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HUR GOROSTIAGA
Seaskako zuzendaria da Gorostiaga, 2008az geroztik. Goraka
doa haurren kopurua Iparraldeko ikastoletan, eta horrexek
berak ekarri du, Gorostiagaren arabera, ikastolan Frantziako
Estatuaren jomugan jarri izana. Ikastolek, haatik, euren atea
jotzen duten ikasle guztiak hartuko dituzte, berau baita haurrak
euskalduntzeko toki bakarra Iparraldean. 
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Euskarazko irakaskuntza, berriro ere, jopuntuan

1.652 euskal herritar zelatatu di-
tu Guardia Zibilak. 1.652 irakasle.

Euskarazko irakasle izate hutsa-
gatik.

Jarraipen zehatza egin diete Na-
farroa iparraldeko 28 ikastetxetako
irakasleei: zein sindikatuko kide di-
ren, legez kanpo utzitako zerrende-
tan ageri ote diren, senideren bat
preso ote dute, kartzelara bisitan jo-
aten ote diren... eta horietako bat
betez gero, etazale  direla ondorioz-
tatu dute.

Larria da irakaste hutsagatik ja-
rraitzea, espiatzea. Eta larria akusa-
zioa. Baina are larriago izan daiteke:
neurriak hartuko dituztela iragarri
baitute Jose Iribas Nafarroako Hez-
kuntza Kontseilariak eta Jorge Fer-
nandez Diez Espainiako Barne mi-
nistroak, “zerrenda beltzetan” dau-
den irakasleen aurka.

Euskarazko hezkuntza, berriro
ere, jopuntuan dago Nafarroan.
Euskarararen alde Nafarroan egin
den eta egiten ari den lanaren aurka-
ko erasoa da. Larria. Haurren esku-
bideak aintzakotzat hartzen dituen
hezkuntza parte hartzailearen aur-
kako erasoa da. Euskal Herriko ira-

karazko hezkuntzaren aurkako bi-
dea urratu zuen; UPN eta CDNren
gobernu akordioa hautsirik, Alber-
to Catalan Hezkuntza kontseilari
berriak ere Nievasen bidetik jarraitu
zuen, orduan “Nafarroaren erreali-
tate ezberdindua” aitortzen ez zuten
euskal argitaletxeak diru laguntza-
rik gabe utzi zituen.  Gero, ingelesez
ikasteko programak indartzea etorri
da, euskararen aurrerakuntza etete-
ko estrategia gisa, eta halaxe onartu
du Yolanda Barcinak, azkenean. Ez
da ez berria, frankismo garaiak go-
gorarazi dituzte Guardia Zibilak,  Iri-
basek eta Fernandez Diazek.

Eta ez da Nafarroan soilik gerta-
tu. Ipar Euskal Herrian ere, euska-
razko irakaskuntza gora doanean,
Frantziako Estatuak jopuntuan jarri
ditu ikastolak. Halaxe adierazi du
Hur Gorostiagak, barneko elkarriz-
ketan.

Ondo ari garenaren seinale izan
daiteke. Ondo euskalduntzen, eus-
kalgintzan eta irakaskuntzan. Baina
larria da egoera. Larria erasoa. Eta 
are larriagoa izan daiteke, hezkun-
tzak arduratzen gaituen euskal he-
rritar guztiok, aurre egin ezean.

kasle guztion aurkako erasoa.
Irakasleak zelatatzea gutxi balitz

bezala, ikasmateriala ikertu dute. 
Eta mehatxu egin du Iribasek: “Le-
gea legea da, eta betearazi egingo
dut”. Eskutan arma arriskutsuak
 zituen agerraldiko unean: Euskal
Herriko mapak erakusten zituzten 
ikasmaterialak. Espainiako Konsti-
tuzioak dioena betearaziko duela 
agindu zuen. “Nafarroaren erreali-
tate ezberdindua” errespetaraziko
duela. D ereduko lau irakasletik ba-
tek hezkuntza “doktrinatzeko” as-
moz erabiltzen omen duela-eta. Es-
painiako Barne Ministroak babestu
zuen Iribas: «Eskoletan gorrotoa
sustatzearen aurka jardungo du go-
bernuak». 

D ereduaren aurkako kanpaina
garbia da. Nafarroako Gobernuak,
Guardia Zibilak eta Espainiako Bar-
ne Ministeritzak orkestratua. Aurre-
matrikulazioaren bezperetan piztu
da zalaparta. Ezin dute besterik egin
euskaraz ikasteko hautua zailtzeko,
euskarazko irakaskuntza despresti-
giatzea baino.

Ez da berria, Carlos Perez Nievas
CDNekoa kontseilari zela ere eus-

Larria da irakasleak zelatatzea,
larria akusazioa, eta are larriagoa
izan daiteke egoera, hezkuntzak
arduratzen gaituen euskal herritar
guztiok aurre egin ezean.
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Zentroek langileekin duten zorra
tarteko eta lan itunik gabe daudelako
bi eguneko lan uztea egin zuten Kris-
tau Eskolako eta IZEAko langileek 
abendu hasieran. Uztailetik aurrera
lehengo lan hitzarmena ez dago inda-
rrean, eta erreferentzia gisara estatu-
koa hartzea egozten diete langile eta
sindikatuek patronalei. 

Sektoreko sindikatu guztiak 
–ELA, LAB, EILAS, CCOO eta UGT—
bat eginda daude protesta horietan.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak 
emandako sententziaren arabera, ez
da egokia patronalek Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako langileei, lan itunik
ezean, Espainiako Estatukoa ezar-
tzea. Era berean, auzitegiak ez ditu
ontzat ematen 2010etik langileen sol-
datetan egin diren murrizketak ere
(murrizketa horien ondorioz dauka
orain 18 milioi euroko zorra Kristau
Eskolak). Auzitegiaren epaiari hele-
gitea jarri zion ordea Kristau Eskolak.

Langileekin duen gatazka kon-
pontze aldera, soldatetan igoera bat
egiteko prest azaldu zen Kristau Es-
kola —% 0,7—, eta, halaber, 2010etik
pilatzen ari den zorra —18 milioi eu-
ro— onartu, eta sasoi ekonomiko ho-
beak datozenean hori ordaintzeko
bidea egiteko. Sindikatuek proposa-
men hori onartzen eta izenpetzen ba-
dute langileen aldeko epaiaren aurka
jarritako helegitea kenduko duela
hitz eman du. 

Agindu judizialik gabe Nafarroa-
ko D ereduko 1.600 irakasletik gora
zelatatu izana salatzeko nahiz Nafa-
rroako nahiz Madrilgo Gobernuak 
irakasle horien kontrako neurriak az-
tertzen ari direla denuntziatzeko, eta
D eredua defendatzeko hainbat ekin-
tza ari dira egiten Nafarroako irakasle,
eragile eta herritarrak, hala nola, ma-
nifestazioak, kontzentrazioak, sina-
dura bilketak eta bestelako protestak.
Horren adibide da abenduaren 18an
Iruñean egin zen manifestazio jende-
tsua. D ereduaren eta euskararen
kontrako kanpaina egiten ari direla
leporatuta, Yolanda Barcina Nafarro-
ako presidentearen eta Jose Iribas
Hezkuntza kontseilariaren dimisioa
eskatu zuten 15.000 herritar inguruk.

Sindikatuetako ordezkarien ara-
bera, egoera trakesten ari da eta hez-
kuntzako langileengan izua ari da
gailentzen. Irakasleak arduratuta
daude, ez dakitelako zelatatuak izan
diren edo ez, eta hedabieetan ematen
ari zaien trataerarengatik. Hala ere, ez
dute geldirik geratzeko asmorik eta
agiri bana sartu dute hainbat irakaslek
erregistroan nola, noren aginduz eta
zergatik zelatatu dituzten jakiteko.
Ezjakintasun, desinformazio eta aire-
an dituzten galderei erantzuna topatu
nahi diete. 

Liskarrak azaroan hasi ziren,
Guardia Zibilak Nafarroako D ere-
duan ari diren 1.652 maisu-maistra

Aurrera  darrai Kristau 
Eskoletako tira-birak
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zelatatu eta haietatik 441 “etazaletzat”
jo zituenean. Nafarroako Gobernuak
Guardia Zibilaren jarduna babestu 
egin zuen gainera, eta hainbat neurri
iragarri zituen hezkuntza “helburu
politikoetarako” baliatzen dutenen
aurka. Azkenik, Espainiako Gober-
nua bera ere Nafarroan D ereduan ira-
kasten duten irakasleen kontrako
neurriak aztertzen ari da UPNren la-
guntzarekin. Oraingoz soilik, zehaz-
tu dute “ETA eta bere tentakuluak” 
ikasgeletan barneratzea saihesteko
neurriak aztertzeari ekin diotela.

Ikasmaterialak ere ikerketapean  

Nafarroako D ereduko eskoletan
erabiltzen ari diren materiala ikertzen
ere ari da Nafarroako Gobernua “le-
gea betetzen dutela” ziurtatzeko. Jose
Iribas Nafarroako Hezkuntza kon-
tseilariaren arabera, “legea betetzen
ez duten liburuak” erabiltzen ari ziren
Nafarroako 28 zentrotan. Eskoletan
euren materiala gero eta gehiago era-
biltzen dutela eta guztiak ikertuko di-
tu Gobernuak. Guardia Zibilak D ere-
duko irakasleen aurka egindako
txostenaren ondoren dator iragarpen
hori. Euskal Herriko mapak erabil-
tzea da “legez kanpokotzat” jotzeko
argudioetako bat. Ez da berria Nafa-
rroako Gobernuak eskola-liburuak
jomugan izatea. Aurreko legegintzal-
dian ere zortzi ikasliburu utzi zituen
laguntzarik gabe.

Nafarroako Gobernuak euskararen kontra abian jarria
duen kanpaina salatu eta D eredua defendatu dute
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Euskaraz bizitzeko eta ikasteko
eskubidearen aldeko aldarrikapena
egin zuten ehunka herritarrek Tafa-
llan, Euskararen Legeak Nafarroan 
ezartzen duen zonifikazioarekin bu-
katu, eta, euskararen ofizialtasuna
Nafarroa osoan eskatzeko, “Euskaraz

PISAko azterketan emaitza txuku-
nak lortu dituzte Hego Euskal Herri-
ko ikasleek. Lehenbiziko aldiz PISA-
ko azterketan neurtzen diren hiru 
ikasgaietan —matematika, zientzia 
eta irakurketa— batez bestekoa pasa-
tzea lortu dute. Hala, herrialde aurre-
ratuen batez bestekoaren gainetik
daude Helgoaldeko ikasleak, ikasgai
guztietan. Zientziak izan dira orain ar-
te ahulgune nagusi. Azken urteetan,
ordea, aurrerapauso handia eman
dute gai horretan eta aurten notarik o-
nena ere alor horretan lortu dute. Da-
tu orokorrei begiratuta, irakurketan
ere badute erronka euskal ikastetxe-
ek, batez ere Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan; bi punturengatik pasa bai-
tute batez bestekoa. Zenbaki oroko-
rretatik kanpoko desberdintasunak
zuzendu beharra ere azaleratu du 
ikerketak. Izan ere, froga egin duten 
ikasle batzuetatik besteetara alde
handia dago. 

Nazioarteko datuei erreparatuz 
ikus daiteke Asiako herrialdeak in-
dartu direla, batik bat Hego Korea eta
Japonia. Finlandiak, berriz, golpea ja-
so du. Batez bestekotik gora segitzen
du, baina nabarmen egin du behera. 

Irakurmenari dagokionez, OC-
DEko batez bestekoaren paretsuan 
ibili dira azken urteetan Hegoaldeko
ikasleak. Salto handia eman dute Na-
farroan azken urteetan. 509 puntu lor-
tu dituzte oraingoan, aurreko proban
baino hamabi gehiago. Gorakada 
apalagoa da Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan: lau puntu gehiago aurreko
proban baino; batez bestekotik bi
puntu gorago. Gai honetan hala ere,
matematiketan eta zientzietan baino
nota apalagoak lortu dituzte ikasleek,
500 puntuko langatik behera.

Matematiken arloa da, OCDEko
datuei erreparatuta, batez besteko es-
kasena lortzen den alorra. Hegoalde-
ko ikasleek, ordea, urteak daramatza-

te matematikan oso emaitza onak lor-
tzen. Azken datuetan beherakada na-
bari da Arabako, Bizkaiko eta Gipuz-
koako zenbakietan —505 puntu aur-
ten, aurreko aldian baino bost gutxia-
go—, baina alde esanguratsua dago
batez bestekoarekin konparatuta, ha-
maika puntukoa. Nafarroako datua
 are hobea da: 517 puntu lortu dituzte, 
inoiz baino gehiago. Matematikakoa
da, hain zuzen ere, Nafarroako ikasle-
en nota onena PISA txostenean.

Zientzia gaietan zegoen hutsune-
rik handiena Araba, Bizkaria eta Gi-
puzkoako ikastetxeetan. Egoera ho-
rri buelta eman nahirik Eusko Jaurla-
ritzak zientzia orduak gehitu eta hain-
bat tailer jarri zituen martxan. Eta aha-
leginak eman ditu fruituak. EAEko 
ikasleek zientzian lortu dute notarik
onena orain: 506 puntu. Aurreko az-
terketan baino bederatzi gehiago di-
ra, eta orain hamar urte baino 22
gehiago. Nafarroan berriz, zientzie-
tan ere, datuak altuak dira beste he-
rrialdeekin alderatuta. 514 puntu es-
kuratu dituzte aurtengo proban, au-
rreko aldian baino bost gehiago. 

Bizi eta Ikasi” ekimenak deituta. Hala,
eremu ez-euskalduneko herritarrek
euren hizkuntza eskubideak berma-
tzeko dei egin zioten Nafarroako Go-
bernuari. 

Manifestazioaren deitzaileen esa-
netan, “erabat bidegabea” da Nafa-

Zonifikazioaren aurka protesta egin dute Tafallan

PISAko azterketan OCDEko batezbestekoaren gainetik
daude Hego Euskal Herriko ikasleak

rroako eremu ez-euskaldunean du-
ten egoera, euskaraz ikasi nahi baitu-
te, baina legeak ez baitie aukera hori
ematean. 

Dagoeneko 120 eragileren baino
gehiagoren babesa jaso du aldarrika-
penak eta aurrera begira ere Nafarroa
osoan euskarak dagokion tokia izan
dezan lanean jarraituko dute.
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Urtxintxa Aisialdi Eskolak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara zuzendaritzarekin elkar-
lanean, 3-8 urte inguruko haurrei zuzenduriko telebistako 5 kapitulu prestatu ditu. “Txantxa-
ria Telebista” izenez eman dira ezagutzera Gabonetan zehar, Hamaika telebistaren eta Tokiko
telebisten bidez. Hasi berria den 2014. urtean zehar, berriz, kapitulu berriak sortuko ditu. Ho-
rrez gain, www.txantxariak.com webgunea berria ere sortu dute eta datozen hilabeteetan pix-
kanaka elikatuz eta edukiz osatuz joango dira.

“Txantxaria Telebista” saioaren helburu nagusia da telebistan haur eta familiei zuzendu-
tako euskarazko programazio zabalagoa eskaintzea. Horrez gain, haurren heziketa proze-
suetan jolasak baliabide gisa daukan garrantzia ezagutarazi eta euskarazko jolas eta abes-
tien hedakuntzan eragin nahi dute, baita kaleak gizarteratze gune gisa duen garrantzia eza-
gutzera eman ere. 

Era berean, honako balio hauek sustatu nahi ditu, besteak beste: berdinen eta desberdinen
arteko harremanen oparotasuna, norbanakoari errespetua, egunerokotasunaren plazeraren
bizipena, haur eta helduen arteko arreman ludikoaren aberastasuna, eta epairik gabeko jar-
duerak egitea. 

Egitasmoan, nagusiki, Urtxintxako hezitzaile lan-taldeek hartu dute parte. Ezinbestekoak
izan dira hasieran Isabel Alba Rico (La bola de Cristal, Barrio Sésamo, etab.) gidoilariaren 
ekarpenak. 

hizpide izango da

Txantxariak, euskaraz ekoiztutako telebista-saio 
berria haurrentzat

Biktimintegia izeneko jardunal-
diak egin dituzte biktimen testigan-
tzak ikasgeletara eraman dituen Eus-
ko Jaurlaritzaren “Bakeaz Blai” pro-
gramak bizikidetzan izan dezakeen
eragina aztertzeko. Bertan ateratako
ondorio nagusia hauxe izan da: “ikas-
leek sufrimenduarekiko enpatia sen-
titzea irakaspena dela”. Biktimak ai-
patzean, ETAren biktimez nahiz poli-
ziaren biktimez ari da programa, guz-
tiak joaten baitira eskoletara lekuko-
tasunak ematera. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak 2010ean onartutako Bakerako
Hezkuntza Planaren harira abiatu zu-
ten Bakeaz Blai. Enpatia eta harrera-
rako espazioak eratzea du helburu,
baita eguneroko bizikidetza hobetze-
ko tresnak ematea ere. Programa ho-
rrek biktimen parte hartze aktibo eta
zuzena du, baina programa ez da eu-
ren testigantzetara mugatzen. Lehen
saioa ikasgeletan egiten dute, DBHko
eta Batxilergoko ikasleekin, eta biga-
rrena, “espazio pedagogiko babesle”
batean: bi egun eta erdi igarotzen di-
tuzte Gernikako aterpetxe batean;
bertan egiten dituzten jardueren arte-
an daude biktimen testigantzak. 

Biktimen testigantzak
ikasgeletara eraman
dituen Bakeaz Blai 
programa positiboki
baloratu dute 
sustatzaileek
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Udako Euskal Unibertsitateak
(UEU) irakasleen formaziora
bideratutako zenbait ikastaro
antolatu ditu urtarrilerako eta

otsailerako. Arduino plaka
programatzeko tailerra eskainiko

du Luis Briñasek urtarrilaren
13tik otsailaren 10era bitartean.

Bertan hardware librearen
kontzeptua azalduko da, eta bere

adibiderik argiena erabiltzen
irakatsiko da: Arduino plaka, hain

zuzen. Horrez gain, hardware
librearen inguruan dauden

proiektu nagusiak aurkeztuko
dira: 3D inprimagailuak adibidez.
Bestetik, “Nola sortu irakaslearen
PLEa, irakaskuntzarako ingurune

pertsonalizatua?” izeneko
ikastaroa emango du Amaia

Arroyok otsailaren 3an hasita.
PLE kontzeptuaren atzean zer
ezkutatzen den argituko du
ikastaroan eta irakasleen

jardunean nola aplika daitekeen
azalduko du. 

Irakasleen formaziorako
hainbat ikastaro

Komunitatea Ikaskuntzako Ingu-
runea egitasmoari loturik, Francesco
Tonucci pedagogo italiarra Innobas-
que-k bultzatutako lan-taldearekin
elkartuko da bere ezagutza partekatu
eta La Cittá dei Bambini-ko proposa-
mena ezagutzera emateko. Urtarrila-
ren 30etik otsailaren 2ra bitartean
hainbat saio ireki eta formakuntza 
ikastaro bat egingo dira eragile sozia-
lei, arduradun politikoei eta interesa
duten gainontzeko pertsonei hiri eta
komunitateak egunik egun nola ari
diren aldatzen azaltzeko eta horren
gaineko gogoeta egiteko.

Azken hilabeetan Innobasque-k,
Solasgune-ak, Leioako Udalak, Eus-
ko Jaurlaritzako Hezkuntza Berri-
kuntzako sailak EHUk,  eta Bizkaiko

Francesco Tonucci Euskal Herriko hainbat arduradun
politiko, eragile sozial eta irakaslerekin elkartuko da

Diputazioak osatutako taldea “Labo-
ratorio” bat sortzen jardun da, Tonu-
ccik aldarrikatutako ildoari jarraiki, 
ezagutza eraiki, formazioa lagundu 
eta proiektuak garatzeko. Tonucci-
ren bisitarekin Haurren Hiria Sarea 
egitasmoari hasiera eman nahi zaio.

Eskola Txikietako irakasleekin
Gipuzkoako Eskola Txikien El-

karteak Hezkuntza Sailaren laguntza-
rekin antolatuta, 2014ko urtarrilaren
27an eta 28an, astelehen eta astearte
arratsaldez, Francesco Tonucci peda-
gogo italiarra eskola txikietako ira-
kasleekin elkartuko da, Euskal Herri-
ko egoeratik abiatuta eta bere espe-
rientzia pertsonalean oinarrituz,
prestakuntza saioa emateko. 

Hainbat gai landuko ditu, hala no-
la, heziketarako umeak duen eskubi-
dea, jolasteko umeak duen eskubi-
dea edota eskola konpentsatzailea.
Alor horiek jorratzeko, baina, eskola
txikien errealitatean oinarrituko da:
talde txikitan egiten da lan, adin ez-
berdinetako umeak elkarrekin dau-
de, herrian eta bertako komunitatean
txertatuta egotea, konstruktibismoan
oinarrituz libururik gabe egiten da
lan, etab. Saioa eskola txikietako ira-
kasleei zuzendua izango da, nahiz eta
horiekin aforoa betetzen ez bada,
beste hainbat sektoretara ere ireki de-
zaketen.
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Herrietako kultur ondarea
Ezagutu, maitatu, bizi



G

Mass medien eraginez, gero eta
gehiago dakigu urrutikoari buruz,
baina inguratzen gaituenari 
buruzko transmisioa eten egin da
azken hamarkadetan. Ezagutzen
ez dena, ulertu eta maitatu ezin
denez, berariaz heldu behar zaio
transmisio-lanari. Hainbat herritan
gertuko kultur ondarea jasotzeko
eta ezagutarazteko baliabide 
pedagogikoak sortu dituzte, 
eta helburu berarekin, eskola eta
herriko eragileak inplikatuko
dituen bidea proposatu du 
Iñigo Ramirez de Okariz irakasleak
idatzi duen tesiak.
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Belaunaldiz belaunaldiko trans-
misioaren etenak, globalizazio azka-
rrak eta herritarren  mugikortasunak
nork bere herria garai batean baino
gutxiago ezagutzea ekarri du. Gaine-
ra, ikastetxe askotan irakasleen joan-
etorria handia da, eta zail da tokian to-
kiko ondarea ezagutzea.

Ezagutzen ez dena maitatu ezin
denez, eten hori josteko, tokian toki-
ko kultur ondarea ezagutu eta trans-
mititzeko katebegi gisa, material pe-
dagogikoa sortu dute hainbat herri-
tan, besteak beste, Orereta-Errente-
rian, Arrasaten, Azpeitian eta Ordi-
zian. Dibulgazioa helburu duten hez-
kuntza proiektu horiek hizkuntzaren
eta kulturaren jabekuntza bermatzea
ere badute xede eta gaitasunak lan-
tzeari garrantzia handia ematen diote. 

Aldi berean, Huheziko Iñigo Ra-
mirez de Okariz irakasleak Gertuko
kultura ondarearen transmisioa eta
hezkuntza eragileak Lehen Hezkun-
tzan izeneko doktorego tesia aurkez-
tu berri du. Doktorego tesi horrek ere
Orereta-Errenterian, Arrasaten nahiz
Azpeitian zuten kezkaren antzeko
bati erantzuten dio.  

Perez de Okarizek bere tesian na-
barmentzen duen eran, etxea izan da
historikoki transmisio-gune garran-
tzitsuena, baina dagoeneko hemen
ditugun gizarte aldaketen ondorioz,
kultur transmisio ardura hori eskola-
ren esku gelditu da neurri handi bate-
an. “Aldaketa soziologiko ikaragarria
gertatu da, koiuntura kultural eta poli-
tikoa ikaragarri aldatu da eta mugi-
kortasuna, berriz, handitu”. Egoera
horretan, Ramirez de Okarizek ezin-
besteko ikusten du hezkuntza proze-
sua ingurunearekin lotzea ingurua 
ulertu nahi baudugu, gaur egun alda-
ketak geroz eta bizkorragoak, zabala-
goak eta estrukturalagoak baitira. 

“Une honetan —dio irakasleak—
gehiago dakigu ia-ia kanpokoaz ber-
takoaz baino, mass medien eraginez.
Ikasleak gertukoa ezagutzen ez ba-
du, ezingo du ulertu, ez sentsibilizatu,
ez maitatu. Ezagutzatik maitatzera
doan kate hori, gaur egun, eskolari
dagokio, neurri handi batean”.

Turismo kulturala modan jartze-
ak, alde batetik, eta globalizazioak
berak, bestetik, gure identitatea gal-
tzeko arriskuan utzi izanak, Ramirez
de Okarizen aburuz, “geurea denaz 
eta daukagunaz jabetu, zaindu eta
mundu guztira zabaltzeko” hainbat
 egitasmo abian jartzea ekarri du: “Az-
ken urteetan gizartea bere esparru 
itzetan jasaten ari den aldaketen era-
ginpean dago hezkuntza ere, eskola.
Honen aurrean, noraezaren sentsa-
zioa hautematen da eskoletan, eta
hezkuntzaren inguruko diskurtso be-
rri baten beharra ere hauteman daite-
ke. Eta horren baitan, gertuko kultura
ondarearen transmisioari dagokio-
nez, gure identitate hauskorrean bar-
na osatzen dugun hezkuntza komu-
nitate baten kezka da modu berezi ba-
tean hautematen dena. Horri aurre 
egiteko, erreferente berrien beharre-
an gaude hausnarketa berriak garatu
ahal izateko, estrategia berriak disei-
natu eta horrela etorkizuna hobeto bi-
deratu ahal izateko”.

Irakasleak, zehazki, Debagoiene-
ko hainbat hezkuntza eremu aintzat
hartuta (formala, ez-formala eta infor-
mala), gertuko kultura ondarearen
transmisioa zertan den hauteman du,
eta horrez gain, gertuko kultura onda-
rearen sustapena eta hedapenerako
ezinbesteko den hezkuntza-eremu
 eta eragile guztien elkarrekintza, osa-
garritasuna eta parte-hartzea susta-
tzeko bideak eskaini ditu tesian. Ze-
hazki, Lehen Hezkuntzako 

Kultur ondarea ezagutarazteko 
proposamenak ugaltzen ari dira
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etapan gertuko kultura ondarearen
transmisioan hainbat hezkuntza era-
gileren zeregina ikertu du irakasleak. 

Kultur ondarea, LHko irakaskuntzaren
abiapuntuan

Huheziko irakasleak dio kultura
ondarea erreminta indartsua eta era-
ginkorra izan daitekeela Gizarte
Zientzien irakaskuntza-ikasketa pro-
zesuan. Aldi berean, irakaslearen 
aburuz, ingurunea eta bere baitan
lantzen dituen proposamena ikaslea-
riaren pentsamendu sozial eta kriti-
koa eraikitzeko lagungarri izan liteke,
baita datuak bilatzeko, ordenatu eta
baloratzeko; iragana eta orainaren
 arteko harremana aurkitzeko; alda-
keta eta jarraipen historikoak ulertze-
ko; gertakarien zergatiak eta ondorio-
ak identifikatzeko; ezagutza histori-
ko eta sozialaren ezagutzak euren
 errealitatea ezagutzeko eta erabiltze-
ko; gizartean parte hartu eta kokatze-
ko, eta kultur ondarea baloratzeko.

Kultur ondarea dioenean, irakas-
lea ez da ari XIX. mendean ondareaz
erabiltzen zen ikuspegi mugatutik,
zeinak historiari eta arteari soilik egi-
ten zien erreferentzia. Ondarea erai-
kuntza sozial bat bezala planteatzen
du Ramirez de Okarizek, kontzeptu
dinamiko, aldakor, ireki gisa eta, oi-
nordetzatik jasotako jabetza bezala 
ulertuagatik ere, oinordetza kultura
honen transmisioak ez du derrigorrez
antzinako ondarearen transmisioa
soilik adierazten, dimentsio anitze-
koa baita ondarea: materiala, inmate-
riala (hizkuntza, usadio-ohiturak, si-
nesmenak, toki eta monumentu his-
torikoak...) eta espirituala. Gainera,
ondarea hautaketa bezala plantea-
tzen du irakasleak, hau da, kultura on-

dare zehatz batetik jasotako ondasun
eta balioen bilduma bat dela onartu-
rik, banako nahiz kolektibitate baten
identitatea eraikitzeko faktoretzat
hartzen du. Kultura ondarea inguru-
ne natural eta sozial batean gizakiok
eragindako prozesu baten emaitza
dela onartzen du eta, era berean, hur-
bileko ingurunearen ikasketa abia-
puntu ontzat hartzen du urrutiago
dauden beste testuinguru batzuk era
errealean eta esanguratsuan ulertze-
ko. “Kolektibitate edota komunitate
kultural bateko identitate propioa
 adierazten du ondareak”. 

Gertuko kultura ondarea, beraz,
norberaren identitatea ezagutzen
hasteko eta proiektatzeko baliabide
paregabea da eskolarentzat, Ramirez
de Okarizen aburuz. Identitatea, bai-
na, gizabanakoak era indibidualean
eta kolektiboan bere burua onartzen
duen erreferente multzo bat bezala
 ulertzen du irakasleak: “Izan ere, per-
tsonaren baitan bi identitate mota ga-
ratzen direla ikusten dugu. Alde bate-
tik, gizabanakoarena, era intuitiboan
eta afektiboan lortzen duguna eta gu-
re ingurune hurbilenarekin harrema-
nak egiten lortzen duguna. Bestetik, 
identitate kolektiboa,  nahiz eta bere
osagarriak ere izan, aberasten dena,
adibidez, ikasketen bidez, eskolak 
eman liezaiokeen curriculum trata-
mendu sistematiko eta espezifikoa-
ren bidez”.

Hezkuntza-sistemaren hastapenetako
egitekoa

Hezkuntzak, sistemaren hastape-
netatik, berarekin dakarren egitekoa
izan da kultur ondarearen transmi-
sioa. Irakasleak gogoratzen duen 
eran: “Ideologia liberalak, progresis-

tak zein kontserbadoreak, XIX-XX.
mendeetan zehar saiatu ziren eurek
asmatutako hezkuntza nazionala za-
baltzen osatu berriak ziren Europako
estatu-nazio moderno guztietako lu-
rraldeetan. Horrela, hezkuntza eta
hizkuntza ofiziala izan ziren —mo-
narkia, bandera, himno eta ejertzitoa-
rekin batera— estatu berrien sinbolo-
ak. Baina baita hezkuntza formal eta
arautuaren zabalkuntza, orokortzea
eta homogeneizazioa burutzeko ar-
dura zeukatenak ere.

Eskolaren kudeaketa eta antola-
keta estatuari zegokion jarduera zen.
Alegia ‘estatu-nazio’ izaera horren ba-
besleku eta transmisioa bermatuko
lukeen lehentasunezko erakundea
bihurtu zen hezkuntza-sistema. 

Hezkuntza-sistema curriculumaz
baliatu zen eta baliatzen da gaur egun
ere bere estatu-nazio izaerarekiko
ondo atxikitzen den gizarte-ikuspegi
sozial, ekonomiko eta kulturala trans-
mititzeko”. Ramirez de Okarizek na-
barmentzen du curriculuma ez dela
corpus neutroa: “Curriculumak berak
egitura sozio-ekonomiko eta kultural
bat transmititu nahian, egun tesi kapi-
talistekin bat datorrena, gizarteak be-
rak dituen gatazka askoren isla ere ba-
da, eta ez maila sozialetik soilik begi-
ratuta, baita gu bezalako herrientza-
ko nazio tratamendu ikuspegitik ere.
Horrela, curriculuma identitateen ar-
teko gatazka-gune da, izan ere, ba-
tzuek beraien pentsamendu hege-
monikoa transmititu nahi izaten dute,
identitate nazionala; eta, beste ba-
tzuek, berriz, ideologia horri aurre 
egin nahi diotelako”.  

Sarean lan egiteko premia
Kultur ondarearen transmisioan,
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Iñigo Ramirez de Okarizen tesia

alabaina, ez du eskolak bakarrik egon
behar, Ramirez de Okarizen iritziz, 
eta horixe da, hain zuzen ere, defen-
datu duen tesiaren iparrorratza: “Es-
kolak ez du bakarrik egin behar bi-
dea, baizik eta euren zeregina kultura
(gure kasuan, gertuko kultura onda-
rea) transmititzea eta eraikitzea duten
gertuko erakundeekin elkarlanean
aurkitzen da, nahitaez”. Politikari, he-
zitzaile, museologo eta herritar orok
bultza ditzaketen elkarrekintzek, soi-
lik, eragingo dute herrien ondarearen
kontserbazioan, irakaslearen arabe-
ra, “eta baita hezkuntzaren zerbitzu-
rako benetako erreminta boteretsua
bihurtzen ere”. 

“Zer eskain diezaioket eskolari bere
intereskoa dena?”

Irakaslearen aburuz, eskolak he-
rrietako eragileekin nahiz udalarekin
sarean lan egin dezan ordua iritsi da.
Udal hezkuntza batzordeei egiteko
garrantzitsua aitortzen die ikerlariak,
“Uste dugu udal hezkuntza batzorde-
ak —eta baita udaleko gainontzeko
batzordeek ere— hezkuntza komu-
nitatearen baitan ezinbestean aintzat
hartu behar direla”. Ikerlariaren abu-
ruz, udalek lidertza hartu behar dute
tokian tokiko hezkuntza proiektuan.

Udalaz eta eskolaz gain, bestelako
eragileen artean, berriz, museoek, in-
terpretazio-zentroek, natur eta ingu-
rugiro eskolek, turismo bulegoek du-
ten egitekoa lantzen du bere tesian,
baina oso garrantzitsu jotzen ditu kul-
tura ondarearen transmisiorako  he-
rriko musika-taldeak, dantza taldeak,
bertso eskolak... eta familiak ere. “Ge-
ro eta gehiago atera behar dira hau-
rrak eskoletatik —eta ez soilik noiz-
behinka egiten den irteerara—”.

Ondare-hezkuntzan, hezkuntza
ez-formala eragin handia duen ere-
mua da. Horregatik, irakaslearen ara-
bera, eskolaren eta eremu ez-forma-
laren artean koordinazioa landu
 behar da. Baina tesiak jasotzen due-
nez, eremu ez-formaleko ikasketei
buruz egindako azken ikerketek dio-
tenez,  irakasle gutxi batzuek soilik
programatzen, planifikatzen eta inte-
gratzen dituzte curriculumean esko-
laz kanpoko ekintzak. 

Horren adibide gisa, museoen eta
eskolen arteko harremana aipatzen
du, izan ere, tradizionalki bi erakunde
horien gain egon da gertuko kultura
ondarearen difusioa. Ramirez de 
Okarizen arabera, bi erakunde ho-
rien arteko harremana ez da erraza
 izan ezta osagarria ere. “Europan (Ita-
lia, Erresuma Batua eta Europa ipa-
rraldeko beste hainbatetan —Dani-

marka izan daiteke bat—) duela ha-
markada dezente ezarri dira ondare-
hezkuntzarekin loturiko programak,
eta ohikoa da museoak, gune histori-
koak eta aztarnategi arkeologikoak
zerbait erakargarri eta didaktiko be-
zala aurkeztea, araketa eta ikasketa
asko egiteko aukera emanez”.  

Eskolak ezagutzeko eta ikasteko
beste era batzuk arakatu behar ditue-
la azaldu du tesian Huheziko irakasle-
ak, eta gela edo eskolak kanpoko ira-
kaskuntzara ireki behar direla, baina,
aldi berean, museoek eta interpreta-
tazio zentroek “zer eskain diezaioket
eskolari bere interesekoa dena?” gal-
detu beharko luketeela. “Museok 
ezinbestean behar dute eskolekin el-
karrekintza, museoetan gorde eta ba-
besten diren ondare-ondasunak es-
kolan ematen den transmisioari esker
legitimatzen direlako”.

Iñigo Ramirez de Okariz Telleria, Huheziko irakaslea.
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Orereta-Errenterian eta Arrasaten
lehendabizi, eta orain Azpeitian ari di-
ra egiten tokian tokiko ondare kultu-
rala jaso eta ezagutarazteko lana, hik
hasi-ren aholkularitzarekin. Guztiak
kezka berberetik abiatzen dira: gero
eta globalizatuago dagoen gizarte ho-
netan herri kohesioa bultzatzeko be-
harrezkoa da herria ezagutzea, berta-
ko kultur ondarea balioestea eta
 herritarren arteko eta elkarteen arte-
ko  ezagutza sustatzea. Hezkuntza
proiektu hori unitate didaktiko, gida
pedagogiko eta ibilbide didaktikoak
osatzen dute. Lehen Hezkuntzako
 ikasleei zuzenduriko lan dibulgati-
boa da berez, baina bai Errenterian
 eta baita Arrasaten ere helduentzako
hezkuntzan nahiz euskalduntze-es-
koletan ere erabiltzen dituzte. 

Lehen lana 2008an abiatu zuen

hik hasik, Errenterian. Hango euska-
ra teknikariak izan ziren hik hasira
 etorri zirenak, eta Arantxa Urbe ira-
kasle eta hik hasiko kide oreretarrak
diseinatu eta ondu zuen egitasmoa.
Historiaurretik hasi, Neolitikora, Na-
farroako Erresumara, industrializa-
ziora, 36ko gerrara eta etorkizunean
nahiko luketen herrira arte, historian
barrena  —eta historiografia ofizialak
bazter utzi dituen pasarteak eta per-
tsonaiak berreskuratuz—, euskara
ardatz harturik jaso zuen herriko kul-
tura ondarea Urbek, hiru urteko iker-
keta lanaren eta herriko elkarte eta e-
ragileekin hamaika elkarrizketa egin
ostean. Berdintasun ikuspegiak pisu
handia izan du proiektuan eta Urbek
lan handia egin zuen historiografia
 ofizialak ahaztu dituen emakumeak
berreskuratzeko, hala nola, Mari Zo-

zaiako, sorgin izateagatik kartzelan
hila izan zen herritarra; Joxepa Antoni
Aranberri bertsolaria edota Sara Ca-
rracel Joko paralinpikoetan aritutako
igerilaria nabarmendu zituen. Buruz
ikastea ez eta sormena, irudimena,
kritikotasuna eta hausnarketa bultza-
tzen duen pedagogia eredua jarraitu
du Urbek Oreretako lana egiteko.

Eredu horretatik abiaturik, gauza-
tu dute Arrasateko proiektua eta ari
dira Azpeitian.

Arrasaten denbora zeramaten he-
rriko kultur ondarea transmititzeko
eskolaren egitekoaz hausnartzen.
 “Egun, teknologia berrien bidez, es-
kuragarri dugu mundu osoko infor-
mazioa. Klik batzuk eginez, gai gara
modu birtualean ikusteko urrutiko
munduak, baina, aldi berean, sarri
konturatzen gara gure herria ezagutu

Herriaren berri, modu dibulgatiboan

Sara Alonsoren hitzak ekarriz, Ramirez de Okarizek
kultur ondarearen ikasketekin loturiko hainbat interes-
gune nabarmentzen ditu:

1) Ikasketa esanguratsuen lorpena errazten du. Aurre-
ko nahiz ondorengo ikasketekin lotzeko ezagutza egitu-
ran elementuak jartzen ditu. 

2) Irakaskuntzarako eragile motibagarria da. Errealita-
te hurbiletik abiatzen da, non haurrak eragiten eta eragina
jasotzen duen. Irakasteko metodo aktiboa errazten du.

3) Diziplinartekotasuna eskatu eta laguntzen du. Gi-
zakiarengan eragina duten egoera geografiko, historiko,
ekonomiko, politiko, soziologiko, antropologiko eta kul-
turalak aztertzea baitakar. 

4) Gizarte Zientzietakoak propioak diren prozedurak
eta teknikak erabiltzea errazten du, araketa zientifikoare-

Ingurunea, irakaskuntza-prozesuko abiapuntu eta xede

kin lotutako metodoen ezagutza erraztuz: Hipotesien au-
keraketa eta planteamendua; Tekniken ezagutza eta era-
bilera; Ideiak kontrastatu; Konklusioak atera.

5) Ikaslearen pertsonalitate-eraketa eta garapen inte-
lektuala sustatzen du. 

6) Buru argi eta askeak eratzen laguntzen du. Ikasleak
gai direlako inguratzen dutena eta bere ezagutzarako aur-
kezten zaiena ikasteko. 

7) Inguruarengan ikaslearen jarrera, balio eta konpro-
miso jarrerak sustatzen ditu. Ezagutzen duten errealitate
baten jabe izanik, parte-hartzea areagotzen du. 

8) Jakin-mina; kreatibitatea; pentsamendu kritikoa; 
ikerketarako jarrera; besteenganako irekiera; solidarita-
tea eta kooperazioa sustatzen ditu, eta baita, munduan bi-
zi diren herrialde eta kulturen ezagutza eta ulermena.
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ere ez dugula egiten. Herria ezagu-
tzen egitasmoaren bidez, izan gine-
naz, garenaz eta izango garenaz jabe-
tzeko aukera eman nahi dugu”,  azal-
du du Juanito Barberan Arrasateko
hezkuntza teknikariak. Hasiera bate-
an, LHko 3. mailako ikasleei zuzen-
duriko unitate didaktikoa zuten bu-
ruan, eta zirriborro bat ere egina zeu-
katen herriko historia eta toponimia
jasotzen zuena, baina nahi baino me-
moristikoagoa zen lana.  hik hasi-ren
Herria ezagutzenegitasmoa ikusirik,
eredu horri heldu zioten, eta proiek-
tua 6tik 12 urtera bitarteko haurrei za-

Arrasateko historian barnako bidaia
hau gidatzen dutenak. Biak ala biak
herriko historiako pertsonaia ezagu-
nak dira, Martin Bañez de Artzubiaga
oinaztar batzuek hil zuten 1464an, eta
haren emazte Santxa Otxoa de Ozae-
ta Marzana berriz, heriotza horrek
 eragindako minak hil omen zuen,
 eresi batek dioenez. 

Herriko bi ikastetxeetako irakasle
talde batek parte hartu dute lanketa
 osoan zehar. Udalak gidatu du
proiektua, lehen unitate didaktikoa
bertako Oihana Aranburu zinego-
tziak egin zuen eta gainontzeko bos-
tak Barberanek berak ondu ditu, eta
 ikastetxeetako hezitzaileek euren
 ekarpenak egin dituzte, bai gaiez, bai
ariketen ereduaz,  egokitasunaz... 

Sei unitate didaktikoez eta irakas-
leentzako gida pedagogikoaz gain,
 ibilbide didaktikoa prestatu dute
 Arrasaten. Historiaurrea ezagutzeko
ibilbidea, hiribilduarena, auzoetan
eskolaren kokapenaren araberakoa;
kultura eta kirol instalazioen arabera-
koa; desagerturiko lantegien inguru-
koa eta  herriko historiako pasarteak
ezagutzeko ibilbideak osatu dituzte,
eta herriko web gunean daude ikus-
gai guztiak. 

2010ean bi unitate didaktiko egin
zituzten, 2011n beste bi, eta 2012an
 eta 2013an bana. Ikastetxeetan dago-
eneko erabiltzen ari dira lehen bost
 unitateak, eta ikasturte honetan hasi
berri dira seigarrenarekin. Ikastetxe
bakoitzak erabiltzen du bere hezkun-
tza proiektuaren barruan nola garatu
gaitegi eta ordutegiaren barruan.
 Ikastetxeez gain, herriko eragileei za-
baldu diete materiala. “Herrian ahalik
eta zabalkunde handiena izan dezan
nahi dugu”.

baldu zieten, eta hik hasi-ren aholku-
laritzarekin gauzatu dute lana. 

Arrasateko historiari buruz mate-
rial asko zegoen jasoa, baina modu
pedagogiko eta dibulgatibo batean
lantzeko tresna falta zitzaien. Udale-
ko Hezkuntza Sailaren egitekoa izan
zen, bada, herriaren iraganaz eta orai-
naz dauden liburuak jaso eta hustu-
keta lana egitea, unitateak diseinatu
ahal izateko. “Ikasleengan eta herrita-
rrengan beren herriarekiko interesa
sortzea izan da gure helburuetako
bat”, adierazi du Barberanek. Santxa
eta Martin pertsonaiak dira, izan ere,
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Olatz Aranguren historialariak
dihardu Azpeitiko ondare kulturala
biltzen eta jasotzen unitate didaktiko-
ak osatzeko. Dagoeneko bi unitateko
koaderno bat argitaratua du. 

‘Azpeitia ezagutzen’ lanaren

lehendabiziko bi unitateen

aurkezpena egin duzue. Nolakoa izan

da honaino iristeko prozesua?

Proiektuaren abiapuntua Azpeitia
fundatu zeneko 700. urteurrenean
kokatuko nuke. Aitzakiatzat urteu-
rren hori hartuta, zenbait historialariri
(gehienak NUPeko edo EHUko ira-
kasleak) Azpeitiko historiari buruzko
ikerlanak egiteko eta argitaratzeko
mandatua luzatu zitzaien, Juanra Ma-
dariagaren gidaritzapean.

Lan edo liburu horiek argitaratu
ondoren, Azpeitiko historiaren ingu-
ruko hitzaldi sorta bat ere antolatu
zen. Hala ere, liburu edo lan horiek ez
ote ziren maila jasoegian geratu za-
lantza zabaldu zen pixkana zenbaiten
artean, herriarentzat urrun geratzen
zen jakintza ez ote zen landu. 

Hori guztia du abiapuntu Azpeitia
ezagutzen proiektuak, eta helburu
nagusia Azpeitiko eta inguruetako
ondare aberatsa interesa duen edo-
zein herritarri iritsaraztea da, indar be-
rezia eginez Lehen Hezkuntzan dau-
den ikasleen curriculumean integra-
tzeko proiektuan landutako propo-
samen pedagogikoak. 

Nire lanak hainbat zati izan ditu.
Hasteko, beste herri batzuetan egin

diren antzeko proiektuak begiratzea
izan da abiapuntua. Horretan, lagun-
garri izan zait duela zenbait urte 
Errenterian egindako lana. Eredua 
ikusita, gaiaren inguruan zeuden
hainbat ikerketa kontsultatzea izan
da hurrengo lana: herriko eta bestela-
ko historialarien lanak irakurri, oha-
rrak jaso, herriko elkarteekin bildu,
proiektua aurkeztu, behar izan duda-
nean laguntza eskatu... Horren ondo-
ren, Hezitzaileen Gida eta Ikasleen
Lan Koadernoa osatzea izan da zere-
gin nagusia eta potoloena. Horiek 
egituratu eta gero, ikastetxeekin ari-
keten eta informazioaren egokitasu-
na kontrastatzeko prozesua hasi zen.

Aldi berean, marrazkilariarekin
harremanetan jarri ginen, eta, astean
behin, koordinazio-bilerak egin geni-
tuen. Azken fasea lana maketatu be-
har zutenekin izan da (Eregi du izena
enpresak). Horiekin ere izan dira ko-
ordinazio-bilera batzuk.

Orokorrean, lan handia izan da,
baina uste dut aberasgarria izan dela
sortze-prozesuan parte hartu dugun
guztiontzat; gainera, ikastetxeetan
aurten lantzen hastekoak direnez,
prozesua ez dago itxita, eta horrek 
aberaste-prozesu hori areagotu egin-
go du.

Zer garrantzi du zure ustez haurrek

herriko ondarearen berri izateak?

Ezinbestekoa da gure iritziz. Txi-
ki-txikitatik, bizi garen inguruneare-
kin loturak edo harremanak eraiki-

tzen joaten gara. Lotura edo harreman
horiek ezagutzatik eta estimutik lan-
duz gero, gizarte osoarentzat aberas-
garria den prozesua jartzen da abian.
Haurrak bere ingurunea ezagutzen 
eta maitatzen ikasten du, haurraren 
izaeraren zati bihurtuko da luzera.
Herri osoarentzat da garrantzitsua he-
rrian dugun ondarearen berri izatea,
nor garen jakitea.

Herriko hiru ikastetxeek eta beste

hainbat eragilek parte hartu dute

lanean, ezta?

Lanean parte hartu duten eragile-
ak ugari izan dira. Hasiera-hasieratik
agertu dira laguntzeko prest, eta es-
kertzekoa da izan duten jarrera. Has-
teko, indar berezia izan du Azpeitiko
Udaleko Hezkuntza Batzordeak, ba-
tzorde hori izan baita proiektua abian
jarri duena eta prozesuak iraun bitar-
tean ondoan izan dudana. Eragileen
artean, aipatzekoak dira, besteak bes-
te, Antxieta Arkeologia Taldea, Muni-
be Arkeologia Taldea (Azkoitia), In-
gurugiro Fundazioa, Azpeitiko Ar-
gazkilari Elkartea, Iraurgi Lantzen…
Beharren arabera jarri gara beraiekin
harremanetan, eta, behar izan dugu-
nean, beti agertu dira ahal dutenean
laguntzeko prest.

Zer garrantzi dauka talde-lanean

egindako proiektua izateak? 

Talde-lanean osatutako proiektua
izatean, bakoitzak proiektua bere
sentitzen duela esango nuke, batetik.

ELKARRIZKETA
Olatz ARANGUREN

“Herri osoarentzat da garrantzitsua
herriko ondarearen berri izatea”
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Hainbat proiektu pedagogiko

Bestetik, herriko ikastetxeak eta hain-
bat talde proiektuaren zati bihurtzen
badira, proiektua bera indar handia-
goz ateratzen da, hala iruditzen zait;
herriko hainbat eragile opil eder bati
forma ematen ari izan balira bezala.

Azpeitiko ondareari dagokionez, zer

zegoen bilduta, eta bilketa horretatik

zer eta nola jarri duzu haurrentzat? 

Lehen lan-koaderno honetan,
Historiaurretik hasi eta Erdi Aroraino-
ko epea lantzen da. Azpeitiko onda-
reari buruz ez dago ezer handirik ida-
tzita ia Erdi Aroraino. Beraz, ingurue-
tako aztarnategietako eta herrietako
lanak erabili ditugu. Nahiago izan du-
gu hutsuneak zituzten garaiak ingu-
ruetako lekuen informazioarekin be-
te. Kontuan izan behar da Azpeitia ez
dela hiribildu banandu izan XIV.
mende aldera arte eta bailara modura
funtzionatuko zuela inguruak ordura
arte gutxienez. Lana zehazterako or-
duan ere hori kontuan hartzea inte-
resgarria iruditu zaigu. 

Niretzat erronka izan da informa-
zio hori haurrentzat jartzea. Ni Histo-
rian lizentziatua naiz izatez, eta Biga-
rren Hezkuntzako irakaslea; beldur
ematen zidan gaian ez ote nintzen
gehiegi korapilatuko; saiatu naiz lan-
du beharreko adin-tartera ongi egoki-

tzen. Hala ere, lan honetan, ezinbes-
tekoa izan da ikastetxeen partaidetza.
Haiek esan izan didate: “Ariketa hau
zailtxoa da”, edo “Ariketa hau oso 
egokia da”. Eskerrak hor izan diren!

Nola esplikatu diezue ondare guztia

haurrei? 

Gure helburua ez da ondare guz-
tia haurrei azaltzea. Lan Koadernoa
Hezitzaileen Gidarekin batera doa, 
eta gida horretan ematen dugu infor-
mazio osatuagoa, nahi duen guztia-
rentzat (irakasleak, gurasoak, Azpei-
tiko gertaeren inguruan interesa
duen oro…) Askotan, haurrak bete 
egiten ditugu informazioa sartu beha-
rraren beharraz, eta guk nahiago izan
dugu, Lehen Hezkuntzako lehen eta
bigarren mailetan behintzat, gauzak
lasai eta gustuz landu. Gehiago jakin
edo landu nahi duenak aski du gidan
begiratzea (www.azpeitia.net helbi-
dean daude eskuragai ikasleentzat
Lan Koadernoa eta Hezitzaileen Gi-
da). 

Nola egin duzu edukien banaketa

atalik atal?

Edukien banaketa egiteko, Histo-
ria egituratzeko erabiltzen den ardatz
kronologikoa hartu dut erreferentzia-
tzat. Lehenengo bi unitate hauetan, 

aro zaharrenetatik berriagoetara an-
tolatu ditugu atalak. Irakasleek esan
digutenez, lagungarria izaten da ho-
rrela antolatzea ikasleentzat, buruan
historiako aldiak egituratzeko lagun-
garria zaielako.

Argitaratu dugun lehen koaderno
horren barruan, bi unitate didaktiko
bereizten dira: Nondik gatoz? eta No-
la sortu ginen? Lehendabiziko unita-
tea inguruko lehen bizi-aztarnetatik
hasi (fosilak) eta erromatar garaira ar-
te hedatzen da. Bigarren unitatea hiri-
bilduaren sorrerarekin hasten da, eta
Erdi Aroaren ia amaiera arte luzatzen
da. Lehen unitatea LHko 1. mailan
lantzeko pentsatuta dago, eta 2. unita-
tea, berriz, LHko 2. mailan.

Zer lan gelditzen zaizue egiteko

aurrera begira?

Aurrera begira, datorren ikastur-
te-hasierarako beste bi lan-koaderno
ateratzea dago pentsatuta. Erdi Aro
bukaeratik gaur egunera arteko His-
toriako tartea landuko da batetik, bai-
na ez dugu horretan bakarrik zentratu
nahi. Aro berriagoetara gerturatu aha-
la, informazio gehiago jaso daiteke
herritarren ohitura, pasadizo, xele-
brekeria, bizimodu eta abarri buruz. 

Ondarea herrian oraindik ere bizi-
rik dugun aberastasuna dela uste du-
gu. Azpeitia herri euskalduna da, eta
oraindik ere kalean gelditu eta istorio
ederren bat kontatzeko gogoz gertu-
ratzen zaizun jendea bilatzea ez da
zaila. Guk, gure proiektuarekin, an-
tzeko zeregina bete nahi dugu, bela-
rriak adi gerturatzen den edonori
gaur egungo herrian bizirik diren edo
duela zenbait urtera arte bizirik iraun
duten  altxor txikien eta ez hain txi-
kien berri ematea.

‘Azpeitia ezagutzen’ lehen koadernoaren aurkezpena. Mahaian, ezkerretan, Olatz Aranguren egilea.



“Napoleonen azken arrastoak erabiltzen
ari da Estatua ikastolen aurka egiteko ”

Seaskako zuzendaria

hur  gorostiaga
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Bost urte daramatza Hur 
Gorostiagak Seaskako zuzendari 
lanetan. Eta aurtengoa ari da izaten 
urterik gogorrena, Frantziako Estatuak
jopuntuan jarri baititu ikastolak 
1850eko Falloux legea kaxoitik aterata.
Hori gutxi balitz bezala, itzuli 
beharreko kredituak gero eta
potologoak dira... baina Hur 
Gorostiagak baikor, animoz eta 
irribarretsu jarraitzen du lanean, 
aurrera, urterik urte gero eta haur
gehiago matrikulatzen baitira 
Iparraldeko ikastoletan, eta horrek 
esperantza ematen baitio euskararen
garapenari.

Seaskako zuzendaritza hartu

zenuenean barealdi-garaia izango zela

aurreikusten zenuen. Orain ordea,

Paxkal Indo Seaskako lehendakariak

esan berri du ikastolen egituretan

daramatzan 15 urteetan ikasturterik

zailena bizi izan duela. Zergatik jarri

ditu Frantziako Estatuak ikastolak

jopuntuan 1850eko Falloux

legearekin?

Duela urte batzuk, bazirudien nor-
malizazio-prozesu baterantz gindoa-
zela, baina azken urtean Frantziako Es-
tatua gauza batekin konturatu da, ikas-
tolen hazkundea ikaragarria dela. Az-
ken bederatzi urtetan % 60ko hazkun-
de bat izan dugu ikastolok, eta gero eta
haur gutiago sortzen den garai honetan
gure ikasle kopurua gora eta gora doa,
aldiz, eskola publikoan eta pribatuetan
gero eta haur gutiago dituzte. Badirudi
egoera hori ikusirik, kezkatzen hasi di-
rela gure garapenaren aitzinean. 

Estatuak aitzakia bat bilatu du ikas-
tolen kontra jotzeko. Hendaiako ikas-
tolaren arazoa aitzakia bat besterik ez
da izan. Hendaian baditugu 250 ikasle,
horietatik 80rentzat ez dugu tokirik
Hendaiako ikastolan, beraz, ikastola
berri bat eraiki behar genuen, eta uda-
letxeak gehiengoz erabaki zuen ikasto-
la berri bat eraikitzea eta gero gure esku
uztea. Orain Estatuak esan du hori le-
gez kanpokoa dela, eta 1850eko Fa-
lloux legea atera digu eta auzitara era-
man du gaia. Auzitegiko epaileak era-
baki bitartean, blokeaturik dauka Hen-
daiako udaletxearen erabakia, beraz,
Hendaiako ikastola berria blokeatua
dago. Eta laster Beskoitzeko ikastola 
ere ezarriko du auzitan Falloux legea-

ren harira. Beskoitzen lur bat alokai-
ruan ezarri nahi zigun udalak ikastola
bertan ezartzeko, baina Estatuak ho-
rren aurka eginen du, nahiz eta hor Fa-
lloux legeak ez duen zerikusirik, hori
merkatuaren legea baita.

Ze berez, Beskoitzeko udalak edozeini

aloka diezaioke lurra, ezta?

Salbu ikastola bati. Eurek defenda-
tzen duten merkatuaren kontrako era-
baki bat litzateke, eta badirudi auzitara
eramango duela Estatuak. Gu saiatuko
gara defendatzen, nahiz eta legeak eu-
rek egiten dituzten eta auzitegiak eure-
nak diren. Eskandalu handi bat da Esta-
tua ikastolen aurka egiten ari dena, eta,
gainera, guri laguntzeagatik udalak eta
beste mehatxatzen ari dira. Napoleo-
nen azken arrastoak erabiltzen ari da
Estatua ikastolen aurka egiteko, prefeta
eta suprefeta Napoleonek sortu zituen
figura batzuk baitira herria kontrolatze-
ko, eta guk bizi dugun egoera erabat
hori da: mehatxatu egiten gaituzte, 
ekonomikoki itotzeko mehatxua egi-
ten baitiete Udalei: Udalek erosketan
aurreratzen dute BEZa eta gero esta-
tuak itzuli egiten diete, baina, oraingo
honetan, BEZa ez dutela berreskuratu-
ko mehatxatzen ari dira.

Baina berez, Falloux legea ikastetxe

pribatuak babesteko lege bat zen,

ezta?

Falloux legea 1850eko legea da, ar-
tean ez zegoen Estatuko eskola gara-
tua, beraz, eskolak pribatuak ziren ga-
raiakoa da. Eskola pribatuak babeste-
ko lege bat izan zen, estatua ez zedin 
etorri eskola pribatuen ondarea ken-
tzera. Eskola kristauak babesteko lege
hori erabiltzen dute guri finantzazioa u-
katzeko. Beraz, erabateko kontraesana
da, baina horrela aplikatzen dute.
1969an sortu zen Seaska, eta betidanik
izan ditugu laguntza publikoak, sekula
ez Estatuak emanak baina bai udalek 
emanak, eta orain handitzen ari gare-
nean mehatxuekin hasi dira.

Ez da Estatuaren kontraesan baka-
rra. Hollandekin sozialistak  Gobernu-
ra iritsi zirenean, eurokarta berretsiko
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“Estatuari
ikastola gustatzen zaio
sinbolikoa den neurrian,
sinbolikoa izateari uzten

dionean arazo gisa
ikusten du

”

zutela erran zuten, hizkuntzen lege bat
egingo zutela, eta horretarik ez dugu
deus ikusi, eta aldiz atzera egin dute 40
urte, debekatuz ikastolak. Galarazi
nahi dute ikastolen garapena, ez dute
begiratu orain arteko ikastolak legez-
koak diren ala ez, beste aldera begiratu
dute, baina orain aurrez aurre jarri zaiz-
kigu, eta hemendik aurrera begiratuko
dute. Baina Hendaiako eta Beskoitze-
ko ikastolak legez kanpokoak baldin
badira, gure ikastola ia denak legez
kanpokoak izan daitezkeela gertatzen
da. Estatuari ikastola gustatzen zaio sin-
bolikoa den neurrian, sinbolikoa izate-
ari uzten dionean arazo gisa ikusten du.
Zer esan nahi du horrek? Haurren %
10etik gora eskolatzen hasi garenean
mehatxuekin hasi direla. 2 eta 3 urteko
haurren artean dagoeneko % 16 esko-
latzen dugu, orain arte beti egon gara %
10etik behera, beraz, ez zegoen kezka-
rik; Eskola publikoak egingo du hau-
rren % 60ko eskolatzea eta eskola pri-
batuak %25 edo pixka bat gehiago. Oso
epe motzean asko handitzen ari gara 
eta horrek beldurtzen ditu. 

Eurokarta aipatu duzu. Frantziak
onartzen du haurrek eskubidea dutela
euren ama hizkuntzan ikasteko, aitortzen
baitu Unescoren nazioarteko itunek
diotena, baina Frantziako Estatuak ez du
betetzen hitzarmen hori administratiboki
bere dituen lurraldeetan. Hala salatu
zenuten zuek Unescon bertan.  

Unescoko agerraldia oso polita izan
zen. Frantzia lezioak ematen ari zen
beste estatuei, esanaz Afrikakoei  eurak
ez direla demokrazia, minoritateak za-
paltzen dituztela, minoritateen eskubi-
deak ez dituztela onartzen... Eta bukae-
ran gu agertu ginen esanaz besteei le-
poratzen diozuna zuhaurek ez duzula
betetzen. Afrikako herrialde batzuek 
irribarre bat agertu zuten. 

Azaroan izan zineten Unescon, orain

zertan geldituko da agerraldi hura?

Salaketa formal bat egin behar du-
gu. Unescoko zuzenbide-arduradu-
nek badakite lege gogorrak eta lege ari-
nak daudela, eta Unescokoak hitzar-

menak dira, sinbolismo handikoak bai
baina ez du auzitegi batek kondena-
tzen ahal Frantzia hitzarmen bat ez be-
tetzeagatik. Baina ari gara aztertzen Eu-
ropa mailan beste bide batzuk Frantzia-
ren jarrera salatzeko. Baina badakizu,
Frantzia inperio handi bat da. 

Sarkozyk hezkuntzan egin zituen
erreformen eta murrizketen ondoren,
Hollandek hezkuntza gaietara
berrikuntza ekarriko zuela uste genuen...
Aldiz, zuk diozu Frantziako Estatuak
azken 50 urteetako makilkadarik
gogorrena eman diola Ipar Euskal
Herriari.

Gobernura iritsi aitzin, bere diskur-
tsoan dena baikorra zen hezkuntza eta
hizkuntza gaietan, baina gertaerek era-
kusten dute bere hitza  jan duela. Eta 
orain ari gara berriz ere Estatuko beste
herriekin lanean Hollandek hitza bete
dezan. 

Hemen, Seaskan, heldu den ikas-
turtea prestatzen ari gara eta gure as-
moa da gure atea joko duten ikasle guz-
tiak errezibitzea. Argi eta garbi, ikasle
bati atea ixtea erranaz ez dagoela leku-
rik beretzat, edo ez dugula laguntzarik
ikasle hori eskolatzeko,  ikasle hori
frantses izatera kondenatzea da. Gaur
egun Ipar Euskal Herrian D eredua 
ematen duen bakarra ikastola da, ez da-
go besterik, beraz, euskaldun izatea
nahi badugu haur horrek ikastolatik
pasa beharko du, bereziki familia fran-
tsesetik heldu baldin bada. Gure ateak
lehen bezainbat edo gehiago zabaltzen
ditugu, gure hizkuntza salbatzeko bide
bakarra ikastola baita.

Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala ez
den neurrian, ez dago euskalduntzeko
inolako egitasmorik. Zuen bizkar dago
euskalduntze-lana, beraz?

Une honetan, ikusten baldin badi-
tugu datuak, gaur egun hiltzen direnen
% 60-70 euskaldunak dira Ipar Euskal
Herrian; aldiz, sortzen direnen artean
guk eskolatzen ditugunak eta pixka bat
gehiago izango dira euskaldunak, %
10-15, beraz hor galera izugarria dago.
Hortaz aparte, badugu sekulako immi-

“Gaur egun
hiltzen direnen % 60-67
euskaldunak dira Ipar
Euskal Herrian; aldiz,

sortzen direnen artean,
guk eskolatzen

ditugunak eta pixka bat
gehiago izango dira

euskaldunak, % 10-15

”
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grazioa Frantziatik, aberatsen immigra-
zioa, hemen bigarren etxaldeak eraiki-
tzeko lurrak erosten dituztenak. Ipar
Euskal Herrian 300.000 biztanle baldin
badaude, gaur egun erdiak Ipar Euskal
Herritik kanpo sortutakoak dira. Pales-
tinan bageunde kolonizazioaz edo 
asentamenduetaz hitz egingo genuke,
baina hemen, Frantzia demokrazia
handi bat denez, ez dago koloniarik ez
asentamendurik, baina berez hori da
gertatzen ari dena.

Ez dago inolako plangintzarik Ipar
Euskal Herria euskalduntzeko, ez du-
gu, ezta ere, inolako instituziorik ez hiz-
kuntza plangintzarik edo kultur plan-
gintzarik ezarriko duena. Hemen Pari-
setik pertsona bat etortzen da erretreta
harturik bigarren etxea hemen erosirik
eta ez du ez euskara ez euskal kultura 
aditzen... Hori da gure errealitatea. Ho-
ri da gure drama: ikastolara ez datorren
haurra euskarak galdu duen haurra da,
eta, gainera, sekula ez du ikasiko, salbu
bi gurasoak euskaldunak baldin badi-
ra, agian hor aukeraren bat eduki deza-
ke.

Batera plataformak deituta, Mauleko
manifestazioan izan zen azaroan Seaska.
Orduan zenioten Frantziaren mehatxua ez
dela bakarrik ikastolen kontra; egituratu
nahi den gorputz baten kontrako erasoa
antzematen duzue Parisetik?

Parisetik ikusita, haien interesa zein
da? Ipar euskal herritarrak diluitzea Es-
tatuko egitura horretan. Ez hizkuntzari
onarpenik eman, ez lurralde ezagupe-
nik eman, eta desegin dadila poliki-po-
liki. Eta ikusten dute, urtez urte, gero 
eta jende gutiago dela euskaraz mintza-
tzen dena, biztanleriaren datuetan 
ikusten da adinekoen artean %60ak 
egiten duela euskaraz, eta adinean be-
hera joanaz, gero eta gutiago. Baina az-
ken urteetan lortu da berriz gorako bila-
kaera bat, eta hori da gure garapenaren
ondorio. Parisen helburua zein da? Ga-
rapen hori etetea eta hiltzen uztea da.

Frantziaren jokatzeko moldea da
beti itxurak mantentzea.  Adibide bat ja-
rriko dizut: joan den uztailean alderdi
sozialistaren bulegoak okupatu geni-

tuen; hori Hegoaldean gertatu izan ba-
litz, ordu erdiren buruan bidaliak zituz-
ten guardia zibilak, Polizia Nazionala e-
ta Ertzaintza eta denok kanpoan ginen;
hemen askoz ere inteligenteagoak dira,
edo maltzurragoak. Utzi gintuzten hi-
ru-lau egunez hor barruan, eta gero es-
kaini ziguten bilkura bat handik atera-
tzeko, itxurak mantentzen dituzte beti,
baina gero errealitatean ikusten da hil-
tzen utzi nahi gaituztela.

Baina hautetsi sozialistek eurek ere
aldarrikatzen dute euren herrietan
ikastola bat egon dadin.
Hemen, ikastolak eduki dituzten
udal gehienek legez kanpo babestu

dituzte ikastolak, utzi dute lokal bat
jakinez Falloux legeak debekatzen
zuela, orduan diskretuki Estatuaren
jarrerari enfrentatu zaizkio, orain
behar da urrats bat gehiago eman,
Estatuak mehatxatzen gaituenean
publikoki urrats bat egin behar da,
baina oso zaila da. Gurea gainera,
hezkuntza da, gure lana izan behar
da datorren ikasturtea ahal bezain
ongi prestatzea eta behar ditugun
erakasleak lortzea. Ze, azken finean,
gure haurren hezkuntzaz ari gara,
eta gure lehentasuna izango da
ditugun ikastola guztiak mantentzea
eta, ahal dugun neurrian, berriak
irekitzea...
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hur
gorostiaga

E

Baina, higadura horrek, hezkuntza
proiektuaz arduratu beharrean, beste
egiteko batzuetan indarrak xahutzea
dakarkizue, ezta?

Horretara bultzatu nahi gaituzte.
Hizkuntza Politikaren motor nagusia
Seaska da. Zorionez, lehentasuna ha-
la ere hezkuntzari ematen diogu. Iaz
Baxoa egin zuten ikasleen %100ek
lortu zuten Baxoa, eta Estatu mailan
6.000 lizeo baldin badaude, gure lize-
oa lehen 40etan kokatzen da emaitze-
tan. Beraz, hor ikusten da horrek ere
min egingo dietela, balio erantsi bat 
ematen dio gure hezkuntzari. Gure 
ikasleek, pozik joateaz gain, akade-
mikoki emaitza onak lortzen dituzte,
eta frantsesean ere besteek baino 
emaitza hobeak ateratzen dituzte.

Hezkuntzaz eta hizkuntzaz ari gara,
baina hemen herri gisa ere mehatxu bat
dago... Hegoaldean eztabaida dago
LOMCErekin edukien % 60 inposatuko
duelako Madrilek, hemen berriz, edu-
kien % 100 Parisetik inposatzen zaigu,
Parisek finkatzen du programa eta esta-
tu guztirako berdina da. Orduan he-
men irakasleek lan bikoitz bat dute egi-
teko, historian Marseillesa-ren historia
sartzen baldin bada, hori aztertuko du-
gu, baina ondoan ere esplikatuko dugu
ikurrina nola sortu zen. 

Akademikoa alde batetik, eta euskal
curriculumarentzat beste denbora bat
eskaini behar duzue?

Horrek erran nahi du denbora bi-
koizten dela, alde batetik programa ofi-
ziala bete behar da, baina bestetik ingu-
ratzen gaituen lur honen berezitasun
bat ikasi behar dugu.

Ezin dira konparatu Hegoaldeko
egoera eta hemengoa. Hainbat hobe
Hegoaldean hezkuntza lege bat egiten
baldin bada hiru erkidego eta Nafarroa-
rentzat, baina gu egoera arrunt kaska-
rrean gaude. Hemen legeak Parisen ba-
karrik egiten dira, ez Akitanian ez
Pauen. Parisekoak dira lege bakarrak,
estatu hiperzentralizatu batean gaude.

Eta are gutxiago Ipar Euskal Herrian.
Ipar Euskal  Herria ez da existitzen,

karta postal bat besterik ez da. 

Eta barnealdean ze egoera dago?
Egoera zaila da. Xiberoan 15.000

biztanle daude probintzia osoan. Pen-
tsa,  Hegoaldeko edozein herri baino
txikiagoa da Xiberoa osoa. Horrek sor-
tzen dituen arazoak handiak dira: gizar-
tea zahartzen ari da; enplegua, kasurik
hoberenean, kostaldean dago, edo
bestela Parisera joan behar da; uniber-
tsitate aldetik ere antena bat besterik ez
dugu; urtero milaka ikasle dira kanpo-
ra, Bordelera edo Tolosara edo Parisera
joan beharra izaten dutenak. Guk badi-
tugu ikasleak EHUn ikasi nahi dutenak,
baina hor ere legeak lege, Sevillako ba-
tek lehentasuna edukiko du Donostia-
ko campusean sartzeko Hendaiako ba-
tek baino, beraz, hor ere kontraesanak.
Unibertsitate autonomo bat edo berez-
koa eta tokikoa izango litzatekeena, eta
euskarari ere toki egingo liokeena alda-
rrikatzen dugu. Hori gure ametsen par-
te da.

Ipar Katalunia, Kortsika, Altsazia,
Bretainia, Okzitania ere Frantziako
administraziopean daude. Haien egoera
nolakoa da? 

Lehen ikastolak hemen 1969an sor-
tu ziren. Ondoren, Ipar Katalunian eta
Bretainian sortu ziren hemengo eredua
segituz, pixka bat beranduago Okzita-
nian eta orain Altsazian ari dira. Kortsi-
kan ez daukate ikastolarik. Eta, gainera,
tematuta daude eskola publikoaren ba-
rruan sartzera, baina ari dira ohartzen
frantses administrazioaren azpian dau-
dela, eta hor Kortsikaren izaiteari leku
egitea ezinezkoa dela. Orain badago
proiektu bat eta gu ere han izan ginen
geure proiektuaren berri emateko. Bai-
na egia da, baita ere, hizkuntzaren gaia
erabat alboratua izan dutela euren bo-
rroketan, eta orain sortu dira hizkuntza-
ren alde egiteko kolektibo batzuk.

Sare bat sortua dugu elkarrekin lan
egiteko eta Paxkal Indo Seaskako le-
hendakaria, sare horretako lehendaka-
ria ere bada. Gu ari gara hori bultzatzen,
eta baditugu arazoak, inbertsioen ara-
zoa, edo laguntzak denoi eragiten di-

“Kondenatuak
gaude, nolazbait,

besteak baino hobeak
izatera, eta sormenari

eragin behar diogu
aitzina egiteko

”

“Hizkuntza eta
hezkuntza gaietan

Barne Ministerioa da
Frantzian agintzen
duena 

”



gutenak. Hegoaldean kontzertazioak
daude, baina hemen ez dago horrela-
korik. Lehen Hezkuntzan udalari dago-
kio ordaintzea, baina udalak ordaindu-
ko du bere herriko ikasleentzat, baina,
adibidez, Ortzaizeko ikastolan diren
100 ikasleetatik 30 bat izango dira Or-
tzaizekoak, eta beste guztiak inguruko
herrietakoak dira, horrek erran nahi du
inguruko herriak ez daudela behartuak
diruz laguntzera. Beraz, hortan ere ba-
dugu arazo bat. Eta kontzertaziorik ez
dagoenez, irakasleak Parisen kontrata-
ziopean daude, eta irakasleak lortzeko
Parisera jo behar dugu. Erabat zentrali-
zatua dagoen egitura da Frantziakoa,
hori da daukagun zailtasuna.

Barne ministroak erabakia du Kortsikan
kortsikera ez dela ofiziala izango, beraz,
hizkuntza gaietan agintzen duen barne
ministro bat daukazue...

Hori ere logika ezaren erakusle da.
Gu uztailean izan ginen Parisen bilkura

batean eta norekin bilduko eta Kultura
ministerioarekin, hezkuntza ministe-
rioarekin eta barne ministerioarekin. 
Inork ez digu esplikatu barne ministro-
ak zer egiten duen hor, baina betidanik
horrela izan da. Eta biziki ongi ohartu
ginen hizkuntza eta hezkuntza gaietan
Barne Ministerioa dela Frantzian agin-
tzen duena, besteek men egin besterik
ez dutela egiten. 

Hegoaldeari begira, Jaurlaritzarekiko
biderik ireki da? Patxi Lopez lehendakari
ohia agindu zizuena eman gabe joan zen.

Jaurlaritzak azken urtean zeuden
bideak itxi ditu, krisia dela-eta momen-
tuz ez gaituzte laguntzen ahal, eta eske-
rrak Gipuzkoako Diputazioak ahale-
gin berezia egin duen Xalbador proiek-
tua laguntzeko, eta gu hor ari gara 
oraindik ate joka Jaurlaritzan. 

Beti ari gara ekonomiaz, legeez... zein dira
Seaskaren hezkuntza-proiektuaren

lehentasunak?
Hemen ondoan, Xalbadorren, az-

ken urteetan esperimentazio bat jarri
dute martxan Euskal Herri mailan ikas-
tolen mugimenduan aipatu izan dena.
Interdiziplinaritatea ezarri dute DBH
mailan, horrek erran nahi du irakasle
bat ez dela soilik bere irakasgaiaz ardu-
ratzen, baizik eta diziplinartekotasun
bat martxan ezartzen dela, eta egun ba-
tzuk ezartzen dira mailak trukatuz. Ho-
ri Lehen Hezkuntzan asko egiten da, 
eta Bigarren Hezkuntzan ez hainbeste.
Esperimentazio horrek lan handia es-
katzen die talde pedagogikoari eta ira-
kasleei, baina horretan ere esperimen-
tatzen ari gara. Kondenatuak gaude,
nolazbait, besteak baino hobeak izate-
ra, eta sormenari eragin behar diogu ai-
tzina egiteko.

Frogatzen da argi eta garbi ikastolen
arrakasta proiektu pedagogikotik da-
torrela. Horrez gain, gurasoek haurrak
sartzen dituztenean ikastolan, badakite
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Herri Urratsen lan egin beharko dutela,
Seaskako egutegiak saldu, Herri Urra-
tseko zozketa, bi asteburutik behin
euskal biskotxa egin beharko dute...
horrelako dinamika batean sartu be-
harko dira. Garbiketa egiteko ere,  as-
kotan gurasoak eurak antolatzen dira
garbiketa egin eta dirua aurrezteko.

Non ikusten dituzue aurrera egiteko
heldulekuak?

Leku guztietan. Beti duda sortzen
da, ikastola bat sortuko dugu? Gela be-
rri bat irekiko dugu? Dirurik ez dugu,
baina ireki dezagun, eta aurkituko du-
gu dirua edo laguntza edo dena dela-
koa. Xalbadorreko proiektua horrela 
egin zen: berritu dugu kolegioa eta Gi-
puzkoako Diputazioak lagundu gaitu,
Irizar autobus enpresak ere laguntza 
ekarri digu, hainbat jendek ere bere la-
guntza eman du... Orain zorpetuta gau-
de hainbat krediturekin baina aurrera
egingo dugu. Ezin dugu atzera egin, es-
perantza bat baldin badago gure hiz-
kuntza salbatzeko hori ikastoletan da-
go, beraz, lan egingo dugu gure hiz-
kuntza garatzeko. Lanean ari gara kris-
tau eskolekin eta eskola publikoko gu-
raso elkarteekin ere, beraiek ere inmer-
tsioa garatu dezaten eskola horietan,
bai baitakigu gu bakarrik ez garela iris-
ten.

Eta ikastetxe elebidun horietan
euskalduntzen dira haurrak?

Ez. B edo A eredua egiten dute, eta
hurbilpen bat dute hizkuntzarekiko.  
Ikastolok laguntzen ari gara eskola pu-
blikoak eta pribatuak estatuak bertan 
egin ditzan esperimentuak, euskaldun-
du daitezen haurrak. Baina murgiltzea
erabat beharrezkoa da, Hegoaldean 
ere argi ikusten da D eredua dela beha-
rrezkoa haurrak euskalduntzeko. 

Hegoaldean euskararen erabilerarekin
arazo handia dago. Hemen?

Bider hamar. Ikastoletan ere ari gara
Euskaraz Bizi programa aurrera erama-
ten. Baina zaila da. Ingurune guztia
frantsesa denean zaila da haurrei errai-
tea euskara ez dela bakarrik gela barne-
ko hizkuntza, baizik gelaz kanpokoa 

ere badela eta zergatik ez ikastolaz kan-
pokoa! Hori dena ikasleekin, irakaslee-
kin eta gurasoekin egin behar den lan
handi bat da. Eta ez da erraza, ze guraso
batzuk etortzen dira haurrak hizkuntza
bat gehiago jakin dezan, ingelesa balitz
edo txinera balitz berdin. Kultur atxiki-
mendurik gabe, eta hori ere lantzen jo-
an behar da. 

Zuek ikastolatan dauden umeen guraso
asko frantses hiztunak izango dira, ezta?
Horiek erakartzeko, beraz, ez da aski
izango euskaltzaletasuna.

Garai batean ez baina gaur egun
bai, LHn eta ama ikastolan gehiengoa
frantses hiztuna da. Proiektu pedagogi-
koak erakarri behar ditu. Ze guraso ba-
tek haurra hemen ezartzen duenean,
badaki oso ondo ez duela haurra uzten
eta gero biltzen, baizik eta haurrarekin
sartzen dela ikastolan eta tokatuko
zaiola proiektu pedagogikoan inplika-
tzea, bai talo-salmentan edo biskotx-
salmentan aritzea astebururo edo bi as-
teburuz behin, eta hori guztiek onar-
tzen dute. Beharrak sortzen du bizi giro
bat ere. Zer erremedio! Ahuldadetik in-
darguneak atera ditugu. Haurrek eurek
ikusten dute gurasoak hemen ari direla
lanean, eta ikastola beraiena bezala
sentitzen dute, eta horrek baditu bere
alde onak eta baita txarrak ere. Familia
handi bat bezala gara.

Familia horren erakusle da Seaskaren
lagunak elkartea, ikasle ohiek sortu
berria?

Ikasle ohiek euren haurrak ikasto-
lan ezartzen dituzte, normala denez,
baina badago 18 urtetik 30urtera bitar-
teko hainbat jende, oraindik ez dena
guraso, eta horiek hasi ziren mugitzen.
Eta badira horiez gain, lehen guraso zi-
renak eta orain aitatxi amatxi direnak 
eta lagundu  nahiko luketenak ikasto-
len proiektua. Eta jende hori biltzen ari
gara, batetik dinamika bat sortzeko, bi-
zi osoa ikastolan egin ondoren, harre-
man hori ez  hausteko; eta nolabait ere
izan daitezen euskararen eragile. Hori
dena lotzen da, eta ondoren priektu ba-
tzuk eta diru laguntza batzuk aurrera 
eramaten badira, hainbat hobe.

hur
gorostiaga

E

“Ahuldadetik
indarguneak atera

ditugu. Haurrek eurek
ikusten dute gurasoak

hemen ari direla lanean,
eta ikastola beraiena
bezala sentitzen dute

”

“Ezin dugu
atzera egin, esperantza
bat baldin badago gure
hizkuntza salbatzeko
hori ikastoletan dago,
beraz, lan egingo dugu

gure hizkuntza
garatzeko 

”
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0-3. 
Hezitzaileen
formazioa

Motrizitate globalaren garapena

Haurren motrizitate globalaren
garapenaren inguruko saioa eskaini
zuen Jaunjo Quintela psikologoak
0-3 zikloko hezitzaileen formaziora-
ko ikastaroan, eta ondoren, bi orduz
formazio pertsonaleko saioa egin
zuten Alvaro Beñaran psikomotri-
zistarekin. 

Emmi Pikler eta Lóczy Institutua-
ren ekarpenen berri eman zuen
Quintelak. Myrtha Chokler psikolo-
gian doktore, psikomotrizista eta Pi-
kler pedagogian adituaren baiezta-
pen batetik abiatu zuen saioa: “Gaur
egungo nahasmenduak pixkanaka-
pixkanaka suntsitu egin du hazierari
buruzko gure arbasoen ezagutza eta
ezbaian jarri ditu jakinduriak, sines-
menak, helburuak eta prozedurak”.
Psikologoak bat egiten du ideia ho-
rrekin eta horrexegatik uste du ha-
ziera zentzuko bat berreskuratu be-
har dela eta ahalegin serioa egin be-
har dela gaur egungo bizimodua 
egonkortasunean, baretasunean,
segurtasunean eta lotura afektibo
sendoetan oinarritutako haziera

moduetan izaten ari den eragin sun-
tsitzailea eragozteko. 

Horretarako, baina, psikologoa-
ren hitzetan lehentasunezkoa da
haurraren bizitzaz eta garapen glo-
bal osasuntsuaz zein garapen horre-
tan hezitzaileek duten eginkizunaz
eta euren nortasun profesionala fin-
katzen duten gakoez gogoeta egi-
tea: “Lanean diharduten profesiona-
lak (eta orain formazioa jasotzen ari
direnak etorkizunean lan hori egite-
ko) egunero 4 hilabete eta 3 urte ar-

teko haurrekin elkarbiziko dira.
Zein da lan horren zentzua eta edu-
kia? Zein dira geure buruari jartzen
dizkiogun helburuak?”.

Quintelaren esanetan, helbu-
ruez hitz egiteak Haur Hezkuntzako
bigarren zikloko hezitzaileen esku
(edo bi urteko haurren geletako he-
zitzaileen esku) zein haur mota (no-
lako ezaugarriekin) utzi nahi den
pentsatzea dakar. Bere aburuz, hau-
xek dira jomugan izan beharreko
xedeak:

-Lasaitasuna, sosegua duten
haurrak.

-Gorputzaren ideia positibo bat
eta mugimenduetan harmonia, tre-
betasuna, plastikotasuna duten
haurrak.

-Jarduera aberatsa, anitza eta es-
perimentatzeko interesa duten hau-
rrak.

-Jarduera eta jolasetan ahalegin-
tzeko gaitasuna, kontzentrazioa eta
inplikazioa duten haurrak.

-Porrot sentimendurik gabe eu-
ren buruaren eraikuntza aktiboan
 ekimena eta autonomia duten hau-

“Gure lanaren funtsa litzateke euren gaitasunak islatu 
ahal izateko baldintza egokiz inguratzea haurrak”
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rrak. 
-Autoerregulatzeko gaitasuna 

eta beren buruaren kontzientzia du-
ten haurrak.

-Euren buruarengan konfiantza
eta barne segurtasuna duten hau-
rrak.

-Hazteko alaitasuna, konfiantza
eta bizitzaren eta ingurunearen 
ideia positiboa duten haurrak.

-Euren burua zaintzen duten
haurrak.

-Arrisku txikiak beren gain har-
tzeko gaitasuna duten haurrak.

-Helduekin harreman ona eta
beste haurrekin liskar gutxi duten
haurrak.

-Beste haurrekin eta inguruko
helduekin errespetuzko harrema-
nak, beroak eta adeitsuak dituzten
haurrak.

Guraso zenbaitek hazieraren in-
guruan maiz pentsatzen dute gau-
zak ondo egiten ari ote diren edota
are hobeto egin ote ditzaketen. Bes-
te hainbeste gertatzen da Haur Zain-
tzako Zentroetako hezitzaileen ka-
suan ere. Quintelak gogoratzen
duen moduan, hazieraren esparru-
ko iturri sinesgarri bat aurki daiteke
(mediku pediatra bat, haur psikolo-
go bat, unibertsitate bat…) iritzi bat
emango duena, eta luze gabe beste
iturri bat aurki daiteke (hau ere si-
nesgarria: beste mediku pediatra
bat, beste psikologo bat, beste uni-
bertsitate bat…) justu kontrakoa 
esango duena. “Bi mutur horien ar-
tean ere mota guztietako iritziak, 
aholkuak eta metodoak daude, ho-
riek ere, nola ez, beste hainbat iturri
sinesgarriren babesa dutenak. Ezin
da horrela izan, ezin gaitezke nahas-
menduan biziz”.

Fisikan, astronomian edota ma-
tematiketan gertatzen den bezala,
hazieraren inguruan ere badira haur
txikiak, haien hazkuntza-dinamika
eta haziera hobeto ulertzeko aukera
ematen duten deskubrimendu zien-

tifiko garrantzitsuak. Eta Quintelak
gogoratzen duen eran, aurkikuntza
horietako batek zerikusia du motri-
zitate globalaren garapenarekin;
hots, gizakia narrastaka ibiltzera, 
esertzera, zutik jartzera eta azkenik,
oinez aise ibiltzera eramaten duen
bidearekin. Aurkikuntza multzo ho-
ri Hungariako pediatra bati zor zaio,
Emmi Pikler doktoreari hain zuzen.
“Zientzia eta giza-ikerketa alor ba-
koitzak une garrantzitsu eta pertso-
naia garrantzitsuak izan ditu. Niko-
las Kopernikok Astronomiaren bila-
kaeran edo Charles Darwinek Biolo-
giaren bilakaeran eginiko aurkikun-
tzen parean jarri dezakegu Emmi Pi-
klerrek haur txikien hazkuntza eta

garapenaren alorrean eginikoa. Pe-
diatra honi ume txikien motrizitate
orokorrari dagozkion aurkikuntza
garrantzitsuak eta haur txikien gara-
penerako baldintza egokien bilake-
ta ugari zor dizkiogu. Bere ausardiak
ikergai zientifiko bilakatu du hau-
rren eguneroko bizitza”.

Bere kasa jarduteko gaitasuna
Emmi Piklerren eta Lóczy Institu-

tuko taldearen aurkikuntzak origi-
nalak direla dio psikologoak eta za-
lantzan jartzen dutela helduak haur-
txoaren motrizitatearekiko duen jo-
kaera tradizionala; zalantzan jartzen
dituzte mundu osoan zabaldutako,
onartutako eta berezkotzat jotako 



eguneroko jokaerak. Izan ere, hau-
rraren garapen motorrarekin loturi-
ko faktoreen artean, garrantzi han-
dia ematen zaio gurasoen (edo
haien ordezkoaren) irakasle rolari;
helduaren esku-hartzea mundu 
osoan zabalduta eta onartuta dago,
eta berezkotzat jotzen da. Plantea-
mendu horren arabera, beharrez-
koa da haurra eserita jartzea, eser-
tzen laguntzea, eserita mantentzea,
zutik jartzea, zutitzen laguntzea eta
ibili araztea. Horrez gain, sabelal-
deko prokubitoa aldi garrantzizko-
tzat jotzen dutenen iritziz, haurrari
buelta eman behar zaio ahuspez 
etzanda egin dadin: “Haatik, Emmi
Pikklerrek eta Lóczy Institutuko tal-
deak ateratako ondorioak aurki-
kuntza originalak dira eta ondorio
horiek umearekin egoteko eta hura
ikusteko bestelako modu bat zabal-
tzen digute, bestelakoa gure egite-
ko moduaren aldean eta are alde-
rantzizkoa senak ustez esaten digu-
naren aldean”.

Aurkikuntza horiei esker, gaur
egun, jakina da ez dela beharrezkoa
esertzen, zutitzen edo oinez ibil-
tzen erakustea haurrak hori dena 
egin dezan: “Haurtxoek sekulako
dinamismoa dute bere baitan, eta
inguruneak horretarako aukera 
ematen badie, esperientziaz espe-

rientzia etengabe garatzen doaz,
harrigarriak gertatzen zaizkigun
harmonia eta erabakitasunez… Be-
re kasa jarduteko haurtxoaren gai-
tasuna, horretan jartzen duen inte-
resa eta hartzen duen plazera, bere
helburua erdiesteko eta bere ere-
mua menderatzeko erakusten duen
irrika harrigarriak dira”. Irakasleak
esplikatutako eran, haurrak bere
kasa bilatuko du mugitzea, narras-
tea, gero saiatuko da esertzen, zuti-
tzen, eta azkenik oinez ibiltzen: “Se-
gurtasunezko giro batean bizi bal-
din bada, bere baitan gordetzen
duen dinamismoari esker berez es-
kura ditzake lorpen handi horiek,
ongizatez eta osotasunez, heldua-
ren esku-hartzerik gabe”. Aurki-
kuntza original horren atzean, be-
rezko ahalmen batekin jaiotzen den
haurtxoaren kontzepzioa dago; 
ahalmen hori beti ezohikoa da eta
haurtxoak berak izango du hura ga-
ratzeko desioa eta gaitasuna. “Hel-
duek hau edo bestea egitera bultza-
tzen ez dituztenean, zerbait harriga-
rria gertatzen da: barne indar batek,
beren gorputzarekin eta ingurune-
ko objektuekin esperimentatzeko
gogo batek bultzatzen ditu hau-
rrak”. Baina Quintelaren hitzetan,
horrek ez du berdin balio familia
batean, sehaska-etxe batean edo

haur-eskola batean, nahiz eta bere
familian bakarrik hezitako haurrak
eta haurtzaindegi batean ere hezi-
takoak bilakaera berbera dutela
dio: “Kasu guztietan etengabeko
garapena eta haur guztientzat ko-
munak diren etapa-segida bat an-
tzematen dira. Eskuratze datak al-
dagarriak izan daitezke oso, baina
eskuratzearen kalitateari errepara-
tu behar diogu”.

Quintelak azaldu bezala, sarri
haurrak ezarritako hainbat para-
metrorekin (gurasoek eurek, hau-
rren laguneak, auzokoek, medi-
kuek eta psikologoek, aldizkari es-
pezializatuek, hilabeteka zehaztu-
tako garapen test-ek… jarritako pa-
rametroak) bat egitera “behartzen”
dira, aldiz gakoa dago berezkoa
duen erritmoaz garatzeko aukera 
ematean. Izan ere, baldintza horie-
tan gora egiten du haurrak bere bu-
ruan duen konfiantzak, murriztu 
egiten du helduekiko mendekota-
suna, bere ekintzak asebetetasu-
nez egiten ditu eta barrutik atera-
tzen zaizkiola sentitzen du. “Gure
lanaren funtsa litzateke euren gai-
tasunak islatu ahal izateko baldin-
tza egokiz inguratzea haurrak.
Haurra estimulatu beharrik ez da-
goela jakiteak harritu gaitzake, are
kezka ere sor diezaguke, baina
hauxe da egia: mugimendu askata-
sun osoa duten haurren jabetze 
erritmoa eta ‘helduek estimulatuta-
ko’ haurrena berdina da”. Piklerren
hitzak ekartzen ditu gogora: “Fun-
tsezkoa da haurrak bere kasa des-
kubritzea ahalik eta gehiena. Zere-
gin bakoitzean laguntzen badiogu,
bere garapenaren arlorik garrantzi-
tsuena kentzen diogu. Gauzak es-
perimentatze independentearen
bidez lortzen dituen umeak oso
bestelako ezagutza eskuratzen du
egindako konponbideak eskain-
tzen zaizkion ume baten aldean”. 
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Kosmodisea egitasmoa ikasleen 
ideia-jasa batekin hasten da eta kur-
tsoan zehar ideia-jasa horretan atera-
tako proiektua burutzen dute hiru fa-
setan bereizitako planetak osatuz: 
IKONO planeta, GRAPHO planeta, 
eta MITO planeta. Fase bakoitzean, 
ikasleek eurek proiektuaren garape-
naren ebaluazioa egiten dute eta 
amaieran adin-tarte edo sistema ba-
koitzeko hiru proiekturik interesga-
rrienak aukeratzen dituzte. Adinaren
arabera, ikasle-taldeak bost sistema-
tan daude banatuta: NEO sistema
(LH1-LH3), FISIO sistema (LH4-LH6),
GLOS sistema (DBH osorik), LOGO
sistema (Batxilergoa) eta TEKHNE
sistema (Heziketa Zikloak). 

Gipuzkoako zentroetako edo-
zein taldek har dezake parte eta ikas-
turte bat irauten du proiektuak. Aur-
ten zortzigarren edizioa ari dira egi-
ten, eta kopuruei dagokienez, gutxi
gora-behera, urtero 30-35 zentrok, 80
irakaslek eta 1.300-1.400 ikaslek har-
tzen dute parte. Gutxienez lau lagu-
neko taldetan elkartu behar izaten di-
ra ikasleak, baina kopuruak goitik ez
dauka mugarik: Lehen Hezkuntzako-
en kasuan, sarri, gela osoak hartzen
du parte. 

Proiektuaren koordinatzaileek 
azaldu bezala, berrikuntza mota ba-
tzuk proposatzen dira eta horien ba-

Eraikuntza, talde-lanetik abiatuta

rruan egin behar izaten dute ikasleek
proiektuaren garapenerako prozesu
osoa: berrikuntza zientifikoa eta in-
gurumena, berrikuntza teknologi-
koa, berrikuntza artistikoa eta soziala,
eta berrikuntza herritarra edo parte-
hartze aktiboa. Hasierako ideia-jasan
ikasleek taldeka jarrita lau berrikun-
tza horien inguruko proiektuak pro-
posatzen dituzte eta partaideek eurek
atera diren ideien artean bozkatzen
dute gustukuenak aukeratzeko. Be-
rrikuntza-mota bakoitzeko ideia ira-
bazle bat egon ohi da eta horixe izaten
da gero prozesu osoan zehar landu

beharko dutena. Kosmodisea
proiektuan parte hartu nahiez gero,
lehen-lehenik irakasleak sisteman al-
ta eman behar du. Behin irakaslea
Kosmodisean sartzen denean, zen-
troa bera ere sartuta dago eta ikasleak
taldeak sortzen has daitezke. 

Irail amaieran, taldeak osatuta di-
tuztenean ideiak proposatzen hasten
dira. Talde bakoitzak ideia bat propo-
sa dezake. Hasieran talde bakoitzak
nahi adina ideia bota zitzakeen, baina
koordinatzaileek adierazitako eran,
zailtasunak sortzen ziren. Izan ere,
milaka ideia pilatzen ziren eta aukera

Talde-lanaren bitartez kultura ekintzailea eta digitala sustatzea helburu duen proiektua da
Kosmodisea. Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko 
departamentuko eta Europako Gizarte Funtseko ekimen bat da eta unibertsitatekoak ez diren 
hezkuntza sistemetara bideratuta dago. www.kosmodisea.net plataformaren bidez kudeatzen da
egitasmoa eta bere baitan era askotako proiektuak burutzen dituzten ikasleek.

184. zenbakia.  2014ko urtarrila   • hik hasi 31



30 • hik hasi • 184. zenbakia.  2014ko urtarrila

egitea oso zaila egiten zitzaien ikasle-
ei. Gaur egun ideia bat bakarrik pro-
posatzen dute eta ideia hori publiko
egin dadin irakasleak onetsi behar
du. Ideiarik interesgarrienen aukera-
keta ere ikasleek eurek egiten dute.

Ideia gehienak ikasleen interese-
koak izan ohi dira. Koordinatzaileen
esanetan, naturaren edota animalien
zaintzarekin loturikoak oso ohikoak
izaten dira, baita tribu urbanoen edo-
ta Parkour-aren gainekoak ere. Asko
errepikatzen den beste ideia bat adin-
tarte desberdinetakoen arteko erla-
zioei buruzkoa da (nagusiak zaindu,
nagusiekin harremanak hobetu, an-
tzinako jolasak ikasi, etab.). Aurtengo
edizioko ideia irabazleak berriz,
hauexek izan dira: Berrikuntza zienti-
fikoan eta ingurumenean, Deseroso-
tasun gutxiago eta birziklapen gehia-
go (hondakinen kudeaketarako sis-
tema eraginkorrago bat lortzeko
proiektua); Berrikuntza hiritarra: par-
te-hartze aktiboan, #stopbullying
(nerabeen arteko bullying kasuei au-
rre egiteko proiektua); Berrikuntza
kultural-artistikoan, Kultura ezeza-
gunak zabaldu! (inguruan ditugun
baina ezagutzen ez ditugun kulturak
ezagutarazteko proiektua); eta Berri-
kuntza teknologikoa eta gizartean, 
E-hiria (QR kodeen bidez norbere he-
rriaren inguruko informazioa emate-
ko proiektua).

Gai bakoitzeko irabazle bat ego-
ten da. Lau ideia ateratzen dira ikas-
turte guztirako: berrikuntza bakoitze-
ko bat. Talde bakoitzak erabakitzen
du zein ideia landuko duen ikasturte-
an zehar. Behin ideia aukeratuta Kos-
modisea lanak hasten dira eta urria-
ren amaieratik aurrera proiektua au-
rrera ateratzeko epea irekitzen da.
Prozesu guztia gidatuta dago, bai 
ikasleei dagokienez eta baita irakas-
leei dagokienez ere, eta horixe da an-
tolatzaileen asmoa ere. Helburua da
ekasleak euren kabuz ekintzaileta-
sun jarrera barneratzen hastea. Eta
hori lortzeko zer? Proiektu batzuk
martxan jartzen dira, proiektu horiek
aurrera eramateko gaitasunak barne-
ratuz. Horretarako, hiru planetetan

zehar gutxienez jaso beharreko gaita-
sun batzuk identifikatzen dira, eta ho-
riek eskuratu ahal izateko, metodolo-
gia zehatz batzuk lantzen dira.

IKONO planeta:
Kosmodisea eraikitzeko bidaia 

IKONO planetan hasten da eta
proiektua aurrera eraman ahal izate-
ko, lehen egitekoa beharrak identifi-
katzea da, ondoren, diagnostiko bat
egiten dute. Lehen planetako proze-
suan ikasleei eskatzen zaien emaitza
fotomuntaketa bat egitea da. Diag-
nostikoa egin eta beharrak identifika-
tzeko galdera batzuk ematen zaizkie.
Adibidez, lehen planeta honetan bila-
tzen den gauzetako bat da ikasleak 
ikastetxetik kanpora ateratzea infor-
mazio bila.

IKONO planetako lanaren emai-
tza, hots, fotomuntaketa lehen hiruhi-
lekoaren amaierarako entregatu be-
har dute. Talde bakoitzak egin duen
lana plataforma batera igoko du eta 
edonork ikusteko moduan jarri. Lan
hori taldekideek eurek nahiz beste
partaide batzuek ebaluatuko dute ge-
ro. 

Ebaluazioari garrantzia handia 
ematen diote Kosmodiseako koordi-
natzaileek. Alde batetik, euren kide-
en lana baloratzen dutelako ikasleek,
eta bestetik, euren burua bera balora-
tzen dutelako. Ebaluazio sistema as-
ko landu dute. Sistemak berak euren
zentrokoak ez diren beste lau talde 
ematen dizkie ikasleei ebaluatzeko.
Horiez gain, euren lana ere baloratu
behar izaten dute. Ebaluazio siste-
man egin behar duten lehen lana kon-
paraketa da, euren lana nola koka-
tzen duten besteen lanak ikusi oste-
an. Batzuetan gertatzen da norberak
bere buruari puntuaziorik altuena 
ematea, baina prozesua aurrera doan
heinean gero eta zorrotzagoak dira
euren buruarekin. 

Planeta bakoitzean irabazle bat 
egoten da, baina horrek ez dauka ho-
rrenbesteko garrantzirik amaierako
puntuaziorako, nahiz eta errekonozi-
mendua jasotzen duten. Izan ere, ko-
ordinatzaileek dioten moduan, hiru

planetetako lana puntuatu behar da
eta hirugarren planetako puntuek pi-
su handiagoa dute lehenengokoek
baino, hala talde guztiek irabazteko
aukera izango baitute. Talde bat
nahiz eta puntu gutxirekin abiatu, hu-
rrengo faseetan ondo eginez gero,
beste taldeak gainditzeko aukera 
izango du. Gainontzean, gerta daite-
ke, hasierako planetan atzera geratu
denak proiektua uztea, eta antolatzai-
leek hori behintzat ez dute nahi. Gai-
nera, ebaluazioa ahalik eta objektibo-
ena izan dadin partaideek eurek zen-
bat puntu dituzten ikusten dute, bai-
na ez besteak nola doazen. Bestela
matematikak egiten hasten dira eta
puntuak kalkulu horien arabera ema-
ten dituzte, eta ez benetan lan batek
merezi duela iruditzen zaienaren ara-
bera. 

Ebaluazio prozesuari buelta asko
eman dizkiote eta uste dute pedago-
gikoki nahiz didaktikoki oso plantea-
mendu ona duela. Koordinatzaileek
ez dute dudarik proiektu honetan au-
to-ebaluazioa dela euren lana ebalua-
tzeko modurik egokiena. Gainera, 
ebaluatzen dituzten balioak kultura-
ekintzaile bat eratzen laguntzen du-
ten balioak dira. Ebaluazio proze-
suan alor asko baloratzen dituzte: tal-
de-lana, sormena, ekimena, erantzu-
kizuna, analisia. Horietako bakoitza-
ren barnean parametro batzuk sar-
tzen dira. Sormenari dagokionez, ori-
ginaltasuna, iniziatiba, ea kanpora ir-
ten diren, ea gutxienez egin beharre-
koaz gain beste zerbait egiten duten;
erantzukizunari dagokionez, ea egu-
nean entregatu duten lana, ondo bu-
katuta ote dagoen, ondo igota dago-
en, etab.

GRAPHO planeta:
Beharrak identifikatu eta diagnos-

tikoa egin ostean, bigarren planetan
sartzen dira ikasleak. Bertan, GRAP-
HO planetan, plangintza egin behar 
izaten dute: zeinek egingo duen zer,
zein baliabide beharko dituzten, me-
todologia, antolaketa... eta hori guztia
Wiki batean islatzen dute. Hasieratik
talde bakoitzak Wiki bat dauka  eta



bertan egunero hainbat informazio
sartzen joan behar dute. Wiki hori ere
ebaluatu egiten da bigarren planeta-
ko prozesua amaitu ostean. 

MITO planeta:
Ordura arte egindako lan guztia

plazaratzen dute planeta honetan.
Batzuek, amaieran aurkezpena egi-
ten dute; beste batzuek berriz, euren
proiektua burutzen dute (adibidez,
batzuek nagusiak alaitzeko tailerrak
proposatu eta egin zituzten) eta ho-
rren grabazioa egin eta bideoa Youtu-
ben zintzilikatzen dute. Apirilaren az-
keneko astera arte dute bideoa egite-
ko tartea. Amaierako fasean benetan
egin duten lan edo tailer edo antzerki
baten emaitza aurkeztu behar badu-
te, koordinatzaileen aburuz, oso go-
gobetegarria izaten da ikasleentzat. 
Izan ere, euren lana publiko izatea,
gurasoei erakutsi ahal izatea, Interne-
ten izaten dituzten bisitak… gustuko
izan ohi dute. 

Kosmodisea proiektua aurrera 
eramateaz gain,
www.kosmodisea.net webgunean
badituzte beste hainbat atal ere, hala
nola, simulatzailea edota foroa. Simu-
latzailearekin taldean erabakiak har-
tzeko gaitasuna lantzea dute xede:
planeta bat gestionatu behar dute eta
horretarako erabaki batzuk hartu be-
har dituzte. Hartutako erabakien ara-
bera planeta hori hobeto edo okerra-
go egongo da eta horren arabera pun-
tuazio bat eskuratuko dute. Foroa,
berriz, guztia digitalean izanik, ikaste-
txeen arteko harremana bideratzeko
sortu zuten, elkarlana bultzatu eta du-
dak partekatzea du helburu. Horrez
gain, Kosmodisea aurrera eraman 
ahal izateko materiala ere webgune-
an dute zintzilikatuta. Liburutegian
gidaliburuak dituzte, baina ikasleek
ere gai horien inguruan topatutako
informazioa bertan igo eta beste ikas-
leekin partekatzeko aukera dute. Egi-
ten dituzten ekarpenen arabera pun-
tuak jasotzen dituzte gainera, parte-
hartzea sustatzea baita xedea. Azke-
nik, telefono linea bat ere jarri da ira-

kasle nahiz ikasleen kezkak jasotze-
ko. Egitasmoak martxan daramatzan
zortzi urteetan parte-hartzaileek egin
dituzten ekarpenak kontuan hartu 
izan dituzte antolatzaileek. Maiatze-
an Kosmodisea proiektua amaitzen
den unean, kosmo berria eraikitzen
hasten dira. Hortaz, ikasleek egiten
dituzten ekarpen eta feedback guz-
tiak jasotzen dituzte eta hobetzen
saiatzen dira. 

Balantza baikorra
Orain arte Kosmodiseak eman

duenaren balorazio oso positiboa 
egiten dute koordinatzaileek. Landu
nahi diren balioak lantzen dira, eta 
ikastetxeei eurei ere eskatzen zaie
proiektuaren balantzea egiteko. Era-
bakiak hartzeko gaitasuna, autono-
mia edota ekintzailetasuna bezalako
balioak ere lantzen dira, baina bai ira-
kasleek eta bai ikasleek gehien balo-
ratzen dutena talde-lana da. 

Antzekoa nabarmentzen du Herri
Ametsa ikastolako Olatz Goikoetxe-
ak ere. Kosmodisea proiektuaren ar-
duraduna da ikastetxean. Herri Ame-
tsan proiektua martxan jarri zenetik
hartzen dute parte, batez ere, DBH 3
eta DBH 4ko ikasleekin, adin tarte ho-
rretan ikasleek autonomia eta iniziati-
ba handiagoa izaten baitute. Goikoe-
txearen esanetan proiektu oso polita
da Kosmodisea eta oso baliogarria 
eguneroko ikastetxean lantzen saia-
tzen diren balioak sustatzeko. Hala 
ere, proiektuan aritu den urteetako

zapore gazi-gozoa du, ikastetxean
proiektu eta betebehar asko baitituz-
te eta horrek Kosmodiseari nahi beste
denbora eskaintzeko aukera kentzen
baitie: “badaukat arantza txiki bat:
gauzak ez nahi bezain ondo egin iza-
na”. 

Kosmodisea proiektuari dagokio-
nez, bi alderdi nabarmentzen ditu
Goikoetxeak: batetik, talde-lanari 
ematen zaion garrantzia, eta bestetik,
IKTak lantzeko modua. “IKTak erabi-
li behar dira proiektua aurrera era-
man ahal izateko, eta hortaz, gaitasun
zehatz batzuk lantzen dira. Adibidez,
programa zehatz batzuk erabiliz iru-
diak edo bideoak editatzen ikaste du-
te ikasleek. Horrez gain, gu ikastetxe-
aren egunerokoan  bultzatzen saia-
tzen garen balioak ere sustatzen dira:
talde-lana, ardurak hartzea, autono-
mia, etab.”.

Goikoetxeak, bestalde, azpima-
rratzen du Kosmodisean jorratzen di-
ren gaiak ikasleen eguneroko bizi-
moduaren parte direla, eta gainera
gogoko dituztela, azken batean,
gaiak definitzerakoan ere eurek parte
hartzen dutelako: “Hortik aurrera
Kosmodiseak zehaztu eta gidatutako
bidea jarraitzen dugu. Saiatzen gara
lan hau guztia eskola orduetan egi-
ten, baina aldi berean ikasleei eska-
tzen zaie eurak ere antolatzeko etxe-
an edo jolas-orduetan, etab. Azken fi-
nean, proiektu honen bidez ikasleek
iniziatiba izaten eta ardurak hartzen 
ikas dezaten nahi dugu”. 
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itzultzaile izateaz gain, ogibidez uni-
bertsitate-irakaslea izan zen Guate-
malako San Carlos unibertsitatean.
Euskaraz soilik produzitu zuen, eta
poemak, itzulpenak, liburu erlijioso-
ak, akademikoak, eta abar egin zi-
tuen. 

Nagusiki euskarari, kulturari eta
hezkuntzari emandako bizitza izan
zuen arren, maila ideologiko eta poli-

Orain arte arakatu gabeko sail 
akademiko batetik —hezkuntzare-
netik, hain zuzen— begira jarrita hur-
bildu da Jon Diaz Egurbide Zaitegi-
rengana. Euskal Herrira begira zein
hezkuntza-proiektu sortu nahi izan
zuen aztertu du, hezkuntzaren histo-
rian nahiz euskal curriculumean da-
gokion tokia aitortzeko: “Badira
hainbat euskal autore —Zaitegi, Ori-
xe edo [Andima] Ibinagabeitia be-
ra— izugarrizko lana egin dutenak 
eta erabat ahaztuta dauzkagunak.
Horiei merezi duten lekua emateko,
beste urrats bat egin nahi izan dugu
lan honekin”.

Jokin Zaitegi mutikoak urte gutxi
egin zituen Arrasaten bere familian,
hamalau urterekin Jesusen Lagun-
diak Durangon zuen ikastetxerako
bidea hartu baitzuen. Geroztik Loio-
lan eta Oñan aritu zen ikasten; 23 ur-
terekin Ameriketara joan zen, eta han
eman zituen urterik gehienak. Han-
txe hasi zen bere ibilbide literarioa 
ere, gerra aurreko euskara suspertze-
aren aldeko mugimenduaren barne-
an. Jokin Zaitegi, gainera, idazle eta 

JOKIN ZAITEGIREN EKARPENAK EUSKAL CURRICULUMEAN

Euskaratik eta euskaraz, 
askatasunerantz
Guatemalan sortu zuen Euzko-Gogoa aldizkariarengatik egin zen ezagun Jokin Zaitegi, baina 
ez da garrantzia txikiagokoa euskarazko hezkuntza-plangintzarako egin zuen proposamena ere.
Hizkuntza kultuaren ildotik abiatuta, euskara jakintza mailara eraman nahi izan zuen batetik; eta,
bestetik, hezkuntza-eredu klasikotik abiatuta, Euskal Herrirako unibertsitate-proiektua eraikitzen
saiatu zen. Horren guztiaren inguruan ikertu du Jon Diaz Egurbidek tesian. 

tikoan ere eman zituen urratsak. Ho-
rren erakusle da 1956an Jose Antonio
Agirre lehendakariak deituta Parisen
egin zen Euskal Batzar Orokorra. 
Ebidentziarik aurkitu ez arren, Diaz
Egurbidek uste du Agirrek berak 
esanda etorri zela Zaitegi Euskal He-
rrira, eta haren eskariz hartu zuela
parte biltzarrean: “Agirrerekin zuen
harreman estua eta laguntasuna na-
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barmenak dira, eta uste dugu Parisko
Batzarraren bueltan bere egitekoa
Kultura Saila edo antzeko zerbait egi-
turatzea izango zela. Pentsatu behar
dugu garai hartan ez zela kulturalki e-
gituratutako ezertxo ere egongo he-
men”.  

Zaitegi euskal letrek izan duten
humanista klasikorik handienetako
bat da Diaz Egurbideren aburuz, je-
suiten eskolan bikain prestatua. La-
gundian egindako ibilbidea urratsez
urrats aztertu ostean, jesuiten eskola-
ko pedagogiak Zaitegiren hezkun-
tza-ikuspegian duen garrantziaz ja-
betu da.

Zaitegik euskal curriculumari 
egindako ekarpenak, berriz, hiru 
eremuren inguruan sailkatzen ditu
Diaz Egurbidek: lehenik, Euzko-Go-
goa-ren bueltan egindakoa; bigarre-
nik, Euskal Kulturaren Alde (EKA) el-
kartearen barrukoa; eta, azkenik,
Euskal Ikastegi Nagusiaren proiek-
tuari dagokiona.

Euzko-Gogoa, 
erbesteko euskal idazleen topaleku
Guatemalan sortutako aldizkari

hau euskara hutsezko lehen kultura-
aldizkaria da. Diaz Egurbidek azaldu
bezala, beronen sorkuntzan kon-
tuan izan behar dira Andima Ibinaga-
beitia eta Nikolas Ormaetxea “Orixe”
Zaitegiren lagunak, lankidetza ho-
rretatik jaiotzen baita Euzko-Gogoa
aldizkaria. Loiolako jesuiten eskolan
ditu haziak, eta aldi hartan erbesteko
euskal pentsamenduaren errepre-
sentazio inportanteena izan zen, eta
euskara bultzatzeko izan zuten plaza
bakarrenetarikoa. Batez ere, elizgi-
zonek osatzen zuten eta filosofia kla-
sikoaren inguruan egituratzen zen.
“Zaitegik atzerrian barreiaturik da-
biltzan idazleak biltzeari ekiten dio,
hauxe da aldizkariak bete nahi zuen

lehen helburua. Euzko-Gogoak bere
xedeak zein diren zehazten duen ata-
lean, idazle erbesteratuen topagunea
izan nahi duela esaten digu”.

Bi aldi izan zituen Euzko-Gogo-
ak: lehenengoa, Guatemalan argita-
ratutakoa, 1950. eta 1955. urte bitarte-
an, eta, bigarrena, Miarritzen, 1960an
desagertu zen arte. Lehenengo al-
dian 27 zenbaki eman zituen argitara,
eta, bigarrengoan, 17. Guztira 10 ur-
tez egon zen bizirik. Hasieran, hila-
beteko argitalpena izan nahi zuen,
baina lehen bi zenbakiak bakarrik ar-
gitaratu ziren hilabetekari modura. 
Era berean, Euzko-Gogoa izan zen
erbestean liburu gehien argitara 
eman zituen argitaletxea, 9 guztira. 

Diaz Egurbidek dio Euzko-Gogo-
aren xedeei begiratzea soilik nahi-
koa dela euskal curriculumari ze-
karzkion ekarpenez ohartzeko: lehe-
nik, euskal nortasunaren berreskura-
pena aitortzen da; bigarrenik, hiz-
kuntza-nazionalismoaren aldarrika-
pena; eta, hirugarrenik, kultura lan-
duaren bidetik Euskal Unibertsitate-
ra iristea. “Euskal Curriculumerako 
edukiari dagokionez asko dugu al-
dizkarian, eta ez berak bakarrik ida-
tzita, beste hamaika egilerekin elkar-
lanean osatuta baizik. Poesia, prosa,
antzerkia, filosofia, denetik biltzen
da bertan, oso landua eta emankorra
da. Ez dago dudarik Jokin Zaitegiren
Euzko-Gogoa aldizkariak kultura
landuari ematen zion garrantziaz”.

Zaitegik Euskal Herrira itzuli oste-
an egin zituen bileren gaineko hain-
bat dokumentu aztertuta, Diaz Egur-
bidek argi ematen du Zaitegik aldiz-
kariarentzat zituen asmoen berri:
“Bat, euskal berpizkundean parte
hartzeko asmoa; bi, susperraldi ba-
ten barnean idazle guztiak bildu eta
Elkartea sortzea; hiru, Euzko-Gogoa
Euskal Herrira ekartzean uste zuen
aldizkariari zabalkunde handiagoa
emango ziola”. 

Zaitegik aldizkaria Euskal Herrira
eramanez gero onurak baino ez zi-

tuela izango pentsatuko zuen, baina
ez zen horrela izan. Ehun idazletik
gora bildu arren, Miarritzeko aldian
desagertu egin zen, eta, horrekin ba-
tera, Zaitegi ere bai: “Gure uste apale-
an, erabaki politikoek behartzen du-
te aldizkariaren amaiera, idazle be-
rrien aldeko apustuak eta EAJko zu-
zendaritzak proiektu honekin bat 
egin ez zutelako, are eta gutxiago, zu-
zendariaren xedearekin, alderdiaren
kezka nagusia ez baitzen euskarare-
na”. 

EKA, euskal kultura 
suspertzea xede
Euskarari galera handiena ikasien

hizkuntza ez izatetik datorkiola eta
salbazioa, hots, kultura-tresna jasoa
izatera iristea, nonbaitetik etortzeko-
tan unibertsitatetik etorriko zaiola 
esaten zuen Zaitegik berak 1956ko
Parisko Euskal Batzar orokorrean,
Diaz Egurbidek liburuan jasotakoa-
ren arabera, eta euskal kultura susta-
tzeko urratsak emateko proposame-
na egin zuen. 

Urte berean, abenduan, Parisen
beste bilera bat egin zen Kultur Ba-
tzordea sortzeko, lehendakariaren
bermearekin. “Euskal Kulturaren Al-
de” izena jarri zioten, eta xede nagu-
sia euskara sustatzea zuen. Batzorde
hartan izen hauek zeuden: Joxemiel
Barandiaran, Jesus Maria Leizaola,
Josu Solaun, Telesforo Monzon, Jo-
seba Errezola eta Manu Sota; eta ho-
riez gain, Gonzalo Nardiz diruzaina,
Andoni Urrestarazu idazkaria eta Jo-
kin Zaitegi lehendakaria. “Guatema-
latik zekarren bere plangintza aur-
keztu zuen, oso zehatza, Euskal Uni-
bertsitatea eraikitzeari buruz zihar-
duena. Hortik sortuko dira ‘Euskal-
Idazle Alkartasuna’ eta ‘Euskal Kultu-
raren Alde’ batzordea bideratzeko
proiektu bikoitza, emaitzetan lehena
hutsala eta bigarrena urria. Ikusten
da asmo oso ona dutela, baina egitu-
ratzen asko kostatzen zaiela. Tristura
ematen du ikusteak sekulako lana 
egin zutela eta gero hutsaren hurren-
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goan geratu zela dena. Uste dut 
ipuin-lehiaketa batzuk eta umeen-
tzako aldizkariren bat argitaratu zute-
la, ‘Agirre lehiaketa’ sortu zutela eta
ezer gutxi gehiago”.

EKAren asmoa euskara susper-
tzea eta euskararen aldeko diru-itu-
rriak aurkitzea zen, eta bi helburu ze-
hatz markatu zituzten: batetik, era
guztietako euskal egitasmo kultura-
lak finantzatzeko dirua lortzea, eta,
bestetik, askatasuna iristen zenerako
euskararen normalizaziorako eta
euskal kulturaren garapenerako pro-
grama prestatzea. Era berean, Lehen
Hezkuntzatik hasi eta unibertsitatera
arte euskararen irakaskuntza egitu-
ratu beharraz hitz egiten zuten, eta
horretarako beharko ziren maisu eta
irakasle prestatuez nahiz irakaskun-
tzarako liburu, testu eta materialaz. 

Beraz, EKAk lehenengo urteetan
esandakotik at, “Euskal Irakaskintza
Egitaraua” prestatu zuen. Kultura-
egitasmo osoaren barruan Euskal
Herrian biltzen ziren elkarte guztie-
kin egin nahi izan zuten plangintza
hori. 

Euskal Ikastegi Nagusia, 
euskarazko lehen unibertsitatea
Diaz Egurbideren liburuan jaso-

tzen den eran, Zaitegi Guatemalan
saiatu zen, Euskal Herrira begira,

euskara eta hezkuntza uztartzen uni-
bertsitate-proiektu baten barruan.
Hango San Carlos unibertsitatean ira-
kasle izan zen, eta Humanitate Fakul-
tatearen sorreran parte hartu zuen.
Beraz, baita Iraultza Demokratikoa-
ren garapenean ere. Unibertsitateko
apaiz bakarra izan arren, aldaketa-
prozesuan lerrokatuta egon zen, 
“akademiko gisa Humanitate Fakul-
tatearen sorkuntzan irakasle bezala
eta Gobernuarekiko harremanetan
hezkuntza indartzeko aholkulari gi-
sara”. Hango esperientzian oinarritu-
ta prestatu zuen Euskal Herrirako
proposamena. 

Parisko Euskal Batzarrean euskal
kultura sustatzeko asmoarekin eta
Euskal Herria askatasun-bidean jar-
tzeko balio zezakeelakoan, ikastetxe
nagusia sortzea proposatu zuen Zai-
tegik. “Gizabide Ikaskuntzak” izena-

rekin, bost urteko ikaskuntza-plan-
gintza aurkeztu zuen. Diaz Egurbi-
dek liburuan jaso duenez, honelaxe
dio Zaitegik berak: “Ameriketan bizi
izan geranok, auxe ikusi dugu; nik
beñepein argi ta Garbi ikusi det: Ikas-
tetxe Nagusia izan da an, erriaren 
iturburu gai guzietan. Amerika erdi-
ko errietara errien azkatasuna, nork
ekarri zun? Ikastetxe Nagusiak (…)
Euskal Ikastetxe Nagusia, gizon ika-
siak euskeraren alde ez izan bitarte-
an, euskera beti izango degu il zo-
rian”. 

Aurrez ere izan ziren Euskal Uni-
bertsitatea sortu eta bideratzeko as-
moak, baina Zaitegik amesten zuena
ez zen ez erdarazkoa, ezta elebiduna
ere, euskalduna baizik: “1918an egi-
ten da lehen ahalegina Oñatin Uni-
bertsitatea sortzeko, unibertsitate 
elebiduna. 36an ere egiten da ahale-
gina, baina oraingoan ere ez dira uni-
bertsitate euskaldunaz ari. 56an egin-
go da lehenengo benetako saiakera
curriculum bat mahaian jarrita Euskal
Unibertsitatea sortzeko eta proposa-
men hori Zaitegirena da”.

Liburuan ageri denez, hezkuntza-
ren bitartez “Lehenengo Irakaskin-
tza”-k xede nagusi bi hauek zituen:
batetik, haurren lehenengo ikasketa
orokorrak, ikastola guztientzat egina
izango den egitarauaren baitan; bes-
tetik, ‘Euzkadi’ oso ‘Euskal-Erri’ (hitz
honen zentzu osoan) berriro egitea.
Egingarri izateko, arreta berezia es-
kaintzen zitzaion euskal irakasleak 
eratzeari eta euskaldun jakintsua sor-
tzeari, “euskaldun kulturadun” izate-
ari. 

Jokin Zaitegik, Guatemalako Hu-
manitate Fakultatean izandako espe-
rientziaz baliatuta eta Jesuiten Esko-
laren heziketa klasikoari jarraituta,
Euskal Ikastetxe Nagusirako presta-
tutako curriculum-diseinua aurkeztu
zuen. “Askotan irakurri diogu Jokin
Zaitegiri Euskal Ikastetxe Nagusia 
eraiki behar zela. Baina nolako Uni-
bertsitate-eredua proposatzen zuen



Zaitegik? Proposamena EKAn zela,
Euskal Herrian egondako azken ur-
teetan egin bide zuela uste dugu”. 

Jokin Zaitegiren Ikastetxe Nagu-
siak euskara kultua eraman nahi
zuen unibertsitatera. Diaz Egurbidek
dioen moduan, Jokin Zaitegik lehe-
nik euskara kultua lantzea proposa-
tzen du: “Aldiz, Parisko Batzarraren
inguruan elkartzen diren gainontze-
koen artean jarrera nahiko populista
dago. Asko kritikatzen zuten bere al-
dizkaria oso garbizalea zelako, eta
herriko jendeak gauza asko ez zitue-
lako ulertzen. Kritika horiek entzun
arren, bere proposamenarekin au-
rrera jarraitzen du”.

Greziar eta latindar autoreak eta
literatura unibertsalean ezagunenak
zirenak biltzen dira curriculum ho-
rretan. Bibliografian, gainera, ordu-
rako euskarara itzuliak diren lanak
soilik aipatzen ditu. “Jokin Zaitegiren
asmo honetan, beraz, kultura landua
klasizismoak ematen diola kontura-

tzen gara. Bere esperientzian oinarri-
tuta eta Jesuiten Eskolari esker, eus-
karaz soilik izango den Gizabide-I-
kasketak proposatzen ditu. Honetan
datza berak diseinatutako unibertsi-
tate-ereduaren berezitasuna, aurrei-
kusiak ziren beste unibertsitate-ere-
duetatik erabat bereizten dena”. 

Bost urteko ikasketak diseinatu
zituen. Guatemalako San Carlos uni-
bertsitatean baino urtebete gehiago.
Baina hangoaren antzeko eredua ja-
rraitzen du, Literatura, Euskara, Filo-
sofia, Grekoa eta Pedagogia saileta-
ko ikasgaiak biltzen baititu plangin-
tza horretan. “Garbi dago plantea-
tzen ari den curriculumari begiratuta
dena dagoela euskaraz, ez da soilik
maila politikoan esaten duela euska-
ra kultua landu behar dela, baizik eta
euskara kultu hori jada prestatuta da-
goela lanerako. Beraz, berak pentsa-
tzen du Ikastegi horretatik ateratzen
diren pertsonak euskal kultura lan-
tzeko eta euskarazko irakaskuntza

sortzeko gai izango direla. Niretzat
euskal curriculumerako berak egiten
duen proposamenik garbiena ideo-
logiko-politikoa da: euskara kultua
unibertsitatera eramatea, eta ez soilik
dauden liburu eta material guztiak
euskaraz izatea, baizik eta euskal ja-
torrikoak izatea”.

Zaitegiren asmoek, dena den, po-
rrot egin zuten. Arrazoi ekonomiko
nahiz politikoak aipatzen ditu Diaz 
Egurbidek: “Zaitegik bere diru guz-
tiak xahutu zituen aldizkaria aurrera
atera nahian, eta diru-iturriak bila-
tzen saiatu zen arren, ez zuen lortu.
Kultura egituratzeko garaian ere ba-
bes politikoa falta izan zitzaion, soilik
Agirreren babesa zuen.

1960an, Jose Antonio Agirre hil
ostean, ikusirik Jesus Maria Leizaola-
ren Jaurlaritzak beste norabide bat
hartu zuela, 1962an Zaitegi Guate-
malara itzuli zen, euskal kulturarekin
zerikusia zuen guztia utzi eta misioe-
tara joateko. 
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Nola bultza dezakegu
eskola komunitatea

osatzen duten kideen
parte-hartze aktiboagoa

Hezkuntzari bultzada bat emate-
ko nondik jo behar dugun geure bu-
ruari galdetzen badiogu, aurretik
hezkuntzaren diagnosi moduko bat
egitea ez legoke gaizki. Eta horretara-
ko Foucaultek proposatzen duen
diagnosiak egiteko era egokia ikus-
ten dut: “Zer da berria gaur, lehen ez
zegoena?” galdera erabiltzea, hain
zuzen.

Beraz, zer da berria gaur hezkun-
tzan, lehen ez zegoena, edo nabar-
men areagotu dena? Banoa saiakera-
rekin, zertzelada moduan ideiak bo-
taz.

Nabarmena da, gure aita-amek 
eta are aiton-amonek ez bezala, gaur-
ko gurasoek beren haurren hezike-
tan bizitzen duten bakardadea. Hez-
teko eta gizartean izateko eredu ba-
karra edo monolitikoa suntsitu ge-
nuen duela hamarkada gutxi batzuk,
eta gaur, familia bakoitzak bere mo-
dura heztea onartzen dugu, ez baka-
rrik onartu, baizik eta, besteren hau-
rren jokabideak bideratzen lagun-
tzea, edo haien balizko beharrei eran-
tzutea, ezin onartuzko esku-sartzea
bezala jotzen dugu, gainera. 

Nork bere haurren heziketaren
ardura du, eta bakarrik bereena, ho-
nela ulertzen dugu gaurko gizartean.

Eta hezkuntza ardura kolektiboeta-
tik, komunitateenetik, ezabatu, eta
ardura indibidualera mugatu dugu.

Heziketaren ardura indibiduali-
zatu, eta bestetik, garai bateko 
“etxea” desagertu egin da. Ni ikasto-
latik edo beste ekintzaren batetik, 
edo lagunekin aritu ondoren, etxera
bueltatzen nintzenean —ordurako
nire lagun askok ez bezala, hori ere 
esan behar da—, beti bazegoen ber-
tan norbait, askotan jende asko (amo-
nak etxe azpian denda izateak ere la-
guntzen zuen). Nire etxean beti ba-
zen norbait hartuko ninduena. Eta ni-

re gurasoen garaian, berriz, hori haur
eta gaztetxo guztien egoera zen, sal-
buespenik ia gabe (beraien inguru-
marian bederen). Gaur hori ez da ho-
rrela, eta honek suposatzen du hau-
rren zaintza bermatzeko gurasoek 
eguneroko plangintza bat egin behar
izaten dutela, orduz ordu haurra non
eta zeinekin egongo den zehaztuz.

Bizimodu zatikatu batean bizi ga-
ra (denborazko eta espaziozko zati-
keta) eta haurrak ere, beste aukerarik
gabe, fragmentazio horretan sartzen
ditugu erabat, gu baino era bortitza-
goan seguruaski. Kronosen edo or-
duen agintepean bizi gara.

“Nola hezi” galderaren aurrean,
berriz, gurasoek informazio zaparra-
da jasotzen dute, baina, askotan, kon-
trajarriak diren ikuspegi eta aholkuak
dira, eta norbere hautua egitea ez da
lan makala horrenbeste zarataren ar-
tean.

Honekin guztiarekin esan gene-
zake gaur egun gurasoek zailtasunez
bizitzen dutela beren seme-alaben
hezkuntza. Eta honek bi eratako on-
dorioak ere ekartzen ditu: eskolaren
gain gehiegizko delegazioa (ezinak
minez bultzatutakoa) edota eskola-
ren gain esku-sartze negatiboa, hau
da, kontrolaren bidetik, presioaren

galdeidazue

?
Maite DARCELES

EHU-KO IRAKASLEA
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bidetik, egin nahi den esku-hartzea.
Guraso-irakasle harremana, be-

raz, elkarlanean oinarrituz eraiki be-
harrean, batzuk besteen lana gainbe-
giratzen duten harreman-mota beza-
la garatzen da. Honek, gurpil-zoroan
bezala, gurasoen bakardade senti-
mendua areagotu egiten du eta ira-
kasleengan, berriz, presioa eragiten.
Eta hau ez da irakasleen kolektibo ho-
nek jasaten duen presio bakarra; bes-
te eremu askotatik ere badatorkie. 

Hezkuntza-aparatuak, hezkuntza
modu mekanizistan edo makinikoan
ulerturta, hezkuntzaren emaitza eta
kalitatea hobetze aldera esku-hartze
geroz eta handiagoa ezartzen du: es-
kakizunak, txostenak, lan-lerroak,
landu beharreko gai berriak edo au-
rrekoen xehetasunak, unitate didak-
tikoak, ebaluatzeko moduak, bete
beharreko zereginak... pentsa liteke-
en oro arautuz eta hau beteko dela se-
gurtatzeko sistemak ezarriz, hala no-
la, hainbat prozedura, ala ikuskaritza-
aparatua bera.

Gizarteak, eta honen ahotsa bila-
katzen diren komunikabideek (edo
alderantziz da?), edozein arazoren
aurrean soluzioak bilatzerakoan hez-
kuntzatik hasi behar dela esan eta as-
kotan hau programa edo ikasgai be-
rri bilakatzen da, honela arazoari au-
rre egingo zaiolakoan. Honek ere ira-
kaslegoaren lana zaildu egiten du,
kolektibo honek ase behar dituen es-
kakizunak berrestu egiten baitira, ho-
nela, ikaslea bere eginkizunaren zen-
troan jartzeko dituen baliabideak mu-
gatuz. 

Eta bagatoz, bada, hezkuntzako
triangeluaren hirugarren erpinera:
haurra, ikaslea. Aurrekoetan esanda-
koek haurrari erreferentzia zuzena 
egiten diote jada. Haurra bizimodu
zatikatura eramaten dugu... Haurrari
hezkuntzako prozesuetan eduki be-
har lukeen zentraltasuna beste hain-
bat elementuk ebasten diote. 

Aipatutako 'hezkuntzatik hasi be-
har da' lelo horrek praktikan zein 
itzulpen izaten duen aztertzean ho-
nakoak topatzen ditugu: curriculuma
zeharkako gai askorekin betetzen da,
behin baino gehiagotan, haurrak hel-

duengana iristeko erabili nahi izaten
direla dirudi. Hauek ote dira hiritar ar-
duratsu eta konprometituak hezteko
biderik onenak? Ez dut uste. Iruditzen
zait arazoen konponbide abstraktuak
lantzea baino askoz ere baliagarria-
goa izango litzatekeela beraien ingu-
ruarekin, bizitzarekin eta bizikidetza-
rekin zuzenean harremana eduki de-
zaketen arazoak lantzea, eta jarduera
hauek irakasleen autonomia zabale-
netik zedarritzea. 

Zer esan dezakegu, berriz, hau-
rrek kontsumitzeko ekoizten eta za-
baltzen diren hainbat produkturi bu-
ruz? Telebistako hainbat saio, aparai-
lu elektronikoetarako hainbat joku,
Interneteko hainbat gune...? Beraien-
tzat guztiz erakargarriak gertatzen di-
ra, baina haien aurrean duten paper
pasibo eta inguruarekiko eta beste
pertsonekiko isolatzaileak eta haie-
tan transmititzen zaizkien baloreek
(estereotipoen bidez, bereziki), hezi-
keta positibo baterako oztopo galan-
tak direla pentsarazten digute. Gizar-
te paradoxiko honetan, haurrak ez di-
tugu babestu behar, helduentzako
pentsatuak direlako, desegoki izan
daitezkeen edukietatik bakarrik, bai-
zik eta espreski beraientzat disenaitu-
takoetatik ere bai, kontra-hezitzaile-
ak izan daitezkeelako.

Gurasoak. Irakasleak. Haurra,
gaztetxoa, ikaslea. Triangelu honeta-
ko hiru erpinak hezkuntza-komuni-
tatearen eragile eta protagonista na-
gusiak dira. Eta beraien arteko harre-
man-dinamikak hezkuntza-komuni-
tate zehatz bakoitzaren izaera deskri-
batuko digu.

Orain arte esandakoan hezkun-
tzaren inguruan bizitzen ditugun
hainbat alderdi positibo aipatu gabe
geratu dira. Arazoak baditugu, baina
harro sentiarazteko elementuak eta
potentzialtasun handia ere bai. Biz-
pahiru aipatuko ditut. Batetik, lorpen
handia da gurean hezkuntza haur
guztien eskubidea dela barneratuta 
edukitzea eta guztiei hezkuntzarako
aukerak bermatzeko beharraren in-
guruan dugun kontsentsu zabala.
Bestetik, hainbat eta hainbat profe-
sional aitatuko nituzke eguneroko la-

naz eta ekinaz kalitatezko hezkuntza
errealitate egiten dutenak. Eta hiruga-
rren bat ere aipatuko dut, euskarak
hezkuntzan lortu duen presentzia eta
normalizazioa, oraindik erronka as-
ko ditugun arren gai honetan ere az-
ken hamarkadetan egindako ibilbi-
dea izugarria baita.

Nire azterketa arazoetan zentratu
da haiek soluziobidean jartzeko mo-
dua irudikatzeko gai bagara dauzka-
gun elementu positiboen eragina be-
rretu egingo baita hauek espreski
kontuan hartu gabe ere. Ez dut, beraz,
hezkuntzaren ikuspegi negatibo eta
ezkor batetik egiten; inondik inora;
alderantziz baizik.

Izan ere, arazo-multzo honi hez-
kuntza-komunitate elkartu, kohesio-
natu, konprometitu, dinamiko, akti-
bo, indartsu, ekintzaile... batek, elkar-
lanaren bidez, urrats txikien eta han-
diagoen bidez, aurre egin diezaioke
beste ezein elementuk ez bezala. 

Hezkuntza-komunitate kontzep-
tuak berekin dakar hezkuntza ardura
kolektiboa denaren ideia, hau da, el-
karrekintza eta testuinguru egokiak
beharrezko direla eginkizun horreta-
rako. Izan ere, indiarren atsotitzak
dioen bezala “haur bat hezteko tribu
osoa behar dugula”. Ardura kolekti-
boa izateak ez du esan nahi batzuon
eta besteon ardurak berdinak dire-
nik. Baina besteari erantzukizun izpi-
rik ostu gabe, bere ardura hobeto be-
te dezan nik zerbait egitea baldin ba-
daukat, hori Hezkuntzaren onerako 
izango da. Zer egin dezake amak edo
aitak irakasleak berezko duen halako
ardura betetzea errazteko? Zer egin
dezake irakasleak gurasoek berezko
dituzten ardurak betetzea errazteko?
Etab.   

Hezkuntza-komunitatea ez da
hor dagoen zerbait, etxe bat den be-
zala, baizik eta hezkuntza enfokatze-
ko modu bat da; irakasle-ikasle-gura-
so harremanak beste modu batera 
ulertzeak eta harreman horiek susta-
tzeak duen potentziala ulertzeak hez-
kuntza desberdin bat garatzeko au-
kera ematen baitigu.

Aurreko batean kirol elkarte bate-
ko gurasoei eskaintzen zitzaien aur-



kezpen saioan egoteko aukera izan
nuen. Eta benetan txalogarria iruditu
zitzaidan bertan transmititu zena.
Besteak beste, esaldi bat oso deigarri
egin zitzaidan, horrelakoak gutxitan
entzuten ditudalako, eta ez nuelako
halakorik espero: gurasoek partide-
tan jarrera txarrak badituzte (bortiz-
keria, irainak, jarrera desegokiak...)
egiturak huts egiten duela esan nahi
du. Hau da, elkarteko arduradun zen
aldetik horrelakoak gertatuz gero,
gertaera horietan beren ardura pro-
pioa azpimarratzen ari zen, eta horre-
lakoak saihesteko beren jarrera eta
baloreak zeintzuk ziren eta gurasoe-
kin elkarlana eta konplizitatea nola
bilatzen zuten, azken finean elkarte-
tik pasatzen zen gaztetxoari bere ga-
rapenean ahalik eta marka positiboe-
nak uzteko. Arduradun honek hez-
kuntza-komunitate kontzeptua oso
barneratua zuela ohartu nintzen, bere
hizkeran ere nabari zena, komunitate
hitza erabiltzen baitzuen.

Garai beretsuan, derrigorrezko
hezkuntzako talde baten tutoreak gu-
rasoekin egiten zuen bileran ere izan
nintzen. Eta aitortu behar dut, bien
konparaketa egitea ezinbestekoa 
egin zitzaidala. Derrigorrezko hez-
kuntzako tutoreak modu askoz ere
mugatuagoan hitz egin zuen, hez-
kuntza-komunitatearen erreferen-
tzia ez zeukan barneratua, bere egin-
kizunetaz hitz egin zuen, zehaztuta
zeuden gaiez, prozedurez, arauez, 
ebaluaketaz... Baina aipatzen ari ga-
ren triangeluko elkarrekintza  sare

konplexua iradoki gabe geratu zen,
eta gurasoak bilera hartatik zerbaiten
faltaren sentsazioaz irten zirela segu-
ru nago, asebete gabe, estimulu posi-
tibo askorik jaso gabe.

Hezkuntza-komunitateak ez ditu
biltzen interes kontrajarriak dauzka-
ten agenteak, inondik inora, baizik 
eta helburu berdin bat konpartitzen
dutenak, hauxe: haurraren edota gaz-
tearen hezkuntzan (eta helduon gara-
penera ere zabal genezake ideia) mo-
du positiboan eragitea. 

Hezkuntzaz modu generikoan
hitz egin dugu, eta hezkuntza-komu-
nitateaz ere bai. Ekintzara pasatzera-
koan ordea, zedarritu egin behar du-
gu kasuan kasu. 

Adibidez, emandako kirol-taldea-
ren kasuan hezkuntza-komunitatea
kirol elkarteko langile/bolondresek,
haurrek, gurasoek eta baleude beste
eragileek osatuko lukete (patrozina-
doreek, udalak...). Ikastetxe baten
hezkuntza-komunitatea begibistan
da nortzuk osatuko luketen. Herri ba-
tekoa ala auzo batekoa, berriz, berta-
ko ikastetxeetako hezkuntza-komu-
nitateek eta haurrei zuzendutako gai-
nerako ekintzenek eta udalak, beste-
ak beste. Interes bereziak dituzten
haurren hezkuntza-komunitateak 
ere defini genitzake, etab.

Azkenik, gizarte baten hezkun-
tza-komunitateaz ere hitz egin behar
da. Murrizketek eta batez ere LOMCE
legeari oposaketak euskal hezkun-
tza-komunitatea piztu egin duela 
esan daiteke. Adiera zabal honetan
sakonduz, komunitateak edo gizarte-
ak, bere etorkizuneko gizabanakoak
nola hezi eta zer transmititu nahi dien
erabakitzeko eskubidea du, eta ez es-
kubidea soilik, baizik eta gizarte ardu-
ratsu eta konprometitu batean hau le-
hen mailako eginbeharra ere bada.
Gizarte aurreratu batean hezkuntza-
ren inguruko eztabaida beti mahai
gainean egongo da, ez noraezean na-
bigatzeko eta haizearen arabera no-
rabidea goizetik gauera aldatzeko,
baizik eta modu eraikitzaile, positibo
eta kontsentsu bilatzailea erabiliz, es-
perientzia eta ezagutzaren oinarritik,
hezkuntzak behar dituen baliabide

eta testuinguruak etengabe hobetzen
eta garatzen joateko. Dekretazoek,
ideia iluminatuek eta mirarizko for-
mulek ez dute balio, nahastu besterik
ez dute egiten. Konformismorik eta
autokonplazentziarik eza, lana, el-
karlana, konplizitatea, komunikazio
eta eztabaida aberatsa, elkarrekin 
eraikitzea... dira bide emankorrak.  

Hezkuntza-komunitate zabalare-
kin egiten den lana, beraz, hezkun-
tzaren giltzarri eta estrategia nagusiak
eztabaidatzekoa eta zehaztekoa da.
Baina, tokian tokiko hezkuntza-ko-
munitateak eguneroko praktikara, 
arazoetara, abaguneak eskaintzen
dizkigun aukeretara jauzi egitea eka-
rriko du. Eta bigarren maila honetan
lan handia egin daiteke parte-hartze
prozesuen bidez hezkuntza-komuni-
tatearen potentzialtasuna norberega-
natuz eta ahaletik eginera paseaz.
Proiektuak eta helburuak gure egiten
ditugunean haiekiko gure inplikazio
maila areagotu egiten da. Hau giza-
kiari orokorrean aplika diezaiokegun
esaldia da. Proiektu eta helburuak gu-
re egiteko ezinbestekoa da autono-
miaz jardutea; autonomia nork bere
buruari legeak ematea bezala ulertuta
eta ez nahi dena egitea. Eraikuntza
kolektiboko prozesuez mintzatzen 
ari gara. Bi baldintza baino ez ditut 
ikusten: batetik, prozesua zapuztu
dezakeena alde edukitzea (adibidez,
ikastetxearen kasuan zuzendaritza 
edo udalaren kasuan, alkatetza), eta
bestetik, gai hauetan esperientzia eta
ezagutza duen erraztaileren baten la-
guntza edukitzea. Baldintza horiek
gabe ere prozesu interesgarriak gerta
daitezke seguru aski, baina horiek 
edukiz gero prozesu emankorra ber-
matuta dagoelakoan nago. 

Hezkuntza-komunitateak bizi-
tzeko elkarrizketa esparruak sortu eta
garatzea da bidea. Baina ez edonola-
koak. Kontuz! Edozein elkarrizketak
ez du balio hezkuntza-komunitatea
aktibatzeko. Partehartzaileentzako
elkarrizketa esanguratsuak behar du-
te izan. Bide honetan lan handia, 
emankor eta aberasgarria egiteko da-
go, denon mesederako. Hala gerta
bedi!!

Gizarte aurreratu batean
hezkuntzaren inguruko

eztabaida beti
mahai gainean
egongo da,
hezkuntzak
behar dituen

baliabide eta testuingu-
ruak etengabe hobetzen
eta garatzen joateko

?

38 • hik hasi • 184. zenbakia.  2014ko urtarrila



argitalpenak

Ama
Mariana Ruiz Johnson  
Itzulpena: Uxue Alberdi

PAMIELA-KALANDRAKA

Maitasuna da testu errimatu ho-
nen muina. Haurtzaroari dagokion 
ipuina da, ulergarria adin eta kultura
guztietako irakurlerentzat. Istorioa 
eduki eta koloretako irudi joritsuz 
osatua da. VI Nazioareko Album Ilus-
tratuen Compostela Saria eskuratu
du. •

Artzaina izan nahi dut eta zer?
Txani Rodruiguez / Jokin Mitxelena

ELKAR
Bilboko etxe dotore batean bizi da

Ettore. Abokatua du ama, eta medi-
kua aita. Bere etorkizunerako hobe
delakoan, ikastetxe pribatu batera jo-
aten da ikastera, eta alemanezko es-
koletara eta kontserbatoriora bidal-
tzen dute gurasoek. Ettorrek baina,
beste asmo eta gogo batzuk ditu: ahal
bezain azkar artzain izan nahi du.•

Nur eta kobazulo liluragarria
T. Martinez de Lezea / J. L. Landa

EREIN
Iratiko oihanean sartu dira Nur eta

bere adiskide Iraia eta Maddi. Hainbat
lagun ezagutu dituzte han: Koldo, ira-
txo-gidaria; Basajaun eta Basandere,
oihaneko nagusiak; Anxo, Arpeako
kobazuloan bizi den erraldoia… Nur
bildumako 10. liburua da. Istorio di-
bertigarriarekin batera, argazki bildu-
ma oparitzen du Nurrek.•

Sugoitxoren ametsa
B. Ibarrola / S. Aguado

Itzulpena: Miren Agur Meabe

ELKAR

Sugoitxo herensugeak nahiago
zuen kantatu ahotik sua bota baino.
Gurasoek ez zuten hori ulertzen, eta
haserretu egin ziren, semea beste he-
rensuge guztiak bezalakoa ez zelako.
Sugoitxo ez zegoen gustura harik eta
egun batean bere kantuekin jendea-
ren bizimodu alaitzen hasi zen arte.•

Mondrago
Ana Galan / Pablo Pino

AIZKORRI
Ongi pasatzeko eta entretenitze-

ko hamaika ezaugarri du bilduma ho-
nek: hegan egiten duten herensuge-
ak, gazteluak, abenturak, misterio ez-
kutuak, gainditu beharreko erron-
kak... Bilduma arrakastatsuaren zazpi
liburu argitaratu dituzte euskaraz.
Horrez gain, jardueraz beteriko bi li-
burutxo kaleratu dituzte orain.•

Hiru bidaiariak
Paxkal Bourgoin

IKAS

Katilua eta Behruz ipuinekin ba-
tera “Dutea” izeneko trilogia osatzen
du. Ipuinen bidez urruneko paisaiak
eta kulturak ezagutzeko parada ema-
ten du 8 urtetik gorakoendako bildu-
ma honek. Ipar Afrikako basamor-
tuan, Japonian eta Teheranen barna-
ko bidaia da. Elkarbizitza eta  tradizio-
arekin loturiko gaiak ere ageri dira.•

184. zenbakia.  2014ko urtarrila   • hik hasi • 39



40 • hik hasi • 184. zenbakia.  2014ko urtarrila

rrezko egitura mantentzen duen ba-
serri ederra da eta bisitarientzako ha-
rrera-gunea izateaz gain, Pagoetako
Parke Naturalaren interpretazio-zen-
troa ere bada. Pagoetako ingurune fi-
sikoa eta etnografikoa ezagutarazten
laguntzen duen erakusketa iraunko-
rra, tailer didaktikoa eta euskarri inte-
raktiboak daude Iturraranen.

Lorategi botanikoa
Iturraran Parketxearen ondoan

dago eta 25 hektarea ditu. Horietatik
10 hektarea bertako zuhaitzenak, eta

hik hasi-ren
proposamena

PAGOETAKO PARKE NATURALA

Natura eta kultura saski berean

Pagoetako Parke Naturalak ingurune
naturalaz zein kulturalaz gozatzeko
aukera ematen dio bisitariari. 2.860
ha-ko azalera hartzen du, zati 
handiena Aiako udalerriaren
(Gipuzkoa) barnean dago, eta, Zarautz
eta Zestoaren artean 
banatzen da. Izena 678 m-ko altuera
duen Pagoeta mendiari zor dio.

Pagoeta 1998ko irailaren 29an de-
klaratu zuten parke natural. Animalia
eta landareak nahiz euskal kultura eta
historia ezagutzeko hainbat jarduera
eskaintzen dizkie ikastetxeei, hala
nola, erleen mundua, elikaduraren 
eremua, ekosistemen osagaiak, edo-
ta Agorregiko burdingintza eta erro-
taritza.

Parkea ezagutzen hasteko, ego-
kiena Iturraran Parketxera gertura-
tzea da. Bertan, behar bezala infor-
matu eta laguntzen baitzaio bisitaria-
ri. Hortik aurrera, bakoitzak dituen le-
hentasunen arabera, erakusketa, na-
tura, ondare edo mendi-ibilaldien es-
kaintzaren artean aukeratu ahal izan-
go du.

Iturraran parketxea: 
Pagoetako informazio gunea
XVIII. mendeko jatorrizko egu-

5 hektarea mundu guztiko landare-
diaren erakuslehio dira. Badago arris-
kuan dauden Euskal Herriko landare-
en bilduma bat ere. Lorategiko bisita
errazteko 3,5 kilometroko luzera
duen ibilbide bat osatu da. Zuhaitz 
eta landare mota guztiek txartel bat
dute alboan eta bertan zein familiata-
koak diren, zein izen botaniko duten
eta nongoak diren zehazten da. 

Agorregiko burdinolak eta errotak
Iturraran parketxetik hurbil dau-

de. Erdi Aroan eraikiak dira eta uraren



ERLEAK EZAGUTZEN
(LH 1. eta 2. zikloak, HH 5 urte arte)
+ Erleen zuzeneko behaketa
+ Ipuinaren jolasa
+ Erleen produktuen dastaketa
+ Kandelagintza

- Iraupena: 3 ordu
- Salneurria: 3 €

ELIKADURA eta INGURUMENA
(LH 1. eta 2. zikloak)
+ Zerealak ezagutu eta ogi opi-
lak egin
+ Elika-piramidearen jolasa
+ Mendi ibilaldia Agorregira
errotak lanean ikustera

- Iraupena: 3 ordu
- Salneurria: 3 €

BURDINGINTZA eta ERROTARITZA
(DBH 1. eta 2. zikloak, batxilergoa)
+ Errotaritzaren inguruko iku-
sentzunezkoa
+ Burdingintza landu, antzinako
lanbideen maketak ikusiz
+ Agorregiko errotak eta burdi-
nola lanean ikusi

- Iraupena: 3 ordu
- Salneurria: 3 €

LANDARETZA
(LH 3. zikloa, LH 4. Maila)
+ Lorategi botanikoan ibilaldia
eta ginkana jokoa 
+ Basoen jolasa
+ Unitate didaktikoa landu

- Iraupena: 4 ordu
- Salneurria: 3 euro

PAGOETAKO EKOSISTEMAK
(LH 3. zikloa)
GOIZEZ:
+ Mendi ibilaldia Sagastizabalgo
natur eskolara eta ginkana
+ Unitate didaktikoa landu
ARRATSALDEZ:
+ Txokoetako jolasak, animaliak,
landaretza eta geologia aztertuz
- Iraupena: 6 ordu
- Salneurria: 6 €

PAGOETAKO ANIMALIAK
(LH 3. zikloa)
GOIZEZ:
+ Mendi ibilaldia Sarrolan barna
(oreinak, pottokak, betizuak…)
ARRATSALDEZ:
+ Unitate didaktikoa landu
+ Hitz sekretuko animaliaren eza -
ugarriak eta bizilekua ezagutu
- Iraupena: 6 ordu
- Salneurria: 6 €

* Oharra: bazkaria etxetik eraman
behar da
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Ikastetxeentzako eskaintza

i

indarrez funtzionatzen dute. Izan ere,
Erdi Aroaz geroztik Euskal Herrian u-
ra maiz erabili da energia sortzeko. 
Agorregikoa burdinola nagusia zen.
Bertan burdina lortzen zen gero bur-
dinola txikietara eraman eta lantzeko.
Errotetan berriz, gari edo arto alea xe-
hetuz irina lortzen zen. 

XVIII. mendean berreraikitako
instalazio hidraulikoari jarraituz za-
harberrituta daude eta gaur egun
martxan ikus daitezke.

Erlategia
Iturraran parketxetik gertu eta

helburu didaktikoekin, erlategi bat 
eraiki da eta bisita gidatuetan erlaun-
tzen egitura eta antolaketa zuzen zu-
zenean ikus daiteke bertan. Euskal
Herriko erle beltza dago bertan. Erlea
ekosistemen polinizatzaile nagusie-
netakoa da, horregatik da hain ga-
rrantzitsua bere kontserbazio eta za-
balkuntza. 

Sarrolako betizuak, pottokak eta 
orainak
Galtzeko arriskuan dauden etxe-

abere arrazen babeslekua ere bada
Pagoetako Parke Naturala, arbasoen
garaian fauna basatia etxekotzeko 
egin zuten lanaren adierazgarri, hain
zuzen. Nahiz eta bisitariek animali ba-
satiak ikusteko aukera handirik ez 
izan, Sarrola inguruan badira erdi-as-
ke bizi diren hainbat betizu, pottoka
eta orein.

Atseden lekuak
Pagoetako Parke Naturalak lau 

atseden leku ditu, mahaiz, parrilaz eta
iturriz hornituak. Zudugarai gainetik
(Orioko gaina ere deitua) Aiarako 
errepidearen albo batean daude hiru
eta Altzolako bailaran bestea.

Pagoeta Parke Naturala
20809 AIA
Tel: 943 835 389
iturraran@gipuzkoamendizmendi.net
www.iturraran.org
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atzeko atetik

Kulunkaria

Eskola urteak festa urteak izan zi-
ren niretzat. Bai ederki pasa nuela! Ez
daukat gogoan ardura handirik. Ziur
aski, nire irakasle eta gurasoek ez dute
nik bezain oroitzapen onik izango. Isi-
lik egoten lanak izaten nituen, eta eser-
lekuan geldi egotea ezinezkoa zitzai-
dan. Ikastolara ongi pasatzera joaten
nintzen ni, eta horretarako, orain esa-
ten den bezala, jarrera pro-aktiboa
neukan: jolaserako, kanturako, dan-
tzarako, txorakerietarako, bihurrike-
rietarako eta zirikatzeko beti prest!

Etxean egin beharreko eskolako-
lanekin (etxeko-lanak beste batzuk di-
ra, ala?) ere ez nuen burukomin askorik
izaten. Orain seme-alabek etxera ekar-
tzen dituzten eskolako-lanen aldean 
oso gutxi izaten genituen guk. Eta iza-
ten genituenean ez nuen ardura handi-
rik izaten. Zenbat aldiz, goizean, auto-
busean ikaskide batek “bigarrenean
zer jarri duzue?” galdetu, eta orduan 
akordatu hiru ariketa genituela etxean
egiteko. Motxilatik atera gabe etxetik
pasatu zen koadernoa ireki, zirrimarra
batzuk egin eta segi jolasean. Nik feno-

Oier ARAOLAZA
Dantzaria

meno pasa nuen eskola garaian. 
Latorrizko danborraren protago-

nistak, Oscarrek, hiru urte zituela era-
baki zuen ez zela gehiago haziko. Nik
ez nuke hiru urterekin geratu nahi, sei
urteak ere zoragarriak iruditu baitzi-
tzaizkidan, baita bederatziak eta ha-
mabiak ere... Baina behin hamazortzi-
ra iritsita pozik itzuliko nintzateke atze-
ra hirura, berriz hasteko. 

Gorputza atzera bota, eserlekua-
ren aurreko oinak altxatu eta aulkia ku-
lunkaria bailitzan erabiltzen nuen ge-
lan. Zenbat errieta horren kontura, bai
etxean eta bai eskolan. Hori ez zela for-
malidadea ikasgelan egoteko, aulkiak
horrela apurtzen zirela, e.a. Gaur egun
lanean ere kulunkan pasatzen dut egu-
na, orain atzera, orain aurrera, berriz 
atzera... Orain, baina, primerako aitza-
kia teknikoa daukat horretarako: ergo-
nomia. Gerriko minarekin hasi nin-
tzen, eta arreba fisioterapeutak ahol-
katu eta oparitu zidan aulki kulunka-
ria. Edozein dela ere, ez baitago zortzi
orduz mantentzeko postura egokirik.
Kulunkariarekin hor nabil egun osoa
atzera eta aurrera, eserita nagoen itxu-
ran, baina gorputza dantzan egun oso-
an. Gerriko minik ez dut izan berriz ha-
rrezkero.

Gaur goizean, alaba ikastolara joa-
teko esnatu dudanean, “azken eguna
Izar! Bihar oporrak!” bota diot. Alabak

erantzun dit, berak ikastolan, lagune-
kin, oso ongi pasatzen duela eta nahia-
go lukeela oporretan ere eskolara joa-
tea, haiekin jolasean egin ahal izateko.
Andereñoak bileran esan digu gure 
alabak ez dakiela isilik egoten, ipurdia
airean daukala beti, erdi-altxatuta han-
go edo hemengo ikaskideekin olgetan.
Ni saiatu naiz guraso arduratsuaren eta
arduratuaren plantak egiten, baina ba-
rrenean alabarekin identifikatua senti-
tzen nintzen. Eguna eskolan pasa eta 
etxera iritsitakoan, semeari eskolako-
lanak egin behar dituela esan, eta berak
jolastea nahiago duela erantzuten di-
danean zer esan jakin gabe geratzen
naiz. 

Diziplina, lan-ohiturak, jarrera, 
atentzioa, ardura... umeek horiek guz-
tiak eta gehiago barneratu behar dituz-
tela esaten digute, eta zenbat eta lehe-
nago hobe dela, gerorako utzita beran-
duegi izan daitekeela. Ziur aski halaxe
izango da, nik ezer gutxi baitakit hezi-
ketaz. Gainera, esango nuke, berrogei
urte pasarekin ere ez ditudala barnera-
tu horietako gehienak. Bai, badakit gu-
re seme-alaben hezkuntzaren ardura
nagusia gurasoei dagokigula, eta esko-
lari dagokiona baino gehiago eskatzen
ari gatzaizkiola. Gurasoak gure seme-
alabentzat eredu izan behar garela esa-
ten digute, baina nik aulkian kulunkan
egiten jarraitzen dut.

* "Hezkuntza-subiranotasunera joan behar dugu".

Koldo Saratxaga
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