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Bitarteko begiradak,
arkitektura eta pedagogiaren artean
Diziplinarteko elkarlanerako bidean, bi geldiune
Laburpena

Abstract

Neurozientzien azken aurrerapenek
frogatu dutenez, hezkuntza-inguruneen
konfigurazio arkitektonikoak eragin
zuzena du bertan elkarrekin bizidiren
haur, nerabe eta helduen sentitzeko,
erlazionatzeko, garatzeko eta ikasteko
moduan, eskola-arkitektura gizartea
moldatzeko tresna arriskutsu bihurtuz.
Nola heldu errealitate honen eraldaketari?

As the latest developments in neuroscience
prove, the architecture of educational
environments has direct impact in the way
children, teenagers and adults feel, behave
and learn, turning school architecture
into a dangerous weapon that shapes
our society. How should transformation
begin?
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Lan honek bi abiapuntu izan ditu oinarri. Alde batetik, 2018ko
urritik abendura bitartean, «Hiria, arkitektura, hezkuntza eta
dibertsitatea: etxetik eskolara, hezkuntza-espazioak harrera
ingurune inklusibo gisa» izenburupean, EHUko Arkitektura GETn
abiatutako ikerketaren lehen pausoak (Ula Iruretagoiena, Clara
Eslava, Ane Zulueta eta Ahinitze Errasti). Bestetik, UEUko udako
ikastaroen barruan, 2018ko ekainaren 28 eta 29an eman zen
«Hazi, Eraiki, Hezi (II): haurrak espazio sortzaile» ikastaroa
(Anartz Ormaza eta Ahinitze Errasti).
Hezkuntza-espazioak, muga fisikoetatik haratago
Ingurune fisikoak ekintzara edo ez-ekintzara gonbidatzen
du norbanakoa. Espazioak sentiarazteko gaitasuna du,
emozionatzeko,
erlazionatzera
eta
elkarrekintzara
bultzatzeko ahalmena. Hala, egun bizirik jarraitzen duen
eskola-arkitekturaren ondarea ikaslea eserita egotera,
entzutera, ez zutitzera, aurrera begiratzera, ez despitatzera,
adi egotera edo kontzentratzera eramango duten
edukiontziek eratzen dute.
Haurrak etorkizunerako prestatu daitezen, ezaguera
modu eraginkor batean transmititzeko helburuarekin,
segurtasuna eta kontrola bermatu beharrak definitu du
historian zehar gizartearen imajinario kolektiboan sakon
txertatuta geratu den eskola-arkitektura eredua: Alde
batetik, jakituria subjektu aktibo gisa (irakaslea, arbela
digitala, ordenagailua...) espazio zabalari aurpegia emanez,
beti ikusgai eta guztia kontrolatzen duela, eta bestetik,
informazioa jasotzeko prest egon behar duten subjektu
pasiboak; hots, haurrak eta nerabeak, jakituria-igorle den
elementu edo pertsonari begira geldi eta eserita, modu

arrazional eta berdintsuan antolatuta. Bestela esanda, eredu
produktibo bati erantzunaz, taldeari informazioa transmititu
eta segurtasuna eta kontrola bermatzeko, subjektu aktibo
bakarraren ikuspuntutik diseinatutako espazioak. Irakasten
duen horrentzat pentsatutako inguruneak, beraz, ez dute
ikasten duenarentzat egokitasuna bermatzen.
XXI. mendeko paradigma pedagogikoak, ordea, informazioa
transmititzen duen subjektuarengan oinarritzen den eskolaeredu zaharkituta geratu dela aldarrikatzen du, ikaslea ardatz
duen hezkuntza- eredua bultzatuz. Modu horretan, hezkuntzaprozesua subjektu aktiboen eta ekintza eta esperientziarako
gonbidapenen arteko elkarrekintzatik abiatu behar dela esan
daiteke. Hezkuntza- espazioak diseinatzeko orduan, orain
artean bigarren maila batean geratu diren norbanakoen,
objektuen, pentsamenduen, gogorapenen, emozioen,
usainen edo soinuen arteko interakzioak eta erlazioak
aintzakotzat hartzea ezinbestekoa bihurtu da, hezkuntzaingurunea egituratzen baitute, bertan elkarrekin bizi diren
pertsona guztiengan eraginez. Arkitekturak agertoki izan
behar du, esperientzia ezberdinak bizitzeko gonbitea eginez,
eta erabiltzaileari egoera pedagogikoak gertatzeko bidea
erakutsiz.
Ingurunea hautemateko askotariko moduak
Pertsonok zentzumenen bitartez hautematen dugu ingurune
fisikoa, eta horren ezaugarrien arabera, modu batekoa edo
bestekoa izango da gure portaera. Ikusmenak, usaimenak,
entzumenak, dastamenak eta ukimenak definituko dute,
beraz, bizi dugun arkitekturarengandik jasotzen dugun
informazioa. Zenbatetan pentsatzen da, ordea, ezaugarri
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1.irudia ~ 70.hamarkadako gela baten berreraikuntza, EHUko
Hezkuntza museoa.
Iturria ~ Laura Lopez, EHU.

2.irudia ~ Diziplinartean esperimentatu eta elkarbizitzeko
hezkuntza-ingurune proposamena.
Iturria ~ Alex González, nondik.

arkitektonikoek zentzumen guztiengan izan dezaketen
eraginean? Erronka are gehiago konplikatzen da bost
zentzumen baino gehiago ditugula konfirmatzen denean.
Izan ere, garuna eta nerbio-sistema ikertzen dutenen artean
adostasun absoluturik ez badago ere, 10 eta 33 zentzumen
bitartean ezberdindu daitezkeela uste da. 33 modu ezberdin,
beraz, espazioa hautemateko, berau sentitu, ulertu eta
bizitzeko. Hala, eskola-espazioak diseinatzeko orduan,
haurraren parametro estandarizatu bakarra definitzearekin
ez da nahikoa izango. Hezkuntza- inguruneetan agertzen den
errealitate konplexuari erantzun espazial bakar eredugarri
bat ematerik ba ote dago?
Forma-funtzio erlazioa gainditu eta proportzio ederretatik
haratago, neurozientziak aintzakotzat hartu behar direla
diote adituek, neuroarkitekturari ateak irekiz. Medikuntzan
eta neurozientzietan doktore den Francisco Morak (Mora,
2013) honakoa dio 2013an argitaratutako Neuroeducación
liburuan: «Neuroarkitekturak orain arte ezezagunak izan
diren ikuspegiak ikertzen ditu, denbora-espazio egituraketa
hutsak gainditu eta denbora-espazio humanoagoak
bilakatzeko. Konplexutasun berri batean oinarritutako
espazioak bilatzen dira, garunak jaiotzez dakartzan
funtzionamendu- eta adierazpen-kodeak indartzen eta
errespetatzen dituztenak. Ingurunearekin interakzio berriak
sortu nahi dira, eskola-espazioetan haurrak gustura eta ongi
sentiaraziko dituztenak, ikasten, memorizatzen, aldatzen,
eratzen eta garuna eraikitzen duten bitartean».
Pedagogiatik arkitekturara, arkitekturatik pedagogiara
Pedagogiatik arkitekturara eta arkitekturatik pedagogiara,
batak bestearengan eragin nahian edota bata bestearen
menpe jarriz, norabide bakarreko begiradaren ondorio izan
dira hezkuntza-espazio gehientsuenak. Helburu higienista
eta funtzionalen araberako programen definiziotik sortutako
edukiontzien barruan, espazioa oztopo bihurtu da praktika
pedagogiko berritzaileenetan. Aldi berean, alderantzizko
ibilbidean, berrikuntza pedagogikoa islatu nahian, eta
praktika aktiboak ahalbidetze aldera, malgutasuna helburu,
hezkuntza-eraikinetako hormak bota eta itxitura mugikor
18

eta gardenak bilatu dira beste zenbait lekutan, espazio hutsak
koloretako altzari mugikorrez hornituz. Ohiko bi praktika
bereizi daitezke: aditu-teknikariek sortutakoa hezkuntzakomunitateak erabili edota hezkuntza-komunitateak sortu
eta asmatutakoa aditu-teknikariek gauzatu. Bi errealitate
horien artean, ordea, askotariko egoera pedagogikoak
ahalbidetuko dituzten espazioak diseinatu eta eraikitzeak
sortzeko modu eta praktika berriak aldarrikatzen ditu,
bitarteko mugatan kokatuz.
Ikas-irakas prozesuen testuinguru diren eskola-espazioen
errealitate konplexua ezin da helduaren (eta normalean
gizonezko helduaren) parametro eta begiradatik abiatutako
azalera eta altueren bidez definitzen den forma-funtzio
planteamendu programatiko baten bidez definitu. Mark
Dudek arkitektoaren hitzetan, (Dudek, 2015): «Espazioaren
eta ikuspegi pedagogikoaren arteko erlazioa ezin da lineala
izan, arkitektura eta pedagogia bi dimentsioak nahastuko
dituen formula sinbiotiko batean murgildu behar dira,
haurtzaroaren kulturara bideratutako ingurune konplexuak
sortzeko, ikaskuntza ahalbidetzeko eta komunitatearen
ongizatea bermatzeko». Arkitektura pedagogikorantz
egin beharreko bidea, beraz, ezin da norabide bakarrekoa
izan. Espazioak bere gain hartzen duen konplexutasunak
diziplinarteko begiraden bateratzea eskatzen du ezezaguna
eta mugagabea den elkargunean, ez bata bestearen menpe,
elkar eraginez baizik.
Diziplinarteko hausnarketarako elkarguneak
XXI. mendeko paradigma pedagogikoa aintzakotzat hartu
eta eskola-eraikinen barruan zein horiekin erlazioan
sortzen den errealitate konplexuari erantzuteko, hezkuntzaingurune eta agertoki berriak irudikatzea ezinbestekoa dela
onartzen badugu, espazioa ulertzeko begirada ezberdin
eta askotarikoak uztartzetik abiatu beharko dugu gogoeta
kolektiboa.
Azken urteotan, hezkuntza-espazioen eraldaketak interesfenomeno berezia sortu du, eskoletan espazioaren
transformazio-prozesuak abiatzeko irizpide eta lan-tresnen
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beharra agertu delarik, eta geroz eta barneratuago dugu
gaurkotasunera moldatuko den iraultza pedagogikorako
ingurune arkitektonikoen diseinua diziplinarteko eskuhartzeen bidez egin beharko dela. Hala, hezkuntzaren
arkitektura ikuspegi anitzetatik lantzeko ekimen ugari
jarri dira martxan, eta bide horretan, 2018an izandako bi
geldiunetan jasotakoak deskribatzen dira:
1. geldiunea: «Hazi, Eraiki, Hezi (II): haurrak espazio
sortzaile» ikastaroa
Hezkuntza-eragileei espazio nagusia eskainita, pedagogiatik
gai honen inguruan Euskal Herrian lantzen ari diren
zenbait ekimen partekatu eta diziplinarteko elkargune gisa,
arkitektura pedagogikoaren inguruko oinarrizko ezagutzak
zabaltzeko foro bihurtu nahi izan zuen ikastaroak. Bi
egunez, hezkuntza formaleko zein ez formaleko hezitzaileak,
pedagogoak, psikologoak, antropologoak eta arkitektoak
elkartu zituen.
Ikastaroaren lehenengo egunean, ikuspegi historiko batetik
hasi eta paradigma garaikidera, pedagogiatik arkitekturara
eta alderantziz egin diren ekarpen ezberdinak partekatu
ziren, bi diziplinen arteko elkarrekintzaren bidez sortutako
proiektu ezberdinak aurkeztuz. Modu berean, gertuko
esperientzietarako hurbilketa egin zen, hezkuntza-eragile
ezberdinen testigantzaren bidez hausnarketari ateak irekiz.
Ikastaroaren bigarren egunean, ostera, eginez hausnartu eta
ikasteko markoa prestatu zen, ekarpenik garrantzitsuenak
sorkuntza-prozesuaren
bat-batekotasunetik
abiatu
zirelarik. Hala, ikastaroa tailer bihurtu zen. Parte-hartzaileei,
hezkuntza-ingurune inklusibo bat diseinatu eta maketa
baten bidez adierazteko erronka luzatu zitzaien, eskolainguruneetako errealitate konplexuetan sortzen diren
egoera hipotetiko ezberdinetatik abiatuta. Norbanako
bakoitzaren errealitatetik urruntzeak hezkuntza- espazioak
eraldatzeko ideia eta proposamenak modu askeago batean
irudikatzeko aukera sortu zuen, hausnarketarako bidean,
aurreiritziak, ereduak eta modak alde batera utzita.
2. geldiunea: «Hiria, arkitektura, hezkuntza eta dibertsitatea:
etxetik eskolara, hezkuntza-espazioak harrera ingurune
inklusibo gisa» ikerketa
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Ikerketa honen bidez, eskola-eraikinen eta hezkuntzaren
funtzioaren inguruan gogoeta egin nahi da, garai
postindustrialeko hezkuntza-eredu berria eraiki nahian
eskola-espazioak
haurtzaroarentzat
harrera-ingurune
bihurtzen direla ulertu, eta beraz, norbanako bakoitzaren
etxearen jarraipen gisa daukaten papera aztertuz. Hezkuntzainguruneen harrera-funtzioa balioan jartzeak eskolak izan
beharko lukeen izaera inklusiboa indartzea eskatzen du,
irisgarritasun unibertsala bermatzearekin batera, hezkuntzak
dibertsitateari eman behar zaion erantzun espaziala
birplanteatuz.
Izan ere, eskola-espazio gehientsuenak industrializazioaren
helburu produktiboei jarraiki, gizartea homogeneizatu eta
kontrolatzeko egituratu izan dira, haurtzaroaren kultura
eta etxe-giroan aurki ditzakegun ezaugarri arkitektonikoak
eskola-eraikinen eredu estandarizaziotik at utziz. Horretaz
gain, eskola-eraikin askok hiri-ingurunetik isolatutako
ekipamendu gisa funtzionatzen dute maiz, hesiz inguratuta
eta etxea-hiria-eskola erlazioa hautsiz. Ikasgela estandarizatu
batean errepikapen eta pilaketaren arabera egituratutako
eraikin tipologiak, gainera, haurrak helduen parametroaren
arabera diseinatutako espazioetan bizitzera behartzen ditu,
eskola-espazioarekiko sortuko duten erlazio identitario eta
emozionala kontuan hartu gabe.
Modu honetan, ikerketa bi ibilbide nagusi uztartuz egituratzea
proposatu da. Lehenengo ibilbideak marko teoriko bat
definitzea bilatu du, ikuspuntu lokala zein globala aintzakotzat
hartuz, eta hezkuntza-espazioekiko diziplina ezberdinetako
norbanako, aditu eta eragileen begiraden mapa bat sortuz.
Hala, alor ezberdinetako ahotsak bilduz, hezkuntza-espazioen
paradigmara gerturatzeko ibilbide ezberdinak aztertu
nahi dira, hezkuntza-eraikinen arkitektura ulertzeko eta
bizitzeko ikuspegi ezberdinak bilduz. Norbanako ezberdinei
egindako elkarrizketak audio gisa jasoko dira. Alde batetik,
irudirik gabeko deskribapenak bermatzeko, eta, bestetik,
komunikazio-bide ezberdin eta indartsu bat arakatzeko.
Bigarren ibilbidea, berriz, landa-lanean oinarritzen da,
Nafarroako hezkuntza-zentroekin elkarlanean haien
errealitatera gerturatuz. Bertako ikastetxeetan abiatutako
espazioaren eraldaketa- prozesuetan behatzaile papera
jokatuko da, prozesuen bilakaera ikertuz, dokumentatuz eta
sortze- prozesuetan aholkularitza eskainiz.
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Aniztasunerako espazioak, bide berriak
Deskribatutako bi geldiuneetatik ondorioen zerrenda bat
ateratzeak ez luke zentzurik izango, bideak itxi baino areago,
galderaz, zalantzaz, erronkaz eta esperantzaz beteriko
berriak ireki baitira. Begirada ezberdinak gerturatzeko
abiapuntu izan direla esan daiteke, baina zer esan nahi du
ikuspuntu ezberdinak uztartzeak?
Hezkuntza eskola-eraikinetik haratago doan horretan,
norbanako guztiak biltzen ditu bere baitan, ezberdinak eta
askotarikoak, inguruarekin etengabeko interakzioan, milaka
modutan eta etengabe. Konplexutasun hori parametro
espezifiko batzuetara mugatzea, izan neurri eta ingurunea
hautemateko modu bat duten «haur estandarra» edo
«heldu estandarra», ez da inoiz nahikoa izango. Hezkuntzainguruneak egungo paradigma garaikidera egokitzeko
benetako eraldaketa berdintasunean oinarritutako eskolaespazioen konfigurazioa alde batera utzi eta norbanako
bakoitzaren ezberdintasunetan oinarritutako askotariko
hezkuntza-inguruneak irudikatzera pasatzen garenean
iritsiko da.

3.irudia ~ Ikastaroko parte-hartzaileak ingurune hezitzaileak irudikatzen,
2018-06-29.
Iturria ~ Alex González, nondik.
4.irudia ~ Ikastaroko parte-hartzaileak ingurune hezitzaileak irudikatzen,
2018-06-29.
Iturria ~ Alex González, nondik.

Eskola-ingurune konplexuetan esku hartzeko estrategia
eta baliabideak garatzeko begirada eta ikuspuntu
ezberdinak elkartzeak, beraz, orain arteko egiteko moduak
birplanteatzea esan nahi du. Ikertzeko, aztertzeko, sortzeko,
irudikatzeko edo eraikitzeko praktika eta modu berriak
esperimentatzea, alor bakoitzak ezartzen dituen praktika
eta moldeak gainditzea, bitarteko bideetatik elkarlanerako
espazio berriak sortzea.
///
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