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AURKEZPENA
Sortzen elkarteak kalitatezko hezkuntza publiko 
euskalduna sustatzeko lan egiten du eta hezkuntzako 
estamentu guztiak hartzen ditu bere baitan 
(hezitzaileak, gurasoak, langileak eta ikasleak).

Aurten, 2015/16 ikasturtean, guraso, hezitzaile 
eta profesionalen talde bat osatu da Sortzen 
elkartean etxeko lanen beharrari buruz hausnartu 
eta eztabaidatzeko. Horrekin batera, dokumentu 
hau prestatu da hausnarketarako abiapuntu gisa 
baliagarri izan dadin eskoletan, familietan eta, oro 
har, gizartean.

Dokumentu honek bost atal ditu:

1.- ESKOLAKO LANAK GAUR EGUN
2.- MITOAK ERAISTEN 
3.- ETXERAKO LANAK KALTEGARRIAK DIRELA 
       ESATEKO BOST  ARRAZOI
4.- SAKONTZEN: NOLA IKASTEN DU GARUNAK 
5.- ONDORIOAK ETA PROPOSAMENA
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1. ESKOLAKO 
LANAK GAUR 
EGUN:
Lehen Hezkuntzako zentro gehienetan etxerako 
lanak programazioaren baitan daude txertatuta. 
Eskola horietako batzuk etxerako lan kopurua eta 
mota neurtu, erabaki eta markatzen dute; besteek, 
aldiz, irakasle bakoitzaren esku uzten dituzte 
erabaki horiek.

Dena den, irakasle gehienak Lehen Hezkuntzako 
lehen ikasturtean hasi ohi dira etxeko lanak 
agintzen eta ikasketa mailak gora egin ahala 
kopurua handituz doaz. Irakasleak horrela jokatzera 
bideratzen dituzten arrazoiak hainbat dira, hala 
nola: ikasleek ikasteko ohitura onak hartzea, 
eskola-errendimendua hobetzea eta nork bere 
lanaren ardura hartzea, horren bidez euren denbora 
antolatu eta banatzen ikasteko. Oso argudio 
sendoak dira eta horiekin ados dago hezkuntza 
komunitatearen sektore handi bat. Horren ondorioz 
umeek, egunean edo astean, etxerako lanak egiteko 
denbora gutxiago ala gehiago beharko dute. 

Nafarroako Eskola Kontseiluaren azken txosteneko 
datuak aztertzen baditugu, “Nafarroako ikasleen 
eskola-eguna” (2009), etxean egin beharreko 
eskolako lanetan emandako denborak honako 
aldaera hauek ditu (Lehen Hezkuntzako 6.mailako 
eta DBHko 3.mailako Nafarroako ikasleak):

· Egunean hiru ordu baino gehiago: %11,6a
· Ordu eta erdi eta bi ordu eta erdi artean: 
%50,7a
· Egunean gehienez ere ordubete: %32,9a

Beraz, ikasleen %62,3ak, behin eskola-eguna 
bukatuta, 1,30h eta 3,30h artean ematen ditu lanak 
egiten.

Bestetik, Eurostatek adierazten du “Espainiak 
Europar Batasuneko eskola porrota tasarik altuena 
daukala, 18 eta 24 urte bitarteko gazteen %21,9a 
hezkuntza sistematik behar baino lehen atera baita 
eta, gehienez ere, Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa 
gaindituta”.

Eskola porrota geldiarazi nahian, irakasle askok 
esfortzu handia egiten du hobekuntza planak 
diseinatzen, eduki gehiago txertatzen eta 
jarduerak prestatzen ikasleek etxean egin ditzaten. 
Gehienetan, gainera, familiek ere ahalegin berezia 
egiten dute horiek guztiak betetzeko. Hala ere, 
egiaztagarria den errealitate bakarra honako hau 
da: ikasleak Lehen Hezkuntzako azkeneko mailara 
ailegatzen direnean etxeko lanak egiteko daukaten 
motibazioa askoz ere txikiagoa da lehen mailan 
hasi zirenean baino eta etxeko lanak etengabe dira 
eztabaida eta gatazken iturburu familiartean. 

Zer gertatzen da prozesuan horrela bukatzeko? 
Zertaz ez gara konturatzen ari?
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2. MITOAK 
ERAISTEN
Hezkuntza komunitatean, oro har, zenbait 
argudio oso zabalduta eta onartuta daude 
etxean egin beharreko eskolako lanak komeni 
direla babesterakoan. Jarraian arrazoiketa horiek 
aztertuko dira eta argudio pedagogikoak emanen 
dira berauek deuseztatzeko. 

2.1. Ikasteko ohitura hartzeko balio dute:

Familia eta irakasle gehienak beldur dira, uste 
baitute Lehen Hezkuntzan ikasleek ez badute 
etxean lanik egiten zailtasun asko izanen dituztela 
Bigarren Hezkuntzako erritmo eta eskakizunetara 
egokitzeko. Haatik, Bigarren Hezkuntzako irakasle 
askok dio fase horretan hasiberriak diren ikasleek 
ez dutela inolako interesik, ezta aldez aurreko 
joerarik ere etxean lan egiteko; hau da, ez dute 
ohitura hori bereganatu, Lehen Hezkuntza osoan 
etxerako lanak egiten aritu diren arren.

Eta kontua da, ohiturak ez direla bereganatzen 
motibazioa kentzen duten jarduerak errepikatuz, 
baizik eta heldutasun pertsonala lortzerakoan. 
Fase bakoitzak behar propioak ditu eta ukatzen 
baditugu norbanakoaren garapen osoa eragozten 
ariko gara. Are gehiago, haur bat prest ez dagoen 
zerbait egitera behartzen dugunean erantzuna 
gaitzespena da.

2.2. Eskola-errendimendua hobetzen dute:

Normalean etxerako lanak klasean egindakoaren 
errepikapena dira, beraz eskola-errendimendu ona 
daukan haurrak erraz egingo ditu, nahiz eta horrek 
ez duen esan nahi bere gaitasuna handitu denik, 
prozesuak automatizatu dituela baizik. Zailtasunak 
dituztenek, ordea, etxera eraman ditzakete 
zailtasun horiek eta kasu askotan frustrazioa, 
eztabaidak, gogoa galtzea eta ezintasuna eragiten 
dute, guztiak autoestimari modu negatiboan 
eragiten diezaioketenak, gainera.

Bestetik, eskola-errendimendua hobetzeaz hitz 
egiterakoan, nola ebaluatzen da errendimendu 
hori? Jarduerak ebaluazio simulakroak badira 
edo ebaluazioa prestatzera bideratuta badaude 
(eragiketak errepikatzea, azterketan agertuko diren 
galderen antzekoak erantzutea…) kasu batzuetan, 
eguneroko lan errepikakorrari esker erantzunak 
mekanizatzeak emaitza hobeak lortzen lagundu 

dezake. Baina, hori al da hezkuntzaren helburua?

Are gehiago, etxerako lanei buruz egin diren 
nazioarteko ikerketek ez dute harreman 
esanguratsurik aurkitu etxean egindako lanen eta 
Lehen Hezkuntzan lortutako emaitza akademikoen 
artean. Bigarren Hezkuntzan soilik aurkitu dituzte 
harreman positiboak, baina beti ere froga edo test-
ak irakasleek beraiek egiten zituztenean (Cooper, 
2001; Kohn, 2006a).

Etxean ikasteko denbora luzatzea premisa oker 
batean oinarrituta dago, alegia harreman zuzena 
dagoela praktika kopuruaren eta ikastearen 
artean. Alfie Kohn-en arabera (2006a), hezkuntza 
heziketa eta giza portaeraren inguruko idazle 
eta dibulgatzaile amerikarra, “denbora gehiagok, 
orokorrean, ikasketa hobea dakar” baieztapena 
faltsua eta egiaztagarria da, izan ere behar adina 
kasu daude, non denbora gehiagok ez duen 
ikasketa hobea ekarri, bereziki ulermena eta 
sormena tartean daudenean. Bai irakurritakoaren 
ulermenean, baita problemak ebaztearekin 
lotutako eragiketa matematikoetan ere, praktikari 
eskainitako denbora erabakigarria ez dela 
frogatzen duten emaitzak lortu dira (Kohn, 2006a). 
Carolen Ames-en arabera (Kohn-ek aipatua, 
2006a), ikasketa “ez dute aldaketa kuantitatiboek 
baldintzatzen, baizik eta aldaketa kualitatiboek, 
dela nola ikusten duten ikasleek euren burua 
jarduerarekiko, dela zein modutan parte hartzen 
duten ikasketa prozesuan”.

2.3. Ardurak hartzen irakasten dute, denbora 
antolatu eta banatzen:

Txikiak direnean, 12 urte bete aurretik, denbora 
antolatzeko eta banatzeko gaitasuna edo 
euren lanaren ardura hartzeko gaitasuna ez da 
errepikapenaren emaitza, ezta ohitura bat ere. 
Ezin diogu ardura hori hartzeko eskatu, daukan 
adinagatik, bere denbora eta egoeraren jabe ez 
den norbaiti. Ardurak pixkanaka hartzen doaz 
eta logikoa dirudi DBHn eskatzen hastea. Lehen 
Hezkuntzan, aldiz, arratsaldean edo asteburutan 
haurrek daukaten denbora ez dago beraien esku, 
gurasoen esku baizik.

Ez dago inolako ebidentzia zientifikorik 
autodiziplinaren edo ardura hartzearen eta 
eskolako lanak etxean egitearen arteko harremana 
frogatzen duenik (Khon, 2006a). Normalean, 
Kohn-ek  nabarmentzen duen bezala (2006), 
etxeko lanek irakasten duten bakarra da “besteek 
egiteko esaten dizutena egiten”. Hau gogoan izanda, 
ikasketa optimizatzeko balore garrantzitsuenetako 
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batzuk, hala nola konpromisoa edo borondate 
propioa, hobe garatuko lirateke beste jarduera 
batzuen bidez, ikaslearen interesetik sortutako 
jarduera boluntarioen bidez, hain zuzen ere.

Beraz, adin horretan ez genuke eskatu beharko 
haurraren heldutzetik hain urrun dagoen zerbait, 
baizik eta heldutze prozesu horretan bere ondoan 
egon “autoerronkaren poztasunarekin batera, 
konpetentziaren eta hautatzeko aukeraren sentipen 
intimoa garatu dezan.” (Chockler, 2010).

2.4. Bakarka ikasteko tarte bat uzten dute.

Errealitateak erakusten du haur askok senitarteko 
edo irakasle partikularrekin egin behar dituztela 
etxerako lanak eta kontua da “inork ezin duela 
autonomo izan aldez aurretik konpetentzia lortu ez 
badu” (Chockler, 2010), horregatik helburu hau ez 
da ia inoiz betetzen.

Gogoan izan beharko genuke, halaber, familia 
gehienek ez dutela ezagutzen ikasgelan erabiltzen 
den metodologia eta horrek gatazka kognitiboak 
eragin ditzake.

Familiek beste modu batera parte hartzeko aukera 
izan beharko lukete. Ez lukete mugatuta egon behar 
halabeharrez euren seme-alabei etxerako lanak 
egiten laguntzera, maiz lan horiek bakarrik egiteko 
gai ez direlako. 

2.5. Esfortzuak daukan garrantzia barneratzen 
laguntzen dute: 

“Funtsezkoa da gozamena ikastearekin lotzearen 
garrantzia, gozamenak nerbio sistema pizten du, 

berriro gertatzeko irrika pizten du.”

Myrtha Chockler 

Esfortzu terminoak oso esanahi konkretua dauka 
pedagogia tradizionalean; minari, sufrimenduari 
lotuta dago, “letra con sangre entra” esaerari. Ideia 
horretatik abiatuta, askotan sortzen dugu sentipen 
bidezko lotura zuzena ezagutzak jasotzearen eta 
ebaluazioaren artean eta, beraz, antsietate eta 
beldurrarekin; horrela, haurraren gozamena beste 
toki batean dago, inolaz ere eskolan edo eskolako 
lanetan.

Esfortzuaren eta “min”-aren arteko lotura 
faltsu horrek gehienetan bat-bateko emaitzak 
eragiten ditu, azalekoak eta iraupen gutxikoak. 
Neurohezkuntzak esaten digu “maite dena 

bakarrik ikasten dela”. Printzipio horren arabera, 
gozamena, gogo bizia eragiten digun hori baino 
ez dugu ikasten; izan ere, ezagutzak jasotzea 
gozamenarekin lotzen denean esfortzua gozamen-
esfortzu bihurtzen da. Gertatzen dena da azken hau 
intrintsekoa dela, estrintsekoa izan beharrean, eta 
diziplina indartzen duela, pertseberantzia, ordena, 
adorea eta irmotasuna garatzen dituela. Gainera, eta 
hau da garrantzitsuena, inork behartu gabe, zigortu 
gabe eta sufrimendurik jasan gabe. Momentu 
horretan, hain zuzen ere, garatzen dira ikasketa 
prozesurako hain garrantzitsuak diren konpetentzia 
guzti horiek, modu sakon eta esanguratsuan. Ez 
bakarrik azterketa gainditzeko.
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3. ETXERAKO 
LANAK 
KALTEGARRIAK 
DIRELA ESATEKO
BOST ARRAZOI
Aurretik frogatu dugu ez direla eraginkorrak 
ikasteko ohitura bereganatzeko, ezta bakarka 
ikasteko tarte bat uzteko, ezta denbora antolatzen 
ikasteko ere eta, horrez gain, ez dago frogatuta 
ikasketa prozesua hobetzearekin harreman zuzena 
daukanik ere… baina, hori gutxi balitz, izan daitezke 
etxerako lanak kaltegarriak haurrentzat?

Kohn-ek (2006a) aurrera eramandako ikerketen 
errebisio batek adierazten du, etxerako lanekin 
ikasleek lortzen dutena frustrazioa, beste 
ekintzetarako denbora falta, ikasteko gogoa 
kentzea edo familia harremanak okerrera egitea 
dela.  Bennet eta Kalish-en arabera (2007), deus 
gutxi irabazten dute ikasleek etxerako lanak eginez. 
Aldiz, denbora galtzen dute lo egiteko, jolasteko, 
lagunarteko harremanetarako edo euren interes 
propioak garatzeko, nahiz eta akademikoak, 
sormenarekin lotutakoak edo sozialak izan. Hona 
hemen etxerako lanak negatiboak direla esateko 
bost arrazoi:

3.1. Jolasteko denbora eta denbora librea 
oztopatu eta galarazten dute.

Haur eta gazteek denbora librea behar dute; bai, 
librea. Eskolako edo eskolaz kanpoko lanik gabea, 
guztiz librea benetan euren grinak zeintzuk diren 
aurkitzeko; elkarren artean ezagutzeko, jolasteko 
eta hausnartzeko. Eskolaz kanpoko denbora 
inposatutako ekintzez betetzen badiegu, ezingo 
diote denborarik eskaini benetan interesatzen 
zaienari. Ez al dira aski egunero eskolan pasatzen 
dituzten orduak? Helduok gustuko al dugu lan 
orduetatik kanpo etxean edo oporretan gaudenean 
lanean aritzea? 

Irudimena eta sormena lantzeko behar dute 
denbora librea; artea, filosofia, zientzia, literatura 
musika eta giza adimenaren adierazpen bikainenak 
gizadiaren lorpen handienaren ondorio zuzenak 

dira: denbora librearenak. Azterketa pedagogikoen 
arabera, frogatuta dago garapen neurologiko 
eta kognitiborako onura gehien eragiten duten 
jarduerak hauek direla: kirola, musika, jolasa, 
hizkuntzak eta irakurketa.

“Lehenengo urteetan jolasa da, hain zuzen ere, 
haurrek ikasteko garatzen duten jarrera, jakin-
nahiaren estimuluaren laguntzaz. Jolasa naturaren 
asmakizun boteretsua da eta ikasterakoan dagoen 
tresnarik baliotsuena [...] Haur guztiek behar bat 
sentitzen dute, ikastearena, jolasera bultzatzen 
diena eta soilik honen bidez asetzen dutena, 
atsegina baita. Jolasa, beraz, haurrak ikasten duen 
bitartean bere garuna aldatzeko erabiltzen duen 
mekanismoa da eta horrekin nerabezarorako bideari 
ekiten dio”. (Mora, 2013).

“Haurrek ikasteko jolasten ez 
badute ere, ez dute ikasten 
jolasten ez badute.”

3.2.  Jarrera estatikoan egiten dira: mugimendua 
oztopatu eta/edo galarazten dute.

Ariketa fisikoa egiterakoan garuneko substantzia 
kimiko indartsuenetako bat askatzen da, garunetik 
eratorritako faktore neurotrofikoa (BDNF dira 
ingelesezko siglak) deitzen den aho-korapiloa. 
Proteina honek neurona gazteen osasuna 
bermatzen du eta berriak sortzea ere suspertzen 
du. [...] Ikerketek erakusten dute eskola eremuan 
ariketa fisikoa areagotzerakoan ikasleengan eskola 
errendimenduak hobetze aldera egiten duela (Tara, 
2005). Eta, hala eta guztiz ere, ikasleek denbora 
gehiegi ematen dute eserita, eskolan, zein etxean.

Funtsezkoa da mugimenduak eta ikasteak duten 
loturaren garrantzia. 

“Gaur egun umeak une oro daude eserita. Zaila da 
aurkitzen mendian behera lurretik biraka dabilen 
haurrik, zuhaitzetara igotzen edo, besterik gabe, 
ongi pasatzeko jira-biraka dabilenik, zaldiko-
maldikoak eta kulunkak iraganeko kontuak dira. 
Jolas-ordurako tarteak murriztu dira hezkuntzaren 
beharrak areagotzearen ondorioz eta gutxitan jolastu 
dezakete haurrek aire zabalean, gurasoen beldurrak, 
ardurak eta gizarte modernoaren errutinak direla eta. 
Zintzoak izan gaitezen: umeak ez dira behar adina 
mugitzen eta hori arazo bilakatzen ari da [...] Ume 
gehienek garatu gabe daukate bestibulu-aparatua 
(oreka mantentzeko) oso gutxi mugitzen direlako. 
Oreka sistema sendo bat garatzeko haurrek norabide 
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guztietan eta ordu luzez mugitu behar dute gorputza. 
Astean behin baino gehiagotan egiteko beharra 
daukate onurak nabaritu nahi badituzte. Beraz, 
astean behin futbolean aritzea edo astean heziketa 
fisikoko bi saio izatea ez da mugimendu nahikoa haur 
batek zentzumen sistema indartsua garatzeko. Umeak 
klasera doaz eta euren gorputzak ez dira inoiz horren 
gutxi prestatuta egon ikasteko. Behar bezala ez 
dabiltzan sistemekin, gainera, eserita egon eta arreta 
jartzeko eskatzen zaie. Noski, umeak mugitzen hasten 
dira euren gorputzak “garuna pizteko” behar duten 
mugimendu apur hori nola edo hala lortzeko, baina 
ez dute lortzen. Zer gertatzen da haurrak aulkietan 
mugitzen hasten direnean? Geldi egoteko eta arretaz 
entzuteko eskatzen diegu, beraz euren garuna 
“lokartu” egiten da berriro [...] Aire zabalean jolastu 
behar dute zentzumen sistema osasuntsua osatu eta, 
ikasgelan maila hobeko arreta lortzerakoan, ikasteko 
gai izateko. Umeek ikasi ahal izateko arreta jartzeko 
gai izan behar dira; eta arreta jartzeko gai izateko, 
mugitzen utzi behar diegu.” 

(Hanscom, 2014)

3.3. Ez daude norberaren neurrira eginda.

“Guztiak modu berean tratatzen dituen hezkuntza  
existitu daitekeen bidegabekoena da.”  

                                       Howard Gardner

“Agintzen diren etxeko lanak, orokorrean, berdinak 
izaten dira ikasle guztientzat hauen gaitasunak edo 
egoera pertsonalak kontuan hartu gabe. Gainera, 
badirudi obsesio bat dagoela testu liburua bukatzeko, 
familia askok bere seme-alaben ikasgela ondoko 
ikasgelekin alderatzen dute, bakoitzean zenbat 
koaderno bete diren zenbatuz eta, horrela, lehia 
sortzen dute ikasleen artean”.

 (Castrillo, 2016)

Guztiak desberdinak bagara ere, garun bakar eta 
errepikaezinekoak, eskolak tradizionalki ikasteko 
modu bakar bat aintzat hartu izan du eta ikasleak 
gaitasun orokor baten arabera sailkatu izan 
ditu. Howard Gardner-ek -psikologo, ikerlari eta 
Harvard-eko Unibertsitateko irakasle, inteligentzia 
anitzen teoriaren sortzaile- dio inteligentziaren 
kontzeptu tradizionala hertsiegia dela eta 
hainbat inteligentzia badauzkagula, guzti-guztiak 
garrantzitsuak, hezkuntza arloan maila berean 
kontuan hartu beharko liratekenak haur guztiek 
norbanako gaitasunak optimizatu ahal izateko. 
Praktikan, guztiok ez dugu modu berean ikasten, 
ez dauzkagu interes berdinak eta gaur egungo 
mundu aldakorrean, non informazio aniztasuna 
errealitate bat den, ezin da erabakitzea ekidin. 

Horregatik, ezin dira programazioak egin taldean 
bakarrik pentsatuz, haur bakoitzari erreparatu behar 
zaio eta norbanakoari doitutako laguntza eskaini 
edo norbanakoari moldatutako erronka txikiak 
proposatu ikasketa prozesuan aurrera egin dezaten. 
Gaitasunez beteriko izakiak direla sinistuz.

Inteligentzia anitzen teoriak hezkuntzan dituen 
ondorioak oso nabarmenak dira. Irakasleei 
aditzera ematen die estrategia pedagogiko berriak 
aplikatzeko beharra dagoela, ikasgeletan nagusitzen 
diren estrategia linguistiko eta logikoetatik 
harago. Horrekin batera, beharrezkotzat jotzen 
du ikuspegi sortzaileak izatea; gelaren antolaketa 
tradizionaletatik urruntzea, zeinetan irakaslea 
aurrean dagoen mahaiak eta aulkiak errenkada eta 
zutabeetan daudelarik; arbelera soilik zuzendutako 
begiradetatik aldentzea edo testu liburuen neurriz 
kanpoko menpekotasuna uztea.

3.4. Motibazioa galtzea eragiten dute:

“Ikasleek etxerako lanekiko adierazten duten interes 
faltak sor dezakeen ondoriorik asaldatzaileena, 
eskolarekiko eta, orokorrean, ikastearekiko jarrera 
negatiboa hartzea da. Esango nuke, etxerako lanak 
HAURREN JAKIN-MINAREN SUNTSITZAILE HANDIENAK 
direla. Haur osoak nahi ditugu, sozialki, fisikoki eta 
artistikoki garatuko direnak eta baita erlaxatzeko eta 
haurrak izateko denbora izango dutenak ere”.

 (Alfie Kohn)

Scholastic eta Yankelovic-ek 2006an egindako 
inkesta baten arabera, etxerako lanak dira 8 urteko 
umeek gozamenerako irakurketa alboratzearen 
arrazoietako bat. Ipar Ameriketako National 
Endowment for the Arts gobernuko erakundeak 
baieztatzen du “irakurtzea portaera sozialaren 
eta norbanako portaeraren eredu positiboen 
adierazgarri da”. Euren ikerketaren arabera, 
behartuta egon gabe irakurtzen dutenek kirolarekin 
edo artearekin harremana duten ekintzetara ere 
joaten dira, aire zabaleko ekintzak egiten dituzte eta 
irakurleak ez direnak baino ariketa fisiko gehiago 
ere egiten dute. 

Agian, gure esfortzuak haurrek zerbait egin “nahi” 
izatera bideratu beharko genituzke , egin “behar” 
izatera baino, horrela euren ahalmen guztiak 
garatzeko aukera izan dezaten. 

3.5. Familiarteko bizitza baldintzatzen dute.

Printzipioz, etxerako lanei esker ikasleek denbora 
gehiago pasatzen dute gurasoekin, baina badira 
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eskolako lanek familiartean eragin negatiboa 
dutela frogatzen duten ikerketak. Izan ere, 
tentsio-interakzio frustragarriak dira guraso 
eta seme-alabentzat denbora librea murrizten 
dutelako, bai familiartean pasatzeko, baita etxeko 
eginbeharretarako ere (Dudley-Marling, 2003). 
Arazo hauek bereziki areagotzen dira ikasleek 
emaitza onak lortzen ez dituzten kasuetan.

Gainera, diskriminaziorako elementu bihurtzen da, 
familia guztiek ez baitute behar adina denborarik, 
ezagutzarik edo/eta baliabide ekonomikorik irakasle 
bat ordaintzeko. Etxerako lan tradizionalak duela 
ehun urteko klase ertaineko familia arrunt batentzat 
diseinatuta daude. Aita, ama, seme-alaba batzuk, 
egitura hierarkiko jakin bat eta lan egiten ez duen 
kide bat (normalean ama), seme-alabak zaintzea 
ogibide bakartzat duena . (Dudley-Marling, 2003). 

Gaur egun, familian bi gurasoek lan egiten 
dutenean edo guraso bakarreko familiak direnean 
desabantailan daude, etxerako lanak diseinatu 
ziren garaiko familia testuinguruen aldean. 
Desberdintasuna are handiagoa da ikasleak 
inguru soziokultural kaltetuagoetan bizi direnean 
(Kralovec y Buell, 2000). 

Kasu hauetan larriena da ikasleek pairatzen 
dituztela etxeko lanak ez egiteak dakartzan ondorio 
negatiboak, euren egoeraren arduradun ez direla 
kontuan hartu gabe. (Hyde, 2008).

Familia antolaketa izugarri baldintzatzeaz gain, 
maiz gertatu ohi da eskolako lanei aurre egin 
ahal izateko familia askok akademia pribatu eta 
irakasle partikularretara jo behar izaten dutela 
eta horrek gastu ekonomiko gehigarriak dakartza. 
Horrelako zerbitzuak oso ohikoak dira, dela arlo 
akademikoan laguntza eskaintzeko ezintasunagatik, 
dela erosotasunagatik edo ordutegiak bateraezinak 
direlako. Gaur egun horrelako zerbitzuek hezkuntza 
sare ez-ofiziala eratzen dute eta mugimendu 
ekonomiko garrantzitsuek eragiten dituzte. Hori 
dela eta, esan daiteke mota hauetako zerbitzuak 
(matematiketan laguntza, ingelesaren astea...) 
ez daudela familia guztien eskura eta horrek 
diskriminazioa eta gizarte-ezberdintasunak 
areagotzea dakar. Erakundeen ardura da 
diskriminazio kasu hauek saihestea eta aukera 
berdintasuna bermatzen dela zaintzea, garrantzitsua 
da hezkuntza sistema publikoak horrelako egoerei 
bide ez ematea.
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4. SAKONTZEN: 
NOLA IKASTEN 
DU GARUNAK
4.1. Neurohezkuntza: kontzeptu berria.

Azken urteetan ikaragarri garatu dira garuna 
ikusteko teknologiak eta horri esker izan dugu 
aukera giza garuna ikertzeko, ikasgelan egiten 
diren jarduera kognitiboen antzekoak egiten zituen 
bitartean. Neurozientziak emandako ezagutza 
hauek bateratzen dituen diziplina-arteko ikuspegia 
onartuta, psikologia kognitiboan eta pedagogian 
ikertutakoarekin batera, neurohezkuntza deritzogun 
diziplina berria sortzen ari da eta honen helburu 
bakarra irakaskuntza eta ikasketa prozesuak ikertu 
eta hobetzea da.

Azterketa neurozientifikoek baieztatzen dute 
jaio ondoren garatzen diren lehendabiziko 
sistemak hauek direla: zerebeloa, mugimenduen 
koordinazioaz arduratu eta garuneko “zentro 
motore”-tzat hartzen dena eta bestibulu-aparatua, 
orekaz eta gorputza -bereziki burua- espazioan 
kokatzeaz arduratzen dena. 

Gainera, ikasketa zuzena izan dadin hiru gauza dira 
beharrezkoak: arreta, memoria eta motibazioa.

Arretak garai batean uste zena baino egituraketa 
konplexuagoa dauka eta, beste ezer baino lehen, 
baliabide mugatua da. Neurozientziak, ikasketa 
bizipen positibo eta atsegingarri bilakatzearen 
garrantzia frogatu du. Badakigu beldurra edo 
antsietatea bezalako egoera emozional negatiboek 
gure ikasleen ikasketa prozesua oztopatzen dutela. 
Hala ere, egunerokoan, arreta zailtzen duten eduki 
akademiko abstraktuak, testuingururik gabekoak eta 
hutsalak gailendu dira, nahiz eta jakin berez zaila 
dela 15 minutu baino gehiago arreta mantentzea 
(Jensen, 2004). Honekin batera, egiaztatuta dago 
arreta prozesuak hobetzeko erabilgarriak direla 
erlaxazio eta meditazio teknikak, mindfulness edo 
ariketa fisikoa kasu, batez ere arte martzialekin 
gertatzen den bezala kontzentrazio maila altuagoa 
eskatzen dutenean (Posner et al., 2015). 

Ez dezagun ahaztu inguru natural batean paseotxo 
bat emate hutsak arretari eta ikasteari eragiten 
dioten neurotransmisore-biltegiak berriro bete 
ditzakeela (Berman et al., 2008).

Gainera, kirola maiz egiteak “BDNF” hazkunderako 
molekula sorrarazten du eta neurotransmisore gisa 
jarduten duenez, garuna material plastikoagoa 
bihurtzen du eta bai ikasteko, bai memoria lantzeko 
lagungarria da (Vaynman, Ying y Gomez-Pinilla 
2004).

Memoria eta ikastea bereizi ezin diren bi prozesu 
dira. Hori bai, neurozientziaren alorreko ikerkuntzek 
ezagutarazi dutenari jarraiki, memoria mota 
ezberdinak ezagututa kasuan-kasu egokienak diren 
baliabideak erabili ahalko ditugu. Adibidez, badago 
ohiturei lotutako memoria inplizitu bat eta horiek 
finkatzeko praktika modu jarraian eman behar 
da, idazten edo oinarrizko eragiketa aritmetikoak 
egiten ikastearekin pasatzen den bezala. Baina 
badago hitzetan eman dezakegun beste memoria 
esplizitu bat eta datuekin, gertakizun edo pasarte 
autobiografikoekin lotuta dago. Horrez gain, 
harreman edo elkartze-bidezko ikuspegi bati lotuta 
egon behar du eta ezinbestekoa da hausnarketa 
ikasketa eraginkorra izan dadin. Neurozientziak 
dio ezagutzak bereganatzeko modurik onena 
ikasketa esanguratsua izatea dela; ikasitakoari 
zentzua ematea eta aurreko ezagutza eta egiturekin 
lotzea. Oso maiz, ordea, eskoletan edukiak lantzen 
direnean helburua errepikapena izan ohi da, epe 
motzera memorizatu eta gero, ahalik eta berdinen,  
froga edo azterketa finalean berriro adieraztea. 
Jarduera hau, epe motzeko memoria pizteko 
baliagarri izan daitekeen arren, aspergarria eta 
desmotibatzailea izaten da eta, horregatik, ikaspen 
adierazgarriak sustatzeko ez da batere eraginkorra.

“Esaten badidazu, ahaztuko dut; erakusten badidazu, 
gogoan izanen dut, egiten uzten badidazu, ikasiko 
dut” 

Benjamín Franklin.

Motibazioa funtsezkoa da ikaskuntza prozesuan. 
Pintrich-en (1989), Pintrich eta De Groot-en  (1990), 
motibazioari buruzko teoria nagusiei erreparatuz 
gero, konturatuko gara hiru elementuk osatzen 
dutela marko teoriko hau: espektatiba, balioa eta 
osagarri afektiboa. Espekatibak lan bat aurrera 
eramateko ikasleek duten uste eta espektatibei 
egiten die erreferentzia. Galdera honekin laburbildu 
daiteke: gai naiz lan hau egiteko? Balioak ikasleen 
helburuak adierazten ditu eta horrekin batera lan 
horren garrantziari buruz dituzten usteak; galdera 
honetan hezurmamituko litzateke: zergatik egiten 
dut lan hau? Osagarri afektiboak ikasleek lanaren 
aurrean dituzten erantzun emozionalak biltzen ditu. 
Galdera honek definituko luke: nola sentitzen naiz 
lan hau egiterakoan?

*
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Aurrerapen zientifikoei dagokionez, neuroirudiek 
erakusten dute garuneko gune konkretuak 
aktibatzen direla testuinguru emozional 
desberdinen aurrean. Ikaslearen garunaren jarduera 
oso txikia da informazioa pasiboki jasotzen 
duenean, baina nabarmen handitzen da ikasketa 
prozesuan zuzenean parte hartzen duenean edo 
ikerketa proiektu propioak egiten dituenean, 
Rosalind Picard-en ikerketa taldeak frogatu zuen 
bezala (Poh, Swenson y Picard, 2010).

4.2. Jolasaren garrantzia.

Ikasketa zuzena izan dadin ezinbestekoa da 
haurrek ongi egituratutako oinarri neurobiologikoa 
izatea. Maria J. López neurozientzian Doktoreak 
baieztatzen duen bezala, ikasketa prozesuaren 
oinarri neurobiologikoak entzumena, ikusmena 
eta motrizitatea dira. Ikusmen, entzumen eta 
motrizitate tresna hauek izanen dira lehenengo 
garatuko direnak, baina ez hori bakarrik, elkarri 
eragitearen ondorioz tresna neurologiko berriak 
sortuko  dira.

Oinarri hauek garatzen laguntzeko modurik onena 
da Haur eta Lehen Hezkuntzan ahalik eta entzumen, 
ikusmen, ukipen, propiozepzio eta mugimendu 
aukera zabalena eskaintzea; horrek esan nahi 
du haurrek mugitu, ikusi, ukitu, probatu, bizi eta, 
noski, huts egin behar dutela euren kabuz. Umeak 
berezkoa du kuxkuxero sena eta jolasaren bidez 
garatzen ditu bere ahalmen guztiak. Horrela, 
haurrak ikertu, bere neuropsikomotrizitatea garatu, 
ukitu, ikusi, usaindu, sentitu, entzun, harremanak 
egin… hau da, ikasten du.

4.3. Estresa garapen prozesuan.

Egun, eskola garaiko uneren batean haur askok bizi 
duten“ilunaldi emozionala”-ri buruz hitz egiten 
da eta estresak jotako gizartean bizitzearekin lotu 
izan da. Estresak estutasun mental inkontziente 
bat sortzen du haurraren garunean eta egunetan 
zehar errepikatzen bada, neurokimikan aldaketa 
bat sortzen du hipokanpoa -memoria emozionala 
gordetzen den lekua-  bezalako egiturei kalte eginez 
eta azken batean, memoria eta ikas prozesuei 
eraginez (Joseph-Bravo P. y  Gortari P., 2007).

Oso ohikoa da, adibidez, irakur-ulermenarekin 
arazoak dituzten ikasleei, gehiago irakurtzeko eta 
irakurritakoaren ulermenari buruzko ariketa gehiago 
egiteko esatea (testu bat irakurri eta galdera sorta 
bat erantzutea). Aldiz, eta irakurtzeari garrantzirik 
kendu gabe, gehiago irakurtzeak ez du oinarrian 
dagoen arazoa konponduko. Hau oso sinplea da, 

buruko mina daukagunean ibuprofenoa hartzearen 
parekoa: mina arintzen du, baina ez du buruko 
mina sendatzen. Ikasketekin berdina gertatzen da. 
Arazoaren sintoman egiten badugu lan, hori baita 
etxeko lan errepikakorrek egiten dutena, arazoa 
bera ez da desagertuko.

Neurozientziak aztertutako gai batzuk inplikazio 
pedagogiko garrantzitsuak dituzte. Gure garuna nola 
dabilen ezagutzea da XXI.mendeko eskolara iraultza 
ekarriko duen hezkuntzaren paradigma berria. 
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5. ONDORIOAK 
ETA 
PROPOSAMENA
Hemen bildutako ikerketak aztertuta, kontuan 
hartuta gaur egun garunaren garapenari buruz 
(neurozientzia) dakiguna eta ikasle, irakasle eta 
familia askok bizi duten etxerako lanei buruzko 
errealitatea ezagututa, Sortzen-ek proposatzen du:

Lehen Hezkuntzan ETXERAKO LANAK 
DESAGERTARAZTEA.

Haurrek badaukatelako DENBORA LIBREA IZATEKO 
BEHARRA ETA ESKUBIDEA: Pertsona orok dauka 
eskubidea denbora librea, aisiarako eta atseden 
hartzeko denbora izateko. Bereziki garrantzitsua da, 
ordea, haurren kasuan. Haurren garapen naturala 
errespetatu beharko genuke eta denbora librea utzi 
nahi duten moduan erabili eta esploratu dezaten. 
Kontuan hartuta eskola eguna luzea dela eta 
denbora oso egituratuta dagoela, hortik kanpo ere 
egituratuta dauden ekintzak gehitzen badizkiegu 
behar duten denbora librea kentzen diegu.

Haurrek badaukatelako JOLASAREN BIDEZ 
IKASTEKO BEHARRA: Jolasa ikasteko tresna 
boteretsuena da. Horri esker garatu egiten dira 
emozio eta adimen sendoko gizaki osasuntsu eta 
osatu gisa. Denbora librerik gabe ez dago jolasik.

Haurrek behar dutelako IKASTEKO MOTIBAZIOA 
ETA GOGOA: Motibazioak jakin-mina eta ikasteko 
gogoa eragiten du: motibatuta dagoen pertsona 
edozein erronkari aurre egiteko gai da. Haurrek 
berezkoa dute jakin-mina eta denbora librea 
badaukate benetan grina eragiten dieten gauzetan, 
alegia, emozio gehien sorrarazten dietenetan 
emango dute denbora hori. Emozioek jakin-mina 
eta arreta piztu eta mantentzen dute eta horrekin 
batera berria den guztia aurkitzeko interesa. Hori 
da memoria eta ikasketa prozesu guztien oinarri 
garrantzitsuena. 

Bada garaia “ikastea”-ri buruz gehiago hitz egiten 
hasteko, “irakastea”-ri buruz hainbeste hitz egin 
beharrean; bada garaia ikuspegia aldatu eta haurra 
ikusteko... 

Haur gisa, aktiboa, paregabea, erritmo, interes 
eta motibazio propioak dituena, ikasteko “bide” 
desberdinen jabea den haurra.

Haur gisa, eremu zabalak behar dituena, mugituz, 
ukituz, jolastuz ikasten duen haurra.

Haur gisa, helduek bezala bizirik sentitzeko 
eta inguruarekin harmonian garatzeko natura 
beharrezkoa duen haurra.

Haur gisa, musika, erritmoa, artea, hitza behar 
dituena, horretarako bereziki diseinatutako gune 
eta material hoberenak dituen haurra.

Haur gisa, berarengan eta berezkoak dituen ikasteko 
gaitasunetan konfiantza daukaten pertsona helduak 
inguruan behar dituena, haur orok bezala 
jakin-mina berezkoa duen haurra.

Haur gisa, erabakiak hartu dezakeena, egindakoaren 
ardura hartzen duena, bere erabakietan autonomo 
eta libre izaten uzten dioten haurra. Heldua denean 
ere horrelakoa izan dadin, jakin dezan nor den eta 
zer nahi duen bizitzan.

Gizarte osoaren inplikazioa beharrezkoa da 
hezkuntza proiektu moderno bat diseinatzeko, 
errespetuzko ikas-gune irekiak aldarrikatzen 
dituena, bertan gure haurrak -gure etorkizuna- 
bizitzeko, ikasteko eta garatzeko, zorionez betetako 
haurtzarotik are bizitza zoriontsuagora igarotzeko. 
Denon ardura da hezkuntza birpentsatzea.

*
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