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TRIATLETAK
Josanton Artzek ez zuen oraintxe idatzi:
“Dakienak badaki
nora goazen jakiteko behar dugula
nondik gatozen jakin
eta norengandik garen;
Nondik gatozen
eta nora goazen jakin,
non gauden jakingo badugu
eta nor garen, jakina.”

Fatima, Xalba, Idoia, Ines, Aran, Joxe Mari, Txomin, Rebeka, Ilazki, Josune, Pako, Agurtzane, Edurne, Ander, Karmele, Ziortza, Eva eta Aitziber.
Izen-abizen propioak dituen Batzorde hau jo ta
ke dabil sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik, asteazkena joan, asteazkena etorri, ikastola
aurrera ateratzeko. Eta, etxean goxo-goxo geratu ordez gainontzerakoak bezala, irakasle gelako
mahai borobilaren inguruan elkartuta ikaragarri ari
gara ikasten elkarrengandik. Ikastolarekiko hartutako konpromisoari tinko eusten diogu. Pisu handiko
gaiak direla medio, eztabaida latzak, interesgarriak
ditugu; baina errespetua eta giro ona bitarteko, ttipi-ttapa, aurrera goaz.
Aurrera goaz, aurrera; indarrak batu eta aurrera.
Oztopo, eragozpen eta atzerabideak topatu arren,
aurrera. Ez dago besterik.

INSTALAZIOAK
Industrietan
Etxeetan
Komertzioetan

ILUMINAZIOAK
Argiteri publikoak eta urbanizazioak
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Agurra

Dena delarik, gure aurrerabidean ez pentsa nekeak ez digunik eragiten. Zimur bat edo beste ere
atera zaigu dagoeneko kopetaldean kezka eta hausnarketa bitarteko. Ikasturtea amaitzear dugu, baina
ustekabean iritsiko zaigu hurrengoa.
Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola.
Tel. 943 831 752
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.

Eta guztion osasuna hobetze aldera, ezinbestekoa
zaigu betiko moduan zuen guztion laguntza. Ez dadila izan garaiz ez dizuegulako esan. Beraz, adi gure
deiari, elkarlanean jarrai dezagun, konpromisoa ere
partekatu beharra dago eta.
Triatletak? Gu gara: familia, lana eta ikastola uztartzeak badu bere meritua, alajaina!

BATZORDEA
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Zer berri?

Pagoeta azpian Saberri!
BIDEA EGIN EGIN BEHAR DA

M

aien zibilizazioak esan zuen duela urte
askotxo, 2012tik aurrera, garai berri bati
hasiera emango geniola. Batzuek munduaren bukaera bezala definitu izan duten arren, gehienez ere , batzuentzat izango da bukaera… eta beste
batzuek jarraitzeko aukera izango dute. Edo hala
espero dugu behintzat! Jeje

BLAI

U

rduritasuna. Batetik besterako joan-etorriak,
azken muturreko prestaketak, zalantzak…, baina
azkenik hasieran asmo bat besterik ez zena gauzatu dugu. Batzuk tortillak eginez, besteak zerbitzatzen,
hango haiek txorizo gozoak egosten eta arranparrilan
saiheski, kostila ederrak xingarretan egiten.

Aldaketa garaia edo aro berri baten hasiera. Ez
dakit, Maiek, eskola kirolik izango ote zuten, ez eta
ezagutuko zutenik ere, baina, egia da, aldaketarako zantzu batzuk ikusi direla. Argi apur bat, azken
urteetan iluna besterik ikusten ez zen tunel honetan.
Inertzia, tendentzia eta aldaketa guztiak, gure eskola
kirolaren ideiarekin alderatuz, aurkakoak zirela uste
genuenean, behingoz hasiak dira inertziak aldatzen. Normalean, guztiz behea jotakoan, putzuaren
ondoraino heltzean gora egiteko beste aukerarik ez
da izaten, baina oraindik ere metro batzuk uretan
barrena egin genitzakeela (eta ditzakegula) uste
dut. Beraz, berandu baino lehen, eskerrak argi pixka
bat nabari den.

Triatloi eguna genuen hitzordu eta han egon ginen hutsik
egin gabe. Ikastola kalera, plazara Etxepare handiak
zioen bezala. Etenik gabe, berriro ere, beti ere. Denon
artean, eskuz esku lanean, elkarlanean. Eta nola ez, udaberri honetan guztian bezala euria ere gurekin bat eginik
inolako beharrik gabe, egia esan. Baina tira, zer axola,
guri bost! Aldez aurretik gu denok, dagoenekoz, ederki
bustita baikinen erronka berri honi aurre egiteko, asmoa
zena ondo gauza zedin. Eta horrela izan da. Pozik egoteko moduan gaude lortu izanaz eta aurrera begira hobetzeko asmoz.

Kale Nagusia, 2
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Ederra izan da Eskola Kirol inklusiboa (haur
GUZTI-GUZTIEI parte hartzeko aukera eskainiko
dion Eskola Kirola) lortzeko, guraso batzuen aldetik sortu den iniziatiba. Ikastolako guraso baten kezka zela eta, herriko guraso piloa elkartu eta eskola
kirolean arlo honetan aurrera egiteko sekulako lana
egiten ari dira. Kirol egokituko federazioarekin eta
eskolekin kontaktuan jarri, bilera batzuk egin eta
hor ari gara datorren urtera begira gure eskola kirol
hau hobetu eta ahal dugun neurrian duinago egin
nahian. Beti bezala, batzuen aldetik, mugak besterik
ez dizkigute erakusten. Orain gainera, badirudi, inoiz
baino justifikatuago dagoela “dirurik ez dago” esatea. Dirua egon badago, non gastatu ongi aukeratu
behar da ordea, eta horretaz ere ahaztu dira batzuek.

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
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Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.

Baina dirua ez da muga. Edo ez luke izan beharko
behintzat. Dirurik gabe ere gauzak egiten ikasi behar
da. Dirurik gabe gauzak egiten ikasi behar da hobeto esanda. Baina hori erakutsi ziguten egunean ere
gure politikariek piper egin zuten . Baina mugak
muga, ahal dugun guztia egiten saiatuko gara. Haur
guzti hauek, besteek bezainbeste eskubide dutelako
eskola kirolaz gozatzeko, agian besteek baino gehiago. Beraz, beste guztion ardura da bide honetan lan
egitea. Baina zorionak hemendik guraso talde honi,
eskatzera mugatu baino, lanerako prest elkartu direlako eta hori da bizitza honetarako jarrera. Geronek egin behar ditugu gauzak. Erraza delako etxeko
sofan egunkaria irakurtzen kritikak botatzea.
Plataformak ere ekarri du argi izpirik eskola kiroleko
zelaira. EKAP, eskola kirolaren aldeko plataformaz
ari naiz. Ez dakizuenontzat, herriko indibiduo ezberdinen iniziatibaz sortutako plataforma da. Entrenatzaileen formazio, gurasoen heziketa eta beste
hainbat fronteetan lan egiteko sortu berri den plataforma. Asmo eder askorekin lagun koadrila ederra
elkartu den arren, denok bultza beharko dugu pixka bat, iniziatiba eta ilusio guzti hauek, beste behin,
bazterrean geratu ez daitezen.
Beraz, argi pixka bat nabari dut inguruan. Iniziatiba ikusten dut, eta egia esan, urteak ziren iniziatiba
gutxiegi ikusten nuela. Eta askok pentsatuko dute
EKAP edota Kirol inklusiboaren alde elkartu diren
gurasoekin dagoeneko dena egina dagoela. Baina
egoerak, beti bezalaxe jarraitzen du. Argirik ikusi
arren… argira, bidea, egin behar da. Bidea zein den
ikusi dugu, zeintzuk egin nahi dugun ere bai, baina oraindik egiteko dugun bide luzea dugu aurretik.
Bide polita bezain luzea. Baina… bidea, egin egin
behar da.

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

Etxebeltz

ETXEBELTZ BERTSO-ESKOLA SASOIAN
Konturatzerako joan zaigu beste
ikasturte bat eta dagoeneko gure
bertso-eskolak bete du mende
laurdena. Irailean 25 urte beteko dira Roxa Lertxundi eta Pello
Esnalek proiektu hau ilusio handiz martxan jarri zutenetik. Bidelagun izan zituzten era berean
Done, Joxean eta Iñaki eta harrez
gero hainbat eta hainbat gazte
pasa dira beraien eskuetatik. Bizitzaren legeak dioen bezala, erreleboa emateko ordua iritsi da.
Baina lasai egon daiteke Roxa,
orain bertso-eskola aurrera eramaten dutenek ongi zainduko
baitute kabi goxo hura.
Auskalo non dagoen sekretua,
baina urtez urte sasoi onean
mantentzen ari da bertso-eskola eta paregabeko giroa sumatu
daiteke bertan. Horren erakusgarri dira aurten parte hartu duten
31 ikasle eta 7 irakasleak eta ikasturtean zehar egin dituzten ekintzak: Artaunsorora asteburu pasa

ederra egin zuten, bertso-eskolen topaketan parte hartu zuten
Pasai Donibanen, gurasoekin bertso-afari mundiala antolatu zuten,
Gipuzkoako Eskolarteko 33. Bertsolari Txapelketan 16 bertsolarik
hartu zuten parte bat-batekoan
eta beste askok idatzizkoan, eta
oso emaitza onak lortu zituzten:
Bertsopaperetan LH 3 eta 4. mailan aipamena lortu zuten Ikastolako ikasle hauek: June Pajares eta
Andoni Etxabe. LH 5 eta 6. mailan
txapela jantzi zuen beste behin
Joane Aldalurrek. Amaitzeko, DBH
1. zikloan aipamena lortu zuen
Ane Peñagarikanok.
Bat-batekoan berriz, hiru taldek
hartu zuten parte 14 urte arteko
txapelketan eta talde bat sailkatu
zen Tolosako finalerako. Ezustean
harrapatu zituen Maialen Lujanbiok txapeldun izendatu zituenean. Gipuzkoako txapeldunak
Libe Goenaga, Ane Peñagarikano,

XIV. Etxebeltz Bertso Paper Lehiaketa

Jone Makazaga eta Irati Tolosa
dira. 14 eta 18 urte bitartekoen
mailan Paul Beitia, Amaia Urbieta,
Joritz Bastarrika eta Markel Eizagirrek hartu zuten parte txapelketan.
Bestetik, XIV. Etxebeltz Bertsopaper Lehiaketan aurtengo txapelduna 4. mailako Adur Ameztoi
izan da eta aipamen berezia 5.
mailako Izar Aldalurrek eskuratu
du.
Zorionak urte guztian zehar giro
goxoa sortzen lagundu duten
bertsolari eta bertsozale guztiei.
Hurrengo geltokia Orio izango da,
ekainaren 22an bertan ospatuko baita Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketako finala. Bertan elkar
ikusiko dugulakoan,
ZORIONAK
sasoiari!!

guztioi

eta

eutsi

Gaia: Itsulapikoa apurtu dut gurasoei laguntzeko.
Txapelduna: ADUR AMEZTOI (LH 4D)

Aipamen berezia: IZAR ALDALUR (LH 5C)

Doinua: Maixu Ruanda zer da

Doinua: Pello Joxepe

Amak diru gutxi du
aitak gutxiago
lanik gabe gaude ta
oso urduri nago
janaria lortzeko
dirurik ez dago
txerritxua ireki
biei nik emango
orain pozik gu gaude
arin ta fandango!

Nik diru-kaxan dirua nuen
pixkatxo bat aurrezteko
baina ireki egin nuen nik
gurasoei laguntzeko
laister ez dugu edukiko ta
ezertxo ere jateko
eta gainera guk oraindikan
etxea deu ordaintzeko.
Dirua gora dirua be(he)ra
ematen dutela lata
eta gainera guk bankuetan
deu diru pixkat lagata
laister lapurtu egingo digu
lepoan dunak korbata
horrek sortuko du familian
izugarrizko enbata.

Onintza Garcia
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Ikasle ohiak

Nahikari

BI DOZENA
Azkenaldian, ikastolari buruzko oroitzapenei
tiraka hasten naizenean, konturatzen naiz
geroz eta urrunago ditudala ikastolako garai
haiek, han igarotako urteak baino gehiago
baitira hura bukatu nuenetik igaro direnak.
Baina bada oroitzapen bat behin eta berriz
datorkidana, urteak joan eta urteak etorri.
Bosgarren mailan nengoen, eta gelara etorri
zitzaizkigun Etxe Beltz bertso-eskolaren berri
ematera. Inork izena eman nahi ote zuen galdetu zigutenean, “zergatik ez?” galdetu nion
neure buruari, eta izena eman nuen.
Han ezagutu nituen Rosa Lertxundi, Pello Esnal, Iñaki Zulaika… Denon amatxo genuen
Rosa, eta gidari ezin hobea Pello. Bertso jarriak ikasten eman genituen lehen urteak, eta
bat-batean aritzeko jauzia egin genuen handik hiru urtera, eskolarteko txapelketaren aitzakian. Eskolartekoa… zenbat poz, zenbat
beldur, zenbat nerbio… Urtero, azkena izango
zela esaten nion neure buruari, baina hantxe
jarraitzen nuen, “droga” hura utzi ezinik.
Etxe Beltzen abiatutako bideari segida emateko ilusioz, Motxian bertso-eskola sortu genuen
gutariko batzuek, eta Etxe Beltzetik joandakoez gain lagun berriak batu zitzaizkigun han,
tartean Felix Zubia, bertsotarako gaitasuna
barruan zekarren laguna. Denok genuen elkarrengandik zer ikasia, eta mailak maila eta
saioak saio, denok ginen berdinak ilusiotan.
Eta partekatzen diren ilusioekin gertatu ohi
den bezala, txapelik zailenak baino gehiago
balio duen zerbait irabazi nuen: lagun onak
(Felix, Mantxi…)
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Felix

BASAMORTUAN
HAZTEN

Ikasle ohiak
EZ

DA ZUHAITZIK

Bertsotan nola ikasi nuen galdetu izan didatenean, bakarrik erantzun ohi dut. Egia da gainera, baina ez egia osoa.
Gogoan daukat nola, bosgarren mailan nintzela, zeharo
bertso-zaletu nintzen. Euskarako liburuak atal bakoitzaren
atzean bertso-sorta bat zuen, eta bertsoak nola osatu azaltzen zuen ataltxo bat. Liburua irailean hartu genuen, eta
Kilometroetarako atal guztiak pasata eta buruz ikasiak nituen. Horrela hasi nintzen neure ahalegintxoak egiten, inoren gidaritzarik gabe, neure burua lagun eta arerio bakar.  
Bakarrik ikasi al nuen ordea? Bai eta ez. Inguruak laguntzen ez badu, aurrera egitea oso zaila delako, basamortuan zuhaitzik hazten ez den bezala. Garai hartarako, eskolarteko bertsolari txapelketak hasiak zeuden, eta haietara
koadrila handia joaten ginen. Han entzun nituen bertsotan
Sarasua anaiak, Euzkitze edo Jon Maia esaterako. Adinez
neu baino zaharxeagoak, baina niretzat moduko gaiez kantatzen zutenak, neurearen antzerako hizkuntzarekin. Haien
eredurik izan ez banu, eta beraz, inork txapelketa haietara eraman ez banindu, han galduko zen neure zaletasuna.
Tartean zirenetatik, Rosa Lertxundi eta Iñaki Zulaika “Astazubi” gogoan dauzkat behintzat, har bezate hemendik nire
esker ona.  
Zortzigarren mailan berriz, Arantxa Arrutirekin kantu zaharrak kantari jarduten ginen, eta harekin ikasi nituen bertso
zahar asko eta asko. Oraindik ere buruan ditut ia gehienak. Gure bertso-eskolako gazteek esaten didatenean nola
dakizkidan hainbeste bertso, Arantxaren ostiral arratsalde
haiek datozkit gogora.  
Neuk ikastola garaia bukatu eta urtebetera hasi zen lehenengo bertso-eskola, eta neu ez nintzen bertan izan. Baina
24 urterekin, Motxian bertso-eskolan hasi nintzenean, han
zeuden Etxebeltz bertso-eskolatik pasatako asko. Zuzenean
ez bada ere, haien bidez ikasi nituen Pello Esnalen esanak,
Zarauzko bertsolari gazte eta ez hain gazteon teknikaren
hargina. Eta giro hartan hasi nintzen plazan, eta giro horrekin jarraitzen dugu gaur egunean ere biltzen.

Bi dozena urte igaro dira Etxe Beltzen bideari
ekin nionetik. Denbora asko da, eta denbora
horretan ikasitako bertso-sortaren bat ahaztua dut dagoeneko, hasierako bertso-kideetariko batzuen berri ere ez dut maiz izaten, baina bada gauza bat denborarekin ikasi dudana
eta ahaztuko ez dudana: bertsoa neurri-errimak baino askoz gehiago dela. Eskerrik asko
hori erakutsi didazuenei.

Bertsolaritzak, momentuko gozamenez gain, gauza asko
eman dizkit. Publikoan hitz egiteko gaitasuna, hizkuntzaren kontrola, galderei erantzuteko erraztasuna… Denok ez
gara txapeldun izango, baina denok goza eta ikasi dezakegu bertsolaritzatik. Saia gaitezen Zarauzko bertso-giroa
mantentzen, atzetik datozenek ere euren tokia aurki dezaten. Eta nola lehengoez ahaztu? Aurten betetzen dira 100
urte Basarri jaio zela, eta horren inguruan egitarau zabala antolatu da. Mailaz maila osatzen delako katea, denok
gonbidatuak zaudete.

Nahikari Gabilondo Mendizabal

Felix Zubia Olaskoaga
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Ikastolako jaia
Doinua:
Haizea dator ifarraldetik

Ai, ai, ai ai ai...
hik lan, eta nik jai....

C

Ai, ai, ai ai ai
Hik lan, eta nik jai

Urtea pasa ondoren batzar,
ibilaldi eta klase,
ikastolako jaiak elkartzen
gaitu hainbat kamikaze:
Pepen laguntzaz pelota gogor
jotzea ez da oinaze,
txapel azpian bertsolarien
begiak pozetan heze,
Salbatoreko malabaristak
zirko eta festa gose,
mila hirurehun animalia
ginen marmitakoz ase…
Urterik urte larrosak hezten
segi dezagula aise,
guk euripean ere kantari
pelikulan bezelaxe.
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Ikasbidaia

Ikasbidaia

‘Road Movie’ ahaztezin baterako gidoia

EDO SALBATORE MITXELENAKO DBH4ko IKASLEEN 2013ko IKASBIDAIA ETC.

I. ESZENA

(Fokuak pizten dira. Maiatzaren 5a. Iluntzeko zazpiak.
Neska bat eta mutil bat parke bateko bankuan eserita
daude, jada bigarren pipa paketea husten. Hizketan
daramate arratsaldea)
MUTILA: (urduri, baina pozez) Aizan, eta bihar bagoaz…
Pozez zoratzen nagon, ez zakinat lo egiteko gauza izango
naunan ere. Hik gogorik bai?
NESKA: (aspermen aurpegiz) Gutxi! Betiko kaka
zaharra izango duk… Badakik, irakasleen burujunak eta
krixtuak. Gu aspertu besterik ez gaituk egingo, ziur. Ezin
dik aurreko urteetako ikasleek kontatzen diaten bezain
ona izan. Ez sinetsi halakorik, motel!
(Mutilaren aurpegiak dezepzio apur bat erakustean
itzaltzen dira gutxika fokuak. Orain taberna zoko bat
agertzen da. Bertan bi irakasle, taberna hutsaren erdiko
mahaian ardo bat hartzen. Hizketan daramate bi ordu.)
IRAKASLE I: Ez dut gogorik bat ere. Ikasle pesau horiek
agoantatzeaz, paso! Ni aterpetxeko mahaian egongo
naiz garagardo bat hartzen… ez dudarik egin!
IRAKASLE II: Bai zera! Aprobetxatzeko da bidaia!
Ikasleak ezagutu, eta norbera eurekin nahasteko. Ez
zaitez horrela jarri, ondo aterako da.
(Argiak itzaltzen dira)

2. ESZENA

(Ikastolako sarreran ikasle [urduri, zoriontsu, beldurti]
samalda. Bakoitza bere maleta harturik. Autobus bat
ageri da, bi pisukoa. ‘Road Moviean’ protagonista
izango den gidari martxosoa barruan.)
(Eta lau egunetako bidaia ahaztezina irudikatuko da
taula gainean. Atzeko irudiak aldatzen joango dira.
Protagonistak beti berdinak.)
* * *
(Aterpetxera iritsi berritan.)
STARRING GAZTELERAKO MAISUA: (balkoitik oihuka)
¡Panploneses! ¡Viva San Fermín!

STARRING IKASLE SUMINDUAK: Oso ondo… Baina gure
gela noiz?
(Aterpetxean ping-pong, billar eta abarrera jolasten)
IKASLE I: Ping-pongean irabazten didanak, ez du lorik
egingo gaur!
IKASLE II: Ni baino hoberik ez dago eta! Alde hortik!
IKASLE III: Billarrean galtzen baduk, partida hik
ordainduko duk!
IKASLE IV: Ja! Bola zuria zuloan sartu duk eta, gizajo
hori! Euroa hire kontu...
(Aterpetxe kanpoan giro goxoa gitarra doinuz. Ikasle
eta irakasle talde bat kantuan eta berriketan)
IKASLE & IRAKASLE: Haizea bezala eskuen artetik ihes
egiten duzu…
IKASLE: Ai! Hobe gau guztiak horrela balira. (Besteek
baietz, baietz erantzuten diote)
(Rafting eta kanoi-jaitsiera egiterakoan. Hotzez, pozez)
MONITORE ENRROLLATUA: ¡Contrapeso hacia delante!
(Ikasle animatuek salto elkarren gainera.)
ARGAZKILARIA: ¡Mirad a la cámara! (Ikaslea inoizko
aurpegi okerrenarekin irteten da argazkian.)

(Gau erdian Calafelleko hondartzan bainu gozoan)
IKASLE I: Begira kamarari!
IKASLE II: Etorri zuek ere! Ederra dago ura, soso
halakoak!
(Port Aventuran, egun lasaia izan behar zuena
frantses-festa bihurtu zenean)
FRANÇAIS I: (kolatu ziren bi ikasleri oihuka) Fuck out!
Fuck out!
IRAKASLE SUMINDUA: Gustura ibiliko nintzateke
ikasleekin, baina hiru ordu itxoiteaz, paso!
IKASLEAK: Hainbeste jende, eta gainera gabatxoak,
izan zitezkeen ingelesak gutxienez…
(Eta bueltako bidaian. Istripuak istripu, itzulera gozoa
izan zena)
MIKROA GUSTUKO DUEN IRAKASLEA: (jada tradizio
bilakatu dena kantatuz) Hey, hey! Hey pijo! (Eta ikasle
bat dantzan hasten da orduan, aurreko aulkiari hozka
eginez. Denak susto aurpegiz daude eta baten bat
negarrez ere bai. Zorionez, sustoan gelditzen da)
GUARDIA ZIBILA: (autobus gidariari) Circule, caballero.

GIDARIA: (ikasleoi gustura, irribarrez) Ze uste duzue!
Nik titulu asko dauzkat!
GURASO I: (autobusetik jaisten den semeari begira)
Hori duk hori aurpegia! Pena ematen duzue!
GURASO II: (alabari muxu emanez) Gaizki pasa duzuen
seinale… (Begiaz keinu egiten dio)
(Ikasleen logura, irakasleen konplize begiradak, poza.
Guztiz aldaturik daude joan bezperako gogorik gabeko
aurpegiak)
(Ikasleen begiekin batera itzaltzen dira fokuak, ‘road
movieari’ amaiera emanez)
3. ESZENA –baina ez azkena–
(Eta teloia jaisten da. Kamerinoetan protagonistak
aldatuko dira txalo zaparradarik gabeko amaieraren
ostean. Baina foku batek oraindik argituko du oholtza,
argi berdez, hurrengo protagonista taldearen zain.)
(Gu, protagonista “zahartuok”, obra honetan bidelagun
izan garenok, ikusleen artean eseriko gara. Hurrengoen
ikuskizuna ikusteko, gogoz. Gu ikusi gintuztenekin bat
egiteko.)
Paul Beitia Ariznabarreta
(DBH4)

(Bartzelonan galdurik ibiltzean. Inoiz baino hobeto
jakinda non dauden)
BARTZELONAKO LIBURU-SALTZAITZE BIBOTEDUNA:
(bi ikasle saltseroren elkarrizketari jarraituz eta catalá
azentua asko markatuz) Los vascos y los catalanes
somos como hermanos, siempre nos hemos llevado
bien.
IKASLE I: (larriturik baina barrez) Non ote dago
Starbucksa? Galdu egin gara berriz!
IKASLE II: (katedrala ikustera tematu den lagunari) Iker,
mugitu hadi! Bestela hi gabe alde egingo diagu!

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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IKASKIDE PROIEKTUA

LIBURU TRUKAKETA: ELKARTRUKEA ETA
BERRERABILTZEA BULTZATZEKO EKIMENA

G

ure Ikastola beti izan da berritzailea eta dinamikoa. Oraingoan besteak beste Ikaskide
proiektua baliatu nahi dugu gure metodologia eta ebaluatzeko sistema gaur egungo beharretara
moldatzeko.
Horrela ba, jadanik badira bi urte Lehen Hezkuntza
eta DBHko irakasle batzuk Ikaskide proiektuan buru
belarri gabiltzala. Lanketa hau aurrera eramateko
HUHEZI unibertsitateko profesionalak alboan izan
ditugu. Iaz HUHEZIko Ana Usabiaga ikasturtean zehar
hainbat alditan gure Ikastolara etorri zen irakasleak
formatzeko saioak eskaintzera, baina aurten gure
Ikastolako irakasle bat izan da proiektuaren dinamizatzailea, helburua Ikastetxeetako irakasleak euren
kabuz, autonomiaz Ikaskidetza proiektua aurrera
eramatea baita. Dinamizatzaile honek Eskoriatzan
HUHEZI unibertsitatean jasotzen zuen formakuntza Ikastolara ekartzea izan du bere egiteko nagusia. Ondoren, tutoreek jasotakoaren arabera Ikaskide
metodologiarekin lantzeko Txanela eta Ostadarreko
hainbat unitate moldatu dituzte. Gorputz hezkuntzako irakasleak berriz, proiektu berezi bat sortu dute.
Baina zer da Ikaskide proiektua?
“Taldean aritzea ez da elkarlanean eta kooperazioan lan egitearen sinonimo, ez da Ikaskidetza.
Ikaskidetza honela definitzen dugu: taldean eta
kooperazioan egiten den ikaskuntza”. Hala diote
Huheziko Ikaskide proiektuaren arduradunek. Ikasten ikastea konpetentzia eta Elkarrekin ikastea
konpetentzia barnebiltzen ditu Ikaskidetzak, baina
horrek ez du esan nahi beste konpetentziak alboratzen dituenik, bi konpetentzia nagusi horiek beste
guztiak barnebilduko baitituzte Ikaskidetza proiektuaren arabera diseinatutako lanketak.

Datorren ikasturtean liburu trukaketa
ekimena martxan jarriko dugu gure Ikastolan. Ideia hau mailetan beraien ordezkariak egiten dituzten bileretatik sortu
zenez, ekimena gurasoengandik proposatua izan zela eta ondoren azpibatzorde
pedagogikoak garatu duela esan dezakegu.
Ekimenak lau helburu nagusi ditu:
• Familiek aurreztea
Ikaskide proiektuaren ardatz nagusiak honakoak
dira: helburu komuna izatea taldeak, elkarmenpekotasun positiboa, bakarkako erantzukizuna eta aurrez
aurreko komunikazioa. Oinarrizko printzipio eta
ardatzak diren horiexek ezinbestean kontutan hartu
behar ditugu edozein ekintza gelaratzeko garaian.
Bi ikasturte hauetan ikaste kooperatiboa sistematikoki bideratzeko sekuentzia didaktikoa nola diseinatu
ikasi dugu. Datorren urtean berriz, ikaskuntza kooperatiboa gelako aniztasunari erantzuteko nola baliatu
aztertuko dugu. Horretarako taldearen ezagutzaz, trebeziaz eta esperientziaz baliatu beharko dugu gure
ezinak gainditzen saiatzeko.
Proiektuak nahiko lan eta buruhauste eman dizkigun
arren bide onetik goazela argi dugu eta poliki-poliki
ikasturtean zehar gero eta proiektu gehiago Ikaskidetzan lantzeko asmo tinkoa dugu!!

EKI PROIEKTUAN MURGILDUTA DBHn

D

errigorrezko Bigarren Hezkuntzan lehen ikasmailan ari garen ikasleek, irakasleek eta gurasoek badugu
XXI. mendearen lehen laurden honetarako ikasmaterial eskaintza punta-puntakoa: ikaslearen irteera
-profila ardatz duen curriculuma, konpetentzietan oinarritutako kontzepzio didaktikoa, euskal curriculumeko eta curriculum ofizialetako kultur edukiak, prozedura diziplinar eta metadiziplinarren lanketa, eta
hizkuntza curriculum integratua.
Pedagogiaren osagai abangoardista horiekin batera, ikaskuntza digitalean jauzi kualitatibo bat egingo da.
Hartara, EKI proiektuaren eskaintza bikoitza izango da, paperean eta digitalean, biak konbinatuz, eta hautu
digitalerako soilik ere aukera zabalduz. Eta gu horretan ari gara, prestakuntza jasotzen datozkigun erronkei
aurre egin ahal izateko.
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proiektuak

• Ondasun kulturalei balioa ematea
• Liburuak berrerabiltzea
• Elkartrukea eta elkarlana sustatzea
Proiektu honek ahalbideratuko du libu-

ruak Ikastolarenak izatea eta ikasleek
alokairu gisa ikasturtero behar dituzten
eta berrerabili daitezkeenak eskuratzea
kostu errealaren herena ordainduz.
Hasieran, datorren ikasturtean, LH5etik
DBH4ra eskainiko da eta ondoren ekimena ongi baloratzen bada saiatuko
gara beste mailetara ere zabaltzen. Maila
bakoitzean liburu trukaketarako arduradunak eskatu ditugu eta gurasoen aldetik erantzun ona jaso dugu.
Eskerrik asko denoi eta ea hurrengoan
ere elkarlanean horrelako proiektua
berriak aurrera eramaten ditugun!!

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
S.M. Ikastola 15

Motx-motxian

Gure ARTEan

EMAN EUSKARA
ELKARRI

Txoko berri hau zabaldu dugu gure artisten erakusleihoa izan dadin. Iñaki Laskibar eta Unai Aizpuruaren komiki
batekin emango diogu hasiera. Beraz, badakizue animatu eta ekarri zuen artelanak.

Mugikorrak debekatuta?

Horrela aritu ziren Korrika (hemezortzigarrenez)
geure aurrejubilatuak sasoi betean batzordekideekin batera, lekukoa elkarri emanez.

4. mailako SHOW-a
“ Where´s the magician?”
Urtero bezala, aurten ere ingeleseko proiektuan barne delarik, antzerki emanaldiak izan ditugu 4. mailan. Denera
lau talde desberdinak izan dira eta txandaka bakoitzak berea egin du, beren aurkezle, mago, pailazo eta dantzariekin.
Guraso eta senitarteko ugari azaldu dira eta badirudi arratsalde polita pasa dutela beren umeak artisten pare ikusita.
“Clap your hands”

ASIER MENDOZA:
DIGITALIZAZIO IKASTAROA.
Bideo bat egitea ez da uste bezain sinplea: irudiak eta musika egin nahi
den proiektura egokitu beharrak baditu bere sekretuak. Ideiak, diseinua eta beharrak uztartzea ere ezinbestekoa da. Eta nor hobeto Asier
Mendoza baino hori guztia irakasteko? Asteazkenero DBH3 eta 4ko gazte hamarkote batekin elkartzen da dakiena beraiekin partekatzeko. Ia
kurtso osoa eraman dute elkarlanean, matrikulazio kanpainarako bideo
bat egiten, besteak beste. Hainbeste denboran gazte hauen arreta mantentzeak badu bere meritua, Asier… are eta gehiago bolondres moduan
hainbeste ordu eskaini dizkiguzunean. Mila esker eta nahi duzun arte.
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Gure bihotzean

“…ikasten egingo dituzun lagunak eta mila esperientziak ez dituzula inoiz ahaztuko”
(ikasleek Ikastolako jaian irakurritako testutik aterata)
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