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hASIERA

Ikasturte amaiera
Sekula baino luzeagoa izango da ikasle batzuentzat ikasturte amaiera hau,
uztailean egin beharko dituztelako unibertsitate sarrerako probak Batxilergoa
amaitu duten Araba, Bizkai eta gipuzkoako gazteek. Nola edo hala, normaltasun
apur batekin amaitu dute batzuek, ikastolako irakasleekin aurrez aurre
despeditzeko aukera izan dutenek. hiru hilabeteko ezohiko ziklo bat ixtera doa,
eta uda honetan inoiz baino behar handiagoa izango dute haur eta nerabeek
elkarrekin egon, ibili, jolastu eta gozatzeko, izan beren aldetik, familiekin edota
udalekuetan.
Ikasturte amaierak utzitako galdera askori erantzun beharko zaizkie irailean,
itzulera ez delako samurra izango, aurreikusitako eskenatoki desberdinetarako
prest egon beharko direlako ikastolak, jakin gabe horrek zer esfortzu egitera
behartuko dituzten, bai antolaketan, bai lanean bai baliabideetan ere (material
zein humanoak).
Aurreko zenbakia bezala, 239. hau ere digitalki jaso duzu, ikastolakide. gure
asmoa da ikasturte berriarekin berriro ere paperera itzultzea. Konfiantza dugu
irailean ahalik eta egoera normalizatuenean itzultzea denok. hala bedi.
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DATORREN IKASTURTEARI
BEgIRA
Covid 19 birusaren pandemiak guztiz markatu ditu gure bizitzako alor
guztiak, eta, noski, baita hezkuntzarenak ere. amaitu berri dugun
ikasturtearen balorazio bat eta irailean hasiko dugunaren gaineko
hurbilpen bat egin nahi izan du Ikastolen elkarteak adierazpen
Instituzional honen bitartez.

2020ko UztaIlean GaUDe, 2019/20 Ikas-
tURtea amaItU beRRI Da eta hasIta
GaUDe, DaGoeneko, hURRenGoa
pRestatzen. Unea da, beraz, patxadaz
hausnarketa sakon eta lasaia egiteko, lerro
hauetan pintzelada batzuk besterik ez ditugu
azalduko, lagungarriak izango direlakoan gau-
de, eta horrela izatea espero dugu.

orain dela hilabete gutxi batzuk ikastoletan
hausnarketa garaia ailegatu zela esaten ge-
nuen, azken urteetan egindakoa baloratu eta
hurrengoetan zer nolako ekarpen eta prota-
gonismoa eman behar genion hezkuntza sis-
temari adierazten genuen; horregatik jarri ge-
nuen martxan Ikastolen VII batzarrerako ez-
tabaida prozesua. zoritxarrez, CoVID-19ak

bertan behera utzi zuen abian jarritako pro-
zesua, baina gaur egun dugun perspektibak
baieztatu besterik ez du egin garai horretan
(orain dela sei hilabete besterik ez) adierazi
genuena. hala ere eztabaida eta hausnarketa
hori ezin da berdina izan; gertatutakoak gauza
asko erakutsi dizkigu, ikastolen eta hezkuntza
sistemaren indarguneak eta ahulguneak, arlo

pedagogikoan zein sozialean, aldaketen abia-
dura, ….. horretatik guztitik ikasi behar dugu,
eta gure burua etorkizunera begira jarri.
aipatu dugun bezala, une honetan egitera go-
azen ikasturtearen balorazioa zeharo baldin-
tzatuta dago CoVID-19 gaitzaren ondorioz
bizi izan dugun esperientziatik. Gauza asko
ikasi ditugu azken hilabete hauetan, bai aldekoak
(positiboak) zein negatiboak, eta guzti horietatik
ikasi behar dugu, ondorioak atera eta hurrengo
urteetan zer egin eta zer ez hausnartu.
abiatu gaitezen, bada, ikasturte honen balo-
razioa egitetik. hasieran aipatu dugun bezala,
ikasturte honetako egoera zeharo baldintzatuta
egon da CoVID-19ak sortutako pandemiarekin;
ikastolen ikuspegitik ondorio asko eta nabariak
dira.
orokorki ikastolen (eta ikastolok osatzen dugun
eragile guztien) erantzuna bikaina izan dela
adierazi behar dugu. Gai izan gara ikas-irakas
prozesua bideratzen gure ikasle guztientzat.
baina, behin hori adierazita, ezin dugu esan
emandako erantzuna egokiena izan denik; be-
rriro errepikatuz gero, ezingo genuke erantzun
berdina eman, gauza batzuk aldatu beharko
genituzke, akatsetatik ikasita hobekuntzak pro-
posatuko genituzke. beraz, prestatu behar
dugu gure burua beste krisi egoera bat sortuko
balitz aplikatu beharreko hobekuntza horiek
egiteko. eta non ikusten ari gara hobetzeko
bideak?
- erantzuna emateko orduan, irakasleen lan
pertsonalean oinarritu gara batez ere. Guk,
ikastolok zein Ikastolen elkarteak, irakasleei
tresnak eta gidalerroak eman dizkiegu, baina
gero irakasle bakoitzaren eskuetan utzi dugu
prozesua nola gauzatu, eta prozesu hori oro-
korrean oso ona izan bada ere, ezberdina
izan da, ez homogeneoa. etengabeko jarraipena
ez da eman, eta horren gabezia nabaritu egin
da ikastola batzuetan, eta hori ezin da berriro
gertatu, oso garbi finkatu behar dugu maila
eta etapa bakoitzean irakasle eta profesional
bakoitzak zer egin beharko lukeen, familia ba-
koitzari eskatu beharrekoa eta guk, ikastola
bezala, bideratu behar duguna; bestela, berriro
ere, egoera berdinean egongo ginateke eta

ikastoletatik familiei zein ikasleei emango ge-
niekeen erantzuna ez genuke hobetuko.
- harreman pertsonalen esparrua ere hanka-
motz gelditu zaigula aipatu eta adierazi beharko
genuke; familia eta ikasle askok ez dute gu-
gandik  behar zuten laguntza eta babes per-
tsonala jaso; online klaseak, bideoak, tresna
teknologikoak, …. erabili ditugu. baina denok
dakigu hori ez dela nahikoa, eta ikasturte bu-
kaeran egoera hori zuzentzeko aukera izan
badugu ere, argudio bat edo bestea erabiliz,
kasu askotan behintzat ez diogu ikasturteari
merezi zuen bukaera eman. Familiek, oro har,
egoeraz jabetu eta beren aldetik seme-alabei
laguntza zuzena eman eta ikastoletako profe-
sionalekin harreman zuzena eta egokia izatea
erraztu dute; baina ikasturte bukaeran harreman
pertsonaletan behintzat zertxobait gehiago
egin zitekeela pentsatzen dugu.
- komunitate osoaren parte hartzea ez da as-
kotan bermatu. Familien parte hartzeari begirako
estrategiak falta izan dira, baita ikasleen parte
hartzeari begirakoak ere.  ehItik hasita, bere
lana ikastoletako zuzendaritzetan zentratu da
une batzuetan.
- Ikuspegi pedagogikotik ere badugu zer hobetu;
harro gaude egindakoarekin, arlo digitalari
esker gai izan gara ikasleen ikasketak bakoi-
tzaren etxetik gauzatzeko, baina ez ditugu
erabili genituen tresna guztiak horretarako.
askotan gelan egiten genuena errepikatu dugu
digitalki, ikas-irakaskuntza prozesua ezberdina
dela konturatu gabe ezberdina dela; digitalizazio
tresnak erabiltzerakoan ezin dugu aurrez aurre
egiten duguna (arlo digitala erabilita ere) erre-
pikatu, askoz etekin handiagoa atera daiteke
bide horretan, eta egoera errepikatzen bada
irakasleen prestakuntza eta tresnak areagotu
eta bideratu beharko genituzke. alde batera

utzi dira modu nabarmenean gorputz hezkuntza,
musika edo plastika bezalako arloak.
- eta zer esan hizkuntzen (orokorki) eta eus-
kararen (bereziki) egoerari buruz?. pandemiaren
aurretik, behin eta berriz ohartarazi genuen
euskararen normalizazioaren egoera kezka-
garria zela hezkuntzaren eremuan, eta bizi
dugun egoerak berretsi egin du esaten genuena.
Ikastoletan euskararen inguruan egunero egiten
dugun lanaren garrantzia erakutsi digu, batez
ere etxean euskaraz egiteko aukerarik ez duten
ikasleen kasuetan. Ikastolok ezinbesteko eragile
izan behar dugu euskara eta euskal kultura
zabaltzeko, gerora begira argi eta garbi gelditu
da bide berriak aztertu eta asmatu beharko di-
tugula gure komunitate osora iristeko, batez
ere etxean euskararik ez duten familiengana
iristeko. 
- ezin dugu aurrera jarraitu ezer gertatu ez
balitz bezala, egoera honetara eraman gaituzten
arrazoien irakurketa kritikoa egin gabe, eta
hori guztia gure ikasle eta familiekin partekatuz.
pandemiaren zergatiei buruz galdetu eta haus-
nartu beharko dugu, ingurumenari egiten ari
garen kalteari buruz, aztarna ekologikoa nola
aldatzen ari garen barne, teknologiarekiko
dugun mendekotasunari buruz, kontsumismoari
buruz, bai eta herri gisa erantzuna emateko
orduan izan ditugun gabeziei buruz, gure familia
askotan sortu dituen egoera ekonomiko zailei
buruz eta gizartearen urruntzeari buruz ere.
- eta zer esan arreta berezia behar duten
ikasleen inguruan? kasu gehienetan ezin izan
dugu ikasle hauen jarraipen eta laguntza
zuzena egin; aurkitu behar ditugu bideak ho-
rretarako, eta baliabide bereziak jarri behar
dira arlo honetan. badakigu zaila dela, baina
horrelako egoera bat errepikatuz gero, ezin
dugu onartu hau berriro ere gertatzea. haus- >



bakoitza bere aldetik, bata bestearen kontra
etengabe, norabide gabeko egoera batean.
eaeko hezkuntza sistema anitza da, abiapuntu
hori denok onartzen badugu lortu dezakegu
aurrera egitea. bestela, orain arte bezala ja-
rraituko dugu.
Irailera begirako
lehentasunak

eta  zer egin 2020/21 ikasturtean?. zeintzuk
izango dira Ikastolen eta Ikastolen taldeko le-
hentasunak?. neurri handi batean orain arte
esandakoarekin aurreikusi daiteke erantzuna.
hala ere, saiakera txiki bat egingo dugu ildo
nagusiak adierazteko.
abiapuntua: CoVID-19aren ondorioak paira-
tzen jarraituko dugu hurrengo ikasturtean,
eta, lehen esan dugun bezala, prestatu behar
dugu gure burua horretarako. bilakaera ez
da lineala izango, ezta leku guztietan ere,
ziur aski egoerak txandatzen joango dira:
normaltasun osoa (ikasle guztien presentzia
fisikoa ikastoletan), segurtasuneko neurri
berezi batzuk (ikasleen presentzia fisikoa mu-
rriztuz) edo konfinamendu osoa txandakatuko
dira. Ikastolok prest egon beharko dugu edo-
zein egoerari aurre egiteko, beti ere aurtengo
ikasturtean ikasitakoa aplikatuz, eta lehenta-
suna (k) segidako puntuetan jarriz:
- Ikastolok erakunde eta talde bezala erantzun
beharko diogu egoerari, parte hartze prozesu
zabalak jarri beharko ditugu martxan. Ikastolaren
kide bakoitzaren lana gutxietsi gabe, erantzuna
ezin da indibiduala izan, kolektiboa baizik, lan-
gile, familia eta ikasleekin. Ikastolen funtzioa
lehen planoan ipiniz.
- zenbat eta txikiagoa izan ikasleen autonomia,
adinaren arabera, orduan eta aurrez aurreko
dedikazio handiagoa eskaini beharko zaie ikas-
leei baita beren familiei ere. konfinamenduaren
ondorioz era guztietako erreferentziak galdu
dituzten ikasle nerabeak alde batera utzi gabe.
- aurrez aurreko saioak eta on line bidezkoak
zertarako baliatuko diren zehaztu behar dugu.
honek irakasleen planifikazioan eragina zuzena
izango du.
- sakondu beharko dugu irakaskuntza tele-
matikoen metodologian, egoera bakoitzean
(presentziala edo telematikoa) metodologia
eta material egokia erabiliz eta zein neurritan
erabili behar den kontutan hartuta.
- Ikasle eta familiekin harremanak eta jarraipenak
oso sendoak eta etengabekoak behar dute
izan.
- Gure ikasleei euskal komunitatearen parte
sentitzen lagundu,  gure gizartean gertatzen
ari dena egungo egoera errealetik abiatuta
erakutsiz, erabaki hartzaile kritikoak, sortzaileak,
ekintzaileak... izaten lagundu.

- ebaluatzeko tresnak eta irizpideak egokitu
eta gauzatu beharko ditugu.
- euskararen erabilera bermatu behar dugu
gure ikasle guztiekin (etxeko hizkuntza euskara
ez denean batez ere), horretarako metodologiak
eta material egokiak bilatuz.
- arreta berezia behar duten ikasleen jarraipena
ere bermatu beharko da.
- Ikasle guztiekin harreman pertsonalizatua ziur-
tatu beharko da.
- Ikasleen arteko talde lanean fokua jarri behar
da, ikaskuntza prozesu soziala delako, ikasleek
behar dutelako eta ez ohiko egoera batean
berdinen arteko ikaskuntzan oso baliagarria
izan daitekeelako. ezinbestean irakaslearen
planifikazioan kontutan hartu behar da.
- Ikastolen komunitatearen ezaugarri historikoak
indartu behar dugu ere, eta horretarako
Ikasturte honen hasieran abian jarri genuen
Ikastolen VII batzarraren inguruko eztabaida
prozesua berreskuratu eta bultzatu beharko
dugu. baita pandemiak geldiarazi zituen beste
lan batzuk ere: komunikazio plana, harrera
plana, beka sistema…
ez da lan makala; adieraztea erraza bada
ere, zailagoa da praktikan jartzea. hala eta
guztiz ere, konbentzimendu osoa dugu aurrera
egingo dugula. asko ikasten ari gara (eta
ikasiko dugu datorren ikasturtean), eta kon-
bentzimendu osoa dugu prozesu honetatik
lehen baino indartsuago aterako garela. azken
ahalegina egin behar dugu, eta hurrengo
ikasturterako irizpide berdinak, komunak,
ezarri, talde bezala aurre egin egoerari,
taldeak sortuz atal ezberdinetan eta konpro-
miso argiak hartuz, gero Ikastola bakoitzak
ikusiko dugu nola moldatu baina talde bezala
erantzun diezaiogun egoera honi komunita-
tearen ikuspegitik.

eta hau guztia gauzatzeko, egoera berrira
egokitzeko, baliabideak beharko dira, eta
horren finantzazioa administrazioak abere gain
hartzea lortu beharko dugu.
Guzti honek balio behar du ere gure hezkuntza
sistema zalantzan jartzeko, bere osotasunean,
egin diren lanak, metodologiak, ikasle-irakas-
le-familien protagonismoa, egituraketa juridiko
zein laborala,… susmatzen genuen aldaketaren
beharra; azken urte hauetan buru belarri aritu
gara ideia horrekin (konpetentzietan oinarritu-
tako irakaskuntza, ebaluazioaren aldaketa,
ikasleen lekua ikasketa prozesuan, ….), baina
gaur egun ezinbestekoa dela esan behar
dugu, hori baita pandemia honetatik atera de-
zakegun ondorio nagusia, eta ez ikastolok
bakarrik, hezkuntza eragile guztiak leku ber-
dinera ailegatu gara: aldaketarik gabe, gure
sistema porrotera doa.
baina oraingo galdera beste bat da: nola?
hau ere ez da erraza; hala ere hasi beharko
dugu pausoak ematen, eta gure ustez lehe-
nengoak hezkuntza legea behar du izan.
ez da nahikoa “akordio” batekin, ez da nahikoa
erreforma partzialak edo koiunturalak egite-
arekin, errotik aldatu behar da sistema, bertan
gauden eragile guztiek parte hartu beharko
dugu eta gure ekarpenak egin beharko ditugu,
elkarlanean. baina oso argi izanik, halaber,
eragile batzuek ez badute prozesu honetan
parte hartu nahi, ez badute elkarrekin lan
egin nahi, horrek ez duela gure jarduna bal-
dintzatuko, eta aldarrikatzen jarraituko dugu,
eta prozesu horren bandera eraman behar
bada, eramango dugu. Gerta daiteke larrita-
sun-egoeratik atera ondoren lehengo leku
eta posizionamenduetara bueltatzea, baina
horrek adieraziko luke ez dugula ezer ikasi.
Gure gizartea hori baino helduago dela si-
nesten dugu, eta gure aldetik indar guztiak
jarriko ditugu norabide aldaketa hori ahalbi-
deratzeko.
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< nartu beharko dugu noiz eta nola, baina horren
erantzuna ere bilatu beharko dugu. kasu ho-
netan ere familia eta ikasleen erantzuna oso
ona izan da, egoera onartuz eta moldatuz (ba-
koitzak bere gaitasunaren arabera), erakutsi
duten heldutasuna eta autonomia ikaragarria
izan da, baina gerora begira hobetzeko puntu
bat dugu hemen ere.
- Ikastolekin bukatzeko ezin azaldu gabe utzi
beste atal bat: behin baino gehiagotan ikastolok
erakutsi dugun administrazioarekiko menpe-
kotasuna. prozesu honetan askotan (gehiegi
gure uste apalean) administrazioak hartzen
zituen erabakien zain egon gara, adituen talde
propio bat osatu barik umeen eta nerabeen,
familien eta langileen benetako beharrei uneoro
erantzungo dieten proposamenak egiteko,
hainbatetan hezkuntza munduan dugun era-
ginari  uko eginez. Ikastoletan betidanik alda-
rrikatu dugun autonomia eta erabakiak hartzeko
gaitasuna gauzatu nahi badugu, ezin dugu
beti administrazioaren zain egon, gure erabaki
propioak hartu behar ditugu (horrek dakarren
arrisku guztiarekin) talde bezala. eta ez hori

bakarrik, ahalmen hori aldarrikatu ere egin
behar dugu.
eta zer esan Ikastolen elkartearen inguruan?
Gogoeta aurrekoaren antzekoa da. oso ondo
erantzun dugu, ezagutzen ez genuen egoeraren
aurrean gure baliabide eta imajinazio guztia
jarri dugu mahai gainean, baina aurrekoan
bezala badugu zer ikasi. hiru aipamen egingo
ditugu:
- Ikasketa telematikoen metodologia: aurrekoan
esan bezala ikasketa telematikoa (ez digitala
bakarrik) nola gauzatu eta hobetu eta zein neu-
rritan erabili ikertu behar dugu. ez geneukan
atal hori teorizatua eta, gerora begira, ezinbes-
tekoa da horren inguruko hausnarketa egitea.
- zailtasunak dituzten ikasleen ikasketa prozesua.
Ikastolei gertatu bezala, guk ere pentsatu behar
dugu horretaz. aurretik martxan jarritako IDU
proiektuaren garrantziaz konturatu gara: gure
material guztia egokitu beharko genuke, eta
ez “egokitu” bakarrik, baizik eta ekoizterakoan
ikasle horien egoera ere buruan izan beharko
genuke, bestela beti berandu ibiliko gara.

- Curriculumaren egokitzapena: historikoki
egokitu egin dugu gure materiala administrazio
ezberdinek ezartzen duten curriculumera,
baina ez dugu aztertu guretzako zein den
gutxienekoa eta oinarrizkoa. egoera honetan
garbi ikusi da horren lanketari ekin behar
diogula; oinarrizkoa dena identifikatzea, eba-
luazio ereduan sakontzea…
egiten ari garen balorazioak kutsu negatiboa
duela dirudien arren, harro gaude egindakoa-
rekin, ziur gaude eaeko sisteman, talde bezala,
gure erantzuna, lana, koordinazioa, … oso
ona eta egokia izan dela, eta idatzi honetan
azaldu diren gabeziak ez direla modu orokorrean
eman ikastola guztietan. baina horrek ez gaitu
autokonplazentziara eraman behar; ikastolok
ikasi egin behar dugu egindako akatsetatik
eta hobekuntzak eta zuzenketak proposatu.
Ikuspuntu horretatik egiten dugu balorazio hau.
hurrengo ikasturtea ez da aurtengoa baino
errazago izango, eta orain arte aipatutakoa
kontuan izan beharko dugu plangintza berria
egiterakoan.
ezin atal hau itxi egoera orokorrari aipamen
txiki bat egin gabe: pandemiak (eta hauteskunde
berrien deialdia ere, noski) bertan behera utzi
ditu legealdi honetan hezkuntza munduan ja-
rritako helburu batzuk, eskola legea edo akor-
dioa batez ere. Ikastolok aspaldi ari ginen gure
hezkuntza-sistemaren ahuleziak aipatzen, eta
ezin genuen autokonplazentzia egoera batean
jarraitu, egungo hezkuntza-sistemaren zikloa
agortzen ari baitzen, pandemia honek oso
agerian utzi ditu gure sistemaren gabeziak eta
aldaketarako premia, ez dakizkigu hauteskun-
deen emaitzak eta, ondorioz, hezkuntza sai-
laren osaketa berria (edo jarraipena) zein
izango den, baina orain arte ikastolen aldetik
lege baten beharraren aldarrikapena ozena
izan bada, momentu honetan garbiago behar
du izan. ezin dugu jarraitu egoera honetan,
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AmAIERA

IKASLEAK gELETARA ITZULI
DIRA, EZ DENAK ORDEA
Administrazioek emandako jarraibideetan anabasa izan
da nagusi, eta ikastetxeek beraiek antolatu behar izan
dute itzulera
Ikasturteari ahalik eta amaiera onena ematea izan da ikastolen
helburua, Covid19 pandemiak zeharo markatutako hilabeteotan.
esperientzia gogorra, lan handia eskatu duena eta, era berean,
aberasgarria izan da, esperientzia honetatik ikasgai asko atera
dituztelako. ezohiko egoera honetan, ikastolek, eta, oro har,
hezkuntza komunitate osoak oso urrun ikusi dituzte
administrazioetako hezkuntza arduradunak.
IRaGan maIatzaRen 11n hasI zIRen
Ikasleak IkastoletaRa ItzUltzen.
Ipar euskal herrian abiatu zuten itzulera
mailakatua, adin tarte eta mailaka, Frantziako
Gobernuak ezarritako egutegiaren baitan.
seaskako ikastolek bi arrazoi jarri zituzten
ikastolak irekitzeko: lehena konfinamenduaren
ondorioz euskaraz mintzatzeko aukerarik
izan ez zuten ikasleei aukera emateko eus-
karaz aritzeko; bigarrena, berriz, haurrak
zaintzearen ondorioz lana gal zezaketen gu-
rasoei irtenbide bat emateko. Itzulera bo-
rondatezkoa izan zen hastapenean, haurrak
etxean geratzeko aukera ere eman zuelako

Frantziako Gobernuak. ekainaren 22tik au-
rrera, ordea, ikasturtearen azken bi astee-
tarako itzulera nahitaezkoa ezarri zuen pa-
risek, nahiz eta inor ez zuela gogoz kontra
itzularaziko ere esan zuen.
hego euskal herriko ikastoletan, berriz,
maiatzaren 25ean hasi ziren itzultzen. Ipa-
rraldean ez bezala, ez da izan itzulera oro-
korra. maila gehienetako ikasleek etxetik ja-
rraitu dituzte ikasketak, ikastolara itzuli gabe.
Dbhko 4. mailako batxilergoko eta lanbide
heziketako ikasleak izan dira ikasgeletara
itzuli direnak; nafarroan, batxilergoko bigarren
urteko ikasleak soilik. kasurik gehienetan

errefortzu gisa itzuli dira, ikasturtea behar
bezala amaitzeko xedearekin, hirugarren hi-
ruhilekoak amaierako ebaluazioan eraginik
ez zuela izango kontuan hartuta. batxilergoko
bigarren urteko ikasleen itzulera Unibertsi-
tateko sarrera proba prestatzeko izan da,
eta lanbide heziketaren kasuan, ikastoletan
bertan egin beharreko praktikak burutzeko
itzuli ziren ikasleak. kasu bakan batzuetan,
0-2 etapako haurrak ere itzuli ziren ikastolara,
baina salbuespenak izan dira, lan presen-
tzialera itzuli behar duten gurasoei laguntzeko
hogei bat ikastolak haurrak hartzeko aukera
eman duten arren, guraso gehienek haurrak
ez eskolatzea erabaki dutelako. >

9

aldizkaria.ikastola.eus
@ikastola_aldizk

Gazi gozoa izan da itzulera, batetik ez dire-
lako ikasle guztiak itzuli, itzulera orokorrak
onurak baino arazo gehiago sor zitzakeelako
eta osasun neurrien eta protokoloen ondorioz
eraikinek ezin zituztelako ikasle guztiak
hartu; baina, bestetik, itzuli direnen kasuan
ikasleak elkarrekin eta irakasleekin ikastur-
tearen azken egunak partekatzeko aukera
izan dutelako.
hori bai, ikasle gehiagok izan dute irakaslea
eta beren ikaskideak agurtzeko aukera,
ikastola askok agur egunak antolatu dituz-
telako ia etapa guztietan, izan taldekako
agurrak, izan irakaslearekin banan-banako
agurrak. segurtasun eta prebentzio neu-
rriekin, eta ia gehienetan maskara eraman
behar izan zuten arren, une hunkigarriak
izan ziren ikastola komunitatean bizitakoak,
azken hilabeteetan urrundik komunikatu
arren, aurrez aurreko hori faltan bota dutelako
bai ikasleek, baita irakasleek ere.

Anabasa
administrazioetan

ez da batere samurra izan ikastolentzat
gelak berriro irekitzeko prozesua, hezkuntza

kudeatzen duten administrazioek ezarritako
jarraibideak ez zirelako argiak, egun batetik
bestera aldatzen zituztelako, eta ia beti hez-
kuntza eragileekin adostu gabe ezarri zi-
tuztelako. hezkuntza eragileekin egin diren
bileretan (ez dituzte gobernu guztiek egin),
beren egitasmoak aurkeztera mugatu ziren,
haiek zuzentzeko edo moldatzeko aukerarik
eman gabe.
Frantziako Gobernuak, esaterako, maiatza-
ren 11tik lau aldiz aldatu ditu protokolo, dis-
tantzia eta ratioen inguruko jarraibideak,
horiek aurrera eramateko baliabideak jarri
gabe, eta ikastetxeen ardurapean jarriz.
neurriak malgutzen joan da ikastetxeek
gero eta ikasle gehiago hartu ahal izateko.
horrela, kontraesan handi bat gertatu da:
zenbat eta ikasle gehiago itzuli ikasgeleta-
rako, orduan eta prebentzio neurri eskasa-
goak izan dira.
eusko Jaurlaritzak maiatzaren 18ra aurreratu
nahi zuen itzulera mailakatua, deseskala-
tzearen lehenbiziko fasean, alegia, eta
iragarri ere egin zuen, hezkuntza komuni-
tatearen harridurarako. baina, espainiako
Gobernuak eragotzi egin zion. Derrigorrezko

itzulera aipatu zuen lehenbizi, borondatezkoa
gero, baina ikastola askok eskualdeko ikus-
kari zenbaiten presioak ere jaso zituzten.
nafarroako Gobernuak borondatezko itzulera
ezarri zuen hastapenetik, baina ikastolek
eta hezkuntza eragileek behin baino gehia-
gotan salatu duten moduan, hezkuntza De-
partamendua “desagertuta” egon da, ez da
bidelagun izan krisi handi honetan.
administrazio desberdinek itzulera maila-
katuaren inguruko irizpideetan erakutsitako
anabasaren aurrean, Ikastolen elkartearen
eta ikastolen artean jarraibide propioak az-
tertu, adostu eta martxan jarri zituzten, ikas-
tola bakoitzeko langileekin eta lan komiteekin
hitzartuta. Irizpide horiei jarraituz egin dute
itzulera mugatua
Guztiarekin amaitzear doa ikasturtea, Covid
19 birusak eragindako pandemiak markatu
duena. Irailera begira jarriak dira ikastolak.
ziurgabetasun handia dago, noski, eta es-
kenatoki desberdinak aintzat hartu behar
dira. Ikasturte amaiera honetan ikasitakoak
balioko du oporren bueltan berriro ere mar-
txan jartzeko.
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PUBLIERREPORTAJEA

DUela 12 URte, elkaR FUnDazIoak haURRen eta Gazteen
aRtean eUskaRazko IRakURzaletasUna eta soRmena
bUltzatzeko elkaR IlUstRazIo eta IpUIn lehIaketa abIan
JaRRI zUen. Urtero, milaka haurrek eta gazteek euren lanak aur-
keztu dituzte. aurtengoan ere hala izan da nahiz eta Covid 19ak sor-
tutako osasun krisi egoeragatik eta ondorioz ikastetxeak itxita egon
direlako  parte hartzea beste urteetan baino txikiagoa izan da. hala
ere, orotara, 4.825 jaso ditugu. nabarmentzekoa da komikien eta ipui-
nen kategoriek gora egin dutela.

12. edizio honetan, txikienek paddy Rekalderen “kaioa” ipuina irakurri
eta ilustratu behar zuten;  koxkorragoek mai egurzaren ilustrazioa
hartu behar zuten oinarri bezala ipuin bat idazteko; eta helduenek
ipuin klasiko bat komiki ala bineta bihurtu. 

azken urteetan egin den bezala, bakarkako irabazle, eta ondorioz sa-
ridunez gain, ikastetxeentzako sariak ere izango dira: alde batetik,
laboral kutxaren eskutik basque Culinary Center-era bi bisita gidatu;
eta bestetik, berriz, Irrien lagunen klubaren eskutik Irrien lagunak al-
dizkarirako hiru harpidetza eta ikastetxe irabazleen ikuskizun bat.
azken sari hauen irabazleak zozketa bidez aukeratuko dira. 

* Irabazleen zerrenda osatua https://postdata.elkar.eus/ilustrazio_eta_ipuin_lehiaketa/ 
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aisialdi eskaintza berria, haurrek bizitako
itxiadiaren ondorioei erreparatuz prestatu den
proposamena da.  espresuki sorturiko pro-
gramazioak hezurmamitzen du eskaintza.
haurrek dituzten beharrak kontuan hartuz
sortua izan da eta.
Uda irekiaren lekuak kalea izan behar du na-
gusiki. Itxialdiaren ostean haurrek kalea behar
dute, plazak berreskuratu, karrikak berriro
hartu, baina betebehar eta arau berriak kon-
tutan hartuz egin beharko da. hauetara ohitu
eta egokitzen lagunduz gauzatuko da egitas-
moa.
proposamenak xedetzat du hezkuntzaren di-
mentsio guztiak hartuko dituen eskaintza iza-
tea, mugimendua, jolasa, natura, parte-har-
tzea, euskara eta harremanak oinarri izanik.
bai eta, haurren arteko harremana berresku-
ratzea ere. berriz elkarrekin harremanetan
jartzea, elkarrekin aritzea.
helburu hauek jorratzeko astebeteko bost

programa garatu dituzte, aste bakoitzerako
gai bat hautatuta:
-lauburua. naturaren lau elementuak
-maite ditut maite gure bazterrak
-Gorputza, mugimendua, osasuna
-harremanak eta emozioak
-txapela buruan eta jolastu munduan.
‘ENJOY ENgLISh’ ETA ROBOTIKA

enjoy english haur hezkuntza eta lehen
hezkuntzako haurrei zuzendua dago. ekai-
naren 29an hasi eta uztailaren 30ean amai-
tuko da. haurrek hilabete batez, beraien ai-
sialdiaz gozatzeko aukera izango dute,
ingelesa landuz, Ikastolen elkarteak sortutako
materialak erabiliz. enjoy english-en eskain-
tza eguneratu egin dute. egun bizi dugun tes-
tuingurura egokitu da programa, arrakasta-
tsua izan ohi den eskaintza egoera berezi
honetan ere gauzatu ahal izateko.
Robotika, berriz, bost eguneko iraupena izango
duen udaleku irekia da. Goizero, norberak bere
ikastolan jolas eta praktika desberdinak erabiliz
robotikaren munduan murgiltzeko aukera
izango du. Robotikaren arloan trebatzea eta bi-
tarteko hauekin, opor garaiaz gozatzeaz gai-
nera, pentsamendu konputazionala garatuko
dute. era berean, teknologia berriak euskaraz
bizitzeko aukera berritzaileak ahalbidetuko zaie,
eta teknologia berrietako ereduak eta praktikak
ikuspegi parekide batetik landuko dituzte.
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AISIALDIA

Ikastolen elkarteko aisialdi taldeak ez du etsi urtero bezala uda
honetan ere haur eta nerabeei aisialdi hezitzailea eskaintzeko
asmoan. egoera berezi batean izanik ere, eta hainbat proiektu
bidean utzi behar izan duten arren, uztailean zehar haurrek goza
dezaten azken prestaketa lanetan ari dira, segurtasun eta prebentzio
neurriak hartuta, baina erdigunean haurren behar eta premiak jarrita.

AISIALDI hEZITZAILEA,
BAITA UDA hONETAN ERE!  
haur eta nerabeek inoiz  baino premia handiagoa
dute elkarrekin egon eta jolasteko, kaleak hartu eta
naturaz gozatzeko

ez DIRa aste eRRazak Izaten aRI.
Covid-19 birusak sortutako pandemiak

gogor jo du gure gizartea: itxialdi-etxealdia,
ikastolen itxiera, telelana… birusak eragin
duen krisi sozial eta ekonomikoen ondorioak
pairatzen hasi gara, eta denboran luzatuko
direla aurreikusten dugu.
birusak gure bizitzak hankaz gora jarri ditu.
Ikastoletako sarea osatzen dugunok, parean
jarri zaizkigun zailtasunei aurre egin eta gure
lanarekin jarraitzeko ausardia eta egokitzeko
gaitasuna erakutsi dugu. Jakin badakigu,
momentu honetan hezkuntza komunitatea-
ren lehentasuna ikasturteari bukaera egokia
eman eta hurrengoaren hasiera antolatzea
dela.
hala ere, Ikastolen elkarteko aisialdi taldetik
argi dute gure haur eta gazteei itxialdiak sor-
tutako gabeziak badirela. hainbat dira kon-
finamenduak haur eta nerabeen osasun fi-
siko, psikiko eta emozionalean dituen
arriskuaz ohartarazten diguten ahotsak. ezin
dugu ahaztu, beraiek izan zirela itxialdia pai-
ratzen lehenbizikoak, eta ikusten ari gara
beraiek izaten ari direla normaltasunerako
itzulera honetan azkenekoak. 
egoera honek kezka eta ardura eragiten du,
gure haur eta gazteak etorkizuna izateaz
gain oraina ere badirelako; haur eta nera-
been eskola, herria, gizartea bera delako.
haur eta nerabeek ingurunea ulertzeko, ha-
rremanak egiteko eta estutzeko jolasa behar

dutelako. Jolas arauak errespetatuz elkar-
bizitzen ikasten dutelako. zenbait haur eta
gazterentzako aisialdiko eskaintza ere ba-
delako euskaraz mintzatzeko, jolasteko eta
bizitzeko aukera bakanetakoa, bakarra ez
denean. eta ezin dugu aipatu gabe utzi, la-
nerako itzulera gero eta orokorragoa den
honetan, familien kontziliazio beharrei ere
erantzuten diela aisialdiko eskaintzak.
horregatik, uda honetan, haur eta nerabeei
aisialdi hezitzailea eskaintzea inoiz baino
beharrezkoagoa dela pentsatzen du aisialdi
taldeak. aisialdiko jarduerek duten balioa
eta garrantzia aldarrikatu nahi dute; aisialdia
baloreetan oinarritutako heziketa eta zaintza
gunea dela ulertzen dute. aisialdiko jardue-
rak haur eta gazteek sozializatzeko, jolas-
teko, elkarbanatzeko, sentitzeko, esperimen-
tatzeko, gozatzeko eta ikasteko espazioak
dira, eta garrantzi handikoak dira giza-gara-
pen integralerako.
konfinamenduak haurrengan sortu dituen
beharrizanei erreparatzea dagokigu orain,
eta gure esku dago beharrizan horiek ase-
tzeko aisialdiko jarduerak antolatzea eta ga-
ratzea. 
birusak hor jarraitzen du, eta ziurgabetasun
egoera honek sortzen dituen beldurrak eta
zalantzak ulergarriak dira aisialdi taldearen
ustez. arduraz jokatu behar da, baina ekiteko
garaia da. tokian tokiko egoera baloratu eta
horren araberako erabakiak hartu behar dira.

aisialdi taldeak beti egiten duen bezala,
haur, familien eta hezitzaileen ongizatea,
osasuna eta babesa bermatzeko beharrezko
neurriak hartuko ditu eta protokoloak osa-
tuko dira. proposatzen diren jarduerak eta
ekintzak protokoloak betetzeko moldatuko
dira eta arduraz jokatuko dute, hau dena po-
sible dela sinisten dutelako.
hau guztia kontuan izanda, aisialdiko es-
kaintza hezitzailea osatzeko programazioa
berritu du aisialdi taldeak, ikastola bakoi-
tzaren baliabide eta errealitatera doitu eta
egokitu behar dena.
2020ko udako aisialdiko esperientzia balia-
garria izango da, era berean, haur eta nera-
beek higiene eta babes neurriei buruzko
errutina berriak ikasi eta barneratzeko.
Uztail honi begira, aisialdi taldeak hiru egi-
tasmo garatu ditu, hiruak udaleku irekien for-
matuan izango dira, eta ikastoletan burura-
tuko dira. 
EmAN hEgOAK

negutik udaberrirako jauzia itxialdian eman
dugu. etxeetako ateak itxita, udaberria lora-
tzen ikusi dugu lau pareten babesetik.
apurka-apurka ordea irekiz doaz ateak eta
udaberritik udarako jauzia kalean eman ahal
izango dugu. hortik dator Ikastolen elkarte-
aren udarako aisialdi eskaintzaren egitasmo
nagusiaren izena: ‘eman hegoak: uda ire-
kiaren lekuak’.

aldizkaria.ikastola.eus
@ikastola_aldizk

Aisialdiko jarduerak haur eta
gazteek sozializatzeko,

jolasteko, elkarbanatzeko,
sentitzeko, esperimentatzeko,

gozatzeko eta ikasteko
espazioak dira, eta garrantzi
handikoak dira giza-garapen
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ardura partekatuarekin, zabarkeriarik gertatu
ez denean behintzat.

manifestuak ere etorri ziren haurren aisialdi
hezitzailearen premiaz. Oinherrirena da ho-
rietako bat, zuek ere babestu duzuena.

oinherriren talde eragilean gaude. manifestua
etorri zen haurren eskubideak aldarrikatzetik.
Itxialdi honetan kaltetuenetakoak izan dira.
ez zaie inolako aukerarik eman kalera atera-
tzeko ere. oso gogorra izan da, bai eskubi-
deen aldetik, baina baita erabili den diskur-
tsoaren aldetik ere, oso kutsagarriak direla
esanez aritu baitira asko. baina haurrak dira,
gure gizartearen parte dira eta oso gaizki pa-
satu dute eta pasatzen ari dira. hortik abiatuta
egon zen mugimendu bat eta hortik aurrera,
gure sektorean ikusi zen eskola eta elkarte
batzuen eskutik zeozer eskaintzea. agian
udaleku kontzeptua aldatu egin beharko
dugu, ez delako ohiko baldintzetan emango.
manifestua ere hortik etorri zen, beste mani-
festu batzuk ere izan dira, eta guk geuk ere
erabaki genuen geurea ateratzea.

gerora, udaleku irekiak antolatzeko aukera
ireki zen, eta zuok buru-belarri aritu zarete
horiek prestatzen. Erlojupeko lan handia
izan al da?

aurrera egitea erabaki genuenean ez ginen
korrika eta presaka hasi, ez baikenekien zer
baldintzatan hasi beharko genuen ere. Ikas-
tolak ere hasieran oso beldurtuta zeuden, eta
ulergarria da. harremanak estutu ditugu ikas-
tolekin, udalekuak zer motakoak izango diren
azaltzeko, umeen beharretan zentratzeko…
orain hasi gara presa sentitzen. Izan ere,
ohiko antolaketa lanez gain, segurtasun eta
prebentzio protokoloak ere martxan jarri be-
har ditugu, eta horiek oraintxe jakin ditugu. 

horrelako jarduerak arautu behar dira, baina
berandu dator hori dena. orain protokoloak di-
seinatu behar ditugu, formazio berezia eman
behar zaie begiraleei, izen emateak aktibatu
behar dira, udalekuen formatuak ere moldatu
behar ditugu ikastola bakoitzaren arabera, haur
kopuru eta adinaren arabera, egin daitezkeen
ekintzak eta egin ezin daitezkeenak…. 

Aurtengo udalekuak bereziak izango dira.
Batetik, egoera bera berria da, eta osasun
alarmara egokitu behar izan duzue. Beste-
tik, haur eta nerabeen beharrak ere desber-
dinak izango dira aurten. Zein izango dira
zuen lehentasunak?

lehenengo eta behin identifikatu ditugu zein-
tzuk diren itxialdiaren ondorioz sortu zaizkien
beharrak. Gehienbat mugimenduarekin lotuta-
koak dira; jolas, salto, korri egin behar dute.
baina baita ere behar sozialak, itxialdian egon
dira eta haurrek behar dute beste haurrekin
egon, dibertitu, jolastu… behar emozioanalak
ere hor daude, bizi izan duten hori guztia as-
katu ahal izateko bidea ireki behar diegu hau-
rrei, familia bakoitzak era desberdinean bizi
izan du eta hori ere egoera natural batean as-
katu eta adierazteko aukera eman behar zaie.

eta euskara. arazo handi baten aurrean gaude.
Itxialdia hasi zenetik ikastolara bueltatzen diren
bitartean sei hilabete igaroko dira. haur askok
ez daukate etxekoekin euskara egiteko auke-
rarik, ikastola dute euskarazko territorioa, eta
hori gabe egongo dira sei hilabete. horrek era-
gin handia izango du gure hizkuntzan. berriro
haur horiek elkartzea eta egoera natural eta
seguru batean euskaraz jardutea ziurtatu behar
diegu.

beraz, haurren sozializazioa, emozioak aska-
tzea eta euskara izango dira aurtengo lehen-
tasunak.

Egoera eta behar berezi horiek aintzat har-
tuta, zer nolako udalekuak izango dira aur-
tengoak? Zer aisialdi eskaintza egingo du
Ikastolen Elkarteak? Nola antolatuko duzue
eskaintza hori?

aurten hiru proiektutan zentratu gara, hiruak
ikastoletan egingo direnak. eman hegoak da
lehena eta berria. astero gai diferente bat jo-
rratuko dute; behar izan horiek eta helburuak
ondo definitu ditugu eta horren arabera disei-
natu dugu programa. beste aldetik, urteroko
eskaintza duguna, enjoy english, egingo dugu.
aurten ezingo ditugu atzerriko  begiraleak eka-
rri, baina funtsean betiko programa izango da,
ingelesez eta Ikastolen elkarteak garatutako

materialekin. azkenik, Robotika, lh5 eta 6ko
umeentzat prestatua; programa desberdin bat
da gai honetan interesa duten ikasleei arlo hori
euskaraz jorratzeko bidea ematen duena; hez-
kidetza sustatzeko aukera ere ematen du, as-
kotan genero konkretu batekin lotzen dugulako
robotika.

Aisiola Begirale eskola ere hor dago. Nola
joan da aurtengo ikasturtea? Nola egokitu
duzue pandemia garaian?

azpimarratu nahiko nuek kurtsoa salbatu egin
dela. kontuan hartuta inork espero ez zuen
eta sekula gertatu gabeko egoera baten au-
rrean ginela, egoerara moldatzen asmatu ge-
nuen. aisialdi taldeak martxan jarri zuen online
plataforma, eta horren bitartez hasi ziren edu-
kiak eta ikastaroak ematen. Ikasleek oso ondo
erantzun dute, formatzaileek ere bai. eta oro
har oso balorazio ona egin dugu.

Begirale eskolan aritu diren ikasle guztiei
praktikak bermatzeko aukera ikusten du-
zue?

horretan gabiltza. egoera uneotan ez dago
argi, guk geuk ere oraindik ez ditugu matriku-
lazio kopuruaren behin betiko zenbakiak, eta
beste aisialdi talde batzuek ere ez dituzte. kon-
tuan izanda, gainera, hainbat udaleku bertan
behera utzi dituztela… praktikak egin ahal iza-
teko bolumena ez da aurreko urteetan bezala-
koa izango. zaila izango da, ikasle asko ditu-
gulako eta eskaintza, berriz, asko jaitsi delako.

hemezortzi urte bete ez dituztenek ere prak-
tikak egiteko aukera izango dute?

kasu hau bitxia da. berez eusko Jaurlaritza-
rena da aisialdi begiraleen formazioaren gai-
neko eskumena, berak tramitatzen ditu tituluak,
baina kudeaketa, berriz, Foru aldundiena da.
horrela, bizkaiko Foru aldundiak debekatu egi-
ten du hemezortzi urte beteak ez dituzten ikas-
leek praktikak egitea. Gipuzkoako Foru aldun-
diak, aldiz, 18 urte bete gabe eduki baina urte
honetan betetzen dituztenei uzten diete prak-
tikak egiten. 
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“hAURREN SOZIALIZAZIOA,
EmOZIOAK ASKATZEA ETA
EUSKARA IZANgO DIRA
AURTENgO LEhENTASUNAK”
June Rivasek urteak daramatza Ikastolen elkarteko aisialdi taldean
lanean. aurten hartu du, ordea, taldearen gidaritza. Urte zaila izan da
aisialdi sektorearentzat, beste arlo askotan bezala, pandemiak
zuzenean eragin diolako eskolaz kanpoko aisialdi hezitzaileari.
lanpetuta, baina udaleku irekiei ekiteko gogotsu harrapatu dugu.

>

beste sektoRe GUztIetan bezala,
URte osoko lana Ia hankaz GoRa Ja-
RRI zIon panDemIak Ikastolen elkaR-
teko aIsIalDI talDeaRI. Gainera, izen
emate kanpaina hasi berritan ziren, eta oso
erantzun ona jasotzen ari ziren. 

gogorra izan al zen dena bertan behera
geratzear zegoela ikustea?

Udara begira jarriak ginen, planak zehazten,
eta itxialdia agindu zutenean, plan guztiak ze-
haro aldatu behar izan genituen. norabide ba-
rik utzi gintuen, eta hausnarketa asko egitera
behartu gaitu, aisialdi hezitzailearen inguruan,
udalekuen inguruan, haurren premien ingu-
ruan… erabakietako bat izan zen udaleku
itxiak bertan behera uztea, horiek bideratzeko
ezintasunarengatik, baina apustua izan zen
haurrei aukera eman behar zitzaiela, baita fa-
miliei ere, aisialdiaz gozatzeko. 

gainera, itxialdia hasi eta aste gutxira,
udako aisialdi eskaintza guztiak bertan be-
hera geratuko zirela ere esan zuten era-
kunde publiko guztiek.

horrek sektoreari min handia eragin zion.
Udaletxe eta elkarte askok erabakiak hartu
zituzten udaleku propioak bertan behera uz-
teko. hori kutsatu egiten da, eta sektorean el-
karte askok erabaki horri jarraitu zioten. 

batetik, egoerak berak kutsatu zituen, baina
arduraren auziak ere pisu handia dauka. no-
rena da ardura udaleku baten kutsatze bat
gertatzen bada? ardurak partekatua izan be-
harko lukeela uste dugu guk. Gure kasuan,
ardura gurea da, baina baita gurasoena eta
ikastolarena, eta gizarte bezala horrela fun-
tzionatu beharko genukeela uste dugu guk,

“haur askok ez daukate
etxekoekin euskara egiteko

aukerarik, ikastola dute
euskarazko territorioa, eta hori
gabe egongo dira sei hilabete.

horrek eragin handia izango
du gure hizkuntzan. Berriro

haur horiek elkartzea eta
egoera natural eta seguru
batean euskaraz jardutea

ziurtatu behar diegu”
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ELKARRIZKETA

“LORTU DUgU BATXILERgOAN
ERALDAKETARAKO
mAKINARIA mARTXAN
JARTZEA”
Ikastolen elkartean urte batzuk daramatzan arren, ikasturte honetan
ekin die amaia Gutierrezek bigarren hezkuntzako arduradun lanei.
batxilergoaz jardun dugu bereziki, baina baita Derrigorrezko bigarren
hezkuntzari buruz ere. Datorren ikasturterako Ikastolen elkarteak
ikastolekin batera aurrera eramango dituen proiektuez mintzatu gara
IRaIlean hasIko Den IkastURte be-
RRIRako pRoIektUeI bURUz hItz eGI-
teko elkaRtU aRRen, ezInezkoa
eGIn zaIGU saIhestea IkastURte ho-
nen amaIeRaRI eRe eRRepaRatzea,
beRezIkI, elkaRRIzketa ekaInaRen
24an eGIn DUGUlako, haIn zUzen
eRe, batxIleRGoko azken URteko
Ikasleak UnIbeRtsItate saRReRako
pRoba eGIten hasI DIRen eGUn be-
Rean.

Bizi dugun egoera berezi honetan, bazi-
rudien inoiz baino aukera gehiago izango
zirela unibertsitaterako probak egin be-
harrik ez izateko, Frantzian, eta, beraz,
baita Ipar Euskal herrian ere gertatu den
moduan. Baina ez da halakorik gertatu.

mundu guztia jokoz kanpo harrapatu gaituela
esango nuke, eta ikasturtea ahalik eta nor-
maltasun handienarekin amaitzeko helburua
izanik, bere horretan geratu dira probak ere,
egokituta, baina bere horretan. Denon buruan
dago ahalik eta ongien amaitzea ikasturtea,
burua irailean jartzea eta gertatu denaz hitz
egin eta ondorioak ateratzea: gauza onak,
funtzionatu dutenak aintzat hartu behar dira
eta gure proiektuak aurrera egiteko erabili

Ezohiko egoera da aurtengoa, baina ia
karrera guztietarako unibertsitatean sar-
tzeko nota sekula baino altuagoa izango
da.

kontraesanak dira. alde batetik, egoera be-
rezi honetan malgutasuna ezarri da proba
egiteko, baina, bestetik, mozketa nota zo-
rrotzagoa izango da. batxilergoan eta Uni-

bertsitatean, plano desberdin horiek, etapa
desberdin horiek, nabarmenago agertzen
dira

Pena da, ordea, Batxilergoko bigarren ur-
tea unibertsitaterako sarrera proba pres-
tatzera behartzen dituztelako ikastetxeak,
baita ikastolak ere.

hori da. aukera handi bat galtzen da. hala
ere, apurka-apurka gauzak aldatzen doaz
batxilergoan. egia da bigarren urte horretan
ez direla gauzak ia aldatu ere egin. azken
batean, norberak ikasi nahi duen alor horre-
tara iristeko, izan unibertsitatean izan lan-
bide heziketako goi zikloan, gero eta exi-
jentzia handiagoak ezartzen dituzte, eta
xede hori lortzera mugatu behar izaten da
ikasturte oso bat. 

baina azpimarratuko nuke batxilergoan, as-
koz ikuspegi akademikoagoa eta zurrunagoa
izan duen etapa horretan, aldaketak ematen
ari direla azken ikasturteetan; ikasketa pro-
zesua ikusteko moduan eta, zer, zertarako,
nola egin nahi dugun etengabe aztertzen ari
gara. 

hain zuzen ere duela hiru ikasturte jarri
zuen martxan Ikastolen Elkarteak Batxi-
Lab, Batxilergoan berrikuntza pedagogi-
koa txertatzeko, aipatzen zenuen ikuspegi
horri buelta bat emateko xedearekin.

nolabait astindu bat eman nahi izan zen,
eta fokua erronketan jarri zen. baina batez
ere pentsatzen genuelako fokua hor jarrita
eragina izango zuela beste hainbat alorre-
tan; ez zen soilik erronka batzuk txertatzea
ikasturtean zehar, baizik eta hori eginda di-

namika aldetik, antolaketa aldetik, koordina-
zio aldetik ekarriko zuen aldaketa sustatzea.
aurreko hiru ikasturteetan pausoak eman
dira horren inguruan. lehenengo urtean bi
egunetako erronkak nolakoak izan behar zi-
ren aztertzen egon ginen, eta irakasleak jarri
genituen horiek aurrera eramaten. biga-
rrengo ikasturtean, erronkak egun gehiago-
tara luzatu ziren. eta gainera, euskarriak
sortu genituen:  ikaslearen koadernoak, tal-
dearen koadernoak… eta hirugarren ikas-
turtean ebaluazioan sartu ginen. 

ziklo txiki bat itxi dugula esango nuke. orain
ikastolak beren erronkak aurrera eramaten
ari dira, eta Ikastolen elkartetik erronka des-
berdinak diseinatu ditugu.

Zer motatako erronkak diseinatu dituzue?

Gure lan hipotesian erronka mota hauek di-
tugu: erronka interdiziplinar mugatuak, uni-
tatean txertatutako erronkak, arloetako
erronkak eta 0 erronkak.

steam (zientzia, teknologia, Ingeniaritza
eta matematika) erronka adibidez, orain
amaitzen ari garena eta datorren ikasturtean
prest egongo dena, prozedura zientifikoak
steam markoan garatzen dituen erronka
interdiziplinarra dugu. ekonomia soziala, gi-
zarte ekonomiari buruzkoa da beste bat. eta
azpimarratu nahi dugun beste bat “bizitza
proiektua” deitzen duguna, orientazio aka-
demikoa, norberaren gaitasun, bokazio eta
bizitza proiektutik landua eta batxilergo osoa
hartzen duena. 

beste erronka bat ere badugu, hiruhileko
oso bateko erronka bat: euskara-english,

ikuspegi diziplinartekotik lantzeko unitatea
(azken arazo-egoera bera, urrats komunak
eta zubiak arloen artean). erronka egitura
hori eraman nahi dugu irakasgaietara.

beste erakunde batzuekin elkarlanean disei-
natutako erronkak baditugu: “Finantzetan
murgilduz” (laboral kutxarekin): oinarrizko fi-
nantzak barneratzeko https://finantzetanmur-
gilduz.eus/

“elkarrekin erabaki” (Gure eskurekin): elka-
rrekin erabakiak hartzen ikasteko, filosofia
eta hizkuntzak txertatuta  https://elkarrekine-
rabaki.eus/

“euskararen herria ehuntzen” (euskaltzain-
diarekin): euskaldun konprometitua izateko
urratsak egiteko http://euskararenherriaehun-
tzen.euskaltzaindia.eus/ 

Daukagun guzti hori, gainera, digitalki es-
kaini nahi dugu. hori bada beste erronka
bat, material pedagogikoa digitalean eskain-
tzea, teknologia horri pedagogia aldetik aha-
lik eta etekin handiena ateratzeko. pande-
mia egoera honek ere erakutsi digu
teknologien erabilerak zenbat lagundu digu
etxetik lan egiteko orduan, eta erakutsi digu,
baita ere, ahalik eta etekin handiena atera
behar diogula. 

Nola txertatuko dituzue proiektu horiek
guztiak hurrengo ikasturtean?

proiektu horiek guztiak ikastolei aurkeztu diz-
kiegu dagoeneko, eta datorren ikasturtean
hori dena aurrera nola atera nahi dugun ere
azaldu diegu. horretarako erronka batzuk pi-
lotatu egin nahi ditugu , eta beste batzuk zu-

zenean utziko dizkiegu ikastolei. argi dago
guzti hau denon artean egin behar dugula,
etengabeko hobekuntza da bidea eta denon
ardura da. 

hori dena ikasturtean txertatzeko, ikastolei la-
guntzeko antolaketa simulazio bat egin dugu
hiru-hileko batean proposamen horiek egute-
gian nola kokatu daitezkeen ikus dezaten.

beste ideia bat ere badago, “zero erronka”
deitu dioguna garatzeko. hiruhileko bakoi-
tzaren hasieran, irakasle talde batek elkarla-
nean bideratuko du. hor lantzen direnak
beste erronka batzuetarako ere baliagarri iza-
teko xedea dute . proposatu ditugun lehen-
biziko erronkak ikastolaren izaerarekin eta
erronken ezaugarriekin zerikusia daukate.
konpetentzia metadiziplinarrak esplizituki
landu nahi ditugu eta horietan jasotakoa arlo
eta erronka desberdinetara mobilizatzea da
asmoa. 

orain hasiko dugun bigarren ziklo honetan,
diseinatu dugun antolaketa kurrikular honek
funtzionatzen digun ikusi nahi dugu.

Zein balorazio egin duzue lehen hiru ikas-
turte horiei buruz, lehenbiziko ziklo horri
buruz?

balorazio onak jaso ditugu. Irakasleak ahal-
dundu egin dira erronkak egiten, eta helburu
hori lortu dugu. batxilergoa ematen duten
ikastoletan ari dira erronkak aurrera erama-
ten: beraiek diseinatutakoak, geuk proposa-
tutakoak… hori zen lortu nahi zena, eralda-
ketaren makinaria nolabait ere martxan
jartzea. hori da inportanteena; guk proposa-
men batzuk egiten ditugu, baina ikastolek be-

raiek ere egin behar dituzte eta ari dira ho-
rretan. oraindik baditugu itxi beharreko puntu
batzuk, findu beharrekoak, ebaluazioaren
gaian bereziki. 

Ebaluazioak sortzen ditu beti kezkarik
handienak, ezta?

bai, noski! beti esaten dugu ebaluazioaren
gaia ez dela amaierakoa, hasieratik ekin be-
har zaiola, baina engranaje hori doitzea, eta
urteetako ebaluazio modua aldatzea zaila
egiten da; beno, aldatzea edo eboluziona-
tzea. baina aurrera joan behar da; urratsak
egin dira eta jarrera ona dago ikastoletan.

Gainera, aldaketak sartzen direnean probatu
egin behar dira, ongi funtzionatzen duten
ikusi, horretarako pilotatzen ditugu. Ikastolei
ere esan diegu bide hau batera egin behar
dugula. Guk antolatu dezakegu modu batean
eta jar ditzakegu ebaluazio irizpideak eta egi-
turak… baina benetan pilotatu egin behar
dira eta ikastolen iritziak jaso behar ditugu,
bilakaera horretan egokitzapenak egin ahal
izateko.

Ikasle bakoitzaren jarraipena egiteko or-
duan erronken bideak, talde-lana oinarri
izanik, zailtasunak sortzen ditu?

talde lana da helburua, konpetentzia meta-
diziplinar garrantzitsua delako, etorkizunean
ere horrela jardun beharko dutelako ikasleek.
ebaluatzeko orduan, dena den, ez du esan
nahi lan pertsonalak ez duela garrantzirik,
baina ondo antolatu behar da, eta, diziplina
artekoak direnez, irakasleen artean ere ko-
ordinatu egin behar da. koordinazioa fun-
tsezkoa da, baina ez soilik erronketan, beste> >

“Fokua erronketan
jarrita, etapa

honetan beste
hainbat alorretan

ere eragitea da
helburu nagusia”
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alor guztietarako ere bai baizik. ebaluatzeko
orduan, ez da soilik produktua ebaluatzen,
bakoitzak jarri duena ere aintzat hartzen da.

azken batean, norberaren ezagutzak eta gai-
tasunak ebaluatzeko aukera ematen digute
erronkek. azpimarratu nahiko nuke, baita ere,
proposatzen dugun honetan, ez dagoela me-
todologia konkretu bat. “zertarako?” bat eduki
behar dugu gogoan. eta batzuetan klase ma-
gistral bat eman beharko da, eta beste ba-
tzuetan beste modu bat aukeratu beharko
da. 

Batxilergoko bigarren urterako urratsa
egingo duzue?

momentuz lehenbiziko urterako ari gara la-
nean nagusiki. Uneotan haste eta hazte pro-
zesuan gaude. 0-18 urte bitarteko antolaketa
kurrikularra egiten ari gara, eta ikusi behar
dugu honek denak nolako egokitzapena egi-
tera bultzatzen gaituen. pilotatu egin behar
dugu, egokitzapenak egin, eta eraikitzen joan.
eta bigarren urtera ere hedatu beharko dugu.
batxi 2k duen izaera dela eta, pilotajea lehen
mailan egitea lehenetsi dugu. hala ere, bizi-
tza proiektuak batxilergo osoa hartzen du eta
batxi 2n esperimentatzeko aukera ere
egongo da.

Derrigorrezko Bigarren hezkuntzari dago-
kionez, EKI proiektua garatzen jarraitzen
duzue.

halaxe da, bai. Uneotan ekI proiektuaren
hasierako egitasmoan testuliburuetara era-
man ez ziren ikasgaiak lantzen ari gara. egin
beharreko urratsa zen, etapa osoan ikasgai
guztiak konpetentzietan oinarritzeko. ekI
proiektua borobiltzeko eta hasieran proiektu-
tik at geratu ziren ikasgaiak (teknologia, mu-
sika, plastika, Gorputz heziketa eta Fran-
tsesa) integratzeko urratsak egiten ari gara.
mintegietan lantzen aritu ginen, egoerak plan-
teatzen, jarduerak diseinatzen… mintegiek
ongi funtzionatu dute, eta ekIra pasatzeko
prozesuan ekinbideak zehaztu dira. Datorren
ikasturtean, teknologia, musika eta Frantsesa
ekI proiektuaren barruan eskainiko dira Dbh
1ean, digitalki. Urterik urte ikasturte bat gehia-
gora iritsiko gara.

Urte batzuk igaro dira EKI proiektua mar-
txan jarri zela, atzo izan zela dirudien
arren.

bai, egia da! zazpi urte igaro dira ekI proiek-
tua martxan jarri zela ikastoletan, eta ikusi
dugu irakasgaien eta egoeren inguruan si-
nergiak aprobetxatzeko aukerak badirela eta
horiek aprobetxatu egin behar ditugula.     

praktika onen aurkezpenekin ikusi zen ikas-
tolen artean ezagutza partekatu eta denetara
hedatzeko aukera, eta hori abiapuntutzat har-
tuta talde bat osatu zen eta egoera interdizi-
plinarra (Fisika eta kimika, matematika, Gi-
zarte eta euskara) “herria hobetu dezagun”

izenburua zuena, Dbh2rako, sortu zen. Ikas-
turte honetan, bidea jarraituz, Dbh2.ziklorako
beste bi egoera interdiziplinar garatu ditugu,
“zer esana dugu, entzun gaitzazue!”, ikerketa
zientifikoan oinarrituta iritzia osatzen lagun-
tzeko egoera eta “afinatzea ez da musika
kontua bakarrik!”, finantzen garrantziaz jabe-
tzeko hartu beharreko erabaki jasangarrietan. 

lehen aipatu bezala, urratsak egiten ari gara
ebaluazioan. ebaluazioarekin ikaslearen ikas-
kuntza prozesua bera hobetzea lortu nahi
dugu, ikaslea zentroa izanik. askotan azpi-
marratzen dugun ideia da, ebaluazioa buka-
era baino abiapuntua izatea dugu helburu.
eta ikasle guztiengana heltzea ezinbestekoa
da. horregatik, inklusibitateari begira ekI uni-
tateak aztertzen eta hainbat proposamen ga-
ratzen ari gara, irisgarritasuna aintzat hartuta
aukera desberdinak ematen dituena.

Ikusten den moduan, ekIren garapena oso-
tasunean ematen ari bagara ere (ikuspegi in-
terdiziplinarra txertatuz eta aniztasuna kon-
tuan hartuz), zehaztasunean ere jarri dugu
fokua (Dbhko etapa osoa ebaluazioaren
ikuspegi bateratua izateko lanean adibidez).
oraindik ere bizi-bizi dagoen proiektua da
ekI.

ELKARRIZKETA

>
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IKASTOLA
KOmUNITATEARI
BEgIRAKO hIZKETALDIAK 

panDemIa GaRaIan, bIDe beRRIak
URRatU DItU Ikastolen elkaRteak
IkastolakIDeen FoRmakUntza eta
aholkUlaRItzaRako.
saio aberasgarri eta arrakastatsuak izan zi-
ren iragan maiatzaren 25etik ekainaren 3a
bitartean Ikastolen elkarteak ikastola komu-
nitateari zuzenduta prestatutako hizketal-
diak. online eta webminar moduan antola-
tuta, sei saio egin ziren eta seiek jaso zuten
erantzun bikaina. bereziki ikastoletako gu-
rasoei begira antolatu ziren hizketaldiak,
baina irakasle ugari ere erakarri zituen (haie-
tako asko guraso ere badirelako) eta baita
ikasle batzuk ere.
Covid19 birusak eragindako pandemian bizi
dugun egoera berezi eta larrian, eta konfi-
namenduak, hasieran, eta kalera irteteko
mugak, geroago, eragindako ondorioei so,
Ikastola mugimenduko kideentzako aholku-
laritza eta prestakuntza emateko beharra
areagotu egin da. lehendik ere bazen go-
goa eta asmoa komunitate osoarentzako
gisa honetako ekimenak eskaintzeko, baina
egoeran honetan are eta beharrezkoagoa
ikusi zen. emozioen ezagutza eta kudea-

keta, komunikazio afektibo eta ez bortitza,
gorputzaren mugimendua eta beronen ga-
rrantzia, sare sozialen kudeaketa on eta
eraginkorra… etxealdian haurrak/ikasleak
erdigunean jarrita, gurasoei eta interesa
zuen edonori zuzendutako sei hizketaldi an-
tolatu ziren.

“Garai zail hauetan ikastolako kideen etxe-
etara hurbildu nahi izan dugu eta gertuko
ditugun zenbait gairen inguruan lagungarri
izan daitezkeen zenbait ikuspuntu eskaini”,
azaldu dio Ikastola aldizkariari Beñat
Azurmendik, Ikastolen elkarteko presta-
kuntza arduradunak. “Ikastola eta momen-
tua lotu nahi izan dugu”, gaineratu du.
sei hizketaldi izan ziren orotara, 0-18 urte
bitarteko haur eta nerabeen testuinguruan
zentratutakoak. hizlariak, berriz, lau izan zi-
ren, eta horietako bik bina saio egin zituzten,
adin tarteka. 
Rakel gamito izan zen bi hizketaldi egin
zituenetako bat. euskal herriko Unibertsi-
tateko Didaktika eta eskola antolakuntza
saileko irakaslea da.  Iktak, konpetentzia
Digitalak hezkuntzan, etengabeko Forma-

kuntzan, irakasleen prestakuntza, adinga-
been Interneten erabilera-ohiturak… hainbat
kontutan da aditua. Gaur egungo 10-14 eta
14-18 urtetako haur eta gazteek Informazio
eta komunikazio teknologiak nola erabiltzen
dituzten, beren errealitate digitala nolakoa
den azaldu zuen Gamitok, eta segurtasun
digitalaz aritu zen. 
errespetuzko komunikazioaz, aritu zen, be-
rriz, Nerea mendizabal, komunikazio ez
bortizeko hezitzaile eta ikastoletan ezaguna
dena. lehen hezkuntza eta bigarren hez-
kuntzako gaztetxoekin komunikazio hori
nola bideratu dezakegun argitu zuen bi saio-
tan, (6-14 eta 14-18 urte arteko taldeei be-
gira): nola gerturatu, hitz egin, kontutan zer
hartu, eta abar. 
Donna Apellanizek berriz, 0 eta 10 urte ar-
teko haurren emozioak nola kudeatu ditza-
kegun azaldu zuen. lehen hezkuntzako
magisteritzan diplomatua da apellaniz, eta
adimen emozionalean aditua hezkuntza ar-
loan. etxean egotera behartuak izan garen
honetan, familia guztietan emozio dantza
izugarria izan da, eta zer esanik ez hau-
rrengan. adin horretan kokatu zen apellaniz,

HIRU3ko marrazkiak
nahi duzunean ikusgai

Zure gustuko marrazki bizidunak 
eta telesailak nahi duzunean ikusi 

zure mugikorrean bertan. Jaitsi gure 
aplikazioa eta eraman zurekin nahi duzun 

lekura zure eduki gustukoenak. iOS, 
Android, Windows Phone eta Blackberry 

mugikorretarako erabilgarri dago.

HIRU3ren edukiak tabletean ere gozatu 
ditzakezu. Umeek beraien gustuko 

edukiak jasotzeko primerako euskarria 
da. Jaitsi gure tableteko aplikazioa, 
iOS, Android, Windows eta Kindle 

aukeretarako erabilgarri dago.

Internetera konexioa duen telebista baduzu, 
HIRU3ren edukiekin gozatzeko hainbat 
aukera dituzu. Telebista konektatuetarako 
propio prestatutako HIRU3 aplikazioa hainbat 
marketan  eta dispositibotan eskuragarri dago, 
baita Euskaltelek nabarmendutako edukien 
artean ere. Halaber, ETB3ko botoi gorria 
erabilita ere eskura izango dituzu zure gustuko 
eduki guztiak. 
Honako hornitzaile hauetan eskuragarri: 

Hiru3, zure mugikorrean

Hiru3, zure Smartv telebistan

Hiru3, zure tabletean

Samsung, Philips, HbbTV , AndroidTV
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Gure ikasleen ahotanasleen ahoe ikGur antasleen aho an

Definitu apur bat zure burua: non egin
dituzu orain arteko ikasketak?, baduzu
hobby edo zaletasunik? 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Galdaka-
oko ikastetxean amaitu ondoren, Lauxaeta
Ikastolan Batxiller biologiko-teknologikoa
egin nuen. Azken bi urte hauetan hasi nintzen
atletismoaren munduan murgiltzen eta, gaur
egun, Espainiako selekzioko kide naiz. Honen
aurretik ere, kirolak paper garrantzitsua zuen
nire bizitzan, musikak bezalaxe: 11 urtetan
zehar tenisean aritu eta piano eskolara joan
bainintzen. 

Zergatik aukeratu zenuen Ingeniaritza
Biomedikoa gradua? Eta zergatik
Mondragon Unibertsitatea? 
Biologiaren alderdia, fisika edo matematika
bezalako irakasgai teknikoagoekin elkartzen
zuen gradu baten bila nenbilen, eta horrega-
tik Ingeniaritza Biomedikoa aukera egokia
izan zitekeela pentsatu nuen. Jadanik Mon-
dragon Unibertsitatean ikasten ari zen lagun
batek oso ondo hitz egin zidan unibertsita-
teaz, neure irakasleek egin zuten bezalaxe,
erabaki egokia izango zela ziurtatuz. 

Nola baloratuko zenuke orain arte
bizitako esperientzia? 
Unibertsitatean hasteak nire bizitzan aldaketa
asko eragin ditu. Denbora honetan zehar,
nahiz eta une batzuk besteak baino hobea-
goak izan, erronken aurrean neure burua az-
kar egokitzen ikasi dut. Ikasketen inguruan,
kontzeptuak ikasteko modu berriak aurkitu
ditut eta nahiz eta oraindik hobetzeko asko
izan, taldeko lanetan erosoago sentitzen la-
gundu dit. 

Nola definituko zenuke Goi Eskola
Politeknikoan jasotzen duzun ikasteko
metodologia? 
Antzekotasun handiak aurkitzen ditut ikasto-

lako eta unibertsitateko metodologien ar-
tean. Talde lana, praktikei eduki teorikoari
baino garrantzi gehiago ematea, eta irakas-
leek ikasleekiko duten gertutasuna dira hauen
nortasun zeinu ageriak. Nire ustetan, hiru ele-
mentu hauek funtsezkoak dira formazio on
bat jaso ahal izateko eta nik Mondragon Uni-
bertsitatea aukeratu izanaren arrazoi nagu-
sienetakoak dira. 

Unibertsitatetik zer da gehien gustatzen
zaizuna?, Eta zerbait hobetzeko? 
Ikasturtearen antolamendua gustatzen zait
gehiena. Modu jarraitu batean azterketa par-
tzialak izateak irakasgaiak egunean eramaten
laguntzen du, azterketa globala bakarrik da-
goenean gertatzen ez den bezala. PBL ere
aipatu beharra dut; ikasitakoa hobeto barne-
ratzen eta honetan gehiago sakontzen lagun-
tzen digu, modu entretenigarriago batean

gainera. Bestalde, nahiz eta erraza ez izan,
lehen aipatu ditudan azterketa guzti horiek
lehenagotik finkatzea gustatuko litzaidake,
ikasleok plangintza hobea egiteko aukera
izan dezagun. 

Etorkizunari buruz zeintzuk dira zure
asmoak? 
Nire buruari etengabe egiten diodan galdera
da hau, eta oraindik ez diot erantzun errazik
aurkitu. Ezin dut erabaki akademikorik hartu
nire kirol ibilbidea kontuan izan gabe eta, al-
derantziz ere, berdina gertatzen zait; zaila da
biak aldi berean aurrera eramatea. Hasiera
batean gradua 4 urtetan amaitu, eta ondoren
espezializatzen jarraitzea zen nire helburua,
baina hurrengo urteetan joan naitekeen kirol
ekitaldiak kontuan izanda, posible da egute-
giarekin bat ez etortzea eta aldaketa batzuk
egin behar izatea. •

“PBLak laguntzen digu ikasitakoa 
hobeto barneratzen modu praktikoan”

Aitana Rodrigo 

EROSKI ARRASATE
musakola auzoa / 20500 ARRASATE-mONDRAgON

943 711 030
EROSKI gARBERA / garbera merkatal zentroa
Altza auzoa / 20015 DONOSTIA
943 394 875 

eta emozio horiei izena jartzen, ulertzen eta
kudeatzen laguntzeko gakoak eman zituen.
azkenik, alvaro beñaran pedagogo eta psi-
komotrizistak mugimendua, ekintza eta jola-
saren zentzua izan zituen mintzagai, eta
hauen garrantzia azpimarratu zuen 0 eta 8
urte arteko haurren artean; bere esperientzia
zabaletik, garai hauetan haur horiek duten
beharraz jardun zuen.
hizketaldi hauek zuzenean jarraitzerik izan
ez zutenentzat, edo berriro ikusi nahi dute-
nentzat, eskuragarri daude ikastola.eus web-
gunean.
ABIAPUNTU BAT
saioen inguruko balorazioaz galdetuta, azur-
mendi oso gustura dago hizketaldiek eman-
dakoaz eta izandako harreraz. “oso harrera
ona izan du. hiruzpalau egunetan 1.300 la-
gun matrikulatu ziren hizketaldi hauetarako.
%60tik gora gurasoak izan ziren. bateren ba-
tean, ia zortziehun lagunek eman zuten izena.
egia esan, gure aurreikuspenak gainditu egin
ziren”, aitortu digu. Gauzak horrela, batera
konektatzeko kupo handiagoa kontratatu be-
har izan zioten saioak online egiteko aukera-
tutako plataformari. “hasieran 300 lagunen-
tzako kontratatu genuen, gero 500entzako,
gero gehiago…”, dio.
arrakasta horren zergatiez mintzo, hainbat
arrazoirengatik izan zitekeela adierazi du:
“Gaien eta momentuaren aukeraketa, saioen
ordutegia, guraso asko une horretan etxean
egotea…”. balorazio onak jaso dituzte, gai-
nera. Ikastolen elkarteko prestakuntza ardu-
radunak formatuaren aukeraketan asmatu
izana azpimarratu du: “ordubete inguruko
saioak prestatu genituen. hiru ordu laurden
inguruko azalpenak, eta ordu laurden bat gal-
dera erantzunentzat gordea”. 
salbuespen baten garairako pentsatutako for-
matua eta gaiak izanik ere, Ikastola komuni-
tatetik jasotako erantzunaren ondorioz, beste
gai batzuk eskaintzeko abiapuntu ere izan
daitekeela uste du azurmendik. “salbuespen
bakan batzuk kenduta, orain arte irakasleen
prestakuntzan zentratu izan gara Ikastolen
elkartean, baina aspalditik bagenuen asmoa

gurasoetara eta, zergatik ez?, ikasleetara ere
iristeko, eta hizketaldi hauekin ikusi dugu
Ikastola komunitatean bertan ere badagoela
gose hori, jakinmin hori. horixe da nahiko ge-
nukeena, Ikastola komunitate osoaren jakin-
mina piztea”. Gai pedagogikoak izan dai-
tezke, baina baita harago doazenak ere:
“euskararen erabilera eta kalitatea handi-
tzeko estrategiak, inklusioa, Ikastola ere-
dua…”, gaiak aipatzen hasi eta ez du amaie-
rarik.
JARDUNALDI PEDAgOgIKOAK
Urtero Jardunaldi pedagogikoak antolatzen
ditu Ikastolen elkarteak, eta azurmendi da
horien koordinatzailea azken urteotan. 27.
Jardunaldiak izan behar ziren aurtengo uda-
berrian, baina pandemiak eragotzi egin zuen
haiek egitea. Udaberrian ez, baina udazke-
nean egin ahal izateko lanean dihardu pres-
takuntza alorreko lantaldeak.
aurtengoak, dena den, ezin izango dira ohi
modukoak izan, urtero, saio bakoitzean
seiehun lagunetik gora elkartzen baitira, eta
egungo egoeran nekez egongo gara horre-
lako ekitaldi bat egiteko moduan. “Formatua-
ren aldetik aldatu egin beharko dugu, noski:
leku txikiago bat, aforo txikiago bat,
baina online ikusteko auke-
rarekin…”.  

Gainera, pandemia garaian webminar ikas-
taroetan hartutako eskarmentuarekin formatu
erakargarri bat egiteko aukerak badirela kon-
bentzituta dago azurmendi:  “lanean ari gara,
eta hitzaldi sorta bat egiteko ideiak ez zaiz-
kigu falta”, erantsi du, eta ikastola komunitate
osorako eskaintza izatea darabilte buruan,
gaiak eta hizlariak konbinatuz.

aldizkaria.ikastola.eus
@ikastola_aldizk
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