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Hezkuntza-espazio seguruak...
Eta askoz gehiago
Covid-19ren pandemia mugarria izango da gure bizitzaren alderdi askotan eta

hezkuntza izango da horietako bat. Ikastetxeetako haurren eta langileen

osasuna eta segurtasuna lehenetsiko dituen errealitate berri batera egokitu

beharko dugu. Egokitzapen horren ondorioetako bat ikasgela bakoitzeko ikasle

kopuruaren murrizketa izango da eta horrek esan nahi du ikasleak ezin izango

direla eskolara ohiko maiztasunarekin edo iraupenarekin joan.

Erronka garrantzitsua izango da familientzat eta ikastetxeentzat, eta bai giza

baliabide bai baliabide tekniko eta ekonomiko gehiago beharko dira,

egokitzapen horiek gauzatu ahal izateko.

 

Naturan hezteak berehalako irtenbidea eman diezaieke arazo
horiei guztiei eta, aldi berean, pandemia honen azken kausa
onesten du.
 

Adituek diotenez, SARS-CoV-2 birusaren agerpena naturari eragiten diogun

gehiegizko presioarekin lotuta dago: baliabideen gehiegizko ustiapena, habitat

basatien suntsiketa, klima-aldaketa eta fauna basatiaren kontsumoaren

konbinazioa da, besteak beste.

 

Naturarekin dugun harremana birpentsatu eta bizi-eredu berri
hori haurrei helarazteko aukera eta betebehar arduratsua
dugu. Naturak hezkuntza-espazio gisa eskaintzen dizkigun
esperientziak aprobetxatzea ezinbestekoa da testuinguru
honetan.

N A T U R A  H E Z K U N T Z A R A K O  T E S T U ING U RU
O S A S U N G A R R I  E T A  B E H A R R E ZK O  G IS A
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Jarraitzeko moduko eredu bat
Naturan haur-eskola mota asko daude, baina bi kategoria handi bereiz daitezke:

 

 Alde batetik, egunero joaten diren, jarduera aire zabalean egiten duten eta

natura erreferentziazko espazioa duten haurren talde finkoa dutenak daude.

 

Bestetik, hezkuntza konbinatuko eredua dago; horren bidez, ikasleak zentro

konbentzional batera joaten dira denboraren zati batez eta gainontzean, aire

zabaleko hezkuntza-espazio batean ikasten dute. 

 

Aurrekariak
Danimarkan, joan den mendeko 50eko hamarkadaren hasieran, Bigarren Mundu

Gerraren ondorioz alargun geratu ziren eta lan-merkatuan sartu behar izan

zuten emakumeen seme-alabak hartzeko eskolak eskatu ziren.

 

Ikasle guztiontzako gela nahikorik ez zegoenez, errotazio-sistema bat asmatu

behar izan zuten, taldeak egun batzuk ikasgelan eta beste batzuk aire zabalean

igarotzeko.

 

Horrela sortu ziren gaur egun mundu osoan hedatuta dauden aire libreko lehen

eskolak.

 

Gaitasun handiko hezkuntza-sistemak dituzten herrialdeetan,
hala nola Suedian, Norvegian, Alemanian, Txekiar
Errepublikan eta Erresuma Batuan, eskola horiek
homologatuta daude eta agintari politikoek eskola horien
sorrera bultzatzen eta babesten dute.Horietako batzuetan,
biztanleen %25era arte eskolatuta dago aire libreko eskoletan.
Espainian 2011tik daude mota horretako eskolak eta gaur egun
dozenaka operatibo daude lurralde nazional osoan.
 



Maiztasuna astean hainbat egunetakoa edo hilean astebetekoa izan daiteke,

adibidez. Garrantzitsuena da zeregin pedagogikoak bi espazioen artean

banatzen direla.

 

Azken eredu hori asko zabaldu da Europan azken hamarkadan zehar, batez ere

Erresuma Batuan; izan ere, han naturan hezteko ehunka gune daude (Forest

Schools), inguruko eskolekin hitzarmenak dituztenak.

 

 Eredu konbinatu hau praktikatzeko etaparik ohikoena Haur Hezkuntzakoa

izaten den arren (0-6 urte), ingurune naturalarekin harreman estua duten Lehen

eta Bigarren Hezkuntzako eskolen adibide asko daude (Alemaniako Waldschulen

edo Suediako I Ur och Skur eskolak, adibidez). Herrialde horietan, gainera,

zentro horietako langileentzako prestakuntza arautua dago, eta edozein

adinetako taldeei aire zabalean laguntzeko prestatzen dira, pedagogia-,

segurtasun- eta logistika-plangintza egokia diseinatuz eta ingurunea sakon

ezagutuz.

 

Horrela, eskolatzearen jarraipena baldintza egokietan egitea bermatzen da.
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Naturaren onurak hezkuntzan
Eredu iraunkor edo konbinatuan naturan hezteak onura handiak ditu haurren

garapenerako, ongizaterako eta osasunerako, batez ere etapa goiztiarretan.

 

Naturan hezteak haurren ikaskuntza-prozesu zuzena, enpirikoa
eta autonomoa ahalbidetzen du.
 

Egituratu gabeko espazio eta material ugari izateak ikerketara, esploraziora eta

esperimentaziora gonbidatzen ditu haurrak, begirada kritikoa sustatzen du eta

haurren erresilientzia indartzen du.

 

Kanpoaldean errazagoa da segurtasun-tarteak mantentzea,
infekzioak zailtasun handiagoz transmititzen dira eta airearekin
eta eguzkiarekin kontaktuan egoteak defentsak indartzen ditu.
Horregatik, gela bat baino espazio seguruagoa da natura.
 

Ezaguna da, halaber, ingurune naturalekiko kontaktuak duen efektu

leheneratzailea, lasaitasuna transmititzen eta estresa moderatzen baitu, baita

adin txikikoetan ere.Konfinamenduak ekarri duen trauma kolektiboaren

testuinguruan — haurtzaroan gogorragoa izan dena —, garrantzi handiko alderdia

da natura. Une honetan, inoiz baino gehiago behar dira naturako hezkuntza-

espazioak, babesleku seguruak eta beharrezkoak baitira.

  

Berlinen 1904an sortutako Charlottenburg eskolaren irudi eta antzerako aire

zabaleko eskola
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Ideia hau ez da berria. XX. mendearen hasieran sortu ziren mundu osoan mota

honetako eskolak. Horien helburu nagusia arnas patologiak zituzten

gaixotasunak prebenitzea edo hobetzea zen; horregatik, mugimendu hori

"higienista" gisa ere ezagutzen zen. Rabindranath Tagore edo Leon Tolstoiren

mailako intelektualek euren eskola propioak sortu zituzten filosofia honekin.

Espainian Rosa Sensat edo Francisco Giner de los Ríos adituek hartu zuten

lekukoa, besteak beste, gaur egun puri-purian dauden erreferenteak.
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EDNA, Naturan hezteko Elkarte
Nazionalaren esperientzia
EDNA Elkartea Galizian sortu zen 2015ean, Espainian naturan hezteko ekimen

aitzindarien sortzaileek bultzatuta. Gure herrialdean naturan oinarritutako

hezkuntza-mugimenduak bateratzea du helburu, eta hiru arlo nagusitan lan

egiten du: kalitate-irizpideak naturako eskolentzat, arlo horretan garatzeko

interesa duten profesionalentzako prestakuntza eta sortzen ari diren

proiektuentzako aholkularitza.

 

Gainera, nazioartean presentzia handia du: Basoko Eskolen Nazioarteko

Federazioko bazkidea da, Children and Nature Network-eko kidea eta haurren

enbaxadorea da "Children in Nature Worldwide hand in hand" munduko

mugimenduan.

 

Bere zuzendarien artean pedagogoak, irakasleak, gizarte-langileak, biologoak

eta unibertsitateko irakasleak daude, hezkuntza formalean eta ez-formalean

hamarkadetako esperientzia dutenak. Guztien artean, mundu osoko naturan

hezteko eskola eta erakundeekin aliantzak egiten dituzte eta gai horri buruzko

hainbat lan argitaratu dituzte.
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Etorkizunari begira...
Pandemiaren ondorioz, ahots asko altxatzen hasi dira eskatuz "ohiko" bizitzara

itzultzean arreta handiagoa jar dezagun osasunean, jasangarritasunean,

ekitatean, bidezko ekonomian eta, batez ere, ingurumen-paradigma berrietan.

 

Pandemia piztu baino pare bat hilabete lehenago, Greta Thunberg Madrilgo

Klimaren Goi Bileran izan zen, klima-larrialdiaren inguruan kontzientzia

handiagoa behar genuela aldarrikatuz. Ikusi dugunez, bi krisialdiak ez dira

gertaera independenteak. Dagoeneko manifestazioak egin dira Frantzian edo

Suitzan bizitza kontzienteago baten aldeko aldarria eginez, baina agian egoera

honetan arreta Italiarengan jarri beharko genuke.

Italian, hain zuzen ere, hezkuntza konbinatuaren aldeko apustua egiten ari dira,

arazo honi irtenbidea emateko.

 

Ikasgelak eta natura. Eskain diezaiegun haurrei bi munduetako
onena, eta guztiok, haur eta helduok, etorkizun hobea izango
dugu.

Taller inspirado por Fernando Rubio 
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Horregatik guztiagatik, behean sinatzen
dugunok...
Adierazi nahi dugu ezin dugula alde batera utzi hainbat herrialdeetan -besteak

beste, Espainian-, baliatutako esperientzia. Esperientzia honek erakusten du

Naturan heztea, bere forma guztietan, haurren garapen integrala bultzatzen

duen eredu pedagogikoa dela.

 

Aitortzen dugu naturan hezteak, modu iraunkor edo konbinatuan, onura

handiak dituela haurren garapenerako, ongizaterako eta osasunerako, batez ere

etapa goiztiarretan.

 

Gure ustez, begirada zabaltzeko eta naturara hurbiltzeko unea da, natura bera

hobeto ezagutzeko eta maila globalean aurkezten zaigun aldaketa honen

aurrean planeta babesteko, eta badakigu hezkuntza funtsezkoa dela errealitate

berri hau bizitzen ikasteko.

 

Baieztatzen dugu natura testuinguru osasungarria eta segurua dela haurrentzat,

eta, une honetan, inoiz baino gehiago, natur guneak ikasgelen hezkuntza-

ingurune osagarri gisa eratu daitezkeela eta eratu behar direla.
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Manifestu hau sinatzen dute:
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