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LH 2.MAILAko kAzetArIAk!!!!
zuzendArI pedAgogIko berrIArI egIndAko eLkArrIzketA
Andone ruIz
¡Quién mejor que nuestros niños para presentarnos a Andone, la nueva directora pedagógica de la Ikastola!

Andone, Ikastolako zuzendari pedagogiko berria aurkezteko, hona hemen gure kazetari finen elkarrizketa!

 
BIDEOA *
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Nueva etapa, otros retos, planteamien-
tos novedosos… Generalmente, el ini-
cio de un nuevo curso siempre trae 
consigo novedades y éste no ha de ser 
una excepción. Uno de nuestros pri-
meros objetivos es la renovación del 
PLAN ESTRATÉGICO.

Entendemos que debe ser un proceso 
colectivo y no una visión personal.

Vamos a  reflexionar sobre la misión, 
visión y valores de la Ikastola. La mi-
sión definiría  lo que la organización es 
y lo que la organización hace, nuestro 
propósito, nuestra razón de ser; los va-
lores determinan por qué quiere serlo y 
hacerlo, las reglas del juego; y la visión 
ha de ser un mapa del camino, el pro-
yecto; la visión define las metas que 
queremos conseguir.
  

Entendemos este proceso como un 
proyecto genérico de implicación y 
participación de toda la Ikastola: Con-
sejo Rector y  Consejo escolar, Asam-
blea general, equipo directivo y equipo 
pedagógico, el departamento de orien-
tación, los trabajadores, las diferentes 
etapas, los responsables de proyecto y 
como no,  nuestros alumnado.

También se puede ver la  estrategia 
como un proceso de aprendizaje, ya  
que se aprende con el tiempo, mientras 
se actúa, aplicable en nuestro ámbito 
como organización profesional que 
opera en contextos complejos.

Marquemos nuestro norte, porque ya 
se sabe que nunca hay viento favora-
ble para el que no sabe hacia dónde va.

A R T E Z K A R I T Z A

K O N T S E I L U K O 

I N F O R M A Z I O A

Urtero, etapa berri bati ekin aurretik, 
helburuak, erronkak, beharrak … ze-
hazten saiatzen gara. Ikasturte berria 
ez da salbuespena izango eta hainbat 
xede ditugu. Horietako bat gure ES-
TRATEGI PLANA berritzea da.

Estrategia prozesu kolektibotzat ikus-
ten dugu, ez gizabanako baten ikus-
puntu pertsonal gisa.

Ikastolaren misioaz, ikuskeraz eta ba-
lioez gogoeta egingo dugu. Misioak, 
erakundeak zer den, zer egiten duen, 
gure xedea definituko du; balioek 
finkatzen dute zergatik nahi duen ha-
lakoa izan eta zergatik nahi duen hori 
egin, arau-jokoak dira; eta ikuskera “bi-
dearen mapa”, “proiektua” izan daite-
ke, gure  helmuga .

Horrelaxe ulertzen dugu prozesua, 
Ikastola osoaren inplikazio eta parte 
hartzeko proiektu orokor baten gisa: 
Artezkaritza eta Eskola kontseilua, Bat-
zar Nagusia, zuzendaritza-taldea eta 
pedagogikoa, orientabide-saila, langi-
leak, interesgune ezberdinak, proiektu 
buruak, eta nola ez, gure ikasleak.

Era berean, ikasketa-prozesu gisa ikus 
daiteke estrategia, denborarekin ikas-
ten baita, jarduten garen artean, eta  
prozesu hori gure eremuari aplika da-
kioke, gure eremua testuinguru kon-
plexuetan diharduen antolamendu pro-
fesionala baita.

Iparra zehaztuko dugu. Izan ere, norae-
zean dabilenak aldeko haizerik ez! 

DENON “IPARRA”

UN “NORTE” COLECTIVO
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A R T E Z K A R I T Z A

K O N T S E I L U A 

Denon 

“iparra”

Un “norte” 

colectivo



9

Lutxo Egia. Ausardia ote?

Sarrera

Lutxo Egia mila saltsatako perrexila dela 
esatea ez da gehiegikeria. Hainbat eta 
hainbat alorretan aritu da: kazetaritzan, 
idazle-lanetan, kolaborazioak, euskara-
ren aldeko zenbait erakunderen kidea zein 
sortzailea … Baina, aldizkari honetarako 
gure arreta piztu zuenak erabateko lotura 
du garatu nahi dugun gaiarekin: euskara-
mundua ez dagoela guk uste bezain urrun. 

Horren lekuko argia dugu Lutxo. Aurten 
“perfomance” berezia gauzatu du Bilbon: 
hilabete oso bat euskaraz soilik bizitzea. 
Gainera, bizipena horren gorabeherak isla-
tu ditu  blog batean: (http://www.berria.eus/
blogariak/transitoak). Horren nahiz beste 
esparru batzuen hausnarketa sakona egin 
digu hurrengo elkarrizketan.

Bideoa

Galderak

Nola, zerk bultzatu zintuen “perfomancea” 
gauzatzeko? Gertaeraren batek izan zuen 
horretarako bultzada-unea? Horren antze-
ko esperientziarik ezagutzen al zenuen?
Ez nuen aurretiaz antzeko esperientzia-
rik ezagutzen. Martxan jarri orduko, or-
dea, lagun batek esperientzia baten berri 
eman zidan BERRIAko blogean: Irlandan 
barrenako bidaia gaelikoz edo irlanderaz, 
ingelesa erabili gabe. Neure kasuan film 
baterako gidoia zegoen performanceren 
abiapuntu moduan. Gidoi bat idatzi nahi 

Gau eta egun euskaraz  bizi nahi dut
eta gauza bera egin dezakezu zuk ...

Horrela hasten da Esne Beltza taldearen 
kanta ospetsua. Nork ez du entzun jaietan, 
euskararen aldeko aldarrikapen-ekimenetan 
eta abarretan? Benetan, horren gauzatze al-
dera egiten ditugun saiakerak, darabiltzagun 
asmoak, noizbehinka astintzen gaituzten zar-
tadak… gorpuzten ditugu? Santurtzin, zein 
zaila da horiek guztiak egia bihurtzea, ezta?

“Margen izquierda”. Hori hitz-bikotea! Euska-
raz, gozoagoa ematen du; xaloagoa: Ezke-
rraldea. Erdarazko izendapenak gogor sa-
marra dirudi: margen, muturrean bageunde 
bezala. Euskal Herriko bazter urrun eta eze-
zaguna osatzen ei dugu; gure Mordor. Euskal 
kulturaren eta euskararen mundutik at senti-
tu gara sarritan; arrotz gure herrian. Horrez 
gain, izquierda, aurreiritzi eta uste askoren 
zama ezkorraren iturri. Eskuinak, eskuarki,  
predikamendu hobea izan du; politikaren es-
parrua aparte utzita, noski. 

Hala eta guztiz ere, nahikotxo dira irudi faltsu 
bezain errepikari hori apurtu, suntsitu nahian 
dabiltzan ekintzak, gizabanakoak zein as-
moak. Euskara-mundua 

gurea ere bada. Horietako gutxi batzuen berri 
eman nahi dizuegun hurrengo lerroetan. Ho-
rrela, agian, ez gara gure herrian hain “kan-
potar” sentituko.
 
Somos la ikastola de Santurtzi. En la “Mar-
gen izquierda”. ¡Menudo par de palabras! 
En euskara suena mas suave, mas cercana: 
Ezkerraldea. Sin embargo, en castellano el 
margen parece situarnos en un aparte, como 
fuera de lugar. El Mordor del País Vasco; 
formamos una pequeña comunidad lejana y 
desconocida para el mundo euskaldun. Y , 
a menudo, nosotros mismos nos sentimos 
fuera del mundo del euskara y su cultura. 
Encima, el término izquierda agrava la sen-
sación: históricamente ha sido fuente de pre-
juicios y convencionalismos negativos. Salvo 
en política, la derecha siempre ha tenido más 
“propaganda” positiva.  

Sin embargo, muchas son las personas, ac-
ciones e intenciones que, a diario u ocasio-
nalmente, tratan de romper esa imagen tan 
repetida como falsa. El  universo del euskara 
también es nuestro. En las próximas líneas 
os queremos dar cuenta de algunas de esas 
propuestas que pueden a ayudar a no sen-
tirnos extraños en nuestra tierra.

Euskaraz bizi nahi dugu?

............... . 
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nuen non protagonistak, bizikleta-istripu 
baten eraginez, gaztelera ahazten zuen 
aste batzuetan eta ezinbestean euskaraz 
bizi behar zuen. Halako muturreko afasiak 
gutxitan gertatzen dira, baina gertatu gerta 
daitezke. Une batean otu omen zitzaidan 
ideia polita izan zitekeela neronek ere galt-
zea gaztelera hilabetez, eta era horretan 
aztertu zer gertatzen zen nire inguruan eta 
nola erreakzionatzen nuen nik neuk.

Esperientzia gauzatu aurretiko zailtasunak 
egia bihurtu dira? Nolako oztopoei egin be-
har izan diozu aurre?
Aldez aurretik guztia zen zailtasuna. Hasi 
baino lehen hainbat laguni komentatu nien 
zer egin nahi nuen. Eta denek erantzun: 
“Erotu zara?, ¿Burutik joan zaizu?”. Hark 
zer pentsatua eman zidan: euskaraz eta 
gazteleraz bizitzea ongi dago, baina eus-
karaz bakarrik bizitzea zoroen kontua da. 
Baina ni hilabetez bizi izan naiz euskaraz. 
Egia da askotan bizi-kalitatea txikiagoa 
izan dela. Oztopo nagusia hiztun-kopurua 
da, noski. Bilbon hiztunen erdiak ez dakite 
euskaraz, eta beste askok gutxi. Haietako 
askorekin egin dut topo eguneroko bizit-
zan eta orduan gure arteko komunikazioa 
zaildu egin da. Baina bion partetik jarrita 
kasu horietan ere izan da posible komu-
nikazioari eustea. Beste oztopo bat, jarre-
ra. Erdalduna ohituta dago erdarazko hitza 
jasotzera. Lehendabizikoan ez bada, bi-
garrenean. Erdaldunak harritu egiten ziren 
bigarrenean ere euskara entzunda. Baita 
baten bat haserretu ere, baina gehienek 
ez zuten gaizki hartzen. Eta hirugarren 
oztopoa, neure ohiturak. Alegia, neure 
hizkuntz-ohiturak aldatzea.

Ekintza burutu ahala, hasierako itxarope-
nak, espektatibak zelan aldatu dira? Bere 
horretan mantendu ala bidean zehar mol-
datu behar izan duzu aurreikusitakoa?
Hasieran neurri batean dena zegoen zaba-

lik, ez nekien zer gertatuko zen. Aurrikus 
nitzakeen egoerak, jarrerak eta abar, bai-
na ibili ahala ezustekoak sortu zaizkit. 
Adibidez, nire kaleko kebab-tokira sartu 
eta ikustea bertako mutil marokiarra uste 
baino hobeto moldatzen zela niri euskaraz 
ulertzeko. Hizkuntza minorizatuak hizkuntz 
ikusezinak dira neurri handi batean. Ha-
laxe euskara ere bai. Performancea burut-
zean ikusezin ziren pertsonak edo tokiak 
ikusgarri bilakatu zaizkit.

Bloga elikatu duzu hilabete horretan zehar, 
jenderaen aldetik zein nolako jarraipena 
izan du? Horretaz gain, izan dituzu hiriaren 
-erakundeen zein gizabanakoen aldetik-  
laguntza eta sostengua?
Performanceak eragin ikaragarria izan 
zuen. Hala Twitterren nola Facebooken 
oso jarraitua izan zen. Baita BERRIAko 
blogean ere. Kalean ezagun zein ezeza-
gun askok ekintzaren martxaz galdetzen 
zidaten. Animoa ematen zidaten. Hori ere 
ustekabekoa eta, batez ere, lagungarria 
izan zen niretzat. Ekin aurretik zalantzan 
nengoen, ez ote nintzen barregarri geldi-
tuko. Baina ez zen hala gertatu. Erakunde 
batzuen partetik, laguntza baino gehiago, 
konplizitatea izan dut. Batetik, BERRIA-
rena, ezinbestekoa; eta bestetik, Bilboko 
Udalak erraztasunak eman zizkidan, adibi-
dez, performancea administraziora erama-
teko.

Eguneroko gauza xumeetan, euskaraz 
soilik aritu izanak, zer suposatu du? “Nor-
maltasun” oso bizi izan ahal zara? Arrotz 
sentitu al zara zure herrian?
Bai, sentipen hori askotan ageri zait. 
Zenbaitetan kanpotartzat hartu nindute-
lako, ingelesa edo ba al dakit nik nongoa. 
Baina aldaketak berak zerikusia izan zuen 
horretan. Eguneroko bizitza euskaraz zein 
gazteleraz egiten nuenean ez neukan ha-
lako sentipenik, noski. Euskara hutsez 

bizitzean, aldiz, askotan. Eta ez hitze-
tan adierazia bakarrik, baita begiradetan 
ere, keinuetan, jarreretan. Erdalduna eta 
euskalduna ezin dira parekatu. Hizkuntza 
kontuagatik erdalduna nekez senti liteke 
arrotz Euskal Herrian; euskalduna, ordea, 
askotan.
Santurtziko ikastola gara; gure ikasleak, 
familiak giro erdaldunean murgilduta dau-
de ia ordurik gehienetan, posible ikusten al 
duzu zurea bezalako apostua gure artean?
Nire asmoa sortzez artiskoa zen. Identi-
tatea, hautua, espazioa eta antzeko kont-
zeptuak aztertu nahi nituen eta horregatik 
egin nuen performancea. Baina uste dut 
ariketa polita dela. Eta ez da hilabetez zer-
tan izan. Egun oso batez egin liteke eta 
harriturik geldituko ginateke zenbat gauza 
deskubritzen ditugun hala inguruaz nola 
geure buruaz. Hala ere, euskararen era-
bilerari buruz ari bagara, “performancea”, 
“apostua” eta halako hitzak baztertuko ni-
tuzke. Esne Beltzaren kantak dioen beza-
la, euskaraz bizi nahi dut. Ez soilik, baina 
euskaraz ere neuk nahi dudanean.

Zein ondorio atera duzu bukaeran? Horren 
antzeko beste asmorik?
Hizkuntz-ohiturak plazer estetiko bati 
buruz ari zaizkigu. Hau da, gazteak euren 
artean gazteleraz aritzen badira, ziurrenik 
esan nahi du hizkuntza horretan gehiago 
gozatzen dutela komunikazioa euskaraz 
baino. Baina hor hamaika faktore sartzen 
dira: hizkuntzaren pisua inguruan, hizkunt-
zaren ezagutza, gazteen arteko kodeak... 
Guk geuk lan egin behar dugu euskara ere 
izateko gozagarria, erdara bezain. Baina 
uste dut horretan zuek esperientzia zaba-
lagoa duzuela nik baino! Bestalde, ondo-
rio batzuk atera ditudan arren, batez ere 
nabarmenduko nuke esperientziak neure 
burua hobeto ezagutzera eta hainbat au-
rreritzi ezabatzera lagundu didala.
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Udal euskaltegia, Boga 
on-line ikastaroak, Ber-
balagun taldeak eta Ber-
bagunea

Nor nori nork, 
baldintza ta subjuntibo joer 
baldintza ta subjuntibo ...

Beste kanta mitiko bat. Asko gara euskal-
tegietatik zein ikastoletatik pasatutakoak. 
Eta bertan sufritu ditugu Nor-nork, nor-nori-
nork, aditzak eta abar, baina beraietan bizi 
izandakoak pozgarriak eta gogoangarriak 
ere izan dira, seguru. Oraindik ere hainbat 
eta hainbat jende aritzen da jo eta su eus-
kara bidelagun bihurtu nahirik. Santurtziko 
AEKn nahiz udal euskategian ikastolako ia 
68  guraso daude matrikulaturik eta HABE 
erakundeak on-line eskaintzen duen Boga 
izeneko ikastaroan aita-ama nahikok eman 
du izena. 

Euskararen Nazioarteko Eguna, Korrika, 
festak, jaialdiak … kontaezinak dira eus-
kaltegiek abian jartzen dituzten ekintzak 
euskara-mundua euskaldunontzat zein 
ikasten ari direnentzat gertuago egitea-
rren. Hala eta guztiz ere, zenbaitetan  egu-
nerokoan behar dugu bultzada, arratsalde 
batean geratu eta euskaraz aritzeko para-
da izan, liburu bat irakurri eta horien gai-
neko mahaiondokoa… Horrelakoetarako 
badira zenbait aukera:

Berbalagun taldeak (http://ezkerraldea.
blogspot.com.es). Eskualdez eskualde 
euskara praktikatzeko aukera ematen di-
gute. Horrez gain, ekimen ugari sortzen 
dituzte.
Ortuellako irakurle kluba (https://sites.goo-
gle.com/a/burdinibarrabhi.net/burdin-hnp/
ortuellako-irakurleen-kluba). Noizero pro-
posatutako liburu baten gaineko solasaldi 
informala gauzatzen dute. Lagun berriez 
eta giro apartaz gozatzeko aukera handia.
Berbagunea. Bilboko Ulibarri euskaltegiak,  
2012tik aurrera, Azkuna zentroan euskalt-
zale mordoa biltzen ditu talde txikietan 
eta egun bakar batean zehar zenbait gai-
ri buruz euskaraz hitz egiteko. Sekulako 
arrakasta izan du ekimenak eta azkeneko 
edizioan (http://www.eitb.eus/eu/bideoak/
osoa/958913/bideoa-berbagunea-bilboko-
alondegia--euskara-bultzatzeko-progra-
ma) bildu ziren ia 2000 pertsona erraz 
gainditu dute aurten

Euskaraz bizi nahi dugu?

............... 

............... 
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Durangoko Azoka

Lau haizetara
Lau haizetara
lau haizetara
Donostiatik Iruñera

Abestiekin jarraituz, gogora etorri zait Ima-
nolen kanta; horixe bera egiten baitu bere 
50. edizioa ospatu, bai, ospatuko duen 
Durangoko Azokak: lau haizetara zabal-
du euskara-mundua. Euskal kulturarent-
zat eta euskara berarentzat ezinbesteko 
eragina duen ekimena da Azoka (http://
durangokoazoka.eus/eu); 1965ean lehe-
nengo edizioa gauzatu zenetik ehundaka 
mila pertsona dira bertatik pasatutakoak. 
Eta ez soilik ikusteko zeintzuk diren azken 
berrikuntzak literatura, musika eta abarren 
munduan. 

Euskararen inguruko makrotopaketa ho-
rrek urtero hiruzpalu egunetan zehar as-
tintzen digu euskal kontzientzia, zorrotz 
azaleratzen du euskararekiko sena eta 
hiztuna bere berdinen ondoan jartzen du 
euskara hari eta ardatz nagusia izanik. Ho-
rretarako hainbat gune zabaltzen ditu gaur 
eguneko asmo kultural gehienei erantzute-
ko asmoz (Ahotsenea, K@bia, Irudienea, 
Szenatokia).

Azoka abenduaren lehenengo asteburuan 
egiten da eta aldizkaria banatuko den egu-
nerako bukatuta egongo da. Dena den, 
espero dugu aukera izan duzuela berta-
ratzeko eta han sortzen den giroaz disfru-
tatzeko.

“Loreak” filma Oskarretara

Primaderako liliak goizik ziren loratuak.
Urte hartan gertatu zen
Pazko erramu baino lehen.

Nola amaitu erreportajearen hari sinbo-
likoa den abestien zerrenda Benito Ler-
txundiren aipamena egin gabe. Liliak, lo-
reak.  Sona handia hartu du  Jon Garañok 
eta Jose Mari Goenagak zuzenduriko filma 
badago Oscarretara joateko hautagaien 
artean. Lehenengo aldiz, euskaraz sortu-
riko luzemetrai batek izango du Los An-
geleseko tapiz gorria “zapaltzeko” aukera.

Hala ere, ez da euskaraz egiten den zine-
maren ale bakarra; hor ditugu, esaterako 
Erromako eta Montpelierreko zinemaldie-
tan egongo den Asier Altunaren “Amama”, 
Mireia Gabilondoren “Amaren eskuak” edo 
Iñaki Peñaren “Aulki hutsak” dokumentala.

Aurreko guztiak ale bakan batzuk baino 
ez dira; askoz gehiago ere badaude. Ez 
ibili aitzakiatan eta eman zartada zure 
euskarari. Aspaldiko leloa zioen bezala: 
“Hurbildu, dastatu eta hobea topatzeko-
tan, erosi!”.

............... . 

............... 

bAI!
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ARRAZAKERIA AEBetan

Jarvious Cotton-ek, Misisipiko beltz batek, ezin du bozkatu baldintzapeko askatasunean dagoelako; bere aitak 
ezin izan zuen udal-zergak ez ordaintzeagatik eta alfabetatze-frogak gainditu ez zituelako; bere aitonari Ku 
Klux Klan-en mehatxuek ez zioten utzi; bere birraitona Klan-ek hil zuen sekulako jipoia emanda, bozkatzen ari 
zenean; eta azken horren aitak  ez zuen aukera hori eduki esklaboa zelako. 

Gaur ere, egunero, horrelako egoera diskriminatzaileak gertatzen dira Estatu Batuetan. Zergatik gertatzen den 
azaltzeko hainbat teoria daude, baina, nire ustez, eragile nagusiak, historia eta desberdintasun kulturalak dira.

Historiaren aldetik, pertsona beltzak beti menpeko pertsonatzat ikusi dituzte. XVI. mendetik eta 1865era arte 
pertsona beltzak esklaboak ziren. 1865.etik aurrera legeak esaten zuen estatubatuar guztiak berdinak zirela; 
ondorioz, pertsona guztiek eskubide berberak zituztela. Baina, eskubide horiek ez ziren modu berean eta batera 
bermatzen. Beltzentzako ospitale, eskola, eta abar desberdinak zeuden eta horiei, noski, dirulaguntza gutxiago 
ematen zieten. Bestalde, latinoen diskriminazioa XIX. mendean hasi zen Guadalupe-Hidalgo tratatuarekin. Tra-
tatu horren bidez, Estatu Batuetara bidaiatzen zuten mexikarrak, egun batetik bestera, estatubatuarrak izatera 
pasatzen ziren eta, ondorioz, asko zirenez, euren aurkako jazarpena suspertu zen. 

Desberdintasun kulturalek ere badute zerikusia arazoarekin. Bizimodu ezberdinak, hizkuntza arrotzak eta ohitu-
ra edo erlijio ezberdinek eta haiekiko jarrera itxiak ez dute laguntzen auzia konpontzen.

Egoerak zenbait ondorio eragiten ditu gizartean. Zoritxarrez, ez dira ondorio onak izaten, eta arrazakeria are-
agotzen dute. Alde batetik, auzune baztertuetan hazi diren eta marjinatuta sentitzen diren gazteak, askotan, 
bandetan sartzen dira. Eta horrek eragiten du gizartea gero eta gehiago baztertzea eta marjinatzea beste arra-
zetako pertsonak. Bestetik, Estatu Batuetan bizi diren pertsona beltz gehienek kaukasikoek nahi ez dituzten 
lanak egiten dituzte (latzak direnak edota txarto ordainduak daudenak). Baina, haien lan trebetasuna dela eta, 
gero eta postu hobeagoak eskuratzen dituzte. Nahiz eta egia ez izan, kaukasikoek haiei lana kentzea leporatzen 
dietenez, beste arrazako pertsonekiko gorrotoa handitzen da.

Baina, arazo guztiak bezala, konponbidea dago. Egin behar den gauza bakarra soluzioak ganoraz bilatzea da. 
Hasteko, umeei oso txikitatik irakatsi behar zaie denok berdinak garela. Eskolan irakatsi behar zaie pertsona 
guztiek eskubide berberak dituztela eta errespetu bera merezi dutela. Azkenik, aukera berberak eman beharko 
litzaizkieke gizaki guztiei, berdin dio zein den haien arraza. 

Amaia Orive, DBH 4

Ikasturte berri honetan DBH 4ko ikasleak euren ibilbidea bukatuko 
dute gure artean. Hainbeste urteren buruan garapen itzela izan dute 
esparru guztietan; ez soilik akademikoan. Jakina denez, hainbat 
ahalegin eta lanen ondorioz, gero eta helduago ditugu eta horren 
adierazle dira sortu eta garatzen dituzten hika-mikak eta eztabaidak. 
Dagoeneko beren jakin-mina ikastolatik aparteko egoeretara hedat-
zen da eta gaurkotasun handiko gaiek ere asaldatzen dituzte.

Azken horren lekuko dira ondoren irakur ditzakezuen bi testuak. 
Batean parteka dezakegu, AEBn arestian jazoriko gertaera lazgarri 
batzuen ildotik, Amaiak egin duen hausnarketa eta bestean Jonek 
argiago jarri nahi izan digu ahotik aho dabilen gaia: eskola-porrota.

Este ha de ser el último año de los alumnos y alumnas de 4º de 
E.S.O. entre nosotros y, como es lógico, hace tiempo que se per-
ciben en ellos/as síntomas de madurez.  Uno de esos síntomas es 
comprobar cómo les preocupan temas, más allá de los aspectos 
académicos. la actualidad excita muchas veces su curiosidad y pro-
voca discusiones de cierto calado. 

Un ejemplo de esa madurez lo podemos encontrar en los dos textos 
que ofrecemos a continuación. En uno, Amaia, a raíz de los desgra-
ciados acontecimientos que hace unos meses se han producido en 
la sociedad norteamericana, comparte con nosotros una reflexión 
sobre la discriminación racial en EE.UU. y, en el otro, Jon nos ofrece 
una clara visión sobre un tema que nos preocupa a todos: el fracaso 
escolar.ikasleen ekarpenak
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ESKOLA PORROTA

Europar Batasuneko azken informeetako batek dioenez, Espainia Europako eskola porro-
ta-tasa altuena duen herrialdea da. Arazo hori konpontzeko, zenbait erabaki hartu egin dira 
baina ez dirudi egoera hobetzen doanik. Zergatik du Espainiak eskola porrota-tasa altua?

Lehendabizi, ikasle guztiek ez dute ikasteko joera berbera, bai bakoitzak dituen arazo 
pertsonalengatik (zenbait gaixotasunen edo egoera pertsonalen ondorioz), bai motibazio 
faltagatik. Bestalde, krisi ekonomikoaren aitzakiaz, sinesgaitza dirudi diru ezagatik ezin 
ikasteak baina gertatzen ohi da. Zenbait ikaskuntza batzuen prezio altuen ondorioz eta 
gaur egungo beken murrizketengatik, ezinezkoa gerta dakioke ikastea jende askori, eta 
gaur egun egoera hori herrialde garatu eta aurrerakoi batean gertatzea jasanezina da.

Baina eragile horiek ez dira eskolan porrota-tasa altua izatearen zergatia nagusia, gaur 
egungo hezkuntza sistemarena baizik.

Polemikoa izan da bukatuko den legealdi honetan Alderdi Popularrak proposatutako LOM-
CE legea. Legealdi horren aurretik zegoen hezkuntza-sistema kaskarra zelakoan, lege 
berria proposatu dute baina sakon aztertzen badugu, eskola porrota-tasaren datuak faltsu-
tuko dituela ikus dezakegu, eta ez duela gaur egungo egoera erreala ezertan konponduko.

Herrialde honetako eskola-porrota altua izatearen kausak aipatu ondoren, zer egin be-
harko lukete benetan egoera konpontzeko? Hasteko, hezkuntza-sistema egokia jarri be-
harko lukete, datorren belaunaldiek hezkuntza hoberena izateko; horrek herrialdearen 
etorkizunaren arrakasta ziurtatzen duelako. Ondoren, diru-laguntza eta beka gehiago 
eman beharko lituzkete, ikasteko erraztasunak izateko eta hezkuntza publiko ona edukit-
zeko. Azkenik, aurten, Korean ospatutako “Hezkuntzarako Foru Mundialean” bildu ziren 
adituek diotenez, irakasle hoberenek irakatsi beharko lukete; azken finean, haiek baitira 
belaunaldi berriak irakasten dituztenak etorkizun hobe baterako. Irakastea bokaziozkoa da 
eta irakasteko ezaugarri hoberenak dituztenek eta hoberen prestatuta dauden pertsonek 
irakasleak izan beharko lukete; adibidez, Norvegian nota gehien eskatzen duen ikaskuntza 
magisteritza da.

Laburbilduz, ez da hain saila herrialde garatu batean hezkuntza ona edukitzea, baina be-
netan egoera hobetzeko eta aurreko konponbide posibleak betetzeko hezkuntzan dirua 
inbertitu behar da, herrialde baten garapenerako oso gai garrantzitsua delako. Hala ere, 
Espainiako gobernuak ez du benetan behar den diru nahikoa horretan inbertituko, krisial-
diaren ondorioz herrialdearen egoera ekonomikoa jaitsi egin delako eta murrizketak, hain 
zuzen ere,  egin dituztelako hezkuntzan.

Jon Soler, DBH 4
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Jadanik dakizuenez, azkeneko udan daukagun es-
pazio apurrari ahalik eta etekin handiena ateratzeko 
asmoz, rokodromoa eraiki genuen ikastolan, eska-
lada beste edozein eduki bat bezala hezkuntzarako 
tresna paregabea delako. Baina zergatik? 

Naturan ere praktikatzen den kirola da, ondorioz 
etorkizunean ikasleak euren kabuz naturan jarduera 
fisiko bat egiteko oinarriak ikasten ibiliko lirateke. 
Ohiko kirolak uztean, hortik aurrera jarduera fisikoa 
egiten jarrai dezaten kirol alternatiboak ezagutzeak 
aukerak ikaragarri handitzen dizkie. 

Eskalada praktikatzeko orduan, segurtasun eta pre-
bentzio arauak ezagutu eta zehaztasunez jarraitzea 
funtsezkoa da. 

Segurtasunaz eta prebentzioaz gain, eskaladak 
aukera ematen du hainbat kontzeptu eta faktore 
oso tekniko (grabitatea, inertzia, polea-sistema, eta 
abar,…) errealitatean ulertzeko eta bizitzeko.  

Egoera fisikoaren ikuspuntutik eskaladak indarra-
ren, erresistentziaren, malgutasunaren eta zaluta-
sunaren lanketak bermatzen ditu. 

Hobetzeko eta ahalegintzeko gaitasunak, autokon-
fiantza, elkarlana edota segurtasun-neurriak ondo 
betetzeko beharrezkoa den erantzukizun-maila lan-
du eta suspertu egiten dira.   

Gauzak horrela, ikasturtea hasi eta berehala, mar-
txan jarri ginen eskalada ikastaroak antolatzen. 
Lehenengoa, gorputz hezkuntzako irakasleek eta 
jantokiko begiraleek jaso zuten eskalada munduan 
formatzeko eta euren klaseetan eta jantoki-orduan 
erabiltzearren. Bestalde, urrian LHko hainbat ikasle 
burubelarri aritu ziren kirol horren oinarriak ikasten 
eta berarekin gozatzen. Arrakasta itzela izan zen; 
izan ere, azaroan ikastaroak errepikatu behar izan 
ditugu zegoen eskaera handia ikusita eta haur asko 
kanpoan geldi ez zitezen. 

Hemendik aurrera ibil zaitezte adi ikastaro berriak 
proposatu baitizkizuegu. Ez gelditu atzean eta fro-
gatu!  

Como ya sabréis, el pasado verano con el fin de 
sacarle el mayor provecho posible al poco espacio 
del que disponemos en la ikastola, construimos 
un rocódromo. Básicamente  porque la escalada, 
como cualquier otro contenido, es una herramienta 
de gran valor educativo. ¿Pero, con qué objetivos? 
También se puede practicar en el medio natural, por 
lo que haciendo escalada estaríamos sentando las 
bases para que en un futuro los alumnos realicen 
actividad física en la naturaleza.

Una vez abandonados los deportes más habituales, 
resulta fundamental conocer algunos alternativos 
para continuar activamente practicando ejercicio 
físico. 

La práctica de la escalada requiere conocer y se-
guir unas normas básicas de prevención y segu-
ridad útiles para cualquier otro campo de la vida. 
La escalada ofrece la oportunidad de comprender 
y vivenciar ciertos conceptos y factores muy téc-
nicos (gravedad, inercia, sistema de poleas, …). 
Garantiza el trabajo de la fuerza, resistencia, flexi-
bilidad y agilidad. 

Se potencian la capacidad de esfuerzo y mejora, 
la autoconfianza, el trabajo en equipo o incluso la 
responsabilidad necesaria para cumplir los proto-
colos de seguridad. 

Por lo tanto, nada más comenzar el curso, nos pusi-
mos en marcha  para organizar cursos de escalada. 
El primero dirigido a formar en este deporte a los 
profesores de educación física y los monitores del 
comedor para que lo usen en sus clases y en los 
recreos del comedor. Por otro lado, en octubre va-
rios alumnos de LH pudieron conocer más de cerca 
este deporte y disfrutar de él. Debido al éxito que 
tuvo y para que no se quedara nadie fuera, en no-
viembre hemos tenido que organizar más cursos. 

Así las cosas, de aquí en adelante continuaremos 
organizando nuevos cursos, por lo que os reco-
mendamos que estéis pendientes y no os quedéis 
atrás. ¡Animaos y probad!

rokodroMoA Eskalada
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Gure seme-alaba DBHra iritsi da. Bejoin-
deigula! Dagoeneko ez da umea, heltzen ari 
zaigu eta, laster, Mimosin hartza izateari uko 
egingo dio, Gremlins bihurtuko zaigu. Eta ez 
soilik urari -sarritan- dion beldurragatik, ez. 
Kexak, aitzakiak, keinu ezkorrak…,  apurka-
apurka, agertuko zaizkie aurpegietan. Autono-
mia ezik, independentzia osoa eskatzen dute. 
Baina, guk jakin badakigu ezin ditugula baka-
rrik utzi; oraindik ere, luzaroan, gure laguntza 
ezinbestekoa egingo zaiela.

Etapa berri horretan erabateko aldaketak 
pasatuko -nozituko- ditu gure txikiak. Mo-
mentuz, gune akademikoan murgilduko 
gara; gainontzeko esparruek leku handia-
goa eta zehatzagoa merezi dute-eta. DBHra 
ailegatzean, lehenengo ezustea ikas-mate-
rialaren aldaketan agertzen da: EKI. Seku-
lako karpeta, jarduera-fitxak, “azalpenik” 
gabeko testu-liburuak, baliabide digitalak 
… Ai, ama! Ikasle batzuek erraz samar la-
burbiltzen dute egoera berria: ez dugu ika-
si behar! Inozoak haiek! Horixe litzateke 
lehenengo ikasi behar gabeko ikasketa-
prozesua.

Ikastolan, geu ere gurasoak garen aldetik, 
solidarioak izan nahi dugu hainbat aita-
amarekin; hori dela eta, lehenengo mailako 
guraso-bilera orokorrean tartetxo -beno, 
hobe kenduko badiogu txikigarria-, tarte 
bat eskaini genion lan egiteko dinamika 
berriari. Bertan, zurrunbilo eroan, zenbait 

izen agertu ziren: jarduera-fitxak, eduki-
baliabideak, konpetentzia, google-tresnak, 
ekigunea (http://ekigunea.eus), infogunea 
(http://info.ikasgune.com), ikt.ekigunea 
(http://ikt.ekigunea.eus)  ...

Bileraren bigarren zatian EKIren gaineko 
zalantzak argitzen eta beldurrak uxatzen 
saiatu ginen. Funtsean, abiapuntutzat 
betiko jarrera azpimarratu genuen. Gure 
seme-alabei laguntzeko modurik onena ez 
da aldatu gizakiak Lurraren azala zapaltzen 
duenetik: alboan egon, prestu eta hurbil, 
presio apur bat mantenduz egunerokoan. 
Eurek lortuko dute, pixkanaka, autonomia 
eraginkorra datozkien erronkei aurre egi-
teko. Gainontzekoetarako gure laguntza 
duzue.

¡Nuestro hijo-a ha llegado a E.S.O.! ¡Por fín! 
Ya no es una criatura; se nos hace grande y, 
pronto, dejará de ser un osito Mimosín para 
dejar entrever ese Gremlins tan temido que 
todos llevamos dentro. Y no sólo por el mie-
do que -sobre todo los chicos- pueda tener 
al agua, no. Poco a poco aparecerán en su 
angelical rostro gestos de desagrado, desa-
probación, quejas… No piden autonomía, no; 
exigen independencia total. Pero nosotros 
sabemos perfectamente que no podemos 
dejarlos solos; todavía -y durante largo tiem-
po- necesitan de nuestra ayuda.

En esta nueva etapa, nuestros pequeños y 
pequeñas pasarán, sufrirán notables cam-
bios. Por el momento, nos centraremos 
en el terreno académico pues el resto de 
facetas que les influyen en esta fase de su 
vida requiere un tratamiento más concreto 
y amplio. Al llegar a E.S.O., el primer “sus-

to” viene de la mano del cambio de mate-
riales de estudio: EKI. Un carpetón, fichas 
de actividades, recursos digitales, compe-
tencias… ¡Ay, ama! Hace un par de años, 
un alumno resumió todo ese cambio, esa 
multitud de términos nuevos en una míti-
ca frase: “no hay que estudiar”. ¡Inocente! 
Ese sería el primer proceso de aprendizaje 
sin estudio.

Desde la ikastola, y teniendo en cuenta que 
nosotros también somo padres y madres, 
hemos querido ser solidarios con voso-
tros; por ello, en la primera reunión gene-
ral de clase de 1º de E.S.O., se le dedicó 
un ratito -mejor, quizás, si le quitamos el 
diminutivo-, un rato a esa nueva dinámica 
de trabajo. En dicha reunión surgieron en 
un verdadero maremagnum un buen puña-
do de nombres: fichas de actividades, con-
tenidos conceptuales-procedimentales,  
competencias, google, ekigunea (http://
ekigunea.eus), infogunea (http://info.ikas-
gune.com), ikt.ekigunea (http://ikt.ekigu-
nea.eus)  … 

En la segunda parte de la reunión tratamos 
de espantar miedos y florecer seguridades 
en torno al proyecto educativo EKI. En de-
finitiva, como fundamento subrayamos la 
necesidad de mantener la actitud clásica. 
El mejor modo de ayudar a nuestros hijos 
e hijas no ha cambiado mucho desde que 
el ser humano pisa la Tierra: estar al lado, 
dispuesto y cercano, manteniendo una li-
gera presión en lo cotidiano. Poco a poco, 
ellos mismos, conseguirán la suficiente 
autonomía para hacer frente a los retos 
que les vienen.  Para todo lo demás, tenéis 
nuestra máxima colaboración.

eKi escuela

eKi guraso-eskola
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LIBURU GOMENDIOAK
LIBROS RECOMENDADOS
Castellano CARTAS MEMORABLES

SHAUN USHER

Gaurkoan dakartzuegun liburua gutxitan irakurtzen den literatur genero batean 
kokatzen da, gutun-generoan hain zuzen ere. Shaun Usher idazleak mota eta 
garai guztietako gutunak bildu ditu 384 orrialdetan.  Guztiak dira esanguratsuak 
hainbat arrazoirengatik. Batzuk pertsonaia ospetsuek idatzi dituzte:  Ingalate-
rrako erreginak Eishenhowerri bidaltzen dion errezeta, edo Einsteinek fedea-
ri buruz galdetu dion umeari idatzi ziona. Horien artean aipatzekoa da, bere 
hunkigarritasunagatik, Virginia Woolfek bere buruaz beste egin baino lehen 
senarrari igorritakoa. Eskutiz batzuk jakin-mina edo morboa pizten dute: Jack 
Destripatzaileak bere atzetik zebilen poliziari bidalitakoa, edo elefantiasiak jota 
zebilen gaixoari buruz egunkari batek argitaratutakoa. Beste batzuk sortu ziren 
garai historikoaren  lekuko adierazgarriak dira: Dickensek exekuzio publikoen 
kontra Ingalaterrako parlamentuari bidalitakoa edo Hitlerrek Gandhirengandik 
jasotakoa, II. Mundu Gerrari bukaera eman ziezaion eskatuz…

Liburu honetan, gutun gehienen orijinalaren argazkiak agertzen dira, eta baita 
igorle edo hartzaileen irudi asko ere. Bestalde, elkarrizketarako gai faltan ba-
zabiltzate,  pasadizo eta bitxikerien iturri paregabea da. Badakizue beraz, ga-
bonetan Olentzerori zer eskatu ez badakizue, eska iezaiozue Shaun Usherren 
Cartas Memorables. Ez zarete damutuko.

El libro que presentamos hoy pertenece a un género poco habitual en nuestras 
estanterías: el género epistolar. Shaun Usher ha recopilado en 384 páginas 
cartas de todo tipo de personas y de diferentes épocas y lugares. Todas son sig-
nificativas por algún motivo. Algunas han sido escritas por personajes famosos, 
como la receta para preparar “scones” que la reina Isabel II de Inglaterra dirige 
al general Eishenhower, o la misiva que Einstein envía a una niña que le ha pre-
guntado sobre la fe religiosa de los científicos. Entre estas es digna de mención, 
por lo emotiva, la nota que Virginia Woolf dejó a su marido antes de suicidarse. 
Otras cartas despiertan curiosidad, en incluso morbo: la que Jack el Destripador 
envió al policía que lo perseguía o la que narra la vida de un hombre aquejado 
de elefantiasis en pleno siglo XIX. Por supuesto, destacan las que proporcionan 
un testimonio significativo del periodo histórico en que fueron redactadas: la 
que Dickens dirige al parlamento inglés contra las ejecuciones públicas o la que 
Gandhi dirigió a Hitler pidiéndole amablemente el fin de la II Guerra Mundial.

Las cartas aparecen acompañadas de imágenes de la propia carta y de sus 
autores o receptores. Si andáis escasos en temas de conversación, resulta 
una fuente incomparable de anécdotas y curiosidades. Así que ya sabéis, si no 
sabéis qué pedir a Olentzero, pedidle que os traiga las Cartas Memorables de 
Sahun Usher. No os arrepentiréis.
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Azken aleetan birpasa azkarra egin ostean, sarri askotan gomendatu ditugu literatura 
beltzeko liburuak. Egia da modan dagoen generoa dela baina bizitzak, maiz, badu gris kolore 
nahikoa guk oraingo honetan beltzago edo jartzeko. Hortaz, beste obra mota aholkatu nahi 
genizuen eta izenburuan aipaturiko lana topatu dugu. Ez da izango goi mailako literatura 
baina, gure seme-alabek, agian, gehiago estimatuko dute euren adinako neska-mutilak 
direlako narrazioaren protagonistak. Liburuak, gainera, badu publizitatea nolabait egina. 
Izan ere, Euskal Herri osoko DBHko 3.099 ikaslek aukeratu zuten John Anduezaren San 
Ferminetan, Lesakan liburua urteko onenari saria emateko.

Idazleak gazteak eta beren zaletasunak izan ditu gogoan obra idazterakoan: instituto-
garaia, ikasketa-bidaia antolatzeko prestakuntzak, lehenengo maitasun-harremanak, 
musika, abestien letrak, whatsapp … denek girotzen digute istorio xume eta irakurterreza. 
John Andueza arrasatearraren obra  “Larunbatean Bukowskyn” (2012) lanaren jarraipentzat 
har daiteke, irakurleak oraingoan ere euskara fresko eta arina aurkituko duelarik.

Donostiako Bilintx institutoan, DBH 4. mailako ikasleen abenturak kontatzen dira 
Protagonista nagusiak dira Danel eta Ximon lagunak, Ximonen andregaia Amaia, eta gelako 
tribu guztietako ikasleak ere: apatxeak, komantxeak, txerokiak, txeieneak, moikanoak …  
Ikasketa-amaierako bidaia egin nahian, hainbat ekintza abian jarri dituzte dirua lortzeko. 
Dena den, sorpresa batek planak erabat aldaraziko dizkie.

Todos recordamos los tiempos de la escuela, el instituto, la “vidilla” extra-académica, los 
amigos y amigas de aquel entonces, las excursiones, el viaje de estudios … Pues todo ello 
es el hilo conductor de la obra que aconsejamos en este número de la revista. Y no sólo 
es una recomendación nuestra. Algo más de tres mil alumnos y alumnas de todo el País 
Vasco han elegido como mejor libro del año la obra del arrasatearra John Andueza San 
Ferminetan, Lesakan. Ese hecho despertó una cierta curiosidad por dicha obra y, tras leerlo 
en un par de tardes, hemos decidido recomendarlo. 

Últimamente, habíamos propuesto la lectura de varios trabajos del género negro. Es 
cierto que se trata de una corriente literaria muy en boga en estos últimos tiempos pero, 
desgraciadamente, la vida -a menudo- ya tiene bastantes tonalidades de gris como para 
añadirle unos brochazos más oscuros. No se trata de literatura de un nivel excelso pero 
nuestros hijos e hijas, quizás, apreciarán su lectura porque, precisamente, jóvenes de su 
edad son los protagonistas de la historia.

Por medio de un euskara fresco y ágil, el autor 
nos presenta las vicisitudes de los alumnos 
del instituto Bilintx de Donostia a la hora de 
preparar su viaje de estudios. En torno a 
dicho proyecto afloran los primeros amores, 
la cuadrilla, la música, whatsapp, los intentos 
de conseguir dinero para el viaje … hasta 
que un imprevisto hace cambiar de planes a 
Ximon, Danel, Amaia y el resto de “tribus” de 
la clase de 4º de E.S.O.
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DENBORAPASAK

PASATIEMPOS

100 gela dituen hotel batean gela guztiak okupatuta 
daude. Bidaiari bat gela eske joango balitz, harrera-
gileak ezin izango  lioke gela bat eman. 
Baina hotelak infinitu gela edukiz gero, problema 
hau  ez litzateke gertatuko. Hau da, infinitu gela di-
tuen hotel batean guztiak okupatuta badaude, eta 
bidaiari batek gela bat eskatzen badu, harreragileak  
konponbide bat dauka. 

En un hotel que tiene 100 habitaciones y todas es-
tán ocupadas, si llegara un viajero pidiendo una ha-
bitación, el recepcionista le diría que no tiene ningu-
na disponible.
Pero si el hotel tiene infinitas habitaciones, no ten-
dríamos este problema. Es decir, en un hotel de in-
finitas habitaciones, todas ocupadas, si un viajero 
pide una habitación el recepcionista tendría una 
solución.

www.bihotzgazteaikastola.net
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