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Eskola publikoak

Ate irekien 
jardunaldiak, 
bihartik aurrera

Ate irekien jardunaldiak egin-
go dituzte datozen egunetan es-
kualdeko ikastetxe publikoek. 
Zaraobe institutuko arduradu-
nak, adibidez, Aiaraldeko es-
koletara bertaratuko dira, hez-
kuntza proiektua azaltzeko. 
Urduñako Herri Ikastetxean 
bihar egongo dira, urtarrilak 
23, 15:30ean. Etxaurrenen, al-
diz, 27an egingo dute aurkezpe-
na, 15:00etan. Amurrioko gura-
soekin institutuan bertan bildu-
ko dira 27an, 17:00etan eta Arte-
ko Gure Aman, 28an, 16:45ean. 
Bukatzeko, 29an ikastetxearen 
azpiegiturak erakusteko jardu-
naldi irekia egingo dute. 

Gainontzeko ikastetxeak
Urduñako Herri Ikastetxeak 

egun bat lehenago (28an) egin-
go du bere azpiegituren aur-
kezpena, 17:00etan. Etxaurre-
nen, aldiz, urtarrilaren 27 eta 

28an egingo dituzte ate irekien 
jardunaldiak eta saio informa-
tiboak, 10:00etatik 15:00etara. 

Lucas Reyn ere bihar (urtarri-
lak 23) egingo dute bilera irekia, 
15:00etan ikastetxeko liburute-
gian. “Bilera horretan gure es-
kolako zenbait aspekturi buruz 
hitz egingo dugu: hezkuntza-
proiektua, baliabideak, proiek-
tuak, 2 urteko geletako antola-
mendua… eta matrikulazio-pro-
zesuari buruzko zalantzak argi-
tzen saiatuko gara”, azaldu dute 
ikastetxeko arduradunek. Bilera 
bukatzean eskolatik ibilbide bat 
egingo dute. 

Zabalekon 27an egingo dute 
bilera informatiboa eta insta-
lazioen erakusketa, 13:00etan. 
Arteko Gure Ama ikastetxean 
29an izango da zita, 16:45ean. 
Okondoko Eskolara, aldiz, bihar 
egongo da bertaratzeko aukera, 
17:00etan. 

Urduñako Herri 
Ikastetxea, egitasmo 
berrietan murgilduta

Urduña Herri Ikastetxea hain-
bat proiektutan parte hartzen 
ari da (liburutegia, normalkun-
tza, Agenda 21, elkarbizitza, hez-
kidetza, ikasketa kooperatiboa…)  
eta orain dela bi urte jantokiko 
eredu berriarekin hasi zen, jana-
riak bertan prestatuz eta berta-
ko elikagaiak erabiliz. 

Eskolako Agenda 21 egitas-
moarekin bat, ingumenarekiko 
ohitura onak sustatu nahi dituz-
te eskolan. Horretarako, “Lurpe-
ko” izeneko egitasmoa aurrera 
eramaten hasi dira. Bertan, ortu 
ekologiko, jasangarri eta iraun-
korra diseinatu, sortu eta zain-
tzea dute helburu.

Bi urte daramatza ikastetxeak jantoki eredu berriarekin. Urduñako Herri Ikastetxea

Patioa aldatzeko prozesu parte hartzailea burutu dute Zaraobe 
Institutuan. Egitasmo horren sustatzaileek proiektuaren nondik 
norakoak azaldu dituzte.

Nola egin patio inklusibo
bat: Auzolana Zaraoben

Auzolan bidez birmoldatu dute jolastokia. Zaraobe Institutua

Zaraobe etengabeko aldake-
tan dagoen ikastetxea da, ho-
bekuntza beti helburu, jakina. 
Egia esan, gure ikasle gaztee-
nen  patioak bazeukala zer ho-
betu iruditu zitzaigun. Irakas-
le batzuen ekimena nahikoa 
izan da eraldaketaren indar 
guztiak batu eta martxan jar-
tzeko: ikasleek, guraso elkar-
teak, eta irakasleek elkarre-
kin egin dute lan patio inklu-
siboagoa eta erakargarriagoa 
lortzeko. Emaitzak onak izan 
dira, baina emaitza bezain 
asegarria, honelako proiektu 
bat burutzeko prozesua bera.

Aldarazi ahal izateko, ikasle 
erabiltzaileen iritzia ezinbes-
tekoa zenez, haiei galdetzea 
erabaki genuen. Inkestak pa-
satu genizkien zer behar zu-
ten galdetuz, kutxak utzi ge-
nituen geletan eta astebeteko 
epea eman genuen. Haien es-
kaera zabala izan zen: banku 
gehiago, mahaiak, zakarrontzi 
gehiago, kirol material anitza, 
torneoak (zelai errea, artziki-
rola, saskibaloia, futbola, ba-
loi  eseria…), iturria, zuhaitzak, 
belar gehiago, kolunpioak, ti-
rolina, futbol zelaia, patioari 
kolorea ematea (twister, zir-
kuitoak egin, 3 lerroan, arike-
ta egiteko instalazioak, estal-
ki gehiago, jostailu handiak, 
ordenagailuak, frontoia, igeri-
lekua, horrenbeste jenderik ez 
egotea…) milaka ideia, batzuk 
egingarriak, besteak amets. 
Ondoren, haiek emandako 
erantzunak kontuan hartu-
rik moldaketei ekin genien. 
Eskaturiko moldaketek lana 
eskatzeaz gain, diru laguntza 
ere behar zuten. Gure ikaste-
txeko Guraso Elkartearekin 

batzartu ginen haien seme-
alaben proposamenak hela-
razteko. Bilera horretan pen-
tsatutako proiektua aurkez-
tu genien eta haiek lehenen-
go momentutik erakutsi zigu-
ten proiektua ahalbidetzeko 
gogoa. Horrela, gure IGEk, gu-
raso elkarteak, atsedenaldiko 
kirol materiala, patioko hesia 
estaltzen duen egitura, eta zo-
ruan jokoak margotzeko pin-
tura ordaindu egin ditu. 

Bestalde, zurgintzako ira-
kasleek eta ikasleek banku po-
lit-sendoak  bideratu zituzten. 
Gainera 4 piknik mahai ero-
si genituen, eta haiek eska-
tzen zuten moduan aterpe ba-
rruan jarri genituen. Bankuek 
bezala, hasieratik oso harre-
ra ona izan zuten. Patioaren 
eraldaketa genero perspekti-
baren ikuspuntutik gainbegi-
ratu dugu. Hori dela eta, fut-
bol ateek zuten nagusitasuna-
ri -patio erdian zeuden- arreta 
kendu genion. Ateak desage-
rrarazi genituen. Oso heziga-
rria izan da esperientzia. Gure 
hurrengo ekintzak, patioari 
kolorea emateak, bi proposa-
men ekarri zituen: orain arte 
izan dugun barradun hesia 

estali eta zoruan jokoak mar-
gotu. Hesia koloredun egitura 
batez estaltzeak  beste ukitu 
bat ematen dio patioari, itxi-
ta jarraitzen du baina espre-
suki egindako egitura batez: 
berdea, dotorea, alaia. 

Kolorea zoruari
Zoruari kolorea ematearen 

prozesua luzeagoa izan da.   
Krokisak prestatu genituen 
Twister, 3 lerroan, laberintoa, 
zirkuitoak, partxis erraldoia 
eta mirror me bezalako jokoak 
planteatuz.

Lan hau ikasle eta irakas-
leen artean burutu zen. Ho-
nek ikasle batzuen arropan 
ondorio koloretsuak izan zi-
tuen. Zaila suertatu zen hain-
beste pertsonen zereginak 
koordinatzea, margolariak ez 
garela kontuan harturik, bai-
na esan dezakegu proiektu 
honen partaide izateak bere 
esanahi propioa utzi digu-
la askori, dela ikasle dela ira-
kasle.

Bukatzeko, arte eta filosofia-
ren  ukitua. Plastika irakasleak 
murala  egin du patioan. Mu-
ral horren mezuak pentsatzen 
jartzen gaitu... Hain beharrez-
koa dugun zerbait, bizi garen 
teknologia garaian: gure nor-
tasuna zaindu horrenbeste es-
posizioren aurrean. 

Eta horrela, komunitatea-
ren lana eta kemena lagun, ko-
lorea eman diogu gure insti-
tutuari eta azken finean, gure 
bizitzari ere. Baina hau ez da 
gelditzen; aurten gure ikas-
leen ongizatea betiere helbu-
ru, ludoteka jarri dugu  mar-
txan eta kiroldegia zaharbe-
rrituko dugu. 

Ikasle 
erabiltzaileen 
iritziak batu 
zituzten 
lehenbizi, 
eta ondoren 
egin dituzte 
auzolanak

Datozen egunetan egingo dituzte aurkezpenak 
Zaraoben, Etxaurrenen, Lucas Reyn, Zabalekon 
eta Urduña zein Okondoko eskoletan. 
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Haur Hezkuntzako eraiki-
nen aldameneko basoa jolas-
teko eremu bihurtu dute. “He-
sia zabaldu dugu, umeek natu-
rarekin kontaktu gehiago izate-
ko”, adierazi du Izaskun Goitia 
arduradunak. 

Jolastokia basora zabaltzeko 
apustua, ingurumenaz gozatze-
ko egin dute, “zementu lurrean 
eta bestelako tramankuluekin 
bakarrik ez jolasteko”. Jolaste-
ko eremuak hormekin, koltxoie-
kin  edo hesiekin inguratuta iza-
ten dituzte haurrek normalean, 
“eta inolako oztoporik ez jartzen 
saiatu gara. Umeek bestela ez 

dakite mendian ibiltzen, arra-
ro sentitzen dira belarrarekin 
lehen kontaktuan. Erditik erre-
ka igarotzen denez erreka da-
goenean, zulo handiagoa egoki-
tu dute umeek... Makiltxoekin, 

aldapekin eta abar esperimen-
tatzen dute. Guzti hori erronka 
da eurentzat, autonomia eta el-
karri laguntzen ikasten dute eta. 
Bai umeak eta baita gu ere oso 
pozik gaude”.

Laudio ikastola

Birsortu da Laudio Ikastola, 
tresna eta proiektu berrietan 
oinarrituta. Hain zuzen, Haur 
Hezkuntzako etapan material 
berrerabilgarriekin lan egitea-
ri ekin diote, “Birsortu” egitas-
moa ardatz hartuta. “Birsortu 
proiektua sormenean eta be-
rrerabilitako objektuen iker-
ketan oinarritutako proiek-
tu kultural, pedagogiko eta ja-
sangarria da”, adierazi du Izas-
kun Goitia Haur Hezkuntzako 
arduradunak. Prozesuaren bi-
dez, kontsumo arduratsua eta 
inklusioa sustatzen dihardute. 
Nola, baina?

Euskal Herriko hezkuntza 
esparruan erreferentziala den 
Hik Hasi egitasmoak garatu 
duen proposamena da “Birsor-
tu”. Ekimen berritzaile hau Ita-
liako Reggio Emilian sortutako 
“Remida” Birziklapen Sortzai-
le Zentroan oinarrituta dago. 
Bere garapenerako esperientzia 
pilotu bat zabaldu zuten hain-
bat ikastetxeren artean Hik Ha-
siren gidaritzapean,  eta emai-
tza onak ikusita, egitasmoan 
sakontzea erabaki du Laudio 
Ikastolak: “proba pilotua egite-
ko gonbita luzatu ziguten, eta 
horrela sartu ginen gu. Iaz izan 
zen hori eta aurtengo ikastur-
tean erronkarekin jarraitzea 
erabaki dugu”.

Emaus-ekin lankidetzan
Ekimenera batu diren ikas-

tetxeek material berrerabilga-
rri andana behar izan dute eta 
horretarako ekonomia sozial 
eta solidarioa sustatzen duen 
Emaus Gobernuz Kanpoko Era-
kundearen lankidetza izan dute 
biltegi komuna sortzerako or-
duan, altzari, arropa eta beste-
lako materialen bilketan duten 
urteetako eskarmentua hez-
kuntza esparrura ekarriz. 

“Birsortu” izena jarri diote 
ekimenari, eta haurren onurez 
gain familien parte hartzea az-
pimarratu dute. Kartoia, plas-
tikoa, egurra, aluminioa, zun-
tzak eta zeramika bezalako ma-
terialak dituzte lanabes. Zerta-
rako, ordea?

Orotariko materialak erabil-
tzen dituzte umeekin, “per-

txak, tenis pilotak gordetzeko 
ontziak… Egunerokoan erabil-
tzen diren materialekin kon-
taktua izatea eta sormena piz-
tea da gakoa”. Bete, hustu, eskegi 
eta beste hamaika jolas sortzen 
dituzte haurrek horrela. Gauzak 
hala, sormena bihurtu dute la-
nabes, eta eguneroko materia-
la ikasgai. "Adin-etapa honetan 
kantitatea garrantzitsua da, bil-
dumak osatzen aritzea. Denek 
behar beste material izatea ga-
koetako bat da".

Izan ere, Euskal Herri mai-
lako programa izanik, Gipuz-
koan dute biltegi komuna, eta 
bertotik lortutako materiale-
kin batera familiek ekarrita-
koak ere erabili dituzte: “Deba-
goienan dago Hik Hasiko Birsor-
tu programan gabiltzanon bilte-
gia, baina kantitate gutxi iritsi 
zen iaz, eta gurasoen parte har-
tzea eskatu genuen gutun bidez 
proiektua azalduta. Emaitza oso 
ona izan zen”. 

Modu horretan lortu dute 
hezkuntza komunitatea akti-
batzea, “familia batzuk ohi-
tura dute kartoizko tutu sen-
doak ekartzeko, iturginen ho-
diak kasu”. 

Egunerokotasunean hezte-
ko eta esperimentatzeko ma-
terialen inguruko gogoeta lu-
zatu du zentzu horretan Izas-
kun Goitiak: “Laudio Txikin 
hasi ginen honelako esperien-
tziekin material naturalen alde 
egiten. Umeek benetako objek-
tuak izan behar dituzte, ikusi 
eta erabiltzen dituztenak”.

Material berrerabilgarria, proiektu 
pedagogiko bihurtuta

Laudio Ikastolak abian jarri du Hik Hasi, Euskal Heziketarako 
egitasmoak, sustatutako “Birsortu” ekimena Haur 
Hezkuntzan, Italiako Reggio Emilian abian den “Remida” 

Birziklapen Sortzaile Zentroan oinarrituta. Jatorri 
anitzeko materialen berrerabilpena hezkuntza jardunaren 
egunerokoan balioan jartzean datza proiektua. 

Elementuekin esperimentatzean datza Haur Hezkuntzako metodologiaren zati handi bat. Laudio Ikastola

Haur Hezkuntzako basoa, jolastoki

Orotariko 
materialak 
erabiltzen 
dituzte 
umeekin, euren 
irudimena 
sustatzea 
helburu
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Elkarrizketa

Immigrazioa, eskola eta bizikidetza izan zenituen 
hizpide Laudioko mahainguruan. Zein da helerazi zenuen 
ideia nagusia?

Ideia batzuk aztertu genituen. Besteak beste, agerikoa 
dena, gizartea anitza dela.  Aniztasun hori areagotu da 
immigrazioaren ondorioz, baina, eta hau azkeneko hogei 
urteotan bizi izan dugu, Estatu kanpotik etorritako 
immigrazioa da, alderdi kultural desberdinekin. Nik esango 
nuke oinarrizko kontu hauetan oso antzekoak garela, 
baina desberdintasun horren ondorioz aniztasuna areagotu 
egin da. 

Momentu honetan esan dezakegu, immigrazioa geldituko 
balitz, aniztasun hori bertan dagoela jada. Orain badakigu 
etxe askotan praktikatzen dela katolikoa ez den erlijio bat. 
Duela hogei urte salbuespena zen hori, orain ez da. Ohitura 
batzuk daude, etxe batzuetan desberdinak izan daitezkeenak: 
Janzteko moduak, festa batzuk ospatzeko moduak, balio 
batzuk, etab. Hori gizarte honen parte da jada. Momentu 
honetan dagoen erronka hori guztia kudeatzea da, 
elkarbizitza aberasgarri batean bizi ahal izateko. 

Hezkuntza sistemari buruz hitz egin behar dugu ere. 
Hezkuntza sistema oso garrantzitsua da elkarbizitza horri 
begira, eta ikusi behar dugu zer gertatzen ari den, nola 
hartu behar duen hezkuntza sistemak fenomeno hori. 
Orokorrean,  fenomenoari harrera egin dio, baina ez eskola 
guztiek. Batzuek bai, beste batzuek ez horrenbeste. Horren 
atzean zer dagoen ikusi behar dugu, eta gizarte moduan 
zer erronka daukagun. 

Nik uste dut ikastetxe batzuen ahalegina eskertu behar 
dugula. Egiten ari diren esfortzua eta gizarteari egiten 
dioten mesedea izugarria da, eta, aldi berean, batzuetan 

gertatzen da ahalegin hori egiten duten ikastetxeek ez 
dutela gizartearen aldetik errekonozimendua jasotzen. 

Batzuetan aipatu egiten da immigrazioarekin lotutako 
bizikidetza arazoak daudela hezkuntza zentroetan. 
Horrela ikusten duzu zuk?

Ez, ez bereziki. Nik ezagutzen ditut ikastetxe ugari non 
aniztasun ekonomiko, soziala, kulturala eta jatorriari 
dagokiona dagoen; eta bizikidetza ez da arazo bat. Bizikidetza 
ona dago ikastetxe horietan. Estereotipo bat da hori, 
aniztasuna dagoen lekuetan arazo gehiago daudela. 

Nik bizikidetza beti dela gatazkatsua esango dut ere, 
beti. Bizikidetza gatazkatsua da familian, maitasun 
harremanetan, auzoan, herrian... eta eskolan ere bai. Ezin 
dugu pentsatu elkarrekin biziko garela eta ez dela ezer 
gertatuko. Gatazkak gertatuko dira, eta oraingo ideia 
indartsu bat da gatazkari ezin zaiola ihes egin. Egin behar 
duguna da aurre egin eta kudeatzea. 

Eskolan ikasi behar dugun gauza bat hori da, desberdinak 
garenon artean, gure desberdintasunak eta gure gatazkak 
eramaten ikastea.

Aipatu egiten den beste kontu bat da etorri berriak ez 
direla integratzen. Baina integrazioa eta asimilazioa 
bereizten dituzu zuk. 

Bai. Nik uste dut hori bereiztea garrantzitsua dela. 
Batzuetan esaten dute, “begira, hamar urte daramatzate 
hemen eta Marokon bezala janzten dira”, edo “jarraitzen 
dute haien erlijioarekin, ez dira integratzen”. Baina zer ari 
gara esaten? Zer da integrazioa? 

Nik uste dut bi ardatz dauzkala integrazioak. Alde batetik, 

gehiengoarekin harreman positiboa; gutxiengoan baldin 
bazaude, edo atzerritik etorri bazara, harrera gizartearekin 
harreman positiboa. Baina, bestalde, zure identitatea eta 
zure ezaugarriak mantentzean dago, eta batak ez du bestea 
kentzen. Hori izango litzateke integrazioa, biak egin ahal 
izatea. 

Guk integrazioa eskatzen dugula esaten dugu, baina 
beste zerbait eskatzen ari gara: asimilazioa. Batzuetan 
autoktonook hori daukagu buruan, gehiengoaren 
harremanak positiboak direla eta hemengo ohiturak 
jarraitu behar direla. “Hemengo” esaten dugunean 
gehiengoaren ohiturak dira. Jatorriaren ikurrak eta 
ezaugarriak ezabatzea nahi dugu ere. Ea ez zaizun nabaritzen 
atzerritar jatorria duzula, gehiengoa ez den erlijio bat 
praktikatzen duzula. Integrazioa esaten dugu, baina 
jendeari eskatzen dioguna asimilazioa da. Iruzurra da, 
integrazioak berez ez dizulako eskatzen zure jatorriko 
identitatea ezabatzea.

Bilbo edo Gasteizko eskola batzuetako segragazio 
kasuak ezagun bihurtu dira. Herri txikietan ere horrelako 
kasuak ematen dira? 

Nik esango nuke herri batean eskola bakarra baldin 
badago, seguruenik eskola horretan herriko ia ume guztiak 
egongo direla, berdin da haien jatorria, egoera ekonomikoa, 
eta abar. Baina ikastetxe bat baino gehiago baldin badago, 
ia leku guztietan nabaritzen da desberdintasuna. Batean 
kontzentratzen dira, hein handi batean, jatorri atzerritarra 
dutenak, eta baliabide ekonomiko gutxiago dutenak. Hori 
hainbat herritan eta hainbat lekutan errepikatzen ari da, 
berdin dio txikiak, ertainak edo handiak izan. 

“Gurasoei 
eskatuko nieke 

ikastetxe bat 
ez baztertzea 

etorkinen 
seme-alabak 

bertan 
egoteagatik”

AMELIA BARQUIN LOPEZ (Bilbo, 1965) MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 

IRAKASLEA DA. IRAGAN OSTIRALEAN LAUDION EGON ZEN LAUDIOKO 

ZURRUMURRUEN AURKAKO AGENTEEK ANTOLATUTAKO HITZALDI BATEAN. 

H
iru

k
a
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Elkarrizketa

Atzerritarren seme-alabak, nahiz eta hemen jaio diren, 
diskriminatuak izaten ari dira gurasoen jatorriaren arabera. 
Ikastetxe konkretu batzuetan pilatzen ari gara pobreak 
eta jatorri atzerritarra dutenak. Hori hainbat tokitan 
ikusten ari gara, ez soilik Bilbon eta Gasteizen. Gasteizko 
egoera eskandalagarria da, baina hainbat herritan sortzen 
ari da kezka hau. 

Zer gertatzen ari da? Zergatik? Gizartearen geruza bat, 
klase ertain autoktonoa, bilatzen ari da bere ezaugarri 
berdinak dituenak eskolan biltzea, eta aniztasuna besarkatzen 
duten eskolak baztertzen ditu.

Kultura aniztasuna eskola batentzako onuragarria 
dela esango zenuke?

Bai, noski. Nik kultura aniztasunari ez diot ezer txarrik 
ikusten. Besteak beste, bizikidetza ikasteko aukera ematen 
du; gizarte plural honetan bizitzen ikasi behar da, eta 
kultura aniztasuna ez dagoen, edo aniztasun ekonomiko-
soziala ez dagoen eskola batean, nola ikasiko duzu 
elkarbizitzen? 

Bestalde, ni ez nago eskola batzuen alde, non soilik 
atzerritarrak eta pobreak dauden. Hori ez da kultura 
aniztasuna niretzat. Eskolak heterogeneoak izan behar 
dira, non hainbat egoera eta ezaugarri desberdinak dituzten 
pertsonak elkartzen diren. Pobreen kontzentrazioak eta 
klase ertainen kontzentrazioak, nire ustez, ez dira 
onuragarriak eta ez dute elkarrekin bizitzen irakasten.

Etorkinak A eredura jotzen direla aipàtzen da ere, eta 
normala dela  D eredukoekin bereizketa egotea. Hori 
egia da? Euskarak zer paper jokatzen du integrazioan?

Hori duela urte batzuk gertatu zen, etorkinen seme-
alabak nagusiki A eredura bideratzen zirenean. Baina gaur 
egoera aldatu da, hemen aurrerapauso bat nabaritu dela 
uste dut. Gaur, nagusiki, etorkinen seme-alabak D ereduan 
daude. Batzuek esaten dute, “ez, gure eskolara ez dira 

etortzen etorkinek beren seme-alabak, A eredura bidaltzen 
dituztelako”. Ez da egia. 

A eredua eredu hondarra da, oso txikia. Egia da bertan 
asko direla etorkinen seme-alabak, baina erlatiboki oso 
jende gutxi  da. Momentu honetan, etorkinen seme-alabak 
D ereduan daude nagusiki, D publikoan. D publikoa da 
momentu honetan etorkinen seme-alabak euskalduntzen 
ari dena. Ikasle hauek euskalduntzeko zeregin garrantzitsua 
betetzen ari dira. 

Zeintzuk dira egoera honen aurrean planteatu beharko 
liratekeen erronkak?

Hainbat erronka daude. Besteak-beste, hezkuntzari 
begira, umeen arteko harremana sustatzea. Elkar ezagutzea, 
elkarrekin ikastea eta bizitzea. Horregatik, niri eskola 
segregazioa ez zait ondo iruditzen, ez duelako hori ondo 
bermatzen. Ikastetxe batzuetan atzerritar jatorria dutenak 
eta pobreak egoteak, eta besteetan klase ertainekoak eta 
autoktonoak, ez du harremana bermatzen. 

Beste batzuk esango nituzke ere: Baliabideen erronka, 
esaterako. Aniztasunari erantzuteak esan nahi du baliabide 
gehiago behar direla, denbora gehiago, pertsona gehiago. 
Batzuetan aniztasuna kudeatzen duten eskoletan sentitzen 
dute baliabideak falta zaizkiela ondo lan egiteko, hezkuntza 
sailak ez dituela ematen behar diren baliabideak. Nik uste 
dut horri buelta bat eman behar zaiola. Irakasleen formazioa 
ere bai erronka da, aniztasuna kudeatzeko, euskara irakasteko, 
hizkuntzen trataeran hobeto aritzeko... Hor badago elementu 
garrantzitsu bat. 

Gero, gizarte moduan, badauzkagu beste erronka batzuk. 
Bizi garen gizartean xenofobia puntu bat dago, 
aporofobiarekin batera. 

Orain aurrematrikulazio kanpainan gaude ia, zer 
paper jokatu beharko lukete gurasoek?

Gurasoen kezka beti da seme-alabak ikastetxe on batean 
egotea. Nik eskatuko nieke ikastetxe bat ez baztertzea 
etorkinen seme-alabak bertan egoteagatik. Begira zer 
gertatzen ari zaigun, gizarte moduan zer kontraesanetan 
erortzen ari garen. Gizarte moduan zorrotzak gara 
etorkinekin, haiek asimilatzea nahi dugu. Baina, beste 
alde batetik, gertatzen zaigu ez dugula nahi gure umeak 
haien umeekin egotea. 

Integratu behar dira, baina haiek bakarrik, autoktonoak 
presente egon gabe. Hori nola egiten da? 

Funtsean oso antzekoak gara denok eta interes berak 
dauzkagu, balio berak. Ezaugarri kultural batzuk egon 
daitezke eta elkarrekin bizitzen ikasi ahal dugu. Ez diot 
horri txarrik ikusten. Uste dut, ziurrenik, gurasook, guraso 
batzuk, hausnarketa egin beharko dugula. “Ni ez naiz 
arrazista, baina” diskurtso hori gainditu beharko dugu. 
Baina zer? Baina nik ez ditut nire umeak eramaten 
atzerritarrak doazen ikastetxeetara. Hori gainditu behar 
da, harago joan behar da. 

“Klase ertain 
autoktonoak 
aniztasuna 
duten eskolak 
baztertzen 
ditu”
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Aresketa Ikastola

Amestu espazio aske bat

Haurraren autonomia,  berezko  gaitasunak eta 
autoerregulazioa bultzatzea helburu duen  1.500 metro 
koadroko espazioa eskaintzen du Amurrioko Aresketa 

Ikastolak  Haur Hezkuntzan, txoko eta baliabide desberdinez  
osaturikoa. 2-16 urte bitarteko bere proiektuaren barruan 
osatu du egitasmoa.

Bestelako hezkuntza eredua eskaintzen dute Aresketan. Aresketa Ikastola

Espazio berri bat atondu dute 
Aresketa Ikastolan. “Urteetako 
hausnarketa pedagogiko parte-
katu baten ondorioz, amestuta-
ko espazio zabala eta askea lor-
tzeari ekin genion 2018ko udan. 
1500 metro koadroko txoko eta 
baliabide desberdinez sortutako 
espazio honek, umeari nonnahi 
egoteko eta zernahi 'ikertzeko' 
askatasun osoa eskaintzen dio”, 
azaldu dute ikastolako kideek. 

“Haurra erdigunean” jartzea 
da berez Aresketako hezitzai-
leen abiapuntua , eta honek  me-
todologia "bizia" eskatzen du.

Hezkuntza eredu propio ho-
nen bidez honako helburua lor-
tu nahi dute: haurraren autono-
mia, berezko gaitasunak eta au-
toerregulazioa bultzatzea. “Tal-
dekatze flexibea nahiz anitza 
bermatzen duen espazioa da. 
Hezitzaileekin, kolektiboan, zir-
kulazio  autonomoan,   adin be-
reko haurrekin nahiz adin des-
berdinekoekin egonik elkarri 
elikatuz... Espreski prestatuta-
ko testuinguruetan libreki inte-
rakzionatzeko aukera izango du 
umeak, urte baitugu umea bera 
izan behar dela beraren garape-

naren eta ikaskuntza prozesua-
ren protagonista:  elkarrekin, el-
karrengandik, elkarlanean. 

Bestetik, pentsatzen ikasten, 
komunikatzen, elkarrekin bi-
zitzen, bera izaten, egiten eta 
ekiten… Umearen garapen in-
tegralean, familia eta ikastola-
kideok bidelagun eta konplize 
izango gaitu haurrak uneoro, 
beharrezkoa denean esku har-
tzeko prest”.

Halaber, eta ohiko zerbitzueI  
dagokienean, aurten, jantoki-
ko zerbitzuan "aldaketa naba-
riak" burutu dituzte: “Associa-
ció Menjadors ecològics” elkar-
tearen eskutik  aholkularitza 
eta formazioa burutu ondoren, 
haurren elikadurarako "elika-
dura-ohitura osasungarriak 
jorratzen eta zabaltzen saia-
tzen ari gara", betiere  gertuko 
ekoizleak  eta ingurumena ain-
tzat hartuta.  

Bilera informatiboa
Proiektua bere osotasunean 

azaltzeko urtarrilaren 27an bi-
lera informatiboa egingo dute, 
Aresketa Ikastolan bertan, 
17:15ean.

1.500 metro koadroko espazio berria atondu dute ikastolan. Aresketa Ikastola
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Iritsi da eguna. Jakinminaren, zirrararen eta ezinegonaren arteko nahasketa. Haurra ur-
duri eta gurasoak edo aitona-amonak are urduriago. Biek eskua elkarri helduta egin dituz-
te etxetik ikastetxeko atera arteko metroak. Dena matrikula egin osteko hilabete luzeetan 
pentsatu bezala ateratzeko desioan: eskolara heldu, semea, alaba edo biloba agurtu eta, 
egun osoa inongo negar edo ezbeharrik gabe igaro ostean, bere bila itzuli. Ez dirudi horren 
konplexua.

Hala ere, bertara ailegatu bezain pronto jende arrotza nonahi, ume zein heldu. Hasierako 
urduritasuna, modu esponentzialean, indarra irabazten doa, bat-batean, mantala soinean 
duen maisu zein maistra bat hurbildu eta "Kaixo, egun on. Zer moduz?" botatzen dien arte. 
Eskola-ibilbideari hasiera eman dion esaldia.

Bertan lagunak (eta, zenbaitetan, etsaiak) egiten hasi eta, gutxika-gutxika, elkarrekin 
hazi. Eskola nahiz haurren mundua inguratzen duten hesiak gainditzen hezi. Etengabe jau-
zika, baina inoiz jausi gabe. Helduak-edo izatera heldu garenok ezin ditugu ahaztu gure 
hainbat eta hainbat maisu-maistren izenak, tarteka-marteka, neska-mutilak, astakiloak, 
oso aztoratuta ibiltzen direla esango duten horienak. 

Eskerrik asko, haiek (gurasoak edo senideak) erdaldunak izan arren, datorren ikasturtera 
begira, eredu euskaldunaren alde egin eta euren seme-alabei aukera hori eskaintzeagatik. 
Amets Arzallusek 2013ko Bertsolaritza Txapelketa Nagusiko amaierako agurrean esanda-
koan oinarrituta, eskerrak eman nahi dizkiet haurrak ginela euskaraz erakutsi ziguten eta, 
2020-2021 ikasturtean, Laudioko ikastetxeetan hasiko diren haurrei erakutsiko dieten guz-
tiei. Aukeran, euskaraz nahiago dugulako.

EUSKARA IRAKASLEA

JULEN PAGAZARTUNDUA GONZALEZ

Aukeran, euskaraz

Artikulua

Hezkuntza eskaintzari bu-
ruzko hitzaldia eskaini zuen 
Laudioko Kili-kili Hazkuntza 
Taldeak iragan astean, biga-
rren urtez jarraian. Aurrema-
trikulazio garaia dela eta an-
tolatu zuten solasaldia.  “Lau-
dioko familiek bost eskolen ar-
tean aukeratu behar dute. Ho-
rregatik, interesgarria iruditu 
zitzaigun eskola guztiak gela 
berean biltzea, bakoitzak zer 
eskaintzen duen jakiteko eta 
galderak planteatu ahal iza-
teko”, azaldu dute taldeko ki-
deek. Balorazio positiboa egin 
dute: “40 heldu inguru berta-
ratu ziren, eta hori asko da Lau-
dio bezalako herri batean”. 

“Edoskitze taldea sortu zen 
lehenbizi, duela bost urte. As-
tero biltzen ginen hasieran 
eta jende berdina etortzen 
zen gehienetan. Edoskitzea 
izaten genuen hizpide, baina 

hezkuntzari lotutako galdera 
asko ere sortzen ziren: zalan-
tzak, kezkak, haserreak, frus-
trazioak, pozak...”. Horregatik 
erabaki zuten hazkuntza tal-
dea sortzea. Hilean behin bil-
tzen hasi ziren, eta elkartea 
sortu zuten gero. 

“Hazkuntza kontzientea za-
baltzea” da taldearen helburu 
nagusia. “Munduan egoteko 
modu bat da guretzat hazkun-
tza modu hori, errespetuan oi-
narritua”. “Helduzentrismoa-
rekin” ere amaitu nahi dute, 
“beste gizarte mota bat susta-
tzeko”. 

Bi ildo jorratzen dituzte ho-
rretarako. Alde batetik, hi-
tzaldiak antolatzen dituzte. 
“Otsailean errefl exu primiti-
boei buruzko solasaldia eskai-
niko dugu eta martxoan zoru 
pelbikoari buruzko beste bat 
egongo da”, aurreratu dute. 

Bestetik, hazkuntza taldea 
dago. “Orain hilero biltzeari 
ekingo diogu berriz. Bilera li-
break izango dira, edonor ber-
taratu daiteke. Batzuetan gai 
bat izaten dugu hizpide eta 
beste batzuetan irekian egiten 
dugu, unean une sortzen de-
nari buruz hitz egiteko”. Bazki-
detzak egiteari ere ekin diote, 
taldean zenbat pertsona dau-
den kalkulatzeko. “Iaz 32 fami-
lia inguru egon ginen. Etenga-
beko berritze prozesuan gau-
de. Oso elkarte gaztea da gu-
rea, eta nondik jo ikusten ari 
gara”. 

Facebooken (Kili-Kili. Lau-
dioko Hazkuntza Taldea) ema-
ten dute egiten dituzten jar-
dueren berri. Taldearekin ha-
rremanetan jartzeko, aldiz, 
kilikili.laudio@gmail.com 
helbide elektronikoa baliatu 
daiteke. 

Kili-kili Hazkuntza Taldea, bestelako 
jendartea sustatzea helburu

Hitzaldi ugari antolatuko ditu Laudioko Kili-kili Hazkuntza 
Taldeak aurten. Horrez gain, taldekideen arteko bilera irekiak 
antolatzeari ekingo diote berriz, kezka, zalantza eta interesak 

partekatzeko. “Hazkuntza kontzientea” dute oinarri, eta 
“errespetuan oinarritutako” jendarte bat eraikitzea, aldiz, 
helburu. 

Ekintza ugari egiten dituzte hazkuntza taldeko kideek. Kili-kili
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Kokoriko Hezkuntza Faktoria

“Hezkidetzan aditua” ikastaro 
trinkoa antolatu du Kokorikok

Hezkidetzari buruzko ikastaroa antolatu du Kokoriko 
Hezkuntza Faktoriak. Bizkaiko Urtxintxa Eskolarekin 
batera osatu du prestakuntza. 100 orduko ikastaroa 

izango da guztira. Saioak astelehenetan izango dira, 
baita astebururen batean ere. Izen ematea irekita dago 
dagoeneko.

Kokoriko Hezkuntza Fakto-
riak aurkeztu du dagoeneko 
2020ko lehenbiziko ekintza: 
Hezkidetzan aditua ikastaroa. 
"Hezkuntza munduan lan egi-
ten duen edonorentzako bide-
ratutako Hezkidetzan Aditua 
ikastaroa egingo dugu", adiera-
zi du Aritz Lili Lekandak. Ikas-
turte berriari dagokionez, hain-
bat erronka dituzte esku artean. 

Saioak astelehenetan izan-
go dira, 17:00etatik 20:00eta-
ra, "baina asteburu batzuetan 
ere garatuko da". Edozelan ere, 
egutegia moldagarria izango 
da, partaideek eskatuz gero. 
Jardunaldiak Faktoriaren egoi-
tzan planteatu dituzte, Laudio-
ko Gardeako pabilioian. Alabai-
na, parte hartzaileen arabera 
eskualdeko beste herriren ba-
tean egin daiteke, adierazi du-
tenez. 

Prezioari dagokionean Aia-
raldea Kooperatiba Elkarteko 
bazkideentzat 40 euro balio-
ko ditu ikastaroak, eta gainon-
tzekoentzat 50€. "Bizi espe-
rientzietan oinarritutako tre-
bakuntza izango da, metodo-
logia parte hartzaileduna; teo-
ria eta praktika uztartuko dira". 
Izena emateko www.labur.eus/
formakuntzak_kokoriko  helbi-
deko fitxa bete behar da, "eta za-
lantzarik izatekotan hezkun-
tza@aiaraldea.eus posta elek-
tronikora idatzi".

Otsailetik ekainaren 8ra lu-
zatuko dira saioak, eta bost 
bloketan bereizi dituzte arda-

tzak: teoria feministaren oi-
narriak, proiektuen planifika-
zioa eta kudeaketa balioen ikus-
pegitik, pedagogia feministak 
eta hezkidetzaren estrategiak, 
hezkidetzako esperientzia bat 
eta lanen aurkezpena. Izan ere, 
prestakuntzaren amaiera gisa, 
bakoitzak lan bat osatu behar-
ko du.

Bloke bakoitzaren baitan, on-
dorengo gaiak jorratuko dira: 
Genero sistemak, feminismoa-
ren oinarri teorikoak, ahaldun-
tzea eta boteretzea, feminismo 
dekoloniala eta antiarrazis-
ta, Euskal Herriko genealogia 
feminista,  indarkeria sexista 
egiturazko fenomenoa, indar-
keria sexistaren prebentzioa, 
sexuazio prozesuak eta emo-
zioak, hizkuntza eta irudia, ge-
nero eraikuntzak eta haurren 
garapena, pedagogia feminis-
ta, hezkidetza jarduera hezi-
tzailean, "gorputza gure bizito-
ki" eta, aniztasun funtzionala 
eta sexualitatea

Hizlariak
Hainbat pertsona eta eragi-

le arituko dira ikastaroan hiz-
lari bezala. Emaginek hasiera-
ko blokeak emango ditu (ge-
nealogia feminista, genero sis-
temak...). Coni Karranzak eta 
Itziar Gandariasek (Mujeres del 
Mundo eta Emakumeen Mun-
du Martxako kideak, hurrenez 
hurren) feminismo dekolonia-
la izango dute hizpide. Soma 
institutuko kideak arduratuko 

dira sexuazio prozesuen non-
dik norakoak azaltzeaz. Amaia 
Alvarezek, aldiz, hizkuntzari lo-
tutako blokea emango du.

Beste hizlari batzuk ere egon-
go dira ikastaroan, "gai bakoi-
tzean aritu eta adituak", Koko-
rikoko kideek azaldu dutenez. 
Hezkuntza faktoriako kideek 

nabarmendu dute ikastaroa 
"hezkuntza formal zein ez-for-
malean dabiltzan pertsonei" bi-
deratua dagoela. "Feminismoa-
ren oinarriak hezkuntzan apli-
katzeko modua da hezkidetza. 
Gauzak hala, hezkuntza ere-
muan dabilen ororentzat izan-
go da interesgarria ikastaroa". 

Egitasmo gehiago
Honakoa ez da Kokorikok an-

tolatutako lehenbiziko hezkun-
tza ikastaroa. Iazko urtarrilean 
hezkuntza jardunaldiak egin zi-
tuzten Urduñan, eta hezkuntza 
ez-formalari begira ere zenbait 
ikastaro burutu dituzte 2019an 
zehar.  

Hezkuntza jardunaldiak antolatu zituen iaz Kokorikok. Aiaraldea.eus
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Haurrak eskolatu egiten ditugu, batzuetan nahi ez dugun arren. Erabaki zail honetan la-
guntzeko, hainbat irizpide ditugu zuekin konpartitzeko.

Eskolak haurtzaroaren kultura aintzat hartu behar du, eta haurra zentroan kokatu. Hau-
rrek/gazteek euren modu etiko, estetiko eta poetiko propioa dute mundua ikusteko, eta gai 
dira euren bizitzari eta existentziari zentzua ematen dioten hipotesiak, teoriak eta metaforak 
eraikitzeko. 

Beraz, gai dira euren erabaki propioak hartzeko eta nahi dutena adierazteko. Haurrek eta 
gazteek mugimendu eta jolas librearen bitartez esperimentatu eta ikasi egiten dute, eta kali-
tatezko zaintza eskaini behar zaio bai haurrari, zein bere inguruneari, hezkuntza pertsonaren 
barrutik kanpora doan prozesua bilakatuz.  

Eskolak, etapa guztietan, mugimendu libre hau ahalbidetu behar du eta jolas librean zein 
esperimentazioan oinarritu behar du bere jarduna. 

Eskolak ezin du haurren/gazteen  sormena moztu. Eta balioetan oinarritua egon behar du 
(inklusioa, kultur artekotasuna, hezkidetza…). Eskolak hurbila eta konfiantzazkoa izan behar 
du, hezkuntza komunitatearekin koordinatua eta familiekin harreman gertua  eta benetakoa 
duena. 

Eskola tokikotasunean eraikia izan behar du. Tokiko gaiak landuz, Euskal Herrian kokatua 
eta euskaraz.

KOKORIKO HEZKUNTZA FAKTORIA

Aurrematrikula 
egiteko egutegia, 
dataz data

Datorren asteko astelehe-
nean (urtarrilak 27) hasiko da 
Haur Hezkuntzan, DBHn eta 
Batxilergoan 2020-2021 ikas-
turterako aurrematrikulatze-
ko epea. Otsailaren 6ra arte 
egongo da eskaerak internet 
bidez egiteko aukera, gaue-
ko hamabiak arte. 7an, aldiz, 
amaituko da aukeratutako 
lehenego ikastetxean eskaera 
egiteko epea. 

Hurrengo data garrantzi-
tsuak honakoak izango dira: 
otsailaren 25ean eskatzaileen 
zerrenda argitaratuko da eta 
martxoaren 17an plazaratu-
ko dira behin behineko ze-
rrendak. Hilabete horretako 
25era arte egongo da zerren-
dei behin-behineko errekla-
mazioak egiteko aukera. Gau-
zak hala, 31n plazaratuko dira 
behin betiko zerrendak.

Euskadi.eus atarian topatu 
daiteke eskaerak aurkezteko 
baliatu beharreko dokumen-
tazio guztia. Ikasle bakoitzeko 
eskaera bat aurkeztu ahalko da 
soilik. Hori bai, eskaera orrian 

hamabi hezkuntza zentro ze-
rrendatu ahalko dira. Garran-
tzitsua da dokumentazio guz-
tia ondo entregatzen dela ziur-
tatzea, bestela eskabidea osatu 
gabe geratuko delako.

Hizkuntza eredua aldatu 
nahi dutenek ere derrigorrez-
koa izango dute aurrematriku-
latzea. Era berean, urtebeteko 
gelan dauden haurrak ere au-
rrematrikulatu beharko dira 
bi urteko gelan sartzeko. 

Artikulua

Datorren astelehenean hasiko da aurrematrikulazio kanpaina. Garazi Abrisketa

Matrikulazioaren aurrean, hainbat aholku
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Amaurre ikastetxea

Proiektu berria da Amaurre.
Hala da. Zentroaren kudeake-

ta Bidaide fundazioak hartu zue-
nean hausnarketa prozesu ba-
tean murgildu ginen hezkuntza 
proiektua eguneratzeko. Irailean 
egin genuen ikastetxearen izen 
berriaren aurkezpena, Amurrio 
Antzokian. Orduan hasi zen eta-
pa berria. 

Zertan datza hezkuntza 
proiektu berria?

Hasieratik egin dugu pertso-
naren aldeko apustua. Pertso-
nen gaitasunak sustatu nahi di-
tugu, baina ez soilik alor akade-
mikoan. Oinarrizko balioak ere 
sustatu nahi ditugu. 

Nola sustatzen dituzue fami-
liekiko harremana eta inplika-
zioa ikastetxearen bizitzan?

Familiekin ere osoa harreman 
estua dugu, elkarlana eta elkar-
laguntza oinarri izanda. Aurten 

bi proiektu berri ditugu familie-
kin egiteko. Mendi talde bat sor-
tu dugu. Bi irteera egin ditugu eta 
oso arrakastatsuak izan dira, oso 
giro polita sortu da. “Hurbilean” 
egitasmoa ere sortu dugu: gai in-
teresgarri baten inguruan ezta-
baidatzeko saioak antolatzen di-
tugu, kezka eta esperientziak par-
tekatu eta ondorioak plazaratze-
ko.

Zein dira hezkuntza proiek-
tuaren oinarriak?

Gure hezkuntza proiektuak 
hainbat oinarri ditu. Balioak dira 
horietako bat. Gure ikasleek emo-
zio eta sentimenduak identifika-
tu eta kudeatzen ikasten dute. Bi 
proiektu ditugu, balio horiek gi-
zartean ere txertatzeko: Agen-
da21 eta ikasketa zerbitzua. La-
gunduz ikasten dugu. Aniztasu-
na ere bada gure balioetako bat: 
edozein umek du tokia gure ikas-
tetxean. 

Etorkizunari begira, zeri ema-
ten diozue garrantzia arlo aka-
demikoan?

Konpetentziak ere lantzen ditu-
gu. Mundua etengabe aldatzen ari 
da: lanbide batzuk desagertu eta 
berriak agertzen dira... Eta mun-
du aldakor honetan umeak hezi 
eta formatu behar ditugu bizitza-
ko erronkei aurre egiteko gai izan 
daitezen. Pertsona arduratsu, zin-
tzo, langile eta konprometituak 
hazten ditugu. 

Ikasten eta pentsatzen ikas-
tea, lan-taldean lan egiten jaki-
tea, pentsamendu kritikoko per-
tsonak izatea, autonomoak, eta 
ikasteko ohitura izatea sustatu 
nahi dugu, funtsean. 

Hizkuntzei ere berebiziko ga-
rrantzia ematen diezue, ezta?

Bai. Hizkuntzak edozein egoe-
ratan erabiltzen irakasten diegu 
ikasleei. “Oinak Amurrion, be-
girada munduan”. Hori da gure 

PROIEKTU ERABERRITUA DA AMAURRE IKASTETXEA. AMURRIO 

ZEIN AIARALDEKO UMEEI BALIOETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA 

ESKAINTZEA DU XEDE.

“Pertsonen aldeko apustua 
egiten dugu Amaurren”

lema. Euskaldunak gara eta Eus-
kal Herriko euskalduntzean par-
te aktiboa izan nahi dugu. D ere-
dua dugu, gure ikasleek euskaraz 
hitz egiteko gaitasuna landu deza-
ten. Baina ez dugu ahazten mun-
du globalizatu batean bizi gare-
la eta ingelesaren ezagutzak ere 
ateak zabaltzen dituela lan bizi-
tzan. 

Hausnarketa baten ostean era-
baki genuen nazioartekotasunera 
salto egitea. Europar Batasunaren 
Eramus+ programan gaude. Hain-
bat ikastetxek parte hartzen dute. 
Proiektuak egin eta gainontzeko 
ikastetxeekin partekatzen dira.

 Finlandia, Irlanda eta Maltako 
ikastetxeekin proiektu komun 
bat garatzen ari gara orain, SOS 
Save Our Second Languages ize-
nekoa. Hizkuntza gutxituak in-
dartzea da egitasmo horren xe-
dea. E-twinning egitasmoa ere 
dago horren barruan. IKTak era-
biliz Europako ikastetxeen artean 
proiektuak partekatzean datza. 

Cambridgeko zentro aztertzai-
lea zarete?

Bai, aurten Cambridgeko azter-
ketak ikastetxean bertan egiteko 
aukera eskainiko diegu gure ikas-
leei zein kanpokoei.


