
38
2020KO URTARRILA

www.zaragueta.net

ZARAGUETA
ESKOLATIK

BERRIPAPERA

Ikasle autonomoak



ZARAGUETA ESKOLATIK berripapera

2

Batek koloretako irudi gardenak
jarri ditu argi mahaiaren gainean,
eta haien antolaketarekin jolastu
da, orain era batera, gero beste-
ra. Beste batek mantala jantzi du,
margoak hartu ditu eta orri zuria
goitik behera zikindu du, artelan
bihurtzeraino. Bada piezak, kar-
toiak eta bestelako elementuak
hartu eta forma zehatzik gabeko
egitura bertikal bat osatu duena.
Baita landareak landatu dituena
ere. Edota korridoreko liburuetan
murgildu dena. Mahai jolasetan
jolastu dena. Psikomotrizitate ge-
lan saltoka eta itzulipurdika aritu
dena. Aktore bihurtu dena. Natu-
rak emandako elementuak zien-
tzialari edo ikertzaile txiki bihur-
tzeko baliatu dituena.

Hori guztia eskolan. Hori guztia
jolasten. Hori guztia ikasteko.

Egun batean artista dena, zien-
tzialari izango da hurrengoan. Lo-
rezaina eraikitzaile, eraikitzailea
sukaldari, sukaldaria jauzilari.
Ikasleak erabakiko du egun ba-
koitzean zertan aritu nahi duen,
eta eskolak aukera eskaintzen dio
aritu nahi duen horretan jolasteko
eta ikasteko. Zaraguetak ikastur-
te honetan Haur Hezkuntzako
(HH) gelak espazio edo anbiente
zehatz bihurtu dituelako eta ikas-
leak mugimendu autonomoan
aritzen direlako. Ikasleek irekita
dituzte geletako ateak, nora joan
eta zertan aritu nahi duten eraba-
kitzeko.  

Mugimendu autonomoarena ez
da berria Zaraguetan. Ikaslea
egon izan baita ikaste prozesua-
ren erdigunean. Txokotan bana-
tutako gelak izan dituzte HHn.

Ikasturte honetatik aurrera, or-
dea, gela osoak eskaini dizkiete
jarduera ezberdinei: jolas sinboli-
koen gela, arte gela, eraikuntze-
na, zientziarena, liburutegia (ko-
rridorean), psikomotrizitate gela
eta baita kanpoko espazioa ere.
Kanpoko espazioa geletatik at ba-
dago ere, geletako jarduerarekin
uztartuta baitago, are gehiago
Patio bat, hamaika aukera proiek-
tuaren bidez.

Beharren arabera
Mugimendu autonomoa da aurre-
ko azalpen guztia biltzen duen
kontzeptua. «Haurra autonomo
izanda mugitzen da, baina ez li-
breki», azaldu dute Ainhoa Zume-
tak eta Marije Pikabeak. «Sortzen
zaizkion beharren arabera mugi-
tzen da haurra, berak erabakitzen

Jolasetik ikasten
Zaraguetak ‘anbiente’ zehatzak sortu ditu HHko geletan, mugimendu 
autonomoan sakontzeko eta ikasleen esperimentazioa bultzatzeko

Mugimendu autonomoaren adibideak: ikasleak margotzen, landareak landatzen, materialak aztertzen...



reko lanei garrantzia kendu diegu
eta saiatzen gara haurrek gorpu-
tzetik, esperientziatik eta jolase-
tik ikas dezaten», argitu du Zu-
metak. «Jolasaren bidez esplora-
tuko eta manipulatuko du mun-
dua». Ohar bat egin du, ordea,
Mari Carmen Diez Navarro psiko-
pedagogoa gogora ekarriz: «Jo-
lasteko, haurrak ondo egon behar
du. Segurtasun afektiboa behar
du. Segurtasun afektiboa badu,
mundura irekiko da jolasen bidez,
esperientzia berrietarako gogoa
piztuko zaio eta mundua desku-
britzeko jakinmina izango du».

Irakasleak bidelagun
Eta irakasleak? Haurra da bere
ikaskuntza prozesuaren ardatz,
jolasen bidez ikasten du eta bere
bide propioa egiten du. Zein da,
beraz, irakasleen funtzioa? Bide-
lagun dira. Ez dute haurra baka-
rrik uzten. Haurraren ondoan
egoten dira, sostengua, babesa
eta segurtasun afektiboa ematen.
«Bidean manipulatzen eta esperi-
mentatzen duten hori ordenatzen
laguntzen diegu», Pikabearen
arabera. Zehaztapen garrantzitsu
bat egin du: «Ez diegu laguntzarik
ematen, eskaini baizik». Haurrak
zerbait berak bakarrik egin nahi
duela esatea da erronka. Bidela-
gun izateak helburuak sortzen la-
guntzea ere esan nahi du: hau da,
haurra gela batera helburu bate-
kin joatea, zerbait zehatza egite-
ra. Haurra zentratzea.

Irakasleen funtzioa ere bada
gutxieneko orden bati eustea,
mugimendu autonomoa kaosa ez
bihurtzeko. Horretarako gutxie-
neko arau batzuk jakinarazten
dizkiete eta haurrek berehala
barneratzen dituzte.

Antolaketa berriak eragina du
irakasleen lanean. Haur bakoitza-
ren ebaluazioa partekatua da, ira-
kasle guztiek parte hartzen dute.
Bakoitzak dagokion espazioan
ikusten duenaren araberako
ekarpena egiten du. Ez dute be-
haketa hutsa egiten, hainbat ego-
era dokumentatu egiten baitituz-
te, argazkiekin-eta. Irakasleak
prestakuntza jasotzen ari dira,
eta inguruko beste eskolekin es-
perientziak partekatzen.

penean aurrera egin behar du».
Hainbat garapen mota aipatu di-
tu: garapen motorea, kognitiboa,
emozionala eta afektiboa, eta hiz-
kuntzei dagokiena. Hizkuntza bat
baino gehiago baitira: musikare-
na, artearena, gorputzarena hi-
tzena, matematikena, zientziena
eta digitala. «Garapena zenbat
eta sustraituagoa egon, haurra
orduan eta konpetenteagoa eta
autonomoagoa izango da».

Haurrek jolastu egiten dute eta
jolasen bidez ikasi. Jolasa da ikas-
keta prozesuaren ardatza. «Pape-

du nora joan; baina ardura eta
muga batzuen barruan». HH2ko
irakasle eta HHko koordinatzailea
da Zumeta Zaragueta eskolan.
HH5eko irakaslea Pikabea. 

Zer esan nahi du haurra autono-
moa izateak? Haurrak hainbat
konpetentzia lortzea: erabakiak
hartzeko gai izatea; erronka des-
berdinei aurre egiteko gai; bera
izatea, burujabe eta bere ahal-
duntzearen jakitun; bere kabuz
abian jartzeko gai; eta autoesti-
mua izatea.

Haur bakoitza bat eta bakarra
da, eta garapen premia eta errit-
mo ezberdinak ditu. «Horregatik,
haur bakoitza den bezala onar-
tzen dugu eta bere erritmoak
errespetatzen saiatzen gara,
epaitu gabe», Zumetaren esane-
tan. Are gehiago aintzat hartuta
HH 3, 4 eta 5eko ikasle guztiak el-
karrekin aritzen direla. 45 haur
eta bost irakasle. Mugimendu au-
tonomotik kanpo geratzen dira
musika eta ingelesa. HH2koek ere
ildo bera jarraitzen dute, baina
espazio propio batean egiten du-
te, beheko solairuan.

«Haurrak autonomoa izateko»,
jarraitu du Pikabeak, «bere gara-
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‘‘
Bidean manipulatzen
eta esperimentatzen
duten hori 
ordenatzen laguntzen
diegu ikasleei»

Marije Pikabea
HH5eko irakaslea



Zer moduz gaur eskolan? Zer egin
duzue? Bazkaria goxoa zegoen?
Denok joan zarete edo gelako
norbait falta zen? Eskolatik irtee-
ran gurasook irrikaz egin ohi ditu-
gun galderak izaten dira. Ikastur-
te hasieran ez genuen erantzun
gehiegirik jasotzen; ogitartekoa
edo gurpilekin jolastea lehenta-
suna baitziren.

Egunak aurrera joan ahala, gu-
re jakin-mina handitzen doa. Pa-
zientzia esaten dute; haur bakoi-
tzak bere denbora behar du. Bai-
na ez digu ezer kontatzen!

Azkenean ere! Kontutxoak iris-
ten hasi dira: gaur zirkoan ibili ga-
ra! Eta hurrengo astean: Planeta-
riumean izarrak ikusi ditugu. Bes-
te batean: otsoaren ipuina auke-
ratu dut gaur etxera eramateko;
4 urtekoekin ibili gara gaur salto
gelan; baratzetik kalabaza galan-
ta ekarri dugu; txanogorritxuz
mozorrotu naiz...

Bazen garaia! Eta ohartu gara
gure semea artista hutsa dela; bi-
zi, sentitu, ekin, eraiki, esploratu,
esperimentatu, jolastu, adierazi
eta abar. Hau guztia espazio, ma-
terial eta pertsona desberdinekin.

Gaur ere galtzerdiak alderantziz
jantzita atera da eskolatik, auska-
lo noiz arte!

Idurre Lizarralde
HH2ko gurasoa 

eta Bigarren Hezkuntzako
irakaslea

Hori anbientea!

Kolonbiako eskoletan irakastera
nator eskatzen ziguten irakasleoi,
goazen ikastera garrantzitsuagoa
bada ere. Irakurtzen eta idazten
ikasten zuten 3 urteko umeei do-
minak emateko eskatzen ziguten.
Ez zioten garrantziarik ematen,
ordea, haien garapenean egiten
den presioari, hezkuntza emozio-
nalari eta adin horretan duten
mugimendu premia etengabeari.

Zoragarria da ikusi ahal izatea
umeak noiz egiten duen bat bere
benetako premiekin, eta geroni
konturatzea noiz daukan nahikoa
edo noiz behar duen gehiago. 

Ama eta irakasle gisa, luparekin
bilatu dut halako heziketa bat.
Zaraguetan aurkitu dugu eta gure
bigarren etxea bihurtu da. Eraku-
tsi digu bere haur hezkuntzak
haur guztiek ikasi ahal izatea
duela oinarri; baina ez egun eta
modu berean. Matematikak, hiz-
kiak eta Marte non dagoen ikas-
tea funtsezkoa da, baina ez elka-
rrekin bizitzen ikastea baino
gehiago. Jolas garaian ere ikasten
jarraitzen, dute gorputzaren bi-
dez, behar duen moduan.

Eskolak hori guztia eskaini digu,
ekitatea eta familien aniztasuna
aintzat hartuz. Poz-pozik gaude
amestutako gure eskolarekin.

Mayerly Alejandra 
Alarcon Zamudio
HH3-LH2ko gurasoa 
eta HHko irakaslea

Amestutako eskola

Sarri, haur-gazteen autonomiaz
ari garenean, espazioaren eralda-
ketaz eta mugimendu askeaz ari-
tzen gara. Ez al da ikuspegi hori
nahiko murritza? Izan ere, per-
tsonaren garapenaren eremu bat
besterik ez da. Ikuspegia osatu
asmoz, autonomia moralaren ga-
rrantziaz jardungo dut. Horrek,
garapen kognitibo eta emoziona-
lak, zein norbere buruaren eta in-
gurunearen ezagutzak biltzen di-
tu. Moralki hezteak sakonago
ulertzea, malguagoa izatea eta
nork bere erabakiak kontzienteki
hartzea esan nahi du: aginduta-
koa betetzetik, erabakiak hartze-
ra. Eta, gainera, erabaki hori
gehienen ongizatearen arabera
hartua izatea eta erabaki horren
ondorioak jasotzea (positiboak
nahiz negatiboak).

Haurrari, fisikoki hazten eta in-
telektualki garatzen laguntzen
diogun bezala, moralki hazten ere
lagundu diezaiokegu. Horretara-
ko, premiazkoa da eskubide zibil
eta politikoen koordenadetan
moralaren iparra zehaztea fami-
lian,eskolan, hedabideetan, he-
rrian… eta gure haurrak horri be-
gira jartzea. 

Sapere aude!

Ruben Iglesias
HH5 eta LH4ko gurasoa 
eta Filosofia irakaslea 

Autonomia moralaz
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IKASLE OHIAK

NAGORE 
SAN SEBASTIAN
Haur Hezkuntzan teknikari, 
‘Berria’-n administrari.

ALTXORRA

Zaraguetan pasatutako urteei
buruz, zer esango dut ba! Esker
hitzak besterik ez. Haurtzaro zo-
riontsua izan dut, eta eskolan
pasatutako urteak altxor baten
gisan ditut gogoan. Familia bat
osatzen genuen denon artean.
Urte batean, 101 ikasle ginenez,
inauterietan 101 dalmaten mo-
zorroa egin genuen. Bai ederki
pasatu genuela!
Harreman estua genuen ikas-
leen artean, oso estua, askotan
elkartzen baikinen adin desber-
dinetakoak. Irakasleekin ere ha-
laxe zen. Semea matrikulatzera
joan nintzenean, Marije Gonza-
lez de Txabarri han ikusita, se-
kulako poza izan nuen. Berdin
gertatzen zait Marije Azkue ka-
lean ikusten dudanean ere. Asko
gogoratzen naiz soinketako
Gontzalez ere, eta irakasleak ez
zirenez ere bai: Ana Isabel,
Nerea, Jon…
Baina bereziki eskolako ingurua
eta lasaitasuna geratu zaizkit il-
tzatuta gogoan. Zenbat ordu ez
ote ditugu pasa neskek hango
belardian jolasean. Gure super-
merkatua zen, gure anbulato-
rioa, gure etxea…
Orain, semea eramatera joaten
naizenean, zoritxarrez, belardi
hori ez dago, baina inguru pare-
gabea dauka oraindik: baratza,
belardia, mendia, hondartza
gertu… Luxu handia!!!

MOTZEAN

Durangoko Azoka
DBH3 eta DBH4 • Urtero be-
zala, Durangoko Azokara joan
ginen. Iritsi orduko, euskal
abestien kontzertu bat entzute-
ko aukera izan genuen, Plate-
ruenan. Liburu eta disko ugari
ikusi genituen. Baita euskal
musika talde ospetsu batzuk
ere, En Tol Sarmiento eta He-
sian, esaterako. Batzuk argazki
eta guzti itzuli ginen!

Zuhatza
LH6 • Arabako Zuhatza
uhartera joan ginen urrian.
Iristeko txalupa txiki bat
hartu genuen. Trasteak
utzi bezain pronto, dena
gozamena bihurtu zen.
Ekintza guztiak uretan egi-
ten dira. Onena, afaldu eta
gerokoa izaten zen: uharte
guztia guretzat, mugarik
gabe. Gauero suaren on-
doan pasatako uneak ez
ditugu inoiz ahaztuko.

‘Patio bat, hamaika aukera’ probatzen
Murgilduta gaude Patio bat, hamaika aukera egitasmoan. Jolas or-
duko ohiko eremuak eraldatu eta berriak sortu ditugu:txoko lasaia,
kirol anitza, zirkua, antzerkia eta eskulanak, baloiaren eremua,
pieza solteak, hondar zuloa eta urarekin jolastekoa. Probatze aldia
egin dugu. Baloratutakoan, ikusiko dugu ea nola aldatuko den!

Abaromendi 11, 20810 Orio • 943 894 052 • zaraguetaeskola@gmail.com • www.zaragueta.net

Irrisarri Land
LH3 eta LH4 • Igantziko (Nafa-
rroa) Irrisarri Land-en egon gi-
nen urriaren 24tik 25era.
Zuhaitzetako ibilbidea, tiroli-
nak, zentzumenen ibilbidea eta
txondorraren guneak egin geni-
tuen.

EHUn, Leioan
DBH4 • Zozketa bat irabazi eta
EHUren Leioako campusera joa-
teko aukera izan genuen. Ko-
munikazio Zientzietako hainbat
arlo landu genituen: kazetari-
tza, ikus-entzunezkoak, publizi-
tatea... Oso lagungarria izan
zen gure etorkizunari begira.



IMANOL ARRUTI
Zaraguetako Eskola Kiroleko arduraduna

«Haurrek kirolak probatzea
eta kirola egitea da funtsa»
Imanol Arruti zizurkildarra da,
baina lotura estua du Oriorekin.
Baita kirolarekin ere: urte asko-
tan esku pilotan jokatu zuen eta
Orion arraun ere egin zuen biz-
pahiru urtez. Ikasketei dagokie-
nez, gorputz hezkuntzako irakas-
le ikasketak egin zituen aurrena,
Soin Hezkuntzako Euskal Erakun-
dekoak gero (SHEE), Gasteizen.
Zergatik Ez erronkan parte hartu
zuen, prestatzaile fisiko gisa. Pilo-
ta Federazioko kide da eta eskole-
tara joaten da, teknikari gisa, pi-
lota saioak egitera. Kadete eta ju-
benil mailako pilotariak ere entre-
natzen ditu. Horretaz gain, kirol
ezberdinetako kirolarien presta-
kuntza fisikoaz ere arduratzen da.
Bera da Zaraguetako Eskola Kiro-
leko arduradun.
Zein dira eskola kirolaren ar-
datz nagusiak?
Eskola kirolaren funtsa Lehen
Hezkuntzako haurrek kirola pro-
batzea eta kirola egitea da, elka-
rren arteko harremanak susta-
tzea eta balioak lantzea, hala no-
la, errespetua, berdintasuna ...
Kirolak duen garrantziaz jabe-
tzea, azken finean. Horretaz
aparte, kirola berak erakusten
dizkigu ikasi beharreko beste ba-
lioak. Neurketa bat galtzen dene-
an sortzen diren frustazioak eta
negarrak kudeatzen jakitea oso
garrantzitsua da, esaterako.
Nola antolatzen da Eskola Ki-
rola?
Zaraguetan ahalegin berezia egi-
ten da. Guraso Elkarteak interes
handia du eskolan kirola susta-
tzeko. Begiraleak eta entrena-
tzaileak gurasoak izaten dira
gehienetan, baina batzuetan gaz-
tetxoak aritzen dira, gurasoen or-
dez. Oso ondo lan egiten dute.
Zuzendaritzak eta irakasleek ere

lan garrantzitsua egiten dute Za-
raguetan, haurrak motibatzeko.
Eta hor nago ni, koordinatzaile gi-
sa, asteburuetako ekintzetako in-
formazioa bidaltzen, garraiobide-
ak eta ordutegiak antolatzen, gu-
rasoen Whatsapp taldeetara in-
formazioa zabaltzen… Nabarmen-
du behar da ahalegin handia
egiten dela neskak adin horretan
kirola egiten has daitezen .
Nolako izan behar du kirolak
hezitzailea izateko?
Haurrek jolas moduan ikusi behar
dute eta ez dute loturarik egin be-
har irabazi eta galdu hitzekin. Gu-
rasoek badute zer egina, parte
hartzeari garrantzia emanez, ki-
rola egitea osasuntsua delako, la-
gunekin egoten direlako eta frus-
tazio egoerak eta egoerak txarrak
kudeatzen ikasten delako. Gura-
soek eta begiraleek kirolaren ba-
lore positiboak sustatzen jakin
behar dute. Parte hartzea eta jo-
lastea da garrantzitsuena. 
Ohitura osasuntsuak bultza-
tzeko tresna al da Eskola Kiro-
la?
Bai, dudarik gabe. Jarduera fisi-
koa eta kirola egitea osasuntsua
da eta horren inguruan beste ohi-
tura osasuntsu batzuk bultzatzen
baditugu, are hobeto: elikadurari
buruzko gomendioak, lagunen ar-
teko harremana bultzatzea, per-
tsonen arteko harremanak erres-
petuz eta ondo kudeatzea... Inor
zapaldu gabe harremanak kudea-
tzea oso osasuntsua da. 
Nola ikusten duzu euskararen
erabilera eskola kirolean?
Zaraguetan euskararen erabilera
handia dela esango nuke. Begira-
leak saiatzen dira saio guztiak
euskaraz egiten. Ahalegin handia
egiten da euskara hizkuntz tresna
nagusia izan dadin.
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Haurrek jolas gisa
ikusi behar dute eta
ez dute loturarik egin
behar ‘irabazi’ eta
‘galdu’ hitzekin»
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Zaraguetan ikasleen ahotsak en-
tzun dira. Ez gelako edo korrido-
reetako ohiko ahots eta oihuak,
musikaz lagundutako jario orde-
natua baizik. Ikasleak hitz egiten,
ikasle eta irakasleentzat. Zara-
guetako irratia da. Ikasleek hile-
an behin eskaintzen dute hamar
minutu inguruko irratsaioa.  

Aritz Baraibar Caballero hezike-
ta bereziko irakaslea da proiek-
tuaren bultzatzaileetako bat. Za-
ragueta eskolara iritsi aurretik Ai-
zarnazabalgo eskolan aritu zen
lanean, eta han ezagutu zuen es-
kolan txertatutako irratia. Bi urtez
ikusi zuen Aizarnazabalgo irratiak
nola funtzionatzen zuen eta irra-
tiak zer nolako ekarpen aberas-
garria egiten zion eskolari: «Asko
gustatu zitzaidan ikusi nuena.
Gaiak-eta lantzeko oso tresna
egokia zen eta ikasleak oso gus-
tura aritzen ziren».

Zaraguetara iritsitakoan, lehen
urtean, zenbait irakasleri aipatu
zien irrati proiektua, tartean Iñaki
Agirresaroberi. Hark ere ezagu-
tzen zituen eskoletako irratiak.

Baraibarrek bazekien Zarague-
tan ez zituztela beste eskola ba-
tzuetako baliabideak; baina biga-
rren ikasturtean, 2018-2019an,
jakin nahi zuen ea posible zen
irratsaio bat egitea gutxieneko
tresna batzuekin: programa bat
(Audacity), ordenagailu eraman-
garri bat, mikrofonoak... Probak
egin zituzten eta zerbait «itxuro-
soa» lortu zuten.

Urratsa egiteko ordua zen. Zu-
zendaritzari eta klaustroari pro-
posatu zieten irrati bat sortzea.
Biek onartu zuten. Abendutik
ekainera bost saio egin zituzten,
«probatzeko». Ikasturtea buka-
tuta, gauzak argiago zituztela,
nola antolatu pentsatu zuten.

Aurtengo ikasturtean hilean
behin egiten dute saioa, eta gela
bat arduratzen da saioaz. LH4tik
DBHra arteko ikasleak izaten dira
aurkezle, eta gainerako gelek
parte hartu dezakete, gai librean. 

«Ikasleak oso gustura daude»,
uste du Baraibarrek. «Bide bat
egin dute: konturatzen dira nola
hitz egin behar duten, atsedenak
eta doinua zaintzen dituzte, gi-
doiak nola idatzi ere bai». Ahoz-
kotasuna lantzen dute. Jendau-
rrean hitz egiteko beldurra galdu
edo apaldu ere egiten dute.

«Irratiarekin gauza pila bat lan-
tzen dira», nabarmendu du Barai-
barrek. «Bide bat egiten ari gara,
ez dakit noraino iritsiko garen».
Oraingoz, balorazioa egingo dute
ikasturtearen bukakeran, eta iku-
siko dute zer egin hurrengo ikas-
turtean. Eskolaren blogean daude
saio guztiak.

Ikasleak irrati esatari
Eskolak irratsaio bat eskaintzen du hilean behin, eta ikasleak 
arduratzen dira gidoiak idazteaz eta programa aurkezteaz 

Maila ezberdinetako ikasleak, irratsaioan parte hartzen.
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