
SKOLAE IKASTETXE PILOTUEN KOMUNIKATUA 

  

2017/18 ikasturtean zehar Skolae programa pilotatzen aritu ginen ikastetxe pilotuek irakasle 

bezala izandako esperientzia iritzi publikoari helarazi nahi diogu. 

  

Urteak daramatzagu ikasgeletan Baterako Hezkuntza lantzen eta konpromiso hau gure 

ikastetxeetako Hezkuntza Proiektuetan jasota dago. Berdintasunean oinarritutako heziketa 

ez da berria, ez da egunotan sortutako zerbait eta dagoeneko urte asko daramatzagu 

baterako hezkuntza lantzen. Konpromiso hau, Hezkuntza Departamentuak agindutako 

jarraibideetan eta hezkuntza gidatzen duten lege dokumentuetan jasota egon arren, orain 

arte irakasleriaren borondatearen menpe egon da eta ahalegin eta dedikazioari esker 

ikasgeletan sartu ahal izan da. Lan honek plan baten beharra eskatzen zuen: eremu eta 

hezkuntza maila guztietan modu mailakatu batean egituratua egon zedin eta baterako 

hezkuntza modu eraginkor eta erreal batean landu ahal izateko. 

  

Skolaeri esker, ikasgeletan gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lantzeko lege 

eskakizunari erantzuna eman zaio. Hezkuntza erakundeak eta gure irakasle lanak lege eta 

arau batzuek gidatzen dituzte, eta hauek, baterako hezkuntzaren egitekoa iradokitzen dute: 

LOE (maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntzaren Lege Organikoa) aldatzen duen LOMCEk 

(abenduaren 9ko 8/2013 Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoa), bere 

helburuen artean “Eskolan, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra 

sustatzen duten balioak garatzea, baita genero-indarkeria prebenitzea ere” jasotzen du bere 

1. artikuluan. Kooperatzea eta elkarrekin bizitzea gaitasun sozial eta herritarra lantzeko 

ezinbestekoak dira, eta ikasleekin diferentzien balorazioa, erlazioetako eta norberaren 

eremuetako gaitasun afektiboen garapena, biolentziaren aurkako jarrerak, edozein motatako 

aurreiritziak eta estereotipo sexistak lantzeko bidea ematen digute. 

  

Aurrekoarekin batera, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa daukagu, gizon eta 

emakumeen arteko berdintasun eraginkor baten aldekoa, eta bertan berdintasun hau 

hezkuntza etapa guztietako oinarrizko ardatza izatearen beharra eta derrigortasuna ezartzen 

da. 

Nafarroan, gainera, badugu azaroaren 19ko 12/2009 Foru Legea, pertsona transexualen 

eskubideen aitorpena eta genero identitatearengatik diskriminaziorik ez jasatea arautzen 

duena. 

 

Honengatik guztiagatik, hezkuntza administrazioak sustatu behar ditu gizon eta emakumeen 

arteko benetako berdintasuna lortzeko balioen garapena: genero indarkeriaren prebentzioa 

eta tratuan berdintasuna, eta, edozein baldintza edo egoera pertsonal edo sozial, jarrera, 

eduki sexista eta estereotipo diskriminatzaile bultzatzen dituzten gainerako baloreak. 

 

Skolaeren ekarpena handia da: bere egitura eta edukiek berdintasuna bultzatzen dute, 

irakas-prozesua 0-20 urtetan zehar laguntzen du eta irakasleria, familia eta ikasleak, adin 

eta hezkuntza maila bakoitzari egokitutako hausnarketa, eduki eta esperientziekin hornitzen 

ditu. 

 

Honen harira, Skolaeren proposamena bere osotasunean ezagutzea nahi dugu. Skolae 

azken egunotan ezagutzera eman diren eztabaidak baino askoz gehiago da. Hauek dira 

lantzen diren 4 ardatzak: 



 

- Berdintasun-ezarekiko gaitasun kritikoa eta aldaketarekiko konpromisoa (Begiratzen 

jakitea, ulertzen jakitea) 

- Autonomia, independentzia pertsonala eta enpleguaren zentraltasuna (Izaten jakitea, 

bizitzen jakitea) 

- Lidergoa, ahalduntzea eta partaidetza soziala (Eraikitzen jakitea, ekarpenak egiten 

jakitea) 

- Sexualitatea, elkarbizitza eta indarkeriaren prebenitzea (Sentitzen jakitea, tratu onak 

ematen jakitea) 

 

Ardatz bakoitzaren barruan, hausnarketa eta baliabideak 3 eremu hauetan egituratzen dira: 

 

- Pertsonala (ni nahi dudana izan naiteke) 

- Harremanetakoa (ongi tratatzen gara) 

- Testuingurua (berdintasuneko gizarte baterako badakigu zer nahi dugun) 

 

Konpromiso garrantzitsu bat daukagu, berdintasunean heztea: eskubideen berdintasuna, 

betebeharren berdintasuna eta aukeren berdintasuna. Neska-mutilak hezitu kristalezko 

sabaia ezabatu ahal izateko, nahi duten lekura irits daitezen, nahi dutena izan daitezen, 

beraien emozio eta sentimenduak adierazi ahal ditzaten, indartsuak eta ausartak izan 

daitezkeela eta ahulak ere sentitu daitezkeela transmitituz. Skolaek heziketa hau egiteko 

formazioa eta baliabideak eskaintzen ditu, aurreiritzi eta estereotipoak hautsi eta 

berdintasunezko errealitate batean hezi ahal izateko. 

 

Bide batez, Skolaeren formakuntzak irakasleoi ekarri digun gure irakas-lanaren inguruko 

hausnarketa pertsonalaren prozesua aipatu nahi genuke: ikasleekin egindako lanaren 

aurretik, irakasleriak gaiaren inguruko aditu bikainek eskainitako formakuntza egituratu eta 

sistematizatua jaso genuen. Formakuntza honek zalantzan jarri zuen berdintasuna ulertzeko 

eta berdintasunean hezteko modua. Gure aburuz, jarrera, eguneroko mezu, erlazio 

pertsonal eta irakaskuntzaren inguruan “desikasteko” beharraz ohartu ginen, orain arte 

oharkabean transmititu ditugun desberdintasunean oinarritutako egituren arabera irakatsi 

baitugu. 

  

Ikastetxe publikoak garen aldetik, gure ikastetxeetara seme-alabak ekartzen dituzten 

familien eta irakasleriaren aniztasuna azpimarratu nahi genuke: aniztasuna gogoetetan, 

ideologian, kontzientzian, kultura eta erlijioan. Aniztasun honek ez du arazorik eragin Skolae 

pilotatzeko garaian. Eztabaida, elkarrizketa eta iritzi eta zalantzen inguruko aldeak handiak  

izan ziren, baina, honek ikasketarako bidea eman digu eta ez gaitu eraman konponbiderik 

gabeko egoera batera. Hauxe da gure eguneroko jardunean egiten duguna, gurea bezain 

anitza den gizarte batean bizitzearen parte baita. 

  

Por último, como profesionales de la educación, personas comprometidas con la 

educación de quienes regirán el destino de nuestra sociedad el día de mañana, exigimos 

respeto a nuestra labor. 

 

Azkenik, hezkuntzako profesionalak garen aldetik eta etorkizunean gure gizartea gidatuko 

dutenen heziketaren konprometituak gaudenez, gure lanarekiko errespetua eskatzen dugu. 


