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Hezkuntza-espazioak: eskola-esperientzia,
erlazio- eta eraldaketa-ingurune
Diziplinarteko ikerketa eta elkarlanerako testuinguruak
Laburpena:
Eskola-inguruneak
ulertzeko, aztertzeko, eraldatzeko eta
sortzeko bide eta modu alternatiboak
aldarrikatzen ditu hezkuntza-paradigma
garaikideak, eskakizun pedagogiko,
sozial eta ingurumenarekin loturiko
behar berriei erantzuteko. Ondorioz,
diziplinartekotasunetik
ikertzeko
beharra erronka kolektibo bihurtu
da, eta prozesuan inplikatuta daude
hezkuntza-komunitatea, administrazioa
eta arkitektura-profesionalak.
Hitz-gakoak: eskola-inguruneak,
diziplinarteko elkarguneak, hezkuntzaeraldaketa, komunitatea.

Abstract: The contemporary education
paradigm claims alternative ways of
understanding, studying, transforming
and creating school spaces that
respond to new pedagogic, social and
environmental demands. As a result, the
need of transdisciplinary research has
become a collective challenge, involving
educative community, administration
and professionals of architecture in the
process.
Key words: school-environments,
transdisciplinary encounters, education
transformation, community.
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Lan hau EHUko Arkitektura Goi Eskola Teknikoan, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren babesarekin, Hezkuntza,
Hiria eta Dibertsitatea ikerketa-taldeak 2018ko urritik
2019ko abendu bitartean egindako ibilbide laburrean
oinarritzen da. Hezkuntza-espazioak ikergai izanik, eta
eskola testuinguru konplexu eta aniztuna dela kontsideratuz,
hezkuntzaren arkitekturara bestelako gerturatze bat egin nahi
izan da: diziplinartekotasunean eta hainbat begirada uztartuta.
Testuinguru horretan, ikerketaren lehen hastapenak ardatz,
2020ko udako ikastaroetarako proposamena egin da,
hainbat alorretako adituen, hezkuntza-komunitatearen
eta administrazioaren arteko elkarrizketarako elkargune
bihurtzeko helburuarekin: «Hezkuntza-espazioak: eskolaesperientzia, erlazio- eta eraldaketa-ingurune gisa».
Espazio berriak, zergatik eta zertarako?

Helburu produktiboei jarraitzen dien hezkuntza-sistemak
ikasleak mota ezberdinetan sailkatu ditu (adinaren arabera,
generoaren arabera, premien arabera…), eta eskolaeraikinetan zehar espazio-neurri berdintsuetan banatu ditu.
Alde batetik, informazioa ahalik eta modu eraginkorrenean
transmititu ahal izateko, eta, bestetik, haurraren segurtasuna
eta kontrola bermatzeko. Hala, gure inguruko eskolaeraikin gehientsuenak helburu higienista eta funtzionalei
erantzuteko antolakuntza programatiko baten emaitza
direla esan daiteke, non haurtzaroaren kultura eta
begirada diseinu-irizpideetatik at geratu diren. Irudikapen
kolektiboan txertatuta dagoen eskola-eraikin eredua
helduaren ikuspegitik eta helduarentzat egindakoa da,
ezagutza transmititzeko funtzioa duten ikasgelen pilaketan
oinarritzen dena.

Eskola-inguruneak eraldatzeko beharraren atzean dauden
faktoreak asko badira ere, hiru nabarmendu daitezke:
ingurumen-faktorea (jasangarritasuna hizpide, 50 urte baino
gehiago dituzten eraikin zaharkituek osatzen duten eskolaeraikinen ondarea berriztatzeko), faktore soziala (jaiotzatasaren jaitsiera dela-eta, matrikula kopuruen arteko
lehian hezkuntza-zentro bakoitzaren identitatea eta lekua
aldarrikatzeko berrikuntza adierazi nahian) eta faktore
pedagogikoa (ikaslea ikaskuntza-prozesuaren erdigunean
jartzeak ekarri dituen eraldaketa metodologikoetara
egokitu ahal izateko).

XXI. mendeko hezkuntzaren paradigmak, ordea, ikaslea
ikaskuntza-prozesuaren erdigunean jartzea aldarrikatzen
du: haurra, hutsik dagoen subjektu bat beharrean, gaitasunez
betetako norbanakotzat hartzen du, eta ingurune fisikoarekin
zein komunitatearekin elkarrekintzan ikasteko modu berriak
planteatzen ditu. Modu horretan, esperimentazioak, jolasak,
ikasleen arteko harremanak, ingurunearekiko interakzioak
eta sormen-praktikek ikastetxeko edozein espazio ingurune
hezitzailetzat hartzea eskatzen dute, eta, espazio ezberdinen
arteko erlazioez gain, horiek hiriko testuinguruan izan
dezaketen paperaren gainean ere hausnartzeko beharra
agertzen dute.

Goian aipatutako hiru faktoreen artean, eraldaketa
pedagogikoak bultzatutako esku-hartzeak dira hezkuntzakomunitatean zein eskola-inguruneetan eragin handiena
ekartzen dutenak, eta hain zuzen ere, lan honetan aztergai
direnak.

Bestalde, haurtzaroaren kultura ulertu eta haurtzaroarentzat
diseinatzeak ingurunea hautemateko askotariko moduak
integratu behar ditu, erabilera-funtzio erlaziotik harago
dauden ezaugarriak kontuan hartuz: emozioak, interakzioak,
23

Aldiri. Arkitektura eta abar

Aldiri, 2019, IV, 40, 23-26, ISSN 1889-7185

aniztasuna, ezberdinen arteko elkarrekintza, denboraren
askotariko pertzepzioak, etab.
Ingurune-hezitzaileak elkarlanean sortzeko bidea,
nola?
Haurtzaroaren kulturara gerturatzetik hasi, eta hiritestuinguruan eskolak izan dezakeen papera aintzakotzat
hartzera, hezkuntza-inguruneak espazio eta denboren
arteko konbinazio ugarien testuinguru konplexuak dira,
eta diziplinarteko begiradetatik abiatutako esku-hartzeak
aldarrikatzen dituzte, ikuspegi mikroa eta makroa etengabe
alderatuz eta elkarlanean jarriz. Errealitatea, ordea, oso
bestelakoa da. Egungo eskola-eraikinetan egiten diren
eraldaketa gehientsuenak ikuspuntu bakarretik abiatzen dira:
administraziotik, hezkuntza-komunitatetik edota diseinueta arkitektura-profesionalen ikuspegi pertsonaletik.
Ikerketan identifikatu dugu administrazioak bultzatutako
esku-hartzeak (jasangarritasuna eta konforta helburu izanik)
azpiegiturak mantentzeko antolatzen direla hobekuntza
eta aldaketen gaineko erabakiak hartzeko orduan, eta
hezkuntza-komunitatearen inplikazioa minimoa izan ohi
dela.
Bestalde, hezkuntza-komunitateak aurkitzen dituen
oztopo eta mugen barruan, eraldaketa txikiak ere egiten
dira zuzendaritza-taldeen, irakasleriaren zein familien
inplikazioan. Kasu batzuetan egitasmo pedagogikora
egokitzeko helburuarekin eta, beste batzuetan, irudi-berritze
bat bilatzeko asmoz (kolore bizien erabilera, guztia irudiz
apaintzeko beharra, altzari koloretsu eta mugikorrak, etab.).
Tamalez, gizartearen kultura arkitektoniko eza eta zalantzan
jar daitezkeen balio estetikoak direla medio, hezkuntzakomunitatean aholkularitza profesionalik gabe abiatutako
eraldaketa-prozesuetan hartzen diren erabakiek haurren
erlazionatzeko eta ikasteko moduan eragin negatiboa izan
dezakete.

1. eta 2. irudiak ~ Eskola-ingurunea: Delftse Montessorischool (1960-66).
Egilea ~ Johan van der keuken eta Herman Hertzberger.

Arkitektura-esparruko profesionalen aldetik, hezkuntzaeraikinak erabilera-funtzio programatikoetan oinarritutako
ekipamendu gisa diseinatzen dira, eta eraikitako eskolainguruneetan
egiten
diren
eraldaketa-proiektuak
hobekuntza/berrikuntza moduan planteatzen dira. Kasu
askotan, araudia izaten da ardatz, eta ez da hezkuntzakomunitatearekin elkarlanean jarduten: ez dira egitasmo
pedagogikoak dituen behar espazialak identifikatzen,
haurtzaroaren kultura eta parametroak ez dira aintzakotzat
hartzen eta ez dira hezkuntzak dituen denborei begirako
espazioak sortzen. Hezkuntza-eraikinen proiektuak
erakusten dituzten blog eta aldizkari arkitektoniko askotan
ere, eskola edukiontzi huts gisa erakusten da, haurtzaroaren
eta hezkuntzaren berezitasunak kontsideratu gabe.
Egungo eskola-azpiegiturak mantendu eta erabiltzeko
alternatibak bilatzeko beharra agerikoa da: eskakizun
pedagogiko, sozial eta ingurumenarekin loturikoei
erantzunaz eta eskola-inguruneen zentzua eta erabilera
birpentsatuz, hezkuntza-espazio oro funtsezko agertoki
pedagogiko izan daitekeelako (patioak, ikasgelak, jangela,
zirkulazio-espazioak, etab.).
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3. irudia ~ Elkartu daitezkeen bi ikasgela: erabilera- eta ekipamendu-aukerak proposatzen dituzten diagramak. Hezkuntza-espazioen
erabilera eta barne-diseinu irizpide berriak jasotzen dituen txostena. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Azpiegituren Zerbitzua.
Egilea ~ eslava y tejada arquitectos.

Modu honetan, erronka kolektibo bilakatu da hezkuntzaespazioen paradigma garaikide berria irudikatzea, diziplina
ugaritako ekarpenak uztartuta eta eragile ezberdinak
inplikatuta. Azterlan honetan deskribatzen den ikerketalanak hainbat begiradaren bidez begiratu nahi du eskolara,
askotariko esperientzia eta emozio zein erlazio eta lotura
biltzen dituen ingurunea dela ulertuta, eskola-espazioen
errealitatearen eraldaketarako beharrezkoa dena.
Aurrekariak eta lehen urratsak
Azken urteotan asko ugaritu dira hezkuntza eta arkitektura
uztartu nahian garatu diren lanak eta ekimenak, hezkuntzakomunitateaz gain, beste diziplina batzuetako eragileetan
interes handia piztu dutenak. Ikerketa hau antzeko
helburuekin abiatu zen 2018an, eta, beraz, aurrekari
garrantzitsutzat har daitezke jarraian zehazten direnak:
Aldiri, Arkitektura eta Abar aldizkariaren 27. zenbakia
«Hezkuntzaren arkitektura»; 2018ko martxoaren 5etik 8ra
bitartean, Nafarroako Eskolen Kontseiluak antolatutako
«Hezkuntza eta Espazioa» jardunaldiak; 2018ko ekainean
UEUk antolatutako «Hazi, Eraiki, Hezi: Haurrak espazio
sortzaile (II)» ikastaroa; Euskal Eskola Publikoak SAREANek
2019ko maiatzaren 30ean antolatutako «Espazio eta
ekipamendu eraldaketa, metodologiaren mesedetan»
topaketa eta bertan jasotako ekarpenak; EHUko 2019ko
Udako Ikastaroen baitan, uztailaren 18ko arratsaldean,
irisgarritasun unibertsalaren legedi berria hizpide eta
arkitektura inklusiboaren ikuspegitik, ikerketa-lantalde
honek antolatutako hezkuntza-espazioen gaineko hitzaldi
eta mahai-inguruak.1
1 Uztailaren 18ko ikastarotik jaso eta ondorioztatutakoak aberasgarri suertatu
ziren ikerketa-taldearentzat. Hezkuntza-espazioen azterketak gorputz
inklusiboaren ideiara zabaltzen du irisgarritasun unibertsala ulertzeko modua,

Bitartekaritzarako ikerketa-prozesua
Gaiaren inguruko hainbat irakurketa uztartuz, eta etengabe
ikuspuntu lokaletik globalera eta mikrotik makrora salto
eginez, hiru lerro edo geldiuneren arteko elkarrekintzaren
bidez egituratu nahi izan da ikerketaren ibilbidea: marko
teorikoaren definizioa, elkarrizketa bidezko informaziobilketa eta eraldaketa-prozesuak abiatzeko baliabide eta lantresnen sorkuntza. Lehenengo lerroari dagokionez, ikergaia
zertan datzan zehaztea bilatzen da, batetik, gaiaren inguruko
ikuspuntu historikoa landuz, eta bestetik, egungo eta gertuko
hezkuntza-espazioen paradigmak planteatzen dituen
beharrak identifikatuz. Modu paraleloan, alor ezberdinetako
aditu eta profesionalei elkarrizketak eginez, hezkuntzaespazioen konplexutasunera gerturatze ezberdin bat egin
nahi da, askotariko begiradetatik abiatutako ikergaiaren
mapa bat sortzeko. Azken lerroaren bidez, berriz, ikerketaprozesua bera, hezkuntza-komunitatearekin elkarlanean
jarduteko baliabide bihurtu nahi da, administrazioari egungo
eskola-espazioen diseinu- eta eraldaketa-prozesuetan
aholkularitza eta bitartekaritza espezifikoa eskainita.
Testuinguru honetan, lau dira ikerketa-taldeak planteatzen
dituen helburu nagusiak:
Eskola-esperientzia erlazio- eta eraldaketa-ingurune
gisa ulertzea, hezkuntza-espazioekiko hainbat begirada
uztartuta: soziala, urbanistikoa, pedagogikoa, ekonomikoa,
osasun-alorrekoa, inklusiboa… eskola-espazioen inguruko
marko teoriko esanguratsua deskribatzeko.
eta egoeraren arabera prototipo bihurtu ahal izateko jokabide arkitektonikoa
beharrezkoa dela ondorioztatu zen, ez baitago aldi berean denon beharrei
erantzuteko gaitasuna duen espaziorik.
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Egungo hezkuntza-espazioen paradigma irudikatzea,
hezkuntza-komunitatearen, administrazioaren eta diseinueta arkitektura-profesionalen ekarpenak jasoz, ikergaia
zertan den modu bateratuan definitu ahal izateko.
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Helburu horiei jarraiki, ikerketaren lehen urratsekin batera,
diziplinarteko begiraden elkargune bat sortzeko aukera sortu
da: «Hezkuntza-espazioak: eskola-esperientzia, erlazio- eta
eraldaketa-ingurune gisa» ikastaroa, EHUko 2020ko Udako
Ikastaroen egitarauaren barruan eskaini nahi dena.
Ondorioak: erronka berriak
Oraingoz, galderak ditugu ondorio: Zer esan nahi du etxean
sentitzeak? Eskolan ere senti gaitezke etxean? Nolakoa da
gure eskola? Nola irudikatu hezkuntza-espazioak ezagutzen,
denboraren, pertsonen eta testuinguruen arabera? Zer da
eskola-esperientzia, erlazio- eta eraldaketa-ingurune gisa?
Zein begirada behar dira XXI. mendeko eskola inklusiboa
diseinatzeko? Nola bideratu behar dira eskola-espazioen
diseinu- eta eraldaketa-prozesuak?
Lan honen oinarri izan den ikerketak ezezagunerantz abiatu
du bidea, hezkuntza-espazioen paradigma berri bat eraiki
nahian. Hainbat elkarrizketaren bidez, arkitekturatik galdetu
eta hainbat arlotan diharduten pertsonen erantzunak
bilduko dira, ikergaiaren diagnosi bateratu bat eraikitze
aldera. Teorizazioa eta ikerketa-lana, beraz, praktika
eta errealitateari paraleloan egiten den lana izan behar
dela defendatzen da: gaiarekiko hausnarketa kolektiboa
bideratzeaz gain, hezkuntza-espazioen transformazioprozesuak gertutik ezagutu nahi dira, eta, aldi berean,
hezkuntza-komunitatearen errealitatean eragin ahal izateko,
administrazioaren konplizitatea bilatzea ezinbestekotzat
jotzen da.
Funtsean, bitarteko begiradetatik abiatuta, hezkuntza eta
espazioa uztartzeko bide berriak zabaldu nahi dira, lan-tresna
eta baliabide sortzaileekin, iraultza pedagogikoarekin batera,
eskola-espazioen ondarean esku-hartze esanguratsuak
gauzatzeko.
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