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H hizkitik L hizkira lau hizki baino
ez daude. Hezkuntzan, ordea,
jauzi handi bat dago hizki batetik
bestera: HHtik (Haur Hezkuntza)
LHra (Lehen Hezkuntza). Zara-
gueta eskolaren kasuan, HHko
ikasleak, ekosistemetan antola-
tutako eta mugimendu autono-
moan oinarritutako sistema bate-
tik, LHn hezkuntza formalago ba-
tera pasatzen ziren, irakasleen
jardunean eta liburuetan oinarri-
tua. Zer gertatzen zen metodolo-
gia berri eta berritzaile hori bar-
neratuta zuten HHko ikasleak LH
tradizionalagora iristen zirenean?
«Guk garai bateko metodologia
geneukala —Txanela—, batetik
bestera sekulako jauzia zegoela
eta kolpe handi samarra hartzen
zutela». Hala deskribatu du alda-
keta Julen Barriuso LH2ko tutore-
ak. Kolpe-aren ondorioak: «Auto-
nomian pila bat galtzen zuten.
Klaseak magistralak ziren: guk

esan, haiek jarraitu eta guk la-
gundu. Liburuaren aurrean ez zi-
ren moldatzen».

Barriusok gogoan du garai har-
tan talde handi samar bat pasatu
zela LHra, 27 ikaslekoa, eta age-
rian geratu zirela HHtik LHrako
trantsitzioaren gabeziak.

Egoera ikusita, LHko lehen urte-

etako irakaskuntza moldea alda-
tzea erabaki zuten aurreko ikas-
turtean (2019-2020): HHtik LHra
egin beharreko jauzia samurtze-
ko eta leuntzeko, eta HHn abiatu-
tako bideari jarraipena emateko.
«Gainera», gehitu du Barriusok,
«hezkuntzako joera berriek bes-
telako bide bat ezartzen dute:
ikasleei pentsaraztea...».

Lehen zikloko irakasleek parte-
katutako kezka bat zen, eta ira-
kasleek pentsatu zuten egoera
nola hobetu. Eta nola samurtzen
dute HHren eta LHren arteko al-
dea? Nolabait esanda, HHn eza-
rritako bidea LH1en eta LH2n ere
jarraituz, luzatuz.   

Txokoetan oinarritutako hez-
kuntza da. «Hiru txoko dauzkagu
eta txoko bakoitzean gai bat lan-
tzen da», zehaztu du Carmen
Montoyak, LH1eko tutoreak. Ba-
tean irakurketa eta idazketa; bes-
tean matematika; eta hirugarre-

Jauzi samurragoa
Zaraguetako LH1en eta LH2n txokoetan oinarritutako metodologia
erabiltzen dute, ikasleei HHren eta LHren arteko aldea arintzeko

Txokoetan antolatutako hezkuntzaren adibideak. Ikasteko oso garrantzitsua da esperimentatzea.

‘‘Umeak zoragarri
daude. Talde txikiak
izateak asko 
errazten du lana, 
haurrengana iristea»

Julen Barriuso
LH2ko tutorea



egiten du metodologia berriaren
oinarria: ikasleak erdigunean jar-
tzea. Ikasleak dira «protagonis-
ta» eta irakasleak «gidari, lagun-
tzaile».

Umeak gustura daude, irakasle-
ak ere bai. «Taldeak txikiak izate-
ak asko errazten du lana, hau-
rrengana iristea, eta umeek ere
sentitzen dute haiengana joaten
garela beharra dutenean», Ba-
rriusoren iritziz. Jolasetan bere-
hala lortzen dute autonomia. La-
guntza gutxi behar izaten dute.
Horrek eragina du irakasleek gai-
nerako ikasleei eskaintzen dieten
arretan: «Zu gehiago zentratu
zaitezke gainerako bi taldeetan,
batez ere irakurketan, idazketan
eta matematikan, LH1en lagun-
tza handia behar baitute», Mon-
toyaren arabera.   

Proiektuak
Txokoetan lan egiten dute, baina
ikasturtean zehar hainbat proiek-
tu txertatzen dituzte, txokoetan
lantzeko eta ezarritako helburuak
eta gaitasunak lortzeko. Aurten-
go lehen hiruhilekoan, esaterako,
hegaztiei buruzko bat egin dute,
eta arrautzetatik bi txita jaiotzea
lortu dute, Anti eta Txurru.
Proiektuetako batzuk eguneroko
martxatik sortzen dira; beste ba-
tzuk, berriz, ikasleen kezketatik.
Hegaztiak, zaborra, animaliak,
hamaiketakoa... «Gai batekin ze-
harka beste asko lantzen dituzu»,
azaldu du Montoyak. 

Oraindik goizegi da aldaketaz
balorazio sakon bat egiteko. Are
gehiago COVID-19ak aurreko
ikasturtean izan zuen eragina iku-
sita, baina «oso pozik» daudela
diote, bai Barriusok, bai Monto-
yak. Umeak LH1en lasaiago eta
seguruago daudela, eta autono-
mia gehiago lortzen dutela uste
dute. «Eta taldeetan asko lagun-
tzen diote elkarri», gehitu du
Montoyak. Era berean, taldeetan
egunero sortzen diren egoerak
haien kabuz kudeatzen eta kon-
pontzen ikasten dute.

Hurrengo ikasturtean ikusiko
dute bi urtean metodologia be-
rriarekin aritu diren ikasleak LH3n
nola moldatuko diren. Barriusok
uste du LH3n ikasleek, LH1en eta
LH2n ez bezala, beste heldutasun
eta autonomia bat dutela aldake-
tei aurre egiteko.

ko ere. Beraz, txokoetara joatera-
ko badakite han zer egin behar
duten.

Zaraguetaren «altxorra»
Zaraguetak abantaila bat du ho-
rrela lan egiteko. «Altxor» deitu
dio Barriusok: ikasle kopurua.
Aurten hamabi ikasleko bi talde
daude LH1en; hamahiruko talde
bat LH2n. Lau edo bost taldeko
ikasleak dira txoko bakoitzerako.
«Umeak zoragarri daude», labur-
bildu du egoera. Gelako ikasle ko-
purua handiagoa izanez gero, lau
txoko sortuko lituzkete, irakurke-
ta eta idazketa banatuz.

Talde txikiak izateak erraztu

nean mahai jolasak eta esperi-
mentuak. Txokoetan oinarrituta-
ko hezkuntza da, baina liburuak
eta lan koadernoak ere erabiltzen
dituzte, eta baita, astean behin,
ordenagailuak ere.

Txokoetan txandaka
«Mahai jolasen txokoa ez da jolas
librerako txokoa», zehaztu du
Montoyak. «Jolasak dira, baina
gidatuak, helburu batekin: zen-
bakiak, idazketa, ahozkotasuna,
memoria... indartzea». Jolasekin,
berez, bestelako gaitasunak ere
lantzen dituzte: arauak eta txan-
dak errespetatzea, elkarbizitza...   

Ikasleak egunean zehar txan-
daka ibiltzen dira txoko batetik
bestera, ez haiek nahi duten mo-
duan, antolatuta baizik. Ikasleak
lau edo bost ikasleko taldeetan
antolatuta daude, eta irakasleek
zehazten dute zein talde noiz
egongo den txoko batean, eta
noiz bestean.

«Egunaren hasieran Bilgunea
egiten dugu, oso garrantzitsua,
umeak zentratzeko, egun bakoi-
tzeko planteamendua azaltzeko,
haien nahiak eta gogoak adieraz-
teko...», argitu du Montoyak. Bil-
gunea baliatzen dute ikasleei txo-
koetan zer egingo duten azaltze-
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‘‘Egunaren hasieran
Bilgunea egiten dugu,
umeak zentratzeko
eta egun bakoitzeko
plana azaltzeko»

Carmen Montoya
LH1eko tutorea



«Beti ibili izan gara oso-oso eroso
eta gustura parke honetan. Lehen
ez ginen hainbeste geratzen, ala-
bek gehienetan autobusean egi-
ten zituztelako joan-etorriak;
aurten, berriz, dena desberdina
denez, haurren bila etortzen hasi
gara, eta askotan geratzen gara
hemen, etxeratu ezinik».

Adinaren arabera, toki batean
ala beste batean ibili izan dira
gehiago Goretti eta Izaro alabak:
txiki-txikitan hondar zuloan oso
gustura jolastu dira txikiak, txi-
rrista oso gustuko izan du beti
Gorettik, eta zuhaitzera igotzea
ere bai. «Zuhaitzak ez ziren jolas-
teko landatuko», dio Ibonek,
«baina zerbait naturala ere bila-
tzen dute, fabrikatutakoa izan be-
harrean. Parkera jo beharrean,
naturara errazago jotzen dute:
hondarra, lurra, menditxoa...». 

Menditxoak egitea oso ideia ona
izan dela uste dute, jolas eremua
zabaldu egin delako eta orain de-
na lotuago dagoelako. «Itxaron,
itxaron, horra igo behar dut eta»,
izaten da alabek eskolatik atera
eta askotan esaten dieten lehen
gauza.

Ibon Aranalde 
eta Maitane Altuna
HH3ko eta LH1eko 
ikasleen gurasoak

«Askotan geratzen
gara hemen, 
etxeratu ezinik»

«Eskola honetako patioak ez zuen
berrikuntza handirik behar prime-
rakoa izateko, baina orain zoraga-
rri dago», Igorren iritziz. «Jolas-
toki ederra da, eta naturarekin
aproposa: menditxoa dauka eta
pinu azalak ere bai. Egia da ez de-
la erraza mantentzeko, umeek
zapaldu egiten dutelako jolasean
ari direla, baina oso polita da».

Mariaren arabera, menditxo be-
rria toki ezin aproposagoa da psi-
komotrizitatea lantzeko, eta zilin-
droa ere oso egokia da horretara-
ko. «Eskola gutxik daukate Zara-
guetak daukan jolastokia», na-
barmendu du. «Laua; itxia;
egutera, aurreko aldean; freskoa,
atzekoan; aterpea, belarra, fron-
toia, hondarra, iturria...».

«Zoritxarrez», jarraitu du, «CO-
VID-19A dela-eta, aurreko urtee-
tan ez bezala, Maire alabak ezin
izaten du aprobetxatu jolaslekua
arratsaldean, eskolatik aterata-
koan; oraingo egoeran ez dugu
denbora luzea pasa nahi parkee-
tan». Mairek goizeko jolas orduak
aprobetxatzen ditu patio berrian
jolasteko, eta bere esanetan
«kristoren ondo dago patioa».

Maria Escribano 
eta Igor Laskibar
LH1eko ikasle baten 

gurasoak

«Eskola gutxik
daukate halako 
jolastokia»

Oso parke polita iruditzen zaie
Norari eta Iñakiri, «estetikoki zo-
ragarria». Haien alabak oso gus-
tura daude parkearekin, hala esa-
ten diete etxean, eta sarritan ibil-
tzen dira parkean aurrera eta
atzera: «Asko erabiltzen dute, bai
azpiko hoditik pasatzeko, bai gai-
netik, zilipurdika… Harrapaketan
ere jolasten dira. Parkeak aukera
mordoa eskaintzen diela esan ohi
digute».

Parkeari aitzakiaren bat jartzen
hasita, bat nabarmendu dute: lo-
kaztu egiten dela, eta Euskal He-
rrian egiten duen euria aintzat
hartuta, sarritan gertatzen da ho-
ri: «Oso zaila iruditzen zaigu loka-
tza saihestea». Baloratu egiten
dute parkeak belarra edukitzea,
«xarma berezia ematen dio». 

Aipagarria iruditzen zaie esko-
lako leku ezberdinak erabilgarri
bihurtzeko apustua, baita lehen
erabiltzen ez zirenak edo gutxi
erabiltzen zirenak ere: «Esango
genuke parke berria jartzerakoan
ez dutela beste jolastokirik ken-
du, gutxi aprobetxatutako izkinak
aprobetxatu dituztela, eta azke-
nean asko hobetu da parkea».

Nora Amilibia
eta Iñaki Bernedo
LH3ko eta DBH1eko 
ikasleen gurasoak 

«Estetikoki 
zoragarria da eta
asko hobetu da»

ZARAGUETA ESKOLATIK berripapera

INKESTA Zer iruditzen zaizkizue orain arte 
parkean egin diren aldaketak?

4



2021EKO URTARRILA

5

IKASLE OHIAK

Ghariba 
El Ghailani Abdellah

LH1eko eta LH6ko 
ikasleen gurasoa

OROITZAPENAK 

Oso oroitzapen politak ditut Za-
raguetari buruz. Ume mordoa
ginen, baina oso giro hurbila ge-
nuen. Adin guztietako haurrekin
genuen harremana, ez gure gela-
koekin soilik. Irakasleez gogora-
tzen naiz batik bat: Maria Jesus
Camposez, Marije Gonzalez de
Txabarriz eta Mari Paz eta Miguel
Nacentaz. Maria Jesus Campos
dut, bereziki, gogoan, oso atse-
gina baitzen. Garai hartan ez ge-
nuen hamaiketakorik eramaten.
Esnea ematen ziguten edateko,
atsedenaldira joan aurretik. 

Familia bat osatzen genuen
guztion artean. Herritik Zarague-
taraino oinez joaten ginen, eta
lagunekin nituen solasaldiez go-
goratzen naiz. Zaraguetara joa-
tea abentura bat zen, soroak
zeharkatuz joaten ginelako, al-
dapa bat igoz, bestea jaitsiz. Ba-
tzuetan autobusean sartzen
ginen, nahiz eta ez zegokigun
autobusean joatea. Zaraguetako
atezaina eta bere emaztea ere
gogoan ditut, oso atseginak biak.

Harro nago nire semeak Zara-
guetan daudelako. Haien abentu-
rak kontatzen dizkidatenean, nire
haurtzaroa gogoratzen dut. Zara-
guetara joateak asko pozten nau.
Bileraren batera edota zuzendari-
tzara joan behar dudan bakoi-
tzean, eskolako korridoreak
zeharkatzen ditut eta garai ba-
tean ni korrikore horietan ibili
nintzela gogoratzen naiz. 

MOTZEAN

Arraun surfa

DBH • Ikasturte berezi ho-
netan Gorputz Hezkuntza
ikasgaiak nabarmen indartu
ditu naturako kirol jardue-
rak. Gure herriak eskaintzen
duen ingurumen  aproposa
aprobetxatuz, arraun surfa
egin dugu. Ekintza zoraga-
rria izan da eta ikaragarri go-
zatu dugu gure inguruko pa-
rajeez.

Txitak jaio dira!

LH1 • Hiruhileko honetan
hegaztien proiektua landu
dugu. Hori dela eta, txita-
gailuan arrautzak txitatu
genituen, eta bi txita jaio
dira: Anti eta Txurru. Izaki
bizidunak dira eta ondo
zaindu behar ditugu. Korri-
dorean jarri ditugu, esko-
lako lagun guztiek ikusteko
aukera izan dezaten.

Espazioaz jabetzetik, eraldaketara

Badira hiru ikasturte eskolan lanean hasi ginela Patio bat hamaika
aukera kanpo espazioaren eraldaketa proiektuan. Aurrena eskolak
zituen espazioez jabetu ginen; gero patio berria amestu genuen;
eta iaz, berriz, ametsak probatu genituen eta patioaren eraldaketa
hasi genuen, udalaren laguntza bati esker.

Zoritxarrez, COVID-19aren eraginez, ezingo ditugu egin ikastur-
te honetarako pentsatuta genituen hainbat gauza. Baina ez gaude
geldirik, proiektuak aurrera darrai. Udalarekin harremanetan ja-
rraitzen dugu eta ikasleak hasi dira patio berriari ekarpenak egiten,
argazkian ikusten den moduan. Horixe baita aurtengo asmoa: adin
guztietako ikasleek eta, ahal den neurrian, familiek, ekarpenak
egitea. Lankidetzaren eta auzolanaren bidez patioa aldatzeko.

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



KRISTINA OLASAGASTI
Zaraguetako ikasketa burua

«Egoera bati buruzko kezka
badago, esku hartzen da»
Zaraguetako ikasketa burua da
Kristina Olasagasti. Haren ardu-
rapean daude Baikarak, Gipuzko-
ako ikasleen gurasoen elkarteak,
eskolan eskaintzen dituen lagun-
tza tailerrak.
Baikarara jotzen duzue adi-
tuen laguntza eske, zenbait
taldetako gorabeherak bide-
ratzeko. Baikarara jo aurretik,
zer egiten da eskolan?
Tutoretza plan bat daukagu maila
guztietarako, Haur Hezkuntzatik
hasita. Hainbat gai lantzen ditu-
gu: umeen emozioak, autoesti-
mua, adimen emozionala, elkar-
bizitza, taldeen kohesioa... Talde
kohesioarekin txiki-txikitatik has-
ten gara, jolas kooperatiboak-eta
erabiliz. Bizikasi elkarbizitza pro-
gramaren bidez ere jarduera be-
rezi batzuk egiten dira LH5etik
DBHra, tutoretzan txertatuta.
Tutoretzan lantzen dira?
Tutoretza saioetan egiten dugu,
eskolako ahokulariak, orienta-
tzaileak eta nik. Egoera bati bu-
ruzko kezkaren bat badago edo
bultzada bat eman behar dela us-
te bada, aholkulariak eta zuzen-
daritza taldeak esku hartzea era-
bakitzen dute. 
Talderen batean arazoren bat
baldin badago, zer?
Bideratzen saiatzen gara, eta es-
kolako aholkulariak eta orienta-
tzaileak ere parte hartzen dute;
baina batzuetan kanpoko lagun-
tza behar izaten dugu.
Zer eskaintzen du Baikarak?
Adituen laguntza: psikologoak,
pedagogoak, terapeutak... 
Ikasturte honetan eskatu dio-
zue laguntzarik Baikarari?
Bai, talde batekin lan egin dute.
Gurasoekin ere bai?
Bai, ikasleekin eta gurasoekin, al-
di berean. Egia da batzuetan gu-

raso gutxi etortzen direla eta gu-
rasoentzako tailer batzuk bertan
behera geratu direla, gutxieneko
guraso kopurua osatu ez delako.
Zer egiten dute gurasoekin?
Azaltzen diete eskolan seme-ala-
bekin zer lantzen ari diren, eta
gurasoek zertan lagundu dezake-
ten. Aurten, esaterako, landu du-
te ikasleen arteko errespetua jo-
lasetan. 22 ikasleko gela batean
zortzi gurasok parte hartu zuten.
Hezkuntza ez da eskolaren
kontua soilik.
Gu neurri bateraino iristen gara.
Komeni da irakasleok eta guraso-
ek irizpide berak izatea.
Baikararen tailerrak egunero-
koan txertatzen dira? 
Astebetean ikastaro trinko bat
egiten dute. Gero, esaten digute
zer ikusi duten eta estrategia ba-
tzuk eskaintzen dizkigute gelan
txertatzeko. Urtean zehar gelan
aplikatzen ditugu, bai tutoretzan,
bai beste momentu batzuetan.
Eraginkorrak dira?
Bai. Askotan lidertza lortzeko
ikasleen lehia izaten da, eta ara-
zoak sortzen dira. Bi urtean hala-
ko kasu batean lan egin genuen
Baikararekin. Ikasle horien egoe-
ra oso ona da orain.
Irakasleak adi daude elkarbi-
zitza arazoak antzemateko?
Bai. Azkenean tutoretzak horrela
planteatuta daude, arazoei aurre
hartzeko asmoz. Zerbait ikusten
badugu, irakasleok behaketa bat
egiten dugu eta iritziak kontrasta-
tzen ditugu, adituei laguntza es-
katu aurretik. Ebaluazio bilere-
tan, ebaluazio akademikoaz gain,
ikasleen jokabideei buruz ere hitz
egiten dugu. Ume batzuetan ara-
zoak nabarmenak dira, baina bes-
te batzuetan ez zara konturatzen.
Horiei adi egon behar dugu.
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Uda garaia zen, eta osasun krisia-
ren beheraldian baginen ere, or-
durako toki guztietan antzematen
zen gurasoen kezka eta larritasu-
na: kaleko edozein txokotan, sare
sozial guztietan edo komunikabi-
de ororen erreportajeetan. 

Ordutik, ikastetxeko zuzendari-
tza taldeak gogor jardun du beha-
rrezko kontingentzia planak egi-
ten, irailean ikasturte berria has-
teko prest izateko. 

Askotan esaten da eskola gizar-
tearen isla dela, eta gai larri ho-
netan ez da gutxiago izan. Ikas-
turtea hasi eta egun gutxitara,
iraileko bigarren asteburua pasa-
ta, Orion kutsatuen kopuruak go-
ra egin zuen nabarmen. Horrek
ondorioak eragin zituen, baita
hezkuntza guneetan ere.

Hala ere, eskolak jakin du egoe-
ra nola kudeatu. Kontingentzia
planak abian jartzeak argi utzi du
egoera kontrolatu daitekeela. Ho-
rrek zenbait gogoeta egiteko au-
kera eman digu: alde batetik, ku-
tsatze guztien jakinaren gainean
izan gara, eta eskolako intziden-
tzia ez da altua izan; bestetik, ja-
kin dugu kasu positibo guztiak es-
kolako jardueretatik kanpo izan
direla, beraz, eskola eremu segu-
rua dela esan dezakegu. 

Horrez gain, transmisioa ia hu-
tsaren hurrengoa izan da eskolan.
Musukoaren erabilera orokortzea
eta beste hainbat neurri aplika-
tzea —baita Osakidetzako aztar-
nariek egindako lana ere—, era-
ginkorrak izan dira gure eskola-
ren inguruan. 

Badakigu berrogeialdia egin be-
har izateak arazo eta kezka bat
baino gehiago eragin diela hain-
bat familiari, gaixorik egon gabe
ere etxean denbora luzean egon
behar izan baitute, bizitzak aurre-
ra jarraitu duen bitartean. Hala
ere, hori da birusari aurre egiteko
modu bakarra. 

Amaitzeko, azpimarratu beha-
rra dago krisi hau hasi zenean,
martxoan, eskolak izan zirela itxi
ziren lehen guneak. Gaur egun,
ordea, eskolek tinko jarraitzen
dute lanean, eta eremu guztiz se-
guruak bihurtu dira.

Beraz, bejondeizuela hori posi-
ble egin duzuen guztioi, ikasleei,
irakasleei, gurasoei, zuzendari-
tzari eta eskola komunitate osoa-
ri!

COVID-19ak eragindako
zailtasunei aurre egiten
Eskolak kontrolpean izan du pandemiaren eragina ikasturtearen
lehen hilabeteetan, eta erakutsi du gune segurua dela  

Ikasleei tenperatura neurtzen, ikasgeletara sartu aurretik.



DENONTZAT ETA DENONA

Matrikula epea: Urtarrilaren 18tik urtarrilaren 29 arte
Bilera informatiboa eskolan (elebiduna): Urtarrilaren 20an (18:00etan)
Eskola zabalik: Urtarrilaren 16an (10:30etik 12:30era) 
Tel. 943 89 92 43  E-posta: 012137aa@hezkuntza.net


