GABONAK
Gabon eguna gainean dugu
Olentzero bihotzeko...
Eta kantura irteten gara
egun hori girotzeko.
Aldez aurretik entsaio bat da
guztia ondo lotzeko
hamaiketako eder batekin,
eztarriak berotzeko!
Gabon egunez Euskal Herrian
kantuak du nahiko ospe
gu ere denok bilduko gara:
haur, heldu, zahar ta gazte.
Elkartasuna, alaitasuna...
nahi dugu besteak beste,
arrats goxo bat pasako dugu
eta anima zaitezte !
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Agurra
Aurreko alean, ikastola berriaren proiektuak Batzordeko bileretan hartzen zuen protagonismoaz jabearazten genizuen. Ordutik hona, zaharrak berri. Gaur egun
ere buruhauste galantekin jarraitzen dugu. Aldizkari hau
zure etxean jaso orduko, seguruenik, ikastolako batzarra
burutua izango dugu eta zuzenean jasoa izango duzu informazio zehatzagoa.
Ikasturte honek badu beste berezitasunik ordea ikastolen familian. Gogoetarako, eztabaidarako eta erabaki
garrantzitsuak hartzeko ikasturtea dugu 2007-2008ko
hau. “Ikastolak orain eta gero” izenburuarekin hiru atal
berezi izango ditu bere baitan. Ikastola 2020 lehena:
Nondik gatoz eta nora goaz? Nolakoa irudikatzen dugu
ikastola 2020.urtean?. Bigarrenik, 2008-2014 Plan Estrategikoaren proposamena: Aurreko plan estrategikoa
bukatzen zaigularik berria planteatzea tokatzen zaigu,
eta noski, koerentea beharko du izan Ikastola 2020rako
egiten dugun planteamenduarekin. Azkenik, egiturari
buruzko eztabaida: Nolako antolaketa ardura behar du
ikastolen mugimenduak erronka guzti hauei aurre egiteko?
Aurreko guztia gutxi ez balitz, Euskal Curriculumari
buruzko erabakia hartu beharko dugu ikasturte honen
amaierarako. “Ikastolak orain eta gero” osatzen duten
hiru atalak eta “Euskal Curriculuma” 2008ko udaberrian
burutuko den VI. Ikastolen Batzar Nazionalean erabaki
behar ditugu.
Honen harira, eta gaiok duten garrantzia kontuan
edukiz, dei berezia luzatu nahi dizuegu eztabaidan parte
hartzera. Gutako bakoitzak protagonista bilakatu behar
du eztabaida prozesu honetan. Ikastolaren eta ikastolen
etorkizuna denon artean erabaki dezagun.
					

Batzordea

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola.
www.zarauzkoikastola.org
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Promozio Taldea.
Diseinu eta maketazioa:
Hizki Inprimategia.
Copy right-a:
«Salbatore Mitxelena Ikastola» aldizkaria.
Deposito legala: SS 1342/97
Tirada: 1.500 ale.
S.M. Ikastola 

Ikastola

Curriculuma

Eukal Curriculuma azken txanpan sartu da

Aspaldi honetan oso sarri entzun dugu curriculum hitza. Baina ba al dakigu zer esanahi dagoen hitz horren atzean? Esplikazio sakonetan sartu gabe, eta denok hobeto ulertze aldera, esango dugu “euskal curriculuma”rekin zera adierazi nahi dugula, hots, ikasle
bakoitzak derrigorrezko hezkuntza bukatzen duenean -16 urte- zein gaitasun eta trebezia maila lortu behar duen.
Eta horretarako hainbeste gogoeta, eztabaida eta “txapa”? Aldaketa handia suposatuko al du orain arteko hezkuntza ereduarekiko?
Bai. Orain artean funtzionatu duen hezkuntza ereduak edukiak izan ditu ardatz . Hemendik aurrera, eta onartzen badugu noski!,
ikasleen gaitasunek eta trebeziek izango dute garrantzia, konpetentziek alegia. Hain sinplea dirudien aldaketa honek iraulketa
handia suposatzen du gaur egungo hezkuntza sistemarentzat.
Euskal Curriculuma abian jartzeak egundoko aldaketa ekarriko du hainbat alorretan: ikasmaterial berriak prestatu beharko dira,
irakasleen formakuntza masiboa ekarriko du, gurasoentzako ere formakuntza saio bereziak antolatu beharko dira… Aipatutako eta
aipatzeke geratu diren aldaketa guzti hauetarako prestatu behar dugu geure burua.
Curriculum ofiziala vs euskal curriculuma

Euskal Herriko Ikastolen VI. Batzar Nazionala

Berriki, EAEko Hezkuntza Sailak EAErako Curriculum Ofiziala
aurkeztu du. Interesgarria iruditzen zaigu orriotara ekartzea
Ikastolen Konfederazioak EAErako curriculum ofizialari buruz
egindako balorazio orokorraren sintesia: “Gure iritziz curriculum hau norabide onean egindako urratsa eta ekarpena da. Hala ere, Euskal Curriculuma, Euskal Herrian oinarrizko eta komuna, eginkizun dago. Euskal Herria osorik eta eskola-errealitate
guztiak aintzakotzat hartzen duen Euskal Curriculuma behar
da, eta hau da gure hautua.”

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioak bost urte darama
EAEko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin, Kristau
Eskolarekin eta Sortzen-Ikasbatuaz elkarteekin lankidetzan, eta
eskolaz kanpoko curriculumean Udalbiltzarekin koordinatuta
Euskal Curriculumaren lanketan.

Gure ustez Euskal Curriculuma, alegia, euskal eskolaren curriculum propioa, bildu eta tajutze lan hau ikuspegi generazional
batetik egiten ari gara. Alegia, badakigu ez garela lan definitibo
bat egiten ari, baizik eta urteetako eta urteetako gabeziaren historiari apalki-apalki buelta ematen hasi besterik ez gara egin.
Ikuspegi dinamikoa dugu, eta ez estatikoa, curriculumaren garatzeari dagokionean. Orain arte ametsa zirudiena, gauzatzen
ari da; apurka-apurka, baina etenik gabe. XXI. Mendeko Euskal
Herriak iraungo badu, mundu modernoan eguneratuta dauden
herriekin homologatuta izan beharko du. Horretarako atal asko
geratzen zaizkio herri honi lantzeko, funtsezko horietako bat
eskolarako curriculum propioa da. Eta horretan ari gara.

Une honetan Euskal Curriculumaren fase programatikoaren
azken lanean gaude. Euskal Curriculum espezifikoa edo diferentziala definitu, eta horren barruan, Euskal Herri osorako oinarrizkoa eta komuna izateko iristen duguna hautatu, eztabaidatu, ebaluatu eta hala badagokio onartzea falta zaigu. Euskal
Curriculum Espezifiko horretan sartuko dira Euskal Herrikoak,
propioak edo bereganatuak, eta ez beste herrialdetakoak, diren
edukiak…
Epeak betetzen badira, Euskal Curriculum Espezifikoaren proposamena gabonetarako prest egongo da. Ondoren, urtarriletik martxo-apirila bitartean, ikastola bakoitzean eztabaidatu eta
ekarpenak egiteko aukera izango da. Azkenik, maiatza-ekaina
aldera, Euskal Herriko Ikastolen VI. Batzar Nazionala ospatuko
dugu eta bertan, aldizkari honen agurrean aipatzen den “ikastolak: orain eta gero” txostenaz gain, Euskal Curriculuma
onargai izango dugu.

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.
Tel.: 943 130525 • Faxa: 943 014207 • Mug.: 652 770901
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net
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Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
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Bidaia

Salamanca

“Lo que Dios no da, Salamanca no presta”
Tira, betiko esaerak hala dio. Gu ez
ginen abiatu ezeren bila Salamancara, deia handik baitzetorkigun
gonbite bat luzatuz: Salamancako
unibertsitateak antolaturiko jardunaldi batean parte har genezan
eskatu ziguten.
Hasieran harriduraz jaso bagenuen
ere gonbitea, oraindik eta harridura handiagoz irakurri genuen gure
jardunaren gaia: “Bizikleta gure
ikastolaren egunerokotasunean”.
Bai, harridura, guretzat hain gai
arrunta izanik Salamancako unibertsitate baten belarrietaraino
iritsi izana deigarria baita.
Tira, azkenean Garbiñe eta bion
esku geratu zen kontua. 30 minututako saio bat prestatu behar genuen ondorengo entsegu eta guzti, izan ere gazteleraz hitz egitera
ez baikaude oso ohituak. Uste dut
lehen aldia zela elkarri
entzuten geniola erdaraz. Lehenengo oztopo
nagusiena BIDEGORRI
hitza izan zen, oso zaila egiten baitzitzaigun “
carril de bicicletas” esa
tea. Azkenean, ordea,
Salamancakoei hiru hitz
euskaraz erakustea erabaki genuen, halako jakinduria darion uniber
tsitate bat izanik hizkuntzetan jantziago gera
zitezen: BIDE+GORRI=

BIDEGORRI. Horra hor hiru hitz
eta hiru adiera. Arazorik gabe.
Beste oztopo bat aipatzekotan,
ondorengoarekin geratuko ginateke: Garbiñe eta biok ez gaude
ohituta traje, toga, birreta eta antzekoen artean ibiltzera, ez genekien nolako jendearekin topatuko
ginen.Izan ere, unibertsitate horren izena hain da entzutetsua…
Zorionez, gutaz arduratu zen jendea ezagutu genuenean lasaitu
ederra hartu genuen: gure modukoak ziren! Beraz, horrek ere
konfidantza eman zigun. Entzuleei
dagokienez, beste hainbeste: unibertsitariek kreditu batzuk lortzen
zituzten jardunaldi horietan parte
hartzeagatik. Ondorioz, lasai-lasai
aritu ginen gure txandan.
“Bizikleta gure ikastolaren egunerokotasunean”. Joan aurretik

DBHko ikasle batzuekin hitz egin
genuen, beraiek ere ez zuten oso
ondo ulertzen gai hau norbaitentzat deigarria izatea guri gertatu
zitzaigun antzera, baina beraiengandik jaso genuen informazio
eta iritzia oso baliagarria gertatu
zitzaigun gure hitzalditxorako. Mila
esker, gazteok! Zer esan genuenaren laburpentxo bat ere ez dizuegu luzatuko, zarauztar bati marea
igo eta jeitsi egiten dela argitzea
bezala litzateke eta.
Bapo jan, edan eta lo egin genuen.
Dagoenekoz zuetako norbait “gure kontura ederki bizi dituk horiek!” pentsatzen ari bada… ez
dadila alferrik ernega: unibertsitatekoek ordaintzen ziguten guztia.
Bestelakoan, alternatiba Euskaltelez jantzita bizikletaz iristea izango
genuen, baina tira, entrenamentu
faltan gaudenez… haiek eskainitakoari heldu genion.
Bide batez, Salamanca aldenik alde ezagutzeko aprobetxatu
genuen, eta argazkian
ikus dezakezuen bezala, Salamancako Artxibo Bedeinkatu horiek
ere topatu genituen…
AZOKAN!. Mundialak!
Garbiñe eta Agurtzane

KINKILADENDA
Kale Nagusia, 2
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Elkarrizketa

25 urte

Ikastolako bost langile hauek 25 urte lanean ihardun dutela
eta, elkarrizketa honetan hauxe da beraiek kontatzen
digutena.
MAITE JORBA
1.- Gogoan al duzu S. Mitxelena ikastolako lehen
eguna? Bai, gogoan dut ikastolako nire lehen eguna. Iraila zen
eta egun horretan klaustro bat zegoen antolatuta. Irakasleen gelara
joan behar nuela esan zidaten, neure burua aurkeztera. Ez nuen inor
ezagutzen eta oso urduri nengoen.

2.- Nola gogoratzen dituzu lehenengo egunak? Zertan aldatu da ikastola 25 urtetan? Nire lehenengo

urteak Azken Portun pasatu nituen. Oso oroimen ona daukat, gure
artean primeran moldatzen ginen. 25 urte hauetan, ikastola asko
aldatu da, ikaragarri hazi dela iruditzen zait. Azpimarratzekoa da
teknologiak eman duen aurrerapausoa ere, izugarria izan da.

3.- Desberdinak al dira lehengo eta oraingo ikasleak? Bai, oso desberdinak gainera. Lehen ikasleak mugituagoak,
bihurriagoak ziren, malezia handiagoa zuten. Orain berriz, malezia
txikiagoa dute, orokorrean niniagoak direla iruditzen zait.

4- Irakasleek ere ikasten al dute zerbait ikasleengandik? Noski baietz, irakasleok asko ikasten dugu ikasleengandik
eta asko daukagu oraindik ikasteko.

5.- Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna?
Haurren irribarrea, alaitasuna, jakin-mina gustatzen zaizkit gehienbat.

6.- Ba al duzu pasadizo berezirik? Gutxi gorabehera, orain

dela hamazortzi bat urte; jolas-garaia zen eta ikasleak parkean
zeuden jolasten. Nire gela lehenengo pisuan zegoen eta parke aldera ematen zuen. Bat-batean, ikasle bat ikusi nuen harri handi bat
leihora botatzen. Zer egin zuen galdetzerakoan, ikaslearen erantzuna
hauxe izan zen: “nik ez dut ezer egin, konturatu gabe harria gorantz
erori da”

IZASKUN MUXIKA
1.- Gogoan al duzu S. Mitxelena ikastolako
lehen eguna? Lehenengo egunean urduri samar nen

goela sumatu nuen baina laster lasaitu nintzen haurrak
borobilean jarri eta oporretan egindako gauzez hitz egiten
hasi zirenean. Bost urteko haurren talde jatorra zela konturatu nintzen.

2.- Nola gogoratzen dituzu lehenengo egunak? Zertan aldatu da ikastola 25 urtetan?

Lehen urtetako oroitzapen onak ditut. Oso urte bereziak,
gogoratuta Endaia txaletean geneuzkala gelak, toki ezin
zoragarriagoan eta lorategi eder batean, zuhaitzez beteta.
Haurrek jolasteko estola bat ere eraiki genuen. Gerora, Ixpilara aldatu ginen. Hemen ere, golfeko zelaiaren ondoan,
lur zatitxo bat genuen haurrekin jolasak egiteko. Leku hau
zoragarria zen.
Irakasleen artean harreman oso ona geneukan. 25 urte
hauetan ikastola asko handitu da eta tokirik gabe geratu
gara. Irakasle asko garenez zailagoa da, lehen bezala, sa
rritan, harreman estua edukitzea eta elkarrekin egotea.

3.- Desberdinak al dira lehengo eta oraingo
ikasleak? Adin honetako lehengo eta oraingo haurrak

nahiko berdintsuak direla iruditzen zait. Desberdintasun
bat aipatzekotan, oraingo haurrei arauak onartzea eta
betetzea gehiago kostatzen zaiela esango nuke.

4.- Irakasleek ere ikasten al dute zerbait
ikasleengandik? Beti ikasten da zerbait gure haur
zoragarri hauengandik. Beren bizi-poza, alaitasuna, naturaltasuna eta fantasiazko mundu bizia. Aurpegian nabaritzen zaie zerbait gertatzen zaienean eta horrela konturatu
nintzen begiak eta aurpegia direla barneko adierazgarri
garrantzitsuenetakoak.

5.- Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen
zaizuna? Haur bakoitza mundu bat dela eta bere ingurunearen ispilua dela ikustea. Haurrak bere ahalmen fisiko
eta psikologikoak nola garatzen dituen ikustea. Eguneroko
jarduerekin nola aldatzen, osatzen eta garatzen ari den
ikustea. Ikastolatik kanpo, kalean, haurrak niregana etor
tzea. Baita hainbat ikasle ohien haurrak berriro ikastolan
ikustea ere. Hauek dira nire lanbidetik gehien gustatzen
zaizkidan alderdiak.

6.- Ba al duzu pasadizo berezirik? Nire lagunik

onenak beti saguak izan dira eta egun batean gelako mahai
aren kaxoian plastikozko bat ipini zidaten. Egunero bezala
kaxoia ireki nuenean eta sagua han ikusi, izugarrizko garrasia botata irten nintzen. Gelako guztiak barrez eta algaraka
geratu ziren.



S.M. Ikastola

25 urte

Elkarrizketa

JOXEPO TERES

ITZIAR URIA

1.- Gogoan al duzu S. Mitxelena ikastolako lehen eguna?

1.- Gogoan al duzu S. Mitxelena
ikastolako lehen eguna? Ahaztuta

Urteak pasatu dira eta nola gainera! Hala ere, aurreneko eguna nolakoa izan zen
argi gogoratzen dut. Nafarroan klaseak ematen hasi behar nuen, eta bat-batean
Zarauzko ikastolatik deitu zidaten hurrengo egunean ikasleak klaseetan hasten
zirela eta, erantzun azkarra behar zutela. Gogoratzen dut ordu beteko tartea
eskatu nuela erabakia hartzeko, eta lagunekin kontsultatu ondoren, Zarautza
etortzera animatu ninduten. Beraz, hurrengo egunean ikastolan azaldu nintzen,
zuzendariak hartu ninduen, garai hartako 7. mailara joaten lagundu, aurkezpena
egin eta 35 gaztetxoren aurrean, munduko ilusio guztiekin, klaseak ematen hasi
nintzen

2.- Nola gogoratzen dituzu lehenengo urteak? Urte oso politak

izan ziren, zientzietako gaiak ematen nituen eta gainera oso gustukoak nituen.
Batez ere, Natur. Garai hartako goi zikloko (6, 7 eta 8. mailak) irakasle taldea
oso dinamikoa zen, oso giro ona genuen, eta gauza asko ikasi nuela gogoratzen
dut. Bestalde, klaustro mailan ere oso giro polita zen, guztiok parte hartzen genuen Adarrak antolatzen zituen ikastarotan... Ikasleekin oso gustura aritu nintzen,
beraiekin batera lantzen genuen material didaktikoa kasu gehienetan irakasleok
sortzen genuen, kontestu eta egoera beste bat zen... Ekintza ugari antolatzen ge
nituen: irteerak, erakusketak, emanaldiak...

3.- Zer lan mota egiten duzu gaur egun? Azken urte hauetan zu

zendaritzako egoera aztertu eta baloratu ondoren egokitzapen desberdinak
egitea onetsi genuen. Oro har, dinamizazio eta koordinazio lanetan murgiltzen
naiz, eta hauen artean Talde Pedagogikoarena azpimarratuko nuke. Talde hone
tan astero biltzen gara eta ikastolako prozesu gehienak, pedagogikoak eta pedagogiaren kudeaketarekin (formazioa, komunikazioa, antolaketa...) lotzen direnak
aztertu eta baloratzen ditugu. Kontuan hartu, talde honetan etapetako koordina
tzaile pedagogikoak, orientatzailea, idazkari orokorra, zuzendaria eta ni neu bil
tzen garela. Beraz, talde honek lotura zuzena du etapetako dinamikarekin, klaustroarekin, orientazio arloko gaiekin, pedagogi azpibatzordearekin, prestakuntza,
ebaluazio eta komunikazio prozesu nagusiekin, zuzendaritza eta Batzordeko
prozesu nagusiekin... Bestalde, organo honetan onesten diren prozesu eta proiektu desberdinen dinamizazioa eta koordinazioa eramaten saiatzen naiz (balioen
lanketa, geletako guraso ordezkarien taldea, pedagogi azpibatzordea, EFQM kalitatea irakaskuntzan...). Dena den, lan hauek guztiak lan talde bati esker eramaten
dira aurrera, eta aspektu hau oso garrantzitsua dela azpimarratu nahiko nuke.

4.- Ikasleengandik zerbait ikasi al duzu? Pertsona guztiengatik etengabe ikasten ari zarela esango nuke. Gainera, ikastola batean jarduteak horretarako aukera handiak eskaintzen dizkizu. Beraz, ikasleengandik, lankideengatik,
gurasoengandik...

nuen egia esan, baina pixkat pentsatzen ja
rrita elkarrizketa bat egin zigutela gogoratzen
naiz. Eta hortik aurrera ez naiz ezertaz gogoratzen.

2.- Nola gogoratzen dituzu lehe
nengo egunak? Zertan aldatu
da ikastola 25 urtetan? Urte lasaiak

izan ziren. Gu sartu baino lehenagoko giro
politizatua baretu zen azkenean eta heziketa
inguruko zailtasunei eta premiei erantzuten
zentratuta geunden. 25 urte hauetan, material aldetik asko hornitu gara eta umeen beha
rrei erantzuteko hobeto aurkitzen gara.

3.- Desberdinak al dira lehengo eta
oraingo ikasleak? Ez dira, ez, oso des-

berdinak. Oinarrian bilakaera garrantzitsuak
bizi dituzte bai lehengoek eta bai oraingoak.
Gaur egungoak espabilatuagoak direla, agian,
bai.

4.- Irakasleek ere ikasten al dute
zerbait ikasleengandik? Bai horixe,
nik behintzat asko.

5.- Zer da zure lanbidetik gehien
gustatzen zaizuna? Azken urte haue
tan egiten ari naizena, biziki atsegin dut.

6.- Ba al duzu pasadizo berezirik?

Behin, hasierako urtetan, mutiko bati zaplazteko bat eman niola gogoratzen naiz. Arra
tsaldea zen eta azkenengo ordua, nire onetik
atera ninduten eta halaxe gertatu zen. Handik
piska batera hurbildu zitzaidan irribarrez eta
esanez: “jo egin nauzu”. “Bai”, erantzun nion.
Eta horretaz piska bat hitz egin genuela gogoratzen naiz. Pasatu egin zirela konturatu zen.

5.- Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna? Guztion
artean prozesu edo proiektu bat ilusioz hartzen denean, edozein prozesu dela,
bertako jardueretan, antolaketan, hedapen eta garapenean
eta ebaluazioan murgiltzea oso
gustukoa dut.

6.- Ba al duzu pasadizo berezirik? Ikastolako

bidean utzi ditugun lankideak,
ikastolak hartu beharreko
erabakiak eta bere inguruko
gorabeherak (93ko publikazio
prozesua)...
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Elkarrizketa
MAITE SAENZ

1.- Gogoan al duzu S. Mitxelena ikastolako lehen
eguna? Bost urteko 32 haur nituen zain eta ordura arte ikasle

handiagoekin ibilia nintzen. Ikasturtea hasia zen, eta ni hantxe
nengoen, kontaezinak iruditzen zitzaizkidan haur txiki horiek
“gobernatu” ezinik. Hasiera ez zen samurra izan baina, berehala
hartu genion pultsua elkarri. Badira urte batzuk gelako hainbatek
“amona” egin nauela eta sinestezina iruditzen zait.

2.- Zertan aldatu da ikastola 25 urtetan? Aldagai

asko azter daiteke baina inpresio orokorra nahikoa antzekoa
dut. Hamarkada hartan ikastola handia zen baita ere: bost lerro genituen Haur Hezkuntzan – “Eskolaurrea” orduan. Herriko
gurasoak eta haurrak ziren, gehienak euskaldunak, baina euskalduna ez zen mordoxka bazen orduan ere eta oraingo askok
bezala, ikastolan ikasi zuen euskara.
“Eskolaurrea” etaparen errekonozimendua borrokatu beharra
zegoen. Ikastola aitzindaria zen heziketa behar bereziak zituzten
haurren integrazioa lantzen eta bultzatzen. Langileria, oso inplikatuta zegoen eta betiko irakasleen ahotik eta praktikatik Ikastolaren xedearen eta ikuspegi historikoaren muina jasotzeko aukera paregabea izan genuen “berriek”. Guztiak klaustro berean
elkartzen ginen. Zuzeneko komunikazioa errazten zuen horrek.
Balio handia ematen diot horri.
Orain, hainbat gauza aldatu den arren, antzekotasunak handiak
dira: Ikastolak herrikoia izaten jarraitzen du, herrian jaiotako
zein kanpotik etorritako haurrak euskalduntzen ditugu, behar
bereziak dituzten haurrekin lanean dihardugu eta hezkuntza
eskubideen defentsan ari gara, langileriaren partaidetza eta inplikazioa ere hor dago eta Haur Hezkuntzaren ezartzea normaldu ez denez, oraindik buruhausteak ematen dizkigu.
Neurriz hazi egin gara eta hazkundeak komunikazioaren kaltetan
jokatzen duela esan ohi da; baina nik ez dut horrela izan behar
duenik pentsatzen. Erronka berriek, erantzun berriak eskatzen
dituzte, sor daitezkeen zailtasunak identifikatu eta hauei aurre
egin behar zaiela uste dut. Horren harira, Ikastolak gizartean
izan duen, duen eta izango duen zereginaren eta betidanik gure
balioak izan diren horien transmisioa ziurtatzeko neurriak hartze
ko garaia denaren susmoa daukat.

3.- Desberdinak al dira lehengo eta oraingo ikasleak? Gaurko ikasleak, duela 25 urtekoak bezalaxe, XXI.
mendeko gizakiak dira; baina egungoak gehiago. Gauzak gero
eta azkarrago aldatzen dira –teknologia berriak, familia, harre
manak, espektatibak, globalizazioa- eta haurrak lehen bezala,
bere konpetentzia guztiekin haurra izaten jarraitzen badu ere
– horretan ez dut uste gehiegi aldatu
denik - bere bizitzan zehar duela 25
urte haurra zenak erantzun behar ez
zion hainbat aldagairi egin beharko
dio aurre. Aldaketa nagusia horretan
dagoela uste dut eta hezitzaileok aldakorra den ingurumenean bizi den eta
eragile izango den gizaki oso honi (norbera izaten ikasten ari denari, gizaki sozialari, pentsatzen eta ikasten duenari,
komunikatzen ikasten ari denari eta
egiten eta ekiten ikasten ari den per
tsonari), gizaki euskaldunari, laguntzeko, haren bide-lagun izateko, gaurko
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25 urte
baliabideekin zer egin behar dugun hausnartzea, proposatzea
eta ekitea dagokigu. Lan bukaezina planteatzen digu erronka
honek.

4.- Zer lan mota egiten duzu gaur egun? Hamar

urtez hainbat mailatan irakaskuntzan jardun ondoren, sei urtez,
Erreforma zela eta, Ikastolen Elkarteak antolatutako mintegietan
adituen eskutik formazioa jaso eta Ikastolako lankideekin bilerak
eginez ibili nintzen koordinatzaile pedagogiko lanetan. Ondoren,
Ikastolen Elkartetik deitu zidaten Haur Hezkuntzako proiektu
berria egiteko. Orduan sortu genuen Urtxintxa proiektua eta jarraian, Lehen Hezkuntzako Txanela proiektua. Paperezko euskarrian eginiko ikasmaterialez gain, euskarri aniztasunaren (Cdromak - Ttantto, Txirritx, Xango…-, DVD-ak, audioak) aldeko apustua
egin dugu, besteak beste. Bi proiektuetan koordinatzaile eta
egile lanetan ibili naiz eta nabil oraindik ere. Horrez gain, gelan
diharduten irakasleen eta hainbat ardura duten profesionalen
formazio saioak antolatzen eta gauzatzen ditugu, garrantzitsua
baita gela bistatik ez galtzea; proposamenen jarraipena egitea,
kontrastatzea. Gainera, oinarrizkoa da proiektuen filosofia
partekatzea edozein proposamen era egoki edota desegoki
askotan lan baitaiteke.
Bestalde, Urtxintxa eta Txanela proiektuetan esplizitu eta inpli
zituki urrats batzuk eman baditugu ere, Euskal Curriculumaren
definizioan pauso berriak ematera goaz Ikastolen Kolektiboan
eta ikasmaterialgintzako kideok horretan sakontzen jarraitu
beharra daukagu. Hezkuntza konpetentzien inguruko hausnartze lanetan murgilduta gabiltza egunotan.

5.- Zer da zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna? Gauza asko. Baina, batez ere, ez garela aspertzen. Beti

dago zer ikasia eta zertan hobetu. Hezkuntza Proiektuetan eta
Curriculumetan formulatzen diren xede eta helburuak, egunerokotasunean era eraginkorrean nola artikulatu, koordinatu, gauzatu… hori guztia hausnartu eta guztiari erantzun behar diogu.
Zeregin handia eta sakona da. Ez du balio formulazio hutsak:
behetik gora eta goitik behera, baita horizontalki ere, esparru
guztietan, zikloetan, geletan, xedeen lorpenerako zer eta nola
egin behar dugun zehazteko premia handia dago beti. Eta egindakoa ebaluatu, ondo eta gaizki egindakotik ikasi, zuzendu eta
berriro martxan jarri.
Testuinguru horretan gehien erakartzen nauena, haurraren pen
tsamenduaren garapena da: kanpotik jasotzen dituen estimuluak barruan nola eraldatzen dituen eta barrutik kanporako joan
etorrian ematen diren eraikuntzaren urrats horiek aztertzea.
Aprendizaiaren subjektu aktibo eta nagusia den horri ekiteko
eta adierazteko aukerak emanez, entzutea. Haurra
entzuten ez badugu, nola pentsatzen duen ikertzen
ez badugu, berarengandik ikasten ez badugu, ezinezkoa da eraikuntzaren bidaia horretan lagun ona
izatea. Gure lanean egunero ikasi behar dugu, ezinbestekoa da.

6.-Ba al duzu pasadizo berezirik?

Zaila da bat edo beste hautatzea, benetan. Sentimendu mota guztiak eta askotariko egoerak bizitzeko adina eman dit lanak: poza, alaitasuna, tristura,
sustoak, haserrealdiak, urduritasuna, tentsioa…
Oraingoz behintzat, gauza baterako ez dit eman:
aspertzeko. Eta ez da gutxi!

Euskaraz bizi

Euskaraz bizi
Euskarari babesa emateko asmoz, Euskaraz Bizi proiektuak
hainbat jarduera uztartu ditu.
Abenduaren 3an Euskararen
Eguna ospatuko da eta hau au
rrera eramateko film bat proiektatuko da ikastolako gimnasioan.
Garrantzitsuena, ordea, eguneroko bizitzan euskara erabiltzea da
eta belaunaldiak pasa ahala hau
indarra hartzen joatea. Iaz, gure
gizarteko hainbat alorretan ikus
daitezkeen, euskaraz egiten diren
akatsen bilketa burutu zen. Aurten, berriz, hieroglifiko bat ipini
da, besteak beste, ikasleen artean hainbat buruhauste sortuz.
Bigarren urtez segidan DBH 3 eta
DBH 4ko ikasle talde batek “Eus
kara Taldea”osatu du, eta gela
bakoitzak bi ordezkari hautatu
ditu.
Urko Zabala, DBH 3. eta 4. mailako ikasleen izenean

Euskara

Aurten euskararen eguna, abenduak 3, astelehena zela eta egun horretan bertan ospatu genuen euskararen aldeko festa eguna. Urtero legez, gure ikasleek
kantu eta festa giroan ospatu zuten, baina iazkoarekin alderatuz aldaketa txiki
batzuk izan genituen. 5 urteko haurrek LHko lehenengo ziklokoekin Bertsolari plazan ospatu zuten eguna, baina aurrez Maria Inmakulada ikastetxeraino
kalejiran joan-etorria egin ondoren. Bertan Txapasen laguntzarekin kantu
eta erromeri giroan egin zioten harrera euskarari. LHko bigarren ziklokoek,
berriz, Zelai-ondoko enparantzan hartu zuten lekua. Hauek ere kalejiran joan
ziren festa giroari hasiera emanez eta bertan ikasleek abestutako koplek eta
kantuek hartu zuten testigua. LHko hirugarren ziklokoek, azkenik, iazko toki
berean ospatu zuten festa eguna, hain zuzen ere, Musika plazan. Hauek ere
kalejiran egin zuten haraiñoko ibilbidea bidean beste ikastetxeetako haurrak
bilduz eta plazan bertan urteroko ekitaldiari ekin zioten. Aurten hiru gune,
beraz, euskararen aldarria lau haizeetara zabaltzeko eta herri guztiaren au
rrean agertzeko. Hiru guneetan, gainera, ikasleek berek apaindutako hizkiak
ipintzeko aukera izan zuten, EUSKARAREN EGUNA leloa osatuz. Goizean
zeharreko ekitaldia izan zen eta guneetatik Ikastolarako bidea ere kalejiran
ospatu zuten.
Txikienek ere, bestetik, izan zuten festa egun honi aldarria egiteko parada.
Ikastolako beheko portxetan ipuin kontalarariaren bisita izan zuten eta bertan
bildutako haur guztiek Argitxoren ipuina ezagutu zuten. Honen ondoren, kanturako, dantzarako eta hamaiketako eder bat egiteko ere izan zuten astia.
Gehienak kalejira, kantu eta erromeri giroan zebiltzan bitartean, DBHkoek gimnasioan filma-dokumental saioa ikusi zuten. Aurreko aste osoan
zehar ikasleek hieroglifiko bat asmatu behar zuten, bertan euskararen egunean ikusiko zutenaren erantzuna topatu behar zutelarik eta asmatu zutenen
arteko zozketarekin hasi zen emanaldia. Irabazleak otar gozo-gozoa izan zuen
sari gisara. Ondoren, bi ikasleek euskararen egunaren inguruko idatzi bat ira
kurri zuten Nomadak TX filma-dokumentalari hasiera eman aurretik.
Arratsaldean goizean festa giroan ibili zirenek ere filma emanaldi ezberdinak izan zituzten eta honekin amaiera eman zitzaion euskararen egunari.
Aurreko urteetan bezala giro polita eta alaia nagusitu zen eta gure ikasleek eus
karari merezi duen harrera eta aldarria egiteko aukera aprobetxatu zuten.

Euskararen
eguna
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Bidaia

Afrikatik gutun bat

Afrikatik gutun bat

Nairobin nagoela e-mail bat jaso
dut Sustapen Batzordearen izenean. Bidaia honen esperientziaren berri emateko, gure ikastolako
aldizkarirako, hitz batzuk idatziko
ote ditudan eskaini didate. Erantzuna baiezkoa izan da inongo
zalantzarik gabe. Batetik, inoiz ez
dudalako ikasi ezezkorik ematen.
Bestetik, nire bizipenen berri ematearekin, bidaia bera konpartitzen
ari naizela iruditzen zaidalako. Zaila da orri batean bidaia osoaren
berri ematea, baina flash moduan
bada ere, oraindik etxetik urrun bidaiatzen ari naizela, saiatuko naiz
(izan) denaren islada xume bat
ematen.
Bidaiak bi etapa nagusi izan ditu.
Lehena, Ekialde hurbilean zehar,
Istanbulen hasi, ekialderako “derrigorrezko” atea delako, eta Kairon
amaitu, “mila minareteen hiria”.
Bigarrena, berriz, Afrika iparretik
hegora zeharkatzea, Kairotik hasita
Johannesburgora iritsiz, uneotan
munduko kriminalitate indizerik
altuena duen hirira.
Gogoan dut Damasko bezalako hi10
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ri zoragarri batetik abiatu nintzenean Libanora
joateko, eta hemengo
mendietan Hizbullah
erakundeko militante
xiiekin egon nintzenekoa. Ahaztezina. Nilo
ibaia hegoaldera jarraituz, Khartumen zeremonia derbitxe bat ikusteko aukera izan nuen,
agian nire bizitzan ikusi
dudan erriturik ikusgarriena. Historian zehar
bidaiatu dut tenplu
sakratuak bisitatuz, Baalbek Libanon, Palmyra
Sirian, Petra Jordanian,
Abu Sinbel Egipton,
Lalibela Etiopian edo
Dzemba Dzembabwe
edo Great Zimbabwe
Zinbabuen. Siriar mendietako Maaloula herrixkan otoitz
bat eskaini zidaten arameeraz. Zirrara berezi bat eragin zidan eta
oso gertukoa sentitu nuen, agian
galtzeko arriskuan dagoen hizkuntza zahar bat delako. Eskolta eta
guzti, existitzen ez den herrialde
batean bidaiatu dut: Somalilandia
(Nazio Batuek onartzen ez duen
arren herri independiente bezala
bizi da). Eta bertan Ramadana bizi
izan nuen. Etiopian, berriz, milurteko berria ospatu (2000.ean sartu berri dira) eta azmariak, etiopiar
“bertsolariak”, entzuteko parada
izan nuen. Sudango iparraldean
nubiar basamortu bero eta lehorra
zeharkatu nuen pick-up batean,
nire bizitzan egin dudan bidaiarik
gogorrenean; eta Kenyako iparraldea hogeita hamar orduz kamioi
batean, shiften (1) lurraldea zela jakin gabe. Nasser, Malawi eta
Chamo lakuak zein Itsaso Gorria
nabigatu ditut. Chamon, hain zuzen ere, gorriak pasa genituen
krokodilo eta hipopotamoen artean geundela ekaitza altxa zuenean. Gainera 2 tonako basapiztia

hauen mehatxu beldurgarririk ere
izan genuen. Bere lurraldea defendatu nahi zuen, baina... tira. “Diktadura” “demokratiko” baten komisaldegiak ezagutu ditut Zinbaweko
poliziek asmatutako aitzakia batekin atxilotu nindutenean. Orain,
perspektibatik begiratuz, anekdota
huts eta zelebre bat bezala ikusten
dena orduan beste urduritasun eta
amorru bat zen. Naturaren mirari
zoragarri eta zirraragarriak ezagutu
ditut: Zanbia eta Zinbawen Moa
tse Tunya (Zanbeze ibaiaren Victoria urjauziak), Etiopian Tis Isat (Nilo Urdinaren urjauziak), Botswanan Chobe parkea eta Kenyan Masai Mara babesgunea. Musulmana,
ortodoxoa, koptoa eta rastafaria
bihurtu izan nahi naute, eskerrak
budistak eta hinduistak topatu ez
ditudan. Autobusez, trenez, pickupez, 4X4z, ferryz, txalupaz, motozikletaz, taxiz… hilabete batzuz,
edozein garraiotan bidaiatu duen
khawaga, ferrengi eta mzungu
(2) zoriontsu bat izan naiz. Eta askoz gehiago.
Aipatutako guztia zoragarria izanik
ere, topatu dudan aberasgarriena
jendea izan da. Etxeko epelaren
ateak zabaldu dizkidate, atsedenerako ohea eskaini didate, abegikortasunaren sinbolo den tea
hartzera gonbidatu naute, nirekin
jana konpartitu nahi izan dute,
zorte ona opatu eta une ez hain
errazetan lagundu egin naute. Hau
da benetan aberatsena.
Ez dut esango bidaia hau abentura
bat izan denik, nire iritziz, abentura bat gure bizitzan egunero-egunero aurrera egitea baita. Baina
nire helburua kaleko jende xehea,
herria bera, nola bizi den ikustea
eta sentitzea zen, eta hori behin
tzat lortu dudala uste dut.
Hau argitaratzen den egunean ni
ere etxeko epelean aurkituko naiz,
gertukoek ematen duten berotasunaren babesean, etxera itzultzea

Afrikatik gutun bat

Bidaia

beti izango baita munduko bideetara irtetea bezain
ederra, edo ederragoa. Hori bai, zuk eskuartean aldiz
kari hau duzun unean, ziurrenik, nik mapa edo atlas
bat izango dut, hurrengo bidaiaren planak egiten aur
kituko bainaiz.
(1) shifta: bidelapur somaliarrak
(2)khawaga: gizon zuria Sudanen
ferengi: gizon zuria Etiopian
mzungu: gizon zuria Afrikako Ekialdean

Era guztietarako arotz-lanak
ESPERIENTZIA ETA TREBEZIA
AURREKONTU EGOKIAK
Urteta Bidea, z.g.

Tel. 943 13 00 76
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Bertsotan

Bertso-eskola
Bertso
-eskola

ETXEBELTZETIK GIPUZKOARA
Dagoeneko adin nagusi egin zaigu Salbatore Mitxelena Ikastolako Etxebeltz Bertso-Eskola. Nork
esan duela kasik 20 urte, proiektu hau martxan jarri
zutenean Rosa Lertxundi Pello Esnal, Iñaki Zulaika,
eta konpainiari hain urrutira iritsiko zirenik?
Bi hamarkada hauetan ehundaka aurpegi
pasa da Etxebeltzetik, mota guztitako jendea. Gehienek, arruntena den bezela, bertso jarduera utzia dute.
Geroztik ezagun egin direnak ere badira: arraunean,
surfean, kantuan … Horiek barrutik eramango dute
afizioa. Beste batzuk, ordea, bertsoaren bidean jarraitzea erabaki dute, eta badira hainbat bertsoaren
munduan, neurri handi edo apalagoan, aktiboki parte
hartzen dutenak. Bertsoaz bizi ez, baina bertsoz bizi
direnak.
Etxebeltz Bertso-Eskolak ez zuen denbora
askoren beharrik izan lehen fruituak ematen hasteko. Lehen-lehen ikasleak ez dakit, baina lehenengotakoak izan ziren Imanol Epelde, Nahikari Gabirondo,
Urtzi Alberdi, Larraitz Zubimendi,Eztizen , Mantxi eta
gaztexeagoak Julen Zulaika, Aritz Aranburu, Aitzol
Illarramendi, Emilio, .Koadrila hau berehala hasi zen
Eskolarteko Txapelketetan nabarmentzen, hainbat finaletan parte hartuz eta txapelak jantziz, bai txikien
eta bai handien mailan.
Belaunaldi hau zalantzarik gabe oso emankorra izan da, bertsolari apartak eman baititu. Urte ba
tzuk geroago, Motxian helduen Bertso-Eskola sortu zuten hauek, eta bertan dihardute. Gipuzkoako
1999ko Herriarteko Bertsolari Txapelketan Zarauzko
bi taldek hartu zuten parte. Taldeko 4-5 partaide behar zirela kontutan izanik, ez zen azaina makala izan.
Zozketa anker batek bi taldeak lehenbiziko txandan
parekatu zituen. Talde batek bertan gelditu behar
izan zuen, baina bestea Andoni Egaña handiaren laguntzarekin txapeldun gertatu zen. Gaur egun, Mantxi Gipuzkoako aurtengo Txapelketako finalera iristeko aukerarekin da, 4. puntuazio altuena lortuta final
laurdenetan. Nahikari Gabirondo eta Aritz Aranburuk
hainbat gazteen punta-puntako sariketa irabazi dituzte: Xenpelar, Osinalde, Lizardi... eta aurrez aipatu ditudan kide gehienek jarraitzen dute bertsolaritzan, jendeaurreko saiotan ez bada idatzizko bertsotan, edo
gutxienik ere aldian behin bertso-eskolara azalduz.
Ondorengo urteetan ere koadrila polita osatu
zen, bizpahiru urtean Eskolartekoan oso lan txukuna egin zuten (txapelik) baina tamalez hauen bertso
ibilbidea hementxe amaitu zen. Segidan, hauek uztean, beste belaunaldi bat indartsu etorri zen atze-
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tik, eta azken zazpi zortzi urte hauetan Eskolartekoan
gerra ugari eman dute, nola taldeka hala banaka, eta
baita txapelik ekarri ere Etxebeltzen bitrina distira
tsuan jartzeko. Urteak aurrera jarraitu ahala koadrila
horretatik, egoskorrenak biziraun dute, eta hirukote
bat nabarmendu zen Oier Aizpurua, Aitor Urbieta
eta Hodei Iruretagoienak osaturikoa. Etxebeltzen
aritzeko adina igaro eta oraindik bertso-egarriz duela
bizpahiru urte eman zuten Motxianerako jauzia. Bertan, besoak zabalik hartu dituzte eta aukera honen
bitartez eta erakutsi duten aurrera egiteko gogoari
eta mailari esker beren tokitxoa ari dira egiten bertsoen panoraman, tarteka saio eta gazte sariketetan
hartzen baitute parte.
Aurtengo Gipuzkoako Txapelketan, izenematea irekia zenez, hiruek hartu dute parte lehen aldiz.
Emaitzik onena gazteenak lortu zuen, Hodei Iruretagoienak, 18 urte bete berritan onenekin sailkatu
baitzen bigarren faserako, kanporaketan oilo-ipurdi
azala jartzeko moduko bertsoak botata. Besteak, lehe
nengo txandan kaleratuak izan ziren, baina saioa ongi
etorri zitzaien esperientzia hartzeko.
Duela gutxirarte Rosak eta Pello Esnalek, lan
haundia egin ondoren, azken urteetan erreleboa hartu diote gazteek, eta orain hor aritzen dira asteartero
lehen ikasle aulkian eserita egoten zirenak orain gazteagoei euren jakinduri apurra transmititu nahian. Urte batzuren agorraldiaren ondoren, duela pare bat urte 10 urte inguruko haur andanak indartu zuen Etxebeltz. Denborak bere enbutua pasa ostean, badirudi,
berriz ere maila politeko koadrila bat badatorrela, eta
eskolarteko horri begira daudela, zeharka bada ere.
Aurrera egiteko munduko animo eta zorterik onena
opa diegu.
Hauxe izan da Etxebeltz-ek eman duena
motzean azalduta. Esan liteke bertsolaritzarako zubi
bat dela. Gure Bertso-Eskolako gurdira igo direnak
dexente izan dira, aurrera jarraitu dutenak batzuk,
eta Gipuzkoa eta Euskal Herri mailan nabarmendu
direnak banaka batzuk bakarrik. Baina ziur esan liteke, probatu duten guztiei bertsoak momentu on
eta ahaztezinak eman dizkiela, bertsolaritza ez baita
punta bakarrik txoko asko ditu eta txoko guztietatik
maitatu daiteke bertsolaritza. Hori baieztatzeko aukera paregabea eskeintzen dizu Etxebeltzek.
Hemen luzatzen dugu gure gonbidapena.

Bertso-eskola

Bertsotan

Etxe-beltz bertso eskola
Ikastolan badugu
guk bertso-eskola,
jakizue denontzat
zabalik dagola;
euskara suspertzeko
egin den txabola,
indarberritu asmoz
euskaldun odola...
Bertsozale bazara,
etorri, potxola.
Ikastolan badugu
alai eta tinko
bertso-eskola ona
jarria betiko;
demen denetik dabil:
alproja, ijito,
eztarri-bikain eta
etorri haundiko...
Bertsozale bazara,
azaldu mutiko.

Urdaneta, 2 - behea
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ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK
INFORMATIKA IKASTAROAK
Cursos de informática:
Hasiera Maila • Introducción a la informática
Kontabilitatea • Contabilidad (Contaplus)
Internet ikastaroak • Cursos de Internet

• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Acces

Informazio gehiago Internet-eko gure helbidean: //www. zarautz.com
Para más información, en Internet: //www.zarautz.com
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Berriak
SAN MARTIN

Berriak

San Martinera joan gineneko argazkia ikusten ari naiz.
Zelai berdean agertzen gara gu, denon artean osatutako
borobilean. Haurrak lurrean eserita daude eta berdearen
artean agertzen den lore koloretsua osatzen dute guztien
artean.

Poliki-poliki doaz batzuk, bide ondoan dauden landare,
harri, makila, osto eta zomorroak begiratu, ukitu, hartuz.
Besteak aldiz, korrika, lagunari eskua emanda kalejiran
barrez, elkarrekin joateak ematen duen poza adieraziz.
Pozik.

Hantxe dago gure koadrila. Denak gustura etorri dira
ikastolara. Badakite autobusean joango garela San Martinera eta hamaiketakoarekin bete dituztela motxilak.
Horrela sartu dira gelara, bakoitzak bere motxila eraku
tsiz eta bertan ekarri duena aipatuz. Ogitartekoa, fruta,
ura, edateko yogurra...

San Martinera ailegatu gara eta berehala hasi dira jolasten
ondoko zelaietan. Belar tartean korrika eta saltoka. Baina
hamaiketakoa egiteko gogo izugarria dutenez, segituan
hasi dira gosetuta daudela esaten. Noiz jango dugu?

Irten aurretik taldea bildu eta eseri egin gara zein etorri ez
den ikusteko. Berehala konturatu dira guztiok gaudela eta
denok joango garela. Izan ere, nabari da egun berezia dela
eta horrela esan digu Unaxen amak, ez dagoela oso ondo
baina egun berezia denez, goizean behintzat ikastolara
joan nahi zuela.
Nora joango garen, zer egingo dugun, zer abestuko dugun etab. gogoratzerakoan, Anderrek galdetu du ea San
Martinen traktoreak egongo diren. Ederra galdera, izan
ere, guk prestatutako plana erakargarria izango da, baina
ikusiko al ditugu traktoreak?
Abiatu gara bada autobusera eta martxan jartzearekin
batera hasi gara guztiok berriketan. Baten etxea ikusi
dugu, bestearen amonarena. Hondartza eta Getaria,
hangoak dira Amets eta Anderrek aitak. Kaioak. Pagoeta, hara joan zen behin Sara, mendiko kamiseta jantzita.
Haritzen etxea ikusten da urruti, bera urruti-urruti bizi
baita. Gorrituta dago mendia, udazkena. Aldapa gora
goaz eta fuerte-fuerte heldu behar da. “Kontuz Enara,
erori gabe, tente zoaz eta!”, esan du Iraiak.
Iritsi garenean jaitsi gara autobusetik eta beste taldeekin
batera aldapa gora abiatu gara, oraingoan oinez.

Eta orduantxe egin dugu borobila. Elkarri eskua eman eta
berehala borobil handi bat egin dugu. “Ze handia egin dugun!”, esan du Lidek. Eskuak askatu eta belarretan eseri
gara. Motxila kendu eta hamaiketakoa atera dute, azkenean erakutsi du bakoitzak bere altxorra. Fundamentu ede
rrez jan dute norberak eramandakoa eta baita ondokoak
eskainitakoa ere. Txukun-txukun ogitartekoak biltzeko
erabilitako paperak zorroan sartu dituzte. Hodeik berehala bukatu du hamaiketakoa eta motxila jarri du berriz
ere bizkarrean. Enekok ez du ura eraman baina Ihintzak
eman dio beretik. Erraz antolatu dute hamaiketakoa eta
inorri ez zaio ezer falta izan. Borobil sendoa osatu dute.
Azkenean iritsi zaigu barrura sartzeko unea. Aurreraino
joan eta lurrean eseri gara, estu-estu. Harrituta daude,
urduri, pixka bat larrituta ere bai bakarren bat. Abesten
hasi garen arte. Orduantxe joan dira kezka eta larritasunak. Txio txio txoria eta eskuak gora eta behera. Pozik
abesten dute, harro, beraiek ere abesti hori badakitela
erakutsi nahian. Eta halaxe erakutsi dute, handiak bezala
abesteko moduan direla.
Eta egindakoarekin gustura irten gara ermitatik, Martinek
lagatako gozokia jatera. Berdea, gorria, horia, tokatutakoa hartu eta bagoaz autobusera. Istripu txiki bat, aldapa
behera azkar-azkar goazelako. Baina minik ez. Gustura
gaudenean zailagoa da mina hartzea eta nabari da. Berriz
ere zenbat gauden kontatu
dugu, bat, bi, hiru... hogeita
bat. “Traktore bat!”, oihukatu du Anderrek. Azkenean. Martxa egiteko moduan
gara, beraz. Autobusera
igotzerakoan oinez jaitsi
behar zutenak agurtu ditugu. Batzuk alfer samarrak
garela esanaz hasi zaizkigu.
Asko ibili gara gu ere. Baina
hurrengo batean, laisterlaister, gu ere oinez igoko
gara. Urruti eta goraino. Bai
horixe!
Enara
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Gorputz hezkuntza

Iritzia

GORPUTZ HEZKUNTZA
Eusko Jaurlaritzako Hezkun
tza Sailak Oinarrizko Hezkuntza
(6-16 urte artekoa) arautzeko
argitaratu duen Euskal Curriculum Berrian, Soin Heziketa edo
Gorputz Hezkuntza arloa ia %40
murrizten da. Ondorioz, dekretu
honekin Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleek beraien gorputz
eta motore gaitasunak garatzeko,
ariketa fisikoa egiteko eta ohitura
osasungarriak eskuratu eta garatzeko denbora gutxiago izango
dute.
Argudio eta arrazoi hezitzaile
eta zientifiko asko erabili daitezke
Gorputz Hezkuntzako gaur egungo gutxienezko orduak igotzeko
edota mantentzeko. Egungo gizartearen norabidea ikusita Gorputz Hezkuntzak berebiziko ga
rrantzia du, arlo hau ez baita soilik
mugatzen gaitasun fisiko eta motoreak garatzera. Izan ere, ariketa
fisikoa eta kirola egiteko ohiturak
eskuratzeko lehendabiziko aukera
eta baliabidea da, beti ere haurrak
bere eta besteen gorputza ezagutuz, onartuz eta errespetatuz,
aniztasuna onartzen eta balora
tzen ikasiz, elkarbizitzarako baloreak (arauen errespetua, elkarlana, kooperazioa, hezkidetza,...)
landuz. Hau guztia, sedentarismoa, loditasuna, anorexia, bulimia, drogamenpekotasuna, arike
ta fisikoaren uzte goiztiarra, ge
nero biolentzia... bezalako gizarte
arazoei aurre egiteko.

Era berean, Europako Parlamentuak onartu berri duen informe batean haurren gizentasuna ekiditeko Gorputz Hezkuntza
astean 3 orduz ematea eskatzen
du. Izan ere, Europar Batasunean
gizentasuna eta gehiegizko pisua
duten haurren kopurua goraka
doa urtez urte eta honi aurrea
hartzeko Gorputz Hezkuntza
tresna baliogarritzat hartzen dute.
Gainera, ikerketen arabera, Lehen Hezkuntzan Gorputz Hezkuntzari eskaintzen zaion denbora
121 minututik 109ra jaitsi da 2002.
urtetik.
Hau guztia ikusita, Gorputz
Hezkuntzarekin zerikusia dugunok (irakasleak, ikasleak, gu
rasoak, kirolariak, etab.) ezin dugu
ezer egin gabe geratu. Azken asteetan hainbat ekintza egin dira
Euskal Herri mailan, esaterako,
mobilizazioak, informazioa zabaldu, sinadura bilketak, sentsibilizazioa, kamisetak saldu, festa errei
bindikatiboak,... Urriaren 26an
SOHATen (Soin Hezkuntzaren
Aldeko Taldea) aurkezpena egin
zen Gasteizen.

egiten duen bidegabekeriaren
aurrean bere zalantza, kezka eta
beldurrak arrazoitzen saiatu ziren eta partidu politikoei emendakin baten bidez Dekretu hori
Legebiltzarrean berraztertzeko
eta Europatik gomendatzen diren
asteko 3 orduak betetzeko eskatu
zitzaien. Bitartean, Parlamentu
aurrean 250-300 ikasle eta irakasle
bildu ziren beraien babesa eskainiz
SOHATeko ordezkariei. Aurreko
egunean itxialdia egin zuten 100
ikaslek Soin Hezkuntza Zientzien
Fakultateko Kiroldegian.
Gure Ikastolan guraso eta lan
gileen atxikimendua eskatu da eta
sinadurak bildu dira irakasgai honen baztertzea salatuz eta Dekretuaren zirriborroak agertzen duen
proposamena baztertzeko eskatuz.
Gai honen inguruko informazio
gehiago nahi izanez gero, begiratu
www.blogak.com/sohat helbidean.

Abenduaren 5ean Parlamentuan konparezentzia egin zen, Eus
ko Jaurlaritzari iritziz alda zezan
eskatzeko. SOHATeko hiru ordezkari Gasteizko Parlamentuko
Hezkuntza Kontseiluaren aurrean
Euskal Curriculumaren Dekretuak
Gorputz Hezkuntza arloarekin

S.M. Ikastola 15

Kirolak

Kirolez kirol

ARRAZOIA-ONDORIOA
Kurtso berria martxan
da iada, beraz, eskola kiroleko jardunaldiak ere
hasiak dira beren lehen
urratsak ematen. Azken
urteotako eskaintza bera
dago aurten ere. Denboraldian zehar kirol bakoitzak
izango duen tartea ere aurreko urtekoaren antzekoa.
Futbolak, saskibaloiak eta
eskubaloiak hartzen dute
zatirik handiena. Hauen
ostean, geratzen diren zati apurrak errugbia eta atletismoaren artean banatzen dira. Pilota larunbat arra
tsaldeetan izaten da.
Haurren parte hartzea ere antzeko bana daiteke.
Hiru kirol nagusi horietan ia denek parte hartzen dute
eta beste kiroletan haur gutxiagok jarduten du. Kirol batzordetik aurten ere gutxiengo kirol horiei ahal
dugun neurrian bultzada bat emateko helburua jarri
dugu. Azken finean, hiru kirol erregeei, parte hartzea
handia delako, eskaintzen zaizkie egun gehiago. Baina
sarri ez dakit horregatik den ala presentzia gehiago
ematen zaiolako duten parte hartze handiagoa kirol
hauek. Alegia, duten egoera pribilegiatua ondorio ala
kausa den ez dut oso argi ikusten. Arrazoia-ondorioa.
Atletismoan aritzen diren haurrak, adibidez, oso
gustura jarduten dira. Baina jardunaldi batetik bestera izaten den tartea hain handia izanik, zaila egiten
zaie jarraipen batekin kirol hau bizitzea. Honek, kirol
honekiko ikuspuntuan asko eragiten du eta jarraipen

falta horrek adinean aurrera joan ahala parte hartzea
txikitzea dakar.
Aurten saiatu gara haurrak kirol minorizatu hauek
probatzera bultzatzen eta atletismoan aurreko urtean baino haur gehiagok eman dute izena. Gogotsu
hasi dira eta ikusi beharko da nola eramaten duten
jardunaldi gutxi eta oso tartekatuak izatea. Txirrindularitzan ere talde oso polita animatu da eta benetan
gustura gaude. Xakean ere hasi gara orain gutxi. 25
haurretik gora xakean jolasten ikustea eta benetan
ondo pasatzen ikustea ere pozgarria izan da guretzat.
Azken finean futbolean, eskubaloian edo saskibaloian
aritzeko mila aukera izango dituzte egunero. Telebis
tan ikusiko dute eta seguru lagun artean ere sarri arituko direla. Baina hainbesteko oihartzuna ez duten
kiroletan aritzeko aukera ez da hain egunerokoa.
Bakoitzak gustuko dituen kirol eta ekintzak egin
behar ditu eta ez da oso egoera naturala hainbeste
haurren artean zaletasunak 3 kiroletara murriztea.
Hasierakora nator, kirol hauek merezi duten egoera
dute eskolako kirol egutegian ala kirol egutegian duten
egoeragatik dute horrelako parte hartzea? Arrazoia
ala ondorioa? Beste kirolek ere horrelako tratua izanez
gero parte, hartzea mantenduko al litzateke?
Haurrak, bakoitzak benetan nahi duen kirol eta
ekintzaz gozatzen ikusi nahi ditugu. Aurreiritzi eta
besteen esanen beldurrik gabe. Aniztasuna bultzatzen
jarraituko dugu hainbeste haurren artean 3 kiroletara
mugatu nahi ez dugulako.
Hodei Esteban

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Kirolak

Kirolez kirol
ITXASO ZAHARREKO OLATU BERRIAK
LEIRE RUIZ ARRUTI
(Salbatore Mitxelenako DBH 4-ko ikaslea)

ARITZ ARANBURU
(Salbatore Mitxelenako ikasle ohia)

2007KO GETARIA-ZARAUTZ IGERIKETA PROBAN
LEHENENGO ZARAUZTARRA

SURFLARIA – WQS ZARAUTZ PRO SURF TXAPELDUNA
(besteak beste)

Noiz hasi zinen igeriketan?
3.mailan hasi nintzen zortzi urte
rekin.
Zerk bultzatu zintuen kirol
hori aukeratzera?
Nire gelatik lagun talde bat apuntatu ginen ondo pasatzeko asmoz eta
urteekin desapuntatzen joan dira.
Baina nik hortxe jarraitzen dut oso
gustukoa dudalako uretan ibiltzea.

Noiz hasi zinen surfean?
Hiru urte nituen nire lehenengo
“txas-tresna”eskuratu nuenean.
Berez “etzandako”modalitatea
ibiltzeko paipo bat zen, baina nik
ahal nuen bezala zutik jartzen
saiatzen nintzen.
Zerk bultzatu zintuen kirol
hori aukeratzera?

Izan al du ikastolak eraginik kirol hau aukeratze
rakoan?

Zarauztar guztiak dakigu hondartzaren gainean bizi garela. Nire
gurasoek txikitatik hondartzara eraman izan ohi ninduten eta
geldirik egon ezin duten horietako bat izan nintzenez, surfa aukeratu nuen.

Ikastolak ohartaraziko ez baligu nik ez nukeen jakingo igeriketan
apuntatzea edukiko genuenik.

Izan al du ikastolak eraginik kirol hau aukeratzerakoan?

Zein izan da zure garaipenik hunkigarriena?

Zazpi urte nituen eta uda iristear zegoela oporretan kirol ezberdinetako eskolen eskaintzak azaldu zizkiguten klasean, horietako
bat surfa zen.

Getaria-Zarautz txapelketan lehen zarauztarra eta sailkapen orokorrean 5.neska izatea, parte hartzen nuen lehen urtea izanda.
Itsasoaren laguntza handirik gabe baina oso gustora iritsi nin
tzen.
Zein dira ikastolan bizi izan dituzun oraitzapenik
onenak?
Goiz batean Sergio irakasleak aulkitik altxatzeko esan zidanen.
Hasieran harriturik gelditu nintzen baina gero ohartu nintzen
zertarako zen. Gainontzekoei xaloka hasteko esan zien eta gero
eman zidan berri ona: Salbatore Mitxelenako 2. saria irabazi nue
la jakinarazi zidan.

Zein izan da garaipenik hunkigarriena?
Zarautzen txapela irabazi izana oso handia izan zen niretzat. Nire
gertukoen aurpegietan irribarre bat marraztu izana baino hobeagorik ez dago.
Zein dira ikastolan bizi izan dituzun oroitzapenik
onenak?
Ikasturte amaierako jaietan, klaseko neskekin egindako dantza
saioak oso gogoko nituen. Ea egunen batean berriz joateko aukera izaten dudan, neskak ni baino gazteagoak izan arren.
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Xuxen

Xuxen xuxen
xexen

Noiz erabili behar da diot, nion....
• Perpausean objetua dagoenean (hanka, besoa, arrastoa...) agerian edo isilean Nor-NoriNork adizkia erabiltzen da ( Nik hari hanka ikusi diot, nik hari besoa ukitu nion).
Noiz erabili behar da dut, nuen....
• Perpausean objektua ez dagoenean Nor-Nork adizkia erabiltzen da. ( Nik hura ikusi dut,
nik hura ukitu nuen, hark ni gonbidatu nau. )

Erabilera egokiak:
• Ane ikusi dut kalean.
• Nik Beñati hanka ikusi diot zirrikitutik.
• Zu atzo ikusi zintudan ikastolan.
• Nik zuri ilea ikusi nizun juxtu-juxtu.
• Miren bakarrik ikusi nuen jolastorduan.
• Pello nire txokolatadara gonbidatu dut.
• Ainhoak ni ez nau gonbidatu bere estera.
• Zu ez zintudan ukitu jolas berri horretan.
• Nik hi ikusi hau hori egiten.
• Ni gonbidatu nautek, baina hi ez.

Erabilera okerrak:
• Aneri ikusi diot kalean.
• Atzo ikusi nizun zuri ikastolan.
• Bakarrik ikusi nion hari jolastorduan .
• Mikeli nire txokolatadara gonbidatu diot.
• Niri ez dit gonbidatu bere estera.
• Zuri ez nizun ukitu atzo arratsaldean.
• Nik hiri ikusi diat hori egiten.
• Niri gonbidatu ziatek ez hiri.

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
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