
 

XXI. JARDUNALDI PEDAGOGIKOAK 

EHIko lehendakari Koldo Tellituren hitz-hartzea 

Sailburuorde anderea, gonbidatu agurgarriok, irakasle, hezitzaile, 

ikastolakideok, egun on guztioi. 

Egun on, eta ongietorri, beste behin, Ikastolen Jardunaldi 

Pedagogikoetara. Hogeita batgarren aldia dugu honako hau, eta horrexek 

erakusten du jardunaldioi ematen diegun garrantzia. Zientziak izango 

ditugu hizpide bi egunotan; eta, zehazki, nola eta zertarako ikasi eta 

irakatsi zientziak Haur eta Lehen Hezkuntzan.  

Gai honetan azpimarratu nahiko nuke ikuspegi zientifikoaren balioa, ez 

soilik zientziak irakasteko orduan, baizik eta ikasgai guztiak lantzerakoan. 

Alegia, ikuspegi zientifikoaren transbertsalitatea azpimarratu nahiko nuke.  

Ikastoletan, irakasle guztiok euskara irakasle zareten bezala, era berean, 

zientzia irakasle ere izan zaitezkete. Azken batean, gure ingurua, inguruan 

ditugun gauzak aztertzen, behatzen, neurtzen eta ekintza horietatik 

emaitzak eta ondorioak ateratzen irakasteaz ari natzaizue. Horrek 

garrantzi handia baitu ikaslearen heziketako lehen etapetan. 

Jardunaldiok irakasleriaren prestakuntzan duten balioa ere azpimarratu 

nahi dut. Bi egunotan, bide berriak eta praktika onak aurkeztuko 

dizkizuete, eta tailerretan parte hartuko duzue, gerora, hemen ikasitakoa 

zuen ikastoletan txertatu ahal izateko. 

Izan ere, irakasleen prestakuntza gakoa da irakaskuntzan. Ongi asko 

dakizue hori ikastoletako irakasleok. Iaz, adibidez, zuetako 3.500 irakaslek 

hartu zenuten parte gure prestakuntza ikastaroetan. Prestakuntza gakoa 

da, bai, eta are gehiago uneotan, hezkuntza paradigma aldaketa garaiotan. 

Gu horretan ari gara. 

Prestakuntzarako eskari eta eskaintza handi horiek gure egungo oinarriak 

mugiarazi ditu, prestakuntza sistema bera aldatzea beharrezko egin 

zaigularik. Baliabide gehiago eskatzen digu, diru iturriak urritu zaizkigun 



unean. Ez dugu etsiko, ordea. Baliabideak lortzen ahalegindu behar dugu, 

ulertarazi behar dugu ezinezkoa dela hezkuntza paradigma aldaketaz 

mintzatzea, horretara egokitzeko funtsezkoa den prestakuntzarik gabe; 

eta, horretarako, baliabideak ezinbesteko direla. Bestela, ez da aldaketarik 

gauzatuko, eta xede guztiak hitz polit, baina hitz huts izango dira. 

Gu ez gaude horretarako prest. LOMCEren mehatxuari herri gisa, euskal 

curriculuma eta gure hezkuntza eredua defenditzera deitu genuen. Guk 

gure bideari eutsiko geniola esan genuen, eta horretan ari gara. Bidean 

Heziberri 2020 egitasmoarekin egin dugu bat. Eusko Jaurlaritzak hezkuntza 

eragileoi hezkuntza eredu berri baterako urratsa aurkeztu digu.  

Horregatik, ez dugu ulertzen, zenbait gaitan Jaurlaritzak hartu duen 

norabidea. Haur Hezkuntzako 0-3 etapan, adibidez. Finantzaketan etapa 

honetan aurrerapausorik ez emateaz gainera, atzera egin du, toki askotan 

eraman ezineko egoerak piztuz. Iazko jardunaldietan, argi utzi genuen 

haurren bilakaeraren lehen etapa horren funtsezkotasuna, eta, bide 

horretan, diskurtsotik ekintzara igaro beharra aldarrikatu genuen. 

Une hau erabili nahiko nuke, beraz, sailburuorde anderea, zeu hemen 

zaudela aprobetxatuz, egoera honetaz jabe zaitezten eta Hezkuntza 

Sailaren erabakiok egokitu ditzazuen eskatzeko.  

Disfuntzio hauek konpontzeko une garrantzitsu batean gaude, gainera. 

Heziberri-k barne-biltzen duen Hezkuntza Legea hor dugu; askotan esan 

dut, eta berriro esango dut: lege horrek balio izan behar du, besteak 

beste, disfuntzio horiek behin betiko gainditzeko. Eta, nahiz eta Eusko 

Jaurlaritzak Heziberri 2020ren bidearen amaieran irudikatzen duen, 

oraintxe bertatik hasi behar dugu Hezkuntza Legea marrazten. 

Ez naiz gehiago luzatuko. Jardunaldi Pedagogiko hauetan murgiltzera 

gonbidatzen zaituztet, adituen ekarpenak adi entzutera, praktika onak eta 

tailerrak dastatzera. Ondorio eta emaitza argigarriak atera itzazue, eta 

praktikara eraman zuen ikastoletan.  

Mila esker guztioi. 


