Zientzia esperimentalen irakaskuntza
Zientzle esperlmental izenarekln. Flslka. Kimika. 61010918, Geologla.
e.s., ezagutzen drtugu. Zlentzi(l hauen alorretan egio dlren aurklkundeak,
bultzada handia eman dicte gizarteari. Munduko nazlo aurreratuenak 98.
rrenlzi handia ematen diete zientzra eta ikericetari, zeten nazloen ekono-

ml·kapazitatea. eglluta eta hazkundea baraien eraginpean daga. neurtl
handl batetan bederen. Ete hanen gerrantzla ikuslrik. asko zaintzen dituzte
irakaskuntzako programak. eta metadoen gelditu gabeko berritze bat bUa·

Izen dute.
Espainlako estatuan, zoritxarrez, baste errealltate bat bizi du zientzia
hauen irakaskuntzak... Clase magistral. deritzanetan, kontzeptu eta legeen
ikasketa memoristlkotan eta esperientzia konkretutlk deslotuta dauden planteamo[de teorikotan oinharrituriko irakaskuntza da nagus!. Zientzla esparimenta[ hauen ikerketa, Unibertsitateko goi maHetan bskarrik eg[ten da
(eta mai[a horietan ere nah[ko gutxi). Ikerketari, [a garrantzirik ez zalo[a
ematen esan genezake, eta ikerketa zientifiko horl gutxi batzuren pribileglo
besterik ez dela, hots, azkarrak bakarrik egin dezakete ikerketa lana. Horiek eta beste naziotako ikertzaileek dogmatikoki esaten dutena, memoristikokl ikasl beharko dute beste guztiak. Beraz, ikasleen lrakaskuntza ez da
krltiko eta zientifikoa, eta ikas[eek duten sermen kapazltatea ez da lan·
tzen. Honen olnharrlan eskola autoritario bat aurkitzen da, eta ez zaio ka·
menl glzon kritlko eta sortzailerlk hezitzea, eskola hori klase berezi batzuren zerbitzuan dagoelako. Nahiz et3 azken aldi henetan, Irakaskuntza
sistema honen aurkako zenbait mugimendu egon. 1!ragozpen eta interes
kontrajarri ugari aurkitzen dira edonon. Euskadln, ikastolak abiatu dute
prozesu interesgarri bat alor honetan, balna arrazo!n ezberdlnengatik (ara·
zo ekonomikoak, metodo egokien falta, irakasleon prestaketa aldetik dau·
den akatsak, haur gehiegl gel a bakoitzean. e.a.) ez gara urrunegi joan zlen·
tzia esperlmentalen alorre8n.
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Interesgarri da ofizialki .Ministerio de Educación y Ciencia_ delakoak.
EGB-ko bigarren mailarako jartlen dituen disposapenak, praktikan gerta·
tzen denarekin atderatzea. Adibide bezala hona zer dlon disposapen ofizJalak Natur Zientzia arloan lortu behar diren helburuetaz:
- Zientzia, gizartearen aktibitate bat bezala, hota,
oinharri bezala, somatzen ikasi behar du Ikasleak.

kulturaren

-

Zientziaren apllkapen teknologiko eta bere oihartlun sozialak,
ezagutu egin behar ditu Ikasreak.

-

Zientziaren ikasketa, bizia den zerbaiten Ikasketa bazata bultzatu behar da, hots, erabat egin gabe dagoena eta eraikitzen
ari dena.

-

Pentsatzeko era sortzaíle eta diszlplinatu bat piztu.

-

Era honetako jarrera eta trebetasunak sortu eta bizkortu; Egl·
tasun eta telaltasuna lan zientifikoan, jarrera kritikoa, ikerketa
izpiritua, buru eta esku trebetasuna.

Ez da lan honen helburua irakaskuntza sistemaren krltikan gelditzea.
Halere, beharrezko iruditu tait gainetik bada ere, benetako akatsak non
dauden aipatzea. Zientzia esperlmentalen irakaskuntza, aldaketa sakon ba·
tzuren premian dago: TextulibUl'uaz Ministeritzak daraman politfkaren al·
daketa, ikastetxeen autonomia beharra, aktibitate pedagogfkoa inguruati
egokitzea, irakasleon prestaketa, laborategi eta material finantziaketa, programak dituzten helburuen aldaketa, e.a. Aldaketa hauk ematen ez diren
bitartean, ez da posible izanen lehen aipaturiko helburuak betetzen, eta
dena irakasleon borondate onaren eskuan geldituko da.
Hor! dena kontutan izanik, ni oraingoan zientzia esperimentalen irakas":untza gldatu behat duen oinharrizko printzipioak ematen saiatuko naiz,
eta horren ondorio bezala, metado baten bila bidea urratuko dut. Esperiel"t'
tzlak esaten didanez, azterketa honek badu bete apllkapena EGB·ten alorrean, baina BUP eta FP malletan ere oso interesgarria izango litzateke
honelako metodoen bila joatea.

Oinharrizko printzipioak.
Gure eskoletan oso gartantzi gutxi ematen zaio zentzu zientifjko bao
ton eskuratzeari, eta hori bainCl lehenago, haurra ezaguplde memoristlkoz
betatzen dugu. Zeta ahazten dugu: Haut denek, gelditu gabe ezagutu eta
gcrputzen gain jokatzera bultl&tzen dieten inslintuzko kuriosltate ado jakinnahl bat daukate, eta horl dela medio. bukatzen ez diren gatderekin
etortzen zaizkigu. Haurren gose hor] asetzeko, itakasleok irekiak egon
behar dugu eta gure ahalegin cienak horretata zuzenduak egon behar dute:
Haurrengan, kuriosltate hori, bllatzeko, esperimentatzeko tlta sortzeko gose
horl mantentzea. EGB mailan printzipio honi lotzea oso garrantzitsua de·
r1zkiot. Oeroago, haurra handitzen doan eran eta batez ere BUP·eko I-ehe·
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nengo urtetik abiatuta, haurra gai da teorizatze, zehazte eta kontrolatze
lanetan aritzeko, baina lehenago zlentzigai hauk zerbalt memoristlko be·
zala azaldu badizkiogu. interesa erabat gal dezake.
Ez dira erakutsi behar teoriak dogmak balira bezala. Hori da gaur
egungo l1bururik gehienek ¡arraltzen duten bidea. Aitzltik, eskola eta ikas·
taro gultietan erabili behar direr: metodoak, oharpen eta esperimentaketan
olnharritu behar lirateke. Horrela egin dira munduko aurkikunde guztiak.
Beraz, printzipio nagusi bezala hau jarriko nuke: GIZONON EZAGU·
PIDE-ITURRI BAKAARA ESPER1MENTAKETA DA.
Beraz, liburuen betebeharra zientzia esperimentalen Irakaskuntzan. bjgarren mailako izan behar du. Garrantzitsuenak, haurrak bere ingururrean
egiten ditueo aztertze ata asperimentatze lanak dlra. Sarritan, Geologia
edo Bio[ogia, adibidez, esplikatrerakoan, munduko adlbldeak erabili ohl ditugu (liburuak dakartzagulakol, haurren inguruna lokalean heuren kultura
tlberasteko oharpen eta esperimentaketa ga; ugari dauzkagunean. Ingurua
aztertuz haurraren kuriositateari eraglten zaio, eta kreatJbitatea, edo sormena) eta izpiritu kritikoa blzten ari zalo haurrari bere barnean.
lrakaskuntza zientifikoa, benetakoa bada, ikasleen beharretara egokitu
behar da eta ingurune lokalarekin aldatu behar da. Honekin zera adierazi
nahi dugu: Nekazaritza nagusi den lurralde batetan eta industria nagusl
den beste batetan ezin erabillko ditugula aztergai berdinak, hein handi ba·
tetan bederen.
Bestalde, esperimentaketa teoriara iristeko bide dela ez dugu ahaztu
behar. Haurrak esperientziatatik jasotzen duen jakintzaren bidez, bere izplr[tua organizatzen eta hezltzen ari da. hau da, gauzekin kontaktuan, gauza
horiek betetzen dituzten lege abstraktuen noziora iristeko prestatzen
<lri da.
Horre[a jokatzen badugu gure eskoletan, azterketa zientifikoa ez da
elite baten pribilegloa lzango, eta aldi berean gizonon oinharrlzko aktibitate
kultural batJ erantzuna ematen arltuko gara.

Motlbapena,
Askotan. haurrak ez dira arazo baten azterketaren aurrean jarriko, eta
hor sartzen da irakasleen betebeharra. Sarritan esperlentzla, oharpen pro·
bokatu edo motlbatu bat da.
Motibapen blde bezala erabil daitezken zenbait birle aipatuko ditugu:
lngurunean soma daitezkeer: gertaklzunen lanak prest&lzera bultza li·
tezke ikasleak, eta horí azterketa zientifiko batetarako motibapena izango

da.
-55-

lrratl, egunkarl edo tereblstatlk jasotako gertakizun berri, artlkulu, e.a ..
haurrak sentiberatzeko gai Izan lltezke, eta elkarrizketa, eztabalda eta esperlmentaketa ugarl sortleko blde bezala erabili.
Botanika, Geologia eta Zoologla arloetan, adibldez, gal blldumak egiteak, oharpena asko lantzen du
Arazo konkretu bat aztertzeko inkesta lanak prestatleak 'Bte, haurra
bere inguruatekin bat egiten laguntzeko egokia izan dalteke.
Beraz motibapenak ugari dira, eta irakasleen betebeharra planteatzen
diren esperientzietan, hau da: Haurra jar dadlla esperientzien aurrean, historian zehar ikertzalle famatuak aurkitu diren egoera berdlnean. Desmltiflkatu egin behar dugu glzon jakintsuen irudia, eta bllatzen eta esperimentatzen duen edonor gizon -edo haurren Irudla bere proportzio justuago
batetara itzul!. Haur batek jal rera honetan jarriaz aurkikunde bat egiten
duenean, nahlz eta eurlcikunde horl aspaldidanik glzon jakintsu batek eglna
egon, kultura sortzalle bezala Joketzen ari da. Hona zer dion Frantziako jakintsu batek: -Glzonon heziketa orekatu batetarako, glzon bakoitzaren portaera zimendatzen duten oinharrlzko esperientzlak nork bere bizitzaralno
era matea ezinbestoekoa da. Honek ez du esan nahi silexa jo behar dugunik
sua pizteko. edo erremintak birrasmatu behar ditugunik: Inaiz ez genuke
bukatuko, zeren aurrerakuntza harrapatzera ez glnateke Iritsiko. Ez genuke
lehenaldira girotzeka nahiko denbora izango~.
Beraz, ez dauka haurrak munduan egin diren aurkikunde denak birras·
matu beharrlk. Garrantzitsllena, haur bakoitzak 'Bgiten dituen azterketa
zientlfikoetan, oharpen eta esperlenttl bideetatik ihardutea. eta horietan
zentzu zientlfiko bat erablltzea da.

Metodo baten bil•.
Hana zer dion Frantzlan 1960-9·8an ateratako Irakaskuntzako zirku·
larrean: -Metado aktiboaren arabera. ikasleek egiten dltulten lanerako
plangintza, emandako iritzi, eginlko oharpen, esperienttla, Ikerketa metodo
eta metodoak erabat jarraitu behar dlra moztu gabe. akerrak onhartuz eta
'entselatuz, balna haurrek emalen dituzten azalpen eta hipotesien eglaz·
tapenerako, gogortasuna eta zehaztasuna eskatuz. Oh arpen eta fenomenoen
anólfsietatik abiatu, neurri hartte eta esperimentaketara pasa aunetlk,
harrela hauen bah arra ikasleek beren jasa aurki dezaten-.
Zati honek markatzen duenez, edozein prozesu zlentiflkotan Jarraltu
behar dlren hlru lehenenga pausoak hauk dira:
1. - Gertakizun edo fenemena baten oharpena.
2. - Hipoteslen formulaketa.
3. -

Esperlmentaketa.
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Oraio puntu hauk desarrollatzeari beharrezko derizkiot.
Behin berez edo motibapenaren eraginez haurrek gertakizun baten
oharpena egin dutenean, oso garrantzitsu gertatzen da normalean, bere
aberastasunagatik, haurrekin elkarrizketa zabalak prestatzea. Horrela, haur
bakoitzak ordurako dituen ezagupldeekin, hipotesiak egiten abiatzen da.
laldean hipotesl ezberdinak eztabaidatzen dlra, eta modu honetan, úentzla, heuren intelljentziei deslófioa egiten dien zerbait bezala onhartzen
dute ikasleek. Hipotesis horik. lanerako (espirientziarako) bideak markatzen dituzte. Gero, noski, hipotesis horlen egiatasuna esperientziek frogatu b'eharko dute.
Zientzia esperimentalen aurrean, ikasleek postura ¡reki bat mantentzea beharrezkoa da, definizio dogmatikoetatik ¡hes eginaz. eta honetan irakaslearen papera taldearen dinamikatzaile bezala, oso garrantzitsua egiten da.
Behin hipotesiak aztertu direnean eta esperientziarako bideak markatu direnean, dato biltzeko garaia iristen da {fkasleek heurek Ikusi behar,
heuren begiekin, aurre-hlpotesiak betetzen diren edo ez). Gainera, norma
bezala, zera esango nuke: Ahal den guztietan (eta hau badakigu rein zaila
gertatzen zafgun askotan, gela batetan haur gehiegi dauzkagulako) haurrek
berek egln behar dute esperientzia, eta ez ikusle soll bezala egon.
Ahal den guztietan, eta esperientzia bat egin baino lehenago, ikasleek prestatu behar dute materiala, eta hau _preteknologia_ derltzan galarekin bat eginda era Iiteke. Haurrek eraikitzen dituzten materialekin egindako esperi'entziak, sakonagoak izaten dira. Materlala egiteko momentuan,
irakasleok ez dlegu soluzioa eman behar eglten diguten galdera guztiel.
Berdin esperientzia egiteko momentuan. Guk ikerketak bideratu ditzakegu eta izpiritu kritlkoa sortu. Materiala haurrek egin badute, bere funtlionamendua ondo ezagutzen dutenez, esperientziari ere zentzu gehiago
aUlkituko diote. Materlarekin topatzean, haurra arrasto berriak bilatzera
arriskatu egiten da; berak planteatzen ditu problemak eta berak askatzen
ditu. Hau dena eseldi batean bilduko nuke: • HAURRAK ZERBAIT SORTZEN
IJUEN ALDIKD. IKASI EGITEN DU-.
Batzutan, ez da beharrezko izango materiala eraikitzea, baina materialaren hautatzeak edo erraminta prestatzeak balore berdina eduki lezake
(Klmika eta Natur arloen kasuan).
lehen gainetik esan dugun ideia bat azpimarratu nahiean, haurra es·
perientzian bideratzen jakitea eso beharrezko da. Ez dago haurra problemarekin bakarrik uzterik. Bainen 'ez dira berdin haurra ikerketa zientifikoan blderatzea eta esperientzia batetan zer gertatzen den dogmatikoki
adieraztea. Haurrek egiten dituzten gatderei erantzun bat eman diezalekegu, balna betl beren sormen lanean lagunduko dieten arrastoak bakarrlk
markatuz. laguntza honetarako sistema ezberdlnak daude, baina Freinat
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eskolakoek erabiltzen dituzten gidatitxak eta esperientzia banda programatuak oso interesgarriaJ< dira.

Lege zientifikoruntz.
Aurreko atalean markatu ditugu 'edozein prozesu zientifikoren lehenen·
9'1 hiru pausoak, eta hori bete ondoren, eta laugarren pauso bezala. ezagupidearen lorpena falta da, hllU da, \ege zientifikoaren eskuratzea. Puntu
honi aparteko zatia eskaini diot. zeren esperientziak irakaskuntzan esaten
cjigunez, haurrek esperimentaketa egin ondoren, interesa galduta, horretan
gelditzeko joera dute. Irakasleak orduan jarraitzera animatu behar ditu,
heurek lege zientifikoa lortu arte.
Desiragarri den bezala, kluse guztia oharpen eta esperientziak lantegi
komun baten koadroan eta bultzadura berdinez jarraitzea ohitu badugu,
lortzeo diren erresultatuen gembaraketa ezin bestekoa da eta haurrek
horren beharra sentitzen dute.
Datoen gonbaraketa egitean, ez diegu utzi behar haurrei erresultatuak
asmatzen, eta nahiz eta kasu batzutan esperientzien erresultatuak 'flgokiak
ez izan, intelektulll zintzotasunera bultzatu behar du irakasleak.
Haur bakoltzak hartu dituen datoen informe bat egin behar duo Beste
lagunek lortu dituzten dato eta ondorioekin alderatu behar ditu, eta gonbaraketa honetatik, legera era mango duen orokorpen bat egio dezake.
Askotan, haurrek, gehiegi sakondu gabe ematen dute lege horren da·
finizloa, eta irakaslearen lana da erresultatu horren zalantzak eta galdera
berriak formulatrea. Askotan beharrezkoa izango da berriro esperimentaketara itzultzea. lege horre!< kasu guztitarako edo konkretu batetarako
bakarrik balio duen egiaztatzeko.
Oso garrantzitsua da haurrari bere okerrak. porrotak, eta zehaztasunik
eza, ezagutzen ikasi araztea.
Prozesu zientifikoaren puntu honetan hartzen dute benetako garrantzia.
liburu, fitxa eta baste lagungerri batzuk. Hor ikusten du haurrak, beste
ikertzaile batzuk nola askatu duten probl'ema. Orain. be re esperientziaren on·
doren, errazago onhartuko ditu liburuan markatzen diren ondorioak, zeren
betak, erreferentzi puntu ugari baititu.
Orain izango da unea, haurt'ak lortu dituen legeen aplikapen teknologiko, industrial eta lege horre k be re ingurunean duen oihartzun soziala
ezagutzeko. Horrek beste lan interesgarri balen aurrean jar lezake haurra:
Berak lortu duen lege horren aplikapena, be re inguruan errealitate bat den
edo 'ez. inkestak egin, ingurunean gerlalzen den arazo baten konponbi.
deak urratu (lege horrekln zer ikusia badu), e.a. Izan ere, usle dudanez,
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zientziak gizonon eta gure problemen konponketarako zuzendua egon behar
du (oahiz eta gaur egun hori erabat egia ez Izao), eta haurrari ere ikusi
arazl eglo behar zaio balore horL

Konklusio gisa.
Gaur eguo bizi ditugun kondizioetan, honelako planteamoldeak egitea,
utopia bat Izango da askorent7.at. Ni ere hori pentsatzen dutenekin ados
nator, Baina ene ustez, hau da bidea, eta bakoltzak ahal dugun neurrian
bide honetan dihardugu, nahiz eta zlhur ¡akin, honelako metodoen apllkapen osoa posible Izateko. he;n handi batetan bederen. irakaskuntza sistemaren aldaketa sakon bat behar dela.
Honelako bideak jarraitzean ez da posible izaten ikastaroko programa
osoa ematea, baina EGB eta BUP eko programaketak eginda dauden eran
(gai batwk 3 mailatan erreplkalzeo dlra eduk; dogmatiko berdinarekin) askotan denbora gehiago galtzeo da gai berdinak, haurrak aspertu arte erre·
pikatuz. Ene ustez. haur batek ez du gehiBgo ikasten zenbait eta gai gehiago
2man. Oenok dakigu zein gogoJra egiten zaien haurrei. buruz. ezer ulerh.l
gélbe (zeren heuren adin sikologikoa ez da maila horretakoa). zenbait gai
ikastea. Pena merezi du programa betetzen sakrifikatzea. haurrarj prozesll
zlentiflkoaren adierazgarriak barneraino sartuz, heziketa kritiko. sortzaile
ata zlentlfjko baten jabe agin dadin.
XIMON GOlA
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