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Agurra
Adiskideok, agur!
Gu Ikastolakook ez gara jaio geldirik egoteko,
ez noski. Eraikin berria dela eta, Udala eta enpresa
eraikitzailearekin hitzarmena sinatua dugu eta baita eraikitzailearekin kontratua ere. Gai honek arduratzen gaitu, mantso doa zalantzarik gabe, baina
larreak loratu aurretik gure eraikinaren oinarria
loratuko delakoan gaude.
Ikastola partaidetza da eta batzordekook egoskorrak gara. Hori horrela izanik, Euskal Curriculumaren haritik, Federazioko gure lagunei luzatu diegu Zarauzko Ikastolaren ekarpena. Egia esan, gurasoen partaidetza handixeagoa espero genuen eta
“Ikastola Orain eta Gero” egitasmorako geletako
bilerak erabiliko ditugu gure gurasoak xaxatzeko.
Bide honek ere nahiko fruiturik emango ez balu,
beste zeozer bururatuko zaigu, ziur izan.
Lerro honetara iritsi zaretenoi zera gogoratu,
abenduko Batzarrean “Hezkuntza proiektua” ere
onartu genuela.
Gai potoloak horretio, baina bene-benetan Ikastola egunerokotasuna da, eguneroko haur, guraso
eta langileon harremanak. Alfer alferrik dira potolokeriak elkarri irrifarretxoa egiteko gai ez bagara.
Egunero hasten eta hazten delako ikastola, egunero hezten duelako.................natural sentitzen dut
egiten dudana
		
eta natural egin
sentitzen dudana
		
IKASTOLAKOA naiz
horixe da dana
		
Ahaztu gabe guztioi
muxu handi bana.
(Sarasua dixit)

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola.
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Koordinazioa eta kudeaketa:
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Hurrengo elurtera arte. (Itoiz)
BATZORDEA
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Ikastola
KONPETENTZIAK BADATOZ

Konpetentziak gora eta konpetentziak behera. “Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza”ren proposamen berriaren garaia heldu da, baina ez gara atzokoak.
Lehendik ere ezagutu ditugu antzeko haize-boladak,
eta pasa dira. Hau ere besteen antzera pasako da ziurrenik, eta etorriko dira berriak. Beraz, bolada hau asmatu eta jakin behar dugu aprobetxatzen orain arte
egin dugun bezalaxe.
Funtsezko gaia, konpetentziekin edo konpetentziarik
gabe, betikoa da: hezkuntzak, oro har, eta bereziki,
oinarrizko hezkuntzak dituen erronka nagusiak zein
diren eta, horren arabera, hezkuntzaren xedeak eta
helburuak zein diren erabakitzea. Erabaki horren baitan, hezkuntzarako konpetentziak hezkuntza-proiektu
baten edo bestearen zerbitzura egongo dira. Konpetentzietan, helburu didaktikoetan edo gaitasunetan,
edo beste edozertan oinarritzen den hezkuntza bide
hori, egokia izango da hezkuntzak dituen erronkak bideratzeko eta xedeak lortzeko lagungarria bada.
Baina hezkuntzaren erronkaz edota hezkuntzaren xedeez hitz egiten ari garenean zertaz ari gara?

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.

Hona hemen, Salbatore Mitxelena Ikastolak lantzen
ari den Hezkuntza Proiektuan proposatzen dituen xedeak:
Oinarrizko hezkuntza, bizitza osorako guztiontzako
derrigorrezkoa den hezkuntza etapa da; beraz, pertsonaren garapen osoa lortzeko asmoz, hauek dira
bere xedeak:
a) Ikasleak unean unerako eta helduarorako presta
tzea, bai eta ongizatezko bizitza izateko prestatzea
ere, gizabanako gisa, gizarteko herritar aktibo gisa, baita natura zaintzeaz eta garapen iraunkorraz
arduratzen den pertsona gisa ere.
b) Ikasleek euskal kulturaren eta kultura unibertsalaren oinarrizko elementuak ikas ditzaten lortzea,
geroko ikasketak egiteko eta lanean txertatzeko
beharrezko bermeekin prestatzea.
c) Gure hezkuntza giza baloreetan oinarritutakoa da.
Ondorioz, ikasleei, pertsona bezala bere osotasunean harturik, kalitatezko prestakuntzarik onena eskaini nahi diegu, bere bizitza osorako oinarri
eta baliabide sendoak izan ditzaten.

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.
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Ikastola
Beraz, hezkuntzarako konpetentziak hezkuntza-proiektu baten edo bestearen zerbitzura egongo dira eta konpetentzien araberako curriculumak aukera eman beharko luke
oinarrizko hezkuntzak bizi osorako hezkuntzaren baitan duen zentzuari buruz sakon
hausnartzeko.
Konpetentzien tipologiaz asko hitz egiten ari da eta askotan nahasmena sortu ere.
Funtsean denak dira oinarrizkoak, giltzarriak edo lortu nahi diren hezkuntza erronka
edo xedeak lortzeko erreferente nagusiak. Beraz orokorrak izan (arlo guztietan txertatzen direnak) edo espezifikoak izan (arlo batekin txertatzen direnak) leku berbera
eramango gaituzte.

Konpetentziak ikastolan eta eguneroko bizitzan (etxean, lagunen
artean, kalean… aplikatu behar
dira).

Baina oinarrizko konpetentziez ari garenean, zertaz ari gara?
Pertsonek dugun baliabideen multzo bati egiten die erreferentzia. Beraz baliabide multzo horren barruan aurkitzen diren kontzeptuzko jakintzak, egiten jakitea (prozedurak)
eta izaten jakitea (jarrerak, motibazioa...), batera eta era integratuan erabiliak egoera
konplexu bati eraginkortasunez irtenbide egokiak ematean, pertsona horiek konpetenteak izango dira.

Hona hemen Euskal Curriculumak proposatuta Salbatore Mitxelena Ikastolaren Hezkuntza Proiektuan jasota ditugun konpetentziak

Pentsatzen eta
ikasten ikasi
- Modu koherentean eta

kritikoan pentsatzen ikastea eta nork bere buruan
konfiantza izatea.

- Ekimena eta esfortzua

Komunikatzen ikasi

Elkarbizitzen ikasi

- Komunikazioaren arlo
desberdinak (ahozko eta
idatzizko testuak...), zuzenki, egoki, autonomiaz
eta sormenez ulertzea eta
adieraztea.

- Euskal herritartzat izatea
norberaren burua, kultura
askotariko ingurunean;
aldi berean, euskal hizkuntza eta hezkuntzari eta,
oro har, kultur aniztasuna
aintzakotzat hartu eta
errespetatzea.

- Erantzukizunak hartzea.

- Informazioaren teknologiak eta komunikabideak
erabiltzea.

- Ikasleen sen kritikoa bul	
tzatzea.

- Arte-sorkuntza ezagutzea,
ulertzea eta balioestea.

- Jakin-minarekin batera
sormena lantzea eta garatzea.

- Iturri ezberdinetatik
jasotako informazioa interpretatzen jakitea, berria
sortzea eta ebaluatzea.

egitea.

- Banakako nahiz talde lana
sustatzea.

- Sexuen arteko diferentziak
eta pertsona guztien
eskubide eta aukera berdintasuna balioestea eta
errespetatzea.
- Balioetan oinarritutako he
ziketa gauzatzea, bizikide
tzako arauak ezagutzea
eta errespetatzea.
- Harreman positiboak izaten eta gatazka egoeretan
elkarrizketa eta negoziaziora jotzen ikastea.

Norbera izaten ikasi

Egiten eta ekiten ikasi

ƒPertsona gisa garatzen
ikasi

- Izaera ekintzailea izatea, plangintzak egitea,
konpromisoa, ardurak eta
erabakiak hartzea.

- Kritiko eta arduratsua
izatea bere buruarekin eta
gainerako pertsonekin.
- Auto-estimua eta gaitasun
emozionalak landu nortasunaren esparru guztietan,
pertsonekiko harremanetan; beti ere indarkeria eta
aurreiritziak alde batera
utzita.

- Lan egiterakoan aukeren
alderdi onak eta txarrak
balioestea, eta erabakiak
hartzerakoan norberaren
gaitasunetatik abiatzea.
- Etengabeko hobekuntzaren beharraz jabetzea.

- Ikasleak osotasunean harturik aniztasunari erantzuna
ematea.
- Norbera izanda pertsona autonomoa izatea printzipio
etikoei jarraituz.
ƒArduraz eta autonomiaz bizitzen ikasi
- Izaera ekintzailea izatea, plangintzak egitea, konpromisoa, ardurak eta erabakiak hartzea.
- Lan egiterakoan aukeren alderdi onak eta txarrak balioestea, eta erabakiak hartzerakoan norberaren gaitasunetatik abiatzea.
- Etengabeko hobekuntzaren beharraz jabetzea.

Konpetentzien
lanketan
familien eraginkortasuna
garrantzi handikoa izango
dela aurreikusten da.
S.M. Ikastola 
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Ikastolan lan egin
dako urteekin gus
tura, baina erretiroa
hartzeko ere pronto
agertu zaizkigu Be
goña, Izaskun eta In
azio. Ez dirudi, hala
ere, hainbat alditan
egindako Ikastolarako
bidea erraz ahazteko
asmoa dutenik eta
beste gauza askoren
artean geurera bisi
tan etortzeko asmoaz
aritu dira solasean!
Ez da, ez, seinale tx
arra!!!

B

a
ñ
o
g
e

Begoña kostata edo ez iritsi zaizu erretiroa hartzeko ordua. Zer sentsazio
duzu?
Lasaitasuna. Alde batetik, nituen baliabideekin ikastolan sortutako edozein egoerari eran
tzun egokia ematen ahalegin guztiak egin ditudalako eta bestetik, hemendik aurrera nahi
dudana egiteko aukera izango dudalako.

Orientazio departamentuko buru izan aurretik irakasle aritu zinen. Zein oroitza
pen duzu urte haietatik?
Orduko 8.mailan egin nuen lan Matematikako eta Gizarteko irakasgaiak lantzen tutore iza
nik. Orduko oroimenak oso onak ditut. Irakaskuntza ikaragarri gustatzen zitzaidan eta orain
dik ere gustatzen zait. Ikasleekin eguneroko harreman hura izatea oso aberatsa zen.

Aldaketa gogorra izango zen, beraz!
Gogorra, bai. Berehala konturatu nintzen informazioa eta formazioa beti berritzen, osatzen
joan behar nuela eta Ikastolako pertsona denak ondo ezagutu behar nituela. Zuregana
etortzen dira irakasleak, ikasleak edo gurasoak beren egoera akademikoa edota pertso
nala konpartitzera orientazioa eskatuz. Denei laguntzen, beren kezkei erantzuten, erabakiak
hartzen eta ondoren jarraipen egoki bat ematen saiatu naiz.

Zure hasierako urteetatik hona ezer aldatu al da Ikastolan eta oro har Hezkun
tzan?
Hezkuntzan beti gaude aldaketetan sartuta, baina orokorrean, gurasoen, irakasleen eta
ikasleen konpromisoarekin geldituko nintzateke, denen indarra batuz gero edozer gauza
mugitzeko aukera dugulako.

Urte hauetatik guztietatik ba al duzu inoiz ahaztuko ez zaizun anekdotarik?
8. mailan nengoenean ikasleen azken urtea izaten zen eta kurtso bukaerako irteeratan Liza
rrara edo Zuhatzako irlara joaten ginen. Gauetan antolatzen genuen “diskoteka”tik anek
dota politak bizi izan nituen: ikasleen arteko amodioak, desamodioak, pozak eta haserreak,
negarrak... Orientatzaile bezala ere gauza asko daude anekdota bezala konta daitezkeenak,
baina gertatu zirenean serioagoak zirenak, eta horregatik hobe horrela gelditzen badira.

Pentsatu al duzu zer egin erretiratzean edo gauzak datozen bezala hartzeko
asmoa duzu?
Beti gustatu izan zait bidaiatzea eta orain arte bidaiatu ahal izan dut. Hemendik aurrera
amets bat litzateke presarik gabe bidaiatzea, inongo mugarik gabe. Argazkiaren mundua
ere asko gustatzen zait, erakusketak, irakurtzea, zinea, antzerkia, dantza... Ez dut uste asper
tuko naizenik!
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Irakasleak
Izaskuni ere iritsi zaio erretiroa hartzeko ordua. Zuk zer sentsazio duzu?
Sentsazioak adieraztea ez da hain erraza. Batetik, izugarrizko poza sentitu dut orain arte,
denbora faltagatik, egin ez ditudan gauzak egiteko aukera izango dudalako. Bestetik,
une triste eta hunkigarriak igaro ditut nire bizitzaren zati handi bat ikastolari lotuta egon
eta gero orain utzi egin behar dudalako. Unerik gogorrenetakoa, azken egunean, zu
zendariari ikastetxeko giltzak eman nizkionekoa izan zen.

Urte mordoa egin dituzu irakasle gisa. Kontatu ez dakigunontzat nola erabaki
zenuen irakasle izatea eta noiz hasi zinen lanean.
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“Hizkuntzarik gabe herririk ez”. Garai haietan hori zen guretzat motibaziorik handiena.
Lagun bat etorri zitzaidan esanez Añorgako ikastolan hezitzaile bat behar zutela eta ea
nahi nuen lan hura hartu. Jakinda lan berrian gutxiago irabaziko nuela, baina herri ho
nekiko nik nuen ideiarekin koherenteago izango nintzela, 1970ean Añorgako ikastolan
lanean hastea erabaki nuen nahiz eta Gizarte Segurantzarik gabe aritu. Hainbat ikastaro
egin, haurtzaintza titulua atera eta azkenean irakasle ikasketak egin nituen. Alaba izan
ondoren Zarauzko Mitxelena ikastolara etorri nintzen.

Inoiz ikusi al duzu zure burua beste lanbide batean edo beste etapa bateko
haurrekin?
Egia esaten badut administrari lanean ez dut inoiz ikusi nire burua. Baina Haur Hezkun
tzako haurrekin lan egitea, mundu magiko batean lan egitea izugarria izan da. Haur
hauek ia dena sinisten dute eta batzuetan erokeriak egitera bultzatzen zaituzte.

Batzuk erretiroa hartuta ere andereño izaten jarraitzen dute betiko. Zu, uste
dut, gehienentzat andereño Izaskun izaten jarraituko duzula. Erretiroa hartuta
ere andereño, alegia!
Oso polita eta pozgarria da. Adibidez, iaz San Martinera joan eta Zarauzko beste ikastetxe
bateko andereño batek “zu andereño Izaskun zara” esatea eta hainbeste urteetan ikusi
gabeko Añorgako ikasle ohia nire aurrean ikustea zirraragarria izan zen. Kalean ere hain
bat ikasle ohiek agurtzea oso gustagarria da, nahiz eta nik batzuetan ez ezagutu.

Pertsonalki zer eskaini dizu Ikastolak?
Lan honek nire bizitzari aberastasuna eman dio. Lanean hasi nintzenean konturatu nin
tzen lan hau zela nik nahi nuena eta berak asetzen ninduela. Lantoki hau oso berezia
izan da, bertan langile, nagusi, guraso, hezitzaile eta lagun sentitu naiz.

Zuk ere pentsatu al duzu zer egin erretiroa hartzean edo aurreragoko lanak
dituzu?
Pentsatu bai pentsatu dut. Hasiera batean, gure herria ezagutu astegunetan, jende gutxi
dabilenean. Euskal Herria ere ezagutu nahi nuke lekuko biztanleekin hitz eginez. Mun
duan zehar bidaiatzea ere hor dago. Egunkariak lasai irakurri, liburu bat hartu eta hon
dartza edo mendi aldera joan lasai-lasai irakurtzera. Antzerkira eta zinera joateko asmoa
ere badut. Sasoiko egoteko kirol pixka bat egin. Ahal dudan neurrian ikastolara joan eta
zenbait ekintzetan esku bat luzatu. Zer uste zenuten ba, ez zarete hain erraz libratuko!!!

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5

Te. 943 13 16 25
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Irakasleak
Inaziok ere patxadaz hartu ote du erretiroa edo beste nolabaiteko sentsazioak
dituzu?
Bizitzan zehar egin dudanarekin nahikoa gustura sentitzen naiz. Bestalde, jakin badakit az
ken etapan sartzen naizela, baina sentsazio onak dauzkat eta ez dut erretiratzeko asmorik.

Zure ibilbidea ez da beti irakasle gisara lan egindakoa izan. Nola iritsi zinen
Ikastolako irakasle izatera?
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Eskola bukatu eta 14 urterekin lantokian hasi nintzen. Tornulari bezala egin dut lan, lanto
kiaren egoera larria zela eta 37 urterekin utzi nuen arte. Bitarte horretan, lanari utzi gabe
batxilergoa eta selektibitatea gainditu nituen eta lanik gabe gelditu nintzenean ekin nion
magisteritza ikasteari. Magisteritza bukatu eta berehala ordezkapen batzuk egiteko aukera
izan nuen Ikastolan eta gaur arte, 20 urte inguru egin ditut lan bertan.

Nolakoak izan ziren irakasle gisara jardun zinen lehenengo urteak?
Ikastolan nire lehen urteak orduko 7. eta 8. mailakoak ziren ikasleekin egin nituen. Ikas
leak, material kurrikularra, ikastolako funtzionamendua ezagutu eta lanaren neurria hartu
arte une zailak igaro nituen, baina orokorrean, ez daukat oroitzapen txarrik eta asko ikasi
nuen.

Eta azkenengo urteak? Zerekin geratuko zinateke ibilbide honetan?
7. eta 8. mailetan 2-3 urte jardun eta gero, HH 3 mailako haurrekin lan egiteko aukera es
kaini zidaten. Ikasle handiak utzi eta batzuetan magalean hartuz lasaitzen nituen umetxo
engana egin nuen jauzia. Ordutik hona HH 5eko eta LH 1eko eta 2ko haurrak izan ditut
ikasle.
Irakasle lanetan eginiko ibilbidean haurrei entzuten, sentimenduak ezagutzen eta balora
tzen, desioak eta ametsak aintzakotzat hartzen, hobeto laguntzen... ikasi dut. Urte haueta
ko esperientziak asko lagundu dit ikasle-irakasle arteko harremanak bideratzen eta baita
umeak hobeto ezagutzen ere.

Askotan entzuten dugu irakasleok primeran bizi garela. Nik, berriz, erretiratuak
bizi zaretela primeran uste dut. Zuk zer uste duzu?
Arrazoi duzula, gu bizi gara primeran eta zuek ondo!

Zuk ere ondo pentsatua izango duzu, noski zer egin hemendik aurrera.
Besterik gabe, etapa berriko eginkizuna da hori!
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Berrikuntzak

Sistema berriztatzaile bat da. Norberak ordenagailu bidez ikasteko
sistema bat. Hiru zeregin ditu:
Trebatzeko: Ikaskuntzaren hainbat
prozeduratan trebatzeari zuzentzen
zaizkion jarduera sistematiko eta
progresiboen bilduma da. Besteak
beste, kalkulua, ortografia, problemen ebazpena…
Memorizatzeko:
Irakaskuntzaren
hainbat eduki memorizatzen lagundu dezakeen jarduera sistematikoen bilduma da. Besteak beste,
datu eta gertaera historikoak, geografia-toponimia, literatur obrak eta
autoreak…
Nork berea egiteko: Ikaskuntzaren
maila eta erritmoa era autonomoan
eta indibidualean, nork bere buruari ezartzeko eta jarduerak egiteko
eskaintzen duen prozesua da.
Egoera sinpleetatik abiatuz, ikasgelan eta eguneroko bizitzan sortzen zaizkion egoera-problemak
ulertzeko eta egoera hauei aurre
egiteko ikasleari bere beharrei egokitutako tresna sendoak ematea

da proiektuaren helburu nagusia.
Ikasys Proiektuko jardueren bidez
ikasleei konpetentzia desberdinak
lortzen lagunduko die eta helburu
espezifiko moduan definitutako
aprendizaia puntualetan trebatuko
dira. Jarduera hauen bidez konpetentzien garapenera bideratutako
hezkuntza aprendizaia puntualen
sistematizazioa lortu nahi da.
Ikasturte honetan gure ikastola,
ikastola pilotu moduan parte har
tzen ari da proiektu honetan, honela LH2, LH4 eta LH6ko gela banatan ikasleek gelan bertan, egunean ordu erdiko saio bat egiten
dute ordenagailu eramangarri txiki
batekin ariketan eginez, ariketa horiek ordenatuta eta sekuentziatuak
daude, asteko egun bakoitzean arlo
bat lantzen da (matematika, ingurumena, euskara, gaztelera eta ingelesa).
Irakasleak aukera dauka gelaren
edota ikasle bakoitzaren jarraipena
egiteko. Zer egin duen, zenbat, nola…
S.M. Ikastola 

Elkarrizketa
JOXE ANJEL ARROITAONANDIA:
IKASTOLAKO IKASLE, BIZITZAKO KIDE
Fitxa pertsonala:
Jaiotze data:
1972ko Apirilaren 14an
(Errepublika egunean).
Zein janari duzu gustokoen?
Dena det gustoko.
Eta edaria....?
Sagardoa, ardoa, garagardoa,...ura
(hau gutxiago ).
Musika?
Euskal Musika.
Irakurketa?
Brayle sisteman irakurtzen dut,
liburuak euskaraz batez ere, aldiz
kariak aldiz gazteleraz, oraindik
ez dira brayle sisteman euskaraz
argitaratzen.
Kirola?
Txirrindularitza.
Afizioak?
Bertsolaritza, musika...
Zer duzu maiteena?
Bizitza.

Elkarrizketa era zertxobait aldatu egingo dugu, guk hitz bat
esan eta hitz horrek dakarkizun hausnarketa burutu.
ESKUSOINUA:
Nire umeetako garaiak, ikastola, 6-7-8 urte inguru haiek. Txapas nuen irakasle eta bera zela medio, irakasle guztien artean
oparitu zidaten nire lehen eskusoinua, horrez gero, beti izan
dut nire ondoan, musika nire bideko laguna bihurtu da.
TXAPAS:
Irakasle lagun bat.
BERTSO-ESKOLA:
Beti izan dut euskararen zaletasuna, eta Etxe-Beltz bertso
eskola kabi goxo bat izan da niretzat; irteeretan, afarietan,
disfrutatu egiten nuen,oso urte ederrak igaro ditut bertan,
gerora “Motxian” bertso eskolan sartu nintzen, bertako kidea
naiz.
§ Pello Esnal:
Gizon umoretsua.
§ Rosa Lertxundi:
Andre bikain bat.
§ Han bizitako giroari esker ditut lagunak:
Mantxi, Imanol Epelde, Aritz Aranburu.
IKASTOLA
Bertan ikasteko zailtasun handiak izan nituen.Brayelen inguruan nire garaian euskaraz ez zegoen ezer eta gazteleraz gutxi
eta guztiz zaila eta arrotza izan zen niretzat. Eskerrak egun,
dexente aldatu dela egoera, orain euskaraz material gehiago
dago eta ikasteko euskarriak ere (CD., ordenagailua...).
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Elkarrizketa

OGIBIDEA:
Bost urte daramat ONCEko kupoiak saltzen, Eroski handian. Lan honek besteak beste bere abantaila eta
desabantailak ditu.
Abantailak: Saria ematen dudanean oso pozik
jartzen naizela, batez ere, eskertzera badatoz.
Honek asko pozten nau.
Desebantailak: Une batzuk oso luzeak egiten dira,
inorekin hitz egin gabe kaiola honetan sartuta.
“Berak dioenez ez omen du krisiak gehiago saldu ara
zi, alderantziz dio, gutxiago saltzen omen du.
Ikastolako batzuk hurbiltzen omen zaizkio erostera,
Andres Odriozola batik-bat, “Ze Andres? Joxe Anje
len kontura aberastu nahian?”. Berak asko eskertzen
duenez ea besteok ere berdin egiten dugun.”

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ

TXIRRINDULARITZA:
“Sendagilearen aholkua jarraituz ,kirola edo dieta be
rezia, aldea dago batetik bestera, berak kirolaren alde
egin du apustu. Lehengusu baten bitartez eta anaia
“aingeru guardaren” lanean hor dabiltza herriz herri,
tandem zoragarria osatu dute.”
Igandero 60 km ko jarduera egiten dugu. Lehiaketan
munduan ere ibili naiz. Markak harrotzeko modukoak
ez ditugu egin baina kikiltzeko modukoak ere ez.
Beno bukatzeko, izugarri disfrutatu dugu elkarrizketan,
eta zerbait dauka esateko:
“Bai, niretzat ohore bat izan da ikastolan
heztea “.

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
S.M. Ikastola 11

Berriak
KOMUNIKAZIOAN ETA INFORMAZIOAN BERRIKUNTZAK
Izaera kooperatiboa duen gurea bezalako ikastola batek ezinbestekoa du
bere kideen arteko informazioa zabaltzea eta komunikazioa bultzatzea,
are gehiago kideen inplikazioa eta parte hartzea indartu nahi badira. Hari
honetara datoz, hain zuzen ere, ikastolan gauzatzen ari diren zenbait be
rrikuntza komunikazioaren eta informazioaren alorretan. Batetik, asmoa
da ikastolaren eraikin berriaren inguruan informazio eguneratua zabaltzea,
bai aldizkari honen bitartez zein ikastolaren web orriaren bitartez (www.
zarauzkoikastola.org), gaiak duen garrantzia ikusita. Bestetik, ikastolaren
ohiko jarduerak eta eginkizunak (gai pedagogikoak, ekonomikoak, jangela,
kirola eta abar) neurri handi batean, azpibatzordeen (lan-taldeen) bitartez
bideratzen direnez, gure helburua da hauen gaineko informazioa ematea
eta beraiekin komunikatzeko tresna eraginkor bat ezartzea. Hau lortze al
dera, ikastolaren web orriak azpibatzorde bakoitzaren informazioa jasoko
du, bere eginkizunak, helburuak, proiektuak eta erronkak, esate baterako.
Horretaz gain, azpibatzorde bakoitzarekin zuzenean harremanetan jartzeko
bi tresna berri erabili ahal izango dira: posta elektronikoa (azpibatzorde ba
koitzak berea izango du, ikastolako web orrian agertuko dena) eta paperezko
idazkia (idazkaritzan egongo diren postontzietan uztekoa). Tresna hauen bi
tartez, edonork izango du aukera bere iradokizunak, kezkak edo bestelakoak
dagozkion azpibatzordeari era zuzen eta azkar batean helarazteko.

SANTA ZEZILIA
Azaroaren 22a, Santa Zezilia edo musikarien eguna izan zen. Goiza euritsua esnatu zen arren eguerdian Musika Pla
za haurrez bete zen eguna kantuz ospatzeko.Herriko ikastetxe guztiek eta Txinpirin abesbatzak hartu zuten parte
ekitaldian, eta talde bakoitzak bina abesti kantatu zituen. Ikastolako 1. eta 2. mailako haurrek ederki alaitu zuten
giroa, Txoria nintzela eta Ganbarako sagutxoak gogoz kantatuz, Mertxe eta Txapasen laguntzarekin.
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Berriak
IKASTOLAREN ERAIKIN BERRIA
Ikastolaren eraikin berriaren lanen hasiera aurtengo irailerako jotzen
bazen ere, hau datorren otsailaren hasieran izango dela aurreikusten
da. Izan ere, lanak has daitezen etxegileak zenbait txosten aurkeztu
behar ditu udaletxean (Plan Berezia, Plan Urbanistikoa eta Urbaniza
zio Proiektua). Txosten hauei oniritzia eman behar diete bai udalak
zein beste erakunde batzuk (Uraren Agentziak erreka dela eta, Aldun
diko Errepideen Departamenduak errepidearekin loturak zehazteko
eta Garraio Sailburuordetzak trenbidearen mugak zehaztuta gera
daitezen). Gainera, dokumentazio honek guztiak jendaurreko erakus
keta pasa behar du (20 lanegun Urbanizazio Proiektuak eta 30 lane
gun beste biek), balizko alegazioak egon daitezkeelarik. Urrats horiek
eman behar dira, beraz, udalak lurrak mugitzeko baimena emateko.
Tramitazio luze eta astuna, ikusten duzuen bezala.
Dena dela, agiri hauek guztiak abenduaren hasieran aurkezteko as
moa dugu, eta Gabonetako oporretatik itzuli eta berehala, errekaz
bestaldeko lur-sailean lanen hotsak eta makinen joan-etorriak na
gusitzen joango direla espero dugu. Ea horrela den! Jakinen gainean
izango zaituztegu.

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Eguna dela eta, urteroko
legea jarraituz, Ikastolan hainbat ekimen ospatu ziren, bai aurreko
egunetan, bai egun berean. Aurretik ikasleen artean Lelo Sariketa bat
izan zen. Ondoren parte hartutako leloekin bi iragarki grabatu zituzten
Erlo Telebistarako. Iragarki hauek abenduaren lehen egunetan eman
zituzten telebistan. Abenduaren 3an Zarauzko beste ikastetxeekin
batean ekimen bateratuak izan ziren: goizean, HH eta LHkoak kalera
irten ziren, kalejiran, eta ondoren, polikiroldegian, Antonianoetako
polikiroldegian eta Gaztelekuan banaturik antolatu zuten jaia: Urtx
intxak taldearekin jokoak, euskal diskoteka, antzerkia... DBHkoek
berriz, “Eutsi!” pelikula ikusteko parada izan zuten ikastolan bertan.
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Berriak
ZORION PERFEKTUA

KALAPITAREN AURKEZPENA

Anjel Lertxundiren “Zorion perfektua” (Erein, 2002) eleberria zinera eraman dute azken hilabeteotan Patxi Barcoren zu
zendaritzapean. Horretarako aukeratu dituzten kokapenen artean Zarautz eta Getaria daude. Ekoizpenean dihardutenek
ikastolara jo zuten “aktore” bila, filmean ikasle eta gazte papera beteko zutenak. DBH 4ko ikasleak jardun ziren hiru egune
tan zehar Getariako kaleetan eta Santa Ana ikastetxean. Egun batzuk geroago LH 6 eta DBH 1ekoak izan ziren beste paper
batzuk betetzen. Ikastolako komunitate osoa pelikularen estreinaldiaren zain gaude.

Urriaren amaieran DBH 4ko ikasleak Kala
pita aldizkariaren aurkezpenera hurbildu
ziren. Kalapita Oteitza Lizeo Politekniko
ko Euskara Taldeak argitaratzen duen or
ria da. Bertan hainbat olerki, iritzi artikulu
eta bestelakoak idazten dituzte ikastetxe
horretako ikasleek. Euskara Talde horre
tan, parte hartzen dutenen artean, batik
bat, gure ikastolako ikasle ohiak daude.
Argazkia bertan ateratakoa da, eta bertan
ikus ditzakegu Mikel Fernandez , Onintza
Aizpurua, Eider Beizama, Joana Agirreza
bal eta Amaia Elortza ikasle ohiak aurkez
peneko une batean.

Urdaneta, 2 - behea

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

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

ORDENAGAILUETAN ESKAINTZA BEREZIAK. Zatoz eta ikusiko duzu
Consulte nuestras ofertas de ordenadores
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Kirolak
GURUTXURTU

Iratzargailuak uste baino lehenago jo du igandea
izateko. Berdin dio. Pereza handirik gabe jaiki dira
etxeko txikienak. Gaur mendira goaz eta ez dago
ohean gelditzeko aitzakiarik.
Aurreko egunetan Mendizabal kinkiladendatik buelta egin dugu eta hantxe hartu ditugu txartelak. Auskalo zenbat urte daramatzan Izaskunek irteeretako
izenak apuntatzen; eta beti irrifarrez!
“Motxila hartu eta mendira bidean
ea txoro puntu bat daraman haizeak
desberdintasunekin aberasten gera
goazen beraz umorea kontajiatzera”
Haur eta gaztetxoak gurasoak baino argiago eta esnatuago ikusten ditugu. Beraientzako festa hasi da.
Baten bat iristear dela nabaritzen da gazteen begiradan. Begiraleak dira. Kirolari famatuenak baliran
hartu dituzte.
Autobusean sartu eta Euskal herriko beste bazter
bat ezagutzera. Bazterrak, ezagutu ezkero gehiago
maitatzen direla dio batek. Guraso edota begiraleek
prestatzen dituzte aurrez irteerak eta GPSaren beharrik gabe lasai goaz. Tamainako ibilbidea dugu
aurretik.
“Botak jantzita mendira ez noa bakarrik
laino guztien azpitik sasien gainetik
mendi tontorreraino eguzki edo laino
berdin du ez bagera iristen helmugaraino”
Denak batera, elkarri lagunduz. Oraintxe famili giroan, oraintxe lagun artean bidea eginez goaz.
Begiraleak aldapan gora eta kantari: “mendiak azkar
igotzea baino mantso, gozatuz, askoz nahiago....”.
Hamelingo xirulariak baino habilidade gutxiago ez
dute hauek. Konturatu ere egin gabe gailurreraino
eraman dituzte gaztetxoak.

“Hitza”koak astearteroko tartetxoa prest izango dutela-eta argazkitxoa egin dugu.
Sabela betetzeko ordua iritsita, nondik hasi ez dakigula gabiltza. Izan ere, bakoitzak etxetik ekarritakoa
aukeran jarri dugu eta eskua zeri bota jakitea ez da
erraza.Baina aitzakiarik ez. Ederki jarri gara eta Pakitaren kafea hartuta begiraleek, beste behin ere, digestioa lasai egiteko aukera eman digute.
Garai batean haur bezala jolasean ibilitakoak begirale paperean ikusten ditugu orain. Erreleboa bideratuta dago.
“Ederki jan ondoren
jolas egitera
gero autobusean
denok abestera
iritsi da ordua
joateko etxera
hurrengoan hobeto
ibiliko gera”.
Urte askotako guraso askoren lan ixila, gazte talde
batek musutruk egindako lan bikaina eta, natura eta
herriarekiko maitasuna eltze batean sartu ezkero
salda ederra sukaldatzen da.
Martxa honetan Pagoeta mendizale elkarteak beste
50 urte beteko ditu. Harrobia osasuntsu dabil. Ikastolatik zorionak!
“Batzuetan goiz buelta
bestetan eguna
etor zaitez gurekin
mendira laguna
ondo pasatzea da
egiten duguna
tamainan mantenduaz
gure osasuna”
(Gurutxurtu taldearen kantak)
S.M. Ikastola 15

Euskaraz bizi
“Gaur egungo guraso askori gehiago inporta
zaio seme-alabak matematika edo ingelesean
nola moldatzen diren, euskaran eta euskaraz
nola dabiltzan baino”
ARANTZA ARRUTI: Azken urte hauetan ostiraletako afari solidarioak direla medio egiten bazaigu
ezagun ere, zarauztar gehienok beste zerbaitengatik dugu oso etxeko: batetik, guraso bezala seme-alaben joan-etorrien berri ematen zitzaigulako; bestetik, bere eskutatik pasatako milaka ikaslek
gogoan dutelako, batzuentzat matematikako irakasle, besteentzat etxean josten erakusten zuen
andereño eta, azken urteetan, euskara eta gizarteko irakasle lanetan. Edozein arlotan bada ere, garbi
erakutsi zuen hezitzaile lana zela berea. Ikastolari eskaini zizkion 30 urte horietan, euskararen egoera
gure herrian, ikastolan eta gizartean zuzen-zuzenean bizi eta euskararen hazitik sortutako landareak
mimo handiz zaindu zituen, belar txarretatik babestuz.

Nola bizi izan zenuen Frankoren garaiko euskararen debekua?

emateko baimena berritzera eta bertan
galdera sorta bat egiten zizkidaten:

Oso gogorra izan zen guretzat. Adibidez,
testuliburu denak gazteleraz zeuden, beraz, ikastolan euskarara itzuli behar izaten
genituen eta esplikatu. Dena den, gogoratzen ditudan larritasun handieneko momentuak guardia zibilak ikastola behatzera etortzen zirenekoak dira. “Txerrimutur”
eta bere koadrilakoak beldurgarriak ziren.

Zertarako nahi nuen, non egin behar nuen
lan... Hori irakasleoi zegokigunez. Bestalde, gurasoen aldetik inoiz baino elkartasun handiagoa zegoen ikastolaren aldeko
mugimenduan, ezinbestekoa, etsai komun
bati aurre egiteko: Frankismoari, alegia.

Oraindik gogoratzen dut ikasle batek liburu artean ikurrina handi bat zuela. Hura
ikusten bazuten... akabo! Etortzen ziren
bakoitzean beldurrak dardara batean egoten ginen. Gainera, urtean behin koartelera joan behar izaten genuen klaseak
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Nolatan erabaki zenuen egoera hartan
ikastolan lan egitea? Entzun dugunez
lan baldintzak ez ziren oso onak.
Herrimina nuen, nahiz eta nire herrian
izan eta bizi betidanik, sentimendu hori
izan zen ni ikastolako andereño izatera bul
tzatu ninduena.Hasieran niri lana eskaini

Euskaraz bizi
zidatean esan nien Magisteritzako titulua
lortu arte ez nintzela hasiko. Horrez gain,
euskaraz idazten eta irakurtzen ikasi beharrean izan ginen irakasle guztiak, ahal
zen eran, hezkuntza euskalduna eta euskaraz irakasten aintzindariak baikinen.
Hala, ondo ikasi nuenean eta titulua atera nuenean orduan hasi lanean eta beste
30 urtetan segi nuen.
Nola ikusten duzu euskararen etorkizuna?
Alde batetik pozten naiz gaur egun herri
honetako gazte guztiak euskaraz hitz egiteko gai direla jakiteaz. Baina euskaraz jakinda gazteleraz egiten somatzen ditudanean (nahi baino gehiagotan, zoritxarrez),
nire zalantza handia sortzen zait: euskara
komunikazio tresna hutsean geratzen ari
ote denarena, niretzat askoz gehiago eta
aberatsagoa den bitartean.
Horrez gain, nik ez dut ezer kanpoko jendearen aurka, baina oso zaila izaten da
eta izango da beraiek euskararen munduaz zipristintzea gutxienez. Gainera, hori
gutxi balitz, errazegi jotzen dugu guk gaztelerara, eta beraiek hori badakite, beraz,
betikoan gaude.
Mundu osoko filologoek euskarari ematen ari diren garrantziak, bestalde, poztu
egiten nau, altxor bat bailitzan tratatzen
baitute. Baina hala ere euskararen etorkizuna inkognita bat iruditzen zait. Bina
hori bai: hizkuntza hau babesteko lana
gurea da, hiztun garenon bakoitzarena,
oinarri-oinarrian.

Zu irakasle izan zaren bitartean euskarak aldaketa asko jasan al ditu?
Lehen, euskara batua finkatu artean
arauak etengabe aldatzen ziren: H erabiltzearen aldeko eta kontrako eztabaida
gogor eta minberak, “urrutizkina, orlegea...” zirela, ondoren ezetz, Sabinoren
kontuak zirela horiek... Zorionez, finkatuz
joan den neurrian, arazo hauek ere bertan behera geratzen joan dira.
Halaber, asko pozten naiz,
besteak
beste,bertsolaritzak eta literaturak epe laburrean eginiko ibilbide eta emaitzengatik, euskararen mesedetan izan baita.
Bukatzeko, badut nik kezka handi bat
oraindik: zenbaterainokoa da gure gizartean, herrian, eskoletan euskararekiko
maitasuna? Izan ere, ikastolan nire azken
urteetan zera egiaztatu izan ahal nuen:
gaur egungo guraso askori gehiago inporta zaio seme--alabak matematika edo ingelesean nola moldatzen diren euskaran
eta euskaraz nola dabiltzan baino; horien inguruko kezka handiagoa da euskararekikoa baino eta horrek benetako sufrimendua sortzen dit, oso adierazgarria
iruditzen zait. Matematika eta ingelesa
balira bezala bizitza honetako ardatz nagusienak. Eta nire ikasle eta lankide ohi
batek gaur egun kontu horrek berdin segitzen duela baieztatzen dit...
Iñaki Segurola, Ander Garate eta
Agurtzane Loiola.

Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia

S.M. Ikastola 17

Xuxen-xuxen
ONGI ETORRI:
Euskaltzaindiak erabaki zuen honako hau:
Agurra egitean-eta Ongi Etorri! esan eta ez Ongi etorriak!, ezta Ongi etorria! ere.
“H”a
“h”aren idaztarauak:
Beti, eta ez bakarrik azken urteotan eztabaida asko izan dira gure etxe, kale, eskola eta gainontzeko tokietan
“h”aren inguruan. Bada aukera onena hiztegira jotzea bada ere, Euskaltzaindiak erabaki batzuk hartuak ditu,
behinik behin, kasu batzuetan inongo zalantzarik ez izateko:
1.”H”a non ager daitekeen:

2.”H”a non ez den agertuko:

a) Bi bokal berdinen artean: ahate, ahalmen,
ohol…

a) Kontsonante ondoan: hilerri, onartu, oinarri

b) Bi bokal ezberdinen artean: ohitura, ehule, mihura…
c) Hitz hasieran: herri, hatz, hil
d) Erakusleetan: hau, honekin, hura, hartako…
*salbuespena: HAIEK erakuslearen indargarriak
(eurak, euren…)
e) Zenbakietan: hiru, hamar, hogei…
f) Aditzetan: hi pertsonari dagozkionak: huke, haiz,
hakio…

*salbuespena: pertsona eta leku izen batzuetan
salbu: Ainhoa, Atharratze,
Ainhize…
b) Hitz-elkarteetan lehenengo osagaiak “h”rik badu
eta silaba bakarrekoa bada, bigarrenak ez du
“h”rik hartuko: hilerri, harresi…
c) Hegoaldean erabilitako hitza eta usadioan “h”rik
gabe idatziak izan direnak: erbeste, ertzain, ostu…

eta aditz erroetan: zihoan, ziharduen…

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