
Esparru-gaia: Ondarea eta 
Hezkuntza

Kontaiguzu Ondarea! Ondarea eta Hezkuntza 
izenburupean, Ondarea/Hezkuntza binomio bereizezinari 
eman nahi diogu protagonismoa, eta hark askotariko 
loturak dakartza gainera.  Tailer praktikoa dela 
jendaurreko erakusketa handia dela, haurrentzat 
nahiz nagusientzat, ikasteko tresna baliotsua eta 
etorkizunerako inspirazioa dela erakutsi du ondare-
hezkuntzak. 

Etengabe aldatzen ari den inguruaz benetan kezkatuta 
gaudela, iraganeko historiatik asko dago ikasteko, 
eta oraingo egoerei aurre egiteko baliagarri izan 
daiteke. Ondarea ez da egun berezietarako bakarrik. 
Komunikazio edo hezkuntzaren bitartez ondareari eta 
horren interpretazioari gerturatzeak gure iraganarekin 
loturak sortzeko ahalmen itzela du, eta horiek 
bestelako etorkizuna eraikitzeko ideiak eta baliabideak 
emateko balio dute. 

2020ko kanpainerako, toki eta komunitate 
baten bereizgarri izan ziren ezagutza, tradizio edo 
trebetasunekin berriro lotu nahi zaitugu eta,  hori 
egitean, ezaguntzat jo ditzazula eta arbasoengandik 
jasotako ondarea zaintzeko beharra senti dezazula. 

Edizio honetan helburu bi planteatzen ditugu:

Publiko orokorrarentzako ikustezina den, gaurko eta 
lehengo hezkuntza jarduerekin zerikusia duen ondare 
material eta inmateriala balioztatzea eta plazaratzea.
Ondareari buruzko heziketa, kultur errekurtso bakoitzak 
ematen dizkigun baloreak helaraziz: “balioztatzeko 
ezagutu, balioztatu kontserbatzeko”.

Agiri honetan zure udalerrian egin ditzakezun ekitaldi 
batzuen gaineko ideiak aurkituko dituzu; horiek kultur 
elkarte batek, udalak berak, herriko museo batek edo 
ikastetxe batek gara ditzake.
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Zenbait ideia eta estrategia 
inspiratzaile

“Gure arbasoen ogibideak eta 
jakituriak”.
Ezagutzak ez dira eskolan bakarrik 
transmititzen. Interpretazio-ibilbideak eta era 
guztietako ekitaldiak antola ditzakegu gure-
gureak ditugun jarduera tradizionalen gainean: 
nekazaritza, artzaintza, arotzeria, hargintza, 
burdingintza, zapatagintza, arrantza, nautika, 
botanika, sukaldaritza, … 

“Lantegiak eta dirutza egin zuten 
indianoak: 
Testuinguruak eta bizimoduak”. Bizkaian, 
eskolak, institutuak eta arteak eta lanbideak 
ikasteko ikastegiak sortu eta zabaltzea oso 
lotuta egon zen industrializazioarekin eta 
emigrazioarekin; hortaz, oso ikuspegi 
erakargarriak izan daitezke  haiek gure 
herrietako ondarea irakatsi eta hezkuntzaren 
gizarte-testuingurua erakusteko.

“Gizonak eta emakumeak 
hezkuntzan”. 
Andereñoen lan aparta berreskuratzea edo 
gizartean txikitatik ezarri ohi zen genero-
desberdintasuna azpimarratzea, lekukotza 
grafiko eta dokumentalen bitartez eta ahozkoen 
bitartez, oso aukera interesgarria da. 

“Jolasten ikastea, egiten ikastea”.
Murgiltze-tailerrak eta jolasak, eskuak eta 
zentzumenak sormenez erabiltzeko aukera 
ematen dutenak, kulturaren eta naturaren 
gaineko balioak umeei eta helduei hurbiltzeko. 
Esperientziak  erakusten du jendeak gauzak 
egitea gogoko duela: ukitzea, parte hartzea, 
usaintzea, imajinatzea, kontatzen diotena 
probatzea.

 “Hezkuntza eta berba”. 
Orain hitzaldiak, solasaldiak edo bisitaldi 
gidatuak antolatzen ditugu erakutsi eta 
sentikortzeko, baina ez dugu ahaztu behar 
sinesmen herrikoiek, elezaharrek, ipuinek, joko 
tradizionalek, tokien izenek edo hizkuntzek ere  
hezten zutela lehen eta hezten dutela orain. 
Zergatik ez aldarrikatu denboraz kanpoko 
transmisio-modu horien balioa?
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 “Arte, zinema eta 
musikaren bidezko 
irakaskuntza”. 

Baita kontzertuak, musika-
tresnak, margolanak, 
eskulturak, filmak eta 
dokumentalak ere: tresna 
baliotsuak, hezkuntzari 
buruzko kontakizunak 
eraikitzeko, lehen eta orain, 
oso giro bereziak sortuz. 

“Objektuak eta 
bizipenak 
berreskuratzea, geure 
museoak sortuz”.
 Argazkiak, ikasliburuak, 
tresnak, mapak, bildumak, 
koadernoak, joko 
tradizionalak, lekukotzak eta 
esperientziak  biltzea, besteak 
beste, iraganeko ikasgelak 
eta haietan gertatzen zena 
(jolastokian ere) berregiteko, 
oso etorkizun hurbilean ez 
daitezen desagertu. 

“Ohiko  formatuak 
berriz pentsatzea”. 

Eta bisitaldiaren gidariak 
parte-hartzaileak beraiek 
izango balira? Eta mahai 
baten inguruan belaunaldi 
ezberdinak  elkartuko 
bagenitu? Eta oraingo 
ikasleak auzune bateko eskola 
batera eramango bagenitu? 
Eta antolatu ohi ditugun 
jardueretako batzuk birtualak 
eta irekiak izango balira? Eta 
gure ondarearen memoria 
gordetzeko biltegi digitalak 
sortuko bagenitu? 

“Eremu eta gizatalde 
ezberdinak nahastu eta 
elkarrekin lotzea”. 

2020ko Jardunaldiak oso 
esparru egokiak dira  
edonolako erakundeek, 
museoek, elkarteek eta 
ikastetxeek parte har dezaten 
sustatzeko. Asko ekartzeko 
dute guztiek. 

“Ondarea eta 
Hezkuntza, oso tematika 
irekia”.
 Azkenik, ez dugu ahaztu 
behar, alde batetik, 2020ko 
Jardunaldiek hezkuntza-
jarduerak sortutako ondareari 
eman nahi diotela 
protagonismoa, baita 
ondarearen bitartez hezteko 
moduari ere. Aukerak 
amaigabeak dira!
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