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HITZAURREA
Bolonia prozesua abian jartzeak aldaketa nabariak sortu ditu gaur egungo
unibertsitate-sisteman, batez ere metodologiaren eta irakasgaien ebaluazioaren
ikuspegitik. Gure irakasgaia, Hezkuntzaren Teoria eta Historia, ez da geratu
aldaketa prozesu horretatik kanpo. Ikasle-irakasleoi zalantzaz gainezka joan
zaigun lehen ikasturtea gaindituta, Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolan
irakasgai horretaz arduratzen garen irakasleok garbi ikusi dugu hausnarketarako
aukera paregabea eskaintzen digula ikasketa-plan berria plazaratzeak, bai
irakasgaiaren beraren inguruan, baita garatu nahi dugun ikuspegiaren inguruan
ere.
Prestakuntza pedagogikoa da etorkizunean hezkuntza-zereginetan arituko
diren maisu-maistren oinarri nagusietakoa. Hezkuntzaren Teoria eta Historia
irakasgaiak beste garai batzuetako paradigmetara eta ikuspegi pedagogikoetara
hurbilarazten gaitu, bai eta, hartara, egungo hezkuntzaren oinarri teoriko eta
epistemologikoak identifikatzea ahalbidetu ere. Irakasgaiaren garapenak garaian
garaiko pentsamendu pedagogikoa ezagutzen laguntzen du, historian zehar izan
diren mugimendu esanguratsuenak eta egungo hezkuntza praktikan garrantzi
handia hartu dutenak aztertuta.
Alderdi horiei erantzuteko asmoz prestatu dugu esku artean duzun
ikasmaterial hau. Oso garrantzitsua deritzogu ikasle guztiei irakasgaiaren
jarraipen egokia ahalbidetu diezaiekeen eskuliburua eskaintzeari. Beraz, helburu
nagusia da gure ikasleei irakasgaia ulertu eta jarraitzeko prozesuan laguntzea, nola
eskoletara etortzen direnei, hala edozergatik bertaratzeko aukerarik ez dutenei
ere. Bada irakas-taldeko kideok bereziki azpimarratu nahi dugun zerbait:
ikasmaterial hau ez da Hezkuntzaren Teoria eta Historiaren hurbilpen apal bat
baino, oinarrizko ezagutzak eskurarazteko ahalegin xumea; horietan sakondu nahi
duenak jo beza bibliografian eta Interneteko baliabideei buruzko atalean
eskainitako erreferentzietara.
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1. GAIA
Mugimendu pedagogikoekiko hurbilpena

1.1. SARRERA
XVII. mendera arte, mendebalde kristauko hezkuntzaren teoria bakarra eta
uniformea zen; helduek literatura eta artearen bitartez transmititzen zizkieten
beren ezagutzak gazteei, heroien eta sainduen inguruko istorioak kontatuz, horiek
baitziren idealak hobekien ordezkatzen zituzten ereduak. Gazteak, ezagutza horiek
berenganatuta, transmititzen zizkieten helduen antza hartzen saiatzen ziren ahalik
eta gehien. Hartara, hezkuntzaren helburua idealaren bilaketa bihurtuko zen; ez
zen bizitza edo heriotzaren idealik bilatu behar, hori ordurako lortuta baitzegoen
mendeetako esperientziari eta sinesmen erlijiosoei esker.
Beraz, hezkuntza emulazio hutsa zen, helduen eginen imitazioa. Umeen
heziketa maisuek kontatutako istorioen bidez garatzen zen: grekoek heroi
homerikoen abenturak kontatu zizkieten beren haurrei, germaniarrek sagak, eta
kristauek Bibliaren narrazioak erabiltzen zituzten. Ikusten denez, zalantzetarako
lekurik uzten ez zuen mundu itxia zen, ekimen indibidualik batere gabea, ezin zen
aldatu doktrina finkatuan ezarritakorik; finean, mundu itxi horretan, gazteak ez
ziren helduek ordezkatzen zuten ideal garbiekiko mendekoak baino.
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1.2. MUGIMENDU PEDAGOGIKO GARAIKIDEEKIKO HURBILPENA
Eskolaren analisi genealogikora hurbiltzeko nahiak lau eredu historiko aztertzera
eramaten gaitu1: heziketa prezeptorala, etxeko arlora eramana; eskola primitibo
edo aurretradizionala; eskola tradizionalaren zurruntasuna; eta eskola posttradizionala, pedagogia alternatibo eta kritikoen garapena erakusten duena.
Autore frantsesek egin zuten analisi pedagogiko horren planteamendua: Phillippe
Ariès, Michel Foucault…; azkenaren analisia benetan esanguratsua da, eskola
gizarteko botere-harremanen adierazpena dela azpimarratzen baitu.
1.2.1. Heziketa prezeptorala edo etxekoa
Ikasgelaren lehen eredua ez zen, berez, ikasgela, kabinete, bulego, biblioteka,
umearen logela edo etxeko beste edozein espazio baizik; espazio horietan,
prezeptoreak edo tutoreak familiako semeei irakasten zien. Beraz, espazio mota
kontuan hartuta, ezin da irakaskuntza-eredu hori eskola-irakaskuntzatzat hartu;
hortik, bada, irakaskuntza edo heziketa prezeptoral izendapena: hezkuntza
prezeptoralaren eredu indibidualak gaur egun ezagutzen dugun eskola-eredua
garatu eta hedatu arte iraun zuen.
Hezkuntza akademikoa gutxi batzuen esku zegoen artean, gutxi batzuek
zekiten irakurtzen, idazten, eta kulturaren oinarrizkoaren aztarnak; horrek
azaltzen du eredu indibiduala funtzionala izatea. Ezaugarri horiek tarteko,
hezkuntza prezeptorala eredu elitista zen, eta familia dirudunez gain, inork ezin
zien eskaini seme-alabei ikasi ahal izateko luxua. Eredu prezeptoralean, espazioa,
materiala edo baliabideak ez ziren ezinbesteko baldintzak prezeptorearentzat;
diziplina mantentzea ere ez zitzaion zail gertatzen, bere zeregin ia osoa autoritate
moralean eta gaitasun intelektual eta komunikatiboan oinarritzen baitzen.

1

TRILLA, J. (1999): Ensayos sobre la escuela. El espacio social y material de la escuela. Bartzelona:
Laertes.
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1.2.2. Eskola primitiboa edo aurretradizionala
Zenbait autorek kaos-ikasgela edo aurretradizionala esaten diote eredu honi. Adin
desberdinetako ume taldeari aldi berean eta inongo ordenamendurik gabeko
lekuetan irakasteak maisuari eragiten zion lana zuen ezaugarri nagusi eredu
kolektiboaren hastapen honek; izan ere, zailtasun horrek berak ekarri zuen gerora
ikasgelen eta eskolen sorrera, irakaskuntza kolektibo presentzialerako (hau da,
gaur egungo ikasgelen aurrekarietara bertaratzen ziren ikasleentzako) berariaz
prestaturiko guneena. Halako egoera makurrean, pentsatzekoa da errendimendu
akademikoa ez zela oso altua izango, irakaskuntza-metodologia, gainera, eredu
prezeptoraleko berbera baitzen: maisua ez zen gauza aurrean zuen umeari baino
arreta jartzeko, eta, ondorioz, beste haur guztiak nahieran ibiltzen ziren ikasgelan,
zoro moduan, benetako anabasan; hortik datorkio, hain zuzen ere kaos-ikasgela
izena eredu honi.
Comeniok eta XVII., XVIII. eta XIX. mendeetako beste pedagogo batzuek
eskola-ikusmoldea garatu zuten, ondoren XX. mendeko erreformatzaileek eskola
tradizional izendatu zutena, alegia; eskuliburu honetan azterturiko zenbait alderdi
gogorarazi dizkigu Comenioren proposamenak: educare ikuspegiaz ari gara,
zeinetan maisuak jakinduriaren argia ordezkatzen baitzuen (eguzki-izpien
antzera), itzalpean zeudelarik bere eraginpera bildutako guztiak argituz.
Garrantzitsua da ideia hori berreskuratzea, esan dugun bezala eskola
tradizionalaren eredura hurbiltzen gaituelako, non educare ikuspegia oinarri
garrantzitsu bihurtu baitzen, batez ere Eskola Berriaren mugimenduaren aurrean
ikuspegi tradizionala pixkanaka amore ematen hasi zen garaira arte.
1.2.3. Eskola tradizionala
Eskola primitiboaren ordenamendu ezaren eta diziplina arazoen aurrean, gero eta
premia handiagoa zuen bi egoera horiek konpontzeak. Lehenik eta behin, ez zen
egoki ikusten adin desberdineko umeak ikasgelan elkarrekin egotea; ondorioz,
ikasgelako espazioa banatzen hasi zen: 200 eta 300 pertsona bitarteko ikasgelak
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hamar laguneko taldetan banatzen ziren, bakoitzean dekurioi figura izendatzen
zen, eta erromatar eta kartagotarren arteko banaketa egiten zen. Geroago, lerro eta
zutabetan antolatuta, ikasleak gaitasun intelektualaren arabera sailkatzen ziren
bilbe horretan, irakasleak edozein unetan eduki zezan nahi zuen ikaslea topatzeko
aukera.
Foucaultek zioenez, «con la escuela tradicional el aula se convierte en una
máquina de enseñar y disciplinar, en un artilugio de formar individuos dóciles y
útiles»2. Autoreak XVII. eta XVIII. mendeetan hainbat erakundetan (kartzelak,
ospitaleak…) martxan jarri ziren zenbait kontrol-mekanismo aipatu zituen eskola
tradizionalari buruz egin zuen analisian, bai eta horiek zuzenki lotu ere boterearen
lorpenarekin:

espazioaren

antolaketa,

denboraren

kontrola,

edukiak

eta

prozesuak, zaintza hierarkikoa, sariak eta zigorrak, edo azterketak.
Panoptikoaren ideiak zaintza hierarkikoa bideratzeko aukera eman zuen.
Panoptismoa (panoptiko terminoak pan=guztia eta opticon=behatu esan nahi du),
kontrolatu nahi diren pertsonak begiradaren bidez zaintzapean edukitzeko aukera
ematen duen jolas optikoa da. Beste modu batean esanda, panoptismoak gizakia
zaintzea ahalbidetzen du, gizakia bera horretaz kontziente izan gabe: horixe da
panoptikoaren eraginkortasuna, bere maila gorenean. Testuinguru horretan, tresna
panoptiko asko sortu dira eskola tradizionalean, hala nola ikasgelak banatzea,
ezkutuko espazioak debekatzea, ateetan behatxuloak jartzea, komunetako ateak
kontrolatzea, edo maisuak ikasgela une batez utzi behar zuenerako zaintzailearen
figura.
Espazioari dagokionez, eskola-eredu horretan, ikasgela guztiz partzelatzen
zen ikasle bezainbeste zatitan; hartara, galarazi egiten zen desordena eta umeen
mugimendua ikasgelan zehar. Altzairuak estrategikoki paratzen ziren, mahaiak eta
aulkiak erabat ordenatuta eta lerrokatuta. Ikasgela barruko ordenamendu horrek
ahalmena ematen zion maisuari begirada bakar batez umeak egun jakin horretan
bertan ziren edo ez kontrolatzeko, batez ere ume bakoitzak bere lekua zuelako
2

FOUCAULT, M. (1987): Vigilar y castigar. Madril: Siglo XXI.
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ikasgelan. Hainbat irizpide jarraitzen zen lekua esleitzeko: ikasketa-maila,
ikasgelan erakutsitako jarrera, sexua, aprobetxamendua, etab.; higiene-ohiturak
ere izan zitezkeen maisuak ikasleak beragandik gertuago edo urrunago paratzeko
arrazoi.
Ikus daitekeenez, ikasgelak banaketa eta antolaketa gardenak hartu zituen,
guztiz panoptikoak: desagertu egin zen maisuaren begirada oztopa zezakeen
bazter, oztopo edo barrera oro, eta espazio funtzional bihurtu zen, non edukien
transmisioa

era

bertikal

eta

uniformean

garatuko

baitzen,

hau

da,

irakaslearengandik ikasleengana (bertikaltasuna); eta ikasleek, funtsean, gauza
berberak ikasi eta egingo zituzten (uniformetasuna). Beraz, espazioaren banaketa
gako nagusi bihurtu zen, aurreko etapan (eskola primitiboan) nagusi zen nahaste
edo kaos egoera ekiditeko.
Historikoki, eskola tradizionalaren eredua bi oinarri nagusiren ildoan
garatu izan da: logozentrismoa eta magistrozentrismoa. Lehenaren oinarrian
daude ezagutzaren antolaketa, transmisioa eta ebaluazioa; magistrozentrismoak,
antzeko ildotik abiatuta ere, maisuari ematen dio nagusitasuna, hari aitortzen
ezagutza antolatzeko, transmititzeko eta ebaluatzeko gaitasuna. Magistrozentrismo
terminoak (maisua guztiaren erdian) maisuaren eta ikaslearen arteko erlazioa
sintetizatzen du, lehenari kudeaketa kolektiboaren eta eskolako zereginen ardura
emanda; hark aukeratzen, antolatzen eta banatzen ditu umeek berenganatu
beharreko ezagutzak, hura da imitatu eta obeditu beharreko eredu etikoa.
Oinarrizko ezaugarri du eredu horrek diziplina, eta zigorra erabiliko du
eredutik desbideratzen den pertsona ororekin. Maisua boterearen ordezkaria da,
eta eduki, erritmo eta sekuentziak kontrolatzen ditu; irakaskuntza-eredua
norabide bakarrekoa da guztiz. Eskolako denbora goitik behera zehaztuta dago, eta
ikasgela barruko ordutegiak guztiz zurrunak dira.
Logozentrismoa

programaren

garrantziarekin

identifikatzen

da,

irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren oinarri bihurtzen da; helburua irakasgaietan
9

zentratzea da, eta bakoitzaren edukiak diziplina akademikoen arabera antolatuta
eta sekuentziatuta agertzen dira, hezigaiaren garapen psikologikoa kontuan hartu
gabe.
Programari estuki lotuta, testuliburua agertzen da, non ikasleak jakin
beharreko edukiak jasotzen baitira, betiere irakasgaiaren logika jarraituz (eta,
jakina, umearen garapen psikologikoa kontuan hartu gabe) antolatuta eta
graduatuta. Helburuak lortzeko ezinbesteko elementua da eskuliburuaren
errepikapen mimetikoa, eta testuliburuak jasotakoa buruz ikastea hezkuntzajardueraren nahitaezko ondorioa.
Ordenari dagokionez, berdin aplikatzen zaie ikasle guztiei: ume guztiek
irakaskuntza berdinak jasoko dituzte, betiere batez besteko ikasle ideala gogoan
izanda; inolaz ere ez dira kontuan hartzen ume bakoitzaren berezitasun
indibidualak. Beraz, irakaskuntza kolektiboa eskaintzen da, ez indibidualizatua;
umea ezagutzaren jasotzaile huts bihurtzen da. Gaitasun eta behar desberdinei
egokitutako lana bultzatzetik aldenduz, taldea homogeneizatzea da helburua.
Honako taula honek magistrozentrismoaren eta logozentrismoaren ezaugarri
nagusiak ezagutzea ahalbidetzen digu:
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1.1. taula
Magistrozentrismoaren eta logozentrismoaren ezaugarriak
MAGISTROZENTRISMOA
1. Ikasleak paper pasiboa;
ezagutzaren hartzaile huts eta
arauen menpeko, zeinen
taxueran ezin baitu parte hartu.
2. Irakasle ahalguztiduna
(norabide bakarreko
irakaskuntza), berak inposatuko
ditu edukiak, erritmoa eta
transmisioaren sekuentzia;
bakarka egiten du lan, ez taldean
edo lankidetzan.
3. Espazioa eta denbora hertsiki
mugatuta. Antolaketa-unitatea
ikasgela «itxia» da, ordutegi
erabat zurruna.
4. Diziplina errepresiboa,
inposaketan oinarritua.

LOGOZENTRISMOA
1. Ikasgaietan zentratutako
curriculuma, haurren interesei
eta bilakaera psikologikoari men
egiten ez diena. Haurra
ezagutzaren hartzaile hutsa
baino ez da.
2. Pedagogia «kolektiboa», betiere
«batez besteko ikasleei»
zuzendua, ez pertsonalizatua,
ahozkoa eta oroimenean (buruz
ikastean) oinarritua; indarra
edukietan (prozesuen aurrean)
eta emaitzetan (arazoen
ebazpenaren aurrean) jartzen
duena.
3. Ebaluazioa azterketa gisa
ulertua, ez-jarraitua, eta arreta
erantzunean eta ezagutzetan
jartzen duena.

Iturria: egileak

1.2.4. Eskola post-tradizionala
Eskola tradizionaletik post-tradizionalera pasatzeak hezkuntza-ikuspegi aldaketa
esanguratsua ekarri zuen, eta horrek, bere aldetik, nahitaezko aldaketa ugari egin
beharra: magistrozentrismotik paidozentrismora aldatzea, alegia. Hain baieztapen
laburraren atzean prozesu benetan konplexua ezkutatzen da; izan ere, aldaketa
ugari eskatu zituen, betiere umeen beharretan oinarrituta egongo zen hezkuntzaeredua bultzatu asmoz. Trillari jarraituz, azalekoa baino, errotiko aldaketa izan
zen.
Eskola post-tradizionalean, maisuak ikasgelaren eta zereginaren erdigune
izateari utziko dio; espazioaren antolaketak ez du zerikusirik eskola tradizionalean
agertzen zenarekin, eredu berrian ikasleak ikasgelan zehar hara-hona mugituko
11

baitira, eta entzun behar hutsaz gain, beste zeregin asko ere garatuko baitituzte.
Ikasgela hainbat ezagutza-iturri ahalbidetuko dituen material eta baliabidez
hornituko da (esperimentuak egiteko, objektuak manipulatzeko); hartara, ikasgela
laborategi bihurtuko da, eta ikasleak, banaka lan egiteaz gain, taldeka ere arituko
dira (hain zuzen ere, talde-lana bultzatuko da).
Eskola post-tradizionalaren jatorrian, Eskola Berriaren (sakonago jorratuko
dugu aurrerago) jaiotza eta garapena daude. Eskola Berriak joera pedagogiko
berritzaile eta iraultzaile sorta bat ekarri zuen, gehien-gehienak izendatzaile
komun garbi bat partekatuz: eskola tradizionalak ordezkatzen zuen hezkuntzaikuspegiaren kritika, eta bestelako hezkuntza-ikuspegi bat —berritzailea eta
haurrengan zentratua— sustatzeko nahia.
1.2.5. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Eskola inguruko analisi genealogikoa burutu ondoren (lehen-lehenik eskolaplanteamendu

kolektiboaren

aurreko

hezkuntza

prezeptoralaren

joera

indibidualizatua aipatuta), garrantzitsua iruditzen zaigu, hain zuzen ere, hezkuntza
indibidualizatuaren alde jo, eta prezeptorearen3 eta umearen arteko erlazioa
bereziki defendatu zuen autore bat azpimarratzea: Jean Jacques Rousseau.
1.2.5.1. Rousseauren biografia eta ikuspegi soziala
Rousseau 1712an jaio zen Genevan, erlojugile baten familian. Ez zuen hezkuntza
sistematikorik jaso, urte luzez Frantzian eta Suitzan zehar ibili zen; 30 urterekin,
Parisera

iritsi

zen,

eta

garaiko

intelektualtasun

burgesaren

ordezkari

esanguratsuenen gertuko bihurtu zen. Garai hartarako, erabat iraultzaileak ziren
Rousseauren teoriak: lehenik eta behin, boterea herrian kokatu behar zela zioen;
jaun feudalen jabetza baztertu beharra eta soilik jabetza txikiak defenda zitezen
aldarrikatzen zuen.
3

Rousseauk prezeptorearen garrantziaz hitz egin zuen, baina azpimarratzekoa da argi eta garbi
aitaren figura defendatzen zuela haurraren prezeptore hoberen gisa.
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Estamentutan antolatutako Frantzia hartan, nobleziaren atzean bigarren
mailan zegoen apezgoak begitan hartu zituen Rousseauren aldarrikapenek
ordenamenduan eragin zitzaketen ondorioak. Etsai argi eta garbia sumatu zuten
apaizek berez ateoa ez izan arren erlijio ofiziala kritikatzen zuen eta, aldiz,
«sentimenduen erlijio» deitzen zuenaren mendera jokatu beharra aldarrikatzen
zuen Rousseau harengan.
Haren ustez, gizarte modernoak hondatu egin zuen gizakia, usteldu.
Gogoeta horren baitan agertzen da bere planteamenduaren ildo nagusia: umea
zibilizaziotik urrun hezteko beharrean uste zuen irmoki, galdutako gizarte batetik
at, zibilizaziotik urrun. Rousseauk ez zuen langileen semeak hezteko beharrik
ikusten, bizitza bera arduratuko zela defendatzen zuen. Gizarte feudaleko kideak,
aristokratak, horiek bai, horiek berrezi beharrekoak omen. Hori dela eta, familia
aberats bateko semea da Emilio edo Hezkuntzaz liburuaren protagonista; jasotako
heziketaren ondorioz, Emiliok pentsalari aske bihurtu behar luke, bere lanetik bizi
izango dena.
Obraren inguruko lehen aipamena egiteak hezkuntza ikuspegitik obra
garrantzitsuena izan zen hartan sakontzera garamatza. 1762 urtean idatzi zuen;
azpimarratzeko moduko datua da hori, urte berean idatzi baitzuen bere beste obra
nagusia ere: Gizarte-hitzarmena. Horren garrantziari muzin egin nahi gabe, gure
helburua hezkuntza-ikuspegian zentratzea denez, Emilio edo Hezkuntzaz obran
sakonduko dugu.
1.2.5.2. Emilio edo Hezkuntzaz (1762)
Aurreko lerroetan adierazi bezala, umea zibilizaziotik urruntzeko eta naturara
eramateko beharraz dihardu liburuak; heziketa naturarekin bat etorrita garatu
behar dela aldarrikatzen du, natura instrukzioak aldatu ez dituen oinarrizko
prozesuen multzoa dela ulertuta. Printzipio horretan oinarrituz, zurruntasunak
eta diziplinak ordezkatutako irakaskuntza eskolastikoaren kontra agertu zen;
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hezigaiaren nortasuna errespetatzea exijitzen zuen, haren interesa eta nahiak
kontuan hartzea. Horretan datza Rousseauren hezkuntza askearen aldeko
aldarrikapena.
Rousseauk eskola-planteamendua kritikatzen zuen, batez ere eskolak
umearen altxor nagusia ezabatzen zuela jotzen zuelako, jakin-mina alegia. Haren
ustez, umeak eskolan ez zuen jakinzale izan beharrik sentitzen, uneoro esaten
baitzion norbaitek zer eta nola egin behar zuen; ondorioz, galdu egingo zuen jakinmina. Horixe zen Rousseauk ekidin nahi zuena; uneoro gainditu beharreko erronka
txikiak planteatuko zizkion eta jakiteko grina piztuko zion testuinguruan kokatu
nahi zuen Rousseauk haurra, erronkei aurre egitearen bidez ikas zezan. Natura zen
hori lortzeko testuingururik onena; umeak naturaren erronkei aurre egiten ikasi
behar zuen.
Hezitzailearen funtzio gidatzaileari garrantzi handia ematen zion, baina
bere gisara ulertzen zuen paper hori: hezitzaileak arazoen ebazpenean gidatu
behar du hezigaia, haren interesak orientatuz, baina umea horretaz kontziente ez
izateko moduan, zeharkako eragina jaso zezan. Rousseauk umearen askatasuna
aldarrikatzen zuen, umea behartzeak ez zuelakoan fruiturik emango; gainera, ez
zuen inolaz ere heziketa-bidetzat hartzen haurra behartzearena; heziketa naturala
defendatzen eta aldarrikatzen zuen etengabe.
Premisa horietatik abiatuz idatzi zuen Emilio edo Hezkuntzaz, bost ataletan
banatuta (liburu deitu zituen), hezteko era desberdin bat aurkezten digun lana.
Adierazi den bezala, Emilio izeneko mutikoa da liburuaren protagonista, jaiotzetik
ezkontzara eta aitatasunerako bidean bizitzaren lanbidea ikasiko duena. Obra
barruko liburuekin hasita, lehenengo liburuak protagonista jaiotzetik bi urte bete
arteko epea hartzen du, eta gorputz bidezko heziketarekin loturiko alderdiak
azpimarratzen ditu; semearen elikaduraz amak arduratu behar duela defendatzen
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du, eta kritika gogorra egiten dio garai hartan oso zabalduta zegoen inudeen4
sistemari.
Lehen liburu horretan umeak oihaletan estu-estu biltzeko ohitura5 ere
gogor kritikatu zuen Rousseauk: umeen gorputza bendaz biltzen zuten, burua
mugiezinik, besoak gorputzari lotuta, eta hankak zuzen-zuzen. Oso arrunta zen
garai hartan umeei arnasa hartzen apenas uzten zien ohitura bitxi hori, hartara
umeen hezurrak hobeto finkatuko ziren uste guztiz ustelpean; izan ere, hezurdura
ahuldu egiten da modu horretan. Rousseauren kritika umeei mugitzeko askatasuna
guztiz galarazten zien ohituraren krudeltasunaren kontrakoa zen, hartara
naturaren bidea oztopatzen baitzen.
Bigarren liburua Rousseauk arrazoiaren ametsa deitzen duen garaiarekin
lotzen da. Garai horretan umeak ezin du arrazoitu, ezta logikoki pentsatu ere;
horren ondorioz, zeregin nagusia zentzumenak lantzea da. Garai hori bi eta hamabi
urte bitarteko epearekin lotzen da. Rousseauk zentzumenen (entzumena,
dastamena, usaimena...), mugimendu-gaitasunen, hizkuntzaren eta beldurraren
bidezko hezkuntza integralari jartzen dio bereziki arreta, betiere eredu negatiboa
jarraituz; hau da, prezeptorea umea ezagutzara hurbilarazten saiatuko da, baina
egia berak jakinarazi edo argitu gabe, eta, aldi berean, biziorik bereganatzen edo
okerrik egiten galarazteko moduan.
Eredu negatiboak lotura handia dauka umearen askatasunarekin, agindurik
eta zigorrik ez jartzearekin; haurrari zernahi debekatu beharrean, utzi egin behar
4

Inude edo hazama umeari bularra ematen dion eta seme-alabarik ez duen emakumea da.
Historiaurrean ere bazen figura hau, eta ohikoa izan zen XIX. mendera arte, bularra eman ezin
zuten edo nahi ez zuten emakumeen seme-alabei bularra emateko. Inudea hartzeko arrazoiak
fisikoak (esaterako, esne nahikorik ez ematea, haur bat baino gehiago erditu eta guztiak ezin
asetzea) edo sozialak ziren. Edoskitzearen profesionalizazioak beste zeregin batzuetarako aukera
ematen zion amari (esaterako, Erroma klasikoko eliteen artean), baita haurdunaldien arteko
denbora-tartea laburtzekoa ere (izan ere, sistema endokrinoak eragotzi egiten du, normalean,
ugaltzeko gaitasuna, ama bularra ematen ari den bitartean), edo, besterik gabe, goi-mailako klaseen
artean sozialki desegokitzat jotako zereginez askatzekoa.
Emmailloter esaten zaio frantsesez, eta horrela idatzi zuen jatorrizkoan Rousseauk; gaztelaniaz
ere nahikoa molde adierazgarria erabiltzen da: enfajamiento.
5
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zaio gauzak egiten, bai eta ondorioak jasaten ere. Askotan ondorioak negatiboak
izango dira, baina horiek esperimentatuz, umea positiboa ezagutzera iritsi daiteke.
Bigarren etapa hau heziketa fisikoaren eta jolasaren garrantziarena da, betiere oso
argi edukita umea ez dela «tamaina txikiko heldua», ez dela ume baino, ez besterik;
beraz, haurtzaroaren ezaugarriak errespetatu egin beharko dira, ikaskuntza-eredu
abstraktu eta buruz ikastekoei bazter eginez, arrazonamenduetatik aldenduz.
Hirugarren liburuak hamabi eta hamasei urte bitarteko epea hartzen du,
eta espiritu-hezkuntza delakoa jorratzen du. Adin-tarte horretan, pixkanaka pizten
joango da Emiliogan ezagutza konplexuekiko interesa eta jakin-mina: astronomia,
fisika, lanbideak, eta abar. Erantzun beharreko galderen, eta ezagutza teorikoaren
abstrakzio ontzat emango duten esperientzia enpiriko eta erabilgarrien bidea
erabiliko du horretarako. Rousseauren aburuz, iristen ari da Emiliorentzako
lanbidea aukeratzeko unea; bere ustez, hiritar orok izan behar luke lanbidea, ez
horrenbeste arrazoi ekonomikoengatik, sozialengatik baizik, lanbidea ikastea
delako etapa horretan herritar gisa sozializatzeko modurik egokiena.
Hamasei eta hogei urte bitarteko epeari eskaini zion egileak laugarren
liburua, adin-nagusitasunera heltzeko garaiari, non bihotzaren heziketa garatzen
baita, adiskidetasuna, errukia eta beste balio batzuen bidez. Adin horrekin umeak
dagoeneko indartsuak dira fisikoki, testuingurua behatzen ikasi dute eta prest
daude sentimenduen heziketa garatzeko. Liburu horretan, erlijioari buruz ere
aritzen da: erlijio naturala deitzen zuena aldarrikatzen du, errebelazio edo Elizaren
gidaritzara jo beharrik gabe. Elizaren etsaitasuna eragin zion jarrera horrek.
Sexualtasuna ere agertzen da laugarren liburuan, Emiliok bikotekidea bilatu
beharra aitzakia; komeni zaion emaztegaia topatzen lagunduko dio egileak
Emiliori, eta ez emaztegai bikaina edo ideala.
Bosgarren liburuan Rousseauk filosofia politiko orokorraren auziak
berreskuratzen ditu (Gizarte-hitzarmena obraren laburpena tarteko), gizarte
usteldu baten aurrean herritarrek zer-nolako jarrera izan behar duten aztertuz.
Rousseauren erantzunaren arabera, herritar hori (Emiliogan pertsonifikatua) herri
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txikian bizi da, hiri-girotik kanpo, ohiturak eta usadioak egonkorragoak diren
tokian; bere izaera garatzea izango du bizitza honetan zeregin, hau da,
zuzentasunez jokatzea eta familia bat osatzea (Sofiarekin, hura baita egilearen
aburuz Emiliori komeni zaion emaztea). Bizimodu horretara jo aurretik, Emilio
herrialdez herrialde ibili da bidaian, beste pertsona batzuen bizitza eta ohiturak
ezagutu asmoz, hartara, ikuspegi zabal horretatik bizimodu egokiena aukeratzeko.
Ikuspuntu

horretatik,

Sofiarekin

topatzea,

elkargune

erromantikoa

da

Emiliorentzat, baina aldi berean pertsonaren hezkuntza-proiektuaren amaiera:
puntu horretara iritsita, gizona gizartearen partaide osoa izango da, eta praktikan
jarriko du herritar, senar eta aita gisa ikasi duen guztia.
Bosgarren liburu horrek Rousseauk emakumearen inguruan zuen
ikusmoldea ezagutzea ahalbidetzen digu: emakumeak bi paper nagusi dituela
azpimarratzen du, ama eta emazte alegia; emakume xume, fidel eta zintzoa, eta,
neurri handi batean, gizonaren nahiak asetzeko saiakera egin behar du. Alabaina,
Rousseaurekin zuzen jokatzeko, esan behar dugu ideia iraultzailea izan zela bere
garaian gurasoak (oro har) eta amak (bereziki) seme-alaben hezkuntzan inplikatu
beharraren ingurukoa (eta ez, orduan ohi bezala, tutoreak edo irakasle pribatuak).
Emilio edo Hezkuntzaz obra debekatu eta erre egin zen Parisen eta Genevan;
hala ere, izan zuen oihartzunak liburu irakurrienetako bihurtu zuen Europan.
Frantziako Iraultzarekin bat, hezkuntza-sistema nazionalerako inspirazio-iturri
bihurtu zen.
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2. GAIA
Eskola Berria
2.1. SARRERA
Eskola Berria zuzen eta sakonean jorratu baino lehen, hurbilpen kontzeptual eta
teorikoa egitea merezi duelakoan gaude; lehenik eta behin, komenigarria da Eskola
Berria kontzeptua antzeko beste batzuetatik bereiztea (hala nola: Eskola Aktiboa,
Eskola Modernoa edo Eskola Bakarra). Azken horrek izan ezik, besteek hainbat
ezaugarri partekatzen dituzte eta, askotan, badira baliokide elkarren artean. Hala
ere, ondoren aztertuko dugunaren arabera, nahiago dugu Eskola Modernoaren
izendapena gordetzea Ferrer i Guardiak 1901ean Bartzelonan sortu zuen eskola
aipatzeko; era berean, Eskola Bakarra terminoa erabiliko dugu Lehen Hezkuntza
eta Bigarren Hezkuntza bateratzen dituen eskolaz hitz egiteko.
Egia esan, beti dago eskola berriaz hitz egiterik, garai bakoitzean aldiko
erronkei erantzun eta kontzepzio tradizionala gainditu nahi duen eskola-eredua
izendatzeko. Alabaina, esku artean dugun honetan, Eskola Berria terminoak
nabarmendu, bereizi egiten du hezkuntza garaikidearen mugimendu handiena,
XIX. mendearen bukaeran sortua, eta uniformetasunetik ihesi, eskola-eredu
tradizionalari aurre egiteko saiakera ezberdinak barne hartu zituena. Mugimendu
horrek, beraz, arazo pedagogikoak nazioarteko eremura zabaltzea lortu zuen.
Alabaina, aurrekariak izan zituen; hona hemen horien artean nagusiak:
Rousseau, Pestalozzi eta Froëbelen eskutik sorturiko ildo filosofikoa.
Esperimentalismoaren

sorrera

eta

haren

aplikazioa

Gizarte

Zientzietan.
Zientzia

jakin

batzuek

bereganatutako

garrantzia;

tartean,

Paidologiak.
Eskola Berriaren aitzindarien artean —adierazitako hiruez gain—,
aipatzekoak dira Leon Tolstoi errusiarra, Paul Robin frantziarra, Eskola Progresista
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delakoaren aitzindari izan zen John Dewey estatubatuarra; baita Hezkuntza
Funtzionala bultzatu zuen Edouard Claparède, Lanaren Eskola delakoaren
bultzatzaile George Kerschensteiner, Adolphe Ferrière eta Eskola Aktiboa ere. Hala
ere, Eskola Berriaren aitzindari nagusia eta funtsezkoa izendatu beharko bagenu, J.
J. Rousseauri legokioke ohorea.
Izaera pluraleko mugimendu horrek aldaketa ugari izan zituen bere
ibilbidean; horren isla, herrialde bakoitzean eman zitzaion izen ezberdina:
adibidez, Erresuma Batuan New Schools, Frantzian Éducation Nouvelle, Alemanian
Reformpädagogik, eta Estatu Batuetan, berriz, Progressive Education. Italia eta
Espainiari dagokienez, mugimendu horri Eskola Aktibo deitu zitzaion; izena
Adolphe Ferrièrek proposatu zuen. Bistan denez, izen ugari eskola-filosofia
berbera aipatzeko; ez zieten, ordea, metodologia berberari erantzuten, guztien
arteko izendatzaile komuna zen ordura arte tradizionaltzat jotako ereduak
eraldatzeko printzipioak biltzeko gogoa.

2.2. ESKOLA BERRIAREN ZENBAIT EKARPEN
Hona hemen, jarraian, Eskola Berriaren ekarpen nagusiak:
(a) Eskola berritzea. Honako alderdi hauek kritikatzen dituzte
bereziki:
Entziklopedismoa edo eskolak programarekiko erakusten zuen
mendekotasuna. Alegia, klasea eta bizitza kolektiboa antolatu,
ordenatu eta programatzeko, eta eskuliburua antolaketa, ordena eta
programazioaren eredu bihurtzeko joera; umeak ikasi beharreko
guztia eskuliburu horietan jasota zegoen eta, distrakzioa eta
nahasketa ekidite aldera, ez legoke horietatik kanpo bilatzeko ezer.
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Didaktismoa. Eredu tradizionalean instrukzioa azpimarratzen zen
beste ezeren gainetik; ikuspegi berritzaileak hori gogor kritikatu, eta
hezkuntzak instrukzioaren gainetik behar duela uste du.

Formalismoa. Zeinak naturarekiko harremanaren edo ekintzen
aurrean, lehentasuna ematen baitzion irakaslearen hitzari.

Autoritarismoa. Irakaslearen figura instrukzio- eta autoritate-iturri
bihurtzen zuena; alde horretatik, magistrozentrismoak eskola
tradizionalean zuen garrantzia gogoratu behar dugu: maisuaren
nagusitasuna ezartzen zuen, eta zigorra (zela errieta, zela zigor
fisikoa) ikaslearen garapenerako estimulutzat hartzen zen.
(b) Berriztapen metodologikoa. Teknika berrien eta irakaskuntza
metodo

berrien

(aktiboen)

ekarpenarekin.

Printzipio

paidozentrikoak, hezkuntza integraleko eta berreraikitze sozialeko
printzipio nagusiak aplikatzeak aldaketa sakonak eskatzen zizkieten
eskolei; aurrerantzean, instrukzioaren ikuspegi mugatua gainditu,
eta hezkuntza-zereginetan aritzeko leku gisa ulertu beharko ziren,
horrek esan nahi duen zentzurik zabalenean.
(c) Hezigaia. Umea eta heldua ezberdinak direla jotzen zuen6, bakoitza
bere izaeraren jabe izanik; kontu handiz zaindu beharrekoa da
hezigaiaren
haurtzaroaren

garapen
etapa

ebolutiboaren
bakoitza

aldi

aintzat

bakoitza,
hartuta.

Hau

haren
da,

paidozentrismoa izango zen Eskola Berriaren ardatza, umea
hezkuntza prozesuaren zentrotzat hartzen duen teoria, alegia.

(d) Hezitzailea. Teoria berriaren moldeetan gehien aldatuko zen figura

da; hezkuntza prozesuko figura nagusia izatetik, «hor egotera»
6

Rousseauk berak behin eta berriz errepikatu zuen ideia.
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pasatuko zen, hau da, ikasleekin egon beharko zuen, horiek
zereginen bat garatu bitartean behar duten segurtasuna eduki
dezaten.

2.3. METODOLOGIA
Eskola Berriak aplikatu zuen metodologia jorratzen hasi baino lehen, gogoratu
beharko genuke mugimenduaren ideia pedagogikoak, eskola berrietan ez ezik,
mugimendukoak ez ziren beste eskola askotan ere aplikatu zirela. Printzipio
paidozentrikoek, umearen lan-giroa hobetuko zuten eredu arkitektonikoak
aldatzeaz gain, eskola etxe bihurtzea nahi zuten; garrantzitsua zen umeak eroso
sentitzea, etxean bezala. Eskola Berriaren defendatzaileek eredu tradizionalaren
magistrozentrismo, entziklopedismo eta formalismoarekin zerikusirik gabeko
eredu didaktikoa planteatu zuten.
Egoera horietan, maisua bigarren mailan geratzen zen, baina horrek ez du
esan nahi inolaz ere garrantzia galtzen zuenik; guztiz bestela, maisuak
ikaskuntzaren paper orientatzaile eta motibatzailea jokatuko zuen, eta umea
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren protagonista bihurtuko zen. Testuliburu edo
eskuliburuen erabilerak garrantzia galdu zuen, askotan baita guztiz uzteraino ere;
horien ordez, jarraibide aktiboak bultzatzea bilatzen zen, interesetatik eta
motibazioetatik abiatuta, irakasle eta ikasleen artean edukiak landuko dituen
prozesuari hasiera emanez. Prozesu horretan, ezinbesteko elementua zen
haurtzaroaren garapen psikologikoa.

2.3.1. Planteamendu pedagogiko esanguratsuenak
Adibide esanguratsuenetakoa da Ovide Decroly-k Belgikako bere eskolan (École
de l’Ermitage, Bruselan) garatutako interesguneen teoria; Decrolyk lau
interesgune nagusitan oinarritu zuen hezkuntza prozesua:
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1. Elikatu beharra.
2. Fenomeno klimatologikoetatik (eguratsetik) babestu beharra.
3. Arriskutik babestu beharra.
4. Beste hiru beharrak asetzeko lan egin beharra.
Decrolyri zor zaion beste meritu pedagogiko bat curriculuma globalizatzeko
printzipioa izan zen, hots, hezkuntza-jardueran jorratuko ziren edukiak elkarren
artean erlazionatuta egituratzea.
Garaiko eskoletan garatutako beste esperientzia metodologiko ezagun eta
praktikatuenetakoa

William

Heart

Kilpatrick-ena

da

7

,

zeina

eragin

handienetariko maisu publikoa izan baitzen Estatu Batuetako hezkuntza
progresistaren

mugimenduaren

baitan.

Kilpatrickek

proiektuen

metodoa

proposatu zuen; hala, eskolako jarduera guztia proiektuen inguruan antolatzea
proposatzen zuen. Proiektua komunitateko arazoren batean oinarrituta sortutako
zeregina edo ataza litzateke, ikasleen interesa eta kuriositatea piztu ostean
jorratuko dena, eta –zentzu horretan– ikasleen konpromisoa eskatuko duena.
Oro har, Eskola Berriaren metodoen saiakerak hasierako hezkuntzamailetan egin ziren; ildo horretan, ezinbestekoa da Maria Montessori-k (18701952) Casa dei Bambini izenekoan (Italian sortu zuen haur-eskola ospetsuan)
garatutako lana aipatzea. Montessori planteamendu zientifiko eta arrazionalistan

W. H. Kilpatrick estatubatuarra (1871–1965) maisu graduatu zen Mercer Unibertsitatean. Maisu
lanean hasi zenean, «hezkuntza aktiboaren» inguruko teoriko batzuekiko interesa piztu zitzaion,
hala nola Pestalozzi eta Parkerrekikoa; bi horiengan oinarritu zuen honako teoria hau: «ikaskuntza
hobeto finkatzen da esperientzia esanguratsuen emaitza denean, horrek esperientzia jakin bat
planifikatu, ekoitzi eta ulertzeko prozesuan parte hartzeko aukera ematen diolako ikasleari». John
Dewey ezagutu zuenean, Estatu Batuetako hezkuntza-sistema aldatzeko mugimenduarekin bat
egin, eta bertako buruzagi bihurtu zen. 1918an Proiektuen bidezko Metodologiaren Teoria
aurkeztu zuen formalki. Metodoaren funtsa zen ikerkuntza-proiektuak haur eta gazteen interesetan
oinarritu beharraren, eta ikerkuntza-proiektu horiek ikaskuntza prozesuaren erdi-muin
bihurtzearen aldeko ideia. Kilpatricken aburuz, ikaskuntza esanguratsuago bihurtzen du ikasleen
beren interesetatik sortua izateak. Lau fase bereizi zituen proiektuen garapenean (proposamena,
planifikazioa, ekoizpena eta ebaluazioa), eta ikasleek bideratu beharko lituzkete lauak, ez
irakasleek. Ikastetxeek ikasleen indibidualtasuna errespetatzearen alde agertu zen Kilpatrick,
horregatik talde-interesei muzin egin gabe. Oso kritiko agertu zen garai hartan Estatu Batuetan
ospe handia irabazia zuen Montessori metodoarekin.
7
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oinarritu zen, hiru katebegik osatutako katearen arabera (ordena-autonomiaautodiziplina), eta azken asmoa nork bere jarduera bultza zezan sustatzea zen.
Helburua umeei txikitatik beren buruak eta ingurua zaintzen ikasten laguntzea
zen, horrela bakarrik lortuko baitzuten askatasun pertsonala.
Lan-giroa eta horren antolakuntza ezinbestekoa da Maria Montessoriren
planteamenduan. Gorago adierazi bezala, ordena zen autodiziplina lortzeko
abiapuntua. Asko zaintzen zen umearen testuingurua egoki antolatzea, beti bere
kasa ikas zezan eta haz zedin bultzatu asmoz, horretarako alderdi sozial,
emozional eta intelektualak garatuta, ordena- eta segurtasun-alorreko beharrei
uneoro erantzunez. Testuinguruaren antolakuntzan, bereziki garrantzitsuak ziren
sinpletasuna, edertasuna eta ordena; espazioek argitsuak eta epelak izan behar
zuten, landarez, musikaz eta liburuz hornituak. Lan-arlotan antolatutako espazioak
ziren, umeen neurriari egokitutako mahaiez eta zereginak lurrean egiteko eremu
zabalez jantziak. Garapen-arloaren araberako materialak apaletan antolatzen
ziren, sistematikoki, eta zailtasun-mailaketa jarraituz.
Egungo ikuspegian, zaila da Maria Montessorik XX. mende hasierako
berriztapen metodologikoan izan zuen eragina ulertzea, egun haren ideia gehienak
oso nabariak eta, neurri batean, sinpleak iruditzen baitzaizkigu. Bere garaian,
ordea, berrikuntza erradikalak izan ziren, sektore kontserbadoreen artean
eztabaida ugari piztu zituztenak.

2.3.2.

Eskola

tradizionalaren

eta

Eskola

Berriaren

arteko

alde

metodologikoak
Analisi metodologikoari buruzko atalarekin bukatzeko, interesgarri deritzogu
Ciriglianok eta Villaverdek egindako sailkapena aztertzeari, eskola tradizionalaren
eta Eskola Berri edo Modernoaren arteko ezberdintasunak azpimarratzen
dituena8:
8

Egileok «Eskola Moderno» esaten diote kontzeptu tradizionala gainditzean sortu den ereduari.
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2.1. taula
Hezkuntza, ikuspegi tradizionalaren eta modernoaren ikuspegian

HEZKUNTZA
Ikuspuntu...
...TRADIZIONALean

...MODERNOan

Gizakia, animalia arrazionala

Gizakia, organismo adimenduna gizarteingurunean
JARDUERA
ESPERIMENTAZIOA
Eskolako jarduera: «ikaskuntza»
Ikasleengan trebetasunak garatzea (eta
horien arabera, irakasleek garatu
beharrekoak egokitzea)
Metodo zientifikoa
DEMOKRAZIA
Helburua, ikasleek ezagun
KULTURA DINAMIKOA
Aurkitu beharreko egia
Lan-saioak
5’, 15’, 30’, 80’ (aldakorra)
Lan-unitateak (arloak)
Eskola aktiboak
Ikastea = arazoak konpontzeko, ebazteko,
gaitasuna
Azterketa: arazoak konpontzeko, ebazteko,
gaitasuna egiaztatzea
Taldea (talde-dinamika)

INTELIGENTZIA (oroimena)
EZAGUTZAK
Eskolako jarduera: «irakaskuntza»
Irakasleengan trebetasunak garatzea
Metodo logikoak
AUTOKRAZIA
Helburua, ikasleek arrotz
KULTURA ESTATIKOA
Berez emandako egia
Lezioak (errepikapena)
45 minutu
Ikasgai elkarren artean isolatuak
Alexandrinismoa
Ikastea: liburuetakoa errepikatzeko
gaitasuna
Azterketa: ezagutzak (oroimenaren bidez)
egiaztatzea
Norbera (indibiduoa)

Iturria: CIRIGLIANO, G. eta VILLAVERDE, A. (1966): Dinámica de grupos y educación.
Buenos Aires: Humanitas.

Beraz, taulak erakusten duen bezala, ikuspuntu tradizionaletik ikuspuntu
modernorako jauziak jarrera aldatzea eskatzen die maisu-maistrei eta ikasleei;
lehenengoek mundu modernoaren aldaketetara egokitzeko gaitasuna erakutsi
behar dute, bigarrenek jarrera aktiboa erakutsi behar dute, ikaskuntza
prozesua egoki gara dadin.
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2.4.

MUGIMENDUAREN

INSTITUZIONALIZAZIOA

ETA

INTERNAZIONALIZAZIOA
Dagoeneko adierazi dugu Eskola Berriaren mugimenduak herrialde-mugak
gainditu zituela hasieratik beretik, eta horrek instituzionalizazio prozesua
garatzeko aukera eman ziola. Cecil Reddie-k Ingalaterran sortu zuen 1889an
mugimenduarekin identifikatu zen lehenengo eskola. Reddieren helburu nagusia
eskola mundu artifiziala izan zedin ekiditea zen; aldiz, umea naturarekin eta
errealitatearekin harremanetan jarriko zuen mundu erreal txiki bat izan zedila
lortu nahi zuen. Bizitzen irakasteko, berezko bizitzadun testuinguru soziala eskaini
behar zuen eskolak.
Lehenengo gunea Ingalaterran kokatu bazen ere, hezkuntza berriak
garapen handia izan zuen sortu eta gutxira Alemanian ere. 1910etik aurrera,
Kerschensteinerek eskola publikoen erabateko erreforma aldarrikatu zuen,
lanaren

eskola

kontzeptuaren

inguruan

birmolda

zitezela

planteatuz.

Erreformatutako eskoletan, lana irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren eta
zereginaren ardatz bihurtu behar zen. Alemaniar eredua imitatuz, 1901. urtean,
lehenengo eskola berriak ireki ziren Italian; tartean, gorago aipatu dugun eta Maria
Montessorik 1907an sortu zuen Casa dei Bambini.
Mugimenduaren instituzionalizazioaren unerik adierazgarrienei begiratuz
gero, 1899an Adolphe Ferrièrek Eskola Berrien Nazioarteko Bulegoa (Bureau
International des Écoles Nouvelles) sortu zuen Genevan (Suitzan). 1912an, Genevan
bertan sortu zen Jean Jacques Rousseau Institutua, non hezkuntzaren alorrean
zeresan handiko hainbat pertsonaiak lan egin baitzuten (Ferrière, Claparède eta
Piaget tartean). Institutuak lau helburu nagusiri erantzun nahi zien:
Mundu osoko pedagogoak trebatzea.
Teoria paidologiko berrien ikerketa laborategia izatea.
Eskola

Berriaren

zentralizatzea.
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inguruko

informazioa

eta

dokumentazioa

Hezkuntza berria sustatzeko propaganda pedagogikoa eskaintzea.
Espainian, Instrukzio Publikoko Ministerioaren sorrerak (1900ean) Eskola
Berriaren mugimendua bultzatzen lagundu zuen; izan ere, sustatzaile nagusiak
Ministerioko funtzionarioak ziren, tartean Lorenzo Luzuriaga eta Antonio
Ballesteros Lehen Hezkuntzako inspektoreak, Rodolfo Tomás Samper Eskola
Normaleko irakaslea, Rosa Sensat eskola-zuzendaria, eta Lehen Hezkuntzako beste
maisu batzuk ere. Irakaskuntza pribatuari dagokionez, azpimarratzekoa da
1876an sortutako Irakaskuntza Erakunde Librearen (ILE, Institución Libre de
Enseñanza) eta Eskola Berria mugimenduaren arteko erlazioa.
Espainiako hezkuntza-egoera berritzeko kezkak maisu ugari bultzatu zituen
Eskola Berriaren ildoko herrialde aitzindariak bisitatzera (Frantzia, Italia eta
Suitza); lehen aipatu ditugun horiek izan ziren interes handiena sorrarazten zuten
irakaskuntza-ikastegiak: Decrolyren L’École de l’Ermitage, Bruselan eta Maison des
Petits eta Jean-Jacques Rousseau Institutua, biak Genevan. Espainiako maisuek
ikastegi horietara egindako bisitez gain, autorerik garrantzitsuenak Espainiara
ekartzeko saiakerak ere egin ziren, bisita horiek maiz klandestinoak izan behar
bazuten ere: Jean Piaget (1929an eta 1930ean), Adolphe Ferrière (1930ean),
Celestin Freinet (1933an), Ovide Decrolyren hainbat jarraitzaile eta, batez ere,
Maria Montessori (bisita ugari 1916 eta 1923 bitartean eta, berriz ere 1934an,
Primo de Riveraren diktadura ostean).

2.5. ESKOLA BERRIAREN PRINTZIPIOAK
Eskola Berriaren nahiak islatzen ziren Hezkuntza Berriaren Nazioarteko Ligaren
zazpi printzipioetan eta Nazioarteko Hezkuntza Bulegoaren (BIE, Bureau
International d'Éducation) hogeita hamarretan:
Hezkuntza Berriaren Nazioarteko Ligaren zazpi printzipioak:
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1. Edozein hezkuntza-prozesuren helburu nagusia umea prestatzea
da, bere bizian espiritua (gogoa) nagusitu dakion. Hezitzaileak hartzen
duen ikuspegia edozein izanda ere, hezkuntzak espirituzko energia hori
kontserbatu eta areagotu egin behar du umeagan.
2. Umearen

banakotasuna

errespetatu

behar

du,

haurraren

indibidualtasuna. Banakotasuna gara daiteke, soilik, umeagan dauden
ahalmen espiritualak askatzen dituen diziplinaren bitartez.
3. Ikasketek eta, oro har, bizitzaren ikaskuntzek umearen berezko eta
sortzetiko interesak hartu behar ditu kontuan; hau da, berez
ateratzen zaizkion, eta eskulanen, lan intelektual, estetiko, sozial eta
bestelakoen bidez adieraziko dituenak.
4. Adin bakoitzak bere izaera dauka. Horren ondorioz, umeek berek
antolatu behar dituzte diziplina pertsonal eta kolektiboak, betiere
irakasleen laguntzaz; diziplina mota horiek erantzukizun indibidual eta
sozialen sentimendua indartzera jo behar dute.
5. Hezkuntzak ez du konpetentzia edo lehiakidetasun egoistaren
beharrik; desagertu egin behar du horrek eta, trukean, elkarren arteko
kooperazioa jorratu.
6. Ligak aldarrikatutako hezkidetza-ereduak (instrukzioa eta elkarrekin
egindako hezkidetza, biak esan nahi baitira) bazter uzten du sexu biei
tratu berbera ematea; sexu bakoitzak besteagan eragin osasuntsua
eragiteko moduko lankidetza eskatzen du.
7. Hezkuntza Berriak, umeengan beste pertsonekiko, bere nazioarekiko
eta

gizateriarekiko

eginbeharrak

betetzeko

gai

den

hiritarra

prestatzeaz gain, giza duintasunaz kontziente denaren gizatasuna ere
landuko du.
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Zazpi printzipio horiez gain, azpimarratzekoak dira Nazioarteko Hezkuntza
Bulegoak ezarritako hogeita hamar printzipioak:

a. Antolakuntza:
 Eskola Berria pedagogia praktikorako laborategia da.
 Barnetegia da.
 Landa-giroan kokatzen da, ez hirian.
 Ikasleak etxe bananduetan biltzen ditu.
 Sexuen hezkidetza sustatzen du.

b. Bizitza fisikoa:
 Eskola Berriak eskulanak bultzatzen ditu.
 Garrantzi handia emate die zurgintzari, nekazaritzari eta
animalien zaintzari.
 Umeengan lan askea estimulatzen du.
 Gorputzaren lanketa sustatzen du, gimnasia naturalaren bidez.
 Oinezko zein bizikleta bidezko txangoak bultzatzen ditu, kanpindendarekin.

c. Bizitza intelektuala:
 Eskola Berriaren ikuspegian, judizio eta arrazoiaren
lanketarekin lotzen da oinarrizko kultura.
 Espezializazioa ere gehitzen dio oinarrizko kulturari.
 Irakaskuntza esperientzian oinarritzen du.
 Umearen zeregin pertsonala bultzatzen du.
 Umearen berezko interesetan oinarritzen du programa.

d. Ikasketen antolakuntza:
 Eskola Berriak lan indibidualaren metodoetara jotzen du.
 Eskola Berriak lan kolektiboaren metodoetara jotzen du.
 Irakaskuntza antolatua ez da goizez baino jorratzen.
28

 Materia gutxi ikasten dira eguneko.
 Materia gutxi ikasten dira hilabeteko edo hiruhilabeteko.
e. Hezkuntza soziala:
 Zenbait kasutan, Eskola Berriak eskola-errepublika osatzen du.
 Arduradunak aukeratu egiten dira.
 Kargu sozialen ardura banatu egiten da ikasleen artean.
 Sariak (zehapen positiboak) erabiltzen dira.
 Zigorrak (zehapen negatiboak) erabiltzen dira.

f. Hezkuntza artistikoa eta morala:
 Eskola Berriak emulazioa erabiltzen du.
 Edertasun bilatzen du.
 Musika kolektiboa bultzatzen du.
 Kontzientzia morala hezten du.
 Arrazoi praktikoa hezten du.
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3. GAIA
Hezkuntza-mugimendu antiautoritarioak

3.1. SARRERA
XX. mendean zehar hezkuntza-korronte ugari sortu dira, eta horietako askok
askatasuna jo dute hezkuntzaren ardatz, nola ikuspegi teorikoan, hala praktikoan
ere. Askatasun hori ezin dugu kontzeptu abstraktu gisa ulertu, gizaki, talde edo
kolektibitateen gainean erabilitako autoritarismoaren 9 aurkako erantzun gisa
baizik, halako moldez, non ikuspegi pedagogiko batetik abiatuta, askatasuna –
indibiduala eta kolektiboa– hezkuntzaren helburu nagusi bihurtu baitzen, eta
horrek,

bere

aldetik,

eskola

barruko

eta

kanpoko

botere-egiturak

desagerrarazteko, eta bestelako antolakuntza-eredu batekin ordezkatzeko asmoa
piztu zuen. Pentsamolde horiek nabarmen birbalioetsi zuten indibidualtasuna, eta
horrek hezkuntza-harremanak birplanteatzea eskatzen du.
Hainbat eskola-eredu sortu izan dira ildo horretan, esaterako «pedagogia
libertarioa»

(eskola

anarkistei

emandako

izendapena),

«pedagogia

autogestionarioa» (autogestioa hainbat mailatan ager daiteke, baina helburua
gizakiak kontzientzia eta erabakitzeko gaitasuna bereganatzea da), «eskola
askeen mugimendua» (askatasun indibidualean oinarria zuten eskolak) eta
«eskola

alternatiboak»

(nola

edo

hala

hezkuntza-sistema

nazionalen

planteamenduei kontra egiten zietenak).
Mugimendu horretako aitzindari eta izen adierazgarrienak Leon Tolstoi
errusiarra, Paul Robin frantziarra eta Ferrer i Guardia espainiarra izan dira.
Mugimenduaren hedapen prozesuan bi etapa nagusi bereizten dira: lehena, Lehen
9

Oro har, autoritatearen abusutzat jotzen da autoritarismoa. Atal honetan aztertuko ditugun joerek
autoritarismoaren aurka jotzea dute ezaugarri; alabaina, anarkistez edo libertarioez aritzean,
abusua baino, autoritatearen ideiaren beraren kontrako joera ager daiteke, atzean duen ildo
ideologikoaren haritik.
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Mundu Gerraren (1914-1918) eta Bigarrenaren (1939-1945) artean kokatu behar
da; bigarrena, berriz, XX. mendeko 60ko hamarkadatik aurrera garatzen da.
60ko hamarkadan, gizartea, oro har –baina gazteria oso bereziki–,
hezkuntzan nagusi ziren planteamenduekiko desadostasuna erakusten hasi zen.
Gazteek autoritatearen kontzeptuaren eta arau errepresiboen aurkako jarrera
garbia agertu zuten; 1968ko maiatza frantsesa izan zen ikasleen protestaldijoeraren adibide nabariena: ikasle frantziarrek garaiko gizarte-gorabeherekiko
desadostasuna erakutsi zuten argi eta garbi Sorbona Unibertsitateko hormetako
pintadetan, beren aldarrikapenen bozgorailu bihurtuta: «Alienazioaren gizarteak
desagertu egin behar du historiatik», «Mundu berri eta originala sortzen ari gara»,
«Irudimena da boterea eskuratzeko gakoa», «Nagusiak zure beharra du, zuk ez
duzu haren beharrik», «Debekaturik debekatzea», «Ahaztu ezazu ikasi duzuen
guztia, has zaitez ametsetan», «Izan gaitezen errealista, eska dezagun ezinezkoa».
Gizartea aldatzeko saioen testuinguru hartan, hezkuntzak leku nagusia
eduki behar zuen, mugimendu iraultzaileak orduko hezkuntza-sistemaren aldaketa
sakona lortu nahi baitzuen; asmo horrekin berreskuratu ziren mende hasierako
korronte antiautoritarioak, hala nola Summerhill eskola edo Freinet mugimendua.
Hortik aurrera, Estatu Batuetan garatzen hasiak ziren talde-dinamiken inguruan
kokatu zen korronte antiautoritario horietako askoren oinarri teorikoa.
Ildo horretan kokatzen da Carl Rogersen zuzendaritza ezaren aldeko
korrontea (ez-direktibotasuna ere esaten zaio). Rogersek hezkuntzak gizakien
autoerrealizazio osoa bilatu behar zuela azpimarratu zuen, norberaren
autodeterminazioa, eta hori soilik lor zitekeela ikaslea bere ikaskuntza
prozesuaren arduradun bihurtuz. Etengabe aldatzen ari zen gizarte batean,
irakaslea ezin zen mugatu edukien transmititzaile hutsa izatera; ikasleari
askatasunaren bila lagundu behar lioke, ikaskuntzaren bitartez. Hartara, ikaslea
zentzu kritikodun, ekimentsu, arduratsu, autonomiadun eta arazoak ebazteko
gaitasuna duen pertsona bihurtuko da.
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3.2.

NOLA

ULERTU

MUGIMENDU

ANTIAUTORITARIOA

PEDAGOGIAREN BAITAN?
Abiapuntutzat autoritarismoa edozein autoritate motarekiko mendetasunean
oinarritzen

den

sistema

dela

ulertuta,

planteamendu

antiautoritarioak

proposatzen du inork ez duela eskubiderik besteak menderatzeko edota besteei
agindurik emateko; horren arabera, inork ez dio obedientziarik zor goitik
inposaturiko diziplinari. Hezkuntzaren alorrean aplikatzen badugu, irakaskuntza
antiautoritariotzat definitzen da gizakiei autoritatearen mende makurtzeko
mekanismoak

gainditzeko

ikaskuntzaren

helburu

bideak

nagusia

eskaintzen

beldurra,

dizkien

errua,

hura.

asaldura

Horrelako
eta

gizakia

mendekotasun-egoerara makurraraz dezakeen beste edozein arrazoi ekiditea da;
aitzitik, elkarren arteko laguntza eta irizpide pertsonala sustatzen ditu.
Hala ere, baita esparru honetan ere, kontraesanak sortu izan dira; izan ere,
aldeak daude teoriaren eta praktikaren artean. Hortaz, horrelako eredua
abiarazteko, antzeko ezaugarridun testuinguru soziala behar litzateke beste ezeren
aurretik, testuinguru sozial antiautoritarioa, alegia, non elkartasuna izan beharko
bailitzateke harreman pertsonalen ardatza. Bistan da, beraz, hezkuntzaren arlotik
harago zihoala mugimendu antiautoritarioa; eraldaketa soziala aldarrikatzen zuen,
horren ondorioek hezkuntza-sisteman ere isla izan zezaten. Kontuan hartu behar
da korronte antiautoritarioaren filosofia, hezkuntza-sistemaren eduki edo
metodoekiko kritikan baino, jarrerekikoetan oinarritzen zela. Hori dela eta,
azkenik, korronte horren proposamena irakaslearen jarrera-aldaketan oinarritzen
zen, horren eraginez eskola erakundea bera ere aldatuko litzatekeelakoan, erlazio
eta alternatiba berriak sortzeko aukerak ere piztuz.

3.3. JOERA ANTIAUTORITARIO NAGUSIAK
Hurrengo orrialdeetan landuko ditugun autoritatearen kontrako joera eta egile
nabarmenenen panoramika eskaini nahi dugu:
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3.3.1. Tolstoi eta Yasnaia Poliana eskola
Leon Tolstoi Errusian jaio zen (1828-1910), Yasnaia Poliana izeneko gurasoen
finkan. Familia noblean jaiota, hezkuntza zaindua jaso zuen, gaztetatik izan zuen
kultura frantziar eta alemaniarrarekin harremana. 1857an Europan zehar bidaiatu
zuen, Mendebaldeko kultura ezagutzeko asmoz; herrialdez herrialde ibili zen,
bakoitzeko hezkuntza-joerak ezagutzeko jakin-min handiz: erabilitako metodoak,
erakundeak, antolakuntza, etab. Bidaia horretan atera zituen ondorioak ez ziren
bere gustukoak izan, nahiko atsekabetuta itzuli zen etxera; Pestalozziren eskola
eta metodoa izan ziren itxaropena piztu zioten bakarrak.
Lehen bidaia hura burutu ondoren, 1859an, gurasoen finkaren izena zuen
eskola sortu zuen: Yasnaia Poliana. Nekazarien seme-alabei doako hezkuntza
eskaintzen zien, eta bere baliabideekin mantentzen zuen eskola. Eskola 1862.
urtera arte mantendu zen, urte horretan itxi egin baitzen polizia-ikuskapen baten
ondoren; izan ere, Tolstoik bultzatutako askatasun-giroak eta erabilitako metodo
eta berrikuntza pedagogikoek autoritate akademikoen susmoak piztu zituzten.
Eskolarekin batera, izen bereko aldizkaria ere itxi zuten, zeina hezkuntzari
buruzko bere ideien eta eskolako esperientzien berri emateko baliatzen baitzuen.
Gaztelaniazko edizioan La escuela Yasnaia Poliana izeneko obran jaso zituen
bere ekarpen pedagogikoak; horien artean, bereziki garrantzitsua da askatasun
printzipioa

(askatasuna,

bere

osotasunean

ulertuta),

eskolaren

funtzionamenduaren funtsa: ikaslea ez zegoen ezer jakinik eta aurretiaz
ezarritakorik egitera behartuta; klasera joan nahi ez bazuen bere aukera zen eta
guztiz errespetatzen zen. Hautazkoak ziren liburuak, koadernoak eta etxeko lanak;
umea eskolara esku-hutsik joan zitekeen bezala buru-hutsik ere joan zitekeen, ezer
ikasteko beharrik gabe, bezperan ustez ikasitakoa asimilatu beharrik gabe, ez
baitzen bezperan egindakoarekiko kezkarik. Testuinguru horretan, azterketek ez
zuten inongo zentzurik; Tolstoik ikaskuntzarako engainu eta oztopotzat jotzen
zituen.
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Begien bistakoa da, beraz, ikuspegi horrek errotik aldaraziko zuela
irakaslearen funtzioa: ikaslearentzat hautazko baliabide bihurtuko zen, haurrak
berak erabakiko zuen eskolara joan ala ez, baita irakasleari entzun ala ez ere.
Erronka handia irakaslearentzat, jakina, umearen interesa pizten asmatu behar
baitzuen, baina eskola publikoak ezarritako inposaketarik gabe. Eskola-diziplinak
garrantzi handia hartu zuen testuinguru horretan. Tolstoiren araberako
diziplinaren ikuspegian, desordenatik ordena sortzen da; izan ere, desordenari
ordena libre deitu zion, eta, ordena lortzera daraman prozesu luzearen
abiapuntutzat zuen.
Finean, Yasnaia Poliana eskolaren sortzaileak askatasuna, indibidualtasuna
eta desordenatik eratorritako ordenarekiko (indarkeriarik eta kanpoko eskuhartzerik gabe sortuarekiko) begirunea defendatu zituen; betiere, prozesu
bakoitza modu desberdinez eta eragile desberdinek eraman behar zuten: familiari
heztea legokioke, eta eskolari irakastea.
3.3.2. Robin eta hezkuntza integrala
Paul Robin Toulon-en (Frantzian) jaio zen 1837an, familia burges eta katoliko
batean. Goi Mailako Eskola Normalean ikasketak burutu ostean, eta irakasle
lanetan hastearekin batera, giro sozialistetan nahastu zen; batez ere, Langileen
Nazioarteko Erakundea sindikatuan militante izateagatik egon zen atxiloturik
Pariseko hainbat kartzelatan, harik eta Marxek babestu eta Internazional
Sozialistaren Kontseilu Nagusian sartzeko aukera eman zion arte. Londresen urte
batzuk eman zituen, baina bere grina Frantziara itzuli eta hezkuntza-zereginetan
aritzea zen… nahiz eta, garaiko ikusmoldeak oztopo ugari jartzen zizkion: eztei
zibilaren bidez ezkontzeak eta bataiatu gabeko hiru seme-alaba edukitzeak ez zion
batere lagunduko horrenbeste desio zuena betetzen.
Azkenik, 1870eko hamarkadan Frantziara itzuli zen, eta hezkuntzara
bideratu zituen bere ahalegin guztiak; hezkuntza integral, arrazional eta mistoa
proposatu zuen, iraultza anarkistak aurrera egin ahal izateko modu bakartzat.
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1880an, ideologia anarkistan oinarritutako lehen erakunde pedagogikotzat
hartzen den Cempuis udalerriko umezurztegiko zuzendari izendatu zuten, eta
1894. urtera arte aritu zen kargu horretan, non hezkuntza integralaren ideiak
aurrera eramateko aukera izan baitzuen, sexuen hezkidetza oinarri hartuta.
Ondoren egiaztatuko den bezala, bere planteamendu pedagogikoek eragin handia
izan zuten 1901ean Bartzelonan Eskola Modernoa sortu zuen Ferrer i
Guardiarengan.
Cempuiseko bere hezkuntza-jarduera aurrera eramateko, Robinek ez zituen
haurrak hautatu, baizik eta leku ilun eta gordinenetatik erreskatatu zituen: kale
gorritik, inklusa edo tornuko umeen etxeetatik10, etxoletatik, etab. Aurkitu ahal
izan zituen ume alderrai guztiak bildu, eta Cempuiseko umezurztegira eraman
zituen, non higienea eta garbiketa kezka nagusi baitzituzten. Ahal zen guztietan,
eskolak kanpoan ematen ziren, landan, basoan... Eskulanak ezinbestekoak ziren
Cempuisen, Robinek nahitaezko aurretiazko pausotzat baitzituen gerora
lanbideren bat ikasi ahal izateko. Hamabi urterekin, umeak hainbat lantegitatik
pasatzen hasten ziren, horiekin trebatzeko, eta gerora nork bere lanbidea izango
zuena hautatzen laguntzeko. Robinen aburuz, mundua askatzeko giltzarria zen
zientziaren eta lanaren arteko lotura; hezkuntza integralaren oinarria pertsona
orok bere gaitasunek ahalbidetu beste ezagutza zientifiko eta profesional
(teorikoak eta praktikoak) eskuratzea da.
Zehaztasun osoz aurkeztu zuen ikastegian landu beharreko eskolaprograma: heziketa fisikoaren arloan, ariketaren eta atsedenaren artean erlazio
harmonikoa osatzeaz gain, garrantzi handia eman zion higieneari, elikadura ugari
eta anitzean oinarritzeari, hain zuzen, estimulatzaileak eta ardoa baztertzen
zituenean. Hezkuntza intelektualaren alorrean, gaitasun guztiak aldi berean eta
Inklusa edo tornuko umeen etxeak ume abandonatuak hartzen zituzten ongintza-erakundeak
ziren, zeinetan babesa eskaintzen baitzien abandonatutako umeei. Inklusa edo tornua erakunde
horietan aurki zitekeen tresna zen, umea abandonatzeko prozesuak sor zezakeen egoera
traumatikoa neurri batean ekiditen zuena. Tornua zen buelta ematen zuen atetxo modukoa;
horretan umea utziz eta tornuari buelta emanez gero, umea erakunde barruan geratuko zela
ziurtatzen zen. Gaur egun hiri edo herri askotan aurki daiteke Tornu izeneko kaleren bat; esate
baterako, Gasteizko alde zaharrean.
10
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orekaz garatzeari jartzen dio arreta, bat bakarra ere baztertu gabe: asimilatu eta
ekoiztekoa, zientifiko eta artistikoak, jakin-mina, zentzu ona, oroimena, irudimena,
edertasuna, etab.
Eskola laikoaren etsaien jomuga primerako bihurtu zen halako ikastegia,
luze gabe: 1881ean hasi ziren Robinen eta haren ikastegiaren kontrako kanpainak,
bata bestearen ondotik, moralik gabeko hezkuntza, internazionalista eta
kristautasunaren aurkakoa bultzatzen zuela leporatuz. Azkenik, 1894an,
Frantziako Gobernuak itxi egin zuen Cempuis, garai hartan Frantzian debekatuta
zegoen hezkidetza aurrera eramaten zuela argudiatuz. Robinen azken urteak hain
izan ziren gogorrak, non muturreko erabakia hartzera eraman baitzuten.

3.3.3. Ferrer i Guardia eta Eskola Modernoa
3.3.3.1. Ferrer i Guardiaren bizitza
Francesc Ferrer i Guardia (1859-1909) familia katoliko eta monarkiko batean jaio
zen, lur txiki batzuen jabe zen familia batean. 13 urte zituela, aitak Bartzelonara
bidali zuen lanera. Irin-saltzaile zebilela, gaueko eskoletara bidali zuen nagusiak,
15 urterekin. Han izan zituen errepublikanoekin lehen kontaktuak. Francesc
gaztea zen Espainiako I. Errepublika iritsi zenean. Kultura eta ikasteko aukera
gizartean bultzatu nahian, ekintza ugaritan hartu zuen parte. 1883an BartzelonaCerbère tren-lineako txartel-ikuskatzaile hasi zen eta, berehala, garai hartan
Frantzian zegoen Manuel Ruiz Zorrilla errepublikanoaren mezulari bihurtu zen.
1886an Madrilen Errepublikaren aldeko matxinadak porrot egin eta gero,
Parisera ihes egin behar izan zuten Francescek, Teresa Sanmartí emazteak eta
haien hiru seme-alabek. Bizirauteko, ardo-saltzaile hasi zen lanean, eta jatetxe
baten jabe izatera iritsi zen. Azkenik, 1889an gaztelania irakasten hasi zen. Bien
bitartean, eta inongo soldatarik irabazi gabe, Ruiz Zorrillaren idazkari jarraitu
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zuen. Parisen igaro zituen urteetan, geroago sortuko zuen Eskola Modernoaren
oinarriak ezartzen hasi zen.
1893an emaztea utzi eta 1899an berriro ezkondu zen, orduko hartan
Leopoldine Bonnard maistra eta pentsalari askearekin. Europan zehar bidaiatzeari
eman zion. Errepublikano sutsu zena anarkismorantz hurbiltzen ari zen. Ernestina
Meunier ikasle ohiak milioi bat franko utzi zizkion herentzian, eta, hamabost urte
Parisen eman ondoren, 1901ean Bartzelonara itzultzeko modua izan zuen, bere
asmoa bideragarria izan zitekeela-eta. Azkenean, ateak ireki zituen Eskola
Modernoak.
1909an atxilotu zuten, Bartzelonako Aste Tragikoan gertatutako zenbait
istiluren errudun izatea leporatuz. Ez zen sekula bere partaidetza frogatu, baina
urte bereko urriaren 13an fusilatu zuten Montjuïc-en. Horrek istilu asko eragin
zituen kaleetan. Nazioartean, Mauraren gobernuak kritika izugarriak pairatu behar
izan zituen, eta horrek guztiak haren aginduaren amaiera bizkortu zuen.
3.3.3.2. Ferrerren Eskola Modernoa
Bartzelonako Bailén kalean zegoen Eskola Modernoaren egoitzarako Ferrerrek
aukeratu zuen lekua. Eskola 1901eko irailaren 8an ireki zuen, 30 ikaslerekin
(hamabi neska eta hamazortzi mutil); 1902ko urtarrilean 70 ikasle zituen, eta 126
inguru 1904an. Azkar zabaldu zen eskolaren eragina eta ospea: 1905ean 147
sukurtsal zituen Eskola Modernoak Bartzelonako probintzian, eta 1908an hamar
ikastegi Bartzelona hiriburuan, guztira 1.000 ikasle; ordurako Espainia osoan
sortu ziren ikastegiak (Madril, Sevilla, Málaga, Granada, Kordoba, Cádiz,
Valentzia...), eta baita atzerrian ere.
Joera

ideologiko

ugarietatik

edan

zuen

Ferrer

i

Guardiak:

errepublikanismoaren ideiak, anarkismoarenak, pentsalari askearen moldeak,
positibismoarenak eta masoneriarenak... Osagai horiek guztiek ideologia
iraultzaile sendoa osatzen lagundu zioten. Proiektu iraultzaile horretatik abiatuz,
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laster ohartu zen iraultza ezin zela arlo politikora eta ekonomikora soilik murriztu,
beharrezkoa zela gizakien iraultza integrala, eta hezkuntza omen zela hori
gauzatzeko bidea. Horretan buru-belarri murgilduta, Eskola Modernoan aplikatu
zuen bere pentsamendu pedagogikoa; 1901 eta 1909 bitartean, Boletín de la
Escuela Moderna argitaratu zuen bertan, autore espainiarren eta atzerritarren
artikulu ugarirekin.
Bere planteamendu pedagogikoek goitik behera hausten zituzten garaiko
Espainiako irakaskuntza tradizionalaren ezaugarriak; Ferrerrek umearen heziketa
integrala lortzea ahalbidetuko zuen hezkuntzaren beharra aldarrikatzen zuen.
Umeak askatasun osoa eduki behar zuen bere gaitasunak garatzeko. Abiapuntu
horretatik, irakaskuntzak arrazionala eta zientifikoa izan behar zuen, fedetik eta
dogmatismo irrazionaletatik ahalik eta urrunen; hau da, irakaskuntza antiklerikal
eta ateoa. Arrazionala eta zientifikoa izateaz gain, irakaskuntzak pertsonen arteko
ezberdintasun oro ezabatzen lagundu beharko luke; horretarako, elkartasuna
litzateke oinarria, eta, bide horretatik, kendu egin zituen sari eta zigorrak, baita
azterketak ere.
Ezberdintasunak ezabatu nahiak gizon eta emakumeei berdintasunez
zuzenduriko irakaskuntza planteamendua dakar nahitaezko ondorio. Ordura
arteko eredu nagusia (tradizionala, hots, liburuetan eta oroimenean –buruz
ikastean–

oinarritzen

naturarekiko

zena)

harremana

eta

alde

batera

utzita,

esperimentazio

jolasa,

praktikoa

eskola-higienea,
sustatuko

zituen

irakaskuntza integrala bultzatu nahi zuen. Ederki azaltzen dira eskola modernoen
ezaugarriak testu honetan:
«El niño es libre, libre incluso de dejar la escuela. El alumno goza
de una amplia libertad de movimiento: va a la pizarra, consulta tal o cual
libro, se abandona a sus ensueños cuando le agrada e incluso sale del aula
cuando siente deseos de hacerlo. Ferrer es partidario de la higiene, de la
educación física y de la natación, a la vez que rechaza las pruebas de
competición y de vanagloria. Impulsa a los chicos a los trabajos manuales,
a la jardinería, a la limpieza, a los trabajos domésticos, a las labores
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manuales, y para él eso es también un medio de situar a ambos sexos a
igual nivel. No hay exámenes, ni castigos ni recompensas»11.
Eskola Modernoa ez zen doakoa, familien egoera ekonomikoari egokitutako
ordainketa-sistema baten bidez eusten zion. Ferrerrek ez zuen sortu nahi ume
txiroei bakarrik zuzendutako eskola bat; oso bestela, ume txiroen eta aberatsen
elkarbizitza ahalbidetuko zuen eskola-eredua bultzatu nahi zuen. Batzuk eta
besteak elkarrekin egoteak haurtzaroaren inozentzia aprobetxatzea ahalbidetzen
zuen, eta horrek berdintasuna sustatzen zuen.
Aurretik azpimarratu den bezala, 1909ko Bartzelonako Aste Tragikoko
gertakari latzek aukera paregabea eman zieten Eskola Modernoaren kontrako
erreakzionarioei, gertakari haien ondorio larriak Ferrerri leporatzeko. Azkenik,
1909ko urriaren 13an fusilatu zuten Ferrer, Montjuïceko gailurrean. Bizitzaren
azken unean, oihu bortitz hauxe egin zuen exekuzio-taldearen aurrean: «Gora
Eskola Modernoa!!»
3.3.4. A. S. Neill eta Summerhill eskola
3.3.4.1. Neillen bizitza
Neill 1883ko urriaren 17an jaio zen Eskoziako Forfar herrixkan. Pedagogia eta
psikiatria ikasketak ere bukatu ondoren, 1921ean Summerhilleko eskolabarnetegia sortu zuen Londresetik 165 kilometrora dagoen Leiston herrian. 5 eta
15 urte bitarteko haurrak hartu zituen bertan. Ordurako, hezkuntzaren teoriko
erradikalaren ospea eman zioten bere liburu eta idatziek. Ordutik aurrera, eskutik
joango dira Neillen eta Summerhillen izenak; benetan nekez uler daiteke bata
bestea gabe. Summerhillen praktikara eraman zuen bere hezkuntzaren ikuspegia
Neillek, eta oso ospetsu bilakatu zen Ingalaterran 1930eko hamarkadan. 1973ko
irailaren 22an hil zen Eskozian bertan, 89 urte zituela. Hori dela eta, emazteak
hartu zuen eskolaren ardura, eta 1985etik aurrera alabak.
11

Ídem, 78.-79. or.
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3.3.4.2. Neill eta Summerhill eskola
Homer Lane psikoanalista iparramerikarrari jarraituz, Neill inposaketa moral eta
erlijiosoen kontra agertu zen, umearentzat kaltegarritzat jotzen baitzituen; aldiz,
umearen askatasunean eta adierazpenean oinarritutako hezkuntza baten alde
agertu zen: sexuala, gorputzezkoa, ludikoa, etab. Neillek hierarkia, familia, erlijio
eta eskola tradizionalaren aurka lerratutako hezkuntza-egitura sortu zuen
Summerhillen, eta bizitzaren, berdintasunaren eta askatasunaren aldekoa.
Summerhill eskola sailkatzean hainbat zalantza ager daitezke, izan ere,
autoritatearen kontrako paradigmaren eta zuzendaritza ezaren erreformismo
erradikalaren artean kokatu daiteke esperientzia. Garrantzitsua da Summerhill
eskolaren ezaugarri adierazgarrienak azpimarratzea:
 Askatasuna. Summerhill eskolaren ardatza askatasuna zen, baina ez
edonolakoa: «norberaren askatasuna ondokoarena hasten den lekuan
amaitzen da». Neillek defendatutako askatasun kontzeptuak asaldatu
egin zuen askatasuna arau ezarekin nahasten zituen hainbat sektore.
Aitzitik, eskolan arau ugari zeuden, baina guzti-guztiak eskolakideek
adostuta.
 Autoerregulazioa eta autogestioa. Neillen

aburuz «bizitzaren

helburua zoriontsua izatea da». Tesi hori izan zen gainerako
printzipioen abiapuntua. Haurra, berez, jaiotzen den unetik, ona,
zintzoa eta zentzuduna da; era berean, bizitzarekiko interes handia
dauka. Beraz, ongizatea eta zoriontasuna izango dira bizitzaren
oinarrizko elementu eta balioak. Hori lortzeko, Neillek askatasunean
eta autoerregulazioan oinarritutako hezkuntza-jarduera eramango
zuen aurrera. «La autorregulación quiere decir comportarse por
voluntad de uno mismo, no en virtud de una fuerza externa; el niño
moldeado por el contrario, carece de voluntad en sí mismo: es una réplica
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de sus padres»12. Neillen ustez, autoerregulazioari esker umeak ez dira
hain erasokor, eta bai, aldiz, tolerante eta askeagoak. Hala ere,
Sumerhillen kasuan, Neillek haur erabat libreez baino erdi-libreez hitz
egiten zuen, hezkuntza-etapa autoritario eta errepresiboa jasan
ondoren iristen baitziren askatasun-egoerara. Baieztapen horretatik
ondorioztatzen da –betiere Neillen planteamendu teorikoan– jaiotzetik
beretik autoerregulazio-giroan hezten direnak direla ume benetan
libreak.
Umeak autoerregulatzen ikasi behar duen eran, ikastaldeak ere
autogobernatzen ikasi behar du, batez ere aintzat hartzen bada
Summerhillen ez dela talde edo komunitatearen gaineko erakunderik
onartzen; haurren komunitateak berak ezartzen ditu arauak, eta hari
dagokio arauok bete daitezen arduratzea.
 Autonomia. «Un niño dotado de autonomía, sin ninguna autoridad
exterior en el ámbito psíquico y somático, aprenderá por si mismo lo que
es bueno y lo que es malo, lo que le conviene y lo que no13».
 «Corazones, no sólo cabezas en la escuela»14. Neillen liburu baten
izenburu horrek (gaztelaniazko bertsioan) ederki islatzen du eskolak
arlo intelektualaz arduratzeko izan duen joera nagusia, arlo afektiboa
eta sentimenduak bigarren mailan utzita. Summerhillen hautazkoak
dira eskola guztiak, ez da gradu akademikorik, ezta kalifikaziorik ere.
Neillen ustez, «el aprendizaje es secundario. Lo esencial es que el niño
adquiera aquellas cualidades que ningún sistema coercitivo puede crear:
una sinceridad decisiva, una actitud hacia la vida independiente y

12

NEILL, A.S. (1973): Hablando sobre Summerhill. Mexiko: Editores Mexicanos Unidos.
Idem.
14 NEILL, A.S. (1975): Corazones, no sólo cabezas en la escuela. Mexiko: Editores Mexicanos Unidos.
13
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constante, un interés por las personas y las cosas que ningún texto o
disciplina puede dar o que, mejor, inhiben»15.

 Zigorra baztertuta. Neillek zioen zigortutako umea gero eta gaiztoago
bihurtzen dela, zigorrak jasaten dituen neurrian barne-gorrotoa
elikatzen baitu. 1921ean, eskola sortu zuenean, arazodun umeentzako
eskola

gisa

iragarri

zen;

baina,

errealitatean,

eskola-sistema

tradizionaletik kanporatutako umeak izan ziren hasiera batean
Summerhillera joan zirenak. Zigorra jasaten ohituta zeuden umeak
ziren eta, hasieran, barne-gorrotoak bideratuta jokatzen zuten; hala ere,
Summerhillen zigorrik jasaten ez zutela ikusi ahala, pixkanaka baztertu
egiten zuten jarrera oldarkoia, eta, horrekin batera, barne-gorrotoa ere
desagertu egiten zitzaien progresiboki. Hala ere, Summerhillen zigorrik
ere bada, baina norbanakoaren edo komunitatearen aurka zerbait egin
denean jartzen dira, eta beti asmo moralaz jantzita.
 Autogobernua edo Haurren Asanbladak. Ez dago Summerhilleko
praktika ulertzerik autogobernuaren ideia ardatz nagusi gisa hartu
gabe. Izan ere, haurrek astean behineko asanbladetan eztabaidatzen
dute Summerhillen dinamika sozialarekin edo talde-bizitzarekin
zerikusirik duen oro. Neillentzat, asanbladek komunitate bizitza
erregulatzen dute: talde-bizitzak testuliburuek baino garrantzi
handiagoa dauka haurraren garapenean. Horrela, asanblada horietan
erabakitzen dira Summerhilleko funtzionamendua erregulatzen duten
arauak. Haur guztiek hartzen dute parte (5-15 urtekoek), eskolako
langileekin batera. Haur eta langile orok dauka boto-eskubidea, eta boto
guztiek balio berbera dute; hau da, Neillen botoak eta sei urteko haur
batenak balio berbera du. Asteroko asanblada horri Summerhilleko
parlamentua deritzo. Modu horretan, haurrak demokraziaren eta
justiziaren espirituan murgilduko dira.

15

Idem.
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 Sexualitatea ezinbesteko ardatza da Neillen hezkuntzaren ikuskeran.
Haurtzaroko joko heterosexualak bizitza sexual osasuntsu eta orekatua
izateko bitarteko egokiena dira, bere ustean. Aitzitik, sexu-heziketa
arrotz eta erreprimitu baten aurka agertuko da.

 Errepresioa-beldurra-erruduntasuna-neurosia.

Azkeneko

hori

ekiditeko, katearen burua ezabatu behar da (errepresioa).
Neillek Summerhill eskola-barnetegian aurrera eramandako esperientzia
azkar asko zabaldu zen Ingalaterra osoan, aldeko eta aurkako ahotsak sorraraziz.
Ereduaren kontrako kritiken ondorioz, ikuskaritza prozesu gogorra gainditu behar
izan zuen ikastegiak; 1949an ikuskatzaileek egindako bisiten ondoriozko
txostenean, eskola-ereduaren aldeko alderdi garrantzitsuak aurki daitezke: «en lo
que se refiere al presente caso, hay que decir que será difícil hallar un conjunto de
chicos y chicas más naturales, abiertos y francos, y que las catástrofes que algunos
podrían haber supuesto como inevitables, no han tenido lugar en Summerhill en
veintiocho años de existencia».
3.3.4.3. Summerhill: gaur egungo egoera
Neill hil ondoren, areagotu egin zen Summerhillen gaineko presioa, eta 1999an
eskola ixteko mehatxua egin zuen garaiko lehen ministro Toni Blairrek,
ikuskatzaileen txostenean agertzen ziren hainbat datu negatibo ikusita.
Txostenaren arabera, kontrolik gabeko eskolaratze-maila aldaberak emaitza
eskasak eragin zizkien 11 eta 16 urte bitarteko ikasle askori irakurketan, idazketan
eta matematiketan; gainera, neska-mutilek maiz erabiltzen zituzten hitz itsusiak.
Aitzitik, ikuskatzaileek aitortzen zuten erabakiak hartzean ikasleek ere parte
hartzeko ohiturak lagundu egiten ziela beren eginbehar eta eskubideak hobeto
ezagutzen.
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Txosteneko kritikek hainbat alderdi hobetzea eskatzen zuten, eta, guztien
gainetik, ikasleak eskoletara joatera behartzea. Orduko Summerhilleko zuzendaria
ez zegoen bere hezkuntza-printzipioei uko egiteko prest; Giza Eskubideen
Europako Auzitegira jotzeko aukera ere pentsatu zuen. Azkenean, 2000. urtean,
Summerhill ixtea ekiditeko hitzarmena sinatu zuten eskolak eta Gobernuak.
Hezkuntzako ministroak onartu egin zuen irakaskuntzaren kalitatea neurtzeko ez
dela modu bakarra eskolara joate-maila aztertzea, eta ikasleek, asanbladan bilduta,
onartu egin zuten aldian-aldian ikuskatuak izatea. Akordio hori benetako
garaipena izan zen, 1990etik hona Summerhillek lau aldiz jaso baitzuen ixteko
mehatxua. 2004an jaso zuten hurrengo inspekzioa eta, ikastegiko webgunearen
arabera (www.summerhillschool.co.uk), 2007an azkenekoa. Beraz, kritika eta
oztopo guztien gainetik, Summerhill eskolak aurrera egitea lortu du.

3.3.5. Rogers eta ez-direktibotasuna
Carl Rogers 1902an jaio zen, sinesmen erlijioso sendoko familia batean; bere
hitzetan, kutsu etiko eta erlijioso zorrotz eta estuko giroan eman zuen haurtzaroa.
Batxilergoko hirugarren urtean zelarik, Txinan egitekoa zen Munduko Kristau
Federazioaren Biltzarrean parte hartzeko hautatua izan zen, Estatu Batuetako
hamabi ikaslek osatutako ordezkaritzako kide gisa. Sei hilabetez luzatu zen
esperientzia hark begiak ireki zizkion bere erlijioaren eta besteen arteko
ezberdintasunen inguruan. Horren ondorioz, hautsi egin zuen bere gurasoen
dotrinarekin. Psikologia Klinikoa ikasi zuen Columbian, eta doktoregoa lortu zuen
1928an; hiru urte geroago, 1931n, Filosofiako doktoregoa ere lortu zuen.
1940tik aurrera, psikoterapian hasi zen lanean; alor horretan izan zituen
esperientzietan oinarrituta, psikoterapian eta pedagogian egin zuen lanaren
oinarri izango zen ikuspegi filosofiko berezia eta orijinala garatu zuen. Rogersen
eragin nabarmenen artean Rousseauren naturalismoa dago: gizakiaren jaiotzezko
ontasunaren ideia etengabe agertzen da haren teorian, eta haren kontzeptu
garrantzitsuenen jatorrian dago. Horixe da, esaterako, zuzendaritza gabeko
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terapiaren eta ikaskuntzaren oinarria; premisa horretatik abiatuz, Rogersek zioen,
umeari askatasun osoa utziz gero bere garapenerako trabarik jarri gabe, umeak
ikasiko duen guztia egokia eta ona izango dela berarentzat. Horretarako,
ezinbesteko baldintza bat baino ez: batere debekurik edo murrizketarik ez egotea.
Haren ustez, pertsonak ez du baldintza egokienetan haztea besterik behar;
kontua ez litzateke indar horiek garatzea, garatzen uztea baizik. Rogersen aburuz,
berezkoa du gizakiak eguneratu beharra; joera horri esker, gizakia genetikoki
izatera diseinatuta dagoen hura izateko grinaren, bulkadaren mende bizi da.
Zuzendaritza ezaren ikuspegia guztiz harremanetan dago planteamendu horrekin.
Rogersen ez-direktibotasunaren teoriak (bezeroagan edo ikasleagan oinarritutako
teoria ere esaten zaio) bi abiapuntu ezartzen ditu:
a. Bezeroak (pazienteak, ikasleak) bere bizitza era konstruktiboan
maneiatzeko eta bere arazoak konpontzeko gauza izatearen konfiantza.
Uste hori gizakiaren jaiotzezko ontasunaren ondorio zuzena da;
gizakiari ekiteko gaitasuna uzten bazaio, ondo egongo da egiten duena.
Gainera, norbera da bere arazoak bene-benetan ezagut ditzakeen
pertsona bakarra eta, ondorioz, konpon ditzakeen bakarra.
b. Bestalde, ez-direktibotasun oro (irakaskuntza, ordena, agindua, etab.)
kaltegarri gerta daiteke gizakiaren garapenerako, bere «hazkunde
pertsonala» saihestu dezakeelako. Beste era batera esanda, umeari ez
zaio esan behar zer egin behar duen. Berak egingo du nahi duena,
sentitzen duena, eta hori ondo egongo da. Ez aitak, ez maisuak, ezta
terapeutak ere, ezin dute umearen jokamoldea zuzendu, hura «erraztu»
baino ez, hots, hura gara dadin beharrezko baldintzak ipini baino ez.
Aurretik azpimarratutakoaren arabera, garbi ikusten da gurasoen funtzioak
aldatu egin behar lukeela: «seme-alabak heztea» ideiaren ordez, «seme-alabekin
harremanetan jartzea» aldarrikatzen duena sustatu beharko litzateke. Hain ohiko
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dugun «nire/gure seme-alaba/k» ideia bera ere aldatu egin beharko litzateke,
gurasoak ez baitira seme-alaben «jabe», beren guraso baino ez.
Irakasleen funtzioak ere aldakorra eta malgua izan behar du, baina, batez
ere, ez du zuzentzailea izan behar: taldean onarpen-giroa sortu behar du, ikasleak
diren bezala onartu, elkarren artean onartzen lagundu, ikasleen eskakizunari
erantzunez ikasteko bideak eskaini...; beraz, ikasleek nahi dutenean erabiltzeko
eskura luketen baliabide gisa ulertu beharko litzateke irakaslea, taldeko beste
partaide bat. Rogersen planteamendu pedagogikoak kritika ugari jaso ditu
pedagogia tradizionalaren aldetik, umeen garapena oso egoera primitiboan uzten
duen salaketapean, egoera horretatik ateratzeko eta bizitza helduari aurre egiteko
beharrezko tresnarik gabe.
3.3.6. Kinderladenak
Ikuspegi antiautoritarioarekin bukatzeko, egoki deritzogu Alemanian 1968tik
aurrera zabaldu zen mugimendu jakin baten berri orriotara ekartzeari:
Kinderladen edo «umeen dendak», hau da, nagusiki Berlinen sortu ziren
haurtzaindegi

modukoak.

1967-1968

inguruan

sortutako

komunetako

(esperientzia politiko edo libertarioak trukatzeko hainbat pertsonaren arteko
bizikidetza-esperientziak) esperientzia jakin batetik sortu ziren.
Aurrerago, artean zaindu beharreko seme-alabak zituzten emakumeak
lanera joan ahal izatea aldarrikatu zuten, mugimendu feministarekin batera.
Esperientzia positiboa izan zen, eta 1974rako 200 haurtzaindegi pribatu baino
gehiago eta 300 ofizial zeuden Berlinen. Luze gabe, Alemaniako beste hiri
batzuetan ere irekiko ziren: Frankfurten, Munichen edo Hanburgon. Hurrengo
urratsa irizpide metodologiko eta egiturazkoak bateratu zituen Zentralrat der
Kinderläden (Haurtzaindegien Komite Zentrala) abian jartzearekin iritsi zen.
Kinderladenek honako helburu hauek bete nahi zituzten:
Umeek berengan konfiantza eta autoezagutza eskura zitzaten lortzea.
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Kritikaren eta erresistentziaren bidez, konformismo hierarkikora
zeraman presio sozialari aurre egitea.
Esperientzia intelektualen eta zentzumenezkoen bitartez, umeen
nahiak inolako murrizketarik gabe asetzen laguntzea.
Honako ezaugarri hauen arabera antolatuko zen sarea:
Askatasunaz gozatzea.
Ikasle kopuru txikia ikasgela bakoitzeko.
Jarduerak koordinatzerakoan maisuen lan-zama kontuan hartzea.
Gurasoak eskolarekin elkarlanean aritzea.
Hala ere, Kinderladenen ezaugarri bereizgarriak azpimarratu beharko
bagenitu, honako hauek aipatuko genituzke:
Gizarte burgesaren aurrean, psikoanalisiaren eta anarkismoaren
eragina.
Umea errepresio orotatik aske hezteko aukera.
Hezkuntza-eredu «berri» bat lortzeko saioa, eragin erlijioso, moral edo
politikoekiko askea; tira, praktikan hori ez zen erabat horrela izan,
hezkuntza-eredu

hori

oinarritik

abiatuta

SDS

ikasle-erakundearen

(Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Alemaniako Ikasle Sozialisten
Alkartasuna, euskaraz) hezkuntza-eredu sozialista sendotzera zuzendua
baitzegoen. 1961ean, joera inkonformistetara jo zuen SDSk, estatuaren eta
bere

erakundeen

autoritarismoaren

erakunde sozial eta

aurrean;

hezkuntza-erakunde,

ekonomiko, eta abarren artean mugimendu

autonomoak sustatu zituen, zeinetan masa sozialek egitura berriak frogatu
ahal izango baitzituzten, gizartea aldatzeko hastapenak izan zitezkeelakoan.
Beraz,

pentsamolde

librea,

pentsamendu

askean

oinarritutako

arrazionalismoa, positibismoa eta eskola eta hezkuntzaren kritika libertarioan
oinarritutako mugimendu antiautoritario edo libertario nagusiak aztertu ditugu.
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Aurretik aztertutako Eskola Berriarekin alderatuz, mugimendu hauen bereizgarri
da alderdi sozialekiko kezka, zeinak, hezkuntza berria, mugimendu burgesaren
erreformismoarekin alderatuta, izaera iraultzailez janzten baitute.
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4. GAIA
Hezkuntza-sistema Espainian

4.1. SARRERA

1760an hasi eta 1808an Independentzia Gerrarekin batera bukatu zen garaian,
aldaketa

demografiko

handiak

izan

ziren

nekazaritzan,

industrian

eta

merkataritzan; eta aldaketa horiek, beren aldetik, gorabehera nabarmenak eragin
zituzten herrialdearen egitura sozialean, eta, jakina, baita hezkuntza-sisteman ere.
Estamentuzko gizarte haren moralaren oinarria estamentu bakoitzak (eta
bakoitzeko orok) Jainkoarekiko, erregearekiko eta komunitatearekiko zor zion
zerbitzua betetzea zen ; hau da, estamentu bakoitzak eta estamentuko kide guztiak
Jainkoari, erregeari eta komunitateari zerbitzu emateko zeuden. Hartara, kleroak
arimak salbatuko zituen, noblezia armen erabileraz arduratuko, eta herri xehea
lanari lotuko zitzaion, nor bere gremioan.
Hori bai, estamentuzko gizarte horren baitan nobleziak pribilegio jakin
batzuk zituen, eta Erresumako lanpostu onenak berentzat izango ziren, esate
baterako, enbaxadak eta Goi Jeneraltza karguak. Testuinguru horretan,
hezkuntzaren papera bigarren mailakoa zen, eta unibertsitatea bigarren
mailakoentzako bide bat baino ez, non Eliza benetako boterea baitzen ikuspuntu
ekonomikotik (lurraren jabetza, hamarrenak eta nekazariengan zuen eragina),
sozialetik (hezkuntza monopolizatzen zuen eta, batez ere, unibertsitatea) eta
politikotik (monarkiaren boterearekin hain zegoen Eliza lehian, non, egile batzuen
aburuz, Elizak Estatuaren barneko beste Estatu bat baitzirudien).
Artean, ezin hezkuntza-sistemari buruz (zentzu hertsian) hitz egin. Izan ere,
hezkuntza Elizaren erabateko kontrolpean zegoen, eta monarkia ez zuen egoera
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horrek asko larritzen, antza. Alabaina, bazen nobleziari zuzendutako oinarrizko
hezkuntza dei genezakeen zerbait, nahiz artean ez oso modu egonkorrean.
Prezeptore edo tutoreek bideratzen zuten hezkuntza molde hori, eta, funtsean,
irakurtzearen eta idaztearen hastapenez arduratzen ziren.

4.2. HEZKUNTZA ILUSTRAZIOAREN GARAIAN
Ilustrazioko hezkuntza-sistema aztertu aurretik, komeni da Espainian ilustratuak
nor ziren zehaztea: Carlos III.aren inguruan bilduriko gutxiengo bat, aristokrata
desinteresatuak, apezpikuak eta goi-kleroa, jakintsuak eta Koroaren ministroak,
ideologikoki Europako Ilustrazioarekin bat egiten bazuten ere, haiekiko alde
nabariak ere bazituztenak. Esate baterako, Espainiako ilustratuen artean nagusi
zen despotismo ilustratua (hau da, pentsaera politiko demokratikoaren eza),
zeinak defendatzen baitzuen herriari, politikan oso garrantzitsua izanagatik, ez
zegokiola hartan parte hartzerik, prestakuntza ezagatik.
Hezkuntzari dagokionez, ilustratuek berebiziko interesa izan zuten
instrukzioaren edukiak berritzeko, zehazki ekonomia, matematika, fisika, natur
zientzia, «hizkuntza bizi» eta abarretakoak. Alabaina, zer pentsatzen zuten lehen
mailako hezkuntzari buruz? Antza, bat zetozen, oro har, alde horretan; hartara,
gizon guztiengana hedatu beharreko hezkuntza orokorraren alde egin zuen
Campomanesek Discurso sobre la educación popular liburuan. Cabarrús-ek, berriz,
Cartas a Jovellanos lanean zioen lehen mailako hezkuntza berdina izan behar zela
biztanle guztientzat, klase sozialak bereizi gabe; are gehiago, ikasle guztiek gela
berean ikasi behar zutela defendatu zuen.
Jovellanosek berak ere ekarpena egin zuen Bases para la formación de un
plan general de instrucción pública lanean, hezkuntzak doan izan behar zuela
biztanle guztientzat esatean. Alabaina, proposamenak aurkako jarrera sendoa izan
zuen aurrean, batez ere elizgizonek bideratua, estamentuzko gizartearen
ordenamendu soziala arriskuan jarriko zuelakoan. Azken finean, hezkuntza
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«betikoentzat» erreserbatu behar zen, nobleziarentzat eta kleroarentzat hain
zuzen ere, ikuspegi horren arabera horiek bailirateke defendatu beharreko
estamentuzko gizartearen zaindariak; beraz, «zer hoberik kultura eza eta
ezjakintasuna baino tronuaren eta aldarearen nagusitasunari eusteko!». Hala ere,
Ilustrazioak erreformarekin jarraitu zuen eta akademiak sortu zituzten,
unibertsitateen hutsune jakin batzuk ase asmoz.
4.2.1. Herriaren Lagunen Elkarte Ekonomikoak
Nabarmentzeko modukoa da Herriaren Lagunen Elkarte Ekonomikoek egindako
lan handia, giza harremanetarako gune pribilegiatuak, monarkiaren gobernuarekin
harreman estudunak. Elkarte horiek probintzietako hiriburuetan jaio ziren,
sarritan tertulietan, non biltzen baitziren herrikideen etorkizuna errotik
hobetzeak nahitaez eskatuko lukeen aldaketa ekonomikoa sustatu beharra sutsuki
sinesten zuten tokiko adituak. Pixkanaka, lagun arteko tertuliek akademia estatusa
irabaztera jo zuten.
Akademia literario edo zientifiko horien ondoan beste elkarte batzuk
azaltzen hasi ziren, tartean elkarte ekonomikoak, zeinen helburu bakarra herriak
aurrera egin zezan lortzeko bideak bilatzea baitzen; horien ezaugarrien artean,
bereziki aipatzea merezi du emaitza praktiko, zehatz eta erabilgarriak lortzeko
izango ziren lan-saioak programatan antolatzen zirela. Akademia eta elkarte
ekonomiko horiek ofizialak ziren sortzez, Erregearen onespena eta laguntza
jasotzen zituztelako; horri esker, izaera oso desberdineko pertsonek egiten zuten
bat elkarte ekonomikoetan, dela jatorri sozialaz, lanbidez, jatorri kulturalaz,
ideologiaz.
Elkarte horien artean ezagunenetakoa Euskalerriaren Adiskideen Elkartea
(gaztelaniaz Real Sociedad Bascongada de Amigos del País) izan zen, Peñafloridako
konde Xabier Maria Munibek sortua, eta hainbat sailetan banatua; esate baterako:
nekazaritza (nekazaritzako edo baso-landaketako teknika berriak sartzeaz
arduratua), abere-ekonomia (abereen epidemiei buruzkoa, besteak beste),
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industria, merkataritza, arkitektura, etxebizitzen eraikuntza arrazionala, eta abar.
Hezkuntzaren arloan ere aritu zen: 1776an behin-behineko eskola bat sortu zuten,
urte batzuk geroago Euskal Errege Mintegi Aberkoi (gaztelaniaz Real Seminario
Patriótico Vascongado) bihurtuko zena; «eskola laiko»aren salaketa leporatzen
zioten, erlijio-irakaskuntzak beste ikastetxe batzuetan zuen pribilegiozko
egoerarik ez izate hutsagatik.

4.3. XIX. ETA XX. MENDEETAKO HEZKUNTZAREN PANORAMIKA
Liberalismo demokratikoaren eskutik, biztanleak herritar bihurtu ziren, basailu
hutsetik haratago; hau da, monarkiaren bidegabekerien aurrean legearen inperioa
egituratzen joan zen, herritar guztien borondatearen emaitza litzatekeen
legearena. Estamentuzko gizartea iraungitzen ari zen, eta haren ordez klasegizartea hasi zen agertzen, non hezkuntzak leku nabarmena hartuko baitzuen; izan
ere, Condorcet-ek zioen bezala: «Cuando la ley ha hecho a todos los hombres iguales,
la única distinción que los separa es la que nace de su educación… El hijo del rico no
será de la misma clase que el del pobre si no les acercamos la misma instrucción16».
Hezkuntzaren garrantziaren jakitun izanik, liberalek IX. Titulua eskaini
zioten 1812ko Konstituzioan, ez soilik Lehen Hezkuntza eta unibertsitatekoa
jorratzeko, baita Bigarren Hezkuntza jorratzeko ere. 1812ko Konstituzioa behin
indarrean jarrita, liberalak hezkuntza-lege berri bat sortzen saiatu ziren; hura
idazteko lana Manuel Quintana olerkariari egokitu zitzaion, eta honako ezaugarri
hauek bildu zituen, besteak beste, bere Quintana Txosten gisa ezagutzen den
hartan:

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (2004). Condorcet: Bosquejo de un cuadro
histórico de los progresos del espíritu humano. ISBN 9788425912818
16
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Beharrezkoa zen hezkuntza zabaldu eta herritar guztiei eskaintzea,
hau da, eskuratzeko moduan dauden ezagutzak eskuraraztea herritar
guztiei (berdintasun printzipioa).
Instrukzioak unibertsala izan behar zuen, herritar guztientzat.
Instrukzioak uniformea izan behar zuen, testuliburu eta metodologia
berdinak denentzat.
Instrukzioak publikoa izan behar zuen, eta ikasle onei, ikasi nahi
zutenei, inongo trabarik ipini gabe.
Ondorioz, instrukzioak doakoa izan behar zuen, eta librea, nork
egokien zeritzon lekuan bilatu behar zukeen ezagutza.
1913ko irailean Gobernuari bidali zitzaion txostena, eta hark Gorteetara
zuzendu zuen, hantxe eztabaidatu zezaten; baina Fernando VII.ak, 1814ko
otsailean bueltatu ostean, galarazi egin zuen eztabaida. Beraz, aurrerabideari ateak
irekiko zizkion egoera itxaropentsua guztiz zapuztu zuen Fernando VII.aren
itzulerak. 1820an hasi zen Hirurteko Liberala (1820-1823) eta, handik urtebetera,
Gorteek indarrean jarriko zuten Instrukzio Publikoko Araudi Orokorra
(gaztelaniaz, Reglamento General de Instrucción Pública). Ruiz Berrioren hitzetan:
«puede considerarse como la primera ley general de educacion dada en nuestro
país»17. 1812 Konstituzioa berrezarri ostean, hezkuntzaren eskumenak, sektore
klerikalekin lerrokatutako Justiziako Estatu Idazkaritza utzi, eta berriro ere joera
liberaleko Gobernazio Idazkaritzara itzuli ziren. Hezkuntzari buruzko eztabaidak
ohikoak eta anitzak ziren, eta hiru jarrera nabarmen bereizten ziren:
Irakaskuntza nazionalizatzearen aldeko porrokatuak.
Irakaskuntzaren askatasun osoa defendatzen zutenak.
Irakaskuntzaren askatasuna defendatu arren, estatuaren mugak
ezartzeko gaitasunaren aldekoak.

17

RUIZ BERRIO, J. (1970): Política escolar de España en el siglo XIX (1808-1833). Madril: CSIC.
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Jarrera horiek irakaskuntza-sistema bitarikoaren sorrera eragin zuten:
publikoa batetik, pribatua bestetik. Irakaskuntza publikoa estatuak edo estatuaren
administrazioek mantenduko zuten; eta pribatua, nahiz eta askatasun ia-ia osoa
izan, estatuaren menpe izango zen, ideiak erlijio katolikoaren edo Konstituzioaren
aurkakoak izan ez zitezen. Memento hartatik, irakaskuntza hiru mailatan zatituta
geratu zen:
Lehen Hezkuntza. Haurtzaroan hasiko zen. Irakurtzen eta idazten,
aritmetikako lau arau oinarrizkoak, eta katixima irakatsiko ziren (arau
moralki onak, erlijioren dogmak, eta eskubide eta betebehar zibilak
jorratuko zituen).
Bigarren Hezkuntza. Probintziako unibertsitate deituriko zentroetan
gauzatuko zen; herrialde bakoitzak gutxienez bat izango zuen eta
horietan irakatsiko ziren «nazio jakin baten zibilizazioaren funtsa
osatzeaz gain, ikasketa sakonagoei ekiteko oinarri diren ikasgaiak»18.

Hirugarren Hezkuntza. Lanbide jakin batean aritu ahal izateko
prestatzekoak (medikuntza, albaitaritza, merkataritza, nabigazioa,
etab.); asmo horrekin, unibertsitate zentral bat sortu zuten, lehen
aldiz, Erresumaren hiriburuan.
Hala ere, proposamen horiek guztiak desagerrarazi egin zituen handik
gutxira erreakzio absolutistak, asmo horiek gauzatzeko xedapen osagarriak
galarazi baitzituen. 1833an hil zen Fernando VII.a; 1843 bitartean, Maria Kristina
Borboikoa erregeorde aritu zen. Liberalismoaren loraldiko urteak izan ziren, baina
pixkanaka-pixkanaka lausotzen eta desagertzen joan zen hura, harik eta, azkenean,
alderdi politiko berri bat sortu zen arte, alderdi moderatua alegia, jatorri
desberdineko hainbat korrontek osatua. 1837an alderdi progresista sortu zen,

18

DE PUELLES BENÍTEZ, M. (1991): Educación e Ideología en la España Contemporánea. Bartzelona:
Labor.
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liberal muturreko asko jaso zuena, eta une gorena boterera eramango zuten La
Granja-ko gertakarietan ezagutu zuena.
Hezkuntzari dagokionez, Maria Kristinaren erregeordetzak Irakaskuntzaren
Zuzendaritza Nagusia (Dirección General de Estudios) berreskuratzea ekarri zuen,
zeinari ikasketa plan berri bat egitea eskatu baitzitzaion (1824ko Calomarde-ren
plana indargabetzea zuen lehen helburu). Alabaina, ez zen berri bakarra izan:
esaterako, liberalek estatuko aurrekontu orokorretatik bereizi zuten zati ederra;
1821eko Araudiak proposatzen zuen gradu guztietarako hezkuntza doako eta
unibertsalaren ideia bertan behera uztea; ordurako elitistatzat jotzen zen goimailako hezkuntza edo unibertsitaterako prestakuntza bihurtzea Bigarren
Hezkuntza.

Baina

berrikuntza

nabarmenena

hezkuntza

botere-

eta

doktrinamendu-tresna bihurtzeko saioa izan zen, hartara muzin eginez ideologia
liberalaren espiritu libreak eratu nahiaren jatorrizko planteamenduei.
4.3.1. Rivas dukearen plana (1836)
1836an Instrukzio Publikoko Plan Orokorra jarri zuten indarrean (Rivas dukearen
plan gisa ere ezaguna), nahiz eta hutsaren hurren iraun zuen. Indarrean jarri eta
egun gutxi batzuetara Ministerioa erori eta 1812ko Konstituzioa berrezarri zuten,
eta, une hartatik, Lehen Hezkuntza bitan banatu zen: oinarrizkoa eta goi-mailakoa.
Konstituzioa berrezartzeak beste ondorio batzuk eragin zituen, esate baterako,
maisuentzako lehenengo Eskola Normalaren sorrera; lanean hasteko, maisuek 20
urte izan behar zituzten, baita horretarako titulua, eta udal-agintariek emandako
jardunbide zintzoaren ziurtagiria ere. Trukean, udalek etxe-gela ematen zieten
maisuei; beren kontura zihoazen irakatsiko zuten eraikina eta maisuaren soldata
ere.
Bigarren Hezkuntza ere bi mailatan banandu zen –oinarrizkoa eta goimailakoa–:

lehena,

probintziek

beren

gain

hartzen

zituzten

oinarrizko

institutuetan egiten zen; goi-mailakoa, ordea, estatuaren administrazio orokorreko
aurrekontuekin ordaindutako goi-mailako institutuetan. Bigarren Hezkuntzak,
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oinarrizko hezkuntza zabaltzeaz gain, zenbait ikasgai berezitan hezten zuen,
adibidez, ekonomia politikoan, zuzenbide naturalean edo administrazioan.
Hirugarren irakaskuntza-graduan zeuden Fakultate, Eskola Berezi eta goi-mailako
ikasketa eruditoetan jorratutako arkeologia, numismatika eta bibliografia, bai eta
medikuntza, teologia, jurisprudentzia, albaitaritza eta farmaziako ikasketa
tradizionalagoak ere.
1838an uztailaren 21eko legea promulgatu zen, funtsean aurreko testuen
oinarrizko printzipio berberak jarraituz, batez ere Rivas dukearenak: eskola
publikoak 500 biztanletik gorako herrietan, besteak beste alkateek eta parrokoek
osatuko zituzten tokiko batzordeak osatzea, Eskola Normala sortzea, maisuen
finantziazioa udalen kontura izatea, ikasketak ordaindu ezin zituztenentzako
doako irakaskuntza, eta gutxieneko adina (20 urte), titulazioa eta aurretiaz
azterketa bat gainditu beharraren eskakizunak maisuei.
Printzipio horiek guztiak mantendu ziren, 1857an Moyano legea indarrean
sartu zen arte. Aldez aurretik, erreginak Pidal plana izenpean ezagutu zen ikasketa
plana onartu zuen, zeinak oso kontuan hartzen baitzituen irakasleen bizibaldintzak, eta egoera negargarri hura desagertzen saiatu zen; besteak beste,
«kidego bakarra» sortu zuen katedradunentzat, eta maila-igoera sistema bakarra
eratu zuen: antzinatasuna eta hiru mailetako sistema ezartzea bihurtu zituen
jarduera-ardatz nagusi, ordainsariak horien arabera egokitzen baitziren.
4.3.2. Pidal plana (1845)
Garai hartan hamar unibertsitate zeuden Espainiako estatuan; Pidalek Espainia
penintsularra eta irlak unibertsitate bezainbeste barrutitan banatzea proposatu
zuen. Artean, erabateko lilura sortzen zuen Espainian eredu frantsesen imitazioak;
testuinguru horretan, Pidal planak unibertsitate-barrutien eredu napoleoniarra
jarraitu zuen, zeinetako bakoitzean gobernu zentralak izendatutako errektoreak
irakaskuntzako maila guztiak kontrolatzen baitzituen. Pidal planaren Araudiaren
8. artikuluak unibertsitate-barruti bakoitzaren baitako lurraldea zehazten zuen.
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Honako mapa honetan ikus dezakegu unibertsitate-barrutien araberako
banaketa hura:
4.1 grafikoa
Espainiako unibertsitate-barrutien mapa (1845)

Iturria: http://www.filosofia.org/ave/001/a177.htm (2012-07-07)
Kontserbadoreek eta kleroak gogor eraso zuten Pidal plana; frantziar
legeen eragina leporatzen zioten, baita gehiegizko zentralismoa ere. Alabaina,
Elizak egin zizkion kritika bortitzenak, planak ordura arte Elizak kontrolpean izan
zuen irakaskuntza goitik behera sekularizatuko zuen salaketapean. Egia da
aurretiko planek eta erreformek ere urratsak egin zituztela irakaskuntza ez zedin
guztiz Elizaren mende egon, baina Pidal planak ia-ia erabateko sekularizazioa
zekarren.
Planak gerora izan zituen erreformak ez ziren planaren beraren ondorio
zuzen izan, behar bezala aplikatzeko aurkitu zituen zailtasun eta oztopoen emaitza
baizik. Ekarpen berritzaileagatik, aipatzeko modukoa da 1850. urteko Erreforma,
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zeinak Lanbide Heziketa proposatu zuen Bigarren Hezkuntzaren parez pareko
irakaskuntza, baina izaera lanbide zehatzetara zuzendua. Hartara, Eskola Bereziak
sortu ziren, Nautika, Merkataritza, Arte Ederrak, Marrazkigintza, Nekazaritza eta
Industria Irakaskuntzakoak, besteak beste. Pidal planaren ondorengo beste
erreforma batzuei dagokienez, 1850ekoak eta 1852koak:
«supusieron un freno al proceso de expansión y consolidación de la
educación secundaria pública, el predominio en los planes de estudio de la
orientación clásico-humanista-religiosa y el decaimiento hacia posiciones
proclericales (sobre todo tras el Concordato de 1851) en cuanto a la
intervención y control eclesiásticos en la enseñanza y a la validez, como
estudios de segunda enseñanza, de los cursados en los seminarios
conciliares19»
Beraz, ordukoak dira irakaskuntza kontrolatzeko Elizaren eta estatuaren
arteko lehiaren lehen zantzuak. Elizak abantailaz jokatzen zuen, burgesia
«kezkatuta» baitzuten desamortizazio prozesuaren ondoriozko gertakariek, eta
Elizarekiko harremanak normalizatu egin nahi zituen.
4.3.3. 1851ko Konkordatua
Normalizazio horren ondorioz, 1851n Konkordatua sinatu zen, non, hitzez hitz,
«todos los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios» aitortzen
baitzitzaizkion erlijio katolikoari. Hartara, Elizak irakaskuntzako zentro guztiak
ikuskatzeko eskumena lortu zuen, nola publikoak, hala pribatuak. Konkordatuak
amaiera eman zion Elizaren gabezia aldiari, eta berrindartzen hasi zen, batez ere,
aipatutako ikuskatzeko eskumenagatik. Konkordatuaren artikuluak gainetik
irakurrita ere, erraz atzeman daiteke Konkordatuaren bidez Elizari emandakoaren
garrantzia, bai eta hezkuntza-sisteman eragin zituen ondorioak ere. Hona, esate
baterako, Pio XI.a Aita Santuak eta Isabel II.ak sinatutako Konkordatuaren 1.
artikulua (funtsean 1812ko Konstituzioaren 12. artikuluaren errepikapena):
«La Religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de
cualquiera otro culto continúa siendo la única de la Nación Española, se
DELGADO CRIADO, B. (1992): Historia de la educación en España y América. Madril: Fundación
Santa María
19
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conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los
derechos y prerrogativas de que debe gozar según la Ley de Dios y lo
dispuesto por los sagrados cánones»20.
Ildo beretik, Konkordatuaren 2., 3. eta 4. artikuluek defendatzen zuten
kleroak kontzientzien eta –bereziki– irakaskuntzaren erabateko kontrola hartzea,
botere zibila erlijio-boterearen guztiz menpe jartzea, eta, batez ere, kleroa botere
zibilarekiko guztiz independente izatea. Begien bistakoa da agintarien heziketaz
arduratzen zenak sarbide «zuzena» zuela botere- eta pribilejio-zirkuluetara, eta
horrek, zalantza izpirik gabe, lagundu egin zuen Elizak nagusigoa gal ez zezan.
Horrez gain, goi-mailako klaseak behekoen etengabeko jomuga ziren, imitatu
beharreko adibidea; beraz, goikoen heziketaz arduratzea eredu hori gizarte osora
hedatzea zen praktikan.
Bestalde, Lehen eta Bigarren Hezkuntzaren artean alde nabarmena zegoen
bezala, Elizak, gainera, goi-mailako klaseen eta behekoen hezkuntzan, bakoitzari
berariazko eredua eskaintzen zion: sektore sozial jakin batean espezializatutako
zenbait kongregazioren kasuan izan ezik, Elizak formula bikoitza eskaintzen zuen:
ordaindutako hezkuntza eta doako hezkuntza. Azken finean, hezkuntza-jardueran
aritzeko bi molde bideratu zituen, goi-mailako klaseari edo behekoari zuzendu
gorabehera; bateko eta besteko aldeak oso argi ikusten ziren, nola irakaskuntzaren
helburuetan, hala programetan ere.
Bereizketa

hori,

gainera,

bat

zetorren

Elizak

gizarteaz

zuen

ikuspuntuarekin, zeinaren arabera gizakien artean halako aldeak egotea zerbait
naturala baitzen eta, agian, baita beharrezkoa ere, gizartearen funtzionamendu
egokia bultzatzen zutelakoan. Konkordatuaren itunarekin, Eliza hedapen-garai
batean sartu zen nabarmen, zeinaren baitan herrialdea birkristautzeko prozesuari
eta zenbait espazio sozial irabazteko lanari ekin behar baitzion.

20

GARCÍA-NIETO, Mª.C.; DONEZAR J.Mª; L. LÓPEZ PUERTA (1971): «Texto del Concordato de
1851», in Bases Documentales de la España Contemporánea. II. liburukia Moderados y Progresistas,
1833-1868. Madril: Guadiana, 165. or. eta hurrengoak.
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4.3.4. Moyano legea (1857)
Egile askoren galdera da nola lortu zuen Moyanok beste batzuek (Someruelos,
Infante, Alonso Martínez), saiatu arren, lortu ez zuten legea aurrera ateratzea.
Erantzuna ez da zaila: aurrekoek legea Parlamentura eztabaidatzera eraman
zuten; Moyanok, ordea, hezkuntza-sisteman oinarritu behar luketen printzipioak
bere baitan hartuko zituen Oinarri Lege bezala planteatu zuen; hartara, legeak ez
zuen Parlamentuko tramitea pasatu beharrik, Gobernukoa baizik.
Moyano legeaz Lehen Hezkuntzaren ikuspegitik hitz egitean, ezaugarri jakin
batzuk azpimarratu behar dira:
Lehen Hezkuntza bitan banatuko litzateke: oinarrizkoa eta goimailakoa, oinarrizkoa nahitaezkoa izanik 6 eta 9 urte bitarteko
Espainiako haur guztientzat.
Oinarrizko

Lehen

Hezkuntza

doakoa

izango litzateke

eskola

publikoetan, non eta ikasleen gurasoek ezingo bailukete ordaindu.
500 biztanletik gorako udalerri orok oinarrizko eskola publikoa izan
behar lukete mutilentzat, eta beste bat neskentzat; nahiz eta azken
horiek ikasketa-plan osorik ez izan garatuta nahitaez, aurrerapausoa
izan zen, neskentzako eskola planteatzen zen lehen aldia baitzen.
10.000 biztanletik gorako udalerrietan, eskolaurreko umeentzako
ikastetxea izateko eskubidea izango lukete.
Irakaskuntzan lan egin nahi zutenek Eskola Normaletan ikasi beharko
zuketen; probintziako hiriburu bakoitzean Eskola Normal bat egin
beharko zuketen.
Probintzietako Eskola Normalen gastuak probintzia bakoitzaren
kontura joango lirateke; eta estatuaren hiriburuan behar lukeen
Eskola Zentralarenak, berriz, estatuaren aurrekontu orokorraren
kontura.
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Moyano legeak, alabaina, alor handi bat ahaztu zuen, Bigarren Hezkuntza
alegia. Ez zion Bigarren Hezkuntzari Goi-mailakoari eta Lanbide Heziketari
eskainitako arretarik jarri; bai, aldiz –eta nolakoa!–, maisuaren figurari. Maisuak
espainiarra izan behar zuen, erlijio zintzokoa eta moral onekoa, irakaskuntzan
aritzeko gaixotasun edo akats fisikorik gabea, eta kargu publikoan aritzeko inongo
zigorrik jaso gabea; horrez gain, 20 urte beteak behar zituen, bai eta zegokion
tituluaren jabe izan ere. Baldintza horietatik salbu geratuko ziren eskola
osatugabeetan eta eskolaurreko ikastetxeetan lan egingo zutenak, zeinek nahikoa
baitzuten Tokiko Batzordeak emandako egokitasun eta moralitate egokiaren agiria
aurkeztea, betiere gobernadore zibilaren oniritziduna.
Lanbiderako sarbidea oposizioak ziren, eta agintariei zegokien izendapenak
egitea.

Maisuen

kidegoa

lau

klase

edo

mailatan

bananduta

zegoen,

antzinatasunaren, merezimenduen eta irakaskuntza alorreko zerbitzuen arabera;
soldatak kategoriaren araberakoak ziren. Moyano legearen beste berrikuntza bat
Tokiko eta Probintziako Batzordeen sorrera izan zen. Tokiko Batzordeen egoitzak
bakoitzari zegokion udal-barrutietan egongo ziren, eta alkateak, elizgizon batek
eta hiru guraso edo gehiagok osatuko zuten; ikastetxeetan hobekuntzak sustatu,
Administrazioa

kudeatu,

eta

Probintziako

Batzordeari

irakaskuntzaren

funtzionamenduaz informatzea izango lituzke helburu. Probintziari gagozkiola,
Instrukzio Publikoko Batzordea legoke goian, gobernadore zibila ordezkari goren
izanik, eta, harekin batera, Diputazioko eta probintziako estatistika batzordeko
ordezkari bana, institutuko katedradun bat, udaletako ordezkariak, probintziako
eskoletako ikuskatzaile elizgizon bat, eta guraso bat edo bi.
Irakaskuntza pribatuari ere ekin zion Moyano legeak; zentro pribatu berri
bat irekitzeko baldintza garrantzitsuenen artean honakoak zeuden: enpresaria
bizitza oneko eta ohitura zintzodun pertsona izatea, 25 urtetik gorakoa, eskubide
zibil eta politikoen erabilera osoan egotea, eta aurretiaz ezarritako fidantza
ordaintzea. Moyano legearen garrantziaren probarik argiena izan zuen iraupen
luzea da, haren oinarrizko printzipioek ia-ia gure egunetara arte iraun baitute;
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esandako hiru mailatan banatutako hezkuntza-sistema, Lehen Hezkuntzaren
doakotasuna, eta sistema pribatua eta publikoa aldi berean.
4.3.5. Krausismoa
1860 eta 1870 bitarteko hamarkadak krausismoa sendotzea ekarri zuen, eta Sanz
del Río nabarmendu zen korrontearen baitan. Teoria krausista oso azkar hedatu
zen Espainiako intelektualen belaunaldi gazteen artean (Giner de los Ríos, Nicolás
Salemerón edo Gumersindo Azcárate), zeinek ez baitzeukaten soilik teoria
idealista eta eduki etiko handikotzat, baizik baita prozesu berritzaile eta eduki
pedagogiko garrantzitsukotzat ere.
Hala ere, berehala egin zuten talka krausistek eta Elizak: Pio XI.a Aita
Santuak 1864an Quanta Cura entziklika eta Syllabus eranskina (non Elizak
«okertzat» jotzen zituen 80 proposamen biltzen baitziren, asko eta asko
liberalismoaren ideiak) argitaratu zituenean, iraupen luzeko gatazka hasi zen.
Gauzak horrela, unibertsitateak araudi bat prestatu zuen 1859an, irakasleek erlijio
katolikoa, erreginarekiko leialtasuna eta Konstituzioaren errespetua defenda
zitzaten behartzera zuzendua; Emilio Castelarrentzat ad hoc egina zirudien, baina
berehala erantzun zion hark araudiari La Democracia egunkarian.
Ondorioak ere berehala etorri ziren: Castelarri espedientea irekitzeak «San
Daniel Gaua»21 eragin zuen, non unibertsitateko ikasleen eta gobernuaren arteko
lehen liskar larriak gertatu baitziren. Istiluen ondorioz, Alcalá Galiano zendu egin
zen; Manuel Oroviok ordezkatu zuen, eta, handik gutxira, zigor zentzagarria jarri
zion Castelarri, nahiz eta hark unibertsitateko beste irakasle batzuen elkartasuna
jaso zuen, Nicolas Salmerónena barne. Unibertsitatearen auzia ahaztu gabe,
21

«San Daniel Gaua» edo «Hiltegi Gaua» esaten zaio 1865eko apirilaren 10ekoari. Gau hartan
Guardia Zibilak, Infanteriako eta Zalditeriako armada espainiarraren unitateek, odolez erreprimitu
zituzten Madrilgo Unibertsitate Zentraleko ikasleak, zeinek Madrilgo Puerta del Solen serenata bat
antolatu baitzuten errektoreari laguntza emateko. Hiru egun lehenago kargua utzarazi zion
gobernuak errektoreari, katedradun jakin batzuk (tartean Ramón María de Narváezen gobernuaren
hezkuntza-doktrinaren eta joera ideologiko nagusiaren kontra zeuden Emilio Castelar eta Nicolas
Salmerón) ez zigortzeagatik.
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Oroviok hezkuntzaren beste alderdi batzuei ekin zien, Lehen Hezkuntzari esate
baterako, edo alderdi demokratak maisuengan izan zezakeen eraginari. 1866an
militantzia-politika debekatu zien maisuei dekretu bidez.
Agintari akademikoen irakasleenganako probokazioa ez zen dekretu
horrekin amaitu. Fernando de Castro alboratu egin zuten bere funtzioetatik, eta
Ginerri espedientea ireki; baina urte bereko irailean Ginerrek eta krausistek
berreskuratu egin zituzten beren katedrak, krausismoaren garaipena, beraz. Bi
urte geroago Severo Catalina legea jarri zen indarrean, baina berehala indargabetu
zuen 1868ko Iraileko Iraultzak, eta urriaren 21ean hezkuntza-askatasun
erabatekoaren aldeko dekretua onetsi zuten. Severo Catalina legea atzerapausoa
zen; besteak beste, esku-hartze handia eskaintzen zion Elizari irakaskuntza
publikoan, kontrol ideologikoa ezarri nahi zien maisuei, Eskola Normalak ixtea
bideratu zuen, etab.; baina, esan dugun bezala, berehala indargabetu zuten.
4.3.6. Seiurteko Iraultzailea eta Irakaskuntza Askatasunaren Legea (Ley de
Libertad de Enseñanza), 1868
1868an hasi zen Seiurteko Iraultzailea. Eztabaida eta talka ideologikoz beteriko
garaia zen, XIX. mendeko azken laurdenean eta XX.aren lehenengo herenean luzatu
zena; hezkuntzaren alorrean, lehia handia zen katedra- eta kontzientziaaskatasunaren aldeko eta aurkakoen artean. Mende ia osoa hartu zuen lehiak.
Elizaren eta estatuaren arteko desadostasun amaiezinak ez ziren desagertu; ez
Seiurteko Iraultzaileak, ezta 1869ko Konstituzioak ere, ez zuten inongo
hurbilketarik eragin. Konstituzio horrek, aldiz, areagotu egin zuen bien arteko
lubakia, bertako artikulu batzuetan ikus dezakegun bezala:
«Artículo 21º: La Nación se obliga a mantener el culto y los Ministros de
la religión católica.
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a
todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las
reglas universales de la moral y del derecho.
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Si algunos españoles prefieren otra religión que la católica, es aplicable a
los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 27º: Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos
públicos según su mérito y capacidad.
La obtención y desempeño de estos empleos y cargos, así como de la
adquisición y ejercicio de los derechos civiles y políticos, son
independientes de la religión que profesan los españoles».
Aldarrikapen apalegiak izan ziren arren, egiazki egoera berri baten
planteamendua zen. Izan ere, eliza katoliko, apostoliko eta erromatarra ez zen
agertzen Espainiako erlijio bakartzat, baina gorago aipatu dugun apaltasunak argi
eta garbi uzten zuen artean Elizak paper garrantzitsua jokatuko zuela. Seiurteko
Iraultzaileak bide berriak ireki zizkion hezkuntzari; esate baterako, askatasunaren
balioa goraipatu zen, Irakaskuntza Askatasunaren Legearen ondorioz.
Lege hori, batez ere, deszentralizazio-saiakera bat izan zen; horren isla da
zentro berriak irekitzeko askatasun handiagoa. Planteamendu idealaren arabera,
hezkuntza urrundu egin behar zen Elizatik eta estatutik, eta ekimen pribatuaren
esku utzi, askatasuna bermatzeko bitarteko egokiena zelakoan. Horri esker,
izenean libre22 adjektibodun institutuak agertzen joan ziren pixkanaka. Egoera
berri horren isla aurki dezakegu 1868ko urriaren 21eko Sustapen Ministerioko
(gaztelaniaz Ministerio de Fomento; ez da nahastu behar gaur egungo Sustapen
Ministerioarekin, gaurkoaren funtzioekin) dekretu batean. Dekretuaren atarikoan
Bigarren Hezkuntzaren ikusmolde berri bat agertzen da, argi eta garbi, Cádizeko
lehen liberalismoaren oinordeko, eta krausismo pedagogiko-liberalaren alaba.

22

Institutu horien arteko gehienak, salbuespenen bat edo beste izan ezik, 1874an desagertu ziren,
askatasun hura murriztu ondoren, edo pixka bat geroago, erregimen politikoa aldatu eta monarkia
berrezarri zenean.
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4.3.7. Berrezarkuntza
Begien bistakoa da Espainia gatazka ia etengabean bizi zela; egoera horren
aurrean, batzuk aurrez aurreko jarreren artean bake-bidea ekarriko zuen
irtenbideren bat aurkitzen saiatu ziren. Zeregin horretan Cánovas nabarmendu
zen, zeinak den-denak sartuko ziren esparru politiko bat planteatu baitzuen;
horretarako tresna 1876ko Konstituzioa hartu zuen, 1845eko Konstituzio
moderatuko eta 1869ko progresistako, bateko eta besteko, elementuak hartuz
osatu zutena. Dirudienez, garai hura aurrekoak baino lasaiagoa izan zen, batez ere,
Cánovasen armada kuarteletara itzul zedin eta erabakiak hartzea zibilen eskuetan
utz zezaten lortu zuelako; eta, bestetik, Elizak nola edo hala Berrezarkuntzaren
alde egin zuelako; ez doan, alabaina, hezkuntzaren kontrolaren truke baizik.
Lagatze horren proba Cánovasek Orovio sustapen-ministro izendatzea da.
Horrek aurrez aurre jarri zituen berriro krausista eta zientzia-askatasunaren
defendatzaileak, alde batetik, eta Elizaren alderdi ultrakontserbadoreena, bestetik.
Ondorioak berehala agertu ziren; gobernuak erabaki sorta bat hartu zuen, horien
artean lehena, Salmerón, Giner eta Azcárate beren funtzioetatik kentzea;
oraingoan, errepresaliatuek ez zuten lehenengo aldiko elkartasunik jaso, eta
krausistak Lehen Hezkuntzan eta Irakaskuntza Erakunde Libre (ILE, Institución
Libre de Enseñanza) sortu berrian babestu ziren.
Eremu politikoan, Cánovasek Espainian alderdi-bitasuna proposatu zuen,
Britainia

Handian

bezala,

eta,

hartara,

txandaka

gobernatuko

zuten

kontserbadoreek eta liberalek. 1881ean jarri zen abian sistema berria, eta
erregeak Sagasta aukeratu zuen gobernuburu. Sagasta boterean egon bitartean,
hiru hezkuntza-ministerio izan ziren hiru urtean; horien artean, Albareda
ministroak indargabe utzi zuen Orovioren zirkularra, eta, horren bidez, ia behin
betirako alboratu zuen unibertsitatearen gatazka. Hala ere, ez zen hori izan
Albaredaren ekintza positibo bakarra; harreman estuak izan zituen ILErekin,
Museo Pedagogikoa eta I. Pedagogia Kongresua sortu zituelako.

65

1884an kontserbadoreak berriro boterera iritsi ziren, eta Cánovasek berak
sustapen-ministro izendatu zuen Alejandro Pidal y Mon ultraeskuindarra. Pidal y
Monek hezkuntza libreko zentroek men egin beharreko araudiak ezartzen zituen
1885eko abuztuaren 18ko Dekretua onetsi zuen; haren arabera, zentro horiek
partikularrek finantzatu behar zituzten, zeinei askatasun osoa aitortzen
baitzitzaien zentroa gobernatzeko, baina dogma eta moral kristauak zainduko
zituen Elizaren ikuskaritzara makurtuta.
4.3.8. Irakaskuntza Erakunde Librea (ILE, Institución Libre de Enseñanza)
Esana dugu Espainiako unibertsitateak gatazka larria bizi izan zuela, zeinaren
ondorioz katedradun kopuru garrantzitsua kargugabetu baitzuten; kaleratuek,
Giner de los Ríos buru zutela, Goi-mailako Ikasketen Akademia (Academia de
Estudios Superiores) sortu zuten, zeinaren baitan sortu baitzen egiteke geratu zen
berriztapen pedagogikoari segida emateko ideia. Ideia hori Irakaskuntza Erakunde
Librea delakoan gorpuztu zen.
Estatutuen 15. artikuluak argi eta garbi islatzen zituen bere funtsezko
printzipioak:
«la ILE es totalmente ajena a todo espíritu e interés de comunión
religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el
principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente
independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier
autoridad que no sea de la propia conciencia del profesor, único
responsable de sus doctrinas».

1876ko irailaren 26an sortu zen ILE, xedea argi eta garbi Espainiako
bilakaera bultzatzera deituriko gutxiengoei zuzenduriko unibertsitate-hezkuntzari
begira zuena. Hona hemen, jarraian, ILEren ekarpen pedagogikoak:
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Heziketak gizakia hezteko jarduera izan behar zuen, ez soilik
ezagueraz janztekoa.
Gizakiaganako errespetuak funtsezkoa izan behar zuen, baina ez soilik
gizakia gizarteko kide den aldetik, baizik eta bere baitan duen
balioagatik.
Haurra «gizaki-proiektu» gisa ulertuta, ILEk haurrari berez zor zaion
errespetua bultzatzen zuen.
Neutraltasun erlijiosoaren defentsa.
Intuiziozko metodoa aintzat hartzea.
Umearen nortasunari berebiziko arreta eskaintzea.
Gorputza zaintzea, higiene eta hezkuntza fisikoaren nozioak aintzat
hartuta.
Lanerako maitasuna.
Tolerantzia sustatzea.
4.3.9. Erreformen garaia
XX. mendea kronologikoki 1901ean hasten bada ere, historikoki, 1898an koka
dezakegu Espainian haren hasiera: urte horretan krisi garrantzitsua pairatu zuen
Cánovasen inguruan osatutako sistemak, eta, nahiz eta apalago izan, indarberrituta
agertu zen 1880tik lehian zen erregenerazionismoa. Agian, joera ideologiko horren
arazoa hainbat moldetan agertzea izan zen, eta ez bakar batean; hala nola:

Menéndez Pelayoren erregenerazionismo katolikoa.
Costaren erregenerazionismo krausista.
Maura edo Primo de Riveraren erregenerazionismo kontserbadorea.
Canalejasen erregenerazionismo liberala.
Azañaren erregenerazionismo demokratikoa.
98ko Belaunaldia.
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1923. urtera hurbilduko gaituen bidea benetan nahasia eta asalduraz betea
izan zen, eta hainbat unetan bana daiteke. Lehen aldia 1909an bukatu zen,
Mauraren gobernua erortzean. Garaiko ezaugarriak izan ziren erlijioaren auziaren
berpizte zitala, eta nazionalismo kataluniarraren berpiztea, zeina ordura arte auzi
literario gisa hartzen baitzen, baina ordutik aurrera kataluniarrak beren izaera
historikoa errebindikatzen hasi ziren; horren ondorio eta isla, Bartzelonako Aste
Tragikoa. Hori guztia gutxi balitz, auzi militarra ere berpiztu zen Espainiako
gizartean, protagonismo nabarmena hartu baitzuen. Agian, Mauraren gobernuaren
lorpen azpimarragarrienetakoa jauntxokeria desagertzea izan zitekeen, arazo
benetan larria Berrezarkuntzaren garaian; ezin da ahaztu Kataluniako arazoari
irtenbidea emateko saioa, nahiz eta azkenean lortu ez.
Canalejasen erregenerazionismoak 1917ra arte iraun zuen, eta bi ezaugarri
izan zituen: liberalengandik jasotako laguntza eta erakunde erlijiosoei botere
politikoa murrizteko asmoz emandako Erlijio Elkarteen Legea («Giltzarrapoaren
Legea» izenaz ezagunago bihurtu zena); une hartatik beretik, Elizaren arerio jo
izan zen Canalejas. Canalejas hiltzean, krisi garrantzitsua sortu zen estatuan, hiru
modutan islatu zena:
Benetako botere faktikoa zen Defentsa Batzordearen jarduera, zeina
gobernuari berari gailendu baitzitzaion.
Behin-behineko gobernua eta Kataluniaren autarkia proklamatuko
zuketen

Gorte

Konstituziogilea

eratu

asmoz,

parlamentari

kataluniarrek sorturiko krisia.
1914ko Gerrak eraginda, arazo ekonomikoen ondoriozko krisi soziala.
Tamaina hartako egoera korapilatsuak nahitaez gertatuko zena iragartzen
zuen, altxamendu militarra, alegia. Epigrafe honen hasieran esan bezala, nahiz eta
XX. mendea 1901ean hasi, gure ikuspuntutik 1898an kokatu behar da une hori.
1998ko gertaeren (98ko hondamendia deritze) ondorioak pil-pilean zeuden artean,
eta 98ko Belaunaldikoen eta erregenerazionisten kritika ugari piztu zituzten,
zeinek arrasto nabarmena utzi baitzuten hondamendiari eta nazioaren gaitzei
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buruzko ikuspuntu kritiko batek zipriztinduriko literaturan: «la diferencia entre
unos y otros radica en que los regeneracionistas buscaron soluciones y los
integrantes de la Generación del 98 las aceptaron»23.
Macías

Picaveak,

bere

ikuspuntu

erregenerazionistatik

abiatuta,

hezkuntzaren egoera negargarria konpontzeko irtenbide posible gisa, Bigarren
Hezkuntzako ikastetxeak bi motatan banatzea proposatu zuen: batetik, ohiko
irakaskuntza egingo zuten institutuak, eta, bestetik, kolegioak, zeinak oinarrizko
hezkuntzaz eta hezkuntza esperimentalaz arduratuko baitziren. Berrikuntza
pedagogikoa

sustatzea

zen

pentsamendu

erregenerazionistaren

ardatz

egituratzaile nagusia, eta Joaquín Costa zen ildo horretan erreferentea. Espainiako
hezkuntzaren egoera salatzeko egin zuen kanpainak erraztu egin zien lana
ondorengo gobernuei.
Joaquín Costaz aritzean, «bi Costa» izan zirela esaten da: Costa tradizionala eta
Costa modernoa. Azken hori, krausista heziketaz, berehala lerrotu zen ILEren
ideiekin; alemaniar jatorriko eraginetan oinarrituz, hauxe zioen Espainiako
hezkuntzaz: «Lo que España necesita y debe pedir a la escuela no es precisamente
hombres que sepan leer y escribir: lo que necesita son “hombres”; y el formarlos
requiere educar tanto el cuerpo como el espíritu y tanto o más que el entendimiento,
la voluntad»24. Berriztatze pedagogikoaren aldeko saio horiek balio izan zuten
Espainian

hezkuntza

eztabaidagai

nagusietako

bihurtzeko,

non

erregenerazionistak ez baitziren partaide bakarrak izan.
4.3.10. García Alix eta Romanones
1900ean Instrukzio Publikoko eta Arte Ederretako Ministerioa sortu zen, eta
erreformari ekiteko aldeko norbait jarri zuten horren buruan: irakaskuntza
ofizialaren defentsa bereizgarri zuen García Alix, alegia. Ministro berria Espainiako
23

DE PUELLES BENÍTEZ, M. (1991): Educación e ideología en la España contemporánea. Bartzelona:
Labor.
24

COSTA, J. (1882): Maestro, Escuela y Patria, X. lib., Madril: Biblioteca Costa.
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hezkuntza-sistemak konpondu ezin zituen arazoei irtenbidea emango zien lege bat
ematearen eta, aldi berean, behar beste erreformei aurre egitearen aldekoa zen.
Berak ez zuen lortu, baina bai –ukitu batzuk tarteko– Romanonesek. García Alix
liberalen aspaldiko gogo baten aldekoa ere bazen: maisuen mantenua estatuak
bere gain hartzearena, alegia, eta 1901eko urriaren 26ko Errege Dekretuaren
bidez lortu zuen.
García Alixen Ministerioaren curriculum-politikari dagokionez, 1901eko
Lehen Hezkuntzarako Ikasketa Planaren bidez (Plan de Estudios de la Enseñanza
Primaria) islatu zuen. Planak hezkuntzaren derrigortasuna ezarri zuen 6 eta 12
urte bitarteko haur guztientzat (horrela izan zen 1937ra arte), bai eta
Batxilergoaren erreforma ere (berriro birmoldatuko zen 1903an, eta azken horrek
1926ra arte iraun zuen). García Alixen biurtekoari Romanonesen hirurteko
kontserbadoreak jarraitu zion (1902-1905), eta, segidan, beste hirurteko liberal
batek (1905-1907), zeinetan azpimarratzekoa baita Irakaskuntza Nazionalerako
Sustapen Batzordearen (Junta para el Fomento de la Enseñanza Nacional) sorrera.
Erakunde sortu berriaren helburuak erreformen ezegonkortasunari aurre egitea,
eta Ikasketak eta Ikerketa Zientifikoak sakontzeko Batzordea (JAE, Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas) bultzatzea ziren.
1923ra arte iraun zuen botere-txandaketak. Maurari egokitu zitzaion
1907tik 1909rainoko tartean gobernatzearen ardura. Erregenerazionista ospeko
gizona izanagatik, irakaskuntzaren alorrean ezer gutxi egin zuen, Irakasleen Goimailako Eskola sortu baino ez. Canalejasen gobernu liberala ere ez zen hezkuntzaeremuko lorpenengatik nabarmendu, abiarazi zituen bi erreforma-saioak horretan
geratu baitziren: saio hutsean. Batetik, ez zuen lortu Espainiak antza behar zuen
berrikuntza pedagogikoa ezartzerik; bestetik, ez zuen asmatu Espainiako
hezkuntza-sisteman gaitz errotua zen baliabide-eskasiaren arazoa gainditzen.
Horrela, bada, iritsi zen 1913. urtea, Espainiako arazo politiko sendo
errotuak apur bat gehiago larriagotu zirenekoa. 1913tik 1923ra izugarrizko
ahaleginak egin ziren hezkuntza-sistema zuzentzeko, esaterako Bergamínek
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proposatutako Eskola Normalen erreformak, ikastetxeak eraikitzeko politika, eta
Bigarren Hezkuntzako eta unibertsitateko erreformak; alabaina, ezegonkortasun
politikoak zapuztu egin zituen den-denak.
4.3.11. Primo de Riveraren hezkuntza-politika
Itxura batean, harrigarria gerta daiteke Primo de Riveraren diktadurak hartutako
lehen neurriak ukitu liberalekoak izatea; hartara, 1923ko irailaren 25eko Errege
Aginduak irakaskuntza pribatua eta hura kontrolatzeko ikuskaritza-eredua jorratu
zituen… Alabaina, hilabete batzuk geroago, 1925eko urriaren 25ean, lehen neurri
murriztailea eman zuen Direktorio Militarraren Lehendakaritzaren Errege
Aginduaren bidez, irakaskuntza- edo katedra-askatasuna kentzekoa. Geroago,
beste murrizketa mota batzuei ekin zien; esaterako, testuliburuen gainekoei, eta
estatuko eskualde batzuek estatuko zentroei zegokienez zituzten eskumenen
ingurukoei.
Baina ez genuke guztiz zuzen jokatuko Primo de Riveraren diktaduraren
hezkuntza-politikaren baitan soilik neurri murriztaileak aipatuko bagenitu,
bultzada eman baitzien lehen mailako eskolak sortzeko lanari eta Batxilergoa
gaurkotzeko saioei ere.
4.3.12. Espainiako hezkuntza-sistema II. Errepublikan
Zerbaitek nabarmendu baldin bazuen II. Errepublika, hezkuntza-sistema
espainiarra erreformatzeko proiektu handinahikoa izan zen hori, tartean
liberalismoaren, Irakaskuntza Erakunde Librearen pedagogiaren, eta sozialismo
historikoaren zenbait ideia uztartuz. Hezkuntza-erreformaren aldeko jarreraren
proba dugu boterera iritsi eta, 15 egun eskaseko epean –hau da, 1931ko apirilaren
29an–, hezkuntza alorreko lehen dekretua onartzea, zeinak Kataluniako eskoletan
elebitasunaren erregulazioa baitzuen helburu, hartara, Primo de Riveraren
diktadurak bertako hizkuntzari eman zion tratuagatik Katalunian sortutako
haserrea baretu asmoz.
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Urte bereko maiatzaren 6an, ikasgeletarako erlijio-askatasuna xedatu zuen
behin-behineko gobernu errepublikanoak. Erregimen errepublikanoari erlijioaren
aurkako jarrera leporatzen bazitzaion ere, aurrez aipatutako dekretuaren
hitzaurreak ezin argiago uzten du errepublikanoen jarrera gai horren inguruan:
«libertad religiosa es en la escuela respeto a la conciencia del niño y del maestro».
II. Errepublikaren gobernuak benetako interesa izan zuen lehen mailako
irakaskuntzarekiko, baina horrek ez du esan nahi beste etapa batzuekiko interesik
ez zuenik. Horren isla, maiatzaren 29an sorturiko Misio Pedagogikoak zuen
helburua, hitzez hitz jasota: «difundir la cultura general, la moderna orientación
docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a
los intereses espirituales de la población rural». Baina lehen mailako irakaskuntzara
itzulita, etapa horretarako eskolen defizita zen agintari errepublikanoak benebenetan kezkatzen zituena; horren ondotik, ez zuten maisuen kontua ere alboratu,
lehenen ustez behar besteko heziketarik eta egiten zuten lanaren araberako
soldatarik jaso gabe jarraitzen baitzuten. Errealitate horri aurre egitera zetorren
1931ko irailaren 29ko Eskola Arrunten erreforma, funtsezko hiru alderditan:
Bigarren

irakaskuntzako

institutuak

arduratuko

lirateke

atal

kulturalaz.
Lanbide

heziketa

Eskola

Arruntetan

egingo

litzateke,

behin

Batxilergoa gainditu ondoren.
Praktika pedagogikoa eskola nazionaletan egingo litzateke.
Aipatutako berrikuntzez gain, bateratu egin ziren neskentzako eta
mutilentzako Eskola Normalak; zentro misto bihurtu ziren, eta hezkidetza ezarri
zen. Eskola horietara sartzeko, 14 urte beteta edukitzea eta sarrera-azterketa
gainditzea eskatzen zen; gainera, ezin zen 40 ikasleko kopurua gainditu. Behin
ikasketak amaituta, maisu aritu ahal izateko, irakasle titulua eduki behar zen, eta
bigarren mailan jardun nahi zutenek lizentzia ere bai. Pentsa daitekeenez, Elizak ez
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zuen begi onez ikusi hori guztia, kontuan hartuta, gainera, beren eskoletan irakasle
gehienak beharrezko titulu gabeak zirela.
Hona, laburtuta, Errepublika garaiko irakaskuntza publikoaren ezaugarri
nagusiak:
Estatuaren funtzioa, baldin eta beste administrazio batzuek (udal edo
probintziek) ahalmen kultural eta ekonomikoa balute, eta hezkuntzasistema zuzentzeko moduan baleude. Gainera, irakaskuntza pribatua
baimentzen zen, betiere asmo politiko edo konfesional alderdikoirik
gabea izatearen baldintzapean.
Laikoa izaeraz. Eskoletan erlijioen historia irakatsiko zen, bereziki
erlijio katolikoarena.
Doakoa, bereziki lehen eta bigarren mailako etapetan, nahiz eta
unibertsitatean ere doakoa izan behar zuen plaza kopuru jakin batek
(% 25 inguruk).
Izaeraz aktiboa eta sormenezkoa. Hartarako, prestakuntza iraunkorra
eskainiko zitzaien maisu eta irakasleei.
Hezkidetza irakaskuntzaren etapa guztietan.
Sistema unitarioa, estuki loturiko hiru zatiduna. Lehen graduari bi
etapa legozkioke: lehena 4 eta 6 urte bitartekoa, borondatezkoa,
eskolaurrekoaren pareko; eta bigarrena, 6 eta 12 urte bitartekoa, hura
bai nahitaezkoa. Bigarren graduak ere bi etapa izango lituzke:
lehenengoa, 12 urtetik 15 urtera, oinarrizko hezkuntza hedatu
asmoduna; eta bigarrena, 18 urte arte, goi-mailako ikaskuntzetarako
prestakuntza. Azkenik, unibertsitateko irakaskuntza beste bi ziklotan
banatuko litzateke: lizentzia eta doktoregoa.
Curriculumaren inguruko gorabeherak alde batera, Azañaren hirurtekoko
gobernu errepublikanoak beste ekimen batzuk ere abiarazi zituen, esaterako,
eskolak eraikitzea: 1933an 4.000 eskola-espazio eraikitzeko asmoa hartu zuen.
Adituen ustean, hura lortzera, Espainiak pairatzen zuen ikastetxe gabezia
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gaindituko zukeen urte gutxian. Beste ekimen garrantzitsu bat Irakasle-ikasketen
erreforma saioa izan zen; 1932ko apirilean Irakasle-ikasketen Estatutua osatzeko
batzordea sortu zen, nahiz eta ordurako sortua zen Pedagogia Saila Filosofiako eta
Letretako Fakultatean eta ikuskaritzaren gaiari ekin zitzaion.
Hala ere, CEDAren (Eskuin Autonomoen Espainiako Konfederazioaren)
aldeko elementu erradikalak gobernuan izandako biurtekoan, erreforma horiek
guztiak geldiarazten saiatu ziren; are gehiago, kontraerreforma deitu zitzaion garai
hari; eskola-eraikuntza gelditu eta, batez ere, nabarmen ahuldu ziren aurreko
hirurtekoetan hasitako erreforma pedagogiko guztiak: esaterako, desagerrarazi
egin zuten hezkidetza lehen mailako eskoletatik, eta Eskola Normaletan ere berdin
egiten saiatu ziren. Ildo beretik, ikuskaritzaren alorrean hasitako lanak nabarmen
geldiarazi zituzten. Hezkuntza-sistema espainiarra gatazka ia iraunkorreko
egoerara itzuli zen berriro, harik eta 1936ko uztailaren 18an Espainiako Gerra
Zibila hastearekin batera goia jo, eta horrekin batera Errepublikaren hezkuntzaeraikuntza osoa goitik behera suntsitu zen arte.
Orain arteko datuek dekretu eta legezko xedapenen behin-behinekotasuna
erakutsi digute argi eta garbi, gobernuan kontserbadore eta liberalen arteko
txandakatze etengabetik datorrena: alderdietako bat boterera heldu orduko,
hezkuntzarena izango zen ukituko zuen lehen eremuetakoa; Instrukzio Publikoko
(lehen sustapeneko) ministroak bata besteren atzetik etorriko ziren, errenkada
etengabean.
4.3.13. Nazionalkatolizismoa
Espainiako biztanleen artean tolerantzia sustatzeko saioa Berrezarpenaren
ezaugarri izan bazen ere, 1936ko uztailaren 18an hasi zen Gerra Zibilak ez zuen
soilik argi eta garbi aurrez aurre zeuden bi talderen arteko talka ekarri, baita
errespetu- eta tolerantzia-giroa errotik desagerraraztea ere. Erregimen berriak,
arerioak militarki gainditzearekin ase ez nonbait, eta hura akabatu arteko
jazarpenari ekin zion boterean iraun zuen ia 40 urtean.
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Intolerantzia eta erotasun errepresibozko testuinguru horretan sortu zen
hezkuntzaren eredu berria, nazionalkatolizismoa alegia, zeina lehen-lehen unetik
bihurtu baitzen hezkuntza kontrolatzeko Elizaren eta Falangearen arteko liskar.
Hala ere, eta liskar hori gorabehera, politikak eta erlijioak ordura arte inoiz ez
bezala egokitu ziren; onuradun handia Eliza izan zen, hezkuntzaren kontrol ia osoa
bere esku geratu zelako. Horren ondorioz, hiru premisa hauetan oinarritu zen
Espainiako hezkuntza-sistema:
Dogma eta moral erlijiosoaren araberako irakaskuntza.
Erlijioaren irakaskuntza ikastetxe guztietan.
Elizak

ikastetxe

guztietan

ikuskaritza-zereginetan

jarduteko

eskubidea.
II. Errepublikak ezaugarri zuen laizismoaren aurrean, hezkuntza-sistema
konfesional bihurtu zen, betiere triunfalista gainera, eta Elizak, batere lotsarik
gabe, ezikusiarena egin zion gertatuari. Are gehiago, denbora gutxian jaso zuen
altxamendu militarrari espresuki laguntzeagatiko saria, gerra hasi eta lehen
hilabetetik hasi zirelako Elizaren interesei egokituko zitzaion araudia prestatzen,
1936ko irailaren 21eko eta abenduaren 1eko Ministro-Aginduak alegia, zeinek
nahitaezkotzat jo baitzuten erlijio ikasgaia Lehen Hezkuntzan eta Batxilergoan.
Hilabete batzuk geroago, 1937ko martxoaren 1ean, garizuma garaian Lehen
Hezkuntzan doktrina kristauaren irakaskuntza areagotzea eta haurrek sakramentu
santuak har zitzatela xedatu zuten. Eta 1937ko apirilaren 7an eskoletan «Mariaren
hilabetea» ospa zedila agindu zuten, maisuek ikasleekin batera.
Testuinguru horretan, hezkuntza gizartearen auzia bailitzan ulertu zen, eta
estatuaren funtzio bakarra laguntzea; horrela sortu zen «estatuaren subsidiaritate
printzipio» izenekoa, zeinaren arabera Eliza zeregin horietarako gaitasun eta
zilegitasun politikodun indar sozial bakar gisa agertzen baitzen. Ordea, hezkuntzaarazoak ez ziren hor bukatu; hezkuntza-eredu horren sorrerak izugarrizko
garbiketa prozesua eragin zuen, ez soilik irakasleen aurka, baita liburuen aurka
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ere. Agintari frankistak Lehen Hezkuntzako maisuengan zentratu ziren bereziki,
nolabait, II. Errepublikako gobernuak hezkuntzaren alorrean hartu zituen neurrien
onuradun nagusi izan zirelako, eta, agintari frankisten aburuz, irakaskuntzako
gaitz guztien sorburu zirelako.
Gerrak Irakasle-ikasketak egiten harrapatu zituztenek ere arazoak: 1939ko
uztailaren 14an argitaratu zen Ministro-Agindua, besteak beste, erlijio eta
aberriaren alorretan jokabide zintzoa egiaztatzeko agintari militar, Elizako eta
zibilek

emandako

txostena

eskatzen

ziena

nahitaez.

Horra

Espainiako

hezkuntzaren panorama Gerra Zibila amaitu berritan. Une latz haietan, araudi
guztiak «normalizatu» zituzten agintari frankistek; azpimarratzekoa da, horien
artean, 1938ko Bigarren Hezkuntzari buruzkoa, 1953ra arte indarrean egon zena,
eta adituen aburuz oso elitista izan zena hasieratik beretik. Besteak beste,
Batxilergoan sartzeko hamar urte izatea eskatzen zuen eta ikasketa horiei zazpi
urteko iraupena eman zien. Behin ikasketak amaituta, «estatu-azterketa» egin
beharko zuten unibertsitatearen kontrolpean.
1943an Unibertsitateko Legearen txanda izan zen, kutsu falangista zerion
legea, baina sentimendu erlijioso bizikoen partaidetza ere izan zuena, Ibáñez
Martín ministroarena esaterako; 1951ra arte izan zen ministro, Sanz Rodríguez
aurreko ministroaren lanaren «fruituak» jaso ostean: eskoletatik laizismoa errotik
desagerraraztea eta irakaskuntza konfesionala ezartzea, besteak beste.
1945eko Lehen Hezkuntzaren Legeak beste batzuk baino hobeto islatzen du
Elizaren presentzia, Heziketa Kristauaren Zuzenbideari buruzko Divini Illius
Magistri entziklikaren irizpideak hartu baitzituen aintzat. Horren ondorioz, Elizak
kontrolpean izango zituen Lehen Hezkuntza osoa eta irakasle-ikasketak, eta,
gainera, Elizaren kideek maisu aritzeko eskubidea izango zuten, horretarako
beharrezko titulaziorik gabe ere. Bestalde, lege horrek bi etapatan banatu zuen
Lehen Hezkuntza: 6 eta 10 urte artekoa bata, eta 10 eta 12 urte bitartekoa
bigarrena; bigarren etapa egiteko aukera zutenek Batxilergoa ikasi ahal izango
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zuten, gero unibertsitatera joateko atari. Aldiz, lehenengo geratzen zirenak
kondenatuta zeuden lan-merkatuan amaitzera.
Diktaduraren lehen urteetan beste lege batzuk ere jarri ziren indarrean:
Lan-batxilergoa sortu zuen 1949ko Lanbide Heziketaren Oinarri Legea (Ley de
Bases de la Enseñanza Profesional), edo Irakaskuntza Ertainak arautuko zituena,
zeinaren bitartez 7 urteko ohiko Batxilergoa bitan zatitu baitzen: oinarrizkoa (4
urteko iraupena), eta goi-mailakoa (3 urtekoa, gehi unibertsitate-aurrekoa). Esan
behar dugu frankismoaren lehen garai horretan erabateko porrota izan zela
Lanbide Heziketaren Oinarri Legea; izan ere, hura ordezkatzera etorri zen
1955eko Lanbide Heziketa Industrialaren Legea (Ley de Formación Profesional
Industrial).
Ezin da nazionalkatolizismoaz hitz egin gertakari historiko bat baztertu
gabe (historikoa, ez soilik hezkuntzaren ikuspegitik, baita politikotik ere): 1953ko
abuztuaren 27an agintari frankistek Konkordatua sinatu zuten Vatikanorekin; hau
da, potentzia atzerritar batek Francoren gobernua errekonozitu zuen. Berehala
iritsi zen Francoren gobernuaren esker ona: luze gabe, Espainiako estatuak
Konkordatuan jaso beste pribilejio eskaini zizkion Elizari: onura ekonomikoak
(laguntza ekonomikoak, salbuespen fiskalak), juridikoak (immunitate judiziala
elizgizonentzat, soldaduskara joan beharrik ez), eta, batez ere, Elizarentzako
pribilejio gorena: hezkuntzaren kontrol erabatekoa, absolutua.
4.3.14. Eredu teknokratikoa
Lehen frankismoa 1956an amaitu zela esan daiteke, eta, aldi berean, beste etapa
bat hasi zen, alderdi tekniko eta ekonomikoek ezaugarrituko zutena. Aldaketa
horren atzean Opus Dei erakundeko kide nabarmenak zeuden, beren hitzetan
politika egiterik nahi ez zutenak. Teknokraziaren aldia deitu izan zaio aldi horri,
Espainiak nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritutako ekonomia gainditu, eta
ekonomia hiritar eta industrial bihurtu zenekoa.
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Hala ere, modernizaziorako pauso horrek ere arazoak ekarri zizkien
agintari frankistei: unibertsitateetan erregimenaren aurkako lehen aldarrikapenak
agertu ziren, eta langile-mugimenduak lehen grebak antolatu zituen; aldi berean,
Vatikanoko II.

Kontzilioa

egin

zen,

zeinak anakronikotzat

jo

baitzuen

nazionalkatolizismoa.
Hezkuntzari gagozkiolarik, 1964an Lora Tamayo ministroak irakaskuntza
modernizatzeko beste saio bati ekin zion; hartara, eskolatzea 14 urte arte luzatu
zuen, eta erakundeen sostengua jaso zuen eskolak eraikitzeko politikarekin
jarraitzeko eta heziketa gobernuaren lehentasun bihurtzeko. Alabaina, hezkuntzasistemaren benetako erreforma, sakonekoa, iristear zegoen artean, eta ez zen
1970era arte gauzatuko, urte horretan eman baitzuen Villar Palasí ministroak
(hura ere Opus Deiko kide) Hezkuntzaren Lege Nagusia (izen osoz: Hezkuntzari
eta Hezkuntza Erreformaren Finantzaketari buruzko 14/1970 Lege Nagusia; eta
gaztelaniaz, Ley General de Educación y Financiamiento del Sistema Educativo, LGE),
zeinaren lorpen azpimarragarrienen artean Oinarrizko Hezkuntza Orokorrari 8
urteko iraupena ezartzea aipatu behar baita.
Ordea, lege horrek ere akatsak izan zituen, esate baterako, BBB (Batxilergo
Bateratu Balioanitza) eta Lanbide Heziketarena batez ere, baina baita asmo huts
geratu zen unibertsitatearen erreformarena ere. Edonola ere, saiakera horiek
guztiak frankismoa azkenetan zegoenekoak dira, eta porrotaren arrazoia, agian,
oinarri zuten erregenerazionismo kontserbadorearen ereduan bilatu beharko
litzateke; hau da, goitik behera bideratu ziren, behekoen parte-hartzea batere
kontuan izan gabe.
4.3.15. Trantsizio demokratikotik gaur egun arte
Historialari askoren iritziz, trantsizio demokratikoaren benetako garaipena
1978ko Konstituzioaren onespena izan zen, estatu-eremuko alderdi politikoen
artean lortu zuen adostasun maila handiagatik; aitzitik, ez zen horrela izan Euskal
Herrian, non emaitzek bizkar eman baitzioten Konstituzioari. Pentsatzekoa da itun
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konstituzional horrek baketu, baretu, egin izan beharko zukeela hezkuntzaren
alorra, baina gaur egun ere ez da oraindik halakorik lortu, legedia boterean dagoen
kolore politikoaren arabera aldatzeko joera ezarri delako, ia-ia legegintzaldi
bakoitzeko, eta horrek ezegonkortasun egoeran kokatzen duelako etengabe
hezkuntza. PSOEk honako lege hauek promulgatu zituen, boterean izan zenean:
1983ko Unibertsitatearen Erreformarako 11/1983 Legea (LRU, Ley de
Reforma Universitaria).

Autonomia

eman

zien

unibertsitateei,

unibertsitate-sailak sortu zituen, eta unibertsitate pribatuak sortzeko
baimena eman zuen; horra LRUren lorpenak. Baina akatsak ere izan
zituen,

esate

baterako,

finantzaketaren

eredua,

irakasleen

antolamendu desegokia, eta eskema demokratikoak erakunde osora
modu mimetikoan aplikatzea.
1985eko Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen 8/1985 Lege
Organikoa (LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación), ezaugarri
zituena berdintasun printzipioaren eta hezkuntzarako eskubidearen
aldarriak. Lege horrekin lortu zen 1970ean hasitako hezkuntzasistemaren sekularizazioa, estatuaren eskumenak indartuz, bai eta
zentro publikoen ideia-neutraltasuna ere. Demokratizatu egin zituen
ikastetxe publikoak eta pribatuak, eskola-kontseiluen bitartez, eta
doako ikastetxe-sare bat osatu zuen zentro publiko eta pribatu
hitzartuekin.
1990eko Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 1/1990
Lege Organikoa (LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo)
Haur Hezkuntzan hasi eta unibertsitateraino kalitatezko irakaskuntza
bilatzen zuen lege gisa aurkeztu zen. Estatuan deszentralizaziorako
bidean nabarmen aurreratzea proposatu zuen.

1995eko Ikastetxeetako Parte-hartzeari, Ebaluazioari eta Gobernuari
buruzko 9/1995 Lege Organikoa (LOPEG, Ley Orgánica para la
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Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes); izenak
berak esan bezala, parte-hartzea, ebaluazio prozesuak eta zentroen
gobernua hobetzen saiatu zen, baina aurka izan zuen irakasle kopuru
handi bat.
Amaitzeko,

1996an

Alderdi

Popularrak

(PP,

Partido

Popular)

hauteskundeak irabazi zituen unera iritsiko gara: haren diskurtso ideologikoa
politika neoliberalaren alde lerratu zen, betiere kalitatearen aldarria bere
programaren

oinarrian.

Produktibitatearen

kontzeptua

eraman

zuen

hezkuntzaren alorrera, eta eskaintza eta eskariaren legearen mendera jarri zituen
ikastetxeak. Hezkuntzaren Kalitateari buruzko 10/2002 Lege Organikoa (LOCE,
Ley Orgánica de Calidad en Educación) indarrean sartzen saiatu ziren arren, ez
zuen denborarik izan, 2004ko martxoaren 14an PSOEk hauteskundeak irabazi
zituelako; eta azken horrek bai, bi urte geroago, Hezkuntzaren 2/2006 Lege
Organikoa (LOE) jarri zuen indarrean.
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5. GAIA
Hezkuntza-sistema Euskal Herrian

5.1 SARRERA
Gauza jakina da historian zehar euskal probintziek harreman berezia izan dutela
estatuarekiko, hura osatzen duten gainerako probintziekin alderatuz. Hartara,
1876an foruak behin betiko galdu zituzten arte, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak
gozatu zuten «berezitzat» jo dugun eta gerora bi aldiz berreskuratu zuten egoera
horretaz: lehena, II. Errepublikarekin –nahiz eta denbora-tarte laburrean– eta,
1978an, autonomien estatua osatzearekin.

5.2 FORUEN GARRANTZIA EUSKAL HEZKUNTZA-SISTEMAN
Irakaskuntzari dagokionez, udalei zegozkien lehen mailako instrukzioari buruzko
eskumenak, autonomia eta kontrol osoz ziharduten erakunde horietako maisuak
izendatzearen eta irakaskuntzaren berezko beste kontu batzuen gainean. Lehen
Gerra Karlistaren ostean foruak berresteari esker joka zitekeen horrela probintzia
Vascongadoetan (1839ko urriaren 25eko Legea eta 1844ko uztailaren 8ko Errege
Dekretua). Hala eta guztiz, eta legez onartu arren, estatuaren jarrera oso
beligerantea izan zen foru-sistemarekiko. Horren adibide garbia da estatuko
agintariek, estatuaren grina zentralizatzaile eta uniformatzailea berretsi asmoz,
bata bestearen atzetik onartu zituzten Errege Dekretuak, zeinek Euskal Herriaren
berezitasunak baztertzen baitzituzten.
Baina 1859ko uztailaren 4an «Hiru euskal probintzietan instrukzio
publikoa konpontzeko oinarriak» (Bases para el arreglo de la instrucción pública en
las tres provincias vascongadas) ezartzeko Errege Agindua onartu zen, zeinaren
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ondorioz hiru euskal probintzien aspaldiko aldarrikapenetako batzuk jasotzen
baitziren:
Instrukzio Publikoaren Probintziako Batzordearen osaera.
Maisuen izendapenak eta ordainsariak.
Udal-batzordeen izendapenak.
Eskola Normalen sorrera.
Hori bai, 1876ko uztailaren 21eko foruak indargabetu zituen eta euskal
probintzien ekintza aldarrikatzaile bateratua mugatu zuen lege berberak irekiko
zuen estatuaren eta euskal probintzien artean beste era bateko hitzarmenak
gauzatzeko aukera. Horren adibide da 1878an onetsitako Kontzertu Ekonomikoa,
zeinak euskal diputazioei aitortzen baitie ogasun publikoa kudeatzeko eskumena,
betiere estatuari, hark ematen zituen zerbitzuen truke, «kupoa» ordaintzeko
konpromisoarekin. Pribilegiozko egoera horrek 1937ra arte iraun zuen, urte
horretan Kontzertua bertan behera utzi baitzuten, harik eta «trantsizio
demokratikoarekin» batera berriro indarrean sartu zen arte.
Euskal herritarrek aldarrikatzen zituzten berezitasunak desagertzetik
urrun, foruak indargabetzeak berpiztu egin zuen mugimendu foruzalea nola hiru
probintzietan, hala Nafarroan. Zenbait erakunde kultural eta linguistikoren eskutik
berrindartu zen foruzaletasuna; testuinguru horretan, garrantzi handiko aldizkari
eta talde kulturalak jaio ziren, euskal kulturan eta euskaran bertan eragin handia
izan zuten «Lore-jokoak» antolatu, eta abar. Denbora laburrean, euskaraz
bideratuko zen hezkuntza-sare paraleloa sortu eta finkatzen ari zen; bestalde,
euskara ezaguera zientifikoaren alorrera ere iristen ari zen. Zeregin horretan,
pertsonaia asko nabarmendu ziren, hala nola, Arana, Campión edo Azkue; horiekin
batera, bazen gaztelaniaz lan egin zuen taldea ere, Barojak, Unamunok edo
Maeztuk osatua, besteak beste.
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5.3 GAZTELANIAZKO IRAKASKUNTZAREN AURKAKO LEHEN
KRITIKAK
XIX. mendearen amaierako kultur esparruaren ezaugarri nagusiak ziren foruen
aldarrikapena eta kultur berpizkundea, bi giltzarri hezkuntzaren alorrean.
Gaztelaniazko irakaskuntzaren aurkako lehen kritikak agertu ziren, bai eta –
horren ondorioz–, Sabino Aranak asmatutako «maketo» mespretxuzkoarekin
izendatuko zituzten maisu erdaldunen aurkakoak ere. Gainera, espainiar kutsuko
irakaskuntzaren arbuioaren gerizpean, sendotu egin ziren nazionalisten eta
zenbait erakunderen arteko harremanak; hartara, nazionalistek maisu erdaldunak
irakaskuntza euskal izaeraz hustu eta uniformatzeko, eta euskal gaztedia kultura
arrotz batean murgiltzeko elementutzat hartzen zituzten bitartean, herriko
erakundeek Euskal Herriko irakaskuntza-jarduera ororen gaineko kontrol
ekonomiko eta administratiboari eutsi nahi zioten. Aldarrikapen garai hartan,
Eusko Ikaskuntzak hainbat biltzar antolatu zituen 1918tik aurrera, euskaldun
kontzientzia eta kultura berreskuratu asmoz.
Bizkaiko Foru Aldundia nazionalisten kontrolpean zegoen, eta probintzia
horretantxe ekin zioten gogor galdutako balioak berreskuratzeari hain zuzen.
Hartara, 1919an sortu ziren lehen «Auzo Eskolak», eta haien ondotik «Arte eta
Lanbideen Eskolak». Diru sail handiak eta udalen laguntza ederrak jaso zituzten
irakaskuntza zeregin hutsa gainditzen zuten eskola mota biek. Antzeko bidetik
joan zen Gipuzkoan «Landa Eskolak» izenekoa; horrek guztiak politika bateratua
sustatzera bideratu zuen nazionalismoa, nahiz eta ez zen halakorik gertatu 1937an
Euskal Herriko Autonomia Estatutua onetsi zen arte. Alabaina, Gerra Zibilak ez
zuen utzi asmoa gauzatu zedin.

5.4 II. ERREPUBLIKA ETA EUSKAL HEZKUNTZA-SISTEMA
Euskal hizkuntza berreskuratzearen alde garai hartan egindako aurrerapenen
ondorioz, eskola non zegoen aintzat hartuta, hainbat eredu linguistiko garatu
ziren; hau da, eskola eremu euskaldunean egonez gero, euskaraz bideratuko zen
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hezkuntza-jarduera, baina hizkuntza nagusia gaztelania zenetan, hezkuntza ere
gaztelaniaz gauzatuko zen, euskara bigarren hizkuntza izanik. Alabaina, eredu
linguistiko bikoitzeko sistema desagerrarazi egin zuen Liga Monarkikoaren
gorakadak, eta euskararen erabilera espresuki debekatu egin zuen Primo de
Riveraren diktadurak.
Errepublikanoek boterea eskuratu ostean, Azañaren biurtekoan gertatu
ziren aurrerapauso garrantzitsuenak. Izan ere, 1932an lortu zuen Kataluniak bere
Estatutua, eta 1936an estatuaren jarrera zentralizatzaile eta uniformizatzailearen
murrizketa nabarmena iritsi zen Euskal Herrira. Hartara, Katalunian eta Euskal
Herrian administrazio autonomikoen esku geratu zen hezkuntzaren kontrola;
nahiz eta bi saio eta bi testuinguru politiko desberdin ziren, estatuan hezkuntza
ulertzeko molde berriaren isla izan zen egoera hori.
1931ko Konstituzioak argi bereizi zituen estatuaren eta autonomiaren
eskumenak, baina, aldi berean, pixkanakako deszentralizazio politika bati ekingo
zion. Azañak bazekien estatua berregituratu behar zuela, eta, horretarako,
Kataluniako auziari aurre egin beharko ziola. Beraz, kataluniarrei irtenbide bat
eman, baina aldi berean estatuaren nagusitasun hierarkikoa ez galtzearen
korapiloa askatzeko, lehen aldiz eskola-sare bikoitza sortzea planteatu zuten,
zentrala eta autonomikoa, biak gobernu autonomikoen kontrolpean.
Euskal Herriaren autonomia Kataluniakoa baino askoz laburragoa izan zen,
Gerra Zibila hasia baitzen hilabete batzuk lehenago (1936ko urriaren 1ean jarri
zen indarrean Estatutua); beraz, hartutako ia neurri guztiak Bizkaira mugatu ziren
nahitaez, matxinatuen eskuetan erori gabe gehien iraun zuen probintziara. Gauzak
horrela, hartu zituzten lehenengo neurriek Bizkaian besterik ez zuten eragina izan.
Nazionalisten kontrolpeko Kultura Sailak araudi zabala garatu zuen, batez ere
Lehen Hezkuntzarako eta unibertsitaterako. Lan hura betetzeko, bi erakunde
garrantzitsuren laguntza aparta jaso zuen, euskal kleroarena eta Eusko
Ikaskuntzarena. Helburu nagusia, Eusko Ikastola Batzaren eredua jarraituz,
euskara eta euskarazko irakaskuntza babestea izan zen; alegia, euskara bidezko
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irakaskuntza (gaztelania ikasgai) eremu euskaldunetan, eta alderantziz (gaztelania
irakaskuntzarako bide nagusi, eta euskara ikasgai) eremu erdaldunetan.

5.5. AUZI LINGUISTIKOA
Frankismoak eskutik ekarri zituen printzipio zentralistak eta espainiarraz besteko
kultur adierazpen ororen aurkako neurririk gabeko errepresioa. Ordea, trantsizio
demokratikoa bukatzearekin batera, hausten hasi zen ordura arte indarrean zen
zentralismoa, eta hezkuntzaren deszentralizazio prozesua hasi zen. Aldi berean,
berrikuntza pedagogikorako mugimenduak eta hizkuntza gutxituak eskolara
eramateko saioak agertu ziren, kementsu agertu ere, Katalunian eta Euskal
Herrian lortu egin baitzuten helburua; gure kasuan berezitasun bat aipatu behar
da: indar handiz sortu zen eta euskarazko hezkuntza-sare bat osatzea lortu zuen
ikastolen mugimendua, nahiz eta garaiko lege-egiturara egokitzeko oztopo larriak
gainditu behar izan zituen hastapenetan.
Auzi linguistikoa ere aurrekoei lotutako arazo bihurtu zen, eta ez erraz
konpontzekoa; izan ere, 1978ko Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluak
espresuki islatzen du hizkuntza batek eta besteek izan beharreko garrantzia:
«Gaztelania da Espainiako estatuaren hizkuntza ofiziala. Espainiar guztiek dute
gaztelania jakiteko betebeharra eta erabiltzeko eskubidea. Espainiako gainerako
hizkuntzak ere ofizialak izango dira, beren autonomia-erkidegoetan, haien
estatutuekin ados». Eskolak ikasleen ezaugarri linguistikoen arabera egokitu ziren,
eta hortik sortu ziren A, B eta D ereduak (baita X eredua ere, Euskal Herrian soilik
aldi baterako egonik euskara ikasi beharretik at leudekeen ikasleentzat propio
sortua).

5.6. IKASTOLEN MUGIMENDUA
Ikastolen fenomenoaren lehen aurrekaria Elvira Zipitria nazionalistaren etxeeskolak dira, zeinak 1946 eta 1969 artean eskolak eman baitzituen eredu horren
arabera. Ikasle talde txikiek osatzen zituzten etxe-eskolak, hamar bat ikaslek asko
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jota, eta irakaslearen etxera joaten ziren. Etxe-eskolen helburu nagusia euskaraz
aritzea zen (beraz, euskaldunei zuzendua zegoen), ama-hizkuntzan alfabetatu eta,
behin euskaraz irakurri eta idazteko gutxieneko gaitasuna lortuta, gaztelaniaz
alfabetatzeko. Ikasketa molde hori 9 urtera arte ematen zen; hortik aurrera,
gaztelaniazko eskoletara aldatu behar ziren ikasleak.
Ikastolen garapena bi garai zehatzetan gertatu zen: lehenik 60ko
hamarkadaren amaieran (ezaugarri nagusi izan zituen baliabideen eskasia, euskal
kleroaren babesa, autokudeaketa eta autofinantziazioa, hezkuntzarako lokal ez oso
egokiak

erabili

beharra,

sarritan

titulaziorik

gabeko

irakasleak

eta

autohornikuntza pedagogikoa); bigarren garapen-aldiak 1970ean Hezkuntzaren
Lege Nagusia (LGE, Ley General de Educación) onestetik Espainiako Konstituzioa
onetsi zen urteraino iraun zuen, 1978raino, alegia. Bigarren garaian baldintzak
nabarmen hobetu ziren, irakasleak titulaziodunak ziren ia guzti-guztiak, ikastetxe
berriak eraiki ziren... Horrek guztiak izugarri garatzen eta hedatzen lagundu zion
ikastolen mugimenduari.
1979an Autonomia Estatutua onartu zen eta 1980ko urtarrilaren 24an
Ikastolen Titularitate Ofizialari buruzko araudia (Normativa de Titularidad oficial
de las ikastolas) argitaratu zen, zeinaren bidez ikastola gehienak estatuarenak ez
ziren zentro publiko bihurtu baitziren, beren gain hainbat konpromiso hartuta;
1993an Euskal Eskola Publikoaren Legea onetsi zen, zeinaren aurrean ikastola
gehienek zentro publiko bihurtzea hautatu baitzuten.
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