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Ikastola mugimenduaz ari tzea, hezkun tzaren eskola-ekin tzaren eredu berezi batez jardu-
tea da, euskararen jendeak bere ingurunean, beren seme-alaben tzat, beren hurbileko 
gizartearen tzat, sortu eta eraiki duen hezkun tza- eta gizarte-berrikun tzaren eredu propioaz 
sakon tzea da, alegia.

Espainiako eta Fran tziako hezkun tza-sistemek, XIX. eta XX. mendeetan zehar, ikaste txe 
publiko estatalen eta ikaste txe pribatu erlijiosoen baitan sendotu duten bitariko ereduan, 
ikastola mugimenduak hirugarren espazio bat asmatu du, euskaldun hezkun tza eleaniztuna-
ren alorrean, noski, baina hezkun tzaren eta hizkun tzen muga soilak gaindi tzen dituena eta 
«gertaera sozial osoa» bihurtu dena.

Hitz	gakoak: ikastola, hezkun tza, berrikun tza, eleaniztasuna

Hablar del movimiento de las Ikastolas es referirse a un modelo especial de acción esco-
lar. Un modelo que creó el mundo euskal tzale para sus hijos y para su entorno social, el cual 
profundiza en un sistema propio de educación y transformación social.

Los sistemas educativos franceses y españoles crearon durante los siglos XIX y XX un 
modelo dual: por un lado los colegios públicos estatales, y por el otro, colegios privados de 
carácter religioso. El movimiento de las Ikastolas genera un tercer espacio en el campo de la 
educación euskaldun multilingüe. Este modelo supera el ámbito educativo para convertirse 
en un fenómeno sociológico.

Palabras	clave: ikastola, educación, innovación, plurilingüismo

Parler du mouvement des Ikastolas c’est se référer à un modèle particulier d’enseigne-
ment. Un modèle créé par le monde euskal tzale pour ses enfants et pour son environnement 
social qui s’appuie sur un système propre d’éducation et de transformation sociale.

Les systèmes éducatifs français et espagnols créèrent au XIXe et au XXe siècle un modèle 
double : d’un côté les collèges publics d’état et d’un autre les collèges privés religieux. Le 
mouvement des Ikastolas crée un troisième espace dans le domaine de l’éducation euskaldun 
plurilingue. Ce modèle dépasse le domaine éducatif pour devenir un phénomène sociologique.

Mots-clés: ikastola, éducation, nouveauté, plurilinguisme.

Speaking about the Ikastola [Basque-medium school] movement means, above all, deal-
ing with a special model of school activity in education, in other words, taking an in-depth 
look at its own model of educational and social innovation that supporters of the Basque 
language created and built around them for their children and for the society close to them.

Throughout the 19th and 20th centuries, within the dual model comprising state public schools 
and private schools run by religious orders that was consolidated by the education systems of 
Spain and France, the Ikastola movement carved out a third space for i tself in the sphere of 
multilingual, Basque-speaking education, of course. However, its education model goes beyond 
the confines of education and languages alone to become «a complete social phenomenon».

Key	Words: Ikastola [Basque-medium school], education, innovation, multilingualism.
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Ikastolen berri emateak bide ematen du, edonolako hezkun tza-
erakundeaz jarduterakoan bezala, eskola-ekin tzaren eta hezkun tza-ereduen 
alorrera zuzen tzeko aukera. Ikastola bakoi tza eta ikastola mugimendua, or-
dea, eskola-ekin tzaren eremuan erabateko berrikun tza den zerbaiten asma-
tzaile eta ingeniari dira, 1960. hamarkadaren urteetatik gaurdaino dira 
hezkun tza-berrikun tzaren eta gizarte-berrikun tzaren adibide paradigmatikoa 
(M. Masa 2010). Honen ondorioz, «ikastola» fenomenoak eskola hezkun-
tza-erakunde eta gizarte-erakunde tzat har tzeko bide ematen du, honi 
buruzko hausnarketa egitera eramaten du eta, ezinbestez, eskola bera da-
goen hezkun tza-sistemari eta gizarte-inguruneari buruz jardutera ere bai.

Horregatik, ikastolen eskola-ekin tza garaikidea ulertu behar da berau 
baldin tza tzen duen testuinguru legal, sozial eta historikoa kontuan izanez, 
batetik, eta ikastola osa tzen duen hezkun tza-komunitateak berak bere 
buruaren jabe izateko duen autodeterminazioa, bestetik. Legeriak hainbat 
arau ezar tzen ditu eskola-ekin tzaren fun tzionamendua eremu guztietan 
baldin tza tzearren (curriculuma, pedagogia, ekonomia, finan tzazioa, 
irakaskun tzaren eraketa, lan harremanak eta abar), eskola bakoi tzaren 
hezkun tza-komunitateak pen tsa tzen duena edo nahi duena kontuan hartu 
gabe. Gizartearen dinamikak ere, norbanakoek zein taldeek adierazten di-
tuzten ideien eta desioen bidez eragiten du, gogo horiek eskola-ekin tzak 
beteko dituela i txaro baitu. Halaber, koiuntura eta abagune historikoek 
interesak eta lehentasunak sor tzen dituzte herrietan eta nazioetan, eta ho-
riek aldez aurretik ezarritako helmuga baterantz gida tzen dute eskola.

Hezkun	tza-ereduak	eta	Euskal	Herria

Mendebaldean egun bizirik den eskola-erakundea lekutu behar da, fun-
tsean, XIX. mendean abian jarri eta gaurdaino garatu izan diren hezkun tza-
sistemen baitan, hau da, estatu moderno eta garaikideen sorrerari eta gor-
puzteari estuki lotuta beren diseinua, jatorria eta arau tzea izan duten 
hezkun tza-sistemetan.

XX. mendeko estatuetan gaur ezagunak diren sistema horiek eraiki tzeko 
eta sendo tzeko prozesuak bi eskola-antolaketa mota edo makro-eredu na-



1426 etxeZArretA Alberdi, j. i.: Ikastolak, berrikuntzaren eredu

Euskera. 2010, 55, 3. 1423-1436. Bilbo
issn 0210-1564

gusi bereizi egin ditu: estatua jabe duen eredu estAtAlA eta udal boterea-
ren inguruan gorpuzturiko udAl ereduA.

Makro-ereduotatik hedatuena lehena da, estatala, alegia, eta bere ezauga-
rri nagusia zera da estatu hauen hezkun tza-politika botere publikoak, de-
mokratikoa izan ala izan ez, ezar tzen duela eta, gizartearen gehiengoarekin bat 
egiten edo bat egiten ez duten interesen arabera, «bere» hezkun tza-sistemaren 
helburuak eta tresnak lege nagusiez erabaki tzen dituela, eta hau egiten du 
horren arau eta agindu zorro tzen bidez, eskola bera botere publikoaren eta 
bere gidarien intereserako objektu eta lanabes bilaka tzen duela.

Hezkun tza-politika mota hau eta bere antolamendua, hots hezkun tza-
sistema, oso ezaguna da Euskal Herrian eta honen gure ingurumarian: ere-
du fran tziarra da, Espainiako zein Fran tziako estatuetan azken bi mendee-
tan ia aldaketarik gabe iraun duena, estatu horietako botere publikoaren 
erregimen politikoa bat ala beste izanik ere, monarkiko, inperial, errepu-
blikar, diktatorial, faxista edo konstituzionalista gorabehera. Hezkun tza-
sistema mota honek eredu	zentralista	estatala sortu du, udalaren eredu 
autonomo anglosaxoitik nabarmen bereizita.

Elizaren presen tzia indar tsua duten estatuen botere publikoak bere 
hezkun tza-sistema doitu egin du bere baitan erakunde erlijioso kristauei 
tokia egiteko, eta, horrela, makro-eredu zentralista estatala, aldi berean, 
hezkun tzaren eskola-ekin tza antola tzeko bi ereduen inguruan egitura tzen 
joan izan da:

–  Alde batetik, estatuaren botere publikoen erabakien zerbi tzura dagoen	
eskola	publikoaren	eredua, estatuaren jabe tzakoa, gastu guztiak au-
rrekontu publikoen bidez finan tzatua, eta fun tzionario publikoek ku-
deatua.

–  Beste eredu bat da fran tziar eta espainiar estatuetan erabat garatuta 
dagoen	eskola	erlijiosoa, berezko ezaugarriak dituena. Eskola-eredu 
hau estatuak gu txi-gehiago kontrolatuta dago araudi bidezko esku har-
tzeari esker, eliz erakunderen baten (apezpiku eta ar tzapezpikuen edo 
kongregazio erlijiosoen) jabe tzakoa da, berezko fun tsek zein funts pu-
blikoek finan tzatuta dago, eta, kasurik gehienetan, erakunde erlijioso 
baten agindura dauden per tsonek kudea tzen dute.
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Bigarren Mundu Gerraren ondotik eraiki zen Europan ekonomiaren ga-
rapen azkarrak beste gizarte berri baten eraketa ekarri zuen, baloreen al-
daketa, eta gizarte mailako kon tzien tzia zibilago baten jabe izatea, adminis-
trazio estatalarekiko eta Elizaren erakundeekiko independente zen sen hori, 
besteak beste, 1960ko hamarkadako urteetan islatu ziren, oso modu desber-
dinetan, kultur eta elkargo agerpen berrien bidez mendebaldeko Europa 
osoan zehar. Euskal Herrian ere, ekonomiaren, gizartearen, kulturaren eta 
politikaren testuinguru historiko oso berezian, seinalatu diren 1960 ingu-
ruko urte haietan, Pirinioetako Iparraldeko zein Hegoaldeko euskal gizar-
tearen sektore baten baitan eklosioa gertatu zen, berez, bat-batean sortu ez 
zena, noski. Mugimendu indar-berri tzaile horretan eragin zuten aldaerak 
asko eta askotarikoak izan ziren, eta harekin batera, haren osagai esangura-
tsua izanez, ikastolak sortu ziren, euskararen herritarrek hezkun tzaren 
eskola-ekin tzan beren ideia eta i txaropenak gauza tzeko modu batek akuila-
tuta sortu eta garatu bai tziren, hain zuzen.

Eredu	berria:	ikastolak

Gurasoek, hezkun tza-profesionalek eta norbanakoek edo erakunde 
lagun tzaileek euskal lurraldeetan osatutako mugimendu zibilak posible egin 
zuen, aldez aurretiko diseinurik gabe, eskola-ekin tzaren eredu berria 
eraiki tze komunitarioa, ikastola mugimendua, alegia, eredu klasikoetatik 
(estatuaren eskola publikoa eta Elizaren eskola erlijiosoa) nabarmen berei-
zia zena, eta bere ezaugarri nagusi tzat hezkun tza-prozesuaren kon tzepzio 
holistikoa zuela.

Ikastolak zer dira benetan? Fenomeno berezi honi buruz egin nahi den 
hurbilpen orok galdera horri eman beharko lioke eran tzuna. Eta behin da-
tuak esku artean edukita, orduan eztabaida liteke eredu berri baten parean 
aurkitu den ala ez.

Gaurdaino bildu diren datuei dagokienez, ikastolei buruz egindako iker-
keta lanen emai tza kopurua murri tza da, nahiz eta hezkun tza- eta gizarte-
mugimendu honen alderdi ba tzuei buruzko argitalpenak gero eta ugaria-
goak direla suma daitekeen. Aipagarri dira, esaterako, ondoko egileon 
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lanak: G. Arrien, I. Fernández,, J. A txa, I. Lopez-Goñi, X. Garagorri, I. 
Lekuona, L. Erriondo, X. Isasi … Baita ikastola mugimenduaren beraren 
profesionalek ikerketa-ekin tzaz eta lankide tzaz egin dituzten lan eta argital-
pen asko (Ikastolen hizkuntz proiektua, Euskal curriculuma, eta abar) eta 
artikulu, liburu eta beste argitalpen mul tzorik ere aipagarria da, ikastoleta-
tik harago joan arren ikastolei atal bereziak eskaini dizkietenekin batera.

Informazio iturri hauek ikastolen bilakaerari buruzko azterlan sakonago 
eta xehetuagoa abia tzeko datu-basea eskaini izan dute, gizarte- eta hezkun-
tza-mugimendu honen izaera erabakigarrienari buruz egiteke dagoen lana, 
hots, ekin tzarena. T. Luckmannek dioenez, «gizakiek jardungo ez balute, ez 
ziren existituko gizabanako gisa, eta ez zuten iraungo espezie gisa. Ekin tzak 
ez du beti historia egiten, baina gizartea «egin» egiten du. Ekin tza ekoizpena 
da, ugalketa eta komunikazioa; ekin tzak boterea ematen du, eta botereari 
kontrajar tzen zaio; ezbairik gabe, ekin tza da gizakiaren izaera sozialaren fun-
tsezko adierazpena». Behar beharrezkoa zen, beraz, ikastolen hastapeneko 
ida tzizko iturriekin batera, ikastolek berrogeita hamar urteotan zehar (1960-
2010) egin duten ibilbideari buruzko gertaerarik esangura tsuenei buruzko 
datuetara jo tzea eta araka tzea, eta jakina! ekin tza horretan, gizarte- eta 
hezkun tza-ekin tza horretan, lekuko eta eragile izan direnen istorioak jaso-
tzea eta batera bil tzea. Hartara, «Ikastola mugimendua. Dabilen herria. 
Ikastola eredua 1960-2010» lanak ikastolen historia sozial horren lehen 
urra tsa egin nahi izan du.

Argitalpen honek ikastolen gizarte-ekin tzaren osagai diren elementu ge-
hienak har tzen ditu, ikastolak ekin tza baitira, ekin tza soziala, erkide-ekin-
tza, gizarte-errealitatea eragiten duen ekin tza partekatua, ikastola bakoi-
tzarena eta ikastola talde osoarena gorpuzten dituen ekin tza, bai ikastola 
mugimenduaren baitan, bai beste gizarte- eta hezkun tza-eragileekin proiek-
tu berriak planteatu eta sostenga tzea ahalbide tzen duen ekin tza.

Baina, gainera, ikastolek ez dute bakarrik gizarte-errealitatea sor tzen he-
men eta orain, baizik eta ekin tza hori etorria da, ikastola horietako aurreko 
eragileek ekarria, alegia, iragan hurbilean ekin tza horren subjektu ziren 
haien ikuspegi eta gogoekin batera, eta, beraz, denboran zehar, gizarte-bizi-
tza horri jarraipena ematen diote. Hori da «habitusa» (P. Bourdieu): «Gaur 
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ere irauten duen iragana, eta etorkizunean irauteko joera daukana bere 
prin tzipioen arabera eraikitako praktiketan eguneratuz: Barne legea da, eta 
lege honen bidez menderaezinak diren kanpoko beharren araua etengabe 
aplika tzen zaie koiunturaren her tsidura berehalakoei …». Modu zeha-
tzagoaz adierazita (J. Gimeno): «Egile kolektiboa duen orden inper tsonal 
bat bezalakoa da. Erakunde bat da, etorkizuneko ekin tzak zuzendu eta arau-
tzeko gaitasuna duen praktiken ondorioa, non jomuga jakin ba tzuen lorpe-
na ahalbide tzen duen, habitus hori bere egiten duen norbanakoa horretara 
propio jarri gabe».

2006-07 eta 2007-08 ikasturteetan zehar eginiko gogoeta, proposamen, 
eztabaida, zuzenketa eta balorazioen ostean, 2009ko urtarrilaren 24an, Ikas-
tolen VI Ba tzarrak «Ikastolak, orain eta gero» izenburu zuen txostena one-
tsi zuen. Txosten horrek lau atal zituen, elkarri modu estuan lotuak: Ikas-
tola 2020, Ikastolen oinarrizko curriculum komuna, Antolaketa kolektiboa 
eta II. Plan Integrala. Lau ataletarik lehenak, Ikastola 2020 deituak, IKAS-
TOLA eredua xeha tzen zuen, 2020 urteko eszenatokiari begira. Bertan, 
gaurdaino garatutako IKASTOLA ereduaren osagai nagusiak sartu ziren, 
eredu hori hobe tzeko edota osa tzeko beste osagai ba tzuekin batera. Propo-
samen one tsiak, beraz, eginkizun izaera du, 2020 urterako buru tzekoa, eta 
ikastola bakoi tzak bere eguneroko jardunean bete tzeko konpromisoa hartu 
du, ikastolen kolektiboak konpromisoa hartu duen bezalaxe: Ikastolen oi-
narriko curriculum komun one tsian, antolaketa kolektibo one tsian, eta 
plan estrategiko kolektibo one tsian (II. Plan Integrala).

Ikastolen VI Ba tzarrak hartutako erabakiek ikastola mugimenduaren 
ekin tza kolektiboaren eta beren berrikun tza-ereduaren gradua tzea goratu 
egin dute, izan dituen aurrekarien ostean: I Plan Integrala (2002-07), 
1996ko Pedagogi Plan Nazionala, 1992ko ekin tza-plana eta 1990ean one-
tsiriko Euskal Eskola diseinua.

Ekin tza kolektibo jarraituotan zehar, erakunde orok dituen lau prozesu 
gil tzarriak instituzionalizatu dira: (1) izaera formula tzea (IKASTOLA ere-
duaren oinarri den hezkun tza-proiektu komuna); (2) garatu behar diren 
estrategiak eta lanak proiekta tzea eta planifika tzea (I+G+B, ikas materia-
len sor tzea eta edizioa, profesionalen, gurasoen eta artezkarien prestakun-
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tza, gobernu- eta fun tzionamendu-egitura, barne- eta kanpo-komunikazioa, 
hezkun tza eta kultura alorretako eragile eta erakundeekiko harreman sarea, 
eta uniber tsitatearekiko, administrazio publikoarekiko … harremanak ere 
bai; (3) proiektu eta lan planifikatuen kudeaketari buruzko gauza tzea eta 
kontrola; eta (4) egindako ebaluazioaren araberako hobekun tza.

Hau guztia, beraz, P.L. Bergerrek eta T. Luckmannek dei tzen duten «ins-
tituzionalizazioa» da, kolektibo baten tzat garran tzia daukan edonolako 
jokabide-eremuetan gerta tzen dena, eta «habitus» horretatik baino harago 
doana, ohituren bidez gauzatutako errealitate soziala delako. Baiezta daite-
ke ikastolek gero eta hezkun tza-jarduera kolektibo eta objektibo sendoa-
goak praktika tzen dituztela hain zuzen ere instituzio gisa egitura tzeko egin-
dako bideagatik.

Beste aldetik, ikastolek azken hiru hamarkadetan zehar Espainiako eta 
Fran tziako hezkun tza-sistemek Euskal Herrian jan tzi dituzten ezaugarriak 
era nabarmenean baldin tzatu dituzte, ikastolek beren ingurumarian 
hainbeste jardun baitute eta jarduten baitute, aldez edo moldez, beren izate 
hu tsak gizarteari eragin baitio. Hara zehazki esanda zertan:

–  Ikastolek, sor tze beretik, euskarazko hezkun tzaren eskola-ekin tzaren 
asma tzaile dira eta, ondorioz, hezkun tzarako I+G+B eragile-ai tzindari 
dira, Euskal Herrian hezkun tza-praktika berri tzaileen garapenari dago-
kionez: curriculum ez ofiziala, metodologia alternatiboa, generoen 
hezkun tza partekatua, eskolara tze goiztiarra, espazio-gelaren antolake-
ta berria, irakasle, ikasle eta gurasoen eginkizun berriak, familia eta 
profesionalen arteko komunikazio hartu-eman berria … Praktika 
hauek ikastolen kolektiboan maila handiko gorpuztea lortu dute ikas 
materialen edizio propioaren bidez, prestakun tza-plan berariazkoen bi-
dez, ikerkun tzaren bidez eta proiektuen bidez (euskal curriculuma, ele-
aniztasuna, IKT, ebaluazioa eta abar), dena «ikastola» ereduaren ikus-
pegitik, eta eraku tsi dute kalitatezko hezkun tza euskalduna posiblea 
zela, egun badela, eta etorkizuna bera dela.

–  Ikastolak, halaber, eta jaio zirenetik, titulartasun sozialeko hezkun tza-
komunitateen sor tzaile ai tzindariak dira Euskal Herrian; ikaste txe 
bakoi tzean autonomia handia dute, familiek, profesionalek eta 
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kolabora tzaileek molde kooperatiboaz kudea tzen dituzte, eta erakunde 
kolektibo batean bilduta daude (hasieran Ikastola Ba tzordean, gero fe-
derazioetan eta ikastolen konfederazioan, gaur egun balia tzen duten 
europar kooperatiba elkartera heldu arte). Elkarte zibil mota hauek 
gehienak kooperatibak dira, molde bereziko «titulartasun soziala» gor-
puztu duten kooperatibak, ez baitira «ugazaba iraunkor» ba tzuen jabe-
tza, baizik hezkun tza-komunitatea une bakoi tzean osa tzen duten sub-
jektu aktiboen ondarea; eta horiek, era berean, ikastola bakoi tzaren eta 
kolektiboaren ondasuna uzten diete ondorengoei. Azken finean, ikas-
tolek berezko egoera edo izate juridikoa dute, publikoaren eta pribatua-
ren tartekoa (F. E txeberria).

–  Ikastolak, era berean, eta eratu zirenetik, ai tzindariak dira Euskal He-
rrian eskola eta gizarte inguruaren arteko elkarrekin tzan (curriculuma-
ren garapena ikaste txetik kanpo, helduen tzako euskara klaseak eskai-
niz, euskal liburu, disko, kultura, kanta eta kirol aste, azoka eta 
jaialdiak…), norbere herriko edo lurralde zabalagoko talde eta gizarte- 
eta kultur mugimenduekin batera. Hasierako ekin tza hauek kultur eta 
aisialdiko eskain tza handien maila eskuratu dute, eta gaur egun gizar-
tean oso zabalduta daude.

–  Neurri berean, ikastolak, sortu zirenetik, ai tzindariak dira Euskal He-
rrian herritar finan tzazioa praktikan jar tzen (bonoak, zozketak, ikuski-
zunak…), elkarri lagun tzeko finan tzazioa gara tzen (elkartasun ku txa), 
eta zerbi tzu publikoaren izaera eta ondorioz bere finan tzazio publikoa 
juridikoki normaliza tzeko formulak bila tzen.

Euskal gizartearen zati handi batek, oro har, eta eskola tzeko adinean 
dauden seme-alaben familiek, bereziki, lan hori one tsi zuten, eta horrek 
eragin zuen, ikastolak sortu eta aurreneko urteetatik hasita, estatuen ad-
ministrazioek eta eliza agintariek egokitu behar izatea eskola publiko es-
tatalaren eta Elizaren eskola erlijiosoaren ereduen eskain tzak. 1970eko 
hamarkadaren amaieran eta 1980ko hamarkadaren hasieran gizarteak 
presioa areagotu egin zuen estatuko agintarien gainean (ondoren Gas teiz-
ko eta Iruñeko agintari autonomikoengan), ikastolak Euskal Herriko lu-
rralde ia guztietan zeudelako eta haien ikasle kopurua handi tzea eta ikas-
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tola ugal tzea etengabe hazten ari zirelako. Ondorioz, Pirinioetako bi 
isuri-aldeetako estatuen eskoletan euskara sartu zen eta eredu elebidunak 
sortu ziren.

Gizartearen presioarekin batera, 1980ko hamarkadan suertatu zen jaio tze 
tasa txikia erabakigarria izan zen Administrazio publikoek bizkor zezaten 
irakaskun tza publikoaren euskaldun tzea mar txan jar tzea. 1980ko urte ho-
rietan guztietan eragin duten aldagai nagusiak hauek izan dira: Eskolen 
arteko lehia, matrikulazioengatik; hezkun tza eskain tzen legitimazio soziala; 
estatuaren sare publikoan gastu publiko jasangarri eta zuzenari eustea, ikas-
tolen hazkundea kontrolatu edo estatuaren eredu publikoan integra tzeko 
premiaren aurrean; hezkun tza-sistema bakoi tzeko agintarien (Fran tziako 
eta Espainiako gobernuaren eta, azken honen barruan, Nafarroako gober-
nuaren edo Eusko Jaurlari tzaren) borondate politikoa (euskararen eta bere 
irakaskun tzaren estatus juridikoa). Ondorioz, Euskal Herriko lurralde 
bakoi tzean errealitate ezberdina gauzatu da.

Testuinguru honetan, ikastolek eu tsi egin diote kalitatearen erreferen-
tzialtasunari administrazio-lurralde guztietan (gaur egun are nabarmenago 
arlo pedagogikoetan eta antolakun tzan), baina, era berean, kuantitatibo-
ki zenbakia gu txitu egin da 1980ko hamarkadaren lehen urteetako 
publifika tze edo fusioen ondorioz (Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako baila-
ra eta eskualde askotan eta, gu txiago bada ere, Bizkaian), eta 1993ko 
publifika tzearen ondorioz (EAEko lurralde guztietan). Botere publikoak 
eskola mapa kontrola tzeko (EAJ-PSE-EEren arteko 1992ko hi tzarmen 
politiko-eskolarrean nabarmendu zena), eta ikastolak lurralde gehiagota-
ra eta derrigorrezko eta derrigorrezkoen ondoko maila guztietara zabal-
tzeko interesen arteko ten tsio hau bizirik dago oraindik bi estatuetan, 
Fran tziako eta Espainiako estatuetan, eta azken honen barruan Nafa-
rroako foru administrazioaren lurraldean eta euskal autonomiaren admi-
nistrazioan. Ikastolek gorpuztu egin duten proiektua, «utopia praktikoa» 
(Luckmann), eredu alternatiboa, berri tzailea, erregimen frankistak (1936-
1977) oztopatu zuen, hainbatetan galarazi, baina Fran tziako eta Espai-
niako gaur egungo konstituzio erregimen gu txi asko deszentralizatuek ere, 
autogobernu politikorako gaitasun handiagoa edo txikiagoa gorabehera, 
eragozten jarrai tzen dute.
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Ikastolek beste eskola-ereduetan (eredu publiko estatalean eta Elizaren 
eredu erlijiosoan) izan duten eragin kualitatiboari dagokionez, eta jada ai-
patuak izan diren alderdiez gainera (euskara irakaskun tzan sar tzea eta ikas/
irakaskun tza prozesuaren baitako berrikun tza pedagogikoen fun tsezko al-
derdiak), nabarmendu behar dira ikastolek etengabe aurkezten dituzten 
berrikun tzak, esate baterako hizkuntz proiektuarekin lotuak (eleaniztasuna, 
ingelesaren irakaskun tza goiztiarra barne); IKT delakoen sar tzea ikaste-
txearen jarduera guztietan; edo ikastolek argitaratutako curriculumerako 
materialen erabilera beste bi eskola-ereduetan; etengabeko prestakun tzaren 
planak eta gradu ondoko planak; herritar ekitaldien antolaketa, sustapen 
kanpainak edo euskara ikaste txe barruan eta kanpoan erabil tzeko ze-
harkako edo curriculum barruko proiektuak mar txan jar tzea, esaterako ber-
tsolari tza, euskal pilota, udalekuak, barnetegi bereziak… ahaztu gabe euskal 
eskola helburu estrategiko tzat duten materialen ekoizpen zabala, edo 
uniber tsitateekin, I+G+B taldeekin, argitale txe taldeekin, prestakun tza-
enpresekin, gizarte-mugimenduekin eta bestelako eskola-erakundeekin 
elkar lanerako proiektu ugari.

Honaino iri tsita, berriro heldu beharko li tzaioke, beraz, goian aipatu den 
galderari: ikastolena, hezkun tza-eredu berria da, bai ala ez? Hezkun tza-
ereduaren definizioa ain tzat har tzen baldin bada (G. Garrido), hain zuzen, 
«hezkun tza-helburu baten inguruan programatu diren eta sistematizatu di-
ren ekin tzen mul tzo egituratua da, hainbat baliabideren erabileraren bidez 
lor tzeko asmoa duena, eta fun tsezko osagaien artean gu txienez ondoko 
hauek dituena: zirika tze kritiko eta operatiboa egiteko gaitasuna, eredugarri 
izateko asmoa, egoera ezberdinetako beste kasu ba tzuetan ezar tzeko gaita-
suna, diseinu kontrastatua, tradizio propioarekiko edo egungo egoerarekiko 
izaera polemikoa eta, noski, gizarte- eta kultura- dinamismo dosi nabarme-
na», orduan ez dago zalan tzarik ikastolek hezkun tza-eredu bat eraiki du-
tela, objektiboki bereizia ohiko eskola antolamenduekiko (eskola publiko 
estataletik eta Elizaren eskola erlijiosotik).

Ikastolak, hezkun tza-eredu berezia direla Hezkun tza arloko adituen la-
netan argudiatu den tesia izan bada ere, hau osatu eta sakondu izan da 
azken boladan Soziologia eremuko iker tzaileen aldetik, eta horren ondorioz 
ikastola ereduaren marko kon tzeptuala aberasten ari da. Honen azken le-
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kukoetakoa, M. Masa (2010) iker tzaileak ikastolei buruz egin duen kasu-
azterketa da. Aditu honek dioenez, ikastola mugimendua adibide dira 
gizarte-berrikun tzan, adibide paradigmatikoa, honako bost arrazoi hauen-
gatik: 1) Gizartean eta herritar jendearen artetik sortu direlako, 2) Hezkun-
tzan, eskola-bizi tzan eta gizartean ordura arte ez zegoen esanahi berri asma-
tua eransten diotelako euskarari, 3) Egitura politikoak eta sozialak bete tzen 
ez zituen gizarte-eskaera baten eran tzun herritarra direlako, 4) Hezkun tza-
jardueran, gizarte-ekin tzaren zioak, egitasmoak eta balioak plantea tzen eta 
gauza tzen dituztelako, eta 5) bereziki, guztiz berri tzailea den heinean, pu-
bliko eta pribatuaren arteko bereizketaren aurrean hirugarren formula osa-
tzen dutelako, publikoa, pribatua eta gizarte/herritarra den hirutasun ba-
tean oinarri tzen den eredua, horrenbestez. Finean, hezkun tzaren 
eskola-ekin tza egiteko hirugarren espazio bat, eskola-ekin tza hori uler tzeko 
eta praktika tzeko eredu berri bat.
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