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Zabaleko ikastetxeak Euskal 
Herriko eskola txikiek osatzen 
duten eskola txikien sarean par-
te hartzen du, hainbat proiek-
tu garatuz. 

Horien artean, Eleaniztasun 
proiektuaren bidez, ikasleak 
hiru hizkuntzatan trebatzen ari 
dira, Haur Hezkuntzako 4 urte-
tik aurrera atzerriko hizkuntza 
landuz. 

Horrez gain, plastika saioak 
ingelesez lantzen dira 3. mai-
latik aurrera. Astean zehar, 12 
orduz Estatu Batuetako irakas-
le bat dugu ahozkotasuna lan-
tzeko. 

Bestetik, Agenda 2030 eta 
ortu ekologikoaren bidez, gara-
pen jasangarria sustatu egiten 
da ikasleekin, ortuan barazkiak 
landu, zaindu, jaso eta baratze-
ko zenbait lan eginez. Ortuare-
kin batera oilategia ere erama-

ten da aurrera familia bolunta-
rioekin.

Zientzia bultzatzeko, zientzia-
gela sortu da, ikasleekin meto-
do zientifikoa garatzeko. IKT-en 
inguruan ere urratsak ematen 
dira, materiala digitalizatzen, 
ikasleekin IKT-ak lantzen eta 
familiekin komunikazioa bi-
deratzeko sareak eratzen. Ikas-
tetxeko gela guztiak digitaliza-
tuta daude, eta 3. mailatik au-
rrera mini-ordenagailuak era-
biltzen dira.

Eskolako liburutegiaren bidez 
irakurzaletasuna sustatzen da. 
Horrez gain, eskolak patioaren 
eraldaketa proiektuan ere parte 
hartzen du, jolastoki inklusibo 
eta hezkidetzailea lortzeko. Bi-
delagun proiektua ere martxan 
dago, 3. zikloko ikasleei eskola 
orduetatik kanpo laguntza aka-
demikoa eskaintzeko.

Eskola publikoak

Etxaurren, izaera ireki, inklusibo 
eta euskalduneko eskola

Aiarako Etxaurren Ikasto-
la herri eskola publikoa da. 
Amara Berri Sistema erabil-
tzen duen izaera ireki, inklu-
sibo eta euskalduneko eskola 
da. Honek,inguruko eskoleta-
tik nabarmentzen du. Ikas pro-
zesuan garrantzi handia har-
tzen dute jarduerek, sormenak 
eta askatasunak, ikasle bakoi-

tzaren erritmoa errespetatzen 
da, ikasleen arteko elkarrekin-
tza sustatuz, ikasketa koopera-
tiboaren bitartez.

Inguruneko errealitateko 
egoeraz jabetuz, erantzunak 
emateko gaitasuna garatzen 
da kontestu ezberdinetan, jo-
lasa eta jarduera praktikoei 
garrantzi handia emanez. Ho-

rregatik, ikasleek autonomia 
handia lortzen dute, eskola-
ko egunerokotasunean agen-
te aktiboak direlako, eskola-
ko batzordeetan parte har-
tu eta eskolako proiektueta-
ko kudeaketan protagonistak 
izanik. Mediateka eta Heda-
bideetako arduradunak dira, 
besteak beste. Amarra Berri Sistema erabiltzen dute Etxaurren Ikastolan. Aiaraldea.eus

Pozik zaudete pandemia garaia  
kudeatzeko egindako lanarekin?

Hasieran egoerak jokoz kanpo 
harrapatu gintuen, guztioi beza-
la. 2019-20 urtearen azken here-
na pixka bat kaotikoa izan zela 
esango nuke: astero aldatzen zen 
egoera eta Lakuatik zetozkigun 
aginduak. Horrek tentsio handia 
sortzen zigun guztioi. Hala ere, 
ikasle guztiontzako baliabideak 
egotea lortu genuen, ordenagai-
luak eta datu txartelak banatuz.  
Garai zail hartako irakasleen lana, 
eta ikasle eta familien inplikazioa 
ere azpimarratuko nituzke.

Kurtso honetan  neurriak lasai-
tasunez hartu dira,  egoera kon-
trolatuago dago eta momentuz 
emaitza partzialak egokiak dira: 
ikasleak primeran moldatu dira 
pandemiak behartutako neurrie-
tara. 

Egoera honetan beste erronka 
bat jauzi digitala da.

Bai, eta erronka horri eutsi egin 
diogu. Izan ere aurreikusita geneu-
kan   DBH 3. mailatik aurrera  1X1 
plana ezartzea. Honela,  Chrome-
book motako ordenagailuak 
paperezko liburuak ordeztu dituz-
te.  Momentuz aldaketa  oso posi-
tiboa  izan da, atzera bueltarik 
gabeko prozesua dela iruditzen 
zaigu. 

Datorren urtean bide horreta-
tik jarraituko dugu, noski,  are 
gehiago sailburuak ikasle guztiek 
ordenagailu bana izango dutela 
agindu duelako. Horrekin batera 

beste ezaugarri bat potentziatzea 
proposatu dugu: euskararen era-
bilera. Izan ere, gizartearen erda-
rarako joera ari gara antzematen 
azken urteotan. Eskolaren ezin-
besteko helburua  ikasleen eus-
kararekiko jarrera positiboa  sus-
tatzea da. Horrek onurak ekarri-
ko ditu gero maila akademikoan.  

Aurten aldaketa batzuk egon 
dira DBHn, ezta?

Bada, bai, egoera gorabehera, 
aldaketak aurrera doaz. Nabar-
menena ordutegia da. Eskola 
komunitatearen eskaera bat zen 
ordutegi trinkoa ezartzea. Ordu-
tegi trinkoarekin batera  arratsal-
dez errefortzu saioak ezarri ditu-
gu, Hauspoa eta Bidelaguna, 
alegia. Sekulako tresnak ari dira 
izaten konfinamenduak  sortu-
tako gabeziak konpentsatzeko. 

Zer esango zenieke datorren 
urtean DBHn  sartu behar diren 
ikasleen familiei?

Lehenengo eta behin erabaki 
ona egin dutela eskola publikoa 
aukeratzerakoan. Gure erreferen-
tziazko zentroak Arteko Gure 
ama, Etxaurren, Okondo Haur 
eskola, Lucas Rey, Zabaleko eta 
Urduña eskola dira, eta guztietan 
ari dira sekulako lana egiten, 
bakoitza bere ezaugarriekin. Sobe-
ra prestatuta etortzen dira DBH-
ri aurre egiteko. 

Zaraobe Institutua guztiontza-
ko topagunea da,  toki bat jende 
berria ezagutzeko, sekulako azpie-
giturak dituena eta oso irakasle 
profesionalak dituena; niretzat, 
hoberena. Zaraobek,  ikasteko 
tokia izateaz gain,   zoriontsu 
izateko toki bat izan nahi du Aia-
raldeko gazteentzat.

“Zaraobeko ikasleak 
primeran moldatu dira 
pandemiak eragindako 
neurrietara”
ZARAOBE INSTITUTUKO ZUZENDARI DEN ROBERTO MARINekin 
EGON GARA SOLASEAN IKASTETXEAREN EGOERARI BURUZ.

Zabaleko 
Ikastetxea, eskola 
txikia, baina asmo 
handietakoa

Proiektu ugari garatzen ari dira Zabaleko Ikastetxean. Aiaraldea.eus
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Laudio ikastola

Urtebetetzeak data bereziak 
dira, urteak betetzen dituena-
rentzat eta ondoko lagun zein 
senideentzat ere. Horregatik, 
ospakizun  horietarako erritual 
proposamena garatu du Laudio 
Ikastolak, bakoitzak bere errea-
litatera egokitzeko modukoa.

Haur-burbuila bakoitzean 
“eguzki” bat sortuko dute. 
“Umeek uneoro ikus dezake-
ten leku batean jarrita egongo 
da. Urtebetetze egunean,  goize-
ko lehen unetik sarreran jarriko 
dugu umearen argazkiarekin”, 
azaldu dute ikastolako kideek. 

Familia bakoitzari 3 argazki 
esanguratsu eskatuko dizkiete: 
“Argazki bat jaio berritako eta 
besteak umearekin batera auke-
ratutakoak”. Nabarmendu dute-

nez, garrantzitsua da aukerake-
ta horri denbora eskaintzea.  

Urtebetetze egunean umeak 
Ikastolara argazki horiek era-
man beharko ditu.  “Izan dai-
teke kutxatxo baten barruan... 
zerbait berezi eta inportantea 
bezala”. Argazkiak eguzkiak di-
tuen “pintzetan” jarriko dituz-
te, eta jarraian ekingo diote erri-
tuala ospatzeari. 

Errituala
Erritualaren nondik nora-

koak azaldu dituzte ikastola-
ko kideek: “Gustuko dugun 
leku goxo eta lasai bat topatu-
ko dugu. Bertan, alfonbra ba-
ten erdian, sortu dugun Eguzkia 
jarriko dugu. Eguzkiaren erdi-
gunean kandela (hainbat urte, 

zenbat kandela) jarri eta piztu-
ko dugu, eguzkiaren berotasuna 
eta argia  sinbolizatzeko”.  

Ospakizuneko lagunak  lu-
rrean eseriko dira borobil bat 
osatuz. Urteak betetzen dituen 
haurra ere borobilean  eseri-
ko da. Ondoren, honakoa esan-
go dute parte-hartzaile guztien 
artean: “Lurrak eguzkiari buel-
ta eman dio eta (urteak bete di-
tuenaren izena)-k X urte bete 
ditu”. Ondoren, eguzkia atza-
marrekin inguratuko dute, hau-
rra jaio zen hilabetetik hasita. 
“Eguzkiari bira bakoitzak urtea 
irudikatzen du, beraz, eguzkia-
ri birak urteen kopuruaren ara-
berakoak izango dira”.

 Errituala ixteko, guztien ar-
tean abesti bat kantatuko dute 

eta haurrak kandelari putz egin-
go dio.

 
Argazki bilduma gelan
Urtebetetze ospakizuna buka-

tzen denean, eguzkian erabili-
tako argazkiak koadrorako ba-
liatzen dituzte. “Argazki hauek  
argazkien koadroan pintzekin 
eskegita egongo dira umeen al-
tueran. Azpian argazkietara-
ko kutxatxoa eta pintzetakoa 
egongo da. Umeek edozein mo-
mentutan argazkiak eskegitze-
ko, kentzeko… aukera izango 
dute”.

Ikastolako kideek nabarmen-
du dutenez,  oso erraza da erri-
tuala etxean prestatzea: “Kar-
toizko borobil bat eta pintzak 
besterik ez dira behar".

Urtebetetzeak ospatzeko eredua 
eraldatu dute Laudio Ikastolan

Haurren urtebetzeak ospatzeko “erritual” berezia diseinatu 
eta gauzatzen ari dira Laudio Ikastolan, lurrak eguzkiari 
ematen dizkion bueltak ardatz hartuta. 

Urte bateko eta bi urteko haurrekin egiten dute dinamika, 
baina familiek etxean egiteko modukoa ere badela 
nabarmendu dute ikastetxeko hezitzaileek.  

2 urteko haurrekin ekin diote errituala ospatzeari. Laudio Ikastola

Laudio Txikiko 
haurrekin ekin 
diote Laudio 
Ikastolan 
errituala 
ospatzeari, 
baina etxean 
ere egin 
daiteke, familia 
giroan



6 HEZKUNTZA ESKAINTZA AIARALDEAN #135 2020ko urtarrilaren 13a

Elkarrizketa

Jolastokien birnaturalizazioa 
aipatzean, zeri buruz ari zarete?

Aire zabalean dauden espazio 
publiko horietan natura sartzea-
ri buruz ari gara. Eskoletako jolas-
tokiak hiriko edo populazioaren-
tzako azpiegitura berde bihur 
daitezkeen espazio publiko gisa 
ulertzen ditugu. Beharrezkoa da 
jolastoki horien atzean dagoen 
hezkuntza komunitatearen proiek-
tu pedagogikoak proiektuarekin 
batera lantzea eta harekin bat 
egitea. Komunitate horrek hartu 
behar du aldaketaren ardura.

1970eko hamarkadan basa eta 
hareazkoak ziren jolaslekuak 
porlanak estali zituen. Zer ondo-
rio izan du aldaketa horrek ikas-
leen garapenean eta naturare-
kiko zuten harremanean?

Porlanezko jolastoki horiek ez 
dute aukerarik ematen gauza 
askotarako; bai beste batzuek, 
ordea. Birnaturalizatzeak ez du 
esan nahi erabat eraldatu behar 
direnik espazioak eta porlanezko 
eremu guztiak edo zoru gogor 
guztiak kendu behar direla. Bir-
naturalizazioak oreka aurkitu 
nahi du. 

Espazio bererako beste erabi-
lera batzuk proposatzen ditu. 
Jolastokiek dituzten metro koa-
droak heziketarako eremu bila-
katzea da asmoa. Espazio hori ez 
da egunean ordu erdi batez soilik 
erabiltzeko; eskola orduetan eta 
horietatik kanpo erabiltzeko ere-
mua da. Komunitate osoaren eta 
herritar guztien zerbitzura dagoen 
espazio publiko gisa ulertzen 
dugu.

“Bilera serioak ere kanpoan 
egin daitezke”
URDUÑAKO IKASTETXEKO JOLASTOKIA BIRNATURALIZATZEKO PROIEKTUA GARATZEN ARI DEN EL GLOBUS 

VERMELL ELKARTEAREN SORTZAILEETAKO BAT DA MAMEN ARTERO BORRUEL (BARTZELONA, 1978). BERTAKO 

ARKITEKTOA DA. ‘JOLASTOKIAK KLIMAREN ALDE’ PROGRAMA KOORDINATZEN DU TALDEAK. TRANTSIZIO 

EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO ESPAINIAKO MINISTERIOAREN BABESA DU.
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Elkarrizketa

Zein da helburu nagusia?
Eremu hori hiriko azpiegitu-

ra berde bilakatzea. Birnatura-
lizazioaren bidez baldintza 
batzuk sortu nahi dira, mikro-
klimak eta klimaren babes izan-
go diren espazioak lortzeko. Hori 
guztia klima aldaketarekin eta 
hirietako beharrizan berriekin 
lotuta dago. COVID-19arekin 
agerian geratu da aire zabalean 
jarduera asko egiteko premia. 
Kanpo espazio hori egokitu egin 
behar da.

Urduñako proiektua hasi 
berria da. Hala ere, beste espe-
rientzia batzuk garatuak ditu-
zue.

Bai. Gure lan eremua Katalu-
nia da. Bertan zazpi urte dara-
matzagu proiektuak garatzen. 
Beraz, baditugu eredu fisikoak 
eraikiak. Asko daude. Jolastokie-
tako esku hartzeak oso zabalak 
izan daitezke, eta fasetan plan-
teatzen ditugu. Manresako esko-
la batean bat egin dugu. Lehen 
fasean, ikastetxearen sarreran 
zegoen porlanezko eremu batean 
irla berdeak sortu ditugu. Eremua 
ez zen batere atsegina. Aire zaba-
leko lauzpabost gela sortu ditu-
gu. Denetariko espazioak dira: 
agora eremua, zoladura desber-
dinak, berdeguneak… Jolasto-
kiaren eremu bat besterik ez da 
hori.

Esperientzia eta proiektu 
bakoitzak behar eta berezitasun 
jakinak izango ditu. Hala ere, 
gutxiengo baldintzarik bete 
behar al dute zuek proiektua 
garatu dezazuen?

Hezkuntza komunitatearen 
inplikazioa behar-beharrezkoa 
da. Batik bat, ikastetxeko zuzen-
daritzarena eta klaustroarena. 
Izan ere, kasu batzuetan balia-
bide ekonomikoak izaten dituz-
te, baina ez da jolastokiaren 
ikuspegia aldatzeko asmorik 
egoten.

Helburua ez da jolastokia 
egokitzea soilik. Ikasleek curri-
culumean jasotako ikasketa 
prozesuak ere barneratzea da 
asmoa.

Bata ezin da ulertu bestea gabe. 
Klaustroak, irakasleek eta nor-
banakoek ulertu behar dute 
espazio hori. Irakasleak gidatu 
egiten ditugu treba daitezen 
kanpoko espazioak heziketara-
ko eremu gisa zer-nola baliatu 
ikasteko prozesuetan. Eskolek 
lan handia egin dute barruan: 
ikasmahaiak kendu dituzte, 
espazio gardenagoak sortu dituz-
te eta metodologiak aldatu dituz-
te. Orain, kanpoaldeari buruz 
ari gara. Curriculuma kanpoal-
dera eramatea da asmoa. Horre-
gatik, galdetzen dugun lehenen-
go gauza zera da: zer behar duzu 
eskolak kanpoan emateko? Guk 
klaustroarekin eta irakasleekin 
egiten ditugun bilerak kanpoal-
dean egiten ditugu. Bilera serioe-
nak ere kanpoan egin daitezke.

Zer ekarpen egiten du kan-
poko espazio horrek?

Bizi egin behar da. Hotza, beroa, 
eguzkia… Kanpo espazioa nor-
bere azalean esperimentatzea 
da. Ikasketa prozesua modu 
esperimentalean eta bizipenen 
bidez gauzatzen denean, orduan 
barneratzen da.

Elkarrizketa hau Berria.eus 
atarian argitaratu da eta 
Creative Commons lizentzia 
baliatuta ekarri dugu hona.

Urduñako Herri Ikastetxeko jolastokia “bernaturalizatzeko” prozesua abiatu dute. Aiaraldea.eus

Iaz abiatu zuten prozesua Urduñako Herri Ikastetxean. El Globus Vermell

“COVID-
19ak agerian 
utzi du aire 
zabalean 
jarduera 
asko egiteko 
premia”
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Aresketa Ikastola

Zein da hezkuntzaren gakoa haurtzaroan? 
Haurtzaroa oso garai sentikorra da, asko zaindu beha-

rrekoa. Guretzat haurra bere prozesuaren erdigunean 
dago. Hezkuntza gaur egun ez da, batez ere adin haue-
tan, haurrari gauzak irakastea. Haurrak bere kabuz 
ikasiko du, inguruko baldintzak egokiak badira. Hel-
duaren papera baldintza horiek zaintzea da. Lehenengo 
helburua ziurtasuna da. Helduarekin harreman ziurra 
izan behar du haurrak, bestela, ziur sentitzen ez den 
haurrak, nekez egingo du aurrera.

Beste baldintza garrantzitsua da testuingurua abera-
tsa eta kitzikagarria izatea. Haurrek jolasten ikasten 
dute, eta horregatik beraien interes ezberdinak estimu-
latzen dituzten adin bakoitzerako materialak eskaintzen 
dizkiegu. Ziurtasuna eta testuinguru aberatsa duen 
haurrak modu autonomoan ikasiko du.

Nola lantzen da ikaslearen autonomia Aresketa 
Ikastolan?

Autonomia ez da gauzak bakarrik egitea soilik. Bes-
teekin zein helduekin egotean iniziatiba izatea ere 
funtzionamendu autonomoaren adierazle da. 

Horregatik ikastolan espazio zabalak, irekiak eta ondo 
berezituak ditugu. Gune hauen antolaketa dinamikoa 
da, behar zein desio ezberdinak asetzeko (esperimen-
tazioa, eraikuntzak, ipuinak, sinbolikoa, matematika, 

motrizitatea…). Haurrek zer, nola eta norekin egin nahi 
duten aukeratu dezakete. Haien interesetik abiatzen 
dira, modu natural eta autonomoan ikasiz. 

Noski, desioarekin batera, frustrazioa dator, beti ezin 
baita lortu batek nahi duena. Frustrazioaren aurrean, 
zein beste edozein emozio bizitzean, heldua gertu 
egongo da eta aurrera egiten lagunduko dio. Emozioak 
kudeatzen ikastea ere ezinbestekoa da autonomoki 
funtzionatzeko.  

Zergatik da hain garrantzitsua haurraren garapen 
prozesuan egokitzapen garaia?

Esan bezala, haurra ziur sentitzea funtsezkoa da bere 
ondorengo garapenerako. Eta seguru sentitzeko, pro-
zesu honetan ere, ezinbestekoa izango da bere erritmoa 
errespetatzea. Egokitzapen prozesua baino, binkulazio 
prozesua dela esan genezake. Haurra badator beraren-
tzat atxikimendu figura den guraso edo zaintzaile batez 
lagunduta. Pertsona hori presente dagoela, haurrak 
lehenengo esplorazioak egiten ditu, testuingurua eza-
gutzen du eta erreferentziazko figura batekin binkula-
tzen du.  Ondoren atxikimendu figuraren aldentzeak 
bizitzen ditu eta erreferentziazko figura berriaren 
laguntzarekin bidea egiten du. Gauza asko gertatzen 
dira egun horietan, haurrarentzat aldaketa handia da 
eta horrek guztiak denbora behar du. 

Nola lantzen da hori Aresketa Ikastolan?
Iraileko hiru aste luze hartzen ditugu prozesu hori 

kontuz eta mimoz egiteko. Badakigu familientzat hiru 
aste seme-alaba laguntzeko ahalegin handia dela, baina 
gure lehentasuna haurraren erritmoa errespetatzea da 
beti. 

Helburua ez da bakarrik egokitzea, baizik eta haztea. 
Hau da, egoeraz jabetzea, bere emozioez konturatzea 
eta baliabideak aktibatzea amarengandik banatzea 
lantzeko.  

Nola begiratzen diozue ikastola-familia harrema-
nari Aresketa Ikastolan?

Gure lanaren zutabe nagusia da. Lan hau guztia ezi-
nezkoa litzateke ikastola eta familiaren arteko harreman 
estua izan gabe. Familia da lehenengo espazioa haurra-
rentzat, eta horregatik funtsezkoa da familia gustura 
sentitzea gure komunitatean. 

Tutoreek harreman esturako aukera ematen dute, 
eguneroko komunikazioa mantenduz. Eskolatze pro-
zesu guztian zehar guraso eskola ere martxan dago. 2-16 
urte bitarteko ikastola izateak familiekin harreman 
luzea izateko aukera ematen du. 

Irakasle taldea eta familiak elkar ezagutzeak lotura 
indartu eta konfiantza bermatu egiten du. Azkenean, 
Aresketan, familia handi bat gara. 

“Haurra bere 
prozesuaren 
erdigunean 

dago, eta gure 
lehentasuna 

Aresketa 
Ikastolan 

haurraren 
erritmoa 

errespetatzea 
da”

KOLDO GILSANZ PSIKOLOGOA ETA 

ARESKETA IKASTOLAKO ORIENTATZAILE 

ETA PSIKOMOTRIZISTA DA.
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Artikulua

Ohikoan baino goizago hasi 
eta bukatuko da 2021-2022 ikas-
turterako Haur, Lehen eta Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntza-
ko matrikulazio kanpaina. Da-
torren astelehenean hasiko da 
eta hilabete amaierara arte lu-
zatuko da. 

Epeak
Urtarrilaren 18tik 29ra egon-

go da eskabideak eta egiaztagi-
riak aurkezteko epea. Bi modu-
tara aurkeztu ahalko dira: In-
ternet bidez edo aukeratutako 
lehen ikastetxeko idazkaritza-
ra joz. Lehen kasuan ikasgu-
nea.euskadi.eus webgunera jo 
beharko da. Duda edo zalantza-
rik izanez gero mezua bidali dai-
teke ikasgunea@hezkuntza.net 
helbidera. 

Eskatzaile guztien zerrenda 
otsailaren 16an argitaratuko 
da, eta martxoaren 9an plaza-
ratuko dira behin behineko ze-
rrendak. Orduan irekiko da erre-
klamazioak egiteko epea, mar-
txoaren 16ra arte, eta 23an argi-
taratuko dira behin betiko ze-
rrendak. 

Digitalazioan sakonduz
Eusko Jaurlaritzak 35 milioi 

euro bideratuko ditu datorren 
urtean eskola publikoaren digi-
talizazioa bermatzeko. Datorren 
ikasturtean, Lehen Hezkuntza-
ko 5. maila eta Batxilergoko 2. 
maila bitarteko ikastetxe publi-
koetako ikasle guztiek ordena-
gailu eramangarri propioa izan-
go dute, Hezkuntza sailburuak 
ziurtatu duenez. 

Urtarrilaren 18an hasi eta 29an 
bukatuko da 2021-2022 ikasturterako 
matrikulazio kanpaina

2021-2022. ikasturterako matrikulazio kanpaina aurreratu 
du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak. Urtarrilaren 
18tik 29ra izango dute gurasoek eskabide eta egiaztagiriak 

aurkezteko epea, Internet bidez zein aukeratutako lehen 
hezkuntza zentroko idazkaritzan. Martxoaren 9an 
plazaratuko dira behin-behineko zerrendak. 

COVID-19ak erabat baldintzatu du 2020-2021 ikasturtea. Argia.eus
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Artikulua

"Zabal bideak" izango da 
2021eko Araba Euskarazeko le-
loa. Iragan abenduaren 17an aur-
keztu zuten ekimena Laudio-
ko Lamuza parkeko Kasinoan. 
Eneko Alday Aresketa Ikastola-
ko lehendakariak lekukoa pasa 
zien Laudio Ikastolako ordezka-
riei. Aiara Murga lehendakariak 
eta Jon Bengoetxea zuzendariak 
hartu zuten hitza, hezigunearen 
ordezkari gisa. 

Horrez gain, ikasleek Araban 
Bagare abestia kantatu zuten 
ekitaldian, eta Kaitin Allende 
umoregile okondoarrak duela 

20 urte -Araba Euskarazen koor-
dinatzaile zela- bizitakoak eka-
rri zituen gogora bakarrizketa 
umoretsuan. Gainera, ikasleek, 
gurasoek eta irakasleek euren-
tzat Ikastola zein euskara zer di-
ren azaldu zuten ikus-entzunez-
ko batean. 

Jaia, ekainaren 20an
Ekitaldiaren amaieran aurre-

ratu zutenez, Ekainaren 20an 
ospatuko dute Araba Euskaraz 
jaia Laudion, herrian jai hori 
egin zen azkeneko alditik ha-
mar urtera.

Ekainaren 20an ospatuko da 
Araba Euskaraz jaia Laudion

Iragan abenduaren 17an pasa zion Aresketa Ikastolak Araba 
Euskaraz jaiaren lekukoa Laudio Ikastolari. Ekitaldia egin 
zuten horretarako Lamuza parkeko Kasinoan. Ekainaren 

20an egingo dute jaia, eta aurretik hainbat ekimen garatuko 
dituzte herrian, COVID-19aren aurkako neurrietara egokituta 
betiere. 
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Mamitsua izan da 2020a Ki-
rikiño aisialdi taldearentzat. 
“Urte berezi bezain oparoa izan 
da”, nabarmendu dute elkarte-
ko kideek, “aisialdiak egunero-
kotasunean duen pisuaz jabe-
tzeko aukera eskaini digu, bes-
teak beste”.

Aldizkari batean laburbildu 
dituzte urtebetean eginikoak. 
“Elikadura lan-taldearen jardu-
na” nabarmendu dute. “Oso po-
sitiboki baloratu dute ildo ho-
rrek 2020an ildoak izandako 
bilakaera". Auzolana bilakatu 
da proiektuaren adar honetako 
tresna nagusi, eta bere fruituak 
eman ditu Laudioko Isasi auzo-
ko baratzean”. Zehaztu dutenez, 
10 auzolanetik gora burutu di-
tuzte urtean zehar, “baita asan-
blada eta ate irekiak ere”.

Gabonetan, aldiz, jolasa eta 
jostailuak izan zituzten hizpi-
de. Jolasari eta haurren garape-
nari buruzko solasaldia antola-
tu zuten, Olgetan elkarteko Itsa-
so Pagoagarekin eta Hitz Zentro-
ko Eva Alonsorekin. Jostailu ez-
sexistak aukeratzeko gida bat 
ere plazaratu zuten. 

Baliabide ugari
Horrez gain, guraso zein hau-

rrentzako baliabide asko bildu 
dituzte  www.kirikinotaldea.
eus atarian. Mota guztietako 
edukiak topatu daitezke web-
gune horretan: errezetak, es-
kulanak egiteko jarraibideak, bi-
deo-ipuinak... denak euskaraz. 
Konfinamendu garaian sortu zi-
tuzten eduki gehienak, familiei 
etxean erabiltzeko tresna erraz-
te aldera. 

Baina ez dira Internetera mu-
gatu. Paperezko lauhilabeteka-
ria ere sortu dute arestian aipa-
tutako edukiekin, “arrakala di-
gitala” gainditzeko asmoz. 

Orain, aldiz, gazteei begira 
jarri dira. Galdetegi bat sortu 
dute labur.eus/gaztehitzahar-
tu helbidean. Gazteei begira-
ko eskaintza diseinatzea dute 
helburu; baina, aurreratu du-
tenez, egitasmo horren “lehen 
urratsak” baino ez dituzte egin 
momentuz. 

Familientzako baliabide 
ugari, Kirikiñoren eskutik

Haur eta gurasoentzako baliabide digital ugari sortu ditu 
Kirikiño Aisialdi Taldeak 2020. urtean. Makina bat eduki 
topatu daitezke www.kirikinotaldea.eus webgunean: 

errezetak, bideo kontakizunak, eskulanak egiteko argibideak, 
gidak... denak euskaraz. Esku artean dituzte egitasmoak 
azaldu dituzte taldeko kideek. 

Pandemiak aisialdian eragina izan duen arren, urte oparoa izan da Kirikiño aisialdi taldearentzat.Kirikiño
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Antzinako Andra Maria

Urduñako Josefinen Zentrotik 
argi daukagu gure lehentasu-
netako bat gure ikasleekiko eta 
haien familiekiko hurbiltasu-
na dela, are gehiago gaur egun 
pandemia bizi dugun garai ho-
netan, eta hori ere gure irakas-
leen egonkortasunari esker lor-
tzen da; izan ere, talde konpro-
metitua da, hezkuntza-mun-
duak aurkezten dizkigun erron-
ka berrietara egokitzen ari diren 
urteetako lan-esperientziekin 
bat egiten duena, gizartearen 
eskariari erantzunez.

Duela 4 urtetik, (Eusko Jaur-
laritzako 1x1 proiektua) gure 
metodologiaren digitalizazioa-
ri aurrea hartu diogu DBH eta 
Batxilergoan, bai eta pixkanaka 
Lehen Hezkuntzan ere. Horri es-
ker, konfinamenduan zehar bes-
te modu batean lan egin ahal 
izan dugu, baina ikastetxearen 
ildoari eutsita. Ez da erraza izan, 
egoera horrek eragin duen ziur-
gabetasunak, kezkak eta antsie-
tateak ahalegin handiagoa  es-
katu duelako irakasleen, ikas-
leen eta familien eguneroko la-
nean, konexio teknologikoen 
zatia ez zegoelako beti gure alde.

Egoera horien ondorioz, gure 
ikasleek egoera zalantzagarri 
batera egokitzen jakin behar 
dute, beren tresnak bilatu behar 
dituzte eta zailtasunei aurre 
egiteko eta horiek gainditzeko 
beharrezkoak diren trebetasu-
nak garatu behar dituzte. Emo-
zioak kudeatzen, gatazkak lan-
tzen eta bizikidetza positiboa 
sustatzen ikastea gure egune-
roko lanaren parte da, gure bi-
zikidetza-planaren lehentasu-
nezko helburua.

XXI. mendeko ikasleak pres-
tatzen ari gara, etengabeko bir-
ziklapena, etengabeko presta-
kuntza eta gaitasunen garape-
na eskatzen dutenak. Hitzezko, 
hitzik gabeko komunikaziora-
ko eta komunikazio digitalera-
ko gaitasunak zeharka lantzen 
ditugu. Ikasten ikasteko. Elka-
rrekin bizitzeko. Ekimenerako 
eta espiritu ekintzailerako. Iza-
ten ikasteko.

Gure helburuetako bat da 
gure ikasleak prest egotea etor-
kizunean izango dituen beha-

rrizanetarako, kontuan hartu-
ta aldaketak gertatzen ari dire-
la, eta aldaketa horiek etengabe 
egokitu behar direla, gure ahul-
tasunaz jabetuz eta ahuleziak 
eta indarguneak landuz.

Josefinosen, haurtzaindegitik 
Batxilergora bitarteko hezkun-
tza-etapa guztiak ditugu, eta da-
torren ikasturtetik aurrera Apli-
kazio Informatikoen Goi Mai-
lako Zikloa abiatuko dugu. Ho-
rrela, gure eskaintza zabaldu-
ko dugu eta etorkizun handiko 
Lanbide Heziketako familietako 
batean espezializatzeko aukera 
zabalduko dugu. Unibertsitate-
ko karreretan sartzeko aukera 
emango du, hala nola Kudeake-
tako eta Informazio Sistemeta-
ko, Informatika Ingeniaritzako 
Gradua, Informatika Ingeniari-
tzako Gradua eta Adimen Arti-
fizialeko Gradua.

Gainera, historia handiko 
zentro batez gozatzen ari gara, 
eta duela 50 urte baino gehiago-
tik Murialdoko Josefinoak dira 
gure ikastetxearen aldeko apus-
tua egiten duten Urduñako eta 
inguruetako herritarrak behar 
bezala irakasteko misio argi ba-
tekin hezkuntza-lana egin du-
tenak. Gainera, gure ikasleekin 
eta gure proiektuekin harre-
man oso onak ditugu, eta lan-
kidetzan aritzen diren inguruko 
erakunde eta enpresen elkarla-
na eta laguntza izaten dugu beti. 
Guztion artean bat egiten dugu 
gure ingurunea egunetik egu-
nera hobeto egon dadin.

Antzinako Andra Maria, ikasle eta 
familiekiko hurbiltasuna ardatz

COVID-19aren pandemiak traba ugari sortu dizkien arren, egoerari aurre egitea lortu dute Urduñako Antzinako Andra 
Maria Ikastetxeko kideek, eta azken urteetan izan duten helburua garatzen jarraitu dute: XXI. mendeko beharrizan eta 
erronketarako prest egongo diren ikasleak formatzea. Hainbat berrikuntza dituzte esku artean.  

Komunitatean oso errotua dagoen ikastetxea da Urduñako Antzinako Andra Maria. Antzinako Andra Maria

XXI. mendeko 
ikasleak 
formatzea 
da Urduñako 
Antzinako 
Andra Maria 
Ikastetxearen 
helburua

Aplikazio 
informatikoen 
Goi Mailako 
Zikloa 
eskainiko dute 
ikastetxean 
datorren 
ikasturteik 
aurrera


