
STEILAS SINDIKATUAREN PRENTSAURREKOAREN INGURUKO EDUKIA
(“HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK ESKOLA GLOBALIZATUAN” JARDUNALDIAK

Asko  dira  Europan,  Estatuan  ,baita  Euskal  Herrian  ere,   azken  urteotan  jasaten ari  garen
hezkuntza erreformak.

Datozkigun Hezkuntza korronte berriek aurretiko azterketa ekonomiko intersatuak dituzte eta
hezkuntza  alorrera  planteamendu  berriak  dakartzate:  zerbitzuen  pribatizazioak,  hizkuntza
planteamenduak, korronte pedagogiko berriak, kanpo ebaluazioak...

Tokian tokiko administrazioak eztabaidak ekiditen ari dira korronte neoliberalez bustita datozen
erreformen aurrean,  alternatibarik ez balego bezala. 

Gaur, inoiz baino beharrezkoagoa iruditzen zaigu planteamendu politiko eta merkantilista hauen
aurrean pedagogian oinarritutako alternatibak eta proposamenak aurkeztea. Itxuraz berritzaile kutsua
duten  planteamendu  pedagogikoek  ,  konpetentzietan  oinarrituak  ,  zilegitasun  guztia  galtzen  dute
ikasleen emaitzetan oinarritzen badira soilik.

Zerbitzu publikoen pribatizazioak elkarren artean lehiatzen diren ikastetxe eta sareen sorrera
dakar  (eta  horixe elikatzea du helburu).  Honek jendartean dauden desberdintasun sozialak areagotu
besterik ez du egiten.

Eskola  demokratikoaren  asmoa  zalantzan  jartzen  dugu   ikastetxetako  zuzendaritzak  eredu
gerentzialaren bidetik badoaz, hauek erabakietan parte hartzearekin kontrajarriak baitira.

Lehentasunak  aldatzea  Beharrezkoa  da.   Hiritar  kritiko  eta  parte  hartzaileak  hezteko
hezkidetzak, elkarlanak eta pentsamendu kritikoak irakaskuntza praktikaren  ardatz izan behar dute;
bestela,  merkatuen aginduetara  menpeko eta otzanak izango diren neska mutilak heziko ditugu.

Bestalde,  atzerriko  hizkuntzen sartze goiztiarraren planteamenduak edota atzerriko hizkuntza
ohiko komunikaziorako hizkuntza bezala erabiltzea eztabaidaren erdi erdian dago. 

Ez dugu zalantzan jartzen atzerriko hizkuntzetan gaitasuna hobetzearen beharra,  horrexegatik
benetako ikasle  eleaniztunak,  baina helburu hori  lortzeko eredu eraginkorrak topatu beharko ditugu
propioak ditugun hizkuntzak zokoratu gabe.

Gai  hauek  guztiak  sakonean  lantzeko  steilas sindikatuak,  irakasleei  zuzenduta,  Iruñeko
Kondestable Jauregian, “Hezkuntza eta hizkuntzak  eskola globalizatuan” jardunaldiak antolatu ditu.

Hausnarketa  hauetan  sakontzeko,  Hezkuntza  eragile  ,guraso  elkarte,  sindikatu,  hezkuntza
erakunde, alderdi politikoak eta estatuko USTEC eta STES konfederaziari gonbitea luzatu diegu.

Jardunaldiak otsailaren 19an eta 20an burutuko dira:

Otsailaren 19an, arratsaldeko 17:00etatik aurrera, NICO HIRTT, fisika irakaslea eta APED-en
sortzailea,  hezkuntzaren merkantilizazioaren ondorioez arituko da.

Larunbatean, otsailak 20, goizeko 9´15etan hasiko gara:

Felix Etxeberria (EHU-ko hezkuntza zientzietako katedraduna eta ikertzailea) eta Luci Nussbaum (UAP-
eko hizkuntza didaktikako irakasle eta GREIP-eko ikertzailea) izango ditugu hizlari.

Arratsaldeen, Julia Llompart (UAP eta GREIP-eko ikertzailea) izango dugu gure artean.

Hiru hizlariak erreferente dira haien lan esparruan.

Jardunaldiei bukaera emateko, larunbatean parte hartu duten hizlariekin batera mahai ingurua burutuko
dugu.


