa egin da, eta baita koordinatzaile banarekin bina elkarrizketa sakon ere. 

Elkarrizketa hauek gidoi baten oinarritu dira (I. Eranskinean). Bigarren kasuan gainera, 

protagonisten eta proiektuaren jarduerak behaketa zuzenaren bidez aztertu dira. 
    

1) Kasua  

 

 

 

Zurbaran HLHI-ko 

“Eskola bat trantsizioan” 

proiektua 

 

 

 

 

Dokumentuen 

edukien azterketa 

 

1. CEP Zurbaran: una escuela en transición, una 

escuela decrecentista 

2. Memoria. El CEP Zurbaran: escuela en transición 

3. Aisialdia bera izan Zurbaranen proiektua 

4. Huerto escolar 

5. Debalde. Banco del tiempo en Zurbaran 

 

Elkarrizketa sakonak 

 

Iñaki Valentín.  

Zurbarantarrak Guraso Elkarteko kide eta 

proiektuaren koordinatzailea. 

2) Kasua  

 

 

Larrabetzuko Eskolako 

eskola-jantoki proiektua 

 

 

Dokumentuen 

edukien azterketa 

 

1. 2013/14 memoria 

2. Bartzelonako agroekologia topaketak txostena 

3. Ekolapiko jardunaldien txostena 

4. Jantoki iraunkorra Larrabetzuko Eskola 

publikoan 

 

Elkarrizketa sakonak 

 

Patxi Gaztelumendi.  

Txinpasmendi Guraso Elkarteko kide eta 

proiektuaren koordinatzailea. 

Behaketa zuzena Sukalde, jangela eta aisi jardueretan. 

 

4.pausua. Datuen azterketa eta ondorioen idazketa. 

Kasu bien analisian erabilitako teknikek datu ugari utzi dituzte. Datuen sailkatzearen eta 

interpretazioaren bitartez hezkuntza proposamen berri baterako ekarpenak jaso dira.  

4. Lanaren Garapena 

 Desazkunderako Hezkuntza: oinarri teorikoak 

Errebisio bibliografiko sakona oinarrizkoa egin zaigu proposatutako hezkuntzaren 

ezaugarriak zehazteko. Yayo Herrero, Fernando Cembranos, Jorge Riechmann, Joseba 
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Martinez Huerta, Antonio Hernandez-en lanek lagunduta, honako hauek dira 

Desazkunderako Hezkuntzaren oinarri teorikoak: 

Ingurune hurbilaren garrantzia balioan jarri. Ingurune hurbilean garatutako 

bizitza, jarduera, produkzio eta kontsumoak ekarpena egiten diote jasangarritasunari. 

Globalizazioak darabilen urruntasunak, aldiz, eragingo ditu kutsadura, energia 

kontsumo handia, isolamendua, eta ekitate eza. Hezkuntza eta bere egiturek, lokal 

mailako baliabideak erabili eta balioan jarriko dituzte. Ingurune hurbileko ekologia, giza 

jarduerak, ekonomia, kultura, hizkuntza… jasangarritasunerako hezkuntza-ekintzen 

lanabes izango dira. Ingurunearen funtzionamendua ulertzeak, bertako prozesuak, 

partaideak, elkar harreman eta menpekotasunak, hauskortasuna, mugak ulertzera 

eramango gaitu; gizakia bertako osagai dela ulertzera eta babestu beharraren garrantzia 

barneratzera. 

Pentsamendu kritikoa, balore onak eta enpatia indartu. Pentsamendu kritikoaren 

bitartez inguruko errealitatearen irakurketa kritikoa garatzen da, bertako arazoei aurre 

egin eta irtenbideak topatzeko gaitasunak indartuz. Balore oneko hezkuntzaz, 

iraunkortasunerako jarrerak eta bizitze-estiloak bultzatuko dira: sinpletasun eta 

elkartasunean oinarritutako balore bideragarriak. Norbanako arduratsu, begiko eta 

autonomoak garatuko dituena. Zerbaiten biziraute nahia bermatzeko enpatia eta 

hurbiltasun sentimenduak garatuko dira. Ingurune, lurralde eta biosferari eta 

gainontzeko bizilagunei, konpetentzia eta suntsitze jarrerak ekidingo dituena.  

Kultura menperatzailea eta garapen ereduen salaketa etengabea egitea. 

Aurretiaz diseinatutako garapen kultura baten menpeko dira hezkuntza eredu formalak. 

Ez dago jasangarritasun aukerarik garapen honetan oinarritutako gizarte antolakuntza 

eta sistema ekonomikoarekin. Desazkundearen eta bizitza onaren aldeko aldarrikapena 

eta praktika garatu behar dira. Egoeraren irakurketa kritiko iraunkorra zabaldu. Ez dira 

haurrak arazoetatik at utzi behar infantilizazio eta babes nahi baten eraginez. Arazoen 

eragile eta erantzule ez direla jakinda ere, konponbidean beharrezko aktore dira.  

 Aniztasunaren garrantzia. Homogeneotasunaren aldean, aniztasunaren trataera 

ez da bereizgarria izan behar. Merkatuak homogeneotasuna bilatzen du bere produkzio 

eta kontsumo sistemen bizirauterako. Hezkuntzak familia eredu, kolore, estatus, 

orientazio…ezberdinei balioa eta lekua eman behar dio. Aniztasuna landuz ekitatea eta 

inklusioa lantzen dira. Aniztasunean dago egoera anitzei aurre egiteko estrategien 
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aberastasuna. Hezkuntza homogeneoak, elkarmenpekotasuna eta elkar osaketa 

baztertzen ditu, bizitzaren jatorri eta bizirautearen oinarriak ikuspegi ekosistemikotik. 

Bizitza erdigunean jarri eta ikuskera sistemikoa barneratu. Bizitza hausnarketa 

eta praktiken erdigunean jarriz erabaki iraunkor eta zentzudunak hartzen dira. Izaki 

bizidun gara, gainontzeko bizitza formekin batera sare ekosistemiko baten menpe. 

Biosferaren sistema izaeraz eta iraunkor egiten duenaz jakitun izan. Hezkuntza jakintza 

hauetatik eta inguruko bizitza forma anitzetatik abiatu behar da. Hezkuntzarako aukera 

ezberdinak eskaintzen ditu: eguzkia bizitza eta energiaren sorrera gisa, uraren garrantzia 

eta erabilpena, lurraren lanketa eta balioa, bizitzaren zikloa, zainketak bizitzaren oinarri 

bezala, hondakinak, airea, izakien elkar menpekotasuna, bizi erritmoak… 

 Komunitate izaera indartu. Giza komunitateak antolakuntza sozial, komunikazio 

era, gatazken bideratze, partaidetza eta autogestio moduak eta ingurukoarekin 

bizirauteko sistemen irakaspen baliotsuak eskaintzen ditu. Eskolak, eraikin itxi izan 

beharrean komunitatearekiko harremanak ireki behar ditu, hezkuntza komunitatea, 

komunitate osoa bera izan ahal dela erakutsiz. Ivan Illich-en eskola gabeko gizartearen14 

ideiaren norabidean. Komunitatean integratutako hezkuntza iraunkortasunerako 

eraldatzailea da, salaketa iraunkorrez jantzia eta alternatiba komunitarioen egilea. 

Iraunkortasun ezagutzak hartu. Herri ezagutzak eta lekuko kulturek dituzten 

jakintzak dira, esperientziaren bitartez inguruko baldintzei egokiturik bizitzeko garatu 

eta eraiki direnak. Lurraldeari modu jasangarri eta buruaskian egokituak. Hezkuntzatik 

baztertutako ezagutzak berreskuratuko dira, komunitateko partaideak ezagutza honen 

eroale kontsideratuz. Materia eta energiaren kontsumoa murrizten dituzten ezagutzetan 

oinarritzen dira jarduerok. Desazkundean ezagunak diren 8 R(B)15-ak praktikan jarriz. 

 Ekintzara bideratua eta alternatibak eraikiz. Sentsibilizatzeaz gain konpromisoa 

eragin eta ekintzarako konpetentziak garatu behar ditu. Komunitatean oinarritutako 

irakaspenek alternatibak eta konponbideak imajinatzeko gaitasunak lantzen dituzte. 

Hazkunde ekonomikoari aurre egingo dioten alternatibak izango dira; energia eta 

material kontsumo eskasekoak eta jabetza materialei lotutako ustezko zoriontasunaren 

aurrean, sinpletasunez betetako zoriontasuna eraikiko dutenak. 

                                                           
14 Eskola gabeko gizartea. Ekonomia modernoen eskolei kritika, kontsumismora eta behartutako curriculum bati 

lotuak direlako. Irakaspen gehienak berezkoak dira, eskolatik kanpo. 
15   8R(B). berrebaluatu, berkontzeptualizatu, berregituratu, birbanatu, birkokatu, bakandu, berrerabili, birziklatu. 



 
 

17 HEZKUNTZA SOZIOEKOLOGIKOA; Desazkunderako Hezkuntza  

Kolektibotasuna eta kooperazioa. Egungo hezkuntza ereduek norbanakoaren 

garapena eta hezkuntzaren indibidualizazioa jartzen dute praktikan. Talde helburuak, 

giza-harremanak, elkarrekintzak, antolakuntza, talde-erabakiak…alboratuak dira, 

gizarte iraunkor baten eraikuntza kolektiboan oinarrizkoak diren gaitasunak izanik. 

Konpromisoa, adostasun-ahalmena eta besteekiko errespetua hezkuntza honen giltzarri. 

Parte hartzea eta erabakitze ahalmena. Haurren benetako parte hartzea 

komunitate erabakietan, eskubide osoko eragiletzat hartzea hezkuntza komunitatea. 

Parte-hartze prozesuen bidez iraunkortasunerako interesak elkar banatuko dira 

komunitateko erabakien jabedun eginez, aldaketarako ekintzaile eta erantzule bilakatuz. 

Kulturartekotasuna. Ezberdintasunek bultzatutako migrazio mugimenduen 

ondoriozko kulturen arteko elkarbizitza da. Kultura guztien errespetu eta 

elkarreraginerako hezkuntza. Herrialdeen aberastea gainontzekoen xahutzearekin, zor 

ekologiko eta historikoa16 
landuko ditu. 

Baliabide pedagogiko eta metodologiko ugari eta askotarikoak erabiltzea. 

Ingurumen Hezkuntzaren ikasketa esanguratsua eta ezagutzaren eraikuntza. Haurren 

aurretiazko ideietatik hasiko den hezkuntza, hurbileko errealitate eta ezagutzan 

oinarritua, ezagutzaren eraikuntza prozesu kolektiborako baliabide metodologiko 

ugariak erabiliko dituena. 

Gure lurraldera eta errealitate kulturalera hurbilduz, ekarpen hau erantsiko genioke: 

Euskal kultura eta hizkuntzaren bultzatzailea. Tokiko hizkuntza-, kultura- 

komunitateek, inguratzen duten lur eremuan era iraunkorrean bizitzeko ezagutza 

ekologikoak eraiki dituzte arbasoetatik. Gure inguruko lurraldeari lotutako ezagutza eta 

usadioen eroalea euskal kultura da. Gizataldeen aniztasunaren galera orokorraren 

aurrean, bertoko hizkuntza eta kultura aitortu eta zabalduko dituen hezkuntza. 

 Hezkuntza proiektuen analisi deskriptiboa 

Zurbarango Eskola Publikoko “Eskola bat trantsizioan” proiektua 

Zurbarango Eskola Publikoa, Bilboko Zurbaranbarri auzoan dago. 2 eta 12 urte 

bitarteko 360 haur dago bertako 20 ikasgeletan. D ereduko ikastetxea da eta bertako 

                                                           
16 Zor ekologiko/historikoa. Estatu moderno industrialek gainontzeko herriekiko batutako zorra. Egungo zorra eta 

historikoa, baliabide naturalen espoliazio, ingurumen inpaktu esportatu eta hondakinak uzteko denon eremu 

anbientala erabiltzeagatik. 
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Guraso Elkartearen (Zurbarantarrak) parte hartzea handia da. Hauen eskutik abiatu zen 

2010/11 ikasturtean “Eskola bat trantsizioan, desazkunde eskola bat” egitasmoa. Orduan 

lantzen ziren ingurumen (Eskola Agenda 21) eta partaidetza (Elkarbizitza Behatokia) 

prozesuetan oinarrituta, hauek baino urrats bat aurrerago joateko asmoz. “Proposamena, 

desazkundearen oinarrietan abiatzen den trantsizio ekimen bezala definitu daiteke”. 

Eguneroko ekintzaren bitartez hezi nahi du proiektuak, “koherentzian irabaziz: 

gutxiago, eskola hobe bat izateko” leloaren helburuekin. Ikastetxean defendatzen diren 

baloreekin koherenteago izatea, “iraunkorrago, ekologikoago eta parte hartzaileago 

egingo gaituen guzti hori praktikara eramanaz”. Eskola hobea egitea koherentzia 

ekimen praktikoetan gauzatuz, “hazkunde joerak beti positiboak direnaren ideiari aurre 

egingo diogu sinpletasunaren bidez, aurreztuz, efizientziaz, sormenaz, partaidetzaz”. 

Helburu hauekin, ekimen ezberdinak planifikatu ziren: 

 

Proiektuan definitutako ekimenak abian jarri ziren gauzatze maila ezberdinekin. Beste 

batzuk asmotan geratu ziren: sukaldaritza ekologiko tailerra, eskola-jantoki 

autogestionatu eta lokala… Egun, proiektua geldirik dago. Proiektuak ez zuen lortu 

hezkuntza komunitatearen inplikazio nahikorik aurrera egiteko. Arrazoien artean, eragin 

 
 

Eskola-ortua Urbanizazio prozesuak dakarren ortuaren kulturaren galera berreskuratzeko ekimena. 

Helburua da: ziklo naturalez jabetzea, elikagai osasuntsuak ekoizten ikastea, elikaduraz 

aritzeko eta hezkuntza bitarteko bat eskaintzea. Komunitate lanaren bitartez eraikinetako 

baten zabaltzan eraiki zen eta egiten da mantenua.  

Aisialdia 

familiartean 

programa 

Familia ezberdin eta berekoen artean gozatzeko aisialdi ez kontsumista bat garatzeko 

programa. Familia harreman-eredu, ikastetxe eta ikasleen arteko harremanen arteko 

esperientziak indartuko dituen jarduerak egin ziren. Irteerak, jolasak, kirolak… 

Elkartruke ez-

merkantilizatu eta 

berrerabilpena 

Materialen elkartrukea bultzatzea, objektuen berrerabilpena eta bizirautea luzatzeko 

helburuarekin. Jarduera ezberdinak: Gabonetako merkatua, Elkartrukerako txokoa, Arropa 

birziklatzeko tailerra, hizkuntza elkartrukeak eta ikastaro zein jakintza elkartrukeak. 

Trebetasunen 

erregistroa eta 

Denboraren 

Bankua 

Ikasleen gurasoen artean egindako inkesta baten bitartez, hauen trebetasun eta esperientzia 

ezberdinak jaso ziren denboraren bankua sortzeko. Banku hauetan, zerbitzu eta mesedeen 

arteko elkartrukea bideratzen da. Eskainitako laguntza orduak denbora unitate dira, gerora 

elkartrukean erabiltzeko aukeran diren unitateak. Gizarte harremanak indartzen dira eta 

mailaketa ekonomiko bereizgarriak parekatu.  

Energia-ikuskaritza Ikastetxearen energia kontsumoa eta jatorria ezagutzeko ikasleek egingo duten ikuskaritza. 

Ekoefizientzia eta energia-aurreztea lortzeko neurriak adostu eta martxan jartzeko.  

Komunitate lan 

eguna 

Urtean behin, hezkuntza komunitateko partaide guztiak batzeko eguna ikastetxean 

hobekuntza lanak egiteko. Adin eta abilezia mota guztietako lagunen arteko jarduera. 

Ahozko-iturrien 

tailerra ikasgelan 

Ikastetxe eta auzoko memoria eta historia berreskuratzeko helburuarekin egindako tailerra. 

Ikasleek, senitarte eta auzokideei elkarrizketak egin, gerora, belaunaldien arteko topaketak 

egiteko.“Nagusiek, birziklatzeaz, berrerabiltzeaz eta sinpletasunaz asko dute irakasteko”. 
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handikoak izan ziren ikastetxeko zuzendari aldaketa eta guraso elkarteko ekintzaile 

batzuen ziklo amaiera. 

Larrabetzuko Eskola Publikoko eskola-jantoki proiektua 

Bizkaiko Txorierri eskualdeko landa-eremuan lekutzen da Larrabetzu herria. Eskola 

publiko bakarra dago 3 eta 12 urte bitarteko haurren eskolaratzerako. 1978. urtetik abian 

den Larrabetzuko Eskola Publikoan 232 ikaslek dute lekua D ereduko lerro bakarrean. 

Txinpasmendi da hezkuntza komunitate ekintzaile batetako guraso elkartea. Eskolaren 

sortzetik, bertako jantokia eskolan bertan kudeatu izan da beste zentro askotan bezala. 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 2000ko martxoaren 22an emandako 

aginduaren arabera, ikastetxe publikoetarako eskola-jantokien kudeaketa zuzena ezarri 

zen. Hau da, hezkuntza sailak hitzartutako katering enpresen kontratazio zuzenen 

bidezko ustiaketa. 2008/9 ikasturteko irailetik aurrera, kudeaketa zuzen hau onartu ez 

duten ikastetxeak, administrazioaren laguntzarik gabeko zeharkako kudeaketatzat 

kontsideratuko dira. Ondorioz, administraziopeko sukaldari gabe geratuko dira, eta 

jatordu bakoitzari dagokion diru-laguntzarik gabe. Larrabetzuko hezkuntza 

komunitateak kudeaketa herritarrari ekin zion. Hasieran, etxetik eramandako 

sakotontziekin egin ziren bazkariak, aste batzuez herriko tabernek egindako janaria 

gurasoek zerbitzatu zuten ere. Sukaldaria aurkitu ostean, eskolako jantokia, 

Txinpasmendi guraso elkartearen ardurapeko autogestioan oinarritzen da, “kudeaketa 

arduratsuan”. Behar eta praktika honetatik joan da eraikitzen urteetan zehar eskola-

jantoki proiektua. Gurpide izeneko herriko nekazari eta kontsumitzaileen elkarlanerako 

elkartearen bidez, agroekologian oinarritutako tokiko produktuak eta ekonomia 

integratu dira. Komunitateko partaideen laguntzaz, eskola eta herriaren arteko 

harremanak indartu dira eta hezkuntza proiektu baten abiapuntuak martxan jarri. 

Proiektuak elkarri lotutako bi hanka ditu, jantokiaren herri-kudeaketa eta elikadura eta 

jasangarritasunerako hezkuntza proiektua. 

Jantokiaren herri-kudeaketa. Guraso Elkarteak kudeatzen du jantokia, jantokiko 

langile eta herriko nekazari eta dendariei esker egunean 250 jatordu ematen dira. 

-Langileen kudeaketa. 18 langile kontratupean. Sukaldari nagusi 1, sukaldari laguntzaile 

2, garbitzaile 2, jantokiko arduradun 1 eta 12 begirale. Hitzarmen kolektiboaren 

baldintzapean gutxienez, euskaldunak eta herrikoak. Komunitateko sare sozialean 
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integratuak gehienak; herriko aisialdi taldeko begiraleak, Hori Bai ludotekako kideak, 

guraso elkarteko kideak… 

-Elikagaien kudeaketa. Txinpasmendi, sukaldari eta Gurpiderekin elkarlanean egiten da. 

Elikadura subiranotasuna17 izango du ardatz; “elikagaien produkzio eta kontsumo eredu 

aldaketa bilatzen du … pobreziarik eragingo ez duena eta ingurugiroa zein osasuna 

defendatuko dituena”. Neguko eta udako menuen programazioa egin eta beharrezko 

lehengaiak kudeatzen dira. Nekazarien antolaketaz usta ekologiko ezberdinak eta 

garaiak koordinatzen dira. Berdin herriko ogigile, esnegile eta harakinekin. Arrainak 

Mercabilbao-n eskuratzen dira, olio eta lekaleak Nafarroan eta laranjak Valentziatik 

ekarriak. Lehengaien 71 lekuko ekoizle eta dendarien18 

eskutik lortzen dira, EHNEren datuen arabera, 

kudeaketa zuzena duten katering enpresen jakien 90 

kanpoan ekoiztuak diren datuarekin alderatuz.  

-Kudeaketa ekonomikoa. Administrazioaren partetik, ez du inolako ekarpen 

ekonomikorik jasotzen. Zuzeneko kudeaketan, jatorduko 4,6€ ordaintzen da umeko eta 

gainontzeko 7€ak administrazioak ordaintzen dizkio katering enpresari. Larrabetzun, 

umeko 4,6€ hauen muga dute jarria. Lana asko zailtzen badu ere, eskola-jantokiko gastu 

guztiak prezio hau mantenduz 

kudeatzen dira, eredu 

autogestionatu, merke,  osasuntsu 

eta bideragarria eskainiz. 2013/4-

ko datuen taula:  

Elikadura eta jasangarritasunerako hezkuntza proiektua. Eskola-jantokiaren 

kudeaketak aurrera egin ahala doa indartzen umeei begirako hezkuntza planteamendua. 

Asko garatu gabeko hezkuntza proiektuak, elikadura arduratsua, jasangarritasuna eta 

elikadura burujabetza bilatzen ditu. “Komunitateari eta familiei irekitako eskolarekin 

nezakal-kulturaren balioak defendatu nahi ditugu”. Elikadura bidezko kontzientzia 

                                                           
17 Elikadura burujabetza. herriek, komunitateek eta herrialdeek beren nekazaritza, labore, arrantza, janari eta lurralde 

politika propioak definitzeko eskubidea, nork bere ezaugarrien arabera modu ekologikoki, sozialki, ekonomikoki eta 

kulturalki egokiak erabiliz. Janaria eduki eta ekoizteko eskubidea barne hartzen du, alegia, jende guztiak daukala 

janari seguru, elikagarri eta kulturalki egokia eta janaria ekoizteko baliabideak izateko eskubidea, eta nork bere burua 

eta bere gizartea modu iraunkorrean eustekoa. Elikadura burujabetzak esan nahi du herriek eta komunitateek 

nagusitasuna dutela merkataritza auzien gainetik janaria eta janari ekoizpena kontrolatzeko 
18 Larrabetzuko dendariak. Herrian edo inguruetan ekoiztutako lehengaiak eskuratu hauetatik. Haragia, ogia, 

esnekiak. Bestelako produktu gutxi batzuek kanpo jatorria. Garbiketa tresnak, ontziteria… 



 
 

21 HEZKUNTZA SOZIOEKOLOGIKOA; Desazkunderako Hezkuntza  

kritikoa garatzen da egungo kontsumo eta elikagaien industria eredua arbuiatuz. 

Ikastetxeko hezkuntza programan integratu gabe egonik, irakaslearen eskuetan geratzen 

da proiektuaren xedeak ikasgelan lantzea. Gurasoen laguntzaz egiten dute, eskolako 

ortua irakaspen hauetarako hurbileko baliabide modura erabiliz, konposta eginez eta 

sukalde tailerrak antolatuz. Jantoki orduetan, bertako begiraleek elikadura arduratsua eta 

elkarbizitzarako edukiak lantzen dituzte. “Alimentación19” sareko eduki didaktikoak 

euskaratzeko asmotan dabiltza. Eskolaz kanpoko irteera ugari egiten dira eskola 

orduetan, inguruko nekazari, abeltzain, dendariengana…  

 Desazkunderako Hezkuntzari ekarpenak 

 Zurbarango “Eskola bat Trantsizioan” Larrabetzuko eskola-jantokia 

Ingurune 

hurbilean 

garatua 

-Inguruko ingurumenean garatzen dira 

proiektuko ekimen gehienak. Ingurune 

hiritarrean. 

-Inguruneko kideak proiektuaren hezkuntza 

jardueran integratuak daude. Eskolatik 

komunitaterako ekintzetan eta komunitateko 

kideen eskolako parte hartzean. 

-Ingurunean garatzen da ikaskuntza, bertako 

elementuak balioan jarriz. Eskola irekia. Kideak, 

elkarteak, parkea, kaleak… 

-Auzoko parkeetan aisialdi jokoak, Artxandako 

magalean jarduerak, auzoko elkarteekin 

ekimenak: gazte-gunea, Zurbarango auzo elkarte 

eta jai batzordearekin… 

-Lehengaien ekoizpen eta kontsumo lokalak 

energia erabilpen eta kutsadura gutxitu 

produkzio sistema eta garraio laburragatik. 

-Herri mailako ekonomia(nekazari, dendari), 

giza jarduera eta harremanak balioan jartzen ditu 

eta hezkuntza jardueran integratu. 

-Hurbileko ingurune ezaguna erabili eta balioan 

jarri. Inguruko nekazal eremuak, biztanleak, 

errekak, lurra, bizidunak…ikastetxea bera 

ingurunean integratu eta zaindu. 

-Bizipenezko hezkuntza garatu eskola barruan 

eta kanpora begira. Eskola irekia. Aitite/amomak 

eskolako ortuan irakasle, nekazari eta dendaria 

egunerokoan irakasle… 

-Ohiturazko nekazal kultura euskalduna 

berreskuratu. 

Pentsamendu 

kritikoa, balore 

onak eta enpatia 

-Ikasleak aktore eta protagonista izateak euren 

ikaskuntzan, hezkuntza kritiko eta eraldatzailea 

indartzen du. 

-Ikaskide eta auzokideekiko begirunezko 

harremanak garatu. Inguruko ingurumenari 

errespetua. 

 

-Kontsumo eredu eta lehengaien ekoizpen 

industrial eta intentsiboaren inguruko 

kritikotasuna eta eredu jasangarrien gaineko 

hausnartze eta erabaki ahalmena garatu. 

-Janari kontsumo egokiak sustatu, komunitateko 

biztanleekiko begirunea eta hurbiltasuna indartu. 

-Kultura, kide eta hurbileko ingurumenarekiko 

harreman estua indartu. 

Kultura 

menperatzailea 

eta garapen 

ereduen salaketa 

-Aurretiaz definitutako oinarri teoriko 

sendoekin. Proiektuko ekimenak hauetan 

funtsatu. Salaketa iraunkorra eredu 

globalizatuei. 

-Elikagaien ekoizpen intentsibo eta urruna, 

aisialdi kultura kontsumista, garraio sistema 

-Kontsumo eredu eta lehengaien ekoizpen 

industrial eta intentsiboaren salaketa. 

Monokultibo handiak, pestizidak, 

transgenikoak… 

-Itxura perfektudun lehengaien iragarkiei 

salaketa. “Tomate biribila, ez da tomatea” 

                                                           
19 Alimentación. Mugarik Gabeko Albaitariek eta ACSUR Segoviak sortutako estatu mailako eskolen sarea. 

Elikadura arduratsu eta landa eremu bizi baten aldeko hezkuntza programa da. 
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kutsatzailea, energiaren jatorri, erabilpen eta 

negozioa, mendebaldeko herrialdeen 

kontsumoaren jaistea… 

Aniztasunaren 

trataera 

-Hezkuntza komunitateko kideen partaidetza 

bultzatu bereizgarriak indartuz. Kultura 

ezberdinetako sukaldaritza eta hizkuntza, nagusi 

eta ikasleen arteko belaunaldi topaketak, adin 

ezberdinetako ume, guraso, langile, 

auzokideekin egindako jarduerak, ofizio, klase 

eta familia eredu ezberdinak balioan jarri eta 

berdintasunezko tratamendua, kide guztien 

abilezia ezberdinak kontuan izan eta baloratu… 

-Komunitateko kideen tratamendu inklusiboa, 

ofizio, jatorri, status…ezberdinen arteko 

harremana indartuz. 

-Ezberdinekin elkarbizitza topaketak, 

amoma/aititeak eskolako ortuan, nekazariak 

ikasgelan…irakasle edo hezitzaileen aniztasuna. 

-Laborantzen aniztasun eta errotazioak duen 

garrantzia nekazal ekosisteman. Produktuen 

itxura ezberdinek duten balioa, landare eta 

fruituen itxura estereotipatuaren aldean. 

Bizitza 

erdigunean eta 

ikuskera 

sistemikoa 

-Zainketaren eremuan lanketa, elikadura 

osasuntsua, familia harremanen garrantzia, 

komunitateko kide nagusien beharra… 

-Zikloen ibilbidea eta ekosistemako elementuen 

garrantzia ortuan eta irteeretan. 

-Materialen erabilpen urria, kontsumo gabeko 

asian, birziklatu baino ez sortuz, objektuen 

berrerabilpena eta elkartrukea, hondakinak 

mozorroetarako… 

-Bizi erritmo geldoen aldeko jarduna. Aisialdian, 

eskola eta irteeretako planteamenduan, 

denboraren balio eta erabilpenean… 

-Lehengaien ekoizpenean aktore ezberdinek 

duten elkar harreman eta dependentzia, 

materiaren zikloa: Landareen haztetik konposta 

egitera. Eguzkia: bizitzaren hasiera modura. Ura, 

erleak, zizareak…elkardependentzia, eurek gabe  

gu ere ez. 

-Gizakion bizirauterako beharrezko dugun landa 

eremu eta elikagaien harremanak lantzea. Inguru 

bizi eta orekatua beharrezkoa. 

-Hondakinen gutxitzea jatorrian. Plastiko gabeko 

sukaldea, jogurta edalontzietan… 

-Ekoizpenetik kontsumora diren kateko lan eta 

kideen balorapena. Zainketa eta elikadura lanak 

ikustarazi, funtzionamendu ekonomiko-

sozialaren ardatz modura. Landare eta 

inguruaren zainketa. 

-Naturako erritmo geldoetara egokitu; jakien 

eboluzioa ikusi, ahal denean eskuratu. 

Komunitate 

izaera 

-Komunitatearen balio eta parte hartzea bilatu 

iraunkorki. Ekimen guztiak komunitatera 

irekiak. 

-Hezkuntza komunitatea, komunitatera begira. 

Aisialdi ekimenak auzoan eta auzokideekin 

garatu, orientazio proban herriko dendari, 

herritar, merkatu, gurasoen parte hartze eta 

ezagutza indartu. Elkartruke azokan auzoa 

informatu eta gonbidatu… 

-Komunitatea ikastetxean integratu. Ortua 

guraso eta auzokideekin eraiki eta mantendu, lan 

egun komunitarioa auzokideen parte hartzea 

eskola txukuntzen eta geroko harreman jaian 

parte hartzen, ahozko-iturrien tailerra auzoko 

nagusi eta kideei ireki, belaunaldi-arteko tertulia 

literarioak.. 

-Komunitateko kide ezberdinen parte 

hartzaileekin lanketa. Komunitate sare, 

antolakuntza eta autogestioa. Guraso, ikasle, 

nekazari, dendari, sukaldari, banatzaile, 

udaletxe… 

-Eragile ezberdinen arteko ekintza kolektiboa da. 

-Komunitateko kideen ezagutza eta esperientziak 

oinarri, inguruari lotutakoak. 

-Hezkuntza komunitateko partaideak 

komunitatera irekiak.. 

-Elkarte-ehundura indartu eragile ezberdinak 

indartuz eta elkarlana sustatuz. Txinpasmendi, 

Gurpide, Hori Bai, hostalariak, udaletxea… 

-Nekazariak laguntzeko eta elikagaien kostua 

gutxitzeko auzolan dinamikak. 
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Iraunkortasun 

ezagutzak 

-Ekimen  denak oinarritzen dira ezagutza 

iraunkorrak hartu eta garatzean. Materia eta 

energia erabilpen gutxitzea duten ekimenak.  

-Sinpletasuna eta bizitze ona bultzatzen dute. 

Elkartrukea, kontsumitze eza, nagusien ezagutza 

iraunkorrak… 

-Zainketetan ekarpena, norbere buruaren 

zainketa, ingurumen hurbilaren zainketa, 

ikastetxearen zainketa kolektiboa… 

-Komunitate identitate eta sarea indartu elkarlan 

eta parte hartzearekin. 

-Bidezko merkataritza, kontsumoa, aisialdia, 

harremanak, baliabide banaketa, gizarte 

egitura…landu. 

-Lurrarekin modu jasangarri eta eraginkorrean 

garatutako nekazaritza sistemak indartu. 

Ingumenarekiko errespetuz eta ziklo naturalen 

oreka mantenduz. 

-Buruaskitasun lokala indartu, elikagaiak ekoitzi 

eta prestatzeko jakintzen zabaltzea. 

-Sinpletasunean eta materia zein energia 

erabilpen urrian errotutako jakintzak bultzatu. 

Biodibertsitatea bultzatu. 

-Komunitateko kideei begirune eta laguntza. 

Justizia sozialaren bultzatzea. 

-Ekitate harremanetan oinarritutako ekonomia 

lokala. 

-Bidezko elikadura osasuntsua bultzatu. 

Elikagaiak hondakin, transgeniko eta hormonez 

askeak. 

-Norberaren burua zaintzeko lanketa. Bizitze 

onean oinarrizko diren osasun harremanak. 

Ekintzara 

bideratua eta 

alternatibak 

eraikiz 

-Proiektuak ekimen alternatiba ugariak 

planteatzen ditu. Ekintza da helburuetako bat. 

-Ezaugarri ezberdinetako ekimenek alternatiba 

ereduak eraikitzen dituzte. Bestelako aisialdia 

eredua, kontsumo era, hondakinen kudeaketa, 

bizitze era… 

-Ingurune hurbil eta komunitatearekin 

harremanean eraikitzen dute ezagutza ekintzaren 

bitartez. 

-Proiektua bera, elikadura subiranotasunaren 

egikaritze praktikoa da. Kontsumo eta ekoizte 

ereduei alternatiba. 

-Maila lokaleko landa garapen iraunkorra 

eraikitzen da. 

-Astialdi eta hezkuntza eredu alternatiboaren 

eraikitzea. 

-Umeek ekintza praktiko eta komunitate 

errealitaterekin harremanean ikasi. 

Kolektibotasuna 

eta kooperazioa 

-Ikasleen arteko elkarlan eta kooperazioa 

bultzatzen da ekimenen gauzatzerako. 

-Hezkuntza komunitateko kide ezberdinen 

kooperazioa eskola eta proiektu orokora aurrera 

eramateko. Ikasleak, gurasoak, langileak… 

-Komunitate kide ezberdinen arteko lana eta 

identitate sentimendua elkarlana ekimenetan, lan 

egunetan, aisialdi elkarbanatua… 

-Komunitateko kide ezberdinen arteko laguntza 

eta elkarlanaren ezinbestekotasuna. 

-Elkartasuna indartzen du hurbileko herritar zein 

munduko herritarrekin elikadura justu eta 

arduratsuarekin. 

-Ekimenak ateratzeko lanketa komunitarioa, 

madari batzea, indaben zuritzea, jantoki 

txukuntzea… 

Parte hartzea eta 

erabaki 

ahalmena 

-Guraso elkarteak dinamizatutako proiektua 

bada ere, ikasleak dira ardatza. Parte hartze eta 

erabaki ahalmena dute. Ekimenetan eurek dira 

ekintzaile nagusi eta hauen planifikazioan euren 

iritzia oinarrizkoa da. 

-Hezkuntza komunitatearen erabaki ahalmen eta 

parte hartze osoa jantokiaren kudeaketan. 

-Ikasleen parte hartzea erabakietan ez da 

bultzatzen. Jarduerak eurei begira egin. 

Kulturartekotasu

na 

-Eskola eta komunitatearen osaketa anitza 

kontutan, kultura ezberdinak aintzat hartu eta  

baloratzen dira. Sukaldaritza ikastaroan 

herrialdeetako sukalde motak, hizkuntza 

ezberdinek lekua hartzen dute hizkuntza 

elkartruke ekimenean euskara, arabiarra, 

ingelesa… Ahozko-iturrien lanketan auzoko 

-Ez dago lanketa bereziturik. Datu nahikoa ez. 
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historiaz gain, auzora heldu berrien 

esperientziak… 

Baliabide 

pedagogiko eta 

metodologiko 

ugariak 

-Garrantzia handia ikasleen protagonismo eta 

ekintzari. Hezkuntza planteamendu egituratu 

gabea baina ikaskuntza oinarri. Eraldaketa 

aktore kontsideratu ikasleak. Aisialdi 

ekimenetan, energia ikuskaritzan, 

tailerretan…ekimena haurretan hasi eta amaitzen 

da. 

-Ekintzan, hurbileko ingurunean, aurre-

ezagutzatik abiatua…aprendizaia, baina ez da 

hezkuntza jarduera egituratu eta planifikatu 

baten parte. 

-Baliabide ugari eta anitzak eskura baina asko ez 

dira erabiliak. Askotan, ekintza ekintzagatik, 

balioan jarri gabe jardueren erabilgarritasun 

pedagogikoa. 

-Hurbileko jarduerak, konposta, ortua, sukalde 

tailerra…Jantokia hezkuntza eremu kontsideratu. 

Euskal kultura 

eta hizkuntzaren 

bultzatzailea 

-Lehentasunik gabeko tratamendua. Hizkuntzak 

presentzia puntuala, elkartruke tailerretan, 

zenbait dokumentutan… 

-Ez da kultura eta bertako ezagutzen lanketarik 

egiten. Ez da iraunkortasunerako lanabes 

kontsideratzen. 

-Hizkuntza eta kulturaren ezagutza zein usadioak 

proiektuaren ardatza. 

-Elikadura burujabetza eraiki. Inguruko 

baldintzei iraunkorki lotutako tradiziozko 

ezagutza eta medioen erabilpena. Baserria, 

dolarea, ilargi ardatza, emakumeen papera… 

-Elikadura kulturaren adierazle modura. 

 

5. Ondorioak 

 Desazkunderako Hezkuntzaren egokitasuna aztergai 

Hezkuntza komunitatean garatutako proiektu biek erakutsi digute badela beste modu bat 

ingurumen eta gizarte problematikari aurre egiteko. Jatorri, garapen eta amaiera 

ezberdinekin, biek izan dute zer eskaini. Zurbaranek teorian ondo errotutako proiektu 

baten irakaspenak utzi dizkigu; Larrabetzuk, praktikan indar handiagoa azaldu du. 

“Eskola bat trantsizioan” proiektuak, ariketa teoriko sakona dauka bere aurre lanketa eta 

planifikazioan. Eredu ekonomikoen aldaketa eta bizitza ona izan ditu helburu. Oinarri 

hauekin garatu da eskola berri baterako proposamena eta bertako ekimenen funtsa. 

Ekimen gehienek aurrera egin ez badute ere, hezkuntza eredu berri baterako esperientzia 

aberasgarriak utzi ditu. Bestelako norabidea hartu zuen eskola-jantokiaren proiektuak. 

Ikastetxeko gertaera ezberdinek eragindako beharrizan praktiko batetik abiatu zen. 

Denborarekin garatuz eta sakonduz joan da proiektuaren enbor ideologiko eta teorikoa. 

Hedatua eta sendotua den proiektua da egun. Bi esperientzia uztargarri hauetatik jaso du 

trantsizio sozioekologikorako hezkuntzak: batak teoria eta besteak praktika eskainiko 

du. Biek Desazkunderako Hezkuntzari ekarpen ezberdinak utzi dizkiote: 

a) Hezkuntza komunitate parte hartzaile eta ekintzaile baten beharra. Komunitate 

honetako partaide ezberdinek izan duten gaitasun erabakigarria, elkarlanaren 

bitartez, bestelako eredu bat eraikitzeko. Eskolarekin harremanetan den edozein 

eragile eta norbanakok bere sentitzea eremua. Partaide hauen eskutik, 

errealitatea aldatzeko erabakiak duen garrantzia. Ekintzailetzak, antolakuntzak 

eta autogestioak zuzenduko du ondorengo lana. 

b) Komunitatearekin harremana. Auzo edo herriko gainontzekoei irekitako 

proiektuak izan dira. Norabide bikoitzean garatutako parte hartze eta ikaskuntza. 
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Harreman ireki honekin, ikaskuntza prozesu kolektibo bat garatuko da, 

komunitatea hezkuntzarako komunitate bilakatuz. Komunitateari zuzentzean 

proiektuak, helburu eraldatzailea erakusten dute. Gizarte hurbilaren aldaketa 

bultzatuz eta komunitatearen saretzea sustatuz. 

c) Tokikotasuna praktikan. Proiektu biek azpimarratu dute inguruko baliabideekin 

antolatzeko premia. Buruaskitasun eta auto antolakuntzan printzipioez eraiki 

dira. Tokiko baliabideen bitartez ase dituzte euren beharrizanak. Eredu 

globalizatu baten aurrean, tokiko garapena bilatzen duten hezkuntza proiektuak 

dira. Tokiko ekoizpen, distribuzio eta kontsumoaren alde egingo dutenak. 

d) Ingurune hurbilean garatuak. Proiektuak euren ingurune hurbilean garatu dira, 

ingurune naturalean, kaleetan, parkean, inguruneko biztanleekin, langileekin… 

ingurunearekiko harremanak zabalduz eta ingurumenarekin errespetu eta 

defentsa jarrerak sustatuz. Proiektua inguratzen den ingurumenaren arabera, 

ezberdin integratuko dira honen ezaugarriak. Hau da, ingurumen hurbilaren 

ezaugarri ezberdinak era ezberdinean barneratzen dira landa eremuan garatutako 

proiektuan edo hirigunean garatutakoan. Landa eremuko natura ingurune 

hurbilak eta herri guneko biztanleekiko harreman zuzenek, erraztu egin dute 

natura honekiko eta gizarte hurbil honekiko enpatia eta defentsa jarrera. 

Hirigunean harreman hauek guztiak urrunagokoak dira. Ondorioz, hezkuntza 

eredu berriak kontutan izan beharko ditu ezaugarri berezitu hauek 

eraginkortasuna hobetze aldera. 

e) Administrazioarekin harremana. Ikertutako proiektuek, hezkuntza egitura 

formalarekin harreman ezberdinak izan dituzte. Kasurik onenean, egitura 

horretako norbanakoren baten momentuko laguntzaz eta bestean, 

administrazioaren partetik kontrako jarrera agerikoz. Proiektuek azalarazi duten 

gabezi nagusietako bat, parte hartze ahul hau izan da. Administrazio 

zentralizatuak ez du bere kontroletik kanpo den egitasmoen garapenik nahi. 

Sistemaren balioen kontra doazenean, batez ere. Bere eredu formalean 

integratzeko saiakera egiten du asimilatzeko ahaleginean. Bestetik, 

administrazio harremanak adierazi digu bertako langileen parte hartze eskasa eta 

komunitatearekiko inplikazio eza. Lanaldi itxiari lotutako irakasleak, 

funtzionario izaeran egonkortuak, programa, helburu, azterketa…eta bestelakoen 

erritmo estuei lotutako hezkuntza jardueran preso, herri edo auzotik kanpoko 

langileak izatean harremanen zailtasuna… Hala eta guztiz ere, bi kasuek erakutsi 

dute, egitura formalaren partetik ageriko zailtasun hauen gainetik, posible dela 

bestelako proiekturik eraikitzea. Nahiz eta kontuan izan behar den, 

ikastetxearen, bertako langileen eta irakasleen parte hartzea beharrezkoa dela 

proiektuen garapen integralerako. Batez ere, besteen artean, euskal lurraldeko 

hezkuntza sare publikoa aldaketarako aktore bezala kontsideratzen dugunean. 

f) Ikaste/irakaste-prozesu landu eta planifikatua. Ikertutako proiektuek ez dute 

eskola barruko hezkuntza jarduera osagarririk izan. Ez era planifikatuan 

egindakorik behintzat. Umeen ezagutzen eraikuntza prozesuak diseinatua egon 

behar du, helburu eta mekanismo egokiekin. Praktika eta imitazioa irakaslerik 
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finenak badira ere, komeniko litzateke hezkuntza proiektu berrietako hezkuntza 

jarduerak metodologia eta planifikazio batekin osatzea.  

g) Eskola Agenda 21 programarekin elkarlana. Aipatuak dira programa honen 

gabezia nagusienak, baita programa honek berton dituen baliabide eta praktika 

onak ere. Hezkuntza egitasmo biek dute batak besteari zer eskainia, ondorioz 

bien arteko elkarlanean egin beharko da indar. 

Larrabetzu eta Zurbarango kasuek hezkuntza berri baterako lorratzak utzi dizkigute, bai 

teorian eta bai praktikan. Desazkunderako Hezkuntza baten proposamena osatzen 

lagundu dute eta, bide horretatik, horren balioa egiaztatu. Trantsizio sozioekologikoak 

fundamentu ezberdin batzuetan oinarritutako hezkuntza eredu berri bat behar du. 

Desazkunderako Hezkuntza izan daiteke aukera on bat. Hezkuntza jarduera eta proiektu 

ezberdinek osatutako sare bat izango litzateke. Hauek guztiak, hezkuntza honek 

eskainitako oinarri teoriko eta praktika eredu batzuen babespean egongo lirateke. 

Desazkunderako Hezkuntzaren txapelaren azpian garatutako egitasmoak, bi oinarri 

nagusiren bueltan ehunduko dira: edukiak eta tokiko kudeaketa. 

1) Eduki teoriko eta praktikoak. Hezkuntzaren bitartez errotzen da gure buruetan 

sistema menperatzailearen balore sistema. Hezkuntza horrek sozializazio prozesua 

birpentsatu eta eztabaidatu beharko du. Pentsaera honen kontrako edukiak landuko 

ditu, oinarrian diren mekanismo ekonomiko, politiko eta sozialak agerian utziz.  Eta 

salatu egingo ditu hazkunde mugagabea eta lurreko muga biofisikoak ahazteko 

joera, aldi berean gaitzetsiz egungo gizarte modernoen eta bertako biztanleon 

produkzio eta kontsumo erak. Desazkunderako Hezkuntzak, eredu guzti horien 

gaineko analisi kritikoa egin ahal izateko, estrategia eta lanabesak landuko ditu 

haurren artean. Garapen ereduen salaketa praktikoa egingo du, eta sinpletasunean 

oinarritutako alternatibak eraikiko. Gutxiagorekin hobeto nola bizi daitekeen irakatsi 

eta ideia hori praktikan jarriko duten esperientziak aurrera eramango ditu. 

 

2) Tokiko kudeaketa. Hezkuntza jardueraren eta hau garatzen den eremuen kudeaketa 

komunitatearen partetik egitea. Kudeaketa proposamen honekin, ikastetxe eta 

komunitatearen arteko banaketa ekidin nahi da. Komunitatean integrazioa erraztuko 

litzateke, komunitateak ikastetxearen gaineko erabaki-gaitasuna balu. Beste 

ikastetxe eta hezkuntza jarduera hurbilago eta jasangarriago bat garatuko da ondoko 

neurrien bidez: edukiak edo hauen zati handi bat aukeratzeko eskumena, 

komunitatean integratutako langile eta hezitzaileak aukeratzeko eskumena, 

hezkuntza komunitatearen antolakuntza adosteko eskumena…. Demokrazia, parte 

hartze zuzena eta erabakitzeko eskubidea indartuko dituen ikastetxeen antolakuntza 

eredua bultzatuko litzateke. Komunitatean parte hartze zuzena edukiko lukeen 

hezkuntza komunitate parte hartzaile batez osatua, aldaketa sozial eta kolektiboan 

engaiatuko dena. Azken finean, herri mugimendu izaera eta ezaugarriak izango 

lituzkeen eskola bat eraiki nahiko luke Desazkunderako Hezkuntzak. Bestelako 

gizarte eredu eta baloreen eraikitzaile izango den hezkuntza herritarra. 
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 Ikerketaren mugak eta etorkizuneko azterbideak 

Ikerketa honen garapenean aurkitu den muga bakoitzak etorkizunerako aztergai bati 

zabaldu dizkio ateak. Nagusienak aipatzeko, batetik, kasu analisi kopuru mugatua. 

Hezkuntza eredu berri baten eraikitze prozesu honetan bi kasu aztertu dira. Eredu 

integral eta erabilgarri bat egiteko kasu gehiago aztertzeko beharra ikusi da. 

Definitutako laginketaren irizpideen barruan kokatuta ere, bestelako ezaugarriak bildu 

ditzaketen kasuak ikertzea. Kasu hauek aurkitzeko eta berriak identifikatu nahi badira 

zailtasun batekin egin da topo. Ez dago tankera honetako proiektuak bildu eta 

aurkitzeko inolako erregistro ez datu baserik. Hau da, administrazioaren eskumenetik 

kanpo daudenez, ez dute islarik administrazio egituretan eta ez da hauen gaineko 

informaziorik errazten. Ondorioz, aukerakoak aurkitzeak aurre-lana eskatzen du. 

Bestetik, lagina aukeratzeko irizpideetako batek badakar beste muga bat. Eskola sare 

publikoaren eremura jo dugu proiektu bila. Ikastetxe hauetako askotan, hezkuntza 

administrazioak ingurumen hezkuntzari lotutako nazioarteko programa du abian jarrita. 

Tokiko Agenda 21 da eta hezkuntzari dagokion Eskola Agenda 21 programa. 

Desazkunderako Hezkuntzapean garatutako proiektuek programa hau izango dute 

bidelagun kasu askotan. EA21 programaren ahultasun ideologikoa nabaria bada ere, 

onuragarria litzateke egitasmo bien arteko harremana aztertzea, bien arteko 

uztargarritasun, osagarritasun, harreman edo bateraezintasuna ikertzeko.  

Azkenik, garatu den Desazkunderako Hezkuntza ereduak harremanak ditu hezkuntza 

garatzeko bestelako eredu batzuekin: tokiko harremana eta hezkuntza ardatz dutenekin, 

kultura indigena erresistentea dutenekin, edota ikaste prozesu eraikitzailea planteatzen 

dutenekin. Ondorioz, beste ikergai bide bat zabaltzen da errealitate horien ikerketarekin, 

orriotan proposatutako hezkuntzari egin diezazkion ekarpenak aztertzeko. Bestelako 

hezkuntza errealitate horien artean, honako hauek aipa genitzake: Eskola Zapatista, 

Sumerhill, Place-based Education, Waldorf Eskolak, edo Maiatzeko Plazako Amen eta 

Amonen Eskola, besteak beste. 
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I. ERANSKINA 

ELKARRIZKETETARAKO GIDOIAK 

 Elkarrizketa sakonak 

 

1go elkarrizketa 

 

1) Aurkezpena 

 

a) Ikerketaren aurkezpena 

i) Ikertzailearen aurkezpena eta ibilbidea 

ii) Ikerketaren jatorria eta garapena 

 

b) Ikerketaren helburuak 

i) Hezkuntza berri baten oinarriei hurbilpena 

ii) Elkarrizketaren helburuak 

 

a) Ikerketaren metodologia 

 

2) Datuen bilketa 

 

a) Elkarrizketatuaren datuak 

i) Datu pertsonalak eta harremanetarakoak 

ii) Herri eta eskolarekin harremana 

iii) Proiektuarekin harremana 

 

b) Eskolako datuak 

i) Kuantitatiboak: noiztik,  ikasle kopurua, eredua, langileak,  ikasgelak, 

eraikina… 

ii) Kualitatiboak: hezkuntza komunitate osasuna, eskola/herria, antolakuntza, 

erabakiak… 

 

c) Proiektuko datuak 

i) Jatorria 

ii) Ezaugarriak 

iii) Antolakuntza 

iv) Egoera 

 

2. elkarrizketa 

 

1) Proiektuaren ezaugarri zehatzak 

 

a) Ekimenen nondik norakoak 

b) Ekimenen helburuak 

c) Ekimenen balorazioa eta egoera 

 

2) Proiektuaren oinarriak 

 

a) Oinarri ideologikoak 
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i) Zergatik abian? Zertan oinarritu, zertarako?  

b) Oinarri praktikoak 

i) Zelan antolatu? Erabakiak? 

 

3) Eskolarekin harremana 

 

a) Proiektua/eskola 

b) Proiektua/eskolako langileak 

c) Proiektua/eskolako bestelako egitasmoak 

i) Eskola Agenda 21 

 

4) Hobe bideak 

 

a) Proiektuaren hobekuntzarako bideak? 

b) Etorkizunerako asmoak? 

 

5) Ekarpenak 

 

a) Ikerketari ekarpenik? 

 

6) Bost hitzen usteak jaso 

a) Hazkunde ekonomikoa/ekitatea/bizitza ona/teknologia/hezkuntza 
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II. ERANSKINA 

PROIEKTUETAKO IRUDIAK 

 Zurbarango “eskola bat trantsizioan proiektua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Irudia. Zurbarango Eskola(2015. Iturria:  propioa) 

2. Irudia. Zurbarango GE logotipoa (Iturria: 

www.ampacepzurbaran.blogspot.com) 

3. Irudia. “Zurbarango eskola bat trantsizioan” 

proiektuaren irudia (Iturria: Iñaki Valentín) 
4. Irudia. Aisialdia familiartean ekimena (2011. 

Iturria: Iñaki Valentín) 

5. Irudia. Komunitate lan eguna ekimena. 

(2011. Iturria: Iñaki Valentín) 
6. Irudia. Zurbarango eskola ortua. (2015. Iturria: propioa) 
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 Larrabetzuko eskola-jantokia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Irudia. Larrabetzuko eskola. (2015. Iturria:propioa) 8. Irudia. Larrabetzuko eskola. (2015. Iturria:propioa) 

 

9. Irudia. Larrabetzuko eskolako irudia. 

(Iturria: www.larrabetzukoeskola.org) 

10. Irudia. Guraso Elkartearen irudia. 

(Iturria: Patxi Gaztelumendi) 
11. Irudia. Gurpide elkartearen irudia. 

(Iturria: www.larrabetzukoeskola.org) 

12 eta 13 Irudiak. Eskola-jantokiaren ekimenak eta logotipoa. (Iturria: Patxi Gaztelumendi) 
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14. Irudia. Eskolako jantokia. (2015: Iturria: propioa) 15. Irudia. Gurasoa ikasleekin eskolako ortuan. (2015. Iturria: propioa) 


