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IKASLE BEZALA, NAHI AL 
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Gida honen helburu xumea bide honetan 
laguntzea da, zure inguruan lankidetzako 
ekosistema bat bultzatuz. 
 
Horrela, dokumentu hau bidaiaren hasiera 
besterik ez dela ulertuta, gurekin harremanetan 
jartzera gonbidatzen zaitugu, mundu justuago 
eta ekitatiboa baten bidean elkarrekin joateko. 
 
Jar zaitez gurekin harremanetan eta gehitu zure 
lana zigilu hau daramaten beste lan batzuekin 
batera: 
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NOR GARA?
UKS pertsona ezberdinez osatua dagoen sare bat bezala ulertzen 
da. Pertsona horiek garapen GKEetako pertsonez osatua dago, baita 
gizarte mugimenduetako pertsonez eta EHUko ikasle, irakasle eta 
ikertzaileez ere; unibertsitate eraldatzaile baten alde apustu egiten du 
justizia sozialarekin, jasangarritasunarekin, gaitasunen garapenarekin, 
elkartasunarekin erlazionatutako baloreekin eta jarrerekin, giza 
eskubideekin eta genero berdintasunarekin konprometitutako 
proposamenak artikulatzeko.

Duela 5 urte baino gehiago hasi genuen prozesu honetan, unibertsitate 
publikoek egungo sistema ekonomikoari begira duten etorkizunaren 
inguruan egon gara hausnartzen, merkantilizazioak eta meritokraziak 
markatua goi mailako hezkuntza orientatzen duten ardatz bezala, eta, 
horren aurrean, bere gizarte rola eta funtzioa sendotzearen eta balioan 
jartzearen aldeko apustu egiten dugu. Eraikuntza kolektiboa aldaketa 
prozesuak sustatzeko printzipio bat dela uste dugu.

Jarraian aurkezten den gidak, hain zuzen ere, jarduera partekatu bateko 
ikaskuntzak jasotzen ditu, Gradu Amaierako Lanak (aurrerantzean 
GRAL) edo Master Amaierako Lanak (aurrerantzean MAL) hizpide 
bezala hartuta, hauek eskaintzen dituzten aukerak aztertzen ditugu 
akademikoa den tramite batetik gizarte eraldaketarako tresna batera 
pasatzeko.

ZERGATIK GIDA HAU?
Dokumentu honen helburua gida bat izatea da, GRAL edo MAL 
bat burutzeko proposamenak biltzen dituena, gizarte eraldaketaren 
eremuan. Horretarako azken urteetan zehar UKSn (Unibertsitate 
Kritiko Sarea) burututako lanaren ekarpenak modu laburrean jasotzen 
saiatu gara; nola lor daitekeen hauek tresna eraldatzaile batean 
bihurtzea, ikasleek euren ibilbide-akademikoan burutzen duten lanaren 
ildo horretan. Hausnarketa prozesu honetan parte hartu dute Euskal 
Herriko Unibertsitateko barne eragileak (aurrerantzean UPV/EHU) 
(irakasleak eta ikasleak) eta kanpo eragileak, egunerokotasunean 
Unibertsitatearekin elkarrekintza gauzatzen dutenak, beraien gizarte 
funtzioa sendotzeko helburuarekin; edo beste eragile komunitario 
interesdunak, GRAL/MAL lan horiek euren laneko eremuan intzidentzia 
gehiago izan dezaten (garapeneko GKE, gizarte mugimenduak, 
sindikatuak, etab.). Modu puntual eta zehatz batean Eraldaketarako 
Hezkuntzaren eremuan ospe handia duten pertsonen lankidetza izan 
da, bai Estatu mailakoak bai nazioartekoak (Alejandra Boni, Vicente 
Manzano edo Oscar Jara, besteak beste). Azkenik, ildo edo bide honetan 
modu paraleloan lan egiten ari direnen ekarpenak nabarmendu nahi 
ditugu, horien artean: Berrikuntzaren, Gizarte Konpromisoaren eta 
Kulturgintzaren arloko Errektoreordetza; UPV/EHUko Zuzenbide 
Fakultateko Klinika Juridikoa; Economistas sin Fronteras; Emaús 
Gizarte Fundazioa; Joxemi Zumalabe Fundazioa; HEGOA, Nazioarteko 
Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua edo Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza bere unibertsitateko atalean. Batzuen eta besteen 
ekarpenek, baterakoak direnak baina baita aniztasunean ere, geroz eta 
erdirago dauden lan hauen gizarte funtzioa iradokitzeko balio izango 
dute.

Gizarte Eraldaketaren terminoetan, UPV/EHU Garapen Jasangarrirako 
Helburuekin (aurrerantzean GJH) lerrokatua dago, Agenda 2030 
barruan daudenak eta Nazio Batuen nazioarteko sistema bidez sortuak. 
Agenda hau garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren eremuan 
aurrerapen esanguratsua dela eta GJHek ere gizadiaren ongizateari 
ekarpenak egiteko bertute garrantzitsuak dituztela kontuan hartuta, 
UKSren ikuspegitik, pobretzearen, desberdinkeriaren, edo  gure 
gizartean irauten duten eta pertsona eta izaki bizidun guztientzat 
bizigarriagoa den etorkizun batetik urruntzen gaituzten menderatze 
modu ezberdinen, egiturazko zergatiak modu zorrotzagoan ezbaian 
jartzen dituzten beste ikuspegi batzuetatik aberastuak izan daitezkeela 
uste dugu (ikus Hidalgo, García, Cubillo eta Medina, 2019; Goycolea 
eta Megías, 2017).



Gizarte eraldaketa GJHen gerizpera mugatzea, Garces-ek (2019) 
ilustrazioa eta ezagutza destilatua deitzen duen hori ekoizteko 
(erreproduzitzeko) arrisku bat izan daitekeela uste dugu: higienizatua 
eta hutsean ontziratua, saldua izateko prest; ZERO proposamen bat, 
bertan jakintzek ez dute balio izango arazoaren muina aztertzeko eta 
ikustera emateko, ez jantziagoak, ez jakintsuagoak, ez sentiberagoak, 
ezta berdinagoak egiteko ere. Aitzitik, desberdinkeria eta menderatzea, 
besteak beste, ekoizten duen sistema zalantzan ez jartzea balio dezake, 
guretzat, gizarteentzat eta planeta osoarentzat jasangaitzak diren 
ekoizpena eta kontsumoaz arreta GRALtzeko eta ezkutatzeko.

Horrez gain, azken hamarkadetan unibertsitateek Unibertsitatea-
Gizartea binomioa barneratu duten arren, gizartea kontzeptua eredu 
hegemoniko kapitalisaten interesen araberako merkataritza-logika eta 
logika funtzional batek bereganatu duela uste dugu (Hyatt, Shear eta 
Wright, 2015). Kontzeptu horien bidez enpresa-logikak unibertsitate 
publikoetan barneratzen joan dira, eta, horrekin batera, ikasgeletan 
irakasten diren edukiak edo sustatu behar diren ikerketa lerroak 
definitzen joan dira. Horren ondorioz, hainbat egilek hauteman dute 
unibertsitateak geroz eta urrunago daudela, kokatuta dauden gizarte-
egitura eta komunitateen behar horietatik (ikus Blum eta Ullman, 2014; 
Fernández Liria, García eta GRALindo, 2017; Slaughter eta Leslie, 1997).

Ondorioz, UKSren ikuspegitik eraldatzailea definizioan ez dira 
barneratzen proposamen horiek, berrikuntza kontzeptuaren baitan, 
aberastasuna sektore pribatuan zentratzen jarraitzen duen hazkunde 
ekonomiko bat sustatzera bideratuta daudenak, desberdinkeria ekoizten 
duten egitura hegemonikoak zalantzan jarri gabe. Jakin badakigu, 
eraldatzailea kontzeptuak aukera zabal bat izan dezakela. Baina, hala 
ere, proposamen honetan, eraldatzaileaz ulertu behar den horren izaera 
publikoa muga garbi bat da, kontzeptua hustutzea saihestu nahi duena 
eta giza eskubideekin eta bizitze onarekin duen bere konpromisoarekin 
zerikusia duena sendotu nahi duena, gure bidea zuzenduko duen 
iparrorratza edo argia bezala. Ikuspegi epistemologiko eta ideologiko 
trans-garapeneko eta trans-moderno batetik, bizitze ona emantzipazioko 
proposamen politiko anitz bat bezala ulertzen da, gizartearen ongizatea 
bilatzen duena norberarekin (identitatea), gizartearekin (berdintasuna) 
eta naturarekin (jasangarritasuna) armonian dagoen bizitza baten 
lorpenaren bitartez (Hidalgo-Capitán eta Cubillo-Guevara, 2016).

Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza bezala ulertzen dugu subjektu 
kritikoak eta ezagutzak sortzen dituena, desberdinkeria eraikitzen, 
iraunarazten, mantentzen eta ekoizten duten menderatze egiturak edo 
mekanismo arinak (edo batzuetan ez hainbeste) ikustera emateko eta 
desegiteko edo inbertitzeko gai direnak. Horrela, apustu egiten dugu 
gure unibertsitateetan ekoiztuko den irakaskuntza eta ikerketa ikuspegi 
askatzaile batean euskarritzea (Dussel, 1998), pertsonak eta taldeak 
ahalduntzen dituena, bizitzea tokatzen zaigun mendeko erronken 
aurrean erantzuteko ezagutza bat modu kolektiboan eraikitzeko. 
Ezagutza partekatu eta hausnartu bat sortzearen aldeko apustu egiten 
dugu, ordena soziala eta ekonomikoa salatzen dituena, geroz eta modu 
bortitzagoan, gehiengo nagusiak alde batera utzi eta egungo ereduari 
alternatibak eskaintzen dituena, guztion ongia eta gizarte ongizatearen 
sustapenean intzidentzia eginez. 

Ildo honetan, uste dugu ikuspegi eraldatzailea duten GRAL edo 
MAL lanek kolektibo ahulenei (gizarte mailan geroz eta gehiago) 
eragiten dieten gizarte larrialdiak erantzuteko gaiak landu beharko 
lituzketela eta egoera hauek gainditzen laguntzen duten jarduera 
esparruetan sakontzera bideratuta egotea. Gizarte larrialdi hauek giza 
baliabideak (lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren belaunaldikoak) 
urratzearekin erlazionatuta daude eta horien alde edo defentsan lan 
egiten duten gizarte erakunde eta mugimenduen jardueren arloa 
osatzen dute, gizarte aldaketa edo eraldaketaren norabide batekin. Era 
berean, ikuspegi eraldatzailea duten GRAL edo MAL lanak burutzea, 
eredu hegemonikoek ohiko moduan ahaztuta izan dituzten gaiak 
aukeratzea esan nahi du, indarkeria instituzionala edo egiturazko beste 
indarkeria batzuk bezala, bertan botere ekonomiko indartsuak egoten 
dira sartuta, baita batzuetan Estatua bera ere. Garrantzitsua iruditzen 
zaigu lan hauek ezagutzaren alde marjinalizatuak ikustera ematea, baita 
hizkuntza gutxituak ere, txertatua dagoen lurraldean testuinguratuz eta 
bertako herritarren beharrei erantzunez, zaintzaren ikuspegi batetik.

Ikuspegi eraldatzailea duen proiektu bat ikertzea, aztertzea edo 
burutzea, hain zuzen ere, ekintza urratzaile bat da, gure gazteen 
(emakumeen) ekimen eta kezka ikertzailean elementu baikorra dela 
uste dugulako. Lanen garapenean sor daitezkeen mugak eta zailtasunak 
kontuan hartuta, jarraian adierazten ditugun ekarpenak ikasleentzat eta 
irakasleentzat lagungarri izatea espero dugu, gauzatzen dituzten lanetan 
hausnarketa hauek barneratzen joateko. Urradurak erabili (Haraway, 
1995) etorkizun hobeago baten bidean leihoetan bihurtzeko.

Ez da nahi, inolaz ere, lan hauek burutzeko zehaztasun zientifikoa hustu 
nahi. Zehaztasun zientifikoa ukaezina den kalitate adierazle bat da, 
babestua izan behar da eta edozein GRAL edo MAL lan eraldatzaileren 
oinarrian egon behar da. Zehaztasun zientifikoak berme eta segurtasuna 
eskaintzen du, egiten dugun horrek gizarte eraldaketarentzat legezko 
intzidentzia bat lortu ahal izateko. Izan ere, hemen proposatzen diren 
gaiak laguntzarako balio izan nahi dute, nolanahi ere, burutzen ditugun 
lan guztiek erantzun nahi dituzten gizarte funtzioak sendotzera. 
Prozesu hau gogotsu jasoa izatea eta prozesu hau erraztea espero dugu, 
zereginean edo jardueran murgiltzen direnentzat. 
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NOLA BARNERATU IKUSPEGI 
ERALDATZAILE BAT NIRE 
GRAL/MAL LANAREN ATAL 
EZBERDINETAN? 

HASTEKO, MARKO TEORIKO EDO GAIAREN 
EGOERA ERALDATZAILE BAT AUKERATU

GRAL/MAL lan eraldatzaile baten marko teorikoak edo gaiaren 
egoerak sarrera bat izan beharko luke, testuinguru historiko eta sozial 
zehatz batean kokatutako lanak gizartean izan dezakeen garrantzia 
justifikatzen duena (Haraway, 1995). Ikuspegi globala bere tokiko 
testuinguruan lur-hartzeko gaitasuna duen ikuspegia. Hasiera edo 
abiapuntu interesgarria izango litzateke landu beharreko egoeraren 
diagnostiko bat burutzea (garapeneko GKEk eta gizarte mugimenduek 
lan egiten duten errealitate ezberdinen diagnostikoak dituzte eta 
interesgarria izango litzateke ezagutza hori kontuan hartzea), ondoren, 
proposatzen diren alternatibak ikusteko eta testuinguru bakoitzean 
justuagoak diren gizarte bati egokitzen zaizkion horiek garatzeko (edo 
berri bat sortzeko).

Garrantzitsua da eraldatu behar den hori zehaztea. Hori horrela, 
aukeratzen diren marko teorikoek landu nahi diren giza eskubideen 
urratzeak ikustera ematen lagundu beharko lukete. Horretarako 
erabili daiteke 1948 urteko Giza Eskubideen Aldarrikapen unibertsala, 
baina baita beste hainbat testu juridiko ere (lurraldeko, erkidegoko, 
estatuko, europar edo nazioarteko testuak), bertan jasotzen dira  
urratuak izan diren hainbat eskubide. Aipatu behar da eskubide hori 
existitzen dela eta hori bermatzen duen arau bat dagoela, bera aipatuz, 
aldarrikapen funtzioa bete dezake testuinguru historiko batean, non 
modu kolektiboan konkistatuak izan diren hainbat eskubide zalantzan 
jartzen diren. Era berean, garrantzitsua da nabarmentzea urratze honen 
mekanismo eta eragile arduradunak: modu argian identifikatu eta 
adierazi zein eskubide izan den urratua eta eskubidea urratzen duten 
(edo urratze hori justifikatzen edo legeztatzen duten) eragileak, egiturak 
edo prozesuak, salatzen ari garen hori ikustera emateko lehenengo 
urratsa da. 



Akademiari eskatutako neutraltasun politiko horren aurrean, 
garrantzitsua iruditzen zaigu posizionamendu politikoa aukeratzen 
diren marko teorikoetan ikusgai egotea, ikerketa lana finkatzen den 
posizionamendu filosofiko-ideologikoak zehatzak eginez. Ziur gaude 
zehaztasun zientifikoa neutraltasunarekin borrokan ez dagoela: 
oinarrizko eskubideak urratzeaz hitz egiten dugunean ezin da eta ezin 
daiteke neutrala izan. Ez dago ikuspegi neutralik: beste gauza bat da 
disimulatu nahi izatea.

Horrez gain, marko teorikoak ikuspegi kritiko batetik hausnartzera 
lagundu beharko luke, existitzen diren ikuspegi anitzak jasoz eta 
guztion aurrean eztabaidatzeko jarriz. Hain zuzen ere, garrantzitsua 
da barneratzea gizarte errealitatea irakurtzeko dauden ikuspegi 
hegemonikoez gain, proposamen periferikoagoak barneratzea, kontra-
hegemonikoak edo tarteetan eraikiak edo herri-jakintzetatik eraikiak. 
Akademia-erreferentziak eta oihartzun-argitalpenak barneratu behar 
dira, baina hauek eztabaidatu egin behar dira eraikitako ezagutzarekin 
gizarte ehunean. Jakintzen ekologiaren ikuspegitik (De Sousa Santos, 
2007, 2009), desiragarria izango litzateke ahots ezberdinak (baita 
ikuspegi feminista eta genero ikuspegitik, geografikoa, etab.) barneratzen 
dituzten marko teoriko anitzak elaboratzea eta hauek ikusgarri egotea 
erabilitako bibliografia-erreferentzietan. Era berean, komenigarria 
litzateke ere, ezarritako ordena legeztatzen duten prozesuak azaltzen 
dituzten teoriak erabiltzea eta hau ulertzean eta eztabaidan jartzen 
laguntzea. Ikuspegi feminista batetik, emakume feministek idatzitako 
testuak modu kontzientean barneratzea defendatzen da eta bere 
genero pertenentziaren ikustera emateko modu espezifiko bat eman: 
horretarako tresna egoki bat izan daiteke egileen izenak jartzea 
bibliografia-erreferentzietan (eta ez soilik inizialak).

Azken batean kontzientzia hartzea da, ohiko edo gehien erabiltzen 
diren marko teorikoek zein inplikazio dituzten, horietatik abiatuz, 
diziplina ezberdinetatik, errealitate ezberdinak lantzen dira, gure 
lana euskarritzen dugun teoria horiek zein interesei erantzuten 
dieten hausnartuz, eta zein neurritan balio duten eta erabiltzen diren 
diskriminazioa, desberdinkeria edo gizarte menderatzea iraunarazteko, 
baita gizarte gehiengoentzat (edo gutxiengo zehatz batzuentzat) sistema 
sozial, ekonomiko edo politiko bidegabekoak iraunarazteko ere. 
Era berean, kritikoa den hori, batzuetan, kontra-hegemonikoa dena 
eztabaidan jartzea izan daiteke. Ez da beharrezkoa muturrean dagoen 
horrekin geratzea muturrean dagoelako. Eraldatzailea izatea etengabe 
eztabaidan edo zalantzan jartzeko eta markoak gainditzeko jarrera bat 
inplikatzen du, baita gizarte eraldaketatik gertuen dauden ikuspegiak 
eztabaidan jartzea ere. 

Epistemologia dekolonialak, feministak eta anti-arrazistak, baita 
ikuspuntuaren intersekzionalitatea azalpen murriztaileekin hausten 
duten tresna baliagarri bat izan daitezke eta desberdinkeria euskarritzen 
den botere erlazioen hausnarketa konplexu bat egitea posible egiten 
duen tresna bat.



| UKS .0011

METODOLOGIA ERALDATZAILE BAT

Hezkuntza kritiko emantzipatzailearekin bat egiten duten metodologiak 
erabiltzea iradokitzen da, ikerketaren objektua/subjektua dikotomia 
hausten dutenak eta aztertzen den egoeragatik kaltetuak diren subjektuen 
edo kolektiboen ahotsa jasotzea posible egiten dutenak. Tradizioz 
“ikerketa objektua” deitu diegu horiei partehartzaile aktibo bezala 
barneratzea esan nahi du, ez soilik forma idatzian (paperak guztia eusten 
duen horren ideian), prozesuaren praktikan baizik (baita, edo bereziki, 
helburuen definizioan). Komunitate zientifikoak zehaztasun osoz 
ezagutzen ditu ikerketa artikulatzeko beharrezkoak diren helburuak eta 
GRALderak, baina desiragarria da pertsona edo kolektibo onuradunek 
lehentasunezkoak bezala identifikatzea ere (era horien ebazpenean 
parte hartzea). Koherentzia hau ikerketari dagokionez lehentasunezkoa 
dena eta gizarte erakundeei eta mugimenduei dagokionez presazkoa 
dena, batzuen eta besteen arteko elkarrizketarako espazioen bidez soilik 
bermatu daiteke. Ziurrenik, akademia-komunitatea bere ikerketako 
lehentasunezko lerroetan asmatzen du, baina jarraian edo etengabeko 
elkarrizketa batek ziur helburuen betetze maila hobetuko luke (modu 
parte-hartzaile eta partekatu batean egiteaz gain).

Garrantzitsua dela iruditzen zaigu, maila eta forma ezberdinetatik 
arazoari gerturatzeko balio duten metodologia ezberdinen erabilera 
erraztea (plurimetodologia). Aniztasunak errespetatzen dituzten eta 
bertako ingurunean sustraituak dauden alderdi kulturalak kontuan 
hartzen dituzten metodologiak.

Metodologia normatibo edo hegemonikoenak oso interesgarriak eta 
oso eraldatzaileak izan daitezke, bereziki sinesgarritasuna emateko 
erabiltzen badira eta kanpoko gaiak agenda publikoaren gainean jartzeko 
erabiltzen badira, gai hauei ez zaie arreta jartzen, egun, akademian 
prestigio asko duten metodoen bidez eraikiak ez izateagatik. Horrela, 
hauek erabiltzea eta bereganatzea interesgarria izan daiteke ikerketa 
prozesuetan barneratzen diren guztientzat, betiere beraien aukeraketa 
gaiaren inguruko hausnarketa kontziente batean euskarritzen bada (eta 
ez inertziaz).

Baina, metodologia eraldatzaileen erabileran, hain hegemonikoak ez 
diren edo alternatiboagoak diren metodologiak aukeratzea apustu egitea 
ere bada, non polikiago egiten den baina parte-hartzaileagoa den horrek 
metodo tradizionaletan ez dauden beste osagai batzuk erabiltzen baditu 

(eta askotan prozesatzen ez ditugun beste datu batzuk sortzen dituzte).

Metodologia feministak, adibidez, baliagarriak dira objektu-subjektu 
arteko erlazioa iraultzeko, publikoa-pribatua dikotomia iraultzeko 
edo teoria-praktika interdependentzia nabarmentzeko, besteak 
beste. Ezagutza hegemonikoaren neutraltasuna eta arrazionaltasuna 
zalantzan jartzen dute, agerian jarriz bere balore eta metodo horiek 
ikuspegi patriarkal eta androzentriko batetik barneratuak izan 
direla (Harding, 1993). Ikerketa teknikak tresnak besterik ez dira. 
Erabileraren arabera eraldaketaren zerbitzura egon ahal izango dira, 
edo ez. “Genero ikuspegia” duen ikerketaren kasuan, hizkuntza 
inklusibo bat erabiltzeaz haratago, ezagutza ekoizteko garaian 
prozedurak posizionamendu feminista batetik berriz pentsaraztea 
da, ikerketaren prozesu guztian zehar (garapen sakonago bat egiteko, 
Mugarik Gabeko Ingeniaritzak proposatutako gida kontsultatu, 2020).

Ildo horretan, Ikerketa Ekintza Parte-hartzailearen logikak erabili 
daitezke, gizarte oinarria, elkarteak eta tokiko administrazioaren 
arteko erlazioa eraldatzea proposatzen dutenak, hausnarketa, auto-
formazioa, programazioa gizarte ekintza prozesu parte-hartzaileagoak 
eta berdinagoak sustatzen dituzten ereduak planteatuz (Martí, 2002). 
Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea ikertzeko modu bat da, bertan 
ikerketa taldea kolektiboekin edo gizarte mugimenduekin eraikitzen 
da, modu horretan diseinua bera modu aktiboan eta parte-hartzailean 
eraikitzen joaten da, komunitatean sortzen doan praktika horretatik 
bertatik abiatuta.

Latinoamerikatik, Herri-Hezkuntzan eragin zuzena duena, esperientzien 
sistematizazioak ere esperientzia baten edo batzuen interpretazio 
kritiko bat proposatzen du; esperientzia hauen ordenamendutik eta 
berreraikuntzatik abiatuta prozesuaren logika, bertan parte hartu 
duten faktoreak deskubritzen edo zehazten ditu, beraien artean nola 
erlazionatu diren eta zergatik egin duten modu horretan. Hortaz, 
sistematizazioa esperientzia baten berreraikuntza eta hausnarketa 
analitikoa da, horren bidez gertatu dena interpretatzen da ulertu ahal 
izateko; ezagutza sendoak eta euskarrituak eskuratzea posible egiten du, 
hauek komunikatzea, esperientzia besteekin eta existitzen den ezagutza 
teorikoarekin alderatzea, eta, horrela, praktikatik eta praktikarentzat 
sortutako ezagutzak pilatzen laguntzea.

Herri Hezkuntzaren testuinguruan, esperientziak sistematizatzeaz hitz 
egiten denean, ez da zertan informazioak edo datuak biltzea, “gure 
esperientzietako ikaskuntza kritikoak eskuratzea”. Horregatik ez dugu 
“sistematizazioa” soilik esaten “esperientzien sistematizazioa” baizik 
(Jara, 2010). GRAL/MAL lanei ikuspegi hau barneratzeko ahalegin 
honetan, ikasleak lan honetan zehar bizitako prozesua ordenatu eta 
berreraikitzeaz gain, prozesua modu kritikoan berrinterpretatu behar 
du eta bizitako ikaskuntza atera, ondoren partekatu ahal izateko.

 



LAN/IKERKETA TALDEA ETA PROZEDURA

Egitura triangeluar baten aldeko apustu egiten dugu, ikasleak bere lana 
ikasle-irakasle edo tutore diada horretan soilik ez egitea, gutxienez 
gizarte erakunde bat lanean barneratua egotea ere. Gizarte erakunde 
honekin ikerketa objektua eta ikerketa prozesuaren diseinua planteatu 
dira modu bateratuan. Lanak pertsona bakarrekoak izan daitezen ideia 
horren aurrean, ohitura ona izango litzateke aliatutako eta partekatutako 
lanen aldeko apustu egitea, prozesuak kolektibo bihurtuz, eragile 
ezberdinen (batzuetan ikasle ezberdinen artea ere) arteko lankidetza 
beharrezkoa izatea.

Triangelu honetan gizarte erakundeek eta mugimenduek lan ildoak 
definituko dituzte, gizarte erakundeek edo mugimenduek beraiek 
praktikan lantzen dituzten edukiekin erlazionatutako gaiak proposatuz. 
Horrez gain, prozesuan zehar ikaslearekin eskutik joango lirateke 
zalantzak argitzeko edo informazioa emateko eta GRAL/MAL lanaren 
jarraipena eta koordinazioa burutuko lukete tutorearekin batera.

Horretarako, beharrezkoa da elkartzeko espazioak gaitzea lanean 
parte hartzen duten eragile guztientzat. Gutxienez hiru bilera bateratu 
burutzea komenigarria litzateke: 1) Gaia definitzea eta lana planifikatzea; 
2) Lan prozesua eta jarraipena; 3) Emaitzen eztabaida bateratua eta 
ezagutzaren transferentzia. 

Espazio fisiko hori unibertsitatean bertan izatea interesgarria litzateke, 
baina gizarte erakundeen eta mugimenduen espazioak bilatzea eta 
erabiltzea beste errealitate batzuetara gerturatzeko modu egokia 
izan daiteke. Logika honen baitan sortu zen UKS sarea, artikulazio 
horizontaleko espazio bat bezala, partekatzeko eta errealitate 
ezberdinetara elkar gerturatzeko. Espazioak fisikoki bisitatzeko ariketa 
(horietan parte hartzeko aukera badago askoz hobe) beharrezkoa den 
ekintza, jarduera, praktika bat da, kognitibo mailan estimulagarria izan 

daiteke eta sormena suspertu dezake ikaslearengan (eta bere tutorea). 

Era berean, topaketa hauetarako unibertsitateko espazioak erabiltzea, 
gizarte erakundeak eta mugimenduak akademia errealitatera 
barneratzeko modu bat izan daiteke: unibertsitate publiko baten 
pertzepzioarekin hautsi askotan ikusten delako, irakasle, ikasle eta 
administrazioko langileentzat soilik den espazio bat bezala. Bertako 
eraikuntzak ezagutzea eta paseoan ibiltzea (bere hitzez hitzezko 
zentzuan), ideien eremuan zehar ibiltzeko modu bat da. 

Seguruenik prozesu honek inplikatzen du, komunitatearekin dagoen 
erlazio hori eraikitzen den lekua berrikustea eta ezagutza legitimoa 
dutenak akademikoak direla ideia haustea. Ezagutza eta lan modu 
ezberdinak existitzen dira, baina pluralitate edo aniztasun horretan 
dago lan kolektiboaren aberastasuna. Dinamika hauetan logika 
hierarkikoen erabilera saihestu behar da. Era berean, gizarte erakundeek 
eta mugimenduek ez lukete egon beharko akademiaren aurkako kritika 
etengabe horretan eta posizio pasibo batean, non akademiak euren 
ezagutza ez duten baloratzen sentsazio horretan (beregan delegatzen 
dute, modu pasiboan, ezagutzaren eraikuntza). Eragile bakoitzak 
hausnarketa sakon eta eraikitzaile bat burutu beharko du modu 
koordinatu batean lan egin nahi bada: bakoitzak zer ekarpen egiten 
duen, agentzia bereganatu eta lekuak aintzat hartzeak hausnarketa hau 
lagun dezake (baita zeregina onartzea eta mota honetako prozesu batek 
inplikatzen duen fase ezberdinetan parte hartzea).

Praktikari dagokionez, erakundeek pertsona jakin bat esleitu beharko 
luke prozesu honetan parte hartzeko. Gainerakoan, erakundearen parte 
hartze erreala desagertzeko arriskua dago triangelu honetan.

Horrez gain, akademiak eskatzen dituen denbora, kode eta erritmo 
ezberdinak kudeatzen ikastea garrantzitsua da, askotan ez dutelako 
bat egiten erakundeak dituenarekin (eta alderantziz). Eragile guztiek 
horretaz jabetu beharko lirateke eta prozesuaren parte diren guztientzat 
egutegi doitu bat elaboratu. Logika hauek ulertzea garrantzitsua da 
ibilbide eraikitzaile bat egiteko. Zentzu honetan, pentsatzen gelditzeko 
garrantzia nabarmentzen dugu, ezagutzeko garrantzia, agenda komun 
bat modu kolektiboan eraikitzeko aukera ematea, partekatutako 
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kontzeptuzko dimentsio batetik abiatzen dena.

Irakasleari dagokionez, bideratzailearen antzeko rola izan beharko 
luke aditua baino gehiago. Hiru aktoreen arteko artikulazio ardatza 
izango litzateke, beraz, interesgarria izango litzateke gizarte erakunde 
eta mugimenduek lurraldean lantzen dituzten mapatze bat egitea, 
gaiak dagokien fakultateetan proposatzeko garaian. Behin erakundeak 
identifikatu direnean eta landu beharreko gaiak irakasleen eta 
erakundeen artean definitu ondoren, irakasleek aukera hauek beraien 
fakultateetan proposatu ahal izango lituzkete, beraiek izanik ikasleei 
gaien eskaintza luzatzen dietenak, eta, horrela, ikasleek beraien interes 
partikularretatik aukeratu eta definituko lituzkete. Era berean, ikasleek 
gai zehatzak eta horiek garatzeko nahi duten erakundeak proposatu 
ahal izango lituzkete. Aukera hau posible egiteko ezinbestekoa da 
irakaslea irekia egotea proposamen hauek jasotzera eta prozesu honetan 
laguntzera.

Zalantzarik gabe, lotura hauek estutzen doazen bitartean, aukera 
paregabea da diziplinarteko aliantzak eraikitzeko, irakasleak eta 
gizarte erakunde edo mugimenduen artean, gizarte eraldaketara 
lotutako ikerketa lerro berriak sortzeko eta bere intzidentzia politikoan 
eragiteko. Aliantza honen, akademia ikerketa aberastuko luke eta 
asoziazio-ehunaren sendotze bat bultzatuko luke, ez soilik ezagutzaren 
transferentziari dagokiona, know-how ere transferituko litzatekeelako, 
iruditerian bada ere, egun bereziki akademian dago. 

Azkenik, prozesuak berak eraldatzailea izan behar du: gizatiarra, 
estimulagarria eta gozatua, bizitzarekin bateragarri egindako denborak 
errespetatuz. Zientziak denbora behar du ere pentsatzeko, are gehiago 
esperientzia eta espektatiba ezberdinak dituzten eragileen artean 
eraikitzen bada. Bizitzarekin bateragarria den lan batek (eta eragile 
ezberdinen artean) prozesu geldo, konstante, metodiko eta lasai bat 
eskatzen du. Gizartearen arazoak ez dira irtenbide azkarren bidez 
konpontzen, eta, prozesu honetan parte hartzen dutenen ongizatea 
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kongresuetan lanak aurkeztea, parte hartu duten egile guztiak kontuan 
hartuta (ez soilik irakasleak eta ikasleak, baita modu aliatuan lan 
egin duten erakundeetako pertsonak ere), gauzatutako lanen estatusa 
igotzeko bide bat da, ezagutza zientifikoa mugitzen den plataformetan 
kokatzea eta gizartean entzunak ez diren eta ahots gutxi dutenak bertan 
ikustera ematea.

Lan hauen legezkotasuna, gaur egun eremu akademikoan onartua 
izateko gaitasuna ematen diotena, gizarte erakundeen edo mugimenduen 
aldetik erabilia izan daiteke beraien intzidentzia politikoa egiteko 
gaitasuna handitzeko eta euren baldintzak edo eskubideak eskuratzeko 
hobekuntzak ekar ditzaketen politika publiko horietan eragina lor 
dezakete. Horretarako aukera izan daitezke inplikatutako eragileekin 
prentsaurreko bat egitea edo emaitzak ikustera emateko beste modu 
batzuk lantzea.

Ikuspuntu eraldatzaile batetik lana eskuragarri eta irekia egon beharko 
litzateke lan egiten den komunitatearentzat, baita modu librean eta doan 
argitaratua izatea ere, ezagutza demokratizatzeko helburuarekin.

Azkenik, lanari bere bizitza propioa emateko beharrezkoak diren bideak 
aurkitu beharko lirateke, unibertsitatearen eskakizunetatik haratago. 
Hau da, eraikitako ezagutza aukera berrien aurrean ekintzarako 
(aplikagarritasun irizpidea, teoria praktikarekin erlazionatuz) edo 
hausnarketarako balio izatea edo logika eraldatzaile bat sustatzen 
duten gizarte eztabaidak sortzea posible egitea. Horretarako, lanak 
proposamen zehatzak egin beharko ditu denbora eta leku zehatz baten 
testuinguruan, etorkizunari begira GRALderak proposatu edo lanaren 
jarraitutasuna eman dezaketen hainbat lerro identifikatu. 

Ekintza honetarako baliagarriak dira, hasiera batetik ardatz 
sistematizatzaile batzuk kontuan hartuta abiatzen diren sistematizazio 
esperientziak, horietatik abiatuz ikaskuntza esanguratsuak sortu, 
ondoren, lehenago aipatu dugun aplikagarritasuna erraztatzeko. 

 

ezinbesteko baldintza bat da Unibertsitate/Gizarte Osasuntsuak logikan.

EZAGUTZAREN ITZULKETA  
ETA EMAITZEN GIZARTE FUNTZIOA

Lanak gizarte larrialdiei erantzuteko helburua badu, ezinbestekoa 
da GRAL/MAL lanaren prozesua ez amaitzea ikasleak bere lana 
fakultateko tribunal akademikoaren aurrean aurkezten duenean. Hain 
zuzen ere, benetan eraldatzailea izango litzateke lanen defentsa horretan 
erakundeen partaidetza izatea, nahiz eta egungo egitura akademikoaren 
aukera errealetatik kanpo egon. Edozein kasutan, aberasgarri izango 
litzateke publikoak diren defentsa horietan, erakundeak bertaratzeko 
aukera izatea eta prozesuaren feedback bat egin ahal izatea. Horretarako 
daude urraketak: defentsak publikoak izan ohi dira eta nahiz eta ohitura 
izan ebaluatzen dutenekin edo ebaluatuak izaten direnekin bakarrik 
egitea, beste pertsonak ere sar daitezke.

Hala ere, garrantzitsua da emaitzen itzulketa bai unibertsitatean bai 
komunitatean egitea, GRAL/MAL lanaren prozesuan inplikatuta egon 
diren ikasle, kolektibo eta irakasleen aldetik. Ezagutza, jakintzaren 
transferentzia ezinbesteko urrats batean bihurtzen da gizartearen 
aurrean ekarpen bat egiteko asmoa badago, abiapuntu bezala gizarte 
aldaketa hartuta. Hau da, egoerak eraldatzeaz gain lanak burutzen 
dituzten eragileak ere eraldatu behar ditu (ikaslea, kolektiboa, irakaslea, 
eta unibertsitatea bera ere), etorkizuneko gizartean kontzientzia kritikoa 
sortuz. Horretan errotzen da bere eraldatzaile boterea.

Ezagutzaren difusioa eta transferentzia maila ezberdinetan egin daiteke. 
Lana erakundearen, gizarte mugimenduen edo eragile komunitarioen 
aurrean aurkeztea oso garrantzitsua da, bereziki lan egin den horiekin 
edo eskera etorri den horietatik. Bistakoa dirudien arren, urrats 
hau ez da beti ez da gertatzen, bai ikasleak burututako lana alde 
batera uzten duelako, bere akademia ibilbidea amaitu ondoren, bai 
erakundeen erritmoan eta denboran beharrezkoa den denbora baino 
gutxiago eskaintzen delako, lan hauek eskaini ahal duten hausnarketa 
akademikoari. Ildo honetan, burututako lan hauen eragina lortzea triada 
guztiaren erantzukizuna da, eta guztiek egin beharko lukete ahalegina.

Emaitzak itzultzeko espazioak bilatzea ezinbestekoa da eta hori da 
gakoa, baina baita akademia-hedabideetan barneratzea ere, gizarte 
erakundeekin edo mugimenduekin kolaboraziozko moduan burututako 
lanak. Egindako lanak artikulu, kapitulu moduan argitaratzea edo 



HAINBAT PROPOSAMEN 

MARKO TEORIKOA EDO GAIAREN EGOERA:

 » Gizarte larrialdi egoerei erantzuten dieten gaiak aukeratu, inguru 
gertuko gizarte erakunde edo mugimenduen agendetan daudenak 
dagoeneko (eta euren diagnostikoetan identifikatuta egoten dira).

 » Euren eskubideak urratuta dituzten kolektibo horiek identifikatu, 
zenbakiak eman eta pertenentzia adierazi, zein kategorietan 
kokatzen dieten gizarte desabantailako egoera batean (adib.: 
pertenentzia etnokulturala, genero identitatea edo orientazio 
afektibo-sexuala, maila, eremu geografikoa, etab.).

 » Eskubide hauek babesten dituzten tokiko, estatuko eta nazioarteko 
arau juridikoak aipatu  (jurisprudentzia barne), baita eskubide 
hauek lantzen diren politika publikoak ere. 

 » Akademia errealitate horretara gerturatzen ari den ikuspegi hori 
adierazten duten ikerketak barneratu, hutsuneak identifikatuz 
baina gure ikerketa euskarritu daitekeen ezagutza zientifikoa ere 
identifikatu.

 » Urratuak izan diren eragile horietatik eraikitako ezagutza 
aurkitu, baita eremuan lan egiten duten gizarte erakundetatik eta 
mugimenduetatik.

 » Emakume feministek idatzitako testuak eta gauzatutako 
proposamenak barneratu eta erreferentzia bibliografikoetan 
ikustera eman (adib.: izena bere osotasunean erabiliz eta ez soilik 
inizialak) (APA arauak eskatzen badira, orri-oinean erreferentzia 
bidez adierazi eta justifikatu zergatik aukeratu den beste modu bat, 
edo, araudiari egokitu nahi den kasuetan, emakumeek idatzitako 
testuak ikustera eman parentesi bidez).

 » Hizkuntza inklusiboa erabili.

 » Epistemologia zapalduetatik gauzatutako testu idatziak eta 
proposamenak barneratu eta ikustera eman.

 » Giza Eskubideak, askatasunaren etikatik eta ongi bizitzetik abiatu, 
erreferentzia marko posible bezala (beste zenbait posibleren 
artean).

 » Gaia lantzeko proposatutako teoriak eta planteamenduak 
artikulatzen den posizionamendu politikoa esplizitu egin.

 » Diziplina-arteko eta “zientifiko-herrikoia” abordatzearen alde 
apustu batean identifikatutako ezagutza eta araudiak elkarrizketan 

barneratu.

METODOLOGIA: 

 » Subjektu ikertzailea / objektu ikertua dikotomia hausten duten 
estrategia metodologikoak erabili.

 » Plurimetodologiaren aldeko apustu egin.

 » Metodologia hegemonikoak erabili, betiere lan egiten den 
kolektiboentzat baliagarri direnean.

 » Hain ezagunak ez diren metodologia zientifikoak erabili, lan 
egiten den kolektibo horiek euren ahotsa dutela eta ikerketaren 
garapenean modu aktiboan parte hartzen dutela jakinik (adib.: 
Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea, epistemologia feministetatik 
pentsatutako metodologiak, esperientzien sistematizazioa, etab.).

 » Testuinguru soziokulturalera eta inplikatutako eragileen 
beharretara egokitu (batzuetan horrek esfortzuak biderkatzea esan 
nahi du eta agian, beharrezkoa da egitea).

LAN/IKERKETA TALDEA ETA PROZEDURA: 

 » Irakasleak edo ikasleak erakundeetan mapatuak izan diren gaiak 
proposatzen dizkie dagokion fakultateei, ezagutza edo jakintza 
zientifikoa barneratzeko gizarte erronkak bezala.

 
 » Gutxienez hiru lan bilera garatzen dira Triangeluaren Metodoaren 

bidez (ikaslea, erakundea edo gizarte mugimendua eta irakaslea): 
1) gaiaren definizioa eta lanaren planifikazioa; 2) lanaren prozesua 
eta jarraipena; 3) emaitzen eztabaida bateratua eta ezagutzaren 
transferentzia.

 » Eragile multzoaren rolak, espektatibak eta beharrak identifikatzen 
dira, lana eta bere emaitzen planifikazioa egiteko garaian.

 » Lana kolektibo bihurtu. Parte hartzea espazio bateratuetan, GRAL/
MAL lanak modu kolektiboan partekatzeko eta eraikitzeko.

 



EZAGUTZAREN ITZULKETA  
ETA GIZARTE FUNTZIOA:

 » Lana balioztatzea gizarte erakundeak edo mugimenduak 
(akademia-tribunaletako parte ez diren neurrian) egin duela 
bermatzeko, interesgarria izango litzateke erakundeak dokumentu 
sinatua eta zigilatua bidaltzea, burututako lanaren baliagarritasun 
soziala adieraziz. Ekintza sinboliko bat da baina lana gauzatu dela 
inplikatzen du, erakundearekin edo gizarte mugimenduarekin 
partekatua izan dela eta espazio akademikotik haratago joan dela 
inplikatzen du.

 » Ekintza egoki bat izan daiteke ikaslea bere akademia-defentsan 
laguntzea (defentsa hau publikoa denean).

  
 

 » Emaitzen aurkezpen publiko bat finkatu espazio komunitarioan. 

 » Emaitzen difusioan parte hartu akademiak dituen kanalen bidez 
(aldizkariak, kongresuak, kapituluak) (argitalpen kolektiboen 
bidez eta sarbide irekian)

 » Burututako lanari jarraipena ematen dioten hausnarketarako edo 
ekintzarako proposamenak identifikatu, intzidentzia politikoaren 
aukera barneratuz gauzatutako lan zientifikotik abiatuta.
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