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TESTUINGURUA 

Estonia, Europa ipar ekialdean dagoen  herrialde batikoetako bat da. 

Mugikortasuna herrialde honetan egiteko arrazoi nagusietako bat, azkeneko 

Pisa txostenean,  europako herrialdetako lehenengoa izatea izan da. 

2021eko Irailaren 16an Asun Legasa, Xabier Uranga, Marta Crespo eta Asier 

Berrocal irakasleak Estoniarantz habiatu ginen bertako Parksepa Keskkool 

institutuan “job shadowing” mugikortasun bat egiteko asmorarekin. 

Mugikortasun mota hauetan, irakasleak aste betez, beste herrialde bateko 

institutuan egoten dira bertako bizimoduan murgilduz. 

Parkesepa Keskkool Estoniako hegoaldean dagoen Voruko konteherrian 

kokatzen da, hiriburutik  300Kmtara. 
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Estoniako ikastetxeak publiko (munizipalak edo estatalak) edo pribatuak dira. 

Publikoak, ikastetxe guztien %95a suposatzen du. Ezaugarri honek  ikastetxe 

getoak ez egotea eta ikaslearen garapenean aukera berdintasuna izatea 

ahalbidetzen du, aldagai ekonomikoak indarra galduz. 

 

PARKSEPA KESKKOLLEN EZAUGARRIAK 

Parksepa Keskkool, titularitate munizipaleko eskola da, hau da, estatua eta 

herriaren artean dago finantziatua. Noizean behin bertan emandako gertaeren 

berri  herriko gobernuari adierazten zaizkio.  

Parksepa Keskkool 1875.urtean izan zen eraikia. Hasiera batean 20 ikasle eta 

eraikin bakarra zuen. Gaur egun aldiz, 360 ikasle ditu, 7 eta 19 urte 

bitartekoak,  hiru eraikinetan banatuta.  

Estoniako hezkuntza sistema hiru maila ezberdinetan banatzen da.  

Hurrengo taulan laburturik izango duzuelarik. 

 

Maila Urteak 

 

Estoniako Hezkuntza 

sistema 

1.maila 7  

 
Primary school 

2.maila 8 

3.maila 9 

4.maila 10 

5.maila 11 

6.maila 12 

7.maila 13  

Middle school 
8.maila 14 

9.maila 15 

10.maila 16  

High school 
11.maila 17 

12.maila 18 

 

Gure sistemarekin alderatzen baldin badugu hainbat ezberdintasun antzeman 

ditzazkegu: 

- Lehen hezkuntza (derrigorrezko hezkuntza), 7 urterekin hasten dira. 

Hala ere, haur gehienak lehenago hasten dira beste haurrekin 

harremantzen haur hezkuntzako ikastetxeetan. 
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- Bigarren hezkuntza (derrigorrezko hezkuntza) hiru urtekoa da, gurea 

baino urte bat gutxiagokoa. Hau bukatzen dutenean, middel school-eko 

titulua jasotzeko hiru azterketako froga bat pasa behar dute.  

Estoniera, Matematika eta beraiek haukeratzen duten beste ikasgai 

batena. Behin tituloa lortuta, high school-eko ikasketak eta vocational 

education training (erdi mailako gradua) egin dezakete. 

 

- Batxilergoa (aukerakoa), hiru urtekoa da, gurea baino urte bat 

gehiagokoa. High school amaitzen dutenean, batxilergoko notaz gain, 

USEA bezalako froga bat pasa behar dute unibertsitatera joan nahi 

badute. Hala ere, medikuntza bezalako eskaera handiko fakultateek, 

sartu nahi duten ikasleei sarrera froga bat egiten diete. 

 

 

PARKSEPA KESKKOOLEKO EGITARAUA (09/20-09/24) 

Pio Barojako irakasle taldea aste betez egon zen Parkesepako zuzendaritza 

taldeak proposatu zituzten zereginetan parte hartzen.   

Jarraian horietako batzuk zerrendatzen dira: 

- Zuzendaria eta irakasle taldearen ongietorria. 

- 9. mailako ikasle batzuen bitartez Ikastetxearen bisita gidatua. 

- Kudeaketa eta antolaketaren inguruan zuzendaritza taldearekin bilerak. 

- Ikasgai batzuetan entzule gisa egotea. 

- Pio Barojaren hezkuntza sistemari eta instalazioei buruzko informazioa 

11 eta 12. mailako ikasleei. 

- Euskal Herriko informazioa erabilita gure ingeleseko irakasleek bertako 

ikasleei klase batzuk  ematea. 

-  Bertako ikasleekin biologiako praktika bat egitea. Zerbetan dagoen 

ADN-aren erauzketa. 

- 1-6.maila bitarteko ikasleen hainbat musika jarduera. 

- Irakasle erretiratu baten bitartez Parksepa Keskkoolen historiari 

buruzko batzarrean parte hartzea. 

- Bertako jangelan bazkaldu eta haren kudeaketaren behaketa. 

- Polvako konterrian dagoen high school berri bat bisitatu. 

- Voruko konterrian erdi eta goi mailako graduak ematen diran 

Vocational Educational Trainning eskola bisitatu. 

- Voru herriko garapen eta hezkuntzako pertsonalekin elkarrizketa.  
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Aste osoan zehar jarduera ezberdinak egin ondoren, Parksepa Keskkool eta 

Estoniako hezkuntza sistemari buruzko ideia orokor bat izatea lortu genuen. 

Azken egunean, Polva Gumnasium 

bisitatzeko aukera ere izan genuen. 

Polva Gumnnasium, Vorutik mugarri 

den Polva konterrian dagoen 

batxilergoko ikastetxe berri bat da. 

Orain dela 10 urte eraikia. Bertan high 

schooleko etapa soilik ematen da, 

unibertsitatera joateko azken hiru 

urteak hain zuzen ere. Antolaketa 

berritzaile bat ikusteko aukera izan 

genuen. 

 

 

 

EMAITZA 

Hurrengo taulan Pio Baroja, Parkesepa Keskkool eta Polva Gumnaasium 

ikastetxearen antolaketa eta kudeaketa sistema aldaratzen dira.  

 

 Pio Baroja 
 

Parksepa Polva  
Gumnaasium  

Iraupena 2 urte 
 

3 urte 3 urte 

Ibilbideak Zientziak, 
Gizarte 

zientziak, Giza 
zientziak eta 

Arteak 

Ez daude Ez daude 

Ikasgaien 
iraupena 

 

Urte bete Urte erdia Urte erdia 

Klaseen 
iraupena 

55min, klase 
artean tarte 

gabe. 

45min, klase 
artean 

gutxienez 
10min tartea. 

70 minutuko 5 
klase. 3 eta 5. 

Klase artean 60 
min bazkaldu, 

zalantzak… 
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Ikasle batzuk 
aukera dute 2+2 
programa sartzea 

(2 aste klase 
normalak eta 2 
aste bakar lana 
beraien kontu) 

Batazbestekoa 10en 
oinarritzen da. 

5ean 
oinarritzen da.  

 

A, B, C sisteman 
oinarritzen direla 

Ikasgai 
derrigorrezkoak 

Hizkuntza, 
Filosofía, 

Historia eta 
Modalitatezko 
derrigorrezkoa 

Estoniera, 
Ingelesa, 

Errusiera, 
Fisika, Kimika, 

Biologia, 
Geografia, 

Arteak, 
Historia, 

Matematikak 

Estoniera, 
Ingelesa, 

Errusiera, Fisika, 
Kimika, Biologia, 

Geografia, 
Arteak, Historia, 

Matematikak 

Hautazko 
irakasgaiak 

Hezkuntzako 
legeak 

erabakitzen ditu 
zeintzuk diren. 

Institutu 
bakoitzak 

libreki nahi 
dituen 

hautazko 
ikasgaiak 
eskaini 
ditzazke 

Institutu 
bakoitzak libreki 

nahi dituen 
hautazko 

ikasgaiak eskaini 
ditzazke 

Irakasleen 
kontratazioa 

Oposaketa 
bidez. 

Zuzendariek 
aukeratzen 

dute C.V. eta 
elkarrizketa 

batean 
oinarrituta. 

Zuzendariek 
aukeratzen dute 

C.V. eta 
elkarrizketa 

batean 
oinarrituta. 

Ikasleen 
onarpena 

 

Plaza libreak 
dauden 

bitartean ikasle 
guztiak 

onartzen dira. 

Zuzendariak, 
ikaslearen 
espediente 

akademikoa 
eta 

elkarrizketa 
baten bidez 

erabakitzen du 
onartu hala ez. 

Zuzendariak, 
ikaslearen 
espediente 

akademikoa eta 
elkarrizketa 
baten bidez 

erabakitzen du 
onartu hala ez. 

Espazioaren 
antolaketa 

Korridore 
estuak, gelak 

beteta, 

ikasleentzat 
espazio gutxi. 

Korridore 
zalabalak, 

edonon 

ikasleentzat 
tokiak (sofak, 

pingpong 
mahaiak…) 

Korridorerik 
gabeko 

antolaketa. Gelak 

kenduta, 
gainontzekoa 

espazio zabalak. 
Ikasleek 

autokudeatutako 
gelak zeuden. 
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ONDORIOAK ETA ANALISIA 

 

Proiektoan parte hartu genuen irakasle taldeari argi geratu zaigu bertako 

ikastetxeak zentroen kudeaketan gureak baino askoz ere autonomía 

handiagoa dutela. 

Irakasleen eta ikasleen hautaketa prozesua alde batera utziz, hautazko 

ikasgaien eskaintza, ordutegiaren ezarpena eta metodología ezberdinen 

erabilpena topatu daitezke instituto batetik bestera.  

Hori gurean pentsaezina da, zurruntasun handiegia dago. Urtero hezkuntza 

sailak argitaratzen duen ikastetxeak antolatzeko araudia itxiegia dela 

iruditzen zaigu. Ikastetxe bakoitzean egunero lanean dagoen irakaslegoak 

erabaki garrantzitsuak hartzeko aukera handiagoa izan beharko luke. 

Atal burokratikoez gain, Estoniarako bisitan, ikastetxeetan espazioaren 

antolaketak duen garrantziaz ere ohartu gara. Bertan, ikasleek beraien 

espazioak dituzte, askotan ikasle talde batek kudeatuta.  

Espazioak berrantolatzeko ideia askorekin etorri gara. Adibide bat jartzearren, 

Parkesepa edo Polvako liburutegiak ez ziren liburuz betetako gelak, ikasleak 

modu lasaian lanak egin, elkartu edo erlajatzeko lekuak aldiz. 

Parksepa Keskkool eta Voru gumnaasiumeko espazioak adibide gisa hartuz, 

zenbait aldaketa diseinatuko ditugu. Proiektoak aurrera jarraitzen duenez, 

Portugal, Suedia eta Finlandiko ekarpenak ere gehituko dira emaitza 

aberastuz. 

 

 

 

 

 

   


