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Agurra
Kalitateaz
Askotan hitz potoloak erabiltzen ditugu ulerte
rrazak diren kontzeptuez jarduteko. Kalitateaz ari
garenean zertaz ari garen denok ulertzen dugu, gai
netik bada ere. Kalitateak ondo egindakoari egiten
dio erreferentzia, bikain dagoena adierazten du,
gustuz egina dagoena, garaiz, zehatz, zorrotz. Hel
buruak -eta emandako hitza- betetzeari deitzen
zaio kalitatea.
Duela egun gutxi Zarauzko Ikastolak Zilarrezko
Q-a merezi izan du Euskaliteko aztertzaileen
aburuz. Berria (oso) garrantzitsua eta (oso) pozga
rria izanda ere, ikastolakooi ez da hori gehien in
porta zaiguna, aspalditik baikenekien gauzak txukun
egiten genituela, gogoz.
Horregatik, zilarrezko Q-a lortu dugula ospatu
ondoren -ospakizunetan ere bikainak baikara- Ikas
tolakook geure ispiluak bueltatzen digun irudiari so
jarriko gara berriz. Kanpoko ispiluak kalitatea ai
tortu digu; baina ez genuen aitortzaren behar han
dirik: geuk dakigu beste inork baino hobeto zertan
garen bikainak, zer egiten dugun ondo, zertan hobe
tu dezakegun eguneroko jarduna. Geure ispiluak
bueltatzen digun irudiaren aurrean zintzo jokatzea
baita Kalitatearen irizpide nagusi eta benetakoena.
Zorionak eman eta jasotzeko moduan gaude be
raz; eta, aldi berean, bikaintasunaren bidean lanean
gogotsu jarraitzeko indarra ematen digu sariak.
Hobekuntza egunero eraikitzen den ekimen ne
kaezina eta parte-hartzailea dela geuk baino hobe
to inork ez baitaki.

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.
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Kalitatea
Hezkuntza kalitatearen (bikaintasuna)
bidetik ZILARREZKO “Q”a
eskuratu dugu

O

raingo honetan Ikastola osatzen dugun guztiok (ikasle, guraso, langile, aliatuak…) zoriontzeko parada dugu.
Ikastolaren proiektua hobetzen, sendotzen bide luzea egin dugu, bide onetik goaz eta bidea egiten jarraitu
beharko dugu. Ikastolak emaitza oso onak jaso ditu, eta horren lekuko “Euskaliteko Ebaluatzaile Taldeak”
egindako kanpo ebaluazioaren ikuspegi orokorraren sintesia eransten dizuegu:
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“Aurkezten dugun txosten ho
netan SALBATORE MITXELENA
ikastolako kudeaketaren alo
rrean ebaluatzaile taldeak aur
kitu dituen elementu nagusiak
bildu ditugu. Ikastolak egindako
EFQM txostenaren analisia eta,
azaroaren 9 eta 10ean egindako
bisitan, aztertutako dokumen
tuetatik eta izandako elkarrizke
tetatik jaso genuen informazioa
batzen dugu.

guztiek erakutsi ziguten garden
tasuna, ikastolaren errealitatea
ezagutzeko aukera izan dugula
konbentzituta gaude. Zuzenda
ritza Taldeak, irakasleek, alia
tuek eta gurasoek emandako
adierazpenak eta eskura jarri
tako dokumentuak ikastolaren
ezagutza indartzeko eta txoste
nean jasotzen diren ebidentziak
ulertzeko eta konprobatzeko la
gungarriak izan zitzaizkigun.

Aspektu nagusiekin hasi aurre
tik puntu batzuk azpimarratu
nahi ditugu. Salbatore Mitxele
nak txosten landua aurkeztu du.
Txosten honetan irizpide guztien
elementu nagusiak jasotzen dira
era oso argi batean. Honen on
dorioz erakundearen ulermen
nahiko egokia lortzeko aukera
izan dugu ebaluatzaileok. Hala
ere eta normala denez, bisitak,
memorian agertzen ez diren,
ikastolak aurrera eramaten di
tuen jarduera batzuk eta ku
deaketarako maneiatzen dituen
tresna batzuk ezagutzeko auke
ra eman digu, oso lagungarria
izanik gure ikuskera borobiltze
ko. Bisitari dagokionez eskertu
nahi dugu ikastolak emandako
erraztasunak eta eskuragarrita
suna. Era berezian azpimarratu
nahi dugu ikastolako pertsona

…Nabarmena iruditu zaigu gu
rasoen inplikazioa, fideltasuna
eta parte hartzeko jarrera. Bikai
na den partaidetza hau susper
tzeko ikastolak marko aproposak
eskaintzen dizkie: CGOT, batzor
deak, bilerak…. Antzekoak diren
beste zentro batzuekin Ikastolen
Elkartearen partaidea izateak
hobekuntzarako aukera ugari
eskaintzen dio Salbatore Mitxe
lenari: pedagogiaren berrikun
tzarako, ezagutza konpartitzeko,
kalitatea kudeaketarako bench
markingerako…Azpimarratze
koa da ere langileen inplikazioa.
Hau indartzeko komunikazio eta
lantalderako kanal ugari eskaint
zen die Salbatore Mitxelenak:
bilera mota ezberdinak, irado
kizunak, banan banako elkarriz
ketak etabar. Bezeroengandik,
langileengandik eta inguruko

erakundeetatik Salbatore Mitxe
lenak jasotzen dituen balorapen
mailak altuak direla begi bistan
dago. Kudeaketa eredua aparte
utzita ikastolaren sendotasunaz
eta kalitateaz fidatzen direla argi
geratu zaigu.
…Salbatore Mitxelenak lortzen
dituen emaitzak oso onak dira
kasu gehienetan, eta azken ur
teetan joera positiboak gehien
goa dira, balorazio hau lauda
garria dela aitortu behar dugu.
…Ebaluazio txostenean argi da
goenez Salbatore Mitxelenak
bikaintasunen bidean bide luzea
burutu duela uste dugu eba
luatzaileok, baina, oraingoz, ba
daude jokatu beharreko alorrak.
Ebaluatzaile taldeak, txosten hau
egiterakoan, ikastolaren bikain
tasunaren bidean etorkizuneko
ahaleginetan pentsatu du, ho
rrexegatik arreta berezia eman
diegu hobekuntzarako balioga
rriak izan daitezkeen hobetzeko
arloei. Gure ideiak ikastolarako
lagungarriak izan daitezen es
pero dugu.”
Batzordea

S.M. Ikastola

ZARAUTZ

Zuzendaritza
Antolaketa
Ikasturte berriarekin Zuzendari berria estrenaitu dugu. Urte
askotan DBHko zientzien irakasle izana dugu eta azken urteotan DBHko Koordinatzaile Pedagogikoa izan da. Euskararekin, euskal kulturarekin eta hezkuntzarekin konprometitua eta Kalitatearen kulturaren
bidea egina duena. Beraz, ziur gaude bere eginkizun hau primeran
jorratuko duela. Ongi etorri beraz, erronka honetara. Bera da: JOSUNE
MURUA MURUA eta gonbidapen bat luzatu nahi die guraso guztiei,
hots, ikastolako azpibatzordeak irekiak direnez, denekin elkar lanean
aritu nahi duela, denok batera lana eginez ikastola aurrera joan dadin. Denon iritziak, proposamenak, iradokizunak etabar badute toki
berezi bat non jasoko duten behar duten begirunea! Animatu zaitezte
beraz parte hartzera!!!.
Azpibatzordeak

• Batzordearen erabakiak prestatzeko eta aberatsagoak izan
daitezen, azpibatzordeetan banatuko dira batzordekideak.
• Gaur egungo azpibatzordeak honakoak dira: kirol azpibatzordea, zerbitzuetako azpibatzordea, ekonomia azpibatzordea,
pedagogia azpibatzordea, sustapen taldea eta kontratazio azpibatzordea.
• Horretaz gainera, Batzordeak unean uneko beharrei eran
tzuteko beste zenbait ekintzen arduradunak izendatuko ditu.
• Azpibatzorde guztiok gutxienezko osaketa behintzat izango
dute kasu guztietan, gutxien hori batzordekideena izanik.
Bestalde, azpibatzorde hauek irekiak izango direnez, nahi
duten guraso, langile eta, egokitzen denean, ikasleak izango
dituzte partaide, azpibatzorde bakoitzak dituen premien arabera autonomia izango duelarik, beti bere dinamika baten
barruan.
• Gutxienezko osaketa beteko da Batzordearen aldaketaren
arabera.
• Kasu guztietan, bere idazkaria izango du eta Batzordeari proposamenak idatzita pasako dizkio.
• Azpibatzordeek onartutako proposamenak gehiengo arruntez erabakiko dira.
Hemen behean gaur egun ditugun azpibatzordeak aipatzen ditugu:
- PEDAGOGI AZPIBATZORDEA
- KIROL AZPIBATZORDEA
- AZPIBATZORDE EKONOMIKOA
- ZERBITZUETAKO AZPIBATZORDEA
- KONTRATAZIO AZPIBATZORDEA
- SUSTAPEN AZPIBATZORDEA
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Erretiroak

Axun

Nolatan sartu zinen ikastolan? Zein
izan ziren zure hastapenak ikastolan?
Hasiera batean irakasleak ardura
tzen ziren autobus zerbitzuaz. Titu
lorik gabe zeudenez Bergarara joan
behar izan zuten Magisteritzako ikas
ketak egitera eta orduan autobus
zerbitzua baten batek bete behar
zuen eta hortxe hasi nintzen ni.
Aurrejubilazioa izango ez zenuenaren
istorioarekin urtebete pasa da. Nola
bizi izan zenuen hori?
Egia esan, golpea izan zen ideia
eginda baineukan. Lehenengo ha
mabost egunetan edo, nahiko urduri
ibili nintzen baina ondoren kalkuluak
egin zituzten eta urtebeteren ba
rruan aurrejubilatzea posible izango
zela adierazi zidaten. Orduan lasaitu
egin nintzen eta benetan urtea ziztu
bizian pasa zait, konturatu ere egin
gabe.
Zer aldaketa nabarmentzen dituzu
urteak joan ahala?
Autobus zerbitzuaz arduratzea zen
nire lana hasiera batean. Ondoren
lanaldiko orduak gehitu zizkidaten
eta ikastola barruan ere lanean hasi
nintzen gaur egun arte. Ikastolan
almazenaren ardura eta kopistegia
eraman ditut urte askoan zehar na
hiz eta autobus zerbitzuagatik eza
gutzen nauten gehienek.

Zer jaso duzu lankideengatik? Zer
eman diezu?
Asko. Ikastolan beti oso ondo trata
tua izan naiz eta lankideak oso esker
onekoak izan dira. Lankideak eta la
gunak bilakatu dira.
Nik beraiei berriz beti saiatu naiz la
nak ahalik eta txukunen egiten nahiz
eta batzuetan petral puntu bat izan
fotokopiagailua matxuratu delako
edo.
Zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna?
Egun bat baino gehiago, bizi izan di
tudan momentu berezi jakin batzuk
ez ditut inoiz ahaztuko. Batez ere
autobus geltokira iritsi eta nirekin
autobusean ibilitako ikasle ohiak,
beraien haurrak nire eskuetara usten
dituztenean asko emozionatzen nau.
Beraietaz oroitzen bainaiz ,orain be
raien haurrek dituzten adinekin.
Azkenean iritsi da eguna, erretiroa
hartu duzu. Eta orain zer?
Aizarnan bizi naiz eta bertan baratza
txo bat dut. Bertan denbora asko pa
sako dudala uste dut nire barazki eta
lore tartean. Beste aldetik, Zarautza
etortzea ere izugarri gustatzen zait,
malekoitik paseatu… Eta noski ikas
tola inguruan ere ibiliko naiz. Edozein
aitzaki nahikoa izango dut hemen
inguruan ibiltzeko, ikastolako festa
dela, ihauteriak, Santo Tomas…

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19

Erretiroak

Arantxa

Legea aldatu dela eta hilabete batzuk
pasa dituzu erretirua hartzeko aukerarik izango zenuen jakin gabe. Nola
pasa dituzu hilabete horiek?
Lanean zeharo konzentratu ibili naiz,
kurtso bukaera baitzen. Bestalde, jakin
ezak sortzen duen nahigabea eta ziur
tasun ezarekin baina itxaropentsu.
Urte asko eman dituzu irakaskuntzan
eta iritsi da unea aurre-jubilatzeko,
sasoiko ikusten zaitugun arren, zu nola
aurkitzen zara?
Ondo aurkitzen naiz, “egokitzapene
an“, mila gauza egiteko gogotsu baina
lasai hartzeko asmoarekin.
Nola ikusten dituzu gaur egungo ikasleak?
Oso ondo ikusten ditut, denetik dagoen
arren, jatorrak, langileak, berritsuak,...
Zein uste duzu izan dela irakaskuntzan
aldaketarik nabarmenena?
Metodologiaren eraldaketak eta tekno
logia berrien erabilpenak ekarri dituz
ten berrikuntzak, eta hezkuntza siste
man inplikazio zuzena dutenen arteko
harremanak sendotzea.

Zein izan da gehien gustatu zaizuna
zure lanean?
Haurrekin sortutako erlazioa esango
nuke. Lan honi oso eskertuta nago
asko jaso dudalako trukean.
Zer esango zenieke hasi berriak diren
irakasleei? Eta jubilatzear dauden
irakasleei?
Pazientzia izateko eta aldi berean go
zatzeko, batzutan lan gogorra izan
arren aurretik esan dudan bezala lan
eskertua ere badelako. Eta jubilatzear
dauden irakasleei esango nieke azken
txanpa dela eta alde positiboarekin
gelditzeko. Asko ematen da baino
gehiago jasotzen dela iruditzen zait.
Nola sentitzen zara erretirua hartuta?
Zertan ematen duzu denbora?
Primeran, lasai eta batzutan faltan
botatzen dut haurrekin, irakasleekin
eta gurasoekin izan ditudan harre
manak. Denbora gehiago izatean, fa
miliarekin gehiago gozatzen dut. Ber
tan, kimu berria dugunez, gure txiki
arekin momentu paregabeak bizi ditut.

Ama eta irakaslea izan zara. Haurra
ren garapena gertutik ezagutu baituzu,
ama izate hori irakaskuntzan lagunga
rria izan zaizula esango al zenuke?
Aurre jokabideak hobeto ulertzen la
gundu dit eta honen aurrean nola
jokatu ere errezago egin zait.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5

Te. 943 13 16 25

20800 ZARAUTZ
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Erik

Aupa Erik!!!! Zure zain gaude!!!! Azkar sendatu!!!!
Eutsi horri!! Zure hutsunea nabaria da!!!
Muxu haundi-haundi bat gure partez…rockero!!!

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

25

urte igaro dituzte dagoeneko Belen Muruak eta Jaione Lasak ikastolan lanean.Urte hauetan guztietan
ikastolan izandako esperientziak laburtzea zaila gerta daitekeela eta, galdera hauei erantzunez saiatuko
dira beraien ibilbideari buruz gogoeta orokor bat egiten.

BELEN MURUA
Ikastolan hasi aurretik, beste nonbait ibili al zinen
lanean?
Ez, ikastolan jardun naiz beti lanean. Lehenengo
ikasturtean erlijioa ematen aritu banintzen ere,
gero Patxi Agirrezabalek eszedentzia eskatu zuela
eta bere hutsunea bete nuen. Horrelaxe hasi nin
tzen.
Anekdotaren bat kontatzeko izango duzu, ezta?
Konta iezaiguzu, mesedez!
Egia esateko zehatzik ez. Eguneroko lanean mur
giltzen zara eta gauza asko gertatzen dira ohikoak
direnak gure lanbidean, baina ezer berezirik ez.

Zer aholku emango zenioke orain hasi berriak diren
irakasleei?
Gogotsu aritzea lanean eta aldi berean disfruta
dezatela ibilbide berrian poz handiak izango dituz
telako, agian tartean frustazioren bat ere, baina...
beti aurrera!
Gaur egun zure ikasle ohiak ikastolan ikustea erre
leboa hartzen oso pozgarria da!

Hezkuntza sistema asko aldatu dela eta,zer aipatuko zenuke aldaketarik nabarmenenaren modura?
Esijentzi maila gero eta handiagoa da. Lehen gure
lanaren eginkizun nagusiena gelan eta ikasleengan
zegoen. Orain berriz, honez gain mila gauza, paper,
proiektu, etab. Kontrolpean izan behar ditugu atze
an gera ez gaitezen.
Nola ikusten dituzun gaur egungo ikasleak?
Ikasleak dezente aldatu dira. Irekiagoak dira eta
elkarrenganako harremana oso zuzena denez
irakasle-ikasle tratua aldatu egin da honek daka
rren gora behera, on eta ez hain on, guztiekin.
Urte hauetan zer da gehien baloratu duzuna ikastolan?
Beti talde moduan funtzionatzen saiatu garela eta
lorpenak denonak badira ere onartu behar dut ba
tzuen lan zama handiagoa izaten dela.

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

JAIONE LASA
Horrelako galdeketak gogoko ez dituenez, Jaionek
nahiago izan du hitz gutxitan bere egoera adierazi,
hots, 25 urte hauetan ikastolan gustora ibili dela.

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.

Musika Plaza • Tel.: 943 130525 • Faxa: 943 890 228 • Mug.: 652 770901
ZARAUTZ
Abendaño industrialdea • Tel. 943 890 223
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net
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Hamaika ekintza ezberdinetan parte hartuz
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English immersion
INGELESEKO HAMABOST
EGUNEKO MURGILKETA (FIE)
Aurtengoan, estreinakoz, gure ikastolan, 5. mailako ikasleak FIE izeneko programarekin eman zioten hasiera ikasturteari.

Zer da FIE?
Ikastolen Federazioak bultzatutako hamabost eguneko ingeles murgil
keta programa bat da. LHko 5. mailako ikasleei dago zuzendua.
Programa honen helburua aho hizkuntza eta ulermena lantzea da.
Ikastolatik kanpoko irakasle natibo edo ingeles maila oso ona dutenek ematen dituzte eskola-saioak, baina ikastolako ingeleseko irakasleek harreman zuzena dute momentu oro.

FIE gure Ikastolan
Gure ikastolan, ikasleak ohikoak baino talde txikiagotan banatu genituen, gehienez 17kotan, eta ingeles mailaren eta sexuaren arabera
talde orekatuak egin ziren.
Programa lantzerako garaian, oso gustura sumatu genituen ikasleak
bai gaiari eta baita monitoreei zegokienean ere. Gaia amaitutakoan
pasa zitzaien galdeketako emaitzetan ere argi eta garbi nabari da.
Guztira bost monitore izan genituen (Mary, Eoin, Graham, Helen eta
Lee), hauetariko inork ez zuen aurrez horrelako programarik landuta,
baina, asko gustatu zitzaiela jakinarazi ziguten eta gogotsu aritu izan
ziren hasieratik amaierara arte.
Pasa zitzaien inkestaren erantzunak oso baikorrak izan ziren; hurrengo urtean ere beharra izanez gero gustura parte hartuko luketela adierazi baitzuten.
Programa amaitu ostean, bertan murgilduta egon ziren ikasleen gurasoei ere galdeketa bat pasa zitzaien eta erantzunak positiboak izan
ziren.
5.mailako tutoreekin egindako bileran, hobetzeko moduko gauzak aipatu ziren, baina ikasleak oso pozik ibili zirela ikusirik, esperientzia
hau urtero errepikatzea egokia dela aipatu zen.
Orokorrean, sentipen onarekin amaitu dugu programa eta esperientzia aberasgarria izan denaren irudipena daukagu.
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Ospakizunak

OTEITZAREN OMENALDIA

EUSKARAREN EGUNA 2011

Jorge Oteitzaren 103. urteurrena ospatu genuen ikastolako kideok pasa den urriaren
21ean. Dena txukun-txukun ateratzeko presataketetan aritu ziren zenbait irakasle eta
omenaldia Bertsolarien plazan burutu zen,
bere artelanaren altzoan. Aipatu beharra dago
aurtengo gonbidatuak Mendi, Paxo eta Begoña (Oteitzaren aingeru-zaintzailea) izan direla.

Euskararen Eguna larunbata izan
da 2011 honetan, beraz, ikastetxeetan ezer antola ezin zenez, guztien
artean eta udalaren laguntzarekin
abenduaren 3rako Kantu Jira bat
antolatu zen Zarauzko kaleetan
zehar. Zenbait abesti aukeratu
ziren eta, larunbat arratsaldean,
Jaione Escudero eta Mertxe Isastiren doinuak jarraituz, gure herriko
bazter eta kantoiak goxatu genituen euskal kantu herrikoiekin.

Txalapartaren txakunak eman zuen deia eskulturaren oinetan, Txapas eta Mertxeren soinuek, ikasle guztien aurretik “iritsi da ostirala…” jotzen zuten heinean.
HH eta LHko ikasleek egindako marrazkiak
zintzilikatu zituzten eskultura bera gehiago
edertuz (edertzerik baldin bada, behintzat) eta
DBH 2ko Patxi Gabilondo ikasleak jarri zion berak hainbeste maite zuen bufanda gorria.
Ondoren ohiko ekitaldia egin zen, DBH 4ko
ikasleen partetik: Irati, Ainara eta Olatzek
dantzatu zioten Agurra, Amaia eta Paulek
bertso bana kantatu zuten, Ainhoak bibolinaz pieza klasiko bat jo zuen, eta gero, berriro
txalapartaren erritmoa jarraituz, Anne eta Txominek Gandiagaren poemak errezitatu zituzten. Gero ikasleen kantu saioa etorri zen eta,
amaitzeko, Paxok hartu zuen mikroa eta “Euskara oi Euskara” abestu zuen.
Horra hor Oteitzak hain ongi merezitako omenaldia. Urte askotarako.

Horrez gain, aste guztian zehar,
Euskararen Astea izendatu zuten
eta udalarekin elkarlanean ekitaldi
ezberdinak antolatu ziren. Horietan ikastolak hainbat ekitaldietan
hartu du parte:
HH eta LHkoentzat Ainhoa Alberdi
kontu kontalaria hurbildu zen ipuinak kontatzera.
DBH 1ekoak Modelo zinemara joan
ziren “Ordezko andereñoa” filma
ikustera.

DBH 3koak Bertso saio batera
joan ziren: Mantxi, Xabier Etxabe,
Antton Fernandez (azken bi hauek
gure ikastolako irakasleak) eta gure ikasle diren Amaia Urbieta eta
Paul Beitiak hartu zuten parte.
DBHk 4ko ikasleak “Eta Karmele!”
antzezlanaz gozatzeko parada
izan zuten Lizardi aretoan.
Hilaren bian, ostiralez, gainera, HH
eta LHko ikasleak, goiz partean,
trikitixaz gozaturiko kalejira bat
egin zuten nahiz eta eguraldiak ez
gehiegi lagundu!
Inoiz ez dugu ahaztu behar urteko egun guztiak direla Euskararen
Eguna eta abenduaren 3a aitzakia
bat baino ez dela kalera atera eta
aldarrikapen xume baina trinko
batzuk egiteko. Gora gure arbasoen hizkuntza!

DBH 2koak Egoitz Lasaren bisita
izan zuten ikastolan. Bertan “Finlandia” saioaren aurkezpen bat
izan dute, eta ondoren galderak
egiteko aukera.
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Ikasle ohiak
IKASLE OHIEN BERRIRIK BAI?
Salbatore zaude dotore, milaka lore, zurekin gaude!!! Mitxelena poxpolinena, ametsa zena herriarena! Orain dela
46 urte zarauztarrek amets goxo bat zeukaten, kabirik gabe negu hotzetan zebilen euskarari etxe bat egin zioten.
Ordutik hona milaka izan dira kabi horretan hazi diren zarauztarrak,...eta hemendik aurrera,
beraien berri izango dugu hemen!

GORKA ARANBERRI ikasle ohia dugu aurtengo estropadetan KONTXAKO BANDERA irabazi duen PATROIRIK
GAZTEENA delarik!!!
2011ko Kontxako bandera irabazi zuen Gorkak gidatutako arraunlari taldeak. URDAIBAI traineraren patroiak bueltako
luzean errekor historikoa ( 8’54”) lortzeaz gain, garaipena ere eskuratu zuen, itsasoaren egoerarik txarrenean izan bazen
ere.
Noiz hasi zinen arraunean, ikastolan ibili zinen garaian edo ondorengo urteetan?
Ikastolan nenbilela hasi nintzen 12 urte inguru nituela. Astean hiru aldiz izaten nuen entrenamendua eta oso gustora ibiltzen
nintzen. Artean atletismo, euskal pelota eta futbola ere gustoko nituenez, entrenamentuak izaten nituen egun ezberdinetan.
Gogorrak izaten al ziren entrenamentuak?
Beno, alde batetik bai, baina lagun arteko giroa zela eta genuen harreman estuari esker errez eramaten zen. “Arrauna talde
handi bat da eta ikasi behar izaten da konpartitzen, denak batera aurrera joaten, besteen iritziak errespetatzen, une zailenetan ere elkarrekin izaten,
arauak jarraitzen eta abar luze bat. Talde baten parte izateak asko laguntzen du”. Hori guztia asko estimatzen nuen!
Zarauzko ENBATAn ere patroi izan zinen, nola gogoratzen dituzu urte horiek?
Donostiako entrenatzailea, Mendi, etorri zen DBh-4an nengoela. Zarauzko traineruari bultzada bat eman nahian zebilen eta batzuk Zarauzko ENBATAn
hasteko aukera izan genuen. 2003an ACT rako burutu zen sailkapenean lehendabiziko aldiz sartu ginen. Ez nuen sartzea espero, 16 urte besterik ez bainituen eta bertako media 23 urtekoa baitzen. Urte horretan bertan maila galdu genuen eta “berriz hasi” behar izan genuen, maila baxuenetik. 2005ena
lortu genuen ACT rako berriz sailkatzea eta 2010ra arte ibili ginen. Bitarte horretan estropada askotan parte hartu genuen, 2007an Zumaiko estropada
eta Gipuzkoako txapelketa irabazi genituelarik.
URDAIBAIko patroia izatera nola iritsi zinen?
2009an “Injinirutza elektrikoa” ikasketak bukatu ondoren oso nekatuta aurkitzen nintzen azterketak, entrenamentuak eta txapelketak denak batera
izaten bainituen. Garai honetan batzuk ENBATA utzi zuten. 2010ko denboraldian, lesio ezberdinak izan nituen. Pertsonalki eta talde bezala urte oso
gogorra. Arrauna uzteko erabakia hartu nuen, baina 2011ko maiatzean Urdaibaikoek deitu zidaten. Nire laguna Bersaitz bertan zegoenez inongo zalan
tzarik enuen izan bertara joateko! Gogorra izan zen hasiera arraunlariak ezagutzen ez nituelako eta denbora gutxi gelditzen zen ligari hasiera emateko.
Hala ere, primeran moldatuz, Kontxako bandera irabaztea lortu genuen!
Eta hemendik aurrera ze asmo duzu?
Urdaibairekin urtebeteko kontratoa dudanez, aurrera segitzeko asmoa dut! Bitartean, lan bila jarraitu beharko dut.

“2011ko PATAGONIAKO KONKISTATZAILEA” izatera iritsi da NAKOR MÁRQUEZ MANCISIDOR mutil gaztea!
Langilea, umila eta jatorra izateaz gain, kirolari sutsua da. Zarautzen jaio eta Patagoniarako bidea egin du ospe
bila, bazterrak ezagutuz konkistatzaile handien artean bere izena ezagutzera emanez.
Kaixo, Nakor!
Ikastolara DBH egitera etorri zinenean ere konkistatzailearena ere egokitu zitzaizun, ezta ?
Beno, horrela esanda, bai! Hala da. Nire bikotea bertan ezagutu bainuen, eta badirudi konkistatu egin nuela, datorren
urtean ezkontzeko asmoa baitugu!
Bai berri pozgarria! Beraz, esan dezakegu hortik hasi zinela konkistatzailearen aurrenengo pausuak ematen!
Nola erabaki zenuen horrelako programan parte hartzea?
Beti izan dut horrelako programa batean parte hartzeko gogoa. “Niretzat eginda zegoela” iruditu zitzaidan. Kastinerako hautaketako proben deialdia telebistan ikusi nuenean animatu nintzen. Ia 1.800 lagunek hartu zuen parte,
horietatik 70 bakarrik hautatuak izan ginelarik. Bukaerako proban 24 lagun gelditu ginen, 8 laguneko 3 talde osatuz. Hortik aurrera, badakizu... ni
txapeldun!!! Garai hortarako banuen formazio sakon bat kirol askotan, Hondarribian egin bainuen ziklo formatibo bat, kirol ezberdinen inguruko ikasketak burutuz: piraguismo, bzikleta BTT, hipika, surfa,.. KIROLARI zuen izena. Betidanik izan dut kirola oso gogokoen.
Bizimodua aldatu al zaizu lorpen horren ondoren? Zer onura ekarri dizkizu?
Egia esateko, bizimodua ez zait asko aldatu. Ospea lortu izanak badu zerbait aberasgarria, jendearen animoak, autografoak eskatzeak eta argazkiak
elkarrekin atera nahi izateak badute bere xarma. Asko eskertzen da, benetan. Gero ere, titulu hori lortzearekin batera beste erabateko zereginetan
sartzen zaituzte, ikuskizun ezberdinetan parte hartzeko eskatzen dizute eta horrela, propaganda paregabea egiten dizute, gero eta ohiartzun handiagoa izaten du horrek!
Beno Nakor, gerora begira ba al duzu helbururen bat?
Asmo bat badarabilkit buruan, web orri baten bitartez zabaldu nahi dut jendea kirola egitera anima daitezen! Horrelako frogak eginez, jendea trebatu
dadila eta norberak bere gaitasunak neurtuz, ekintza ezberdinak aurrera eraman ditzala. Azken finean, jendea animatzen dut kirol ezberdinak probatzera! Ikastolako ikasleak ere animatzen ditut horrelako kirol ekintzetan parte hartzeko! Adibidez, une honetan Karateko klaseak ematen nabil astean
hiru egunetan. Nahi duena etor dadila!
Mila esker eta ondo segi!
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Ikastolako
ikasle ohia da
Iratxe Esnaola Arribillaga
Informatika
i ng e n i a r i a
da. PuntuEus
Elkarteko kidea
dugu, eta software libre zale
amorratua.
Lehen Hezkuntzan zenbiltzanean
ordenagailuarekin ibiltzeko auke
ra izan zenuen dortoka gora eta
dortoka behera matematikako
saioetan. Nola gogoratzen dituzu
garai haiek?
Ordenagailuarekin lehen kontaktua
izan zen dortokarena. Beste irakasgai guztiekiko ezberdina bilakatzen
zuen zerbait bazuen ikasteko modu
hark. Makinari aginduak eman eta
bete egiten zituen, eta makinak
soilik ulertzen zituen aginduak ziren. Beste mundu bat zen niretzat,
logika guztietatik kanpo kokatzen

Ikasle ohiak

nuena, ez nuelako kokatzen, hain
zuzen.

Bigarren zati horretan asko hobetu
daitekeela esango nuke.

eskatuko dugu eta urtebeteren
buruan martxan izatea espero dugu.

Inoiz pentsatu al zenuen informa
tika ingeniaria izango zinela?
Ikastolan nintzenean banekien
matematika zela gustukoen nuen
irakasgaia, erraza eta dibertigarria
zitzaidan. Gerora jakin nuen, Institutuan nintzela, Informatika eta matematika oso lotuak zeudela. Garai
hartan, gainera, ingeniaritza ikasketak asko zabaldu ziren eta matematikarekin zuen loturagatik bilakatu
naiz Informatika Ingeniari.

Zer abantaila ikusten dizkiozu
ikasle bakoitzak bere ordena
gailuarekin bakarka eta bere errit
moan lan egiteko aukera izateari?
Bere erritmoan lan egiteko aukera
duen heinean, ikasleak bere autonomia garatzen du. Era berean, ikasle bakoitzak bere ikaskuntza modu
kontzienteago batean egitea ere
ahalbidetzen du eta, hortaz, egiten
duen ikaskuntza esanguratsuagoa
bilakatu daiteke. Aurrez esan bezala, ordea, horretarako, IKTen erabilerak ikuspegi pedagogiko egoki
baten eskutik joan behar du.

Teknologia berri hauekin euska
raren erabilpenari bultzada handi
bat emango zaiola uste al duzu?
Teknologiak gure eguneroko bizitzaren zati banaezin bilakatu dira eta,
hortaz, euskarak ere teknologien
eremua bere egin behar du, halabeharrez. Teknologien mundua da
euskarak duen erronka berriena:
euskara teknologietara eramatea
eta teknologiak erabiliz euskara
sustatzea. Ezinbestean egin behar
dugun zerbait da, euskarak eta bere
erabilpenak aurrera egitea nahi badugu.

.eus domeinua lortzeko proiek
tuaren bultzatzaileetako bat zara.
Zer da .eus domeinua?
Interneteko .eus domeinua euskarazko edukiak edota euskal kulturaren inguruko edukiak [‘kultura-ren
esanahirik zabalenean] dituzten
web guneen domeinua izango da.
2012Ko urtarrila eta apirila bitartean

Nola ikusten duzu ikastola etorki
zunean software librearen erabil
pena dela eta?
Software librearen erabilpena apustu bat da, erabaki bat. Ikastolak
urrats asko eta garrantzitsuak eman
ditu bide horretan, baina oraindik
asko dago egiteke.

Hortik abiatuta nola ikusten duzu
Hezkuntza mailan eman den ga
rapena teknologia berriak ezarri
direnetik?
Alde batetik, IKT ikasgeletan txerta
tzeko egin den apustu nabarmena
dago. Bestetik, ordea, IKT ikasgelatan ikuspegi pedagogiko egokiarekin txertatu behar dira, bestela
IKTen erabilera bera bilakatzen baita
helburu, helburu pedagogikoak lortzeko tresnak izan behar dutenean.

Rotterdameko Codarts, hogeschool
voor de kunsten High School of Arts
unibertsitatean dabil ikastolako ikasle
ohia den KOLDO ARAKISTAIN.
Noiz hasi zinen zirkuarekin ze
rikusia duten ekintzetan parte
hartzen?
Ikastolan nenbilela hasi nintzen
11 urte inguru nituela uste dut.
Mamarro taldeko kidea nintzen
eta ostiralero elkartzen ginen
ikastolako jimnasioan.
Nola piztu zitzaizun dantzarako grina, espektakuloe
tan parte hartzeko gogoa?
Garai hartan malabarak oso gustoko nituela gogoratzen
dut eta denbora aurrera joan ahala, zirku mundura murkil
egin nuen, musika eta dantza bateratzen zituelako. Bilbon majisteritza musikala ikasten hasi nintzen, gainera.
Zarauzko abesbatzan ere urte asko eman nituen. 2005eko
udaran Eslovenian ospatzear zegoen European Juggling
Competition parte hartu ahal izateko udaletxeari dirulaguntza eskatu genion. 10 bat lagun joan ginen eta esperientzia paregabea bizitzeko aukera izan genuen.
Beraz, zure ibilbide profesionala handik aurrera gara
tzen joan zela esan dezakegu. Zein zen zure helburua
garai hartan?
Hasiera batean helburua ludikoa bazen ere, beste behar
batzuk ase behar nituen. Dantzak guztiz betetzen ninduela ohartzean Bartzelonara joatea erabaki nuen zirku
eskola batera. Jende jator askia topatu nuen han, bai
irakasleak eta bai nirekin batera ikasten ari ziren ikasleak
ere. Han bi urteko formazioa jaso eta hirugarren urtean
Europako unibertsitate bat aukeratu behar nuen, bertan
lau urteko karrera burutzeko. Eta horretan nabil gaur
egun lehendabiziko urtea burutzen!
Etorkizunean nora iritsi nahiko zenuke?
Egia esan badut zirku konpaini txiki bat sortzeko asmoa.
Euskal Herrian behar handia dagoela ikusi dut. 2009an
sortu zen Gasteizen Euskal zirku Elkartea baino lekurik ez
dute entseguak egiteko. CODARTS unibertsitatean buka
tzean gogoz ekingo diot horri.
Zer esango zenieke zure moduan hasi diren ikasleei?
Animatuko nituzke gogoko dutenarengatik borrokatzeko!
Amets bat bete nahi badute, gogor saiatzeko amets hori
lortu arte!

Zarauzko ikastolan eman zenuen zure haurtzaroa.
Garai horiek oso gogoan dituzula badakigu askotan
komentatu izan duzulako. Duela gutxi txikitako lagunak
ziren askorekin elkartzeko aukera izan zenuen, koadrila
eguna elkarrekin ospatuz. Egia da, lotura handia duzula
beraiekin nahiz eta Ingalaterran bizi zaren.
Hala da, ia nire koadrila osoa ikastolako nire kintako lagunez
osatuta dago, eta gutako asko txiki txikitatik gara lagunak.
Zarautzen nagoenean beraiekin ibili ohi naiz, eta seguruenik
beraiengatik izango ez balitz, Zarautzekin dudan lotura ez
litzateke den bezain estua izango.
Jon Fernández de Antona
Zer oroimen duzu ikastolaz?
Asko eta denetarikoak! Nire bizitzako zati
handi bat eman dut bertan, bere momentu txarrekin eta onekin. Hainbat abentura
eta esperientzia kontatu nitzake, hori bai,
gehienak ikasgelatik kanpora gertatutakoak. Gela barruan zintzoagoa nintzen
kanpoan baino.
Ikastola bukatu bezain pronto batxiler
goa egin zenuen. Injenieritza gogoko
izanik, Espainian Automozioan aukera
handirik ez zenuela ikusirik Ingalate
rrara joatea erabaki zenuen. Curriculu
ma ezin hobea lortzeaz gain, Asturia
seko Cajasturreko bosgarren edizioko
“Fernando Alonso” beka eskuratu duzu
aurtengo udaran beste hiru lagunekin
batera, zure postgrado proiektua aurre
ra eramateko.
Ikasketak bukatu, proiektua aurkeztu
eta hau poza! Ingalaterrako Injenie
ritza- Mekanika Eskolako proiektorik
onenaren saria jaso duzu. Hau da hau
mutil saiatua eta langilea!!! Ikastolan
bezala!
Zurekin ingelesean ondo moldatzen nin
tzen ikastolan, baina ez dakit gainontzeko
irakasle guztiek iritzi bera edukiko duten,
Alicia! Bai, bost urte luze dira Ingalaterran
daramazkidanak, eta denbora hontan
gauza asko ikasteko eta hainbat lanbideesperientzia metatzeko aukera izan dut.
Izerdi patsen ostean sariak ere iritsi dira.

Badakigu toki ezberdinetan praktikak
egiteko aukera izan duzula, Honda Ra
cing F1-n eta Brawn GP-n, adibidez. Zer
aipatuko zenuke egindako praktikei
buruz?
Praktika ugari egin ditut karreran zehar,
baina Formula 1-eko esperientzia apartekoa izan zen, bi munduko txapelketa
irabazi baitzituen ni lanean ari nintzen
taldeak. Nere lana autoaren kanpoko formak marraztea zen, eta behar bada esperientziarik aipagarriena nik marraztutako
piezak benetako autoan ipinita ikustea
izan zen.
23 urte besterik ez eta horren ospe
handia izan duzu Espainian nahiz Inga
laterran. Non ikusten duzu zure burua
etorkizunean?
Ez dut uste osperik dudanik inon, ezta
nahi ere! Ibili naizen leku guztietan azken
katebegia izan naiz, nire adineko baten
tzat normala den bezela. Ez dakit etorkizunean zertan eta non ibiliko naizen, baina autoen inguruko zerbaitetan ibiltzea
gustatuko litzaidake, hori baita txikitatik
gustoko dudana. Eta behin eskean hasita,
Zarauztik gertu samar balitz hobe!
Beno, mila esker eta Ondo Segi!!! Zure
ibilbidea gertutik jarraituko dugula go
goan izan!
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Kirolez kirol
Negu hotzean asko es
kertzen da, tarteka,
hegoaldetik
etortzen
zaigun haizea. Hotzak
sortzen duen tentsioa
eta nekea ahaztu eta
gorputza lasai sentitzen
den unea. Dardarak
ahaztuta. Goxo, epel.
Udako egun beroetan,
itsasaldetik
datorren
haize freskoa bezain
ederrak izaten dira.
Kontrapuntuan etortzen
diren elementuek beti
eskatu ohi izaten dute
esfortzu bat. Inertziaz
ohitutako egoerak albo
batera utzi eta faktore
berriak dituen egoerara moldatu beharra. Buruari bueltak eman behar,
egoera berria aztertu, identifikatu, onartu eta gorputza horretara jarri behar. Moldaketa bera, inertziaz
ere egin daiteke. Lehendik genituen jokamoldeetara inoiz baino irmotasun handiagoarekin helduz. Ez
konbentzimenduz, bai burugogorrago ordea. Horixe
izaten da gure jarrera orokorrean. Aldaketak onartu,
ulertu eta erantzun berriak topatu ordez, lehengo bideari inoiz baino burugogorrago heltzen diogu.
Egoerak aztertu beharra daude. Haize eta itsas korronteak gure igerian eragin handia dutelako. Korrontearen kontra edo alde igeri egin ahal izateko
korrontea nora doan jakitea beharrezkoa baita. Ho-

rrela, norbere helmugara iristeko korronte
ezberdinak topa ditza
kegula ahazten zaigu,
korrontearen alde edo
kontra igeri egin nahian
indar hustu eta itotzen
garelarik.
Neguko haize epel eta
udako haize freskoa
bezain ederki sartu zaigu aurten xakea. Kirol
nagusienek, txikienei
geroz eta itzal gehiago
egiten dien itsasaldi
honetan, pozgarria da
ia 100 haur txalupa honetan arraunean ikustea. Gustura, gozatzen
eta ikasten. Baita beren burua laguntzeko eta lanerako eskaintzen duten
guraso horien bisitak. Eta haurrekin lanean jarduteko
prest dauden ikasleen grina. Ikasteko eta irakatsiak
izateko jarrera. Baita kirolaren bitartez haurra hezi
nahi duten guraso eta irakasleen kezka. Eta eskain
tzen den ereduari emaitzari baino gehiago begira
tzen diotenen arreta. Korronte guztiak itsasoratzen
diren ur eremu zabalean igeri egin beharra dugu, eta
bidai horretan, bizituko dugun bidean, topatuko ditugun korrontean nora garamatzaten jakitea behar
beharrezkoa da. Korrontearen kontra edo alde igeri
egite hutsa ez gaituelako inora eramango.
Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA
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Berriak
IKASTOLAKO LAGUNTZAILEA IZANA
Azaroaren 18an GUILLERMO VAZQUEZ zendu zen Madrilen. Izenez
ezezaguna egingo zaigu herritar gehienoi, baina Ikastolako komunitateak ez du ahaztuko Inurritzako Ikastolako egoitza eraikitzeko garaian
eman zuen ezinbesteko laguntza. Berari esker lortu baitziren eraikitze
baimenak. Une latz hauetan bat egiten dugu familiaren saminarekin.

ESPEDIENTE ONENAREN SARIDUNAK
Aurten ere izan dugu ikasle ohien berri pozgarria! Aurreko ikasturtean bezala,
Bilboko Goi Eskola Teknikoan (EHU) diharduen Mikel Azkunek jaso du Telekomunikazio Ingenieritzako espedienterik onenaren saria.
Horretaz gainera, baditugu izen gehiago ere aipatzeko, Kutxak banatutako espediente onenaren saria jaso berri duten zenbait ikasle ohi, hala nola,
Manex Aguirrezabalaga Aguinaga, Alain Mendizabal Agirre, Alaitz Mendizabal
Goikoetxea eta Libe Olazabal Larrañaga. Zorionak denei!

AURTEN ERE HAMAIKA IKASLE PRAKTIKETAN!
Urtero izaten dugu ikastolara praktikak egitera etortzen diren ikasle zerrenda luze bat! Zaila da denen izenak aipatzea
baina ohar honen bitartez eskerrak eman nahi dizkiogu gurekin izan diren guztiei eta baita aurreko ikasturtetan gure artean jardun diren ehundaka ikasleei ere! Aurtengoan, oso ezagunak diren bi lagun izan ditugu gure ikasleekin esperientziak
konpartitzen, Ainhoa Murua (Soinketako saioetan ) eta Ainere Tolosa (Musikako saioetan)! Mila esker denei eta gogoratu
ikastolak ere beso zabalik jasoko zaituztela hurrengoan ere!
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Berriak
Euskararen Eguneko Itsaskor
Lehiaketa
Aurten ere Euskararen Egunerako itsaskor lehiaketa antolatu du
udalak Zarauzko DBHko ikasleen artean. Bada, aurtengoan, 156 partehartzaileen artean, jokoan zeuden 4 sariak ikastolako ikasleek eskuratu dituzte, bai irabazlea eta baita hiru aipamen bereziak ere. Honako
hauek dira lau saridunak:
Irabazlea: Maddi Gomez Iradi (DBH 2)
Aipamen bereziak:
Leire Agirre Azpillaga (DBH 1)
Lore Ladron de Guevara Agirretxe (DBH 2)
Virginia Gutierrez Celestino (DBH 3)
Zorionak lauroi!!

OLENTZERO!
Hemen dugu berriz ere gure OLENTZERO, menditik jaitsi eta gure artera, kantuan ibiltzera! Urtero bezala, animatzen zaituztegu gurekin abestera etor zaiteztela! Abenduaren 24an, arratsaldeko 17:00etan ikastola aurrean bilduko gara!
Beranduago gurekin elkartu nahi duzuenok, hemen daukazue beteko dugun
ibilbidea:
Ikastola -Mitxelena kalea -Zelai Ondo Enparantza – Gaztetxea - Gurmendi kalea- S. Frantzisko kalea - Kale Nagusia - Musika Plaza - Sta Ana Egoitza (amaiera)
Giro alai eta ederrean ibil gaitezen!!!

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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