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“Nahi izaten dugu haurrek gauza 
asko jakin dezatela, baina ematen 

diezun hori bakarrik eska diezaiekezu”
suna da Espainian daudela. Bisitatu di-
tudan ikastetxeetan urteak daramatza-
te gauza zoragarriak egiten, eta balioa 
eman behar zaio hemen egiten duguna-
ri ere. Eskola horietan gonbidatu egiten 
dituzte haurrak beren ikastetxean eta 
gizartean parte hartzera, entzun egiten 
diete eta kontuan hartzen dute haien 
iritzia, aldaketa eragile izaten has 
daitezen. Helduak garenean, badirudi 
gauza guztiak gehiago kostatzen zaiz-
kigula; haurrak garenean, aukera dugu 
gonbita egin diezaguten gure ingurura 
begiratzera eta hobetzen saiatzera.
Lehen esaten zen irakasleek aginpidea 
zutela eta, orain, hutsaren hurrengoa 
direla. Egia al da hori? Ez dut uste mu-
tur batetik bestera joan garenik, nahiz 
eta batzuetan gerta daitekeen. Nik ez 
dut bizi izan, eta nire lankideek ere ez. 
Nahiz eta ez daitekeen orokortu, lehen 
nahasi egiten ziren errespetua eta bel-
durra. Garai batean, baziren irakasle 
apartak, guztiok izango dugu gogoan 
arrasto ona utzi digun baten bat. Na-
barmendu nahi nuke, halaber, batzuek 
sortu duten borroka zentzugabea esko-
la tradizionalaren eta berritzailearen 
artean. Badira orain dela 40 urteko 
gauza batzuk lehen funtzionatzen zu-
tenak, orain funtzionatzen dutenak eta 
hemendik 50 urtera egingo dutenak. 
Edozein aldaketak hobekuntzak ekarri 

Global Teacher Prize nazioarteko sa-
riketaren finalerako sailkatu zen Ce-
sar Bona 2014. urtean; mundu osoko 
hezitzaileen lanari aitortza egiten dio, 
eta milioi bat dolarrekin saritu ere 
bai. Ospetsu egin zen geroztik, eta 
“munduko irakaslerik onena” esaten 
dio hainbatek, baina berak ez du 
atsegin deitura hori. “Ni irakasle bat 
naiz eta ez inor baino hobea; milaka 
irakasle anonimo daude lan zora-
garria egiten dutenak”, baieztatu du 
zaragozar honek, zeina Espainiako 
Estatu osoko ikastetxeetan barrena 
baitabil azken bi urteetan, jardunbi-
derik eta esperientziarik onenak 
ezagutu eta trukatzen. Nabari zaio 
ongi barneratua duela bere lanaren 
garrantzia, eta hitz egiteko moduan 
antzematen zaio hori, haurren hezike-
taz ari denean, guraso, hezitzaile 
eta ikasleen harremanaz, hezkuntza 
erreformaz, etxeko lanez, eskolako 
jazarpenaz, teknologiaren erabileraz 
edo genero indarkeriaz. Eta argi 
esaten du oinarri-oinarrizkoa dela 
haurrei entzutea eta haiek errespe-
tatzea, eta, azken batean, helduekin 
ere berdin jokatzea.
“Las escuelas que cambian el mundo” 
liburuan, Espainiako adibide aipagarri 
batzuk ematen dituzu. Zertan dituzte 
berdintasunak? Lehenbiziko berdinta-
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