
Irakasle berriak gustura

Marije Pikabea Atxega, Aitziber
Alonso Agirrezabalaga eta Ain-
hoa Zumeta Mendizabal.Agiñar
bat eta bi oriotar. Gazteak hiru-
rak: 39, 35 eta 33 urtekoak, bai-
na Hezkuntzaren alorrean dago-
eneko eskarmentu handia dute-
nak. Urte batzuk badaramatzate
batetik bestera irakasle. Orain
hurbildu egin dira, etxe aldera
etorri zaizkigu. Orioko eskola
publikoan hasi dira lanean,
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Kanpoan ibili ondoren, etxeratu egin dira: Zaragueta Herri Eskolan hasi dira lanean,
Marije,Aitziber eta Ainhoa. 

2011ko irailean: Zaragueta He-
rri Eskolan.

Eskola berripaperak irakasle-
okin egoteko aukera izan du.
Haurrekin eskola saioa emate-
tik aterata, hirurekin elkartu
gara. Eskuzabal hartu gaituzte,
goxo eta atsegin. Haiekin izan-
dako elkarrizketaren fruitu dira
bigarren orrialdean dituzun hi-
tzak. Ederki ezagutzen dute
hezkuntza mundua, ondo daki-

te zer den irakaskuntza. Non-
dik nora ibili diren galdetu die-
gu eta, pilatu duten eskarmen-
tua baliatuta, azaldu diezagutela
nola topatu duten herriko es-
kola, nola ikusten duten bertan
egiten den lana. Marijek,Aitzi-
berrek eta Ainhoak, atsegin
handiz, eman dizkiguten eran-
tzunekin osatu dugu Zaragueta
Herri Eskolari buruzko hona-
ko erreportaje xume hau.
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Txankako irakasle oriotar gazteak
ibilbide luzea du egina, dagoeneko,
irakaskuntzan. Atzerriko hizkuntza
(ingelesa) ikasi eta zenbait urtez era-
kusten jardun ondoren, Haur Hezkun-
tza ikasi zuen.

Urte batzuetan, Araba, Bizkaia, Na-
farroa eta Gipuzkoako ikastetxeetan
lanean ibilita, orain bere herriko esko-
la publikoan hasi da lanean: Orioko
Zaragueta Herri Eskolan.

Ainhoak dioenez, garrantzizkoa da
herri guztietan kalitatezko hezkuntza
publikoa izatea. “Berdintasunezko gi-
zarte batean, Hezkuntza eta Osasun-
gintza publikoak behar dira, herritar
guztiok oinarrizko premiak ondo ase-
tzea bermatuta izan behar dugu. 

Zerbitzu publikoetan lana serio egin
behar dugu. Horretan, irakasleok, ze-
regin garrantzitsua dugu, kalitatezko
heziketa emanez. Hezkuntza publiko-
ak herri guztietara iritsi behar du, eta
zerbitzu publiko duina eskaini. Euskal
Herrian, jakina, euskalduna behar du,
txikitatik eman behar da tokian tokiko
hizkuntza ikasteko aukera.

Hori Orion badaukagu: hezkuntza
aukera publiko euskaldun eta kalita-
tezkoa eta, gainera, eskola lasaia eta
goxoa. Zaraguetan lan egiteko giro
ezin hobea aurkitu dut: gertutasuna.
Oso inpresio ona egin zidan lehen
egunean ikasle eta irakasle berrioi
egin ziguten harrera-ekitaldi xume
baina goxoak. Hasiera-hasieratik ber-
takotu gintuzten.

Harrigarri egiten zait ikustea nola
egiten duten euskaraz kanpotik etorri-
tako ikasle zaharrenek. Hori, jakina,
urteetako lan txukunaren emaitza da.

Zaraguetan, hobetzeko, herrira ger-
turatzea falta da. Horretan ari gara,
baina herriak oraindik ez du ondo
ezagutzen hemengo altxor ederra.”

Aitziberrek hamahiru urte darama-
tza irakaskuntzan. Hasierako urtee-
tan, ingeleseko irakasle, eta azken ur-
teotan Lehen Hezkuntzan.

Kanpoan ibili eta gero, gustura dabil
bere jaioterriko eskolan, Zaraguetan.
Eta haur txikiak matrikulatzeko garaia
den honetan, animatu egin nahi ditu
adin horretako umeen gurasoak, la-
runbatean eskolara hurbildu daitezen
haurrarekin, eraikina eta instalazioak
ezagutzera, eta ikasleak eta irakasle-
ak. “Guk gustura eta goxo jasoko di-
tugu.”

Aitziber orain dela 10 urte jardun
zen Zaraguetan, ingeles irakasle. Be-
rriro, eskolara itzulita, pozik dago.
Maila oneko eskola topatu du: “Orain
dela 10 urte baino ikasle gehiago da-
bil, lehen ez zegoen bi lerroko maila-
rik, orain bai. Eraikinak hobekuntza
nabarmenak izan ditu, instalazio za-
balak ditu eta ondo kokatuta dago,
naturaz inguratuta.

Giroa lehengoa da, lasaia eta go-
xoa; gainera, integratzailea, familiarra
eta euskalduna. Ez da eskola handia,
ez dago masifikaziorik, lanerako ikas-
le kopuru egokiak ditu geletan. Jolas
orduetan ere harreman polita dago
maila desberdineko umeen artean.
Horrek asko laguntzen du kanpotik
datozen ikasleak integratzeko.

Matrikula pixkana goraka doa eta
eskolak areto handi bat behar du eta,
eguraldi txarra denerako, kirolgune
egoki bat. Azken urtetoan gero eta
ikasle gehiago etortzen da eskolara bi-
zikletaz. Gure eskolaren inguruan bi-
degorri ona dago; baina herrian sarea
osatu egin behar da, edozein bazte-
rretik bizikletaz etorri ahal izateko,
errio ondotik etorri beharrik gabe, he-
rri erditik etortzeko. Ea pixkana hori
dena gauzatzea lortzen dugun!”

Bere lehen abizenak ondo adieraz-
ten du: Marije agiñarra da. Hangoa du
aita. Ama, berriz, oriotarra. Hamar ur-
te daramatza Hezkuntzan, Haur Hez-
kuntzako irakasle. Ordezkapenak egi-
ten batetik bestera ibili ondoren, iaz
oposizioak gainditu eta ikasturte ho-
netan lortu du lanpostua Zaraguetan,
eta hasi da lanean bertan.

Marijeren ustetan, hezkuntza herri
baten zutabe nagusietako bat da.
“Gainera, azken urteotan gizartean
gertatzen ari diren aldaketak direla
eta, eskolak garrantzi handiagoa dau-
ka haurraren heziketan. Beraz, oso
garrantzitsua iruditzen zait kalitatezko
hezkuntza publikoa izatea, haur guz-
tiengana doan iritsiko dena.

Urte batzuetan eskola handietan
ibilita, hasieran harritu egin nau Zara-
guetako giro goxo eta lasaiak, eta es-
kolak ematen dituen aukerak; adibi-
dez, adin desberdineko ikasleek gauza
batzuk batera egitea edo handiek txi-
kiei laguntzea. Hori oso aberasgarria
da haurrentzat eta guretzat.

Zerbait hobetzekotan, etorkinen in-
tegrazioa bideratzeko baliabide gehia-
go jartzea. Hezkuntza Publikoa izuga-
rrizko lana egiten ari da etorkinek eus-
kara ikasi eta integratzeko; baina bi-
tarteko gehiago behar dira.

Herri handietan zailagoa da; baina
Zaraguetan ondo integratzen dira.
Haurrek jolas librean beren taldetxoak
jolas motaren arabera egiten dituzte,
haurrak nongoak diren kontuan izan
gabe. Orion herriak ere laguntzen du
integratzen. Etorkin batzuen euskara
mailak benetan harrituta nauka.

Zaraguetari falta zaiona da DBHko
gelak jartzea; gure ikasleek ere aukera
izateko eskolan segitzeko 16 urte ar-
te. Baina hori bideratuta dago eta
2013-14 ikasturtean DBH izango da.”
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Zaragueta Herri Eskolak ikasta-
ro bat antolatu du haurrek txi-
ki-txikitatik musikaren eragin

positiboa bereganatu dezaten. Ikasta-
roa irekia da herritar guztientzat: bi
urteko haur (2010ean jaioak) eta
haien gurasoentzat. Haurrek beren
guraso edo gertuko pertsonaren bate-
kin joan behar baitute saioetara. Saio-
ak larunbat goizetan izango dira esko-
lan eta Nerea Goikoetxea irakasle eta
musika-terapeuta hernaniarrak eman-
go ditu, otsailetik aurrera. Musikaren
alderdi terapeutiko, ludiko eta emo-
zionalaren bitartez, haurraren gaitasu-
nak landuko ditu. Nereak dioenez,

haurrek abestien bitartez, beldurrak
eta lotsak behar bezala bideratzen
dituzte, hitzak ezagutzen hasten di-
ra, taldean egoten ikasi eta norbera-
ren nortasuna garatzen dute eta
besteak errespetatzen ikasi. Hori de-
na oso garrantzizkoa du haurrak
etorkizunerako. Musika eta psiko-
motrizitatea lagun, haurren emozio-
ak azaleratzen dira, eta emozio ho-
riek nolabait adierazten ikasten du-
te. Ikastaroa haurrentzako gune sor-
tzailea izango da, erregalu bat
umearentzat, diren bezala agertzeko
espazio librea. Guraso, egin opari
eder hori zure haurrari! Informazio
zehatzagoa, Zaragueta Eskolan.

Musika txiki-txikitatik
Ikastaroa izango da Zaraguetan larunbat goizetan otsailetik aurrera




