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AURKEZPENA
Irakaskuntzaren eta hezkuntzaren aldeko bokazioak eta 400 urtetik gorako esperientziak
bultzatuta, Mariaren Lagundiak gizartean eta kulturan gertatzen ari diren aldaketetan jarria du
arreta, egungo gizartearen eskakizunei behar bezala erantzuteko, batetik, eta hezkuntzamunduaren aurrerapena eragiteko, bestetik, modu kontzientean eta gizartearekin eta ikasleekin
konpromisoa hartuta betiere.
Mariaren Lagundiaren gakoetan oinarrituta heztea errealitatea begirada sakon zintzoz eta
erantzukizun unibertsalez ezagutzean datza, gure ingurunera konpromiso eta gogo osoz
hurbiltzean. Begirada etorkizunean baina arreta orainean jarrita, Mariaren Lagundiak ikaslea
ardatz duen proiektu komun baten alde egiten du lan, ikaslea bere ikaskuntza-prozesuaren
erantzule eta protagonista nagusia den proiektu baten alde, hain zuzen. Ikasleak hezitzaile bat
izango du ondoan uneoro, laguntzaile modura: Ebanjelioaren balioetan eta Joana
Lestonnacekoaren karisman oinarritutako hezkuntzarekin konprometituta egongo den hezitzaile
bat, ikasleari maitasuna, zintzotasuna, ahalmen sortzailea eta ikaskuntza-irakaskuntzarekiko
pasioa transmitituko diona.
Espainiako Probintziako Titulartasun Talde gisa, Mariaren Lagundiaren Eredu Pedagogikoa idaztea
aukera ezin hobea izan da guretzat Joana Lestonnacekoa ―heziketa-proiektu handi hau amestu
eta gauzatu zuen emakume ausart hura― eta haren karisma, izaera eta jarduera sakonago
ezagutzeko. Joana Lestonnacekoa bere sosegu, sendotasun, samurtasun eta hezkuntzarekiko pasio
horrekin― eta haren urratsei jarraitu dioten guztiak izan dira gure lanaren inspirazio-iturri nagusia.
Lan hau Mariaren Lagundia Hezkuntza Proiektu Unibertsalean dago oinarrituta, eta bizitzan eta
bizitzarako hezten jarraitzea1 da bere nahia eta helburua.
Dokumentu honek estilo hori mantendu nahi du identitate-zeinu nagusi gisa, eta bizi dugun uneko
historiari eta hezkuntzari emandako erantzun bat izan nahi du, tradizioa eta berrikuntza, batetik,
eta bizitza, gizartea eta hezkuntza berrirakurtzen ikasteko interesa, bestetik, elkarrekin uztartzeko.
Aurrerantzean ere eskua luzatzen2 jarraitzeko nahia gogoan hartuta, gure ikasleen eta haien
familien bizitzarako bidea, oraingoa eta etorkizunekoa, argitu ahal izatea dugu helburu. Gure asmo
honek sakontasunean eta kritikan du sorburua, gauzak aldatzeko eta eraldatzeko gure gaitasunean
eta nahian, betiere oinak lurrean jarrita, baina begirada geroan ipinita dugula.
Gure esker ona adierazi nahi diegu bereziki Maria Rita Calvo Sanz Ama Nagusi Orokorrari eta haren
Taldeari, hala nola Ama Nagusi Probintzial guztiei, erronka handi hau aurrera eramateko gure
ahalmenean eta gaitasunean jarritako konfiantzagatik. Eskerrak eman nahi dizkiegu, halaber,
Eredu Pedagogikoaren egungo formulazio hau gauzatzen lagundu diguten guztiei.
Titulartasun Taldea
Mariaren Lagundiaren Ordena
Espainiako Probintzia
1

Joana Lestonnacekoak Michel de Montaignerengandik hartutako esapidea.
Ordenaren Historia, Lestonnac argitalpenak, Erroma, 2012, 82. or.

2 Cf.
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1. SARRERA
Hezkuntzak egun bizi duen egoerari buruzko azterketa sakon eta hausnarketa pedagogiko
arretatsu baten ondoren, Mariaren Lagundiak bere Eredu Pedagogiko berria aurkezten du orain,
bere mendeko ikastetxe guztietan ezagutua eta partekatua izan dadin. Eredu honek, Joana
Lestonnacekoak sortua eta heziketa kristau-humanistan errotua, pertsona jartzen du hezkuntzaprozesuaren erdigunean, eta Hezkuntza Pertsonalizatuan aurkitzen du ikasleen ikaskuntzaren
kalitatea hobetzeko modua. Gure Iturrien ekarpen aberatsak eta 400 urtetik gorako historian
zehar indarrean jarraitzeak denboran sustraitutako Proiektu batean partaide garela jabetzen
laguntzen digu, gure hezkuntza-zeregina zentzuz eta sakontasunez bizitzen jarraitzeko, hari
errealismoz, erantzukizunez eta ahalmen sortzailez ekinda.
Hezkuntza Pertsonalizatua zorrotz aztertua eta zehatz frogatua den ikusmolde pedagogiko bat da
egun, gizakiaren dimentsio guztiei erantzutea xede duena, ahalik eta pertsonarik onena izatera
iritsi dadin. Hezkuntza-ikusmolde horrek “curriculuma gainditzera” bultzatzen du ikaslea, eta garbi
xedatzen du zer den eta zer ez garrantzitsua, zer ikasi behar duen ikasleak eta nolakoa den hark
hezkuntza-prozesuan jokatu behar duen papera. Eredu Pedagogikoak Mariaren Lagundiaren
Hezkuntza Proiektua hartzen du oinarri. Proiektu horrek pertsonaren heziketa integrala lortzea
izan du beti xede, konpetentzien garapenerako prestakuntza baten bitartez, ikasleak bizitzaren
alderdi guztietan (pertsonalean, pertsonartekoan, sozialean eta profesionalean) hazteko eta parte
hartzeko modua izan dezan.
Pertsona
BAKOITZA
hezi, bakoitza
errepikaezina
baita

Pertsona BERA
hezi

Hezkuntza
Pertsonalizatua

Pertsona
OSOA hezi

Pertsona GISA
hezi.

Hezkuntza Pertsonalizatua pertsona bere osotasunean hezteko baliagarri diren korronte, sistema,
metodo, teknika, prozedura eta ikerbide guztietara zabalik dagoen ikusmolde bat da. Bere alderdi
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praktikoan, Hezkuntza Pertsonalizatuaren malgutasunari esker askotariko baliabide eta
organizazioak erabil ditzakegu gure helburu eta xedeak lortzeko; hori dela eta, ikastetxe bakoitzak
bereak dituen bitarteko arrunten bidez ere iritsi gaitezke gure azken xedera.
Gure Eredu Pedagogikoa erraz egokitzen da hezkuntzaren munduan gertatzen ari diren aldaketa
handi horietara, heziketaren despertsonalizazioa saiheste aldera erlatibismotik, erosotasunerako
joera gero eta orokorrago batetik eta ahaleginaren kulturaren gainbeheratik aldentzen den eskolaegitura malgu eta parte-hartzaile batean bermatuta.
Dokumentu-gida honetan azaltzen dugun planteamendu pedagogiko eta metodologiko honek gure
ikasleen heziketan egunero diharduten profesionalei tresna eta baliabide egokiak eskaini ahal
izatea du xede, bai gure irakasleen gaitasun pertsonalak eta profesionalak, bai gure ikasleen
ikasbidea, bai eta gure hezkuntzaren praktika bera ere hobetu asmoz. Gaitasunak, jarrerak eta
balioak sustatuz, etorkizuna eraikitzeko bidean egunero suertatzen zaizkigun oztopoei ere
erantzun nahi die gure eredu pedagogiko honek.
Gure proposamen hau iraganarekin eskutik helduta dator, ekintza bizia da hemen eta orainean,
eta etorkizun-sen handia dauka, ikasleei ahalik eta prestakuntza osoena eskaini ahal izateko.
Sendoak eta egonkorrak bai, baina aldi berean, errealitate bakoitzaren ezaugarri espezifikoei
erantzun ahal izateko, malguak ere badiren zimenduetan oinarrituta, gure ekintza-lerroak
erdigunean jartzen du oraindik ere (inoiz baino arrazoi gehiagorekin orain) ikaslea, bere
ikaskuntzaren erantzule eta protagonista nagusi gisa. Hezkuntza-erabakiak ikaslearen hazkundea
eta ahalduntzea bilatzera bideratuta egongo dira.
Mariaren Lagundiaren Eredu Pedagogikoak pertsonalizazioa eta ekitatea bilatzen ditu,
bikaintasuna sustatzen du, eta ikasle bakoitzari ahalik eta urrutien eta ahalik eta irekitasun eta
gaitasun handienarekin iristen laguntzeko beharrezko baliabideak eskaintzen ditu. Hezkuntzabizipena kalitateko prestakuntza-esperientzia bihur dadin bilatzen du, testuinguru globalean eta
tokikoan, oraingoan zein etorkizunean azaltzen zaizkigun erronkei eta jomugei erantzunez. Gure
Eredua etengabeko berrikuntza eta eguneratze pedagogikoko prozesu batean oinarritzen da, baina
bera taxutzen duen berezkotasuna galdu gabe, eta betiere pertsona metodologia eta baliabide
guztien gainetik kokatuz, eta imitazioa eta azalkeria saihestuz.
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2. ERRO-ERROAN: JOANA LESTONNACEKOA

Orain 400 urte baino gehiago, emakumearen heziketaz arduratzen zen lehen erlijio-ordena sortu
zuen Joana Lestonnacekoak. Horrek, une hartan, iraultza eragin zuen hezkuntzaren munduan, eta
gaurdaino indarrean jarraitzen duen ondare pedagogiko bat utzi zion bai Elizari bai gizarteari.
Joana Lestonnacekoak, Jainkoaren borondatearen bilatzaile nekaezinak, Jainkoak “eskua
luzatzera”3 gonbidatzen zuela sentitu zuen, hezkuntzaren bidez neska gazteei laguntzera eta,
modu horretan, haren ekintza salbatzailean parte hartzera. Haren Hezkuntza Proiektu jatorra biziesperientzia aberats eta sakon baten eta garaiko joera berritzaileen eraginaren emaitza da. Joera
horien artean hauek daude: humanismoa, haren osaba Michel de Montaigne ordezkari zuena;
kalbinismoa, emakumearen hezkuntzaren aldeko apustu ondo antolatua egina zuena; eta Jesusen
Lagundia, hezkuntza-sistema ondo egituratu eta espiritualtasunean sendo oinarritu bat.
Joana Lestonnacekoak pertsona bere dimentsio guztietan heztea du helburu, pertsona bakoitza
gizabanako bakar eta errepikaezintzat harturik. Izan ere, berak dioenez: “oin-neurri desberdina
izan ohi dute guztiek”4. Baina prestakuntza erlijioso, etiko eta morala eskaintzeaz batera, Joanak
adimenaren garapena ere bultzatu nahi du, “buru ongi hornituak, ongi beteak baino gehiago”5
lortzeko baliabide didaktiko egokiak erabiliz. Hezkuntzak “ondasun publiko”6 gisa eta gizartea
eraldatzeko motor gisa duen eraginkortasunean sinesten du. Haren Proiektua pedagogia
aurrerakor eta pertsonalizatu batean barruan txertatzen da, harmonia, batasun eta osotasun bila7.
Michel de Montaignek ―zenbait egileren ustez Hezkuntza Pertsonalizatuan aitzindari
izandakoak― munduaz eta bizitzaz duen ikuskerak eragin handia izan zuen Joana Lestonnacen
pedagogian: errealitatearen alderako begirada zabala eta fidakorra, pertsona bakoitzaren izaera
bakarra, alaitasunaren balioa, norberarekin topo egiteko beharra, elkarrizketaren artea, nor bere
berezitasunekin onartua izateko beharra, zuzentasunez epaitzea, egiarekiko maitasuna, bizitzan
egiaztagarria den egia baten aldeko aldarria… Joana Lestonnacekoak bere Espiritualtasun
Ignaziotarra bizitzeko moduan berresten eta sakontzen dituen alderdiak dira horiek denak.
Zabaldu nahi dituen balio eta bertuteetan erreferente den Hezkuntza Komunitate bat dauka
hasieratik Joana Lestonnacekoak. Pertsonaren eta taldearen arteko interrelazioa bilatzen du, eta

3 Ordenaren

Historia, Mariaren Lagundiaren sortze-esperientziaren kontakizuna da. Cf. OH., L.G., 82. or.
Cf. Sortze Dokumentuak 1605-1638, ODN 1, Erroma, 1976, 73. or., 10. zkia. Joana Lestonnacekoak Michel de Montaigneren
printzipio hau hartu zuen: “Hezkuntza-prozeduretan, kontuan hartu banakoen desberdintasunak”. Entsegu guztiak, 2. argitalpena,
2005eko martxoa. Cátedra argitaletxea, Madril. I.L., XXVI. kap., 185. or.
5 Santa Joanak bere egin zuen Michel de Montaigneren esapide horren edukia. Entseguak, L.G., I.L., XXVI. or., 185. or.
6 Eskola protestantetik hartutako esapidea, cf. Françoise Soury-Lavergne, Hezkuntzarako bide bat, Joana Lestonnacekoa, 1556-1640.
Erroma, 1984, 66. or.
7 Espiritualtasun Ignaziotarrak eta San Ignazioren Gogo Jardunek, bereziki, eragin handia izan zuten Joana Lestonnacekoaren
pedagogian.
4
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bere ustez “giro oso bat hezten”8 du, baita espazioak berak ere; horregatik, eraikinek “erosoak,
proportzionatuak eta barrutik ondo antolatuak”9 izen behar dute.
Joana Lestonnacekoak bazekien, jakin, Jainkoak inspiratu zion Proiektuak unibertsaltasunaren
hazia zeukala bere muinean. Baita bere barnean zeraman malgutasunak eta plastikotasunak
erroak egiteko eta testuinguru bakoitzari eta egoera bakoitzari erantzuteko aukera ematen ziola.
Hil zenean, 1640. urtean, hogeita hamar ikastetxe zeuzkan martxan Frantziako beste hainbeste tokitan.
Haren nahia, “ai, mila bizitza banitu, mundu osoan barrena ibiltzeko!”10, errealitate bat da egun.
Zailtasunei aurre egiteko eta haiek gainditzeko gaitasuna, gogoz eta konfiantzaz etorkizun-aukera berriak
zabaltzeko ahalmena, eta etengabeko hobekuntza nahia ―gauzak ”gero eta hobeto egiteko gogoa”11―
izan zituen ezaugarri Santa Joanak bere bizitzan zehar, horiek markatu zuten haren obra. Joanaren jarrerak,
aldartea eta gauzak berritzeko eta hobetzeko nahia inspirazio-iturri izaten jarraitzen dute gaur egun ere
munduko osoko hezitzaile askorentzat, hezteko eginkizuna Misio dutenentzat beren eguneroko lanean.
Hona zer eskatzen digun Joana Lestonnacekoak: “Gure izenaren mailan egotea: Mariaren Lagundia gara”12.
Izan ere, Maria eredu eta bidelagun izan zuen Joanak. Hain zuzen ere, Mariak, Jainkoari toki egiteko eta
Haren Espiritu bizitasunez beteari bere burua gida zezan uzteko gauza den emakumeak, Semearen
hezitzaile Emakumezkoak, ematen dio izena eta identitatea gure Hezkuntza Proiektu honi, eta gure
erreferente izaten jarraitzen du egun ere gizon-emakume berriak hezteko gure nahi horretan: bai,
Jesukristoren izateko eta egiteko modura eratutako gizon-emakume berriak, senidetasuna, solidaritatea eta
elkartasuna bizitzearren besteei eskua luzatzeko eta laguntzeko gai izango direnak, bizitza indartzen eta,
pixkanaka, Jainkoaren Erreinua prestatzen joango diren ordezko egiturak sortzeaz batera. Hori da gure
hezibide humanista-kristauaren helburua.
Pertsonaren, bizitzaren eta, oro har, gure hezkuntza- eta pedagogia-proposamenaren oinarri diren
printzipio pedagogiko eta filosofikoen mundu-ikuskera horretatik abiatuta, Mariaren Lagundiak, unean
uneko errealitatearekin solasean, zehaztu eta eguneratu egiten du proposamen hori une historiko
bakoitzean, ezaugarri jakin batzuk azpimarratuta.
Konpainiak azken Batzar Nagusian berriro berretsi zuenez, gure “Hezkuntza Proiektuak, urtetako lana eta
hainbat testuinguru desberdinetan bultzatutako inkulturazioa berme dituela, une historiko honi kalitatez
erantzuteko behar bezala landu beharra dagoen indar bat darama bere baitan”13.

8 Cf.

Mariaren Lagundia, heziketa-proiektu bat, 1998, 49-50. or.
Sortze Dokumentuak, Eraikinen Formula. L.G., 153. or., 5. zkia.
10 Cf. OH, L.G., 403. or.
11 Sortze Dokumentuak, Eskolen Formula. L.G., 142. or., 1. zkia.
12 OH, L.G., 292. or.
13 IX. Batzar Nagusia, Mariaren Lagundiaren Ordena. Valle de Bravo, Mexiko. Azken txostena, 5. zkia.
9
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3. EREDU PEDAGOGIKOAREN HELBURUAK
Helburu nagusia:
Mariaren Lagundiaren planteamendu pedagogiko eta metodologikoa zehaztea.

Helburu espezifikoak:
v Gure heziketa-ikuspegia xedatzen duten ezaugarri orokorrak zehaztea.
v Eredu Pedagogikoaren zutabeak deskribatzea, Mariaren Lagundiaren Hezkuntza Proiektua
oinarri hartuta.
v Hezkuntza Pertsonalizatua gaur egun nola ulertzen dugun adieraztea eta Hezkuntza
Komunitatea osatzen duten kideen ―hau da, ikasle, irakasle eta familien― rol berriak
zehaztea.
v Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren osagai metodologiko arauemaile eta orientagarriak
xehe-xeheki azaltzea.
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4. ODN EREDUAREN KONTZEPTUALIZAZIO PEDAGOGIKOA: HEZKUNTZA
PERTSONALIZATUA

XXI. mendeko hezkuntza-erronkei aurre egin eta ikasleen behar askotarikoei erantzun
pertsonalizatua eskaintzen jarraitu ahal izateko, ezinbestekoa zaigu ikasle bakoitza bere
ikaskuntzaren protagonista nagusi bihurtzea ahalbidetzen duten hezkuntza-helburuak berriro eta
gaurko egoeraren argitan zehaztea. Horrek Hezkuntza Komunitate osoari eragingo dioten
aldaketak egin beharra dakar.
Eskolak ―irakaskuntzarako ez ezik ikaskuntzarako toki ere baden neurrian― egungo eta
etorkizuneko bizitzarako beharrezko izango dituen jakintzak, tresnak eta jarrerak eskaini behar
dizkio ikasleari, haiekin ezagutza eraiki eta, inguratzen duen errealitatearekin loturak sortuz,
gizartea hobetzeko lanetan aktiboki parte hartu ahal izan dezan. Curriculumaren malgutasunak eta
hezkuntza pertsonalizaturako metodo eta baliabide berriak erabiltzeak ikasle bakoitzaren
gaitasunen aurrerapena gauzatzen eta garapen handiena lortzen lagunduko dute.
Ikaslearen prestakuntza integrala lortzea, pertsona osatzen duten dimentsio guztietan harmonia
eta oreka bilatzea, izan du beti xede Mariaren Lagundiak eskainitako hezkuntzak. Ikasleen eta
irakasleen arteko erlazioa sendotzeko bi modu ditugu: batetik, erronken eta ereduen, materialen
eta ebaluazioen arteko harmonia bilatzen duten diseinuak prestatzea; bestetik, ikasleak
erantzukizunak eta erabakiak hartzera bultzatuko dituzten jardueren bidez haien garapen
pertsonala eta soziala sustatzeko eta errazteko bideak eskaintzea. Testuinguruak eta hezkuntzaagenteen arteko interakzioek ―Hezkuntza Komunitateko kide guztien lankidetza, bizikidetza eta
integrazioa errazteko sortzen diren elkarreraginek― funtsezko zeregina betetzen dute prozesu
horretan. Ikasleak irakasle bat izango du ondoan denbora guztian: aldi berean aldaketa-eragile,
motibatzaile, gidari eta lagun izango den irakasle konprometitu bat, ikasle bakoitzaren erritmoa
ezagutu eta errespetatuko duena, haren beharrizanak artatuko dituena, ikasleari bere gaitasunak
sendotzeko eta garatzeko laguntza eskainiko diona. Irakasle-ikasle arteko erlazio hori elkarrekiko
konfiantzan eta errespetuan oinarrituko da beti. Ezagutza aurkikuntza bidez eraikitzen da, modu
esanguratsu, elkarrizketatu eta auto-sortzaile batean eraiki ere.
“Oin-neurri desberdina izan ohi baitute guztiek”, Hezkuntza Pertsonalizatuak ikasle guztien
garapen pertsonal eta eskolarrari nola laguntzen dion zehaztea da Eredu Pedagogikoaren erronka.
Hezkuntza-eredu horren bidez, pertsonaren oinarrizko printzipio, alderdi eta dimentsioei eragiten
dieten ikaskuntza-elementu guztiak neur daitezke. Hezkuntza Pertsonalizatuaren aldean:
§ Hezkuntza indibidualizatua ikasle bakoitzaren berezitasunean oinarritzen da soil-soilik,
horrek indibidualismoa sustatzeko eta kideen arteko elkartrukea murrizteko duen
arriskuarekin. Hezkuntza indibidualizatuan, ikaskuntzaren helburuak berberak dira ikasle
guztientzat, hezkuntza-beharrak eta motibazioak desberdinak izanagatik. Hezkuntza
indibidualizatuak irakaskuntza du ardatz, ez ikaskuntza, eta horren arabera moldatzen du
curriculuma, ikaslearen beharretara doitu ordez. Emaitzak homogeneizatzen ditu, eta
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curriculumaren beharrak, ez ikasleenak, hartzen ditu gidari. Irakasleak ikasle jakin bati
eman behar dion formakuntzan oinarritzen du bere lana, eta ikasleak, berriz, irakasleari
arreta eskaintzean, gero haren argibideak jarraitzeko, memorizatzeko eta
erreproduzitzeko.
§ Hezkuntza Bereiziak ikasleak talde espezifikoetan banatzea proposatzen du, eta hezibidea
ez da ikasle bakoitzaren beharrizanetatik abiatuta egituratzen. Horrek segregazio-joeradun
eskola bat sortzeko aukera handitzen du, hau da, ikasle batzuk adoretzera eta beste batzuk
baztertzera. Helburuak berberak dira ikasle guztientzat, baina metodoak desberdinak izan
daitezke, zein premia sortzen diren. Irakaslea taldeen ikaskuntza-mailara egokitzen
saiatzen da, eta espero diren helburuak lortzeko behar diren baliabideen eta teknologiaren
hautaketan oinarrituta diseinatzen du bere lana, ez ikasle bakoitzaren beharrizanetatik
abiatuta.
§ Tutoretzapeko banakako Aholkularitzak edo Laguntzak bere erreferentzia-taldetik urrun
dezake ikaslea, bere berdinekiko erlazio baliotsurik gabe utziz, eta bere beharrizanak ase
litzaketen balizko sinergiak oztopatuz.
Mariaren Lagundiaren Hezkuntza Proiektuarekin bat datorren Hezkuntza Pertsonalizatu hori da
aukera gehien eskaintzen dituen ikusmolde pedagogikoa, ikasle ororentzako moduko prestakuntza
oso bat abiarazi eta garatzeko bidea ematen duelako eta ikasleen parte-hartze aktiboa sustatzen
duelako. Hezkuntza-ikusmolde gisa, hezkuntza-egitatearen mundu-ikuskera bat eskaintzea du
helburu. Hezkuntza-ikusmolde hori ez da zerbait hermetikoa bezala ulertu behar, baizik eta
ikerbide, sistema, metodo, teknika, estrategia eta prozedura guztietarako irekitasunagatik
balioetsi, hori pertsonaren osoko prestakuntzarentzat lagungarri baldin bada, behintzat14.
Hezkuntza Pertsonalizatuaren egungo kontzeptualizazioak ikuspegi konstruktibista bat du jatorri,
ezagutzaren eraikuntza adierazgarri baten alde agertzen dena, ezagutza hori ingurumenarekiko,
besteekiko eta norberarekiko interakzioaren emaitza gisa hartuta. Pertsona bakoitzaren garapen
osorako beharrezko faktore guztiak hartzen ditu barnean, era poliedriko eta holistiko batean. Giza
ahalmenen nahitako hobekuntza bezala ulertzen du hezkuntza, pertsona gune edo ardatz duen
heziketa-molde batetik abiatuta. Pertsona da hezkuntzaren oinarria, jatorria eta xedea15.
Bernardo, Javaloyes eta Caldereroren arabera:
“Pertsona zer den ezagutzeko beharrak ―hezkuntza-prozesuaren azalpen sakon eta
erabateko bat eskaintzearren― hezkuntzaren oinarrian pertsona dagoela erakusten digu.
Baldin hezkuntzak pertsonarengan badu jatorria, eta pertsona baldin bada, aldi berean,
hezkuntzaren xedea, eta baldin hezkuntza pertsonarena eta pertsonarentzakoa baldin
14

Bernardo, J. (koord.) (2011). Educación personalizada: principios, técnicas y recursos. Madril: Síntesis.

15 García

Hoz, V. (1993). “Introducción general a una pedagogía de la persona”, in Tratado de la Educación Personalizada. Madril:

Rialp.
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bada, onartu beharra dago hezkuntza pertsonarengan bermatzen eta oinarritzen dela
erabat. Horri erantzuten dio, hain zuzen, hezkuntza pertsonalizatuak16”.
Ikaskuntza-sistema pertsonalizatu batek pertsonalizazio- eta sozializazio-prozesua bultzatzen du,
ikasle bakoitzaren berezitasuna, soziabilitatea, originaltasuna eta autonomia sustatzen du, bere
gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko. Kontuan hartzen ditu pertsonaren printzipioak eta
dimentsioak ondo egindako jarduera kontziente eta librearen bidez eta bizikidetza adeitsuaren
bidez17, eta, gainera, giza dimentsio guztiak lantzen ditu: adimena, espiritua, gorputza,
afektibitatea, borondatea eta horien guztien batura. Prozesu horrek indibidualki eta sozialki
errealizatzeko aukera ematen dio ikasleari, bere buruaren kontzientzia hartzeko,
autoerrealizatzeko eta, komunitateko gainerako kide guztiekin partekatutako arauak eta balioak
bere gain hartuz, besteekin batera bizitzeko. Hezkuntza-prozesu ebolutibo bat da, pedagogia,
curriculuma eta ikaslearen ingurunea haren beharrizan eta xedeetara egokitzeko aukera ematen
duena; hori bai, denbora eta esanahi-trukea eskatzen du horrek. Ezezagunaren eta ezagunaren
arteko erlazioa gauzatzean hartzen dute zentzua eduki berriek, ikaslearen egitura kognitiboarekin
erlazionatzen den material esanahi-logikoduna erabiltzean. Ikasgelako zereginak taldeko kide
bakoitzaren ezaugarri pertsonaletara egokitzen dira (adina, gizarte-maila, kultur giroa, informazioa
prozesatzeko eta antolatzeko gaitasuna, etab.), egoera eta arazo berriak aurkeztuta jakin-mina eta
interesa piztuz. Ikasleek beren inguruneko mundua behatzen eta nola funtzionatzen duen ulertzen
ikasten dute, ingurura egokituz, beren burua galdekatuz, arazoei irtenbidea bilatuz, erronkak
ekinez gaindituz eta hutsegiteak ikaskuntzaren funtsezko zati bat bezala aintzat hartuz. Prozesu
horretan, ikasleei ezagutzak eskaintzen zaizkie, gaitasunak eta trebetasunak sustatzen dira, lana
bakoitzaren erritmoetara, betebeharretara eta zaletasunetara egokituz, ahalik eta lankidetza- eta
interaktibitate-maila handieneko ingurune batean. Horrek garrantzizko hezkuntza-eskaintza bat
dakar, uniformetasuna, homogeneotasuna eta errepikapena saihesten duena.
Ez da onartuko, horrenbestez, ikaskuntza ez-esanguratsu, mekaniko eta errepikakorra, ikasleen
zaletasun- edo interes-desberdintasunak kontuan hartzen ez dituena, ikasleek modu autonomoan
ikasteko behar dituzten trebetasunak eta gaitasunak bereganatzea eragozten duena. Izan ere,
ikaskuntza-mota horrek irakasleari baliagarri izango zaiola usten duena erantzutera eramaten du
ikaslea, gauzak hitzez hitz errepikatzera, ez zer galdetzen zaion ez zer erantzuten duen ulertu gabe;
gainera, informazioaren atxikipen-aldiak oso laburrak izan ohi dira. Aitzitik, esanguratsuki ikasteak
norberaren esperientzia pertsonal eta eskolarrean ikaskuntzak munta hartzea ekar dezake.
Ikasgelan, prozesu osoan zehar emango zaio garrantzia ikaskuntzaren autoerregulazioari, ikaslea
hautatutako eta erabilitako estrategiaren eraginkortasunaz edo eraginkortasun ezaz jabe dadin.

Hezkuntza Proposamen honen ezaugarriak
16 Bernardo

Carrasco, J., Javaloyes Soto, J.J., Calderero Hernández, J. F. “CÓMO PERSONALIZAR LA EDUCACIÓN. Una solución de
futuro”. Hitzaurrea: R. Pérez Juste. Narcea, S. A. de Ediciones. Madril. (4. argitaraldia). 2014, .9. or.
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4.1. Ikaskuntza Eredu Pertsonalizatua
Ikasleak, estimuluak jasotzean, galderak egiten dizkio bere buruari ―errealitatetik datozen
galderak―, eta estimulu horiek eskainitako datuak elaboratzen dituen gogoeta-prozesu baten
ondoren lortzen du ezagutza.
Galderak egitera bultzatzen duen jarduera batean du abiaburua ikaskuntzak. Lehen une batean,
analizatzea, alderatzea, antolatzea, ondorioztatzea eta gisako funtzioak hartzen ditu barne
ikaskuntzak, arreta eta oroimena eskatzen duten funtzioak, alegia. Ondoren, ikaslea ezagutza berri
bat erdiesteko gauza da, bere izatearen baitan gertatzen den elaborazio-prozesuaren bidez
jasotako estimuluak eraldatuz. Ezagutza berri horrek pertsonaren barne-aberastasuna handitzea
dakar berekin, eta ikasitakoa finkatzea eta memorizatzea. Finkatutako ezagutza hori gordeta
gelditzen da, handik berehala zein beste batean erabilia izateko, eta sorkuntza-lan (edo
adierazpen) baten bidez adierazia izan daiteke. Azkenik, adierazpen hori hiru modutara egikaritu
ahalko da: hitzen bidez (ahozko edo idatzizko adierazpen baten bidez), keinu bidez edo praktika
baten bidez.

4.2. Hezkuntza Estilo Pertsonalizatzailea
Hezkuntza Estilo Pertsonalizatzaile bat lagungarri gerta daiteke:
• Ikasgeletan lan aktibo eta parte-hartzaileago bat egiteko, eta hemen eta orainaren
kontzientzia sustatzeko.
• Bizitzan zeharreko ikaskuntza gauzatzeko.

Página 13 de 50

• Ikaslearen eta irakaslearen rolak aldatzeko. Ikaskuntzaren protagonista ez da gehiago
izango irakaslea, ikaslea baizik.
• Ezagutza ikasle bakoitzaren errealitate pertsonalarekin eta testuinguruaren
araberakoarekin bat datozen balioak eta helburuak sortzeko faktore giltzarri gisa aintzat
hartua izateko.
Hezkuntza Estilo Pertsonalizatzaileari buruzko definizioa
Hezkuntza Pertsonalizatuak zehazten duen Hezkuntza Estilo Pertsonalizatzaileak honako ezaugarri
hauek izan behar ditu:

1. Integratzailea eta irekia izan behar du: eta errealitatearen elementu guztiak bildu.
Diferentzia beste elementu bat gehiago bezala sartzen da ikaskuntzan: elkarren osagarri
dira denak. Osagarritasun hori integratzailea da, berez. Besteengana zabalik egoteko
jarrera bultzatzen da, eta pertsona bakoitzaren posibilitate guztiak garatzen lagunduko
duen errealitatea (naturala, soziala eta transzendentea).
2. Gogoetatsua eta kritikoa: gogoetak funtsezko zeregina betetzen du ikaskuntzari izaera
gizatiarra emateko orduan. Gogoeta eragiteko eta norberaren iritzi objektiboa sustatzeko
jarduerak bultzatzen dira. Gogoeta horrek bide ematen du:
-

Barrurako begirada benetako eta oso bat izateko.
Norberaren bizitzaren kontzientzia izateko, haren zentzu sakonena aurkitzeko.
Errealitatea irizpide eta iritzi ondo oinarritu batez behatu eta balioesteko.
Pentsamendu kritikoa garatzeko.

3. Berezitasunaren eta bizikidetzaren sustatzailea: egungo gizartean nagusi den
despertsonalizazioari ikasgelan bertan egin dakioke aurre, ikasle bakoitza pertsona bakar
eta errepikaezintzat hartuta, hura bere kabuz jardutera bultzatuz eta haren nortasuna eta
autonomia pertsonala sendotuz.
Aldi berean, gure gizartea indibidualismo indartsu baten sorrera ari da laguntzen, beren
baitan itxitako nortasunak sustatzen. Horregatik, garrantzi berezia ematen diogu
pertsonaren eta Komunitatearen artean loturak sortzeari, harremanetarako bide bezala
komunikazioa eta irekitasuna bultzatuz. Gure xedea da:
-

Harremanetan zintzo jokatzea.
Adiskidetasuna eta lagunartekotasuna sustatzea.
Irakasleak ikaslearekin igarotzen duen denbora kalitatezkoa izatea.
Lan-giro eta bizikidetza-giro ona sortzen eta ohiturak eta errutinak hartzen
laguntzea.
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-

Hezkuntza Komunitateko kide guztien arteko lankidetza-lana sustatzea.

4. Eraginkorra eta sortzailea: estilo eraginkor eta sortzailearen izaera praktikoak ikasle
bakoitzaren sormena sustatuz eta indartuz heztera garamatza. Gaitasun sortzailea
indartzen dugu eta bizitzako alor guztietara zabaltzen: zientzia, arte, eskola-bizitza, familia,
eta abarrera. Hori dela eta:
- Lan ondo eginaren aldeko hautua egiten dugu.
- Adierazpena lantzeko ikasketak eta jarduerak bultzatzen ditugu.
- Bakarkako zein taldekako lana estimulatzen dugu, lankidetzarako eta bizikidetzarako
bitarteko gisa.
- Ikasleak ―irakasleek lagunduta betiere― iniziatiba hartzera behartuko dituzten
egoerak bultzatzen ditugu.
5. Zorrotza eta alaia: Hezkuntza Pertsonalizatuak ondo egindako lana eta ondo bizitako
portaera ditu helburu, pertsonarentzat alaitasun-iturri direlako, merezi duena lortzeak
batzuetan ahalegina eskatzen duela ahaztu gabe. Bizitzaren zentzua ondare pertsonal eta
komun bat bezala azalarazten dugu, baikortasunetik eta itxaropenetik. Hori dela eta,
honetarako egiten dugu lan:
- Ondo eginak eta horren arrazoiak aitortzeko, eta gaizki egindako gauzak edo
ekintzak zuzentzeko.
- Zaletasunak alaitasun-iturri eta truke-iturri gisa indartzeko.
- Behar-beharrezko dena eta ez dena bereizten jakiteko.

4.3. Mariaren Lagundiaren Eredu Pedagogikoak Hezkuntza Pertsonalizatua
onartzetik eratorritako ondorioak.
Gure Eredu Pedagogikoan Hezkuntza Pertsonalizatuaren aldeko hautua egiteak honakoa dakar:
§

Gizatasuna izatearen muin gisa aintzat hartua izatea.

§

Hezkuntzaren ikuspegi aktibo baten eta ikaskuntzaren pertsonalizazioaren alde egitea, ekitate,
irisgarritasun eta erantzukizun soziala lagunduz. Ikasleak bere bizitzaren eta ikaskuntzaren
erantzukizuna bere gain hartzeko behar dituen tresnak eskainiko dizkion bitartekoa izan behar
du eskolak.

§

Norbere identitatea aurkitzeko baldintzak eskaintzea, ikasle bakoitzak bere baitako
berezitasuna aurki dezan, betiere autonomia eta ekimen pertsonala, auto-ezagutza eta lanohituren garapena, askatasuna, gogoeta eta duintasuna bultzatuz.
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§

Pertsonaren dimentsio guztiak garatzea: gorpuztasuna, espiritualtasuna, afektibitatea,
borondatea edo adimena; eta, barneratze pertsonaletik, elkarrizketatik eta parte-hartzetik
abiatuta, banakotasuna eta sozializazioa lantzea norberarekiko eta besteekiko errespetua
sustatuz.

§

Heziketa-sistema ikaslearen beharrizanetara egokitzea, pertsona gisa ahalik eta gehien haz
dadin, eta gogoeta egiteko eta bidean agertzen zaizkion posibilitateak aztertzeko aukera
ematea.

§

Ikasleari beste errealitate batzuetara irekitzeko modua eskaintzea, haren entzute-,
komunikazio- eta truke-ahalmena aberaste aldera.

§

Ikaskuntza memoristikoaren ordez ikaskuntza esanguratsua sustatzen duen irakaskuntza-eredu
bat eskaintzea.

§

Ingurune sortzaile, dinamiko eta kognitiboki estimulatzaileetan lan egitea, ikasleen
gogoberotasuna eta jakin-mina sustatuz.

§

Ikasle bakoitzaren ahalmenekin bat datozen helburuak eta edukiak izango dituen curriculum
pertsonalizatu eta ireki batetik abiatutako lan-modu baten alde egitea.

§

Lan intelektualerako ohiturak, hala nola ikasteko eta pentsatzeko estrategiak menderatzea
(garrantzizkoa dena garrantzirik gabekotik, erreala dena itxurazkotik, iraunkorra dena
aldakorretik bereizteko gaitasuna), eta prozesuan zehar norbere buruaren erregulazioa eta
kontrola ahalbidetuko duen ikaskuntza metakognitibo bat indartzea.

§

Informazio berria edo argibideak bilatzeko orduan bestelako bitarteko edo baliabide batzuk
aintzat hartzea (ez soilik irakaslea edo testu-liburuak), eta ikasle bakoitzari bere ahalmenak
hobetzeko eta mundura irekitzeko bidea emango dioten metodologiak eta tresnak aintzat
hartzea.

§

Formakuntza etikoari lehentasuna ematea, hau da, gutxi-gutxienez irizpide propiorako
gaitasuna, zailtasunak gainditzeko ahalegina eta prestakuntza intelektuala lantzea, betiere
diziplina, iraunkortasuna, arreta, sintesirako gaitasuna, espiritu kritikoa, ohiturak, adierazpenargitasuna eta harreman sozialak ere barne hartuta.

§

Ebaluazio jarraituaren alde egitea, ikasleen garapena, ahalmenak eta zailtasunak ezagutzeko
eta, behar izanez gero, formakuntza berregokitzeko egin beharreko jarraipen orokor gisa
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ulertuta, betiere bakoitzaren gaitasuna eta motibazioa, eta inola ere ez errendimendua, ardatz
hartuta.
§

Familiak eskolako bizitzan eta ikaslearen garapenean parte-hartze aktiboa izan dezan
sustatzea.

§

Aberaste pertsonaleko prozesua lan ondo eginak ematen duen pozarekin bat eginda joan
dadila lortzea.

§

Nazareteko Jesusen eta Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzarekiko konpromisoaren bat egitea
sustatuko duen heziketa kristaua eskaintzea.

Laburbilduz, Mariaren Lagundiko ikastetxeek aukeratu duten ikusmolde pedagogikoa Hezkuntza
Pertsonalizatua da, gure Hezkuntza Proiektuarekin bat egiten duelako eta haren ikuspegi zabalak
abantailak eskaintzen dizkigulako bai ikaslearen ezagutza eta arretari dagokionez, bai irakaslearen
lan pertsonalizatzaileari eta hezkuntza pertsonalizatzeko irakaskuntza-baliabideak, irakaskuntzametodologiak eta irakaskuntza-estrategiak erabiltzeko aukerarik dagokionez ere.

4.4. Rolak Hezkuntza pertsonalizatuan
Ikaslea: Eskola, Familia eta Gizartea
Gure Eredu Pedagogikoa triangelu baten itxuran irudikatuta azaltzen badugu, ikaslea triangeluaren
erdian dago, eta eskolak eta familiak elkar hartuta egiten dute lan, proiektu komun baten alde,
testuinguru sozial zabal eta zehatz batean. Triangelu horretan, elkarrekiko konfiantzan
oinarritutako harremanek prozesu jarraitu eta estimulatzaile bat markatzen dute, hazkundea,
interrelazioa,
elkarrizketa
eta
baterako
lana
ahalbidetzen
dituena.
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4.4.1 Ikaslea
Hezkuntza Pertsonalizatuak hasiera eta emaitza gisa ikusten du ikaslea, duintasun betearen jabe
delako. Bera baldintzatzen duten eta itxuratzen duten ―baina betiere bere izate pertsonalaren
esanetara dauden― faktore biologiko, sozial, tekniko eta abarren eraginpean dago. Ikasleak
hezkuntza-prozesuen bidez eta, denboraren joanarekin, bere ahalmenak eta interesak zabalduz
taxutzen du bere burua, libreago izatera eta bere ekintzetan arduratsuago jokatzera iristeko
bidean”.

Hezkuntza Pertsonalizatuak ikasleari uzten dio protagonismo osoa, eta bere ikaskuntzaren
arduradun nagusi bihurtzen du. Izaki aktibo gisa, ikaslea buru-belarri murgiltzen da egiten ari den
horretan eta gogor saiatzen da bere helburuak lortzen. Ikasleak, ikasgela barruan zein kanpoan
egindako lanari esker, baina baita bere hezitzaileekiko harremanari eta haiengandik jasotako
laguntzari esker ere, bere ikaskuntzaren eta garapen pertsonalaren kontzientzia hartzen du,
autonomia eskuratu ahala. Prozesuan inplikatzen da eta helburuen eta haiek lortzeko egin
beharrekoaren kontzientzia hartzen du. Estimuluak jasotzeko gauza da, ezagutza sortzeko,
konpromisoak onartzeko, bere buruari galderak egiteko eta erabakiak hartuz erantzunak bilatzeko.
Metakognizioa eta ikaskuntza-prozesuaren beraren autoerregulazioa indartzen dugu, egoera
bakoitzean erabili beharreko estrategiak planifikatzeko, haiek egokiro aplikatzeko eta ebaluazioprozesua kontrolatuz akatsak detektatu eta beste egoera batzuetarako transferentzia egiteko.

Izaki soziala den neurrian, ikaslea ingurunearekin erlazionatzen da eta bere berdinengandik eta
berdinekin ikasten du, irakasleen eta ikaskideen aholkuak onartzen ditu eta ikasgela barruan zein
kanpoan ikasitakoa transferitzeko gauza da. Hazkunde pertsonaleko prozesu horretan, norbere
burua ondo ezagutzea eta autoestimu on bat edukitzea ezinbesteko oinarri dira pertsonaren
garapen integral hori behar bezala gauza dadin.

Mariaren Lagundiaren ikastetxeetan, ikaslea honelako pertsona bilakatzea dugu helburu:
Bakarra eta errepikaezina, ikasteko aukerez betea.
Askea eta autonomoa.
Gaitasun kognitiboak eta trebetasun sozialak eta zibikoak dituena.
Espirituala, transzendentzia-zentzua duena.
Intuitiboa eta sortzailea.
Gogoetatsua eta kritikoa, erronkak ebazteko orduan egoerara egokitzeko eta erabakiak
hartzeko gauza dena.
§ Apala, arduratsua eta laguntzailea.
§ Prosoziala, errealitatea hobetzeko konprometitua, gabezia handiko egoeran edo
urrakortasun-egoeran dauden pertsonekin edo gizarte-taldeekin solidarioa.
§
§
§
§
§
§
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§ Identitate kosmopolita globala duena.
Eta ikasle gisa honako ezaugarriak dituena:
§ Ezagutzeko eta ikasteko interesa.
§ Itxuraz kontrakoak diren gauzak elkartzeko eta bateratzeko jarrera irekia duena: barne
bizitza-kanpo bizitza, teoria-praktika, banakotasuna-soziabilizazioa, lana-aisia, etab.
§ Bere lanaren garapenaren inguruan gogoeta egiteko gaitasuna duena, oztopoak aintzat
hartuz eta bere jarduera bera autorregulatuz.
§ Bere ideiak azaltzeko eta saiakera-errakuntza sistemaren bidez ikasteko iniziatiba eta
interesa duena.
§ Bere helburua lortzeko bidean, bakarrik zein elkarlanean lan egiteko ikuspegi estrategiko
bat duena.
Ikaslea adoretzen dugu:
• Bere ikaskuntzaz arduratzera, planteatzen zaizkion erronkak ilusioz eta erantzukizunez bere
gain hartzera.
• Sentimenduak, zirrarak, pasioak eta motibazioak bereizi eta adieraztera.
• Malgutasuna erakustera, gehiago ezagutzeko nahiak bultzatuta aldaketa eta
berrikuntzetara irekita egitera.
• Informazio konplexua erabili eta interpretatzera, eta bitarteko eta baliabideak egokiro
erabiltzera, bere jarduera bera autorregulatuz.
• Bakarka zein taldeka, mundu hobe baten alde lan egitera.
• Irakaslearekin batera, ikaskuntza-plan pertsonalak diseinatzera.
• Ikaskuntza-emaitzak aintzat hartzera eta bere prozesu kognitiboan txertatzera.

4.4.1.1. Ikaslearen irteera-profila
Irteera-profilaren xede nagusia hau da: ikaslea, behin gure ikastetxeetan bere prestakuntzaprozesua amaituta, bizitzarako konpetentea izatea eta etorkizunari begira erantzukizunez
jokatzeko prest egotea, iniziatiba eta bikaintasun pertsonala erakutsiz. Irteera-profil horrek,
konpetentzia orokor gisa adierazia, izaera globala hartzen du, eta pertsonaren dimentsioei modu
holistiko eta ez-zatitu batean aurre egiteko aukera ematen du. Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua
markatzen duen izaera globalizatzaileak planifikazio batekin egon behar du lotuta, ikasleari
konpetentziak garatzeko eta baliabideak eskuratzeko aukera emango dion planifikazio batekin,
hain zuzen, bizitzak alor pertsonalean, pertsonartekoan, sozialean eta profesionalean planteatuko
dizkion erronkei aurre egin ahal izan diezaion.
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Irteera-profil horrek ikasgelan eta gelan hartuko diren hezkuntza-erabaki guztiak gidatu eta
bideratuko ditu, ikasle bakoitzaren ezaugarri bereizleei eman beharreko arreta ardaztzat hartzen
duten estrategia metodologikoak behin hautatu ondoren.
Ikasleak, bere bizitzaren gidari gisa, ezaugarri hauek ditu:
1. Baikorra da: pertsona alaia eta errealista, itxaropenduna, egiten duenarekin eta besteekiko
harremanarekin ondo pasatzen duena.
2. Autonomoa: pertsona koherente eta bateratua, bere burua ezagutzen duena, bere
erantzukizunak, eskubideak eta eginbeharrak bere gain hartzen dakiena.
3. Proaktiboa: pertsona malgua, identitate kosmopolita globala duena, analisirako gaitasuna
duena eta ingurunea ezagutzen duena, egoera pertsonal, eskolar, familiar eta sozial
berrietara egokitzeko gaitasuna duena.
4. Ekintzailea: pertsona sortzailea, iniziatiba pertsonala ez ezik proiektuak kudeatzeko,
testuinguru desberdinetan arazoak konpontzeko, erabakiak hartu eta erantzukizunez
gauzatzeko gaitasuna ere baduena.
5. Konpetentea: intelektualki eta moralki, sendotasun handiko pertsona da, zenbat
hizkuntzatan komunikatzeko eta informazioa bereizteko, denbora kudeatzeko eta
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eraginkortasunez eta arduraz erabiltzeko
gaitasuna duena.
6. Diziplinatua: pertsona saiatua, ikasteko gaitasuna eta grina duena, bere burua hobetzeko
eta aurrera egiteko nahia duena, jasotako kritikak eta egindako akatsak bizitzarako ikasbide
gisa onartzeko gai dena.
7. Errespetutsua: pertsona asertiboa eta osoa, komunikatzeko trebetasunak eta trebetasun
sozialak dituena.
8. Emozionalki adimentsua: Ezagutza, autoestimua eta gaitasun autorregulatzailea duen
pertsona, bere emozioak onartzen eta kudeatzen dakiena eta besteenak errespetatzen
dituena.
9. Balio sozial eta transzendenteekin identifikatua: pertsona arduratsua eta gogoetatsua,
enpatikoa eta solidarioa, espiritu kritikoa eta konpromiso etikoa duena, mundura eta
transzendentziara irekia, eta komunitate batean guztion ona bilatuz bizitzeko gaitasuna
duena.
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10. Konprometitua: pertsona altruista eta eskuzabala, zerbitzatzeko gaitasuna duena,
Nazareteko Jesusengan bere bizitzari zentzua ematen dion norbait ikusten duena, eta
Mariarengan eta Joana Lestonnacekoarengan norbera pertsona eta kristau gisa
errealizatzeko konpromiso-ereduak aurkitzen dituena.

4.4.2 Irakaslea
“Mariaren Lagundiko hezitzailea izatea funtzio edo zeregin jakin bat betetzetik harago doan
zerbait da.
Bizitza hartzeko eta transmititzeko modu bat da.
Hezitzailea bitartekari bat da, lekuko bat, entzuteko eta gidari izateko gai den norbait”
Hezkuntza Proiektua (2011)

XXI. mendeko hezitzaileak, Mariaren Lagundiaren ikastetxeetan, egoera konplexu eta aldakorreko
gizarte batean dihardu lanean, aditzeko eta ekiteko prest. Funtsezko rola jokatzen du ikasgelan,
baina protagonista eta partaide nagusia izatetik ikaslearen orientatzaile, gidari eta aholkulari
izatera pasatzen da, ikasleari formakuntza osoa ematea helburu. Profesionaltasun eta arduraldi
osoz, informazioa hautatzeko eta transmititzeko eta erronka berriak sortzeko eta gainditzeko
baliagarri zaizkion konpetentziak garatzen ditu, kalitatezko hezkuntza sustatuz eta ikasleak
aurreikusitako xedeen bidean aurrera egitera bultzatuz. Irakasleak, ikuspegi pertsonalizatzaile
batetik, hezi egiten du; eta bera denagatik eta ez soilik egiten duenarengatik da errespetatua.

Irakasleak eskua luzatu, lagundu eta orientatu egiten du, ikasleez eta haien ahalbideez duen
ezagutzatik abiatuta, bere jardunbidea haien gaitasun eta beharrizanetara egokituz eta haien
interesak eta indarguneak sendotuz. Errealitatera askatasunez irekitzen laguntzen die, on egiten
eta pertsona hobeak izaten saia daitezen, segurtasuna eta errealismoa eskainiz. Ikasle bakoitzaren
desberdintasunak onartzen ditu, haiekiko sentiberatasuna agertuz. Errespetu- eta tolerantzia-giroa
sortzen du ikasgelan, eta ikasleetako bakoitzaren izaerarekin bat datozen hezkuntzaproposamenak prestatzen ditu.

Ikaskuntza esperientzia pertsonala bihurtzen da ikasle bakoitzarentzat, eta, bide horretan,
irakasleak, aditu gisa eta itzal handiko gidariaren rola hartuta, ikaslea gidatzen eta motibatzen du
bere etengabeko aurrerabide horretan, helburuak elkarlanean adostuz eta ikaskuntza-prozesuaren
bitartekari bihurtuz. Irakasleak binomio bat sortzen du bera eta ikasle bakoitzaren artean, eta
haren lanaren jarraipen pertsonalizatua egiten du prozesu osoan zehar. Beharrizanei erantzuteko
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beharrezko bitartekoak eta baliabideak erabiltzen ditu eta pertsona gisa hazteko aukerak
eskaintzen dizkio ikasleari. Bere konpromiso pertsonalak, komunikatzeko gaitasunak, eta
ikasleekiko enpatiak laguntza- eta zerbitzu-jarreraz jokatzera bultzatzen dute, sentiberatasunetik,
tolerantziatik eta aukera-berdintasunaren printzipioaren aldeko errespetutik.

Hala, Mariaren Lagundiko hezitzailea, pertsona gisa:

§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

Jatorra eta enpatikoa da.
Profesional ona eta konpetentea: ezagutzak ez ezik balioak ere transmititzen ditu. Erreferente
bat da ikaslearen identitate-eraikuntzan.
Autoestimu ona du, autokontzeptua, eta autokontrolerako eta autogogoetarako gaitasuna.
Malgua da, konprometituta, konpetentea, bere burua etengabe prestatzen eta hobetzen
jarraitzen duena, ikaslearen jakin-mina eta arrazoinamendu-gaitasuna sustatzearren lanean
diharduena.
Gogotsua, proaktiboa eta irekia.
Zorrotza da, gauzak ongi planifikatzen eta sistematizatzen ditu proposatutako helburuak
lortzeko eta ikasleak, eta bera ere bai, arrakasta eta bikaintasunerako bidean gidatzeko.
Idealista da, errealista eta saiatua.
Ikasleen beharrizanei eta gizarteak exijitzen dizkionei erantzuteko moduko trebetasun
emozional eta sozialak ditu.
Transzendentziaren zentzu sakona du eta sinesmen guztiak errespetatzen ditu
Bere bizitza eta besteena zaintzen ditu, bizitzea merezi izateko moduan.

Profesional gisa, ezaugarri hauek ditu:

§
§
§
§
§

§
§

Bere eta bere ikasleen lanarekiko fedea.
Autoritate morala eta profesionala.
Ikaskuntza errazteko gaitasun pertsonalak: konpromisoak eta erabakiak erantzukizunez eta
konpetentziaz hartzeko gaitasuna.
Ezagutzak modu ordenatuan eta sistematikoan partekatzeko gaitasuna, eta irakaskuntzarekiko
eta bere irakasgaiekiko interesa.
Entzuteko eta komunikatzeko jarrera, oso garrantzitsua Hezkuntza Komunitateko kideengana
hurbildu eta, haiekin, konfiantzan, baikortasunean, aditze aktibo eta zintzoan oinarritutako
interakzio bat sortzeko.
Bere kideekin lankidetzan jarduteko eta dakiena eta ikasten duena partekatzeko gaitasuna.
Egoera sozial eta teknologiko berriei beldurrik gabe eta era berritzaile batean aurre egiteko
ezagutzak.
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Bere jardunbidean, irakasleak:

§
§
§

§
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§

§
§

Ikaslea ezagutzen du, haren jarraipen pertsonalizatua egiten du eta etengabeko lankidetzaharreman bat sortzen du familiarekin.
Badaki norantz doan, eta bide-urratzaile gisa mundua esploratzera gonbidatzen du ikaslea,
bere buruari galderak egitera eta hezkuntza integralaren aldeko ideiak partekatzera.
Errespetua sustatzen du eta ahalegina balioesten du bereziki, ez hainbeste arrakasta. Aintzat
hartzen ditu ondo egindakoak; gaizki egindakoak eta hutsegiteak, berriz, ikasbidetzat hartzen
ditu.
Ikaslearen ekimena eta ahalmen sortzailea errespetatzen eta sustatzen ditu, hainbat
ikaskuntza-bide eta esperientziatatik abiatuta.
Gogotik sustatzen du hausnarketa, kontzientzia kritikoa, partaidetza, eta aurrerapen
teknologikoak bizitzan zeharreko ikaskuntzarako baliatzeko aukera.
Koherentzia bilatzen du Hezkuntza-proiektuaren eta hezkuntza-praktikaren artean. Behar
bezala betetzen ditu bere funtzioak, eta bere gain hartzen ditu dagozkion betebeharrak.
Tolerantzia eta errespetu-giroa sortzen du ikasgelan, elkarrizketan, partaidetzan eta
barneratze pertsonalean oinarri hartuta.
Garrantzia ematen dio bai erakusten duenari bai erakusteko moduari, ikasleengan ohitura
intelektualak sustatuz, betiere zer bitarteko dituen (irakaskuntzarako materialak eta teknikak)
eta noraino iritsi nahi duen kontuan hartuta.
Pentsamendu kritikoaren eta sortzailearen garapena eta arazoen ebazpena sustatzen ditu.
Zailtasunak gainditzeko ikaskuntza-prozesuan, aldaketetara egokitzen laguntzen die ikasleei.
Hutsegiteak ikasbidetzat hartzen ditu eta bere buruari buruzko gogoeta sustatzen du, baita
judizio kritikoa ere.
Etengabe eguneratzen ditu bere ezagutza eta trebetasunak. Berrikuntza bilatzea du xede,
ikasle bakoitzarekin zer helburu eta konpetentzia erdietsi nahi dituen erabakitzen du,
ikaskuntza esanguratsua eta errealitatetik hurbilekoa sustatzen duten teknika aktiboak eta
parte-hartzaileak erabiltzean.
Badaki taldean lan egiten, eta lankidetza eta talde-lana sustatzen ditu, ikasgela barruan zein
kanpoan.
Justizia eko-sozialaren aldeko senak bultzatuta jarduten du.
Identitate Kosmopolita Globala duen pertsona bat da, erronkak dituena, munduarekin
elkarrizketan diharduena eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesua tokian tokiko mailan zein
orokorrean bizi dituen testuinguru sozial-historikoetan kokatzen duena.
Irakasleen eta familien arteko harremana errazten eta bultzatzen du.
Konpromiso sozialerako eta herritartasun aktiborako hezten du.

4.4.1.2. Irakasleentzako Prestakuntza Plana
Ikastetxe hoberenen kalitatea irakasletzarako hautagai egokienak aukeratzean eta haien
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prestakuntza iraunkorraren jarraipena egitean datza neurri handi batean. Gure ikastetxeetan, gure
irakasleen lanbide-garapena bultzatzen dugu, haiei bakarka zein taldeka lagunduz, eguneroko
lanean sortzen zaizkien benetako beharrekin lotuta dauden eta talde-lana, gogoeta eta partaidetza
sustatzen duten prestakuntza-proposamenetatik abiatuta.
Prestakuntza-eskaintza hori funtsezkoa da ikasle-taldea errealitateak eta hezkuntza-sistemak
etengabe eta zorroztasun handiz ezartzen dituen aldaketetara (irakas-ikaskuntzaren inguruan
sortutako tresna eta pentsamolde berrietara) behar bezala egoki daitezen. Kalitatezko
prestakuntza batetik abiatuta, irakasleak zenbait ezagutza, konpetentzia eta trebetasun
eskuratuko ditu, gerora ikasgelan ―ikaslearen, gizartearen eta lan-munduaren beharrei
erantzuteko― erabili beharko dituen teknika eta metodologia didaktikoak hobetzen lagunduko
diotenak.

4.4.3 Hezkuntza Komunitatea
Hezkuntza Komunitateak bere kide guztien baterako ahaleginaren eta osagarrizko lanaren bidez
garatzen eta inplementatzen du Eredu Pedagogikoa ikastetxeetan. Hezkuntza Komunitate hori bere
kide guztien harrera errespetutsuan eta kide bakoitzaren ekarpen espezifikoan oinarrituta
eraikitzen da, kultura parte-hartzailearen, elkarrizketaren eta komunikazioaren sustapenaren bidez,
Mariaren Lagundiaren Hezkuntza Proiektua, era horretan, guztion egitasmo komun bihurtzea
helburu duela. Talde-lanak, laguntza-harremanak eta hezkuntza-zeregina aurrera daramaten
pertsona guztien inplikazio arduratsuak agerian uzten dute hezkuntza denon eginbeharra dela, ez
duela pertsona bakartu bat hezten, giro oso bat baizik18.
Mariaren Lagundiak eskola ireki eta aktibo batean sinesten du. Hezkuntza Komunitatearen kide
guztietara eta gure munduko errealitatera irekita egoteak izaera dinamikoa ematen dio Lagunduari,
eta hezkuntzaren eta gizartearen kalitatearen hobekuntza eragingo duten erantzun berriak
bilatzera bultzatzen du hura.

18 Cf.

Mariaren Lagundia, heziketa-proiektu bat, L.G., 49-50 or.
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4.4.1.3. Eskola-familia harremana
Familiak, bere seme-alaben lehen hezitzaile gisa, aktiboki inplikatuta egon behar du hezkuntzaprozesuan. Beraz, eskola-bizitzan parte hartzera bultzatuko dugu familia, elkarlaneko harremana
sustatuz eta komunikazio arin eta egoki baterako ekimenei bide emanez.
Ikastetxeak formakuntzarako zenbait aukera eskainiko dizkie familiei, gure Hezkuntza Proiektuaren
eta Eredu Pedagogikoaren ildotik, beren seme-alaben heziketaren lagungarri gisa, eta transmititu
eta bizi nahi dituzten balioak beste jardunbide-esparru pertsonal eta profesional batzuetan ere
baliatu ahal izan ditzaten.19
Hona zer indartu nahi dugun:
§ Familiaren eta tutorearen artean helburu komunak zehaztea eta aldian behin berrikustea.
§ Heziketa-prozesu osoaren ebaluazio jarraitua egitea gurasoekin batera, erdietsitako
lorpenak aintzat hartzeko eta garapen harmonikoaren aldeko bidean egin beharreko
hobekuntzak egiteko.
§ Banakako elkarrizketetan zein taldekakoetan (informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak erabiliz) informazio-trukea egotea, hobekuntza-proposamenak egin ahal
izateko.
§ Bizitza akademikoaren eta ikasleen arteko bizikidetzaren gaineko prestakuntza-topaketak
19 Cf.

Mariaren Lagundia Hezkuntza Proiektua. 2011, 15. or.
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egitea.
§ Komunitateko kideen artean erlazio irekiak eta adeitsuak sustatzeko topaketak eta
jarduerak antolatzea: proiektuen aurkezpenak, jardunaldiak, bizikidetzarako topaketak,
graduazioak, Lagundiaren jaiegun eta ospakizun propioak.

4.4.4 Curriculumaz kanpoko jarduerak eta ingurunearekiko erlazioa
Hezkuntza pertsonalizatua eskaintzeak ikasle bakoitza bere dimentsio guztietan ezagutzea eta
aintzat hartzea esan nahi du. Hori horrela, Mariaren Lagundiko ikastetxeek curriculumez kanpoko
era askotako jarduerak eskainiko dituzte aukeran ―fedea partekatzea, zentzumen artistikoa
lantzea, sormena eta ikertzeko gaitasuna sustatzea, naturaren gozamena eta zainketa bultzatzea,
kirola egitea, beste errealitate batzuekin harremanetan sartzea…― eta ikasle guztiak daude
haietan parte hartzera gonbidatuta20.

20

Cfr. Mariaren Lagundia Hezkuntza Proiektua. 2011, 10. or.
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5. PRINTZIPIOAK, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

“Ez du pertsona bakar batek hezten, giro oso batek baizik”
Hezkuntza Proiektua (1998)

Gure ikuspegia eta ikaskuntza-irakaskuntzako praktika gure lanari balioa ematen dioten eta gure
hezkuntza-estiloa zehazten duten elementuetan oinarritzen dira. Hezkuntza-bikaintasuna,
berrikuntza eta dibertsitaterako arreta sustatzeko aukera ematen digu horrek.

5.1. Hezkuntza-bikaintasuna
Eredu Pedagogiko honek era poliedriko eta holistiko batean biltzen ditu hezkuntza-zeregina
osatzen duten prozesuetako bakoitzean bikaintasuna eta eraginkortasuna erdiesteko beharrezko
faktore guztiak. Etengabeko hobekuntza lortuko badugu, osotasuna eta koherentzia bilatu beharra
dago egiten dugun guztian, ondo zehaztutako proiektu baten bidez, etengabeko irekitze- eta
berritze-prozesu batean. Ezinbestekoa izango da Komunitateko kide guztiak inplikatzea, gure
helburuak, erabili beharko liratekeen bitartekoak eta lortu nahi diren emaitzak ondo zehaztu
ondoren. Gure ikastetxeetan egiten ditugun aldaketa pedagogiko eta metodologikoek agerian
uzten dute nolako ahalegina egin beharra dagoen kalitatezko hezkuntza bat, hau da, ikasle
bakoitzari, bere gaitasun eta interesen arabera, errendimendurik handiena lortzeko aukera
emango diona erdiesteko.
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5.2. Ikaskuntza esanguratsua, globala eta holistikoa
Ikaskuntza esanguratsu, global eta holistiko baten alde egiten dugu apustu, ikasleak ikasten ari
denari zentzua emateko aukera izan dezan, ikasten ari den horrek denboran luze iraun dezan eta
berak bizitza osoan zehar era konpetentean jokatzeko beharrezko baliabideak eskura izan ditzan.
Sinetsita gaude ezagutza faktore gakoa dela errealitatearekin bat datozen balioak sortzeko; izan
ere, gizartean etengabe gertatzen diren aldaketek eta eraldaketek, informazio-bolumenak eta
jakintza informalek garbi ikusarazi behar digute eskola ez dela jada daukagun informazio-iturri
bakarra. Horregatik, ikastetxeek mundura ireki behar dute, irakaskuntza-zentro soilak izatetik
ikaskuntza-zentro izatera pasatu, eta ikasleen parte-hartze aktiboa bultzatu.

Gure ikastetxeetan era guztietako esperientziak eskaintzen ditugu, benetakoak zein simulatuak,
baina betiere testuinguru jakin batean kokatuak, ikasleen interesak, trebetasunak eta ikaskuntzaestiloak hobeto zaintzeko aukera ematen digutenak, ezagutzaren eraikuntza esanguratsua errazte
aldera. Lehentasuna eta sendotasuna ematen diogu horrela ODN Hezkuntza Proiektuaren
filosofiaren oinarri nagusietako bati: “buru ongi hornituak, ongi beteak baino gehiago”21.

Ikasteko interesa sustatzen dugu, ikaskuntza autonomo eta autozuzendu batean oinarrituta,
pentsamendu dibergentea eta sormena indar dezaketen erronkak sortuz eta haietan sakonduz,
interes eta motibazio falta saihestearren. Jarduerak ikasleen gaitasunak garatzen laguntzeko eta
balioak sustatzeko bitarteko bihurtzen dira hala, eta ikaskuntzaren funtsezko elementu bilakatzen.
Proposamen horiek ondo diseinatuta egon behar dute, eta ondo:

Ez dira jarduera lokabeak, elkarrekin lotura dutenak baizik, elkarren osagarri direnak. Edukien
transmisio hutsaz harago, barnekotasunaren garapena (izatea) bultzatzen dugu, gaitasunena
(jakitea), trebetasunena (egitean jakitea) eta motibazioena (egin nahi izatea). Aldi berean,
pentsamendu gogoetatsu, ireki eta solidario bat sortzea estimulatzen dugu, autogaldeketak eta
21 Cfr. Mariaren

Lagundia Hezkuntza Proiektua. 2011, 18. or.
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orokortzeak egitera daramaten prozedurak erabiliz. Ikasleek beren ikaskuntza era eraginkor eta
autonomo batean hobetzeko eta kudeatzeko estrategiak ikasten dituzte, zeregin baten zernolakoa, zergatikoa eta zertarakoa aurkitzean.

5.2.1. Mundura irekitako ikasgelak
Ikasgelak lan-espazio dinamiko eta eraikitzaileak dira, bertan elkarrizketa eta kritika sustatzen da,
ezagutza eraikitzen da, eta ikasle guztiek batera ikasten dute haietan, eztabaidatik, ikerketatik,
esperimentaziotik eta esperientzia esanguratsuen bizipenetatik abiatuta. Ikasgelan sortzen den
giroak, guztiz motibatzaileak, ikasleen jakin-mina eta errendimendua handitzea dakar. Gure
ikasgelak mundura irekita daude, hurbileneko errealitatera eta ikastetxe bakoitzeko bizitzara, eta
Hezkuntza Komunitateko kide guztien arteko elkartrukea errazten dute.

Irakasleak ez du gela bakar baten ardura, eta beste irakasle batzuen lanaren behaketan eta gelen
kudeaketan parte har dezake (team teaching). Irekitasun eta truke-harreman horrek halako
feedback bat eragiten du bi aldeen artean, konfidentzialtasun eta errespetu osoko giro batean.
Ikasgelen behaketa, kudeaketa eta metodologien gaineko eztabaidak lanaren hobekuntza dakar
eta jokatzeko eta hezteko moldeen elkartrukea errazten du. Kide askoren baterako lan horrek
irakas-taldeen ahalduntzea errazten du, hobekuntza jarraituko praktika profesional partekatu
baterako bidean, baita jarduera-eskaintza dibertsifikatu bat egin ahal izatea eta ikasleak hobeto
ezagutzea ere.

Batzuetan, ikasgelak ikasgai-gela bilaka daitezke, hots, gai jakin bat (ingelesa, plastika,
teknologia…) irakasteko espazioak. Horrela, jarduera espezifiko batzuetarako espazio finko batzuk
izan ditzakegu, ikasgai horretako curriculumaren garapena errazteko hezkuntza-baliabide egokiez
hornituak.

5.3. Hezkuntza gizatiartu
5.3.1. Pertsona: hezkuntzaren abiapuntua
Mariaren Lagundiaren Hezkuntza Proiektuaren heziketa-dinamismo guztiaren eta Eredu
Pedagogikoaren gune igorlea eta gune hartzailea pertsona da. Pertsona hori izaki bakar eta
errepikaezina da bere inguruabarrak direla-eta, originala bere berezitasunean, bere identitate
propioa duena, bere burua errealitatean kokatzeko eta hartan esku hartzeko ere gauza dena. Bere
garapen pertsonalak eta pertsonartekoak ikasteko prestasuna handiagotuko dio. Horregatik,
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hezkuntza gizatiartzea da gure helburu eta konpromiso nagusietako bat. Irekitasunetik, gauzak
testuinguruan jartzetik eta espiritu unibertsal eta moldakor batetik abiatuta, aurrerapen
teknologikoari ateak zabaltzea da gure eginbeharra, hartatik onura ateratzen ikasteko. Ikaslearen
zerbitzura jarri beharra daukagu, haren garapen emozionala, soziala, logikoa, arrazionala,
praktikoa, sortzailea eta operatiboa lortzeko, baita pertsona gisa hazten lagunduko dion garapen
espiritual eta etikoa lortzeko ere.

Izatearekiko errespetua aldarrikatuko duen hezkuntza batean sinesten dugu, pertsona egitenjakite bat baino zerbait gehiago izango den hezkuntza batean, haren berezitasuna (integritate
pertsonala) eta originaltasuna (izaki bakar eta errepikaezin gisa) kontuan hartuko dituen batean.
Pertsona jarduera ororen sorburua da, eta ez emaitza, jarduteko eta hautatzeko gaitasuna eta
bere bizi-proiektua eraikitzeko autonomia duena. Guretzat lehentasun bat da bitartekoen gainetik
pertsona dagoela jabearaztea ikaslea, lehentasun bat giza alderdia teknika-alderdiaren gainetik
jartzea. Badakigu teknologiak pertsona askok egun egiten duten lana ordezkatuko duela, baina
makinek ezingo dute inoiz gizakion berezko ezaugarrietako batzuk izan, hala nola enpatia,
elkarlanerako prestasuna, hobekuntza jarraiturako bidean bat-batean gerta daitezkeen
aldaketetara egokitzeko gaitasuna, eta abar. Ikaslearengan indartu nahi dugun dimentsio
intelektiboak zenbait gaitasunen bidez pentsatzen ikastea dakar: hala nola, pertzepzioaren eta
arretaren bidez, gogoeta eta oroimenaren bidez, irudimena eta sormenaren bidez, adierazpen
sinbolikoaren eta praktikaren bidez, planifikatzeko gaitasuna, portaera eta jokaeraren kontrola
landuz.
Hori dela eta:
§ Bereziki azpimarratzen dugu informazioa aurkitzeko, antolatzeko eta ebaluatzeko gaitasuna
garatzeko beharra, eta gaitasun hori norberaren onurarako eta besteen mesederako
erabiltzean jakitekoa, garrantzi handiagoa emanez informazioa erabiltzeko moduari lortzeko
moduari baino.
§ Gurez hezibidearen helburua ez da ikasleei “lanbideak” erakustea, etorkizunerako
beharrezko izango dituzten trebetasunak eskuratzea baizik.
§ Berrikuntzaren eta sormenaren aldeko irakaskuntza bat bultzatzen dugu ―ezagutza sendo
batean eta esperimentazio jarraituaren sustapenean oinarrituta―, baita pentsamendu
induktibo eta dibergentearen erabilera ere.
§ Ikaskuntzari izaera gizatiarra ematen dion hausnarketa eragingo duten irizpideen
prestakuntza bultzatzen dugu, ikaskuntzaren inguruko hausnarketa eta autobalorazioa
errazteko metodoak ezagutzera emanez.
§ Hautaketa ikasleari jardueretan inplikatzeko eta motibatuago sentitzeko aukera ematen
dion baliabide gisa sustatzen dugu.

5.3.2. Tutoretza Ekintza
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Gure ikastetxe guztiek dute Tutoretza Ekintzarako Plan bat. Ikasleen ikaskuntza-prozesua eta
hazkunde pertsonala ahalik eta gehien optimizatzeko ekintza orori esaten zaio tutoretza-ekintza,
eta ikasleari ematen zaion laguntza pertsonal eta akademikoa du oinarri. Konfrontazio eta
autoebaluazio jarraitua ahalbidetzen du, eta ikasleari bere hazkunde positiboan eta taldeintegrazioan laguntzea du xede, nork bere burua onartzean eta besteenganako tolerantzia
praktikatzean oinarritutako dinamika jarraitu batetik abiatuta.

Ikasle bakoitzak irakasle-tutore bat izango du aholkulari eta gidari, ikaslearen eguneroko bizitzan
erreferente bihurtuko dena, eta haren ikaskuntzen eboluzioaren jarraipen pertsonalizatua egingo
duena. Bakarkako zein taldekako tutoretzan eta behaketa sistematikoan oinarrituta, ikaskuntza
eta pertsonen arteko harremanak sustatzeko giro egokia sortzearen alde egingo dute lan
irakasleek, baita bizikidetzan gerta daitezkeen arazoak saihestearen alde ere. Ikaskuntzairakaskuntza prozesuan, ikasleak eta irakasleak lanari buruzko hausnarketa egingo dute biek
batera, eta ikaskuntza-helburuak ezarriko dituzte, banakako zein taldekako planetan oinarrituta.
Gainera, kotutoretza edo berdinen arteko tutoretza sustatuko dugu, ikasleen eta elkarlaguntzaren
jarraipena ez ezik bizikidetzarena eta garapen pertsonal eta sozialarena ere indartzeko.

5.4. Ebaluazio Pertsonalizatua
Eredu Pedagogiko honek garrantzi handia ematen dio ebaluazioari, ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuaren oinarri-oinarrizko osagai arautzaile gisa, eta, helburu horrekin, sistema eragile eta
eraginkorrak garatzen ditu, ikaskuntza berriak hasteko pizgailu gisa gartu ere, gabeziak zuzendu
eta erabakiak garaiz hartzeko erabil daitezen. Horiek horrela, heziketa-prozesua osatzen duten
elementu guztiak ebaluatuko dira: ikasleen ikaskuntza, irakasleak, materialak, hezkuntza-zentroak
eta helburuen, edukien, metodologiaren eta ebaluazioaren arteko koherentzia. Ikaslea aktiboki
inplikatuta egongo da ebaluazio-prozesuan, erantzukizunak irakaslearekin batera partekatuta.

Ebaluazioa, gure ikastetxeetan, kalifikazio hustzat daukaten programetan ez bezala planifikatuko
da, ikasleei etiketak jartzea saihestuz eta ikaskuntza-estilo guztietara egokitzeko moduko
estrategiak aplikatzen dituzten ebaluazio-proposamenen alde eginez. Ikasgelan, hiru ebaluazio
mota bultzatuko dira: autoebaluazioa (ikasleak berak bere lorpenak eta ikaskuntza-prozesua
kontuan hartuta egina), koebaluazioa (berdinen artean egina, ikasleen arteko interakzioa
motibatuz) eta heteroebaluazioa (irakasleak ikaslearen ikaskuntza-prozesua eta lorpenak kontuan
hartuta egina).
Ebaluazioak modalitate eta asmo desberdinak izango ditu, zer helbururekin egiten den:
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a) Diagnosi Ebaluazio Pertsonalizatua edo Prediktiboa: ikastaldi bat edo gai bat hastean
egingo da, abiapuntuko egoerari buruzko diagnosia egiteko. Ikaslearen ezaugarri eta
gaitasun pertsonalak izango ditu kontuan, baita aurretiko ezagutzak, esperientziak eta
interesak ere, ikasleari bere indarguneak zein diren jakinarazteko eta ahulguneak modu
positiboan lantzeko. Ikasleak bere ikaskuntzan aurrera egiteko dituen ahalmenak neurtzea
da ebaluazio mota honen helburua.
b) Ebaluazio Pertsonalizatu Formatzailea eta Hezigarria: ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan
zehar egingo da, era jarraitu eta progresibo batean. Ebaluazio honek askotariko aukerak
ematen ditu: informazioa biltzeko, prozesuak balioztatzeko, erabakiak hartzeko, ikaskuntza
hobetzeko egin beharreko aldaketak edo egokitzapenak egiteko, unean-unean beharrezko
laguntza eskaintzeko, prozesu osoaren feedback praktiko eta espezifikoa emateko, etab.
Prozesuan topatutako oztopoen edo egindako hutsegiteen bidez, prestakuntza-beharrei
buruzko diagnosia egingo da eta haiek gainditzeko moduak bilatuko dira. Ebaluazio mota
honen bidez eskuratutako ezagutza behin eta berriro erabiliko da ikaskuntza-ingurunearen
barruko norabidea eta praktika modelatzeko.
c) Ebaluazio Pertsonalizatu Batutzailea edo Errendimendu Ebaluazioa: erdietsitako gradua eta
maila egiaztatuko da (azken emaitza), baita errendimenduak ebaluatzeko orduan
erabilitako tresnen eraginkortasuna ere, aurreikusitako helburuei eta azken emaitzei
dagokienez, betiere prozesu sistematiko eta aldian behingoetatik abiatuta eta ebaluazio
kuantitatibo eta kualitatiboak eginez.
Ikuspegi hori kontuan harturik, eta arreta azken lorpenetan bakarrik jartzen duen ebaluazio mota
batetik aldenduta, gure ebaluazioa, azken emaitzak egiaztatzera mugatu gabe, hutsegiteak
onartzen eta aintzat hartzen dituzten ikaskuntza berrietarako abiapuntu bihurtuko da. Era
askotako teknikak, tresnak eta estrategiak erabiliko dira ikasleek hezkuntza-prozesuko etapetako
edukiak zenbateraino menderatu dituzten jakiteko, eta ikaskuntzako teknikak, trebetasunak eta
jarrerak zein gradutan eskuratu dituzten egiaztatzeko. Hona hemen horietako batzuk: ahozko zein
idatzizko probak, behaketa-prozesuak, elkarrizketak eta tutoretzak, erakusketak eta mahaiinguruak, proba estandarizatuak, exekuzio- edo jarduera-probak (paper-zorroak edo ikaskuntzaegunerokoak), arazoen ebazpenak eta kontzeptu-mapak. Bestalde, garrantzi berezia ematen zaie
errubrikei, adierazle behagarriak balioztatzeko eta haiek lortzeko bidean mailak eta ñabardurak
ezartzeko eskaintzen duten aukeragatik. Horrek guztiak irakaskuntza beharretara egokitzen eta
ikasleak beren helbururako bidean jartzen lagunduko digu.

5.5. Ekitatea versus berdintasuna
Mariaren Lagundiak, dibertsitatearekiko errespetua eta inklusibitatearen sustapena oinarri
harturik, ikaslearen beharrizanei erantzungo dion eta haien ahalmenak garatzen lagunduko duen
heziketa-proposamen bat eskaintzea du xede, bai zailtasun gehiago dituzten ikasleei bai gaitasun
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gehiago dituztenei zuzendua. Horiek horrela, ekitatearen alde egiten du berdintasunaren alde
bainoago, ekitateak bakoitzari behar duena ematea ahalbidetzen du, une eta egoera bakoitzean
behar duena, heziketa pertsonalizatu baten bidez.

5.6. Ikasleen talentuaren garapen optimoa
5.6.1. Talentua garatzera bideratutako ikastetxeak
Gure gizartearen etorkizuna ikasle guztien ―mundu hobe bat eraikitzeko gauza izango diren
gaurko eta biharko herritarren― bikaintasunaren sustapenean oinarritzen da. Talentuaren
garapenak bikaintasun pertsonala eta profesionala sustatuko duen giro familiar eta akademiko bat
egotea eskatzen du, eredu pertsonalizatu batean oinarritua eta ikasleak ahalduntzera eta haien
gaitasunak eta sormena garatzera bideratutako programekin hornitua. Izan ere, behar bezala
estimulatuta egon ezean, erritmo eta sakontasun jakin batekin, talentua gutxi hazten da, edo deus
ez

Hala, Hezkuntza Eredu honek bikaintasunaren alde egiten du, ikasle bakoitzaren ahalmen eta
talentuen garapen kognitibo eta afektibo optimo baten alde, perspektiba sistemiko batetik egin
ere, esponentzialki hazi behar duten konpetentzien, gaitasunen eta trebetasunen aukera zabal
baten moduan ulertuta garapena. Horiek horrela, ezagutzaren erreprodukzio hutsa (hau da,
ikaskuntza itxi eta pasiboa) baztertzen duen eta talentuaren garapena (hau da, ikaskuntza irekia
eta aktiboa) sustatzen duen heziketa-eredu bat errebindikatzen dugu, jakin-mina eta ikerbidea,
galderak egitea eta ideiak partekatzea sustatzen duen eredu bat, alegia, erronkak onartzera eta
konfort-egoeratik ateratzera garamatzaten ondorioak formulatzeko gauza izatea helburu izango
duena. Talentua garatu ahal izateko, ezinbestekoa da irakasleak gauza izatea ikasleen ahalmenak
landuko dituzten programak inplementatzeko, eta, beste ezer baino lehen, gaitasun horiek
identifikatu eta gabeziak detektatzeko. Aurrerago, esku-hartzeko ildoak proposatuko dira, ikasle
eta talde bakoitzerako Plan Pertsonalizatuak oinarri harturik. Aurkeztuko diren gai eta
proposamenetan, ikasleen ahalmena probatzeko aukera asko eta askotarikoak eskainiko dira,
lankidetzako lana eta talde malguak sustatzen dituen ingurune batean ikaskuntza autonomo bat
lortzeko helburuarekin eskaini ere, ingurune horretan komunikazio-, lankidetza- eta partaidetzatrebetasunak garatu ahal izan daitezen eta lanak inplikazioa, gidaritza, motibazioa, pentsamendu
kritiko eta sortzailea ekar dezan.

5.6.2. Ikaskuntza Plan Pertsonalak
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Ikasleek, irakasle-tutorearen laguntzarekin, Ikaskuntza Plan Pertsonalak diseinatuko dituzte, bai
lortu beharreko helburuak bai ikasle bakoitzaren ezaugarrien araberako jarduera-programa bat
konfiguratzeko beharrezkoak diren teknikak edo bitartekoak behar bezala ordenatuta edukitzeko.
Hauxe da azken helburua: ikaslea eskuratutako ezagutzak eta ikasitako teknikak bizitza errealeko
egoeretara aplikatzeko gauza izatea. Erronka handiei aurre egiteko eta zailtasunak gainditzeko
behar dituzten indarguneak garatzeko orduan, beren ahalmenei ahalik eta etekinik handiena
ateratzeko prestatuko ditugu ikasleak. Ahaleginaren eta hobetze pertsonalaren balioak funtsezko
nolakotasuntzat jotzen dira gure proposamen honetan, ikaskuntza esanguratsu eta erreal baten
bidez markatutako helburuak erdiesteko bidean.

5.7. Inklusioa eta aniztasunarekiko arreta
“Aintzat hartu behar dira banakako ezberdintasunak hezkuntza-prozeduretan”
Entsegu Guztiak, 2005

Aniztasuna onartzea, adiera eta zabaltasun guztietan onartzea, funtsezko ezaugarri bihurtu da
gure ikastetxeetan. Aniztasuna aberastasun gisa ulertzen dugu guk, batzuk besteengandik ikasteko
aukera bat bezala; izan ere, bizikidetza eta errespetua ―Hezkuntza Komunitatea osatzen duten
pertsona ororen elkarrenganako errespetua― indartzen ditu aniztasunak, bidea elkarrekin egitera
eta lankidetzan jardutera eramango gaituzten ekimenen eta erabakien trukea sustatzeko.
Horregatik, gure ikastetxeetan, etiketak eta ezberdintasunak desagertu ahala, plan guztiz
indibidualizatuak erabiltzen ditugu haien ordez, gaitasun pertsonalak garatzeko aukera ematen
duten sinergiak inspiratuko dizkigutenak, eta ikasteko borondatean eragina duten faktore ezkognitibo guztiak (hau da, jakin-mina eta interesa, konfiantza, iraunkortasuna edo erabakitasuna)
kontuan hartuko dituztenak.

Joana Lestonnacekoa ―ezberdina denarekiko errespetua aldarrikatu baitzuen beti― inspirazioiturritzat hartuta, irakasleak gaitasunen heterogeneotasunari erreparatuko dio (gaitasunei zentzu
akademiko hutsetik haragoko zentzua emanda betiere) erantzun bat emateko orduan, norbere
buruaren ezagutzak, emozioek, sentimenduek eta sinesmenek zenbateko garrantzia duten
kontuan hartuko duen erantzun bat, alegia.

5.7.1. Aniztasunarekiko arreta
Hezkuntza-giro onuragarri eta ezin hobe bat sortzeko asmoan egingo dugu lan beti,
errendimendua estimulatuko duena, ikasleen arteko lankidetza sustatuko duena, eta ikasleen
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behar kognitibo eta sozialen araberako erronka-maila bat mantenduko duena. Jarduerak modu
egoki, eraikitzaile eta askotarikoan burutzeko ezarri beharreko baldintzak ezarriko ditu irakasleak,
bai lana gidatzeko orduan, bai helburu pertsonal eta akademikoak lortzeko beharrezko laguntza
eskaintzeko orduan. Zeregin horretan laguntzeko, aniztasunaren arretarako departamentu bat
daukagu gure ikastetxeetako askotan.

Aniztasunaren Arretarako Orientazio Departamentua.

Orientazio Departamentua ikastetxearen lana eta irakasle guztien jarduna babesten duen organo
espezializatu bat da, ikaslearen prestakuntza osoa ziurtatzea eta hezkuntza-prozesuak bakoitzaren
ezaugarri eta beharretara egokitzeko laguntza ematea helburu duena. Aniztasunarekiko arreta
errazten du eta ikasle guztien gaitasunen eta talentuen garapena bultzatzen du, bai behar bereziak
dituztenena bai adimen-gaitasun handiak dituztenena. Gainera, ikasleen hezkuntza-orientazio
psikopedagogiko eta profesionalean hartzen du parte eta elkarlanean aritzen da tutoreekin,
gainerako ikasleekin eta familiekin.

5.7.1.1. Ikasleen taldekatzea
Ikasleak taldeka biltzeko irizpideek malguak izan behar dute, aurrera eraman nahi den lanaren
helburuari eta jarduera-motari behar bezala erantzuteko. Taldekatze mota askotarikoak sustatuko
dira: bakarkako edo binakakoak, talde handiak, talde finko heterogeneoak, talde malgu
homogeneoak edo heterogeneoak, errendimendu mailaren araberako taldeak, ikasgela barrukoak
eta/edo ikasmaila desberdinen artekoak, adin desberdineko ikasleez osatuak (Multiage
classrooms), ikasleek beren gaitasun, konpetentzia edo errendimendu-mailaren arabera lan egin
dezaten, zer premia dituzten kontuan hartuta. Taldeak antolatzeko aukera-ugaritasun horrek
curriculumaren doikuntza eta malgutasuna erraztuko du, baita motibazioa, sormena eta
ikaskuntzarako interesa hobetzeko aukera ere. Gainera, eta batez ere, hainbat jarreraren lanketa
erraztuko du: errespetua, tolerantzia, erantzukizuna, lankidetza, zehaztasuna, iraunkortasuna eta
autonomiarena, besteak beste.

5.7.1.2. Espazioen antolaketa
Hezkuntza-espazioaren diseinuak eta antolaerak ondorio nabariak ditu heziketan, ikasleen
ikaskuntzan eragiten duen neurrian. Gure ikastetxeetan, espazioa, altzarien erosotasuna, kolorea
eta argia jardueren garapenean eta eraginkortasunean duten eragin esanguratsuenaren arabera
aukeratzen dira. Espazio estimulatzaileak era erabilera anitzekoak hautatuko dira, zabalak, irekiak
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eta erosoak, bertan aurrera eraman beharreko zereginaren izaerara egokituko direnak, eta lan
kualitatiboa eta curriculumaren garapena erraztuko dutenak, baita ordena-ohiturak,
kontzentrazioa, elkartrukea, eta ikasleen garapen indibidual eta soziala sustatzeko aukera emango
duen bizikidetza-giro egoki bat ere. Gela-egitura zurrunik gabeko antolakuntza-modu berriek
talde-lana eta lan-aukera desberdinetarako moldagarritasuna sustatuko dute, baita irakaslearen
eta ikaslearen eta berdinen arteko harreman afektibo, positibo eta aberasgarria ere.

5.7.1.3. Denboren antolaketa
Ordu-banaketa malgu eta behar metodologikoei egokitutako baten alde egingo dugu. Antolaketa
horrek aukera eman behar digu eskolan proposatutako ordutegia malgutasunez erabiltzeko,
betiere ikaskuntzaren eta gelan sor daitezkeen beharren mesedetan. Irakasleak izango du denbora
kudeatzeko ardura, berak dibertsifikatuko ditu proposamenak, ikasleen gaitasun-mailen,
motibazioen, beharren eta interesen arabera.

5.7.1.4. Material eta baliabide didaktikoen antolaketa
Material eta baliabide didaktikoak hezkuntza-testuinguruaren eta ikasleen ezaugarrien arabera
hautatuko dira. Horrela, ikaskuntza-irakaskuntzaren une ezberdinetan, hala nola plangintzan,
exekuzioan eta ebaluazioan, aniztasun zehatz eta errealari erantzuteko ezarritako irizpideen
arabera eraman ahalko ditugu praktikara gure helburuak. Ahal den guztietan, irakasleak
ikaslearekin batera kudeatu eta diseinatuko du estrategien eta baliabideen hautaketa, ikasleari
ahotsa eta protagonismoa ematearren.

5.7.1.5. Curriculumaren malgutasuna
Maila askotako ikaskuntza malguago bat ―etengabeko aldaketara eta mudantzara irekia―
sustatuko duen ikuspuntu integratzaile batetik, irakasleak lagun egingo dio ikasleari bere
ikaskuntza esanguratsurako bidean, erritmoak eta garapen-maila errespetatuz, monotonia edo
interes-falta saihestea helburu. Ihes egingo diogu edukietan, erritmoetan eta zailtasun-mailan
berdina eta uniformea den curriculumari, doikuntza optimo bati eta bizipenetan oinarritutako
ikaskuntza sakon eta sortzailea bati bidea emateko. Ikuspegi horrek ezberdintasunekiko arreta
erraztuko du eta ikasle bakoitzak bere ibilbidea egin ahal izan dezan ahalbidetuko du, haren
neurrira egindako eta haren aurrerabide, gaitasun eta errendimendura egokitutako ikaskuntzaprogramazio eta ikaskuntza-modalitateetatik abiatuta. Ikasgelan egiten den lana ikasle bakoitzaren
ezaugarrietara egokituko da, nola edukietan hala aurkezpen-erritmoetan. Curriculuma aurrera
eramateko erritmoa ere ikasle bakoitzaren ezaugarrietara egokituko da (hark berak erabaki ahalko
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du: self-pacing), edota taldearen erritmora (group-pacing). Edukiak ere, behar izanez gero, aldatu
egin ahalko dira, bai abstrakzio-mailan, bai zailtasun-mailan, bai aniztasun-mailan ere.

Programazio-unitateak ikasgelako curriculum-dokumentu batzuk dira, irakasleek ikaskuntza-,
irakaskuntza- eta ebaluazio-jarduerak planifikatzeko eta zertarako, zer, nola eta noiz irakasten eta
ebaluatzen den galderei erantzuteko prestatuak, ikaslea prozesuaren erdigunean kokatuta,
betiere. Edukiaren konektibitatea eta curriculumaren pertsonalizazioa aukeratuta, ikasle
bakoitzaren aurrerabidea ebaluatuko da, ikasgelan aurrera eramango diren dinamikak malgutze
aldera. Programazio-unitateak malguak izango dira, ikaslearen ikaskuntza-prozesuan sortuko diren
beharretara aise egokitu ahal izateko modukoak.
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6. GURE EREDU PEDAGOGIKOAREN FUNTSEZKO OINARRIAK

Hemen eta orainaren kontzientzia

Gure Eredu Pedagogikoa hemen eta orainaren inguruan ardazten den proiektu bat da, gure garai
honetan presentzia bizia izan nahi duen proiektu bat. Harreratik eta errealitaterekiko
hurbiltasunetik, geure gain hartzen ditugu egin beharrezkoak diren aldaketak, eta haien aukerak
eta mugak aztertzen ditugu, etorkizunaren aldeko jarrera positibo bat agertuta. Oraingo
aberastasun honetatik, etorkizun zorrotz bat irudikatzen dugu, zorrotza baina aldi berean
motibatzailea eta ikasleen hazkunde pertsonal eta profesionalerako abaguneez betea. Bada, ikasle
horiek herritar konpetente, aske, kritiko, autonomo, solidario eta arduratsu bihurtzea da gure
nahia. Esker onez behatzen diogu gure historia eta funtsari, gure aurrerapenei, eta ez ditugu inoiz
ahaztuko, baina gu geure denboran eta espazioan dihardugu lanean, atzokoan edo biharkoan bizi
gabe, geure burua hemen eta orainean kokatuta.

Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, ez dakigu zer-nolako langileak beharko dituen biharko
gizarteak, baina bai, aldiz, zein diren gure ikasleek eduki beharko dituzten konpetentziak, soft skills
(trebetasun bigunak) direlakoak, hobeto erlazionatzen eta bidean topatuko dituzten oztopoak aise
gainditzen lagunduko dieten tresnak, alegia: talde-lanerako ahalmena, denboraren eta
informazioaren kudeaketa eraginkorra, espiritu kritikoaren garapena eta erabaki-hartzeen bidezko
arazo-ebazpena, besteak beste.

6.1. Konpetentzien Bidezko Heziketa
Ikastetxeak konpetentzia gakoak eskuratzeko bideak sustatu behar ditu, ikasleek egoera
errealetan ikasitakoa aplikatu ahal izan dezaten, eta, bizitza osoan zehar, maila pertsonalean,
sozialean, akademikoan eta laboralean erabateko garapena erdiets daitezen. Gure Eredu honek
konpetentzia bidezko ikaskuntza esanguratsua du helburu, ikasleei gaitasunak garatzeko,
prozedurak eta trebetasunak barneratzeko eta ikasleak hazten ari diren testuingurura egokitutako
estrategiak eskuratzeko aukera emango diena. Norberaren errealizazioa lortzeko beharbeharrezkoak dira trebetasun horiek; baita mundu konplexu batean bizitzeko eta elkarbizitzeko
prestatutako pertsonak ―mundu hobea, jasangarriagoa eta demokratikoagoa egitea helburu
izango dutenak― hezteko ere. Hezkuntza-molde honek hauxe du bere xedea: ikasleek izaten
jakitearekin (balioak eta jarrerak), egiten jakitearekin (trebetasunak) eta ezagutzen jakitearekin
(ezagutzak) lotura duten edukiak eta konpetentziak garatu ahal izatea, gainerako pertsonekiko eta
ingurunearekiko interakzioa erraztu ahala.
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Izate pertsonalari zuzendutako konpetentziak sustatzen ditugu gehienbat, autonomia eta ekimen
pertsonala eta “ikasten ikastea” ( ikaskuntzarekin gero eta modu autonomoagoan jarraitzeko
gaitasuna bezala ulertuta) garatzen laguntzen dutenak. Konpetentzien bidez lan egiteko eta
ebaluatzeko aukera ematen duten tresnak eta metodologiak erabiliko ditugu, diziplinartekotasuna,
aurkikuntza bidezko ikaskuntza eta arazoen konponketa oinarri hartuta, ikaslea egoera berri eta
esanguratsuei aurre egiten prestatzen laguntzeko.

6.1.1. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiaren (IKT) erabilera
arduratsua
Irakaslearen zeregina, testuinguru pertsonalizatu batean, ikaslea elkarlaneko esparru interaktibo
batean zehar gidatzea izango; esparru horretan, teknologia digitalak, online baliabideak eta gailu
mugikorrak ikasle guztien hazkunde pertsonalaren aldeko irakaskuntza mota malgu bat
diseinatzeko erabiliko dira. Konpetentzia teknologiko eta digitalak teknologiak behar bezala
erabiltzen erakustea hartzen du barne, baita konpetentzia hori irakaskuntza-prozesuan modu
eraginkor eta egoki batean txertatu ahal izateko landu eta transmititu behar diren bestelako gai
etiko eta zibiko batzuk erakustea ere.

Teknologiaren erabilera didaktikoa, gure ikastetxeetan, teknologia horrek, irizpide pedagogiko
garbi batzuk bete ondoren, eskainiko dituen hezkuntza-aukeren araberakoa izango da. Hedabideak
arduraz erabiltzeko beharra sustatuko dugu, baita informazio-iturriak diskriminatzeko, teknologiek
eragin dezaketen mendekotasuna saihesteko eta horren aurrean autokontrola lantzeko, beste
erabiltzaileen aurrean errespetuz jokatzeko, eta plaza publikora ateratzean intimitatea eta
pribatutasuna zaintzeko beharra ere: ezinbesteko eginbeharrak denak, ikasleek teknologien
eremuan arduraz jokatzen ikas dezaten nahi badugu.

IKTek, informazio eta komunikaziorako tresna gisa erabilita, lankidetzako eta partaidetzako lana
errazten dute, berrikuntza-mekanismo ahaltsu bat dira, eta baliabide- eta informazio-iturri
garrantzitsu bat, ikasleari edukia zein prozesua kudeatzeko aukera ematen diotenak. Bitarteko edo
gailu digitalak erabiltzeak ikaslearen motibazioa handitzen du, haren esku-hartze sortzaileago bat
eragiten du, ikaskuntza esanguratsua errazten du, eta irakasleari bere lana ikasle bakoitzaren
beharretara egokitzen laguntzen dio. Hori dela eta, gure ikasgeletan, gailu teknologikoen eta
argitaletxeetako web-guneen erabilera sustatuko dugu, baita gure helburuetara hurbiltzen lagun
diezaguketen beste baliabide batzuena ere. Gainera, gure ikasleak Ikaskuntza Ingurune Birtualetan
eta sarekoetan parte hartzera bultzatuko ditugu, oso aukera ona baitugu hori ikaskuntza aktiboa,
interaktiboa eta kolaboratiboa sustatzeko, hala nola testuinguru ezberdinetako ikasleen arteko
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trukea bultzatzeko eta ikaskuntza kanpora hedatzeko ere, komunikazio-kanal gehiagoren
erabileraren alde egiten duen hezkuntza-prozesu pertsonalizatzaile batean oinarri hartuta.

6.2. Ikasten ikasteko metodologia aktiboak
“Gure gaurko ikasleei atzokoei erakusten genien bezala erakusten badiegu, biharra
lapurtzen ariko gatzaizkie”
John Dewey
Irakaskuntza eta ikaskuntza pertsonalizatu baterako ezinbestekoa da metodologia aktiboak,
operatiboak, parte-hartzaileak eta kooperatzaileak erabiltzea, ikaskuntza luzeagoak, sakonagoak,
esanguratsuagoak eta besterengarriak lortu ahal izateko. Lehenik eta behin, sinetsita gaude
ikaslearen eta irakaslearen arteko elkar ezagutzak eta elkarrizketak aukera ematen digutela
ikaslearen ahalmenak hobeto ezagutzeko, ikasleak nola ikasten duen ikusteko eta haren
garapenari laguntzen dioten prozesuak identifikatzeko, hau da, ikaskuntza, ikasleetako
bakoitzarentzat, jarduera dinamiko, benetako eta esanguratsu bat bihurtzeko. Horiek horrela,
metodologiaren aukeraketan erabiliko ditugun irizpide eta aldagaiak honako hauen araberakoak
izango dira: aurreikusitako helburu kognitiboen mailak (Bloomen taxonomiaren arabera),
ikaskuntzak errazteko metodoaren gaitasuna, ikasleek ikaskuntzaren gainean duten kontrol-maila,
jardueran parte hartzen duen ikasle-kopurua, eta ekimenak aurrera eramateko beharrezko
baliabide eta espazioak. Kontua ez da prozedura berriak asmatzea, baizik eta oinarri pedagogiko
on bat dutenak, ikasgelako lana eta irakaslearena errazten dutenak hautatzea.

Irakasleak, gidari gisa, errepikapenaren pedagogia bertan behera utzi eta irudimenarena erabiliko
du ordez, ikaskuntza autorregulatua eta ikaslearen konpromisoa sustatuz ikasten ikastean datzana,
alegia. Beraz, esperotako emaitzekin koherenteak diren ikaskuntza-esperientziak eta ikaskuntzajarduerak planifikatu eta diseinatuko ditu, ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak elkarrekin
bateratuz, ikasle bakoitzak egoera desberdinetan eta eguneroko testuinguruetan txertatu,
erlazionatu eta aplikatu ahal izan ditzan, ikasgela mundura irekiz. Aukerak emango dira, halaber,
ikasleek beren goi-mailako gaitasun kognitiboak garatu ahal izan ditzaten, ikerketan oinarrituta eta
ikaslearen etengabeko inplikazioa eskatzen duten proiektu konplexu eta esanguratsuetan kokatuta
egongo diren ikuspegietatik abiatuta. Metodologiak ikaslearen autonomiaren garapena,
arrazoibidea, lankidetza eta erantzunen bilaketa erraztuko ditu, eta originaltasuna eta
pentsamendu dibergentea indartuko.

6.2.1. Ikaslea eta konpetentzien garapena ardatz duten Teknika Didaktikoak
Gure Hezkuntza Eredu honentzat, metodologia, ezer izatekotan, jakintzari eta edukiei uko egin
beharrik gabe ikaskuntza esanguratsura eta konpetentzia bidezkora iristeko bide bat da. Gure
ustez ez dago bata bestea baino hobea den metodorik; horregatik, aukera metodologikoen
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konbinazioa da gure lehentasuna, era kontestualizatu, sistematiko eta intentzional batean
diseinatutako esperientziak saiatzeko aukera ematen digulako. Hezkuntza-malgutasunaren
izenean, erabat arbuiatuko ditugu metodologia didaktiko bakarrak edo zientifikoki egiaztatu ezin
direnak, baita ikastetxeetako bakoitzaren funtsezko mamitik eta asmoetatik urrun gaitzaketen
baliabideen erabilera ere. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua planifikatu eta aurrera eramateko
orduan, aniztasun eta malgutasun metodologikoak ikasleen aniztasuna zaintzea, jakin-min
intelektuala eta sormena sustatzea, curriculum-edukiak indartzea eta zabaltzea, eta ohitura eta
trebetasun sozialak finkatzea du helburu.

Lan indibidual eta autonomoak garrantzi handia du ikaskuntza-prozesuan, ikaskuntzak behar
bezala finkatzeko eta sendotzeko. Ikastea eta lan praktikoak egitea ere hor barruan barnean
sartzen dira. Banakako lanak ahalegin pertsonalerako ohiturak eta jarduerak planifikatzeko
diziplina garatzen ditu, eta norberaren interesak testuinguru akademikoaren barruan gauzatzeko
bidea eskaintzen du. Bakarkako lanak, hori bai, hiru baldintza bete beharra eskatzen du: ikasketateknikak menderatzea, informazioa behar bezala antolatzea eta ikasteko giro egokia edukitzea.

Gure ikastetxeetan, kalitatezko azalpen-eskolak bultzatuko ditugu, edukiak aurkezteko eta
osatzeko, zalantzak argitzeko eta jakintza eta memorizazioa sustatzeko aukera eskainiz (betiere
arrazoibidearen zerbitzuan, eta ez ikasleek barneratu edo beretu gabeko datuen erreprodukzio
mekanikoaren mesedetan). Saioak ondo planifikatuta egongo dira, eta ikasleen eraginkortasuna
eta arreta bilatzea, galderak sortzea eta hausnarketa sorraraztea izango dute helburu. Ahozko
azalpena sendotzeko eta osatzeko, ikus-entzunezko baliabideak erabili ahalko dira. Saio horiek
beste metodologia didaktiko batzuekin bateratuko dira, ikasleak bere ikaskuntzaren protagonista
gisa duen papera azpimarratzeko, hura pertsona eta ikasle gisa ahalduntzeko, eta gogoeta eta
kritika eraikitzailea sustatzeko.

Gure Hezkuntza Eredu hau eraldaketa eta konbinazio metodologikoan oinarritzen da, honako
arrazoi hauengatik:

§ Ikasleen interesetatik sortutako proposamenak gehitzeko aukera ematen du.
§ Konpetentzien bidezko eta diziplina anitzeko lana eta ebaluazioa errazten ditu,
curriculumeko gaiak bizitza errealeko arazoekin eta XXI. mendeko erronkekin lotzean.
§ Maila anitzeko erantzuna ahalbidetzen du.
§ IKTak gehitzeko aukera ematen du.
§ Ikaskuntza-lekuen birdiseinua sustatzen du.
§ Irakaskuntza eleaniztuna estimulatzen du.
§ Ikasgelako giro soziala hobetzen du.
§ Familien partaidetza bultzatzen du.

Página 41 de 50

6.2.2. Erabilitako metodologia aktiboetako batzuen funtsezko alderdiak
6.2.2.1. Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza (POI)
Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza testuinguru jakin batean kokatutako irakaskuntza-metodo
bat da, ikuspegi globalizatzailea eta diziplinartekoa duena; ikasleek intereseko gai bati buruzko
ezagutzak eta trebetasunak eskuratzen dituzte hala, testuinguruan kokatutako ikerketa sortzaile
batetik abiatuta eta haren inguruan sortutako amaierako lanarekin osatua. Ikaskuntza-metodo
horrek aukera ematen die ikasleei beren interesekoak diren gauzei buruzko galderak egiteko,
beren ezagutzak burura eramateko eta, beren ikaskuntza propioa sortzeko bidean, beren
gaitasunak garatzeko, aukera ematen baitie erabakiak hartzeko, arazoak konpontzeko eta ideiak
komunikatzeko. Prozesuan zehar ikasleek rol aktibo bat hartzen dute, eta irakasleen eta Hezkuntza
Komunitateko beste kide batzuen rol behatzaile, bideratzaile eta administratzailearekin batera,
gogoeta egiten dute beren lanari buruz, jarduerei buruz eta gainditzeko dauzkaten oztopoei buruz.
Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntzak, beraz, kalitatezko lana sustatzen du, eta prozesu osoaren
eta azken emaitzaren ebaluazio kualitatibo bat egitea eskatzen du.

6.2.2.2. Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntza (AOI)
Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntzak (AOI) arazo-egoera esanguratsu ―eta eskuarki itxurazko―
baten aurrez aurre jartzen ditu ikasleak ―normalean irakasleek berek diseinatutako arazoetatik
abiatuta―, ezagutza berriak eskuratu eta bereganatzeko bide gisa. Ikaslea ardatz duen ikaskuntza
bideratzeko aukera ematen du, jakintzen integrazioa sustatzen du, arrazoiketak gauzatzeko
ahalmena probatzen du, eta ikaskuntza-mailaren arabera ebaluatua izateko ezagutza aplikatzeko
bidea eskaintzen du, besteak beste. Ikasleek, bakarka edo talde txikitan, urrats jakin batzuk
jarraituz konpondu beharko dute arazoa, hainbat diziplinatakoa edo curriculum-esparru
desberdinetakoa izan daitekeena. Irakasleak, berriz, gidari-, tutore- edo aholkulari-rola hartuko du
prozesuan.

6.2.2.3. Erronketan Oinarritutako Ikaskuntza (EOI)
Erronketan Oinarritutako Ikaskuntza (EOI) deritzon ikuspegi pedagogikoak arazo-egoera ireki,
erreal, esanguratsu eta bere ingurunearekin loturiko batean nahasten du ikaslea, eta arazoari
konponbide espezifiko eta erreal bat bilatzera bultzatzen. Ikasleak edo taldeak erabakiko du zer
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erronkari egin nahi dion aurre, eta behin hori gaindituta, goragoko maila bateko erronka bat hartu
ahalko du. Metodologia horri esker, ikasleek ikasten ari diren gaien ezagutza sakonagoa
eskuratuko dute, baita, besteak beste, informazioaren analisiari buruzko trebetasunak, hainbat
posibilitateren artean hautatzeko aukera, norberaren hobekuntza jarraituarekin loturiko jarrerak,
arriskuak hartzeko gaitasuna, frustrazioekiko tolerantzia, edota norberaren gaitasunen gaineko
konfiantza ere. Irakasleak ikasleei lanean laguntzen jardungo du, bideratzaile rola hartuta, sor
daitezkeen kezkak konponduz eta galderei erantzunez.

6.2.2.4. Lankidetzako Ikaskuntza (LI): lankidetzan jarduten ikastea,
lankidetzan jardunez ikastea
Lankidetzako Ikaskuntzaren bidez ikasleek aukera dute lankidetzan jardunez ikasteko eta
lankidetzan jarduten ikasteko. Ikasleek talde txiki, egonkor eta heterogeneoetan egingo dute lan,
helburu berak lortzeko helburuarekin, elkarri lagunduz eta, hainbat jardueraren grapen oinarri
hartuta, ezagutzak partekatuz. Elkarrekiko mendekotasun positiboa eta elkarrekintza
estimulatzaileak bultzatuko dira taldeetako kideen artean. Ikaskuntza mota honek erantzukizun
bat dakar, bana-banako zein taldeko erantzukizuna, eta pertsonen arteko eta taldeko
trebetasunak ezagutzeko eta praktikatzeko beharra. Ebaluazio jarraituak taldearen
funtzionamendua balioztatzeko aukera ematen digu, aurreikusitako helburuak lortzen ari ote diren
ikusteko, baita banaka zein taldeka egindako ahaleginaren eta lanaren neurria zehazteko ere.
Lankidetzako Ikaskuntzak hiru esku-hartze esparru inplikatzen ditu: taldearen kohesioa,
lankidetza-izaerako egituren erabilera, eta ikasleei, modu esplizitu eta sistematikoan, talde-lanean
nola aritu erakusteko jarduerak (talde-planak, talde-dinamikak, etab.). Irakasleak bideratzaile rola
hartuko du eta ikasleari emango dio protagonismo osoa.

6.2.2.5. Talde-lana
Ikasgeletan, taldean lan egiteko aukera eskainiko zaie ikasleei, banakako zein taldekako zereginen
bidez helburu jakin batzuk lortzea xede. Elkarrekiko mendekotasun positiboa sustatuko da
taldekideen artean, eta irekitasun-jarrerak bultzatuko dira, hala nola jakin-mina eta norberaren
ideiak besteenekin alderatzeko interesa, adeitasunetik eta errespetutik, betiere. Lan mota horrek
elkarri laguntzeko, elkarrekin sortzeko, eztabaidatzeko eta irtenbide berdinetara iristeko aukerak
eskaintzen dizkie ikasleei, trebetasun sozialak garatzen eta pertinentzia-sentimenduak sortzen
laguntzeaz gainera. Helburuak lortuko direla bermatzeko, irakasleak lanaren jarraipena egin behar
luke aldian behin, kide bakoitzak taldean bere tokia duela ziurtatzearren. Kontua ez da kide guztiek
zeregin guztietan jardutea, baizik eta zeregin esanguratsuetan jardutea eta, beraz, lortutako
ikaskuntzen onurak jasotzea. Egindako lana ebaluatzeko orduan, irizpide egokiak ezarri beharko
dira kide bakoitzaren jarduera-mailari buruzko informazioa eta azken emaitzari buruzkoa lortzeko.
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6.2.2.6. Pentsamenduan Oinarritutako Ikaskuntza (POI)
Pentsamenduan Oinarritutako Ikaskuntza ikaslea ardaztzat daukan metodo aktibo bat da.
Ikaskuntza-metodo horren bidez, pentsamendu kritiko eta sortzailearen irakaskuntza curriculumedukiaren formakuntzan txertatzen da, ikasleekin goi-mailako pentsamendu-moldeak lantzeko
―erabakiak hartzea, konparazioa, kontrastea, aurreikuspena…―, baita hainbat pentsamenduerrutina lantzeko ere, hala nola besteei arretaz entzutea, ideiak onartzeko edo arbuiatzeko
arrazoibideak ematea…, ikasten ari garen edukien inguruan hausnartzea helburu dutenak.
Irakasleak hartuko du bere gain erronka helburuak gidatzeko eta ikasleen aurrean aurkezteko
ardura, hartara ikasleak edukien ikaskuntzara aplikatutako goi-mailako pentsamendutrebetasunak erabiltzeko gai izan daitezen eta beren pentsamendua bera hausnarketa-prozeduren
bidez gidatu ahal izan dezaten.

6.2.2.7. Ikaskuntza Laborategia
Laborategiak hainbat esparrurekin erlazionatuta dauden ikaskuntza-eremuak dira; ikasleek beren
lan integratua gauzatzeko konpetentziak lantzen dituzte bertan, ikaskuntza aktibo eta sortzaile bat
lortzeko helburuarekin. Ikaskuntza-modu hau ikasleen interes hurbilekoak diren jarduerak egitean
datza, esperimentazioa, ulerkuntza, lankidetza eta baliabideen trebakuntza estimulatzen duten
jarduerak egitean, alegia. Jardueren gaia aldatu egin daiteke ikasturtean zehar, baita antolakuntza
ere. Laborategietan garrantzi handia hartzen du ikaskuntza pertsonalizatuak, ikaslea bere
ezaugarrien araberako garapen eta sakontasun mailara iristen baita haren bidez, bere ahalmen,
motibazio eta interesen arabera sendotuz eta zabalduz bere konpetentziak. Ikaskuntzalaborategiak dira, adibidez, robotika, adierazpen eta joko dramatikoa, eskulanak eta ipuin
kontalaritza.

6.2.2.8. Ikaskuntza Zerbitzu Proiektuak
Estrategia metodologiko honen helburu nagusia hurbileko ingurunean sor daitezkeen arrisku edo
premia larriko egoerak identifikatzeko esperientziak egitean datza, baita komunitatearekin behar
zehatzak asetzeko konpromiso bat hartzean ere. Horretarako, ikastetxean aurrera eramaten den
heziketa-lanarekin lotzen dira komunitateko arazoak; horrek erantzukizun sozial eta zibikoa eta
beste hainbat balio sustatzen ditu, hala nola elkartasuna, besteenganako zerbitzua, errealitate eta
mundu hobeago bat eraikitzen laguntzeko esfortzua, balio eta jarrera prosozialak, etab.

6.2.2.9. Aintzat hartu beharreko beste metodologia batzuk
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Jarraian, gure ikasgeletan erabiltzen ditugun bestelako ikaskuntza-metodologia edo teknika batzuk
aurkeztuko ditugu. Aurrekoek bezala, hauek ere ikaskuntza autonomo, aktibo eta esanguratsua,
ikasleek ikasgelan gehiago parte hartzea eta inplikatzea, eta pertsonalizazio maila handi bat
sustatzen dute. Besteak beste, hauek nabarmentzen ditugu:
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7. GURE IKASTETXEETAN EZARRITAKO PROIEKTUAK

7.1. Hizkuntza Proiektu Eleaniztuna
Gure ikastetxeetako Hizkuntza Proiektuak ikaskuntza-eredu eleaniztun eta kulturaniztun bat
eskaintzen du, hainbat hizkuntza eta kultura ezagutarazteko helburuz eta gure ikasleei sozialki eta
profesionalki aurrea egiteko aukera emanez. Egungo gizartean ezinbestekoa da hizkuntza bat
baino gehiago jakitea. Hori dela eta, ikasgelako hizkuntza-konpetentzien garapena lehentasuna da
gure ikastetxeetan. Lan hori ez dago hizkuntza bakar batera edo alor bakar batera mugatuta;
aitzitik, guk hainbat ikaskuntza-eremutan bultzatzen dugu, eta horrek asko errazten digu
komunikazio-ikaskuntzak antzeko beste egoera batzuetara transferitzeko aukera.
Gure ikastetxeetan, mundurako irekitasuna lantzen dugu, beste hizkuntza batzuen ikaskuntzan
oinarri hartuta. Ikasleen komunikazio-gaitasuna indartu nahi dugu, eta, horretarako, hizkuntzaren
erabilera zuzena eta egokia egitera bideratutako esperientziak bizitzeko aukera ematen diegu
ikasleei, hizkuntzak aurkez daitezkeen modalitate, formatu eta euskarri guztietan eman ere.
Gainera, ahal den neurrian, mintzapraktikarako jatorrizko hiztunak, IKTak eta beste baliabide
batzuk erabiltzeko aukera ere eskaintzen dugu, ikasleek jardunean, hau da, hizkuntza entzunez eta
mintzatuz, ikasteko aukera izan dezaten.

7.2. Hezkuntza Emozionala
Gure ikastetxeetan, hezkuntza emozionalaren inguruan ardazten dugu heziketa. Hortaz, guk
sustatzen dugun ikaskuntza guztiz bideratuta dago gogoa eta sentimena, bihotza eta burua orekan
jartzera, eta konpetentzia emozionalak ikasle bakoitzaren garapen integralaren funtsezko
elementu gisa indartzera. Gure lana hazkunde pertsonal egokia lortzean zentratzen da, eta
egonkortasun emozionala garatzea du helburu, baita ikasleen hazkunde pertsonal eta sozialerako
egokiak diren trebetasunak hedatzen laguntzea ere, gatazka pertsonalen eta pertsonartekoen
prebentzio-tresna gisa. Ikasleek emozioak kudeatzen ikasiko badute, haien kontzientzia hartu
behar dute aurrena, zer diren ulertu behar dute, eta modu egokian erantzuten ikasi. Hala, ikasleei
beren burua eta besteak hobeto ezagutzen lagunduko diegu, beren emozioak adierazten eta
kontrolatzen, tolerantziaz jokatzen, barne-bulkadak kontrolatzen jakiten, gogoberotasuna
kudeatzen, etab. Ikasgelan, berriz, komunikazioa eta bizikidetza, elkarrekiko laguntza, ikuspegi
ezberdinen adierazpena, enpatia eta elkartasuna sustatzeko espazio egokiak sortzen saiatuko gara.
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7.3. Proposamen Pastorala
7.3.1. Bizitzaren zentzurako hezibidea: Fede hezkuntza - Barnetasunerako
heziketa - Giza Garapenerako Hezkuntza
Mariaren Lagundiaren zeregina hezkuntza humanista-kristaua eskaintzea da, pertsona osoaren
prestakuntzari eta gizartea hobetzeko bere konpromisoari eragingo diona. Hezkuntza
ebanjelizatzaile, integral eta eraldatzailea bat da, beraz, honako lehentasun hauek dituena:
-

Nazareteko Jesus giza errealizaziorako bide gisa iragartzea eta Gure Andre Maria eta Joana
Lestonnacekoa jarraibide-eredu eta bidelagun gisa aurkeztea.

-

Komunitate-zentzua, betiere erlijio-esnaera, Jainkoarekiko topaketa, balio ebanjelikoen
bizipena eta fedearen ospakizuna sustatuko dituen Hezkuntza Komunitate konprometitu
batek babestua.

-

Pertsona bakoitza gizateriaren kausa handien alde borroka egitera bultzatuko duen
identitate kosmopolita eta global bat prestatzeko konpromisoa: giza eskubideak eta
herrienak, planetaren zainketa, justizia eta bakea, zientzia eta teknologiaren aurrerapenak
behartsuenen eskura eta zerbitzura.

Lehentasun horiek Lagundiaren espiritualtasunaren ezaugarriak ―Joana Lestonnacekoren
esperientziatik eta Joanak berak San Ignazio Loiolakoaren Gogo Jardunekin izandako bizipenetik
sortuak― dituzte oinarri.

Ezaugarri horien artean aipagarriak dira Jaunarekiko harreman pertsonala, Jainkoa bizitzan bilatu
eta aurkitzeko buru-argitasuna, errealitatearekin konprometitutako begirada positiboa, misiozentzua: eskua luzatzea, ekintzan kontenplaziozko jarrera izatea, Jesusi jarraitzeko bidea hartzea
beste batzuekin batera, Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzan laguntzea. Horiek ez dira bakartutako
ezaugarri batzuk, elkarrekin lotura dutenak baizik, bizitzan Jesusen eta apostoluen jarraitzaile gisa
izateko eta egoteko modu bat itxuratzen dutenak.

Aurreko guztia eguneroko ekintzan eta hezkuntza-giroan ez ezik Ikastetxeetako bakoitzean
egitekoak diren ekimen batzuetan gauzatzen da, gutako bakoitzarengan dizdizka dagoen
transzendentzia-sugarra hartzea, zaintzea eta partekatzea, norberaren interesak utzita besteak
maitatzera eta zerbitzatzera ateratzea eta denontzat duinago izango den mundu bat eraikitzea
helburu.
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Hona hemen gure proposamenetako batzuk:
-

Hezkuntza gizatiar kristauaren aldeko jardunaldiak.
Barnetasunaren heziketa eta giza garapenerako hezkuntza Programazio Didaktikoen
barruan txertatzea, zenbait jarduera, lantegi eta saio espezifikotatik abiatuta.
Tutore-ekintza eta laguntasun pertsonala sustatzeko jarduerak.
Liturgia eta Sakramentu Bizitza: bizitzaren ospakizuna Hezkuntza Komunitatean, liturgiagaraien, Elizaren sakramentu-bizitzaren eta Mariarenganako jaieraren argitan.
Mariaren Lagundiaren jaiegun propioak eta esanguratsuak: ODN identitatea sendotzen
laguntzen duten tradizioak eta ospakizun erlijiosoak.
Mariaren Lagundia Identitatean oinarritutako Hezkuntza: Mariaren Lagundiaren Hezkuntza
Proiektua ezagutaraztera bideratutako hitzaldiak, jardunaldiak eta lantegiak.
Elkartasun-kanpainak: sentsibilizazio-jarduerak, Hezkuntza Komunitate barruko edo
kanpoko talde ahulei zuzendutako giza laguntza, identifikatutako behar zehatz bati
erantzuteko.

Eskolaz kanpoko eremua, berriz, espazio osagarri eta ezin egokiagoa da haurrei, nerabeei eta
gazteei fedean hazten laguntzeko, jarraipen pertsonalaren eta taldekoaren bidez, askotariko
dinamika eta proposamenen bitartez. Hona hemen batzuk:
- Katekesia: ikasleei kristau gisa hazten eta sarbide-sakramentuak hartzeko prestatzen laguntzeko
eskolaz kanpoko eskolak eta/edo eremuak.
- Lestonnac Taldeak/ Egunsenti Berria: Mariaren Lagundiaren espiritualtasunak inspiratuta,
norbere bizi-proiektuaren bereizkuntza pertsonala sustatzen duten eta ikasleen adinaren eta
gaitasunen araberako ekintza apostolikoak antolatzen dituzten kristau-komunitate txikiak
prestatzea helburu dutenak.
- Artea, Humanismoa eta Espiritualtasuna: Gure ikastetxeetako ikasle eta ikasle ohiei eta Mariaren
Lagundiaren espiritualtasunaren arabera bizitzen eta bizitza sakontzen interesatuta egon
daitezkeen bestelako gazteei ere zuzendutako espazio eta jarduerak.
- Gogo Jardun Ignaziotarrak: Ignazio Loiolakoaren Gogo Jardunen metodologian oinarritutako
erretiroak eta/edo Gogo Jardunak, gure ikastetxeetako ikasle-irakasleei, administrazioko langileei
eta ikasleen gurasoei zuzenduak.
- Laguntasun Espirituala: gure ikastetxeetako ikasle-irakasleei eta administrazio eta zerbitzuetako
langileei eskainitako orientazio espirituala.
- Guraso Eskola: gure ikasleen guraso edo tutoreei Mariaren Lagundiaren Hezkuntza Proiektuaren
ildoan eskainitako trebakuntza.
- Boluntariotza eta Misioak: borondatezko izaera duten lan komunitarioko esperientziak hiri eta
herri inguruneetan.
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7.4. Ekintzailetza eta Presentzia Soziala
Ekintzailetza, nolabait esateko, bizitzaren aurrean hartzen den jarrera bat da, etorkizunari era
positiboan aurre egiteko trebetasun eta ezagutza batzuk eskatzen dituena. Gure ikastetxeek goimailako pentsamendu-trebetasunen ikaskuntza errazten dute, eta ekintzailetza-jarreraren
garapena sustatzen, curriculumaren eta proiektuen eta jardueren bidez, zeharkako
tratamenduarekin, errealitatera loturiko ikaskuntza errealetatik eta zerbitzu-ikaskuntzetatik
abiatuta. Hainbat gai eta proposamenen bidez, arrakastarako trebetasunak sendotzen (autonomia
pertsonalak, lidergoa, berrikuntza, enpresa-trebetasunak) eta talentuak garatzen laguntzen
dituzten ekimenetan parte hartzera bultzatzen ditugu ikasleak, haiengan jarrera jakin batzuk
(enpatia eta baikortasuna, porrota esperientzia-iturri gisa ikustea eta onartzea) eta trebetasun
jakin batzuk (hipotesien formulazioa, sormenezko konponbideen bilaketa, lidergo-gaitasuna,
asertibitatea, etab.) sustatzeaz gainera. Ikasleek zereginetan inplikatzen eta modu bereizgarri
batean pentsatzera ausartzen ikasten dute horrela, berek asmatutako proposamenak eta
konponbideak aurkezten eta guztien onerako diren proiektu pertsonalak zein taldekoak
abiarazten.
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Santa Joanak erakutsi duen originaltasun hori babesteko Hezkuntza Proiektu honek, Eredu
Pedagogiko honen bidez, gaur bete beharko lituzkeen baldintzak hitz gutxi hauetan bil
daitezke: “Akorduan eduki”, lau mende baino gehiagoko historia batek arinkeriaz tratatu
ezin diren sekretu asko baitauzka gordean. Eta “bila ezazu zeure baitako altxorrean”, ea
aurkitzen duzun, betikoaz gainera, antzinakoaz gainera, egunero berri izatera iristen den
hori, erlazio benetan hezitzaile baten bizi-indarrean.
“Egizu hori eta biziko zara” 22

22 Cf. Hezkuntzarako

bide bat. Joana Lestonnacekoa, 1556-1640. Françoise Soury- Lavergne. 1984, 350. or.22
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