


2 HEZKUNTZA ESKAINTZA AIARALDEAN #154 2022ko urtarrilaren 19a

Eskola publikoak



3HEZKUNTZA ESKAINTZA AIARALDEAN #154 2022ko urtarrilaren 19a

Amurrioko kondaira 
zaharrak etorkizunerako 
lanabes bilakatu dituzte 

Eskola publikoak

Motxila ibiltaria abiatu 
dute Zabalekon,
irakurzaletasuna 
sustatzeko

Mariakako kondaira proiektu pedagokiko integral bilakatu dute 
Amurrioko Zaraobe ikastetxean. Aurtengo ikasturtean jarraipena 
emango diote iaz abiatutako egitasmoari.

Zabalekon, digitalizazioak, 
eleaniztasunak eta beste 
proiek t u estrateg ikoen 
ondoan, proiektu xumeek 
ere tokia badute. Horietako 
bat motxila ibiltaria da, 
irakurzaletasuna bultzatzeko 
ekimena.  Familien inplikazioa 
pizten du proiektu honek:  
gurasoak eredu dira motxila 
etxean dagoen bitartean, 
g u z t iont z a ko  l i bu r u a k 
baitatoz motxila horretan. 
Haur Hezkuntzan zein Lehen 
Hezkuntzan egiten da, eta 
gela bakoitzeko ikaskideen 

kultura eta hizkuntza-jatorria 
aintzat hartu dira liburuak 
aukeratzeko orduan. Beraz, 
euskarazko eta gaztelerazko 
liburuak izateaz gain, arabieraz 
eta errumanieraz idatzitako 
liburuak badira ere. Horrez 
gain, hezkidetza bultzatzea  
irizpide garrantzitsua izan da 
liburuak aukeratzeko orduan.

Horrela, gela bakoitzeko 
ikasleek, bi astez, motxila 
ibiltaria izaten dute etxean, 
ikasleek zein familiek liburuez 
gozatu ahal izateko, etxe 
guztietatik igaro arte.

MAITE LABURU TEKNOLOGIA IRAKASLEA ETA 
ZARAOBEKO PROIEKTU PEDAGOGIKOEN 
ARDURADUNETAKO BAT DA. 

Iaz abiatu zuten Mariaka 
proiektua Amurrioko Zaraobe 
i k a s t e t x e a n ,  K o ko r i ko 
H e z k u n t z a  F a k t o r i a k 
argitaratutako K@ntu-K@
ntari liburua oinarri gisa 
har tut a .  Disko-l ibur uak 
Mariaka erraldoiari buruzko 
abestia zekarren, beste 
batzuen artean. Kantua eta 
Amurrioko kondaira zaharra 
oinarri hartuta hezkuntza-
proiektu integrala garatu 
zuten, aurtengo ikasturtean 
ere segida izango duena.

M a r i a k a r en  kond a i r a 
moldatu eta berridatzi zuten, 
kontakizunak dituen alderdi 
baztertzaile eta arrazistak 
e z a b a t z e k o .  G a i n e r a , 
kond a i r a ko  p er t s on a i a 
nagusietan oinarritutako bi 
erraldoi robotizatu eraiki 
zituzten. Ikasturteko lana 

borobi ltzeko, Zaraobeko 
ikasleek egindako ilustrazioekin 
batera liburua argitaratu zuten.

Ikasturte berriko erronkak
Azken ikasturtean, 250 

ikaslek parte hartu zuten 
proiektuaren garapenean. 
Maite Larburu teknologia 
irakaslea da eta Zaraobeko 
proiek t u ped agog i koen 
arduradunak, Mariakaren 
proiektuaren garapenak 
i k a s t e t x e a n  s o r t u r i k o 
“batasuna eta elkartasuna” 
nabarmendu ditu: “Gure 
ondarea modu dibertigarri 
batean ezagutarazteko oso 
tresna baliogarria izan zen”.

Aurten jarraipena emango 
d i o t e  d i z i p l i n a r t e k o 
proiektuari. Erronka nagusia 
Mariakako kondairak genero 
ikuspegia lantzea eta txertatzea 

izango da, horretarako Erdi 
Aroko emakumeen gaia 
sakonki jorratuz eskoletan. 
Gainera, hirugarren erraldoi 
bat eraikiko dute;  Erdi Aroko 
emakumea hain zuzen. 
Proiek tua borobi ltzeko, 
Innobasque-k antolatzen duen 
'STEAM Euskadi Sarietara' 
aurkeztuko dute Zaraobeko 
egitasmoa

L a b u r u k  d i z i p l i n a 
de s b erd i n a k  e l k a r t z en 
d i t u e n  p r o i e k t u a r e n 
garrantzia azpimarratu du: 
“Diziplinarteko proiektuek, 
ikaskuntza modu horizontalean 
eskuratzeaz gain, ikaskuntza 
hor i  e s a n g u r at s u a go a , 
e r a k a r g a r r i a g o a  e t a 
eraginkorragoa da, hasiera 
batean itxuraz, edukiak 
partekatzen ez dituzten 
ikasgaiek esku hartzen badute”.

Zer ekarpen egiten dute 
proiektu interdiziplinar eta 
aktibo hauek irakaskuntzan?

Errealitatearekin konek-
tatzeko modu bat dira: egu-
neroko bizitzan topatzen di-
tugun egoerak eta arazoak ez 
dira irakasgaika agertzen, bai-
zik eta modu konbinatu eta glo-
bal batean. Lan kooperatiboak 
ikasle bakoitzaren berezita-
sunak errespetatzen ditu, eta 
horrek esperientzien aberas-
tasuna, talde-lana eta batzuek 
besteengandik ikasteko aukera 
errazten ditu.

Irakaskuntza mota hone-
tan, ikasleek benetako arazoei 
konponbidea aurkitzen ikasten 
dute, erabakiak hartuz eta ho-
rien inguruan hausnartuz. 

Proiektu taldea garatzen ari 
den beste lerro bat gamifikazioa 
da. Zertan datza?

Honen oinarria ikasketa-
prozesuaren hobekuntza da, 
ikasleriaren motibazioa bilatuz 
eta jokuaren bitartez hainbat 
emozio piztuz. Jakinmina, 
gozamena, gogobetetzea eta 
parte hartzea bezalako onurak 
aprobetxatzen ditu estrategia 
honek. Ihes-gela moduko 
jokuak prestatzen ari dira 
formakuntza jasotzen ari diren 
irakasleak. Horrela, hainbat 
arlo  uztartuz, ikasleek denbora 
tarte zehatz batean formatu 
digitalean gainditu beharreko 
proba edo erronka ezberdinak 
planteatzen dira, eszenatoki 
interaktiboetan.   

Proiektu pedagogiko integrala eratu dute Mariakaren kondairatik abiatuta.

“Benetako arazoei 
konponbidea bilatzen 
ikasten dute ikasleek”



Erreportajea

Testua  Izar 
Mendiguren Cosgaya

Bi urte luze daramatza 
koronabirusaren gai-
tzak eskualdeko -eta 

munduko- txoko guztietan 
presente. Ikasketak ez ezik, 
osasun eta zaintzasistema 
konplikatu ditu pandemiak, 
zenbait neurri hartu behar 
izan baitira osasuna eta 
ong i z at e a  sendot zeko. 
Konfinatu beharra, eskolak 
osasun eta seg urtasun 
neu r r iet a ra  egok it ze a , 
ga ixotuz gero jar ra itu 
beharreko prozedurak... Unean 
uneko egoeraren araberako 
protokoloa zehaztu du Eusko 
Jaurlaritzak.  

Urtarrilaren 4an ezarri 
zuten egun indarrean dagoen 
protokoloa .  A iara ldean 
zein Euskal Herriko ikas 
zentroetan tutorearekin 
batera finkatutako Bizikidetza 

Egonkorreko Taldeekin hasi 
zuten ikasturtea, geletan 
4 edo 5 lagunez osatutako 
azpilantaldeak bereizita. Izan 
ere, Eusko Jaurlaritzaren azken 
protokoloan zehazten denez, 
SARS-CoV-2 aldaera ukituz 
edo arnasbide bidez kutsatzen 
da pertsonen artean. Kutsatze 
arriskua minimoa da arnasa 
lasai hartzean, “eta gero 
eta handiagoa -hurrenkera 
honetan- ahalpeka hitz 
eg itean, ozen ar itzean, 
garrasi egitean, abestean, 
eztul egitean eta jarduera 
f isiko biziak burutzean”.  
Hala adierazi dute Eusko 
Jaurlaritzaren txostenean. 
Halaber, distantzia laburretan 
(metro bat baino geutxiago) 
handiagoa da transmisio 
arriskua, baita espazio itxi eta 
jendetsuetan ere, aireztapen 
ona ez dagoenean batik 
bat.  Testuinguru horretan 6 
eskakizun egin dizkiete ikas 

zentroei Hezkuntza Sailetik: 
kont a k t u a k  mu gat z e a , 
prebentzio pertsonaleko 
neurriak indartzea, antolaketa 
ir izpideei erreparatzea, 
garbiketa eta aireztapena 
indartzea, kasuen kudeaketari 
heltzea, eta  ikastetxea 
antolatzeko beste neurri 
batzuk jartzea martxan. 
Horrez gain, koronabirusa 
heldu zenetik, zentroetako 
azpiegiturak bereizi behar 
izan dituzte jende pilaketak 
ekiditeko, eta eskoletako 
sarrera eta irteera ordutegiak 
moldatu behar izan dituzte 
txandaka antolatzeko, besteak 
beste.

Igor Lujanbio irakasle 
a mu r r io a r r a k  L aud ion 
egiten du lan, eta  “babes 
neurriekin ahalik eta jarduera 
gehien mantentzen” saiatu 
dira. Barnetegiari, jantoki 
zerbitzuar i eta eskolaz 
kanpoko jarduerei eutsi 

diete: “Ahalik eta muga 
gutxien jartzen saiatu gara”. 
Ordutegi eta higiene ohiturak 
aldatu dituzte, batez ere. 
Kutsakortasuna, baina, asko 
handitu da azken asteetan, 
aitortu duenez: “Abenduko 
zubitik aurrera aldaketa itzela 
izan da: birusa kontrolik gabe 
zabaldu da, eta kasu dezente 
izan ditugu familia eta ikasleen 
artean”.

Gabon bueltako indartze 
neurriekin, egoera aldatu da 
zenbait tokitan.  Ane Etxabe 
laudioarraren lantokian, 
esaterako, egonaldiak eta 
irteerak bertan behera geratu 
dira; Eskola Kirolaren partidak 
bezala. Jantoki zerbitzuan, 
berriz, 2 txanda gehitu 
dituzte, eta LHko jolas orduak 
gelaka antolatu behar izan 
dituzte. “Uneotan ez ditugu 
horrenbeste kasu DBHn, 
gehiengoa kontaktu zuzena 
izateagatik dago konfinatuta 

(PCR edo antigeno froga egin 
arte), baina HHn eta LHn kasu 
gehiago daude, eta irakasleen 
artean ere bai”, argitu du. 

Ikasleen alde emozionala
Koron abi r u s a  me d io, 

gaixotasunaren hedapenetik 
harago, baina, ondorio ugari 
azaleratzen ari dira hezkuntzan 
eta heziketan. Zenbat buru, 
hainbat apuru: “Bakoitzak bere 
kezkak ditu, baina ikasleen 
kasuan alderdi emozionala 
zaintzea izan da gure kezka 
nagusia. Normaltasunera 
itzultzea helburu izan dugu, 
edo behintzat normaltasun 
horretatik ahalik eta gertuen 
egotea behintzat”. Hala 
pentsatzen du Igor Lujanbiok, 
behintzat.

Ane Etxabe  DBHko irakaslea 
ere iritzi berekoa da. Pandemiak 
bete-betean harrapatu du bera 
ere: “Ematen du beste gripe 
bat baino ez dela, baina duela 

AMAIERARIK
GABEKO

BURBUILAK

Urtarrilaren 4az geroztik protokolo berria dute hezkuntza zentroetan, koronabirusaren enegarren olatuari aurre 
hartu ahal izateko. Baina, zer nolako eragina izan du hezkuntza sistemaren eta familien funtzionamenduan?

COVID-19 PROTOKOLOAK
HEZKUNTZA ZENTROETAN
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ia bi urtetik bizi dugun ezohiko 
egoera honek ondorio itzelak 
izango ditu, eta hemendik urte 
batzuetara ikusiko ditugu”.  
Normaltasunez hartu beharko 
da birusa, bere ustetan, 
“geratzeko etorri baita”. 
Alabaina, ongizate mentalari eta 
emozionalari garrantzia gutxi 
eman zaiolakoan dago Etxabe: 
“Nerabe zein neskato-mutikoei 
hasiera baten haien amona-
aitonak akatu behar zituztela 
sinestarazi zaie. Horrez gain, 
gazteek ezinbestekoak diren 
harreman eta bizipen pila bati 
uko egin behar izan diote.  
Ez zaio inolako garrantzirik 
ematen ongizate mental zein 
emozionalari”.

I t z i a r  U r k i j o  C e l a 
unibertsitateko langilea-
rentzat  ere inor ez dago salbu. 
Ondorioak, adinean gora, 
haratago doazela erantsi du: 
“Pandemia honen hasieran, 
klase presentzialak online 
izatera bideratu beharraz gain, 
ikasleekiko aurrez aurreko 
komunikazioa desagertu 
zen, eta lan karga handitu”. 
Batetik, ikasle askok gertuko 
gaixoekiko kezka zuten, “eta 
beste zenbaitek lana utzi behar 
izan zuten entrenatzaileak 
zirelako, horrek suposatzen 
duen galera ekonomikoarekin”.

Beste asko bezala, irakasle 
izatetik, babesle sentitzera 
igaro da Urkijo Cela: “Iraskale 
funtzioetatik at zegoen 
rol bat bereganatzen hasi 
ginen, babesle bezala ikusten 
baigintuzten”. 

Dena den, garai konplexua 
i z at en  a r i  de l a  d io: 
“Irakaslegoaren partetik ere 
panorama ez da hobea, familia 
eta lana etxean uztartu ahal 
izatea, orduak sartzea egoera 
berrira egokitzeko, ebaluazioa 
antolatzea... Unibertsitatetik, 
laguntza eskaini zen egoera 
hau era orekatu batean 
kudeatzeko, baina, hala ere, 

gaur egun ere, ondorioak 
pairatzen ari gara”. Ikasleekin 
“hurbiltasuna” berreskuratzen 
ari dira jada, baina Batxilergotik 
datozen promozio berrien 
unibertsitatearen esperientzia 
soziala hankamotz ikusten 
du Urkijok: “Unibertsitatean 
gustuko duzun horretaz 
aritzeko askatasun osoa 
daukazu, eta aisialdi eremua 
egongo litzateke: afariak, gau 
sozializazioak... Pentsa, hori 
dena ukatu diete gazteei, 
eta gainera, ez dira kapaz 
euren lagun berrien aurpegia 
ikusteko kafe bat hartzerakoan 
maskarilla kentzen duten 
arte. Hezkuntzaren alderdirik 
inpertsonalenaren aurrean 
gaude gaur egun, nahiz eta 
askoren lana izan ahalik eta 
pertsonalena egitea ikaskuntza 
prozesua”. Antzeko egoera 
bizi dute irakasleek, ikasleen 
aurpegiak ezin baitituzte ikusi, 
ezta euren keinuen feedbackik 
jaso.

Baliabide falta
Hezkuntza sistema prest 

a l dago halako egoera 
soziosanitario batean heziketa 
garatzeko? Lujanbiok argi du 
ezetz: “Ez dago baliabiderik 
online aritzeko (hezkuntza 

modu zuzenean emateko 
prestatuta gaude). Online 
eskolena partxe bat da, denbora 
luzean ezin dena mantendu”. 
Ukimena eta kontaktuak 
mugatzeak kalte handia eragin 
du, irakasle amurrioarraren 
iritziz: “Izaki sozialak gara eta 
nahastuta egon behar dugu, 
elkar ukituz, gainera”. Haurren 
etapetan baino, gazteen 
zikloetan nabari da hutsune 
hori gehien bat.

Ane Etxaberentzat, giza 
eta baliabide ekonomiko 
gehiago behar dira: “Langile 
gehiago, aholkulariak irakasle, 
ikasle zein familientzat; 
for m a k u nt za  esk a int za 
zabaltzea, ikastetxeetan frogak 
egiteko aukerak bermatzea... 
Curriculuma albo batera utzi 
eta benetan garrantzitsuak 
diren gauzetan lan egiteko 
aukera”.  Protokolo berriak, 
bien bitartean, unean une, 
osasun eta pandemiaren 
bilakaeraren arabera, burbuilak 
gisa azaldu eta desagertzen 
dira. Horregatik, irakasle zein 
guraso den aldetik, Lujanbiok 
badu zer esana: “Arauak denok 
mantendu beharko genituzke, 
eta azken aldian gure sektorean 
bakarrik mantentzen direla 
dirudi. Umeentzat ez da zilegi”.

Erreportajea

COVID-19aren aurkako protokolo berriak estreinatu dira eskualdeko ikasgeletan.  Aresketa Ikastola

 “Arauak 
denok 
mantendu 
beharko 
genituzke, eta 
azken aldian 
gure sektorean 
bakarrik 
mantentzen 
direla dirudi”

 “Ez zaio 
inolako 
garrantzirik 
ematen 
ongizate 
mental zein 
emozionalari”

 
“Hezkuntzaren 
alderdirik 
inpertsona- 
lenaren 
aurrean gaude 
gaur egun”
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Laudio Ikastola

Izan zirelako gara, 
garelako izango dira
Laudio Ikastolak mende erdi beteko du aurtengo ikasturtean. Bere 
garaian ikasle izandakoak, Ikastolako guraso dira orain. 

50 urte igaro dira Laudio 
Ikastolak lehen promozioari 
ateak zabaldu zizkionetik. 
Geroztik, ehunka ikasle igaro 
dira bertatik, Haur Hezkuntzatik 
Batxilergora arteko eskolatzea 
bertan garatuz. Hain zuzen 
ere, ikastetxe berdinean 18 urte 
arteko eskolatze integral bat 
jasotzeko aukera nabarmendu 
dute Miren Urquijok eta Arkaitz 
Gastakak, Ikastolako Haur 
Hezkuntzako ikasle batzuen 
gurasoek: “Argi izan genuen 
lehenengo momentutik. Beste 
eskoletan ez dago aukera 18 
urte arte egoteko eta horrek ere 
garrantzia zeukan guretzako”.

Irantzu Albinarratek eta 
Urko Belaskok ere seme-alabak 
Ikastolako Haur Hezkuntzan 
matrikulatzearen alde egin 
dute. Ikasle ohiak dira biak, eta 
hasieratik izan dute argi erabakia: 
“Guretzat oso garrantzitsua 
zen euskara eta euskal kultura 
sustatu eta bermatzen zuen 
ikastetxe batean heztea umeak 

eta baita hezkuntza eredu 
aurrerakoi bat bultzatzen 
duena ere, hainbat baloreetan 
oinarritutakoa hain zuzen ere: 
berdintasuna, elkartasuna, 
elkarlana...”. 

 Eneritz Ibarretxek eta 
Jabi Fernandezek ere antzeko 
irizpidea baliatu dute erabakia 
hartzerako orduan: "Ikastola 
aukeratzean oinarri kulturala, 
hizkuntza, nortasuna eta 
baloreak lehenetsi ditugu".

Hiru familiek pedagogia 
ber r i t za i leen ga r ra nt z i a 
nabarmendu dute, hala nola: 
umeen mugimendu askea, espazio 
berriak, basoa... 50 urte hauetan 
Ikastola ez da geldirik egon 
eta etengabeko berrikuntzan 
murgildu da. Horretarako, 
irakasleen formakuntza eta 
azpiegitura egokien beharra 
ezinbestekoa dela azpimarratu 
du Miren Urquijo guraso eta 
fisioterapeutak, eta Ikastolak 
hori guztia bermatzen duela uste 
du. Berrikuntza pedagogikoekin 

jarraituz espazio naturalen 
garrantzia aipatu du Irantzu 
Albinarratek. Horren adibide dira 
Haur Hezkuntzako ikasleentzat 
atondutako baratza eta basoa 
espazioak non naturarekin 
h a r r e m a n d u z  i k a s k e t a 
prozesuan aurrera egiten duten 
haurrek.

L a u d i o  I k a s t o l a  5 0 . 
urtebetetzeko ospakizunen 
antolakuntzan dabil buru-
belarr i. Ikasle ohiak eta 
etorkizuneko ikasleak izango dira 
ospakizuneko protagonistak. 
Irantzu Albinarrate eta Urko 
Belasko ikasle ziren Ikastolak 25 
urte bete zituenean eta, aurten, 
guraso bezala biziko dute 50. 
urteurrena, Miren Urquijok 
eta Arkaitz Gastakak bezala. 
Asko dira urte luzez pilatutako 
oroitzapenak: Aratusteetako 
moz or roa k ,  G ab onet a ko 
dantzaldiak, Olentzero eta 
Mari Domingiren etorrera, 
ikasbidairako dirua biltzeko 
egindako lanak...

Laudio Ikastolako ikasle ohiak guraso dira orain, eta euren seme-alabak euren eskola berean matrikulatzea erabaki dute.  

Jostailukoop 
kooperatiba sortu 
dute DBHko ikasleek

Laudio Ikastolako DBH 1. 
mailako ikasleek Prozesu 
Tek nolog i koa  l a nt z eko 
helburuarekin Jostailukoop 
kooperatiba sortu dute, 
Ikastolako Haur Hezkuntzako 
h a u r r e n  b e h a r r e t a r a 
egok i t ut a ko  j o s t a i lu a k 
ekoizteko. 

Prozesua Haur Hezkuntzako 
irakasleekin batzartuz hasi 
zuten DBHko ikasleek. Bertan, 
egurrezko tren bat eraikitzeko 
proposamena jaso eta lanari 
ekin zioten.

Prozesu Teknologikoen 
urratsak jarraituz, hasieratik 
bukaera ar te proiek tu 
propioa garatu dute Laudio 
Ikastolako 1. mailako ikasleek. 
Besteak beste, euren diseinu 
propioetatik sortu zituzten 
egurrezko trena  eraikitzeko 
planoak. Behin planoak osatuta, 
egurra lantzera igaro ziren. 

Nabarmentzekoa da hau izan 
zela egurraren lanketarekin 
izandako lehen kontaktua, eta 
zerra elektrikoa eta zulagailua 
nola erabili ikasi zutela.

H a u r  H e z k u n t z a k o 
irakasleen jarraibideei segika, 
haurrentzako beharrezkoak 
ziren segurtasun-neurriak 
errespetatuz eraiki dute trena, 
hala nola: punta borobilduak 
izatea, ondo lixatuta egotea 
ezpalik ez izateko, zurruna 
izatea edota elementu toxikorik 
ez izatea.

Ikasleek oso positiboki 
baloratu dute izandako 
esperientzia, COVID-19a dela 
eta jostailuen entregan parte 
hartzerik izan ez duten arren: 
“Teknologia gelan egurra 
lantzea asko gustatu zaigu, 
eta haurrak gure lanarekin 
jolasten ibiltzea oso polita izan 
da”.

Teknologia gelan egin dituzte ikasleek haurrentzako jostailuak.

Haur Hezkuntzako haurren eskuetan amaitu dute DBHko ikasleek eginiko jostailuak.
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Amaurre, mundura ateratzeko atea

Urteak daramatza Amaurre 
ikastetxeak ikasleak gaur egungo 
munduaren eta gizartearen 
beharrizanetarako prestatzen. 
Zentzu horretan, eleaniztasuna 
ezinbesteko tresna dute eta 
horretan sakontzeko hezkuntza 
proiektu integrala garatu dute.

Gaur egun, ingeleseko 6 
eskola ematen dituzte astean 3 
urtetik aurrera, baita irakasgai 
bat Lehen Hezkuntzan eta 
proiektuak DBHko musikako 
eta baloreetako irakasgaietan 
ere. Ingelesa ikastea funtsezkoa 
da ikasleen prestakuntzarako, 
ez bakarrik euren etorkizun 
profesional edo akademikorako, 
baita ikuspuntu pertsonaletik 
lortzen den ezagutzarako ere. 
Hori bermatzeko, Amaurren 
urratsak egiten ari dira, hainbat 
ardatz jorratuta. 

Erasmus+
Urrats berria eman zuen 

2019an Amaurrek Erasmus+ 
programaren barruan Europako  
lehenengo proiektua lortu 
zuenean.

Amaurrek Maltako, Irlandako 
eta Finlandiako ikastetxeekin 
egin du lankidetza, eta gaur 
egun Europako bi proiektutan 
dago murgilduta. Lehen bidaia 
egiteko aukera izan dute 
ikasleek dagoeneko, Irlandara, 
hain zuzen ere.

Berriki lortutako Erasmus+ 
Akreditazioa aurrerapauso 
handia  da .  Ik astet xea k  
nazioartekotzeko proiektu 
estrategiko bat aurkeztu du 
eta, horren bidez, 7 urteko 
finantzaketa iraunkorra lortu 
ahal izango da irakasleen 
eta ikasleen nazioarteko 
mugikortasuna sustatzeko. 
Azpimarratu beharra dago 
akreditazio horr i esker, 
ikastetxeko ikasle eta irakasle 
guztiek parte hartu ahal 
dutela eta Europako beste 
herrialdeetara bidaiatu ahalko 
dutela dohainik, programa 
hau %100ean baitago diruz 
lagunduta.

Cambridgeko azterketak
Amaurren, Lehen Hezkun-

Eleaniztasuna eta ikasleen hizkuntza eta komunikazio gaitasuna lortzeko  ingelesa hezkuntza proiektuan ezarri du Amurrioko Amaurre Ikastetxeak. 
Gainera, Erasmus+ programari esker Europako beste herrialde batzuetako ikastetxeekin lankidetzan proiektu komunak garatu dituzte.

Atzerrira doan bidaiatzeko aukera izango dute Amaurre Ikastetxeko ikasleek, Eramus+ programari esker.

Amaurre Ikastetxea

tzatik hasita prestatzen dituzte 
ikasleak azterketetarako. Horrez 
gain, ikastetxe aztertzaile 
ofiziala da Amurrioko hezkuntza 
zentroa. Beraz, azterketak 
eskolan bertan egin ahal dituzte. 
Gainera, deialdiak irekiak dira. 
Hau da, Amaurreko ikasleek ez 

ezik, Cambridgeko titulu ofizial 
bat lortu nahi duen edonork egin 
ditzake azterketak ikastetxean. 

Kids&Us metodoa
I n g e l e s a  b u l t z a t z e k o 

asmoarekin, Amaurren eskolaz 
kanpo jarduerak eskaintzen 

ditugu Kids&Us-ekin, 0 urtetik 
aurrera .  K ids&amp;Us-ek 
murgiltze ludikoko metodologia 
propioa du, eta askotariko 
jarduerak eskaintzen ditu, 
txikienentzat nahiz Cambridge-
ko maila aurreratuko azterketak 
egin behar dituztenentzat.
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Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak iragan urtarrilaren 17an 
(astelehena) abiatu zuen Euskal 
Autonomia Erkidegoko ikastetxe 
publiko eta itunpekoetan 2022-
2023 ikasturterako Haur-
Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan 
eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzan aurrematrikulatzeko 
epea. Egutegi komuna da EAEko 
ikastetxe guztietarako, eta 
matrikulazio epea urtarrilaren 
28ra arte egongo da zabalik.

Behin epe hori agortuta, 
martxoaren 8tik 15era bitarte 
argitaratuko dituzte behin 
behineko zer rendak ,  et a 
erreklamazioak egiteko epea 
martxoaren 15era arte luzatuko 

da. Behin betiko zerrendak 
martxoaren 22an eta apirilaren 
22a bitarte argitaratuko dira, 
hauei errekurtsoa aurkezteko 
epea apirilaren 22ra arte luzatuko 
delarik. Itxarote zerrenden 
iraunaldia irailaren 16an agortuko 
da. Ohikoan bezala bi bide 
egongo dira eskabidea egiteko: 
Internet bidez urtarrilaren 
28ko gauerdira arte, edo aurrez 
aurre aukeratutako lehenengo 
ikastetxean, bertako idazkaritza 
ordutegiaren barruan. Eskatzaile 
bakoitzak gehienez 12 aukera 
egin ahalko ditu, lehentasunaren 
araberako hurrenkeran, eta 
horrekin batera hizkuntza eredua 
hautatu beharko du.

Matrikulazio
epea zabaldu 
dute
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak urtarrilaren 28ra arte 
luzatuko du Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan aurrematrikulatzeko 
epea. Aiaraldean ikastetxe publiko zein itunpekoen 
eskaintza zabala dago ikasleen eskura.

Artikulua

Urtarrilaren 28ra arte egongo da aurrematrikulazioa egiteko epea.  Kronika
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Aresketa Ikastola

Zein da hezkuntzaren gakoa 
haurtzaroan, Esther?

Haur t zaroa oso gara i 
sentikorra da, asko zaindu 
beharrekoa, haurra bere 
prozesuaren erdigunean dago 
eta. Hezkuntza gaur egun ez da, 
batez ere adin hauetan, haurrari 
gauzak irakastea, haurrak bere 
kabuz ikasiko baitu inguruko 
baldintzak egokiak baldin badira. 

Helduon papera baldintza 
horiek zaintzea da, lehenengo 
eta behin, ziurtasuna emanez. 
Helduarekin harreman ziurra 
izan behar du haurrak, ziur 
sentitu ezean nekez egingo 
duelako aurrera.

Beste baldintza garrantzitsu 
bat testuingurua aberatsa 
eta kitzikagarria izatea da. 
Haurrek jolasten ikasten dute, 
eta horregatik beraien interes 
ezberdinak est imulatzen 
dituzten adin bakoitzerako 
materialak eskaintzen dizkiegu. 
Ziurtasuna eta testuinguru 
aberatsa duen haurrak modu 
autonomoan ikasiko du.

Nola lantzen duzue ikaslearen 
autonomia ikastolan, Zuriñe?

Autonomia ez da gauzak 
bakarrik egitea soilik. Besteekin 
zein helduekin egotean iniziatiba 
izatea ere funtzionamendu 
autonomoaren adierazle da. 
Ikastolan espazio zabalak, 
irekiak eta ondo bereiztuak 
ditugu. Gune hauen antolaketa 
dinamikoa izaten da, behar 
zein desio ezberdinak asetzeko 
(esperimentazioa, 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 autonomoki funtzionatzeko 
ezinbestekoa da.

ARESKETA IKASTOLAKO HEZKUNTZA EREDUAZ HAUSNARTU DUTE FATIMA REDONDOK (HH 2 URTEKO 
HEZITZAILEA), ZURIÑE  GARCIAK (HH 2 URTEKO KOORDINATZAILEA ETA HEZITZAILEA), SORAYA ALONSOK (HH 
2 URTEKO HEZITZAILEA), ESTHER AZKARRAGAK (HHKO ERREFERENTE PEDAGOGIKOA) ETA KOLDO GILSANZEK 
(ORIENTATZAILEA ETA PSIKOMOTRIZISTA), MAHAI BERAREN BUELTAN ESERITA. 

Soraya, zergatik da hain 
garrantzitsua haurraren 
garapen prozesuan egokitzapen 
garaia?

Esan bezala, haurra ziur 
sentitzea funtsezkoa da bere 
ondorengo garapenerako.

Eta seguru sentitzeko, prozesu 
honetan ere, bere erritmoa 
errespetatzea ezinbestekoa 
izango da. Egokitzapen prozesua 
baino, binkulazio prozesua dela 
esan genezake. Haurra badator 
berarentzat atxikimendu figura 
den guraso edo zaintzaile batez 
lagunduta.

Pertsona hori presente 
dagoela, haurrak lehenengo 
esplorazioak egiten ditu, 
test u ing ur ua ezag ut zen 
du eta erreferentziazko 
figura batekin binkulatzen 
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. 

Eta nola lantzen duzue hori 
Aresketa Ikastolan, Fatima?

Iraileko hiru aste luze hartzen 
dugu prozesu horri kontuz 
eta mimoz ekiteko. Jakin 
badakigu seme-alabei hiru 
astez laguntzeko familientzat 
ahalegin handia dela, baina gure 
lehentasuna haurraren erritmoa 
errespetatzea da.

Helburua ez da soilik egokitzea, 
baizik eta haztea. Hau da, 
egoeraz jabetzea, bere emozioez 
konturatzea eta errekurtsoak 
akt ibatzea amarengandik 
banatzea lantzeko.

Koldo, zein izango litzateke 
Aresketa Ikastolaren identitate 
marka?

 Gure lanaren zutabe nagusia 
talde lana da. Erabakirik 
garrantzitsuenak beti talde 
hausnarketa egin eta gero 
hartu ohi dira. Oinarrizko 
prestakuntzak taldean jasotzen 

ditugu, eguneroko jarduketaren 
ebaluazioa denon artean egiten 
dugu eta haurren jarraipenean 
ere, zalantzak ditugunean, 
taldeka lantzen ditugu. Argi 
dugu inork ez dakiela denok 
elkarrekin bezain beste.

Horretaz aparte, kanpoko 
errealitatearekin ere kontrastea 
egiten dugu gure praktika 
hobetu aldera. Esate baterako, 
beste ikastoleekin ditugun 
mintegietan eta bisitetan 
esperientziak partekatu eta 
marko komuna aberastu egiten 
dugu.

Talde lana aipatuta, ezin 
ahaztu familiekin egiten den 
talde lana. Funtsezkoa da 
ikastola eta familiaren arteko 
harreman jariokorra izatea, 
hau ezinbesteko baldintza baita 
haurrek ikastolan ikasi ahal 
izateko.

Irakasle talde egonkorra 
izateak asko lagundu egiten 
digu ildoa markatu eta gure 
lanari jarraipen bat eman ahal 
izateko. 

Talde lana: zirraraz beteriko
bidaia honen gidaria



11HEZKUNTZA ESKAINTZA AIARALDEAN #154 2022ko urtarrilaren 19a

Artikulua

" H e z k u n t z a  S a i l a r e n 
programa da Irale, Euskal 
Aut onom i a  E rk ide goko 
un iber t s it atez k anpoko 
ikastetxeetan diharduten 
irakasleak   eta   Heziketa  Berezi-
ko langileak euskalduntzea, 
a l fabetatzea edo haien 
euskara-maila osatzea eta 
sendotzea helburu duena". 
Horiek dira Irale programa 
edo zerbitzuaren helburuak, 
egitasmoaren webgunearen 
a r a b e r a .  P a n d e m i a r e n 
goranzko joeraren aurrean, 
baina, zerbitzu hori etetea 
erabaki du Eusko Jaurlaritzak 
behin-behinean. Erabakiaren 
berri izan bezain pronto 
egin zuten protesta IRALEko 
irakasleek. 

E u s k a r a  i n d a r t z e k o 
programan parte hartzera 
zihoan Gorett i  Eskalza 
l aud ioa r r a  ere ,  b e st e 
h a i n b a t  i r a k a s l e r e k i n 
batera. Urtarrilaren 10ean 
hasi zen eskolekin, baina 
herenegun jakinarazi zieten 
Lakuak hartutako erabakia. 
"Aurkezpenaren ondotik, 
asteartean izan genuen 
lehenbiziko k lasea, eta  
asteazkenean 13:00ak aldera 
esan ziguten Lakuak bertan 
behera utzi duela programa, 
hilaren 28 arte behintzat". Bien 
bitartean, "erreferentziazko 
zentroetara" bideratu dituzte 
trebakuntzaren hartzaileak. 
"COVID-19ak erag indako 

pandemiaren ondorioz, baja 
kopuru handiegia dagoelako 
eten dute", azaldu du. Funtsean, 
"pandemiak gora egin duelako 
bertan behera utzi dute euskara 
ikasteko eta indartzeko IRALE 
irakasleen programa".

Ondor ioz ,  eusk araren 
normalizazioa eta erabilera 
indar tzeko trebakuntza 
aukera gabe geratu dira 260 
irakasle inguru, behintzat, 
E s k a l z a r e n  h i t z e t a n . 
Ondorioak, baina, eskoletatik 
harago doaz: "Berez, lehen 
eta bigarren hiruhilekoetan 
soilik eskaintzen da aukera. 
Zer gertatuko da programa 
horretarako kontratatutako 
irakasleekin?". 

Katea ez da hor bukatzen. Izan 
ere, Iralen izena emanda dauden 
irakasleak ordezkatzeko beste 
horrenbeste hezitzaile daude 
uneotan ikas zentroetan. 
"Gure ordezkoak mantendu 
egingo dituzte, eskoletako 
baja edo ordezkapenak egin 
ahal izateko", adierazi du 
laudioarrak.

Arrazoiak
“Pandemiaren egungo egoera 

eta ordezkapenak betetzeko be-
harra kontuan hartuta” ebatzi 
du Hezkuntza Saileko Langileen 
Zuzendaritzak zerbitzua bertan 
behera uztea, “ikastaroak berriz 
hasteari buruzko informaziorik 
ematen ez bada, klaseek etenda 
jarraitzen dutela ulertuko da. Ira-

“Bertan behera utzi dute euskara 
ikasteko eta indartzeko Irale irakasleen 
programa, pandemiaren eraginez”
Behin-behinean eten egin du Hezkuntza Sailak irakasleen euskarazko trebakuntza zerbitzua (Irale). Goretti Eskalza irakasle laudioarra da 
zerbitzuaren erabiltzaileetako bat. Hizkuntza indartzeko eskubidearen galeraz mintzatu da.

Iraleren Eibarko irakastegia, artxibo irudi batean.  Irale

leko ohiko klaseak hasiko lirate-
ke urtarrilaren 31n, egoerak ho-
bera egingo balu, baldin eta eu-
ren lanpostuan ordezkotza ber-
matzen bada”.

Euskararen trebakuntzan sa-
kontzeko programan parte hart-
zeko kontratatutako ordezkoek, 
aldiz, lanean jarraituko dute: 
“Horrela, zentro batzuen egoera 
arinduko da, ordezkapenen es-
taldurak beste batzuetan egin 
ahal izateko”.

Eusko Jaurlaritzak eskerrak 

eman dizkie Iraleko erabiltzai-
leei bidalitako jakinarazpenean, 
“irakaskuntzan zein ikaskunt-
zan garapen profesionalerako 
euskararen hobekuntzari eta di-
daktikari emandako garrantzia-
gatik. Egoerak ezohiko erabakia 
hartzera behartu gaitu. Denok 
batera egingo diogu aurre”. Neu-
rria eta erabakia aldatu ezean, 
ordea, euskara da hezkuntzan 
(eta horrenbestez) belaunaldi 
berrien heziketan aurrera egin-
go ez duena.

Talde lana: zirraraz beteriko
bidaia honen gidaria

“Pandemiaren 
egoera eta 
ordezkapenak 
betetzeko 
beharra 
kontuan 
hartuta” hartu 
dute erabakia
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Artikulua

Etorri berriak euskarara 
nola hurbildu? Nola lagundu 
euskara ikasteko prozesuan? 
Hori da Laudioko Udalak, 
udalerr iko ikastetxeekin 
elkarlanean, 2019an abiatutako 
p r o g r a m a r e n  e r r o n k a 
nagusia. Laudio Institutuko, 
La Milagrosa ikastetxeko eta 
Laudio Ikastolako DBHko 
ikasleek parte hartzen dute, 
honezkero bere hirugarren 
edizioan sartuta dagoen 
programan.

Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzan eskolatutako 
gazte migrante askok aurkitzen 
duten errealitatea da ikastetxe 
berri batean hasi eta beren 
buruak euskarazko murgiltze 
eredu baten barruan aurkitzea. 
Bizitoki berri bat, ikastetxe 
berri bat eta hizkuntza berri 
bat, zerotik hasteko abiapuntu 
hirukoitza.

Harrera oso bat euskaraz
Egitasmoaren helburua 

ez da soilik gazte etorri 
berriek euskara maila jakin 
bat eskuratzea, baizik eta 
euskaratik eta euskaraz 
Laudiora ongi etorria ematea. 
Euskara euren bizitoki berria 
ezagutzeko tresna bilakatu 
eta adin bertsuko beste gazte 
batzuekin harremantzeko 
bidea izatea.

Horretarako aisialdia du 
ardatz programak, euskaraz 
disfrutatzeko espazio atsegin 
bat eraikiz. Astean egun batez 
elkartzen dira programan 
parte hartzen duten gazteak, 
eta asanbladan adosten 
dituzte egingo dituzten 
ekintza desberdinak, non beti 
ere euskarak protagonismo 
berezia izango duen. 10-
15 lagun elkartzen dira, eta 
Laudio Institutko azpiegitura 
erabiltzen dute horretarako, 
baina jarduera asko ikastetxean 
egiten badituzte ere, beste 
ekintza batzuk herr ian 
garatzen dituzte. Izan ere, 
herria ezagutzea eta bertan 

Laudioko gazte 
etorriberrientzako harrera, 
euskaratik eta euskaraz
Laudioko Udalak Laudio Institutuko, La Milagrosa ikastetxeko eta Laudio Ikastolako DBHko ikasle etorriberrientzako euskara ahozkotasunetik 
eta entzumenetik lantzeko programa abiatu zuen 2019an. Aisialdia ardatz, gazteei Laudiora ongi etorria euskaraz eta euskaratik egitea du 
helburu, dagoeneko bere hirugarren ikasturtean murgilduta dagoen programak.

murgiltzea programaren beste 
helburuetako bat da.

Lotsak alboratuz
Euskara ikasteko eskolak dira 

Laudioko Udalak abiatutako 
programa honetako saioak, 
baina hizkuntza zuzentasunak 
ez du aparteko garrantziarik, 
ez idazmena edo gramatika 
lantzea bertan. Ahoskotasuna 
eta entzumena lantzea dira 
helburu nagusiak, gazte etorri 
berriak euskara entzun eta 
erabiltzera ohitzeko. 

Horretarako, orotariko 
jarduerak antolatzen dituzte: 
hiztegia ezagutzeko jolasak, 
euskarazko telesailak ikustea... 
Baina, euskara bide, zeharka 
ere lantzen dute hizkuntza eta 
hiztegia bestelako ekintzetan 
ere: sukaldaritza tailerra, 
graff iti tai lerra, mahai-
jokoetan aritzea...

Laudioko kaleetara ere atera 
izan dira gazteak, besteak 
beste, auzokideei euskararen 
eta honen erabi leraren 
inguruko galderak egitera, 
edota herriko dendetan 

Euskara 
harremantzeko 
tresna 
erabilgarria 
dela 
aldarrikatu 
nahi dute 
gazte 
etorriberriekin 
egindako 
saioetan

euskara erabiliz tailerretarako 
beharrezkoa duten materiala 
erostera.

Funtsean, eskola orduetatik 
kanpo euskara harremantzeko 
tresna erabilgarria dela 
mahaigaineratu nahi dute 
gazte etorri berriekin egindako 
saioetan.

Elkarrengandik ikasiz
Jatorr i anitzeko DBH 

mailako ikasleak elkartzen 

ditu programak astero astero 
Laudioko Institutuko atarian: 
Algeria, Sahara, Maroko, 
Paraguay, Peru, Brasi l , 
Andaluzia... Euskara, Laudio 
eta Euskal Herria ezagutzeko 
tresna ez ezik, elkarrengandik 
ikasteko espazioa ere 
badira asteroko saioak; 
kulturartekotasuna ardatz, 
herrialde desberdinetako 
ohiturak, errealitate politikoa 
edota hizkuntzak ezagutzeko.

Aisialdia ardatz, gazteei Laudiora ongi etorria euskaraz eta euskaratik egitea du helburu egitasmoak.


