
RATIOAK. EMOZIOETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA 

Egun batzuk barru gelatara itzuliko dira gure haur eta gazteak, gure familiak. 

Sakonki arduratuta gaude guraso eta hezitzaile talde handi bat; izan ere, ofizialki inolako 

informaziorik jaso ez dugun arren, zalantza eta kezka asko sortu zaizkigu hezitzaile zein 

gurasooi, abiatu nahi diren protokoloen inguruan. Irailean zer topatuko dugu eskolan?  

Zein ondorio psikologiko eta emozional kudeatu beharko ditugu hezitzaile eta gurasook 

epe laburrean? Eta epe luzean? Noiz hitz egingo dugu konfinamenduak sortu dizkigun 

gabezia emozional, psikologiko eta sozialez? Noiz jarriko ditugu gazte eta haurren 

beharrak arazoaren erdigunean? Noiz emango diegu hitza? Noiz izango dugu entzuteko 

astia lasaitasunez eta behar duten denbora emanez? 

Urte askotako esperientziak erakutsi digu hainbat arazo sortzen direla talde 

handiekin osatuta dauden gelatan. Irakasle askoren sentsazioa ezinegona izaten da, 

nagusiki; ezina; haurrei laguntzeko denborarik izaten ez dugulako eta ezin izaten 

diegulako arretarik jarri haur guztiei. Irakasleek ez dugu astirik izaten haurren beharrak 

banan-banan ezagutzeko, ezta lanketak lasai eta goxotasunez egiteko ere. Bestalde, 

gurasook ez dugu beti irakasleekin nahi adinako hartu emanik izaten gure haur eta gazteen 

garapenaren berri izateko, irakasleok ezin ailegaturik bizi dugulako hezkuntza. 

Hau guztia ikusirik, hona Euskal Herriko hezitzaile eta guraso talde handi baten eskaera: 

Geletako ratioak 15 baino gehiagokoak ez izatea eskatuko dugu haur eta gazteen 

hezkuntzan (haur hezkuntza, lehenengo hezkuntza eta bigarren hezkuntzan). Bizikidetza 

eta hezkuntza emozional osasuntsu baten ikuspuntutik hauek dira eragin nahi ditugunak: 

 Komunikaziorako bideak, denbora eta espazioaren kalitatea hobetzea; espazio 

fisikoa eta psikologikoa. Espazio psikologikoa haurren garapen osasuntsurako 

aitzakiarik gabekoak diren beharrei lotutako ingurunea da. Inguru psikologikoan 

objektuek, pertsonek edo egoerek indar psikologikoen eremu dinamikoa zehazten 

duten balentziak eskuratzen dituzte. 

 Gelakideen harremanak eta haur eta hezitzaileen arteko komunikazio bideak 

sendotzea, pedagogia mantsoa eta garapen emozionalari arreta berezia jartzea. 

 Ratioen jaitsierari esker gurasoei kalitatezko harremana eta arreta eskaintzea; 

haurren garapena, komunikazioa, motibazioa eta emozioak hezkuntzaren 

arduraren ardatz bilakatzea. 

 Zailtasunez betea datorkigun eskolaratzea eta bizi dugun egoera sozialak 

eragindako ondorioen lanketan hezkuntza emozionala ardatz izatea. 

 Babesa, zaintza, atxikimenduak, jolasa, naturaren beharra... hezkuntzaren etapa 

guztien muina bilakatzea, ratioak 15era jaitsiz. 

 Eskolak haurren osasun fisikoa eta mentala bermatu behar du. Haurrek lehenengo 

urteetan arreta ahal den indibidualizatuena behar dute. Etxeko giro intimotik 

eremu zabal batera (batzuetan ezezaguna) eramaten ditugu. Bertan, heldu eta haur 



ezberdinekin partekatu beharko dituzte eguneko hainbat ordu (askotan denbora 

gehiegi). Hezkuntzan lanean ari garenok erantzun indibidual bat eman behar 

diogu aldaketa horrek euren osasunean -mental, fisiko zein emozionalean- izango 

duen eraginari. 

 Haurrek haur izateko eskubidea dute eta helduon (guraso, hezitzaile, irakasle, 

politiko...) betebeharra da hori armonian eta osasuntsu gauzatzea. Aintzat hartu 

behar dira haur bakoitzaren garapen kognitiboa eta emozionalaren erritmo 

ezberdinak eta hauek ERRESPETATU. Ingurune seguru bat behar dute mundua 

ezagutzeko, esploratzeko, jolasteko, beste haurrekin harremanak hasteko eta 

hezitzaile edo irakaslearekin atxikimendua egitea posible izateko. Haurrak, eskola 

giroa ingurune seguru bezala bizitzen ez badu, zailtasunak izango ditu bere 

nortasuna eraikitzeko eta nekez konkistatu ahalko du espazioa. Horregatik, 

haurren bidelagun garenok DENBORA behar dugu haur bakoitzari behar duen 

atentzioa eskaintzeko EGUNERO. 

 Ez dugu ahaztu behar bizi irauteko bestearekin harremanak izan behar ditugula, 

gizaki sozialak gara. Gizaki sozial bezala bestea ukitu, sentitu, besarkatu, elkarren 

arteko begirada trukatu, ikusiak garela sentitu, bestea entzun eta entzunak sentitu, 

ulertua sentitu... ezinbestekoak dira. Haurrek errespetuzko harremanak landu 

behar dituzte, batez ere nortasuna eraikitzen ari diren garaian. Urte horietan 

bizitzen, sentitzen eta jasotzen ez dutena, etorkizuneko gabezia, kalte-ordain eta 

hutsuneetan islatzen da. 

 

Urratzen diren haurren, gazte eta nerabeen eskubide eta oinarrizko beharrak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Administrazioak 2020/2021 ikasturterako 

ikastetxeetan jarduteko argitaratu duen protokolo orokorrak agerian uzten digu ratioak 

jaitsi beharraren berehalako premia. Protokolo horiek, ordea, oinarrizko edozein legedi 

eta legedi berezien aurka egiten du: 

(1) Neurri hauek ez dute gutxieneko arrazionaltasunik, aditu independenteek egindako 

txosten baten bermerik jaso ezean. 

(2) Neurri hauek ez dute inolako proportzionaltasunik, edozein onura hipotetiko baino 

haurrengan dituen kalteak adierazten baititu. Eskubideen neurri murriztaileen 

printzipioaren arabera, onartezina da proposamena. 

(3) Neurri horiek Oinarrizko Eskubideen aurka doaz, ez baitaukate maila edo rangorik. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailak hezkuntzako langile, batzorde, irakasle, 

guraso elkarte, sindikatu zein beste edozein elkarterekin eztabaidatu gabe hartu dituen 

erabaki eta neurriek osasun publikoaren oinarrizko legezkotasuna saihesten dute: 



a) Ekitatearen printzipioa. Haurrentzako irakasleentzat baino zama handiagoa izango 

baita. 

b) Osasun-printzipioa politika guztietan. Osasun publikoko ekintzek biztanleriaren 

osasunean eragina duten politikak hartuko dituzte kontuan, ingurune osasuntsuen alde 

egiten dutenak sustatuz eta, hala badagokio, osasunerako arriskuak dakartzatenak ukatuz. 

Proposatutako neurriek Osasun Publikoaren Legean aitortutako eskubideak urratzen 

dituzte, hala nola: 

a) Informazio eskubidea. Lege honek ematen dizkien eskubideei buruzko informazioa, 

baita eskubide horiek gauzatzeko moduei buruz ere. 

b) Parte hartze eskubidea. Ez da parte hartze prozedurarik jarraitu. 

c) Berdintasun eskubidea. Pertsona guztiek dituzte eskubide berberak, jaiotza, arraza edo 

jatorri etniko, sexua edo erlijioa direla eta, diskriminaziorik gabe osasun publikoko 

ekintzak burutzeko. Guztiz asimetrikoak diren neurriak hartu dira, haurrengan karga 

handiago ezarriz. 

d) Kontsultatzeko eskubidea eta adingabearentzako onena babestea. Haurren eskubideen 

deklarazioaren oinarrizko baldintzak kontuan hartu gabe ezarri dira. 

Azaldutako guztia dela eta, sail desberdinetako profesionalekin lanean ari gara, 

ratioak jaitsi ezean, ikastetxeetan, neurri eta metodologia hertsi eta zurrun honek 

sistemikoki, irakasle, guraso, haur eta gazteen bizitzan izan ditzakeen ondorioez. 

Protokolo horiek betez gero, gaur egungo ratioekin arrakasta lortuta ere, paradojikoki, 

heztearen arduraren porrota adieraziko luke inolako zalantzarik gabe; izan ere, Haurraren 

Eskubideen Hitzarmenak zein beste testu legalek babesten duten bezala, haurtzaroaren 

oinarrizko beharrak urratzen ditu. 

ONDORIOAK 

Haur eta gazteengan talka emozionala, psikologikoa, soziala, ...  

Hazkundearen garaia izanik, haurrak eta nerabeak ingurumenaren ezaugarriekiko 

bereziki sentikorrak dira, baldin eta euren bizi-beharrei erantzuten ez badiete, orduan, 

haien garapenak modu larrian kaltetuko ditu. Mende oso bateko ikerketen ondorioz 

dakigu gaur egun gizakien kontaktuak eta harremanek, amaren irudiarekin batera (zein 

haurren irudi edo beste irudi batzuekin batera) funtsezko eginkizuna betetzen dutela 

haurren ongizatean eta garapenean, jatea edo lo egitea bezainbat. John Bowlbyren 

(psikologoa eta psikiatra, 1907-1990) atxikimenduaren teoriaren oinarri hauek 

umezurztegietako behaketetatik eratu zituen. Bertan ikusitako alterazio psikologiko eta 

fisikoak (“hospitalismoa”) gutxiegiko kontaktua edo kontaktu ezaren ondorioz sortzen 

ziren ( René Spitz psikoanalista, Ashey Montagu, antropologoa).  



2020ko martxoko konfinamenduaren ondorioak 

"Bizitzen ari diren estres anormala gutxitzen lagundu beharko diegu gaixotzea nahi ez 

badugu”, ohartarazi du Alicia Álvarez psikologoak, Bartzelonako Unibertsitate 

Autonomoko Trauma, Krisi eta Gatazken Unitateko (UTCCB) zaintzako zuzendariak.  

“Helduen ekintzetan eta jokabideetan isilik adierazten diren ideia eta balioak, haurraren 

izpiritu hauskorrean indarrez inprimatzen dira: zure gorputza arriskutsua da besteentzako. 

Besteak arriskutsuak dira zuretzako. Zure familia ez da ongietorria hemen”. Heike Freire, 

Psikologian eta Filosofian lizentziatua, haurraren garapenean eta berrikuntzan aditua.  

“Adinaren arabera antsietate erantzun gehiago agertu ditzakete haurrek, jokabide 

erregresiboak (negar-mainak egin, lotuagoa egon, txikiagoak balira bezala hitz egin, 

ohean pixa egin) edo somatizazioak (buruko minak, antsietatearekin loturiko sintomak 

edo beste emozio ezkor batzuk)”. Azucena Díez, Haur Psikiatria Elkarteko presidentea. 

Guraso eta irakasleok uste dugu, datorkigun egoera eta zailtasunen aurrean, inoiz 

baino gertuago aritu beharko dugula elkarlanean; eta ziur gaude horretarako 

norbanakoaren, lantaldeen, eta elkarteen arteko komunikazio bideak eskuzabaltasunez 

irekiko ditugula. Kolektiboki lan egiteko, ordea, norbanako bezala burujabetzatik ekitea 

beharrezkoa izango dugu; egin dezagun norberaren printzipioak, etika eta haurrentzako 

hezkuntzarik eder eta osasuntsuenaren arteko lana. 

“Mundua ezin da dagoen bezala utzi”, Janusz Korczak (1878-1942) 

“Haurrak ez dira etorkizuneko helduak, gaurko pertsonak baizik”, Cesar Bona (1972-) 

Lanean ari gara Zuzenbide Publiko eta Zuzenbide Sanitarioko profesionalekin: 

- Haur bakoitzari goizero termometroz tenperatura hartu eta gela nahitaez 

ematearen legezkotasun ezaren inguruan. 

- Zinpeko aitortza bidez guraso edo tutoreengan ardura guztiak utziko lituzkeen 

testuaren inguruan. 

- PCR froga nahitaez egitearen legezkotasunaren ustezko xedapenak edo 

orokorren inguruan. 

Adeitasunez, 

Munduko guraso, irakasle eta hezitzaile taldeak. 

 


