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DBH, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza. 12 urtetik 16ra bitar-
teko gazteak, nerabeak. Haurtza-
roaren eta helduaroaren arteko
garaia. «Adin zaila» abizena jarri
ohi zaio sarritan. Garai garrantzi-
tsua da ikasketetan, eta garai ga-
rrantzitsua da gazteen bizitzan
ere, etorkizuna zehazten hasteko
adina baita. 

Baina ikasketa garrantzitsu ba-
karra ez da ikasketa arautua, cu-
rriculuma, besterik gabe. Horre-
gatik, Zaragueta eskolako DBHko
ikasleek, ohiko ikasgaiez gain,
bestelako prestakuntza jasotzen
dute. Osagarria eta zeharkakoa.
Elkarbizitzari eta haien nortasuna
sendotzeari begira, batez ere.

«Probentzio» hitza aipatu du
Ana Illarramendik, DBHko ikaske-
taburuak: «Elkarbizitza positi-
boa, kalitatekoa lortzeko lan egi-
ten dugu». John W. Burton politi-
kari australiarrak sortutako hitza
da, prebentziotik haratago iristen
dena. Funtsa: gatazkak prebenitu
baino gehiago, gatazkari aurre
egiteko estrategiak, tresnak eta
baliabideak eskaini behar dira,
gero gatazkatik indartsuago ate-
ratzeko.

Elkarbizitza. Esatea egitea edo
indarrean jartzea baino erraza-
goa da. Eskolan bat egiten dute
adin, egoera sozioekonomiko, ge-
nero, jatorri, izaera... ezberdine-
tako dozenaka ikaslek. Elkarrekin

‘‘
Eskolatik kanpoko
eragileek laguntzen
dute, baina gero 
horrek jarraipen bat
eskatzen du»

Ana Illarramendi
DBHko ikasketaburua

Bizitzan arraun
egiteko laguntza
DBHko ikasleek elkarbizitza positiboa izateko prestakuntza jasotzen
dute, bai eskolatik kanpoko eragileen bidez, bai eskolakoen eskutik  

DBHko ikasleak, Oria ibaian
arraun surfa egiten.



ra egiten diezunean eta gaia lan-
tzen duzunean, agian hasieran ez
dira oso eroso sentituko, baina
ohitu egingo dira hausnarketak
egitera. Guk uste baino pentsa-
mendu sakonagoak dituzte».

Ez da ohikoa gazteei iritzia es-
katzea, ahotsa ematea. Eskolan
bai. DBH3 eta DBH4ko ikasleei
egindako galderetako bat: arra-
zista naiz? Etxeberriak nabar-
mendu du ikasleen idatzizko
hausnarketak oso interesgarriak
izan direla, «gutxienez zalantza
mahai gainean jarri dutelako». 

Indarkeria matxista
Indarkeria matxistaren preben-
tzioa da oinarrietako bat. Asko
lantzen dute, eta lan horrek era-
gina du: ikasleek indarkeria ma-
txista kasu bat ikusi zuten eta es-
ku hartu zuten. Etxeberriak gal-
detu zien ea aldaketarik nabaritu
zuten lehen eta orain egoera ho-
rren aurrean egiten zuten inter-
pretazioan: «Baietz esan zidaten,
enpatia sentitu zuten. Gaia lan-
tzeak aldaketa eragin zuen. Oso
azterketa ona egin zuten gertae-
raz, eta konbentzituta nago gaiaz
hitz egin eta pentsatu dugulako
izan zela».

Nesken ahalduntzea lantzen du,
eta aldaketa nabari du haien jo-
kabidean . Egoerak interpretatze-
ko eta horien aurreran erantzute-
ko gai direla uste du. «Erronka
mutilak dira», ordea, Etxeberria-
ren esanetan.

Jatorri eta egoera ezberdin as-
kotako ikasleak eta gurasoak
daude Zaraguetan. Horrek, Etxe-
berriaren iritziz, sekulako aukera
eskaintzen du beste errealitate
batzuk badaudela ikusteko: «Be-
netako aberastasuna da. Askoz
ere pertsona hobeak bihurtzen
gara besteak ulertzeko gai gare-
nean. Gizarte justuagoa eraiki-
tzeko pertsona justuagoak behar
ditugu, eta horretarako desberdi-
nekin bizi egin behar da. Eskola
honek aukera hori ematen du».

Eskolak lantzen ditu halako
gaiak, landu behar ditu, baina ez
dira eskolaren erantzukizuna soi-
lik, Illarramendik nabarmendu
duenez: «Eskolak, irakasleok,
gurasoek, gizarteak eta gizarte
eragileek elkarrekin joan behar
dugu. Izan ere, eskola iristen da
iristen den lekuraino».

llas Amigas ekimenaren lagun-
tzaz. Ertzaintzak Interneti eta
teknologia berriei lotutako deli-
tuen eta zigorren berri ematen
die DBH4ko ikasleei.

Generoen arteko berdintasuna
da DBHko ikasleei eskaintzen
zaien oinarrietako bat: nesken
ahalduntze eskola, alde batetik;
maskulinitate motei buruzkoa,
bestetik. Baita, sexu heziketari
buruzko saioak ere.

Kanpotik eta barrutik
«Eskolatik kanpoko eragileek la-
guntzen dute», baloratu du Illa-
rramendik, «baina gero horrek
jarraipena behar du». Alde horre-
tatik, Balio Etikoak ikasgaiaren
garrantzia nabarmendu dute, bai
Illarramendik, bai Jone Etxebe-
rriak, Balio Etikoetako irakasleak.

«Etikako eskoletan eguneroko
bizimoduan izan ditzaketen dile-
ma moralak lantzen ditugu, euren
jarrera ebaluatu dezaten», azaldu
du Etxeberriak. «Askotan autoe-
zagutza da, haien burua ezagu-
tzea; emozioen erregulazioa ere
bai; eta, jakina, elkarbizitza, zer
balio eduki beharko genituzkeen
elkarbizitza egoki baterako».

Hausnartzera, gogoeta egitera,
bultzatzen ditu. «Gaitasun hori
norbere buruaren ezagutzan eta
testuingurua irakurtzeko gaitasu-
nean oinarritzen da», zehaztu du
Etxeberriak. Heldutasunarekin
lortzen da, eta Balio Etikoetako
irakasleak eboluzio hori ikusi egi-
ten du: «Oso polita da lehenengo
mailatik laugarrengora duten
eboluzioa ikustea».

Eta nerabeak ohituta al daude
pentsatzera, gogoeta egitera?
«Uste baino gehiago», erantzun
du, bizkor, Illarramendik. «Galde-

errespetuz bizitzen eta jokatzen
ikasi behar dute. 

Zaraguetan horretan lanean ari
dira duela hainbat urtetik DBHko
ikasleekin, batzuetan irakasleen
bidez, besteetan kanpoko lagun-
tzarekin. Jarduera eta proiektu
ugari txertatzen dituzte ikastur-
tean. Esaterako, Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Sailaren Bizikasi
programan parte hartzen dute,
eskola jazarpenari aurre egiteko
eta eskola elkarbizitzarako espa-
zio segurua izan dadin. Jolas eta
Ekin proiektuaren bidez ere lan-
tzen dute elkarbizitza.

Ziberjazarpen arriskua eta tek-
nologia berrien erabilera osasun-
tsua ere jorratzen dituzte, Panta-
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‘‘
Eguneroko 
bizimoduan izan 
ditzaketen dilema
moralak lantzen 
ditugu Etikan»

Jone Etxeberria
Balio Etikoetako irakaslea
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IKASLE OHIAK

Macarena Arrieta
GKE bateko hezkuntza teknikaria

HI BURGES, 
MADARIKATUA! 

Badira bi hamarkada Zaragueta eskola
publikoan ikasketak bukatu nituela. Es-
kola txikia zen eta institutura Zarautze-
ra joan behar izan genuen. Beste herri
bat, beste eskola bat, lagun berriak...
baina ideia berak. Orduan ezagutu nuen
nire gaurko koadrila izango zena. Beta-
garriren eta Berri Txarrak-en kontzer-
tuetan saltoka ibiltzen ginen eta Euskal
Herriko beste herri batzuk jaietan eza-
gutu genituen. Su ta Gar eta Kortaturen
kantak abesten genituen, «hi burges,
madarikatua» .

Urte haietan ere gure ideiak eraiki-
tzen hasi ginen: emakumeon borroka,
nazioarteko elkartasuna, presoen esku-
bideak eta antikapitalismoa. 

Denbora igaro da, aldaketak etorri di-
ra. Ez gara hain parrandazaleak, gutxia-
go ikusten dugu elkar eta koadrilako ba-
tzuk ama bihurtu dira. Aldaketa horiek
bizitzaren parte dira, baina badira uler-
gaitzagoak egiten zaizkidan aldaketa
batzuk: non geratzen dira urteetan de-
fendatutako eskubide eta balioak?  

Eskola publikoan hazi eta hezi ginen,
herriko eskola, euskalduna, aukera ber-
dintasunean eta kulturartekotasuna al-
darrikatzen. Pena ematen dit nola ‘eus-
kaldun onaren’ aitzakiarekin beste ideia
guztiak alde batera uzten diren. Ez ote
da izango kulturartekotasuna errealita-
te bihurtzen denean beldurtzen gaituela
edota benetan ez dugula aukera berdin-
tasunean sinesten gutarrek aukera
gehiago izan ahal dituztela pentsatzen
dugunean? Nirekin hazi ziren batzuek
uste dute haien seme-alabak itunpeko
eskoletara bidalita ‘euskaldunagoak’
izango direla. Behintzat hori da esaten
dutena, elitista hutsak bihurtu garela
onartzea zailagoa izaten baita. 

20 urtean gauza asko aldatu dira eta
orain ez dakit nori abestu aspaldiko
kantak.

MOTZEAN

Surfa
DBH4 • Bizitza guztian itsa-
soa aurrean izan dugu eta
barkaezina da DBH4ko hain-
bat ikaslek orain arte surf
ohol bat ukitu ez izana. Zo-
rionez, bi orduko hastapen
ikastaro bat egin genuen
maiatzaren 27an, Zarauzko
Moor eskolan. Bizipen izuga-
rria izan zen eta barre algara
asko egin genituen.

Yoga
HH • Osasun Astea aitza-
kiatzat hartuta, yoga, erla-
xazio eta arnasketa arike-
tak ezagutu eta egin ditu-
gu Haur Hezkuntzako gele-
tan. Ikasi dugu gure ongi-
zaterako garrantzitsuak
direla ariketa fisikoa, ar-
nasketa, luzaketak... eta
oso ondo pasatu dugu.
Ikasitakoa egingo dugu.

Ibilaldi ederra Kukuarrira
LH3 • Ibilaldi ederra egin genuen Kukuarrira. Gutako asko inoiz
igo gabeak ziren! Itsasoa besterik ez al du ba Oriok? Galtzadatik
gora abiatu ginen, batzuk ziztu bizian, besteak orkatilak harri ar-
tean baldar samar, baina guztiok pozik. Hamaiketakoa
10:00etan egiteko prest ginen. Hala eginez gero, nola igo gero
aldapa? Ez, ur trago bat eta gora. Lortu genuen tontorrera iris-
tea: gure Kantauri itsasoa, Oteizaren Ama Birjina, inguruko he-
rriak, mendiak… bista paregabeak. Eta, harri artean, sugegorria.
Goazen argazki bat ateratzera sugegorriarekin!

Bazkaria, parkeko mahaietan. Azkenean, merezitako aisialdia.
Itzuleran, denboraz larri, arin-arin bueltatu behar. Ez gara iritsi-
ko eskola kirolera! Egun ederra izan zen. Bihar ere igoko gara?

Abaromendi 11, 20810 Orio • 943 894 052 • zaraguetaeskola@gmail.com • www.zaragueta.net
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Zaraguetako ikas-komunitateak
Osasun Proiektu batean murgil-
tzea erabaki zuen 2017-2018
ikasturtean. Proiektua Europatik
zetorren, eta ikastetxe osasuntsu
bat lortzea zuen helburu: irakas-
leetatik eta ikasleetatik hasita, in-
guru guztira zabaltzeko. Horreta-
rako, prestakuntza jaso genuen
eta ikastetxearen eta ikas-komu-
nitateko kideen osasun ohituren
diagnostikoa egin genuen. Gero,
prestakuntzan jasotakoaren eta
diagnostikoaren emaitzen arabe-
ra, urte osorako plan bat diseina-
tu genuen, jarduera eta ekintza
desberdinez osatua. Plana disei-
natzeko, helburu batzuk finkatu
ziren, jarduerak pentsatu eta, bu-
kaeran, helburuen betetze maila
ebaluatu. Prozesua ikasleekin ha-
rreman zuzenean egin zen —eta
egiten jarraitzen da—, haiek bai-

tira prozezuaren bideratzaile akti-
boak. 

Osasun Proiektuak hiru urte
iraun zituen. Urrezko maila lortu
genuen iaz, baina ikasleak ohitu-
ra osasuntsuetan heztea kontu
serioa dela sinesten dugu, eta la-
nean jarraitzen dugu. 2020-2021
ikasturtearen hasieran hainbat
helburu aukeratu ditugu: elikadu-
ra osasuntsuaz hausnarketa bide-
ratzea; lehen laguntza ezagutzea
eta sustatzea; jolas garai aktibo-
ak lortzea; alkoholaren kontsu-
moaren ondorioez informatzea;
eta kirola sustatzea, besteak bes-
te. Helburuak lortzeko jarduerak,
ekintzak, tailerrak, prestakuntza
saioak… antolatu ditugu. Horien
barruan dago maiatzean egin du-
gun Osasun Astea ere.

Eskolako maila guztiek hartu
dute parte, eta Osasun Astea oso

emankorra izan da. Jarduera ba-
tzuk ikasle guztientzat izan dira:
goizeroko lasaitze ariketak, ikas-
leen asteburuko otorduekin Zara-
guetako elikadura piramidea osa-
tzea... Beste ekintza batzuetan,
berriz, maila jakin batzuek hartu
dute parte: ibilaldiak, mendi irte-
erak, hamaiketako osasuntsuen
erronka, yoga saioak, masajeak,
gorputz adierazpena eta dantzak,
arnasketa, gorputz-masaren indi-
zea kalkulatzea, buruko osasuna
eta umorea lantzeko ariketak… 

Ez da erronka makala ikastetxe
osasuntsua lortzea. Baina gogoa
eta lana ez dira falta. Eskolak eli-
kadura, higiene eta aisialdi ohitu-
ra osasuntsuak, eta jarduera fisi-
koa sustatzen jarraitzen du. Ikas-
komunitateko norbanako bakoi-
tzetik hasita, Orio osasuntsuago
bat eraiki nahi duelako.

Eskola osasuntsua
Zaraguetak osasun proiektuak lantzen ditu 2017-2018 ikasturtetik •
Ikasle guztiek parte hartzen dute, eta inguruan ere eragin nahi du    

LH3ko ikasleak, hamaiketako osasuntsuak egiten.
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«Dena da osasuna. Horretarako,
gure burua zaindu behar dugu,
bai burua, bai gorputza. Norberak
bere burua zaintzea da garrantzi-
tsuena, elikagaietatik hasita.
Funtsezkoa da atsedena ere. Ez
da erraza oreka  lortzea, baina
ezinbestekoa da bizitzan aurrera
egiteko.

Ohiturak ere oso garrantzitsuak
dira. Gaur egun ez da hain erraza
ohitura onak izatea: lehen, hain-
beste elikagai ez zeudenez, erra-
zagoa zen ondo elikatzea; baina,
gaur egun, elikagai asko ditugu
aukeran, eta batzuk gure bistatik
kendu  behar ditugu, azukrea,
esaterako.  Edari azukredunak,
goxokiak —gozoak badira ere—...
ahalik eta gutxien jan behar dira,
eta eguneroko bizimoduan ohitu-
ra onak sustatu eta finkatu behar
ditugu. 

Elikadura osasuntsua izateko
jatorrizko elikagaiak behar dira,
prozesatu gabekoak,  alegia. Eta,
ahal bada, bertakoak. Gure gura-
soek jaten zituzten elikagaiei eu-
tsi  behar diegu. Oinarrizko elika-
gaiak behar ditugu. 

Osasuna eta zoriontasuna bat
datoz, jakina. Osasuna zainduz
gero, zoriontsu izango gara».

Jaione Arrillaga
Sukaldaria

«Gurasoek jaten
zituzten elikagaiei
eutsi behar diegu»

«Osasun hitza entzuten dudane-
an, oreka etortzen zait burura,
eta hori oso lotuta dago errespe-
tuarekin, bai geure buruari, bai
naturari. Osasuna lortzen dugu
geure barrua entzunez eta erres-
petatuz, geure bulkadak ezagu-
tuz, geure emozioak askatuz.

Oso garrantzitsua da nola elika-
tzen garen. Elikagaien bidez: sa-
soikoak eta jatorrizkoak badira,
hobe. Baina dena da elikagaia.
Entzuten dugunak elikatzen gai-
tu, positiboki edo negatiboki: mu-
sika elikagaia da. Garrantzitsue-
na, ordea,  pentsatzen duguna
da: gure pentsamendua elikagaia
da, gure barrua pentsamendue-
kin elikatzen dugu. Bizitza esker-
tzeak eta bizitzaz gozatzeak zo-
riontasuna ekartzen du. Esker
onekoa izateak zoriontasuna eta
osasuna dakar, zientifikoki froga-
tuta dago.

Gure osasunaren erantzule eta
arduradun gara. Positiboki pen-
tsatu behar da, beldurrak eta
pentsamendu negatiboak aska-
tuz, oreka eta esker ona bilatuz.
Horrek osasuna eta zoriontasuna
dakar bizitzako arlo guztietara.
Bizitzaz gozatu behar da, jarrera
hori izan behar da».

Yoli Urreizti
Yoga irakaslea

«Osasuna lortzen
dugu gure barrua
entzunez»

«Osasuna bizi kalitatez zahartze-
ko aukera izatea da. Soinketako
irakasle naiz eta osasuna nire bi-
zitzako ardatz nagusienetakoa
da. Ingurukoei hala erakusten
ahalegintzen naiz, ohitura osa-
sungarriei eustea. Lanean gauza
bera irakasten dut. Lagunekin ere
partekatzen dut nire bizitzeko
era, eta nire filosofiarekin bat egi-
ten dutenekin egoten naiz. 

Elikadura osasuntsuak asko
prozesaturiko janariak eta elika-
gaiak egunerokotasunetik ken-
tzea suposatzen du; aldiz, baraz-
ki, fruta eta elikagai fresko asko
jatea. Horrez gain, ahal dela, kar-
bohidrato konplexuak hartzea eta
azukrerik ez jatea. 

Bizitzaz gozatzeko osasuna be-
har dugu, eta osasuntsu bizitze-
ko, nola ez, zoriontasuna. Beraz,
biak bat datoz. Osasuna eta zo-
riontasuna trinko lotuta daude. 

Diruak guztiz baldintzatzen ditu
bizitza eta gizartea. Dirua egiteko
erak osasuna kentzen digu. Zien-
tifikoki frogatuta dago gure ondo-
rengo belaunaldiak gu, gure gu-
rasoak eta gure aiton-amonak
baino urte gutxiago biziko direla,
ohitura osasungarriak gero eta
gutxiago zainduko direlako».

Rafa Glez. de Txabarri
Soinketa irakaslea 

«Bizi kalitatez 
zahartzeko aukera
izatea da osasuna»

INKESTA Eskolako gurasoak, 
osasunari buruz hizketan



ASIER LANDA
Gorputz hezkuntzako irakaslea

«Pertsona aktiboak garatzea
da gure helburua»
Asier Landa zarauztarra gorputz
hezkuntzako irakaslea izan da
DBHn ikasturte honetan. Ez da
Zaraguetan dabilen lehenengo al-
dia, lehen ere ikasturte bat egin
baitzuen eskolan. Eskarmentu
handikoa da, 25 urte baitarama-
tza soinketa irakasle lanetan.
Osasun Astean egin da zerbait
gorputz hezkuntzak edo kiro-
lak osasunean duen garran-
tzia ikusarazteko?
Egia da Osasun Astean jartzen
dela arreta berezia, baina urte
osoan egiten dira ekintzak. Aur-
ten, buruko osasunari erreparatu
diogu. Erlaxazioa, bisualizazioa
eta umorea landu ditugu. Pande-
mia garai honetan buruko osasu-
naren garrantziaz ohartu gara,
eta barre egiteak lagundu egiten
duela nabarmendu dute adituek.
Loaren garrantzia ere azpimarra-
tu dugu, eta zenbait jarduera egin
da loaren garrantzia adierazteko.
Zenbateko garrantzia du gor-
putz hezkuntzak gazte baten
heziketan eta garapenean? 
COVID-19az gain, munduan ba-
dugu beste pandemia bat: obesi-
tatea. Teknologia berriak, egone-
ko bizimodua eta elikadura arazo
ugari sortzen ari dira. Zientifikoki
frogatuta geratu da gure ikasgaia
tresna eraginkorra dela pandemia
honi aurre egiteko. Bestalde,
ikasleei ohitura egokiak erakus-
ten dizkiegu, egoneko bizimo-
duak zein obesitateak eragiten di-
tuzten osasun arazoez ohartaraz-
ten diegu, eta hezkuntza fisikoa-
rekin arazo horiei aurren egiten
erakusten diegu. Mugimenduaren
bitartez, ikaslearen arlo sozio-
afektiboa, egoera fisikoa zein bu-
ruko egoera hobetuko ditugu.
Baita hainbat balio ere: esfortzua,
kideari laguntzea, talde lana,

errespetua, kiroltasuna, autoeza-
gutza, diziplina… 
Nola lantzen duzu gorputz-
hezkuntza ?
Orokortasunean egiten dugu lan.
Oinarrizko abileziak garatzen
saiatzen gara, oinarrizko mugi-
mendu patroiak erabiliz, joko-jo-
las eta kirol desberdinak eginez,
oinarrizko gaitasun fisikoak lan-
duz; horrela, bakoitzak bere gus-
tuko jarduera zein den ikusten
duenean, indartu egingo ditu jar-
duera horretako mugimendu es-
pezifikoak edo gaitasun fisiko
eraginkorrenak. Pertsona aktibo-
ak garatzea da gure helburua,
etorkizunean osasun ohiturak
barneratuak izan ditzaten. 
Gizarteak eta hezkuntza sis-
temak, oro har, garrantzirik
ematen al diote gorputz hez-
kuntzari? 
Osasunarekin erlazionatutako
gaiak gero eta garrantzia handia-
goa hartzen ari dira. Pandemiak
pertzepzio hori areagotu egin du.
Jarduera fisikoa ezinbestekoa
bihurtu zen konfinamenduan, gu-
re gorputzaren eta buruaren ore-
karako. Ariketa fisikoaren beha-
rra somatu genuen denok. Gor-
putz hezkuntzak ordu gehiago
izan beharko lituzke hezkuntza
sisteman, etorkizunean arazo as-
ko saihesteko errezeta baita.
Eta eskola kirola?
Gure neska-mutilek garapen inte-
gral bat izateko ezinbestekoa du-
te mugitzea eta besteekin harre-
man sozio-afektiboak izatea. Es-
kola kirola gabe egoteak mentalki
zein fisikoki eragina izan duela
uste dut. Eskola kirola ezinbeste-
koa da gure umeek garapen kog-
nitibo eta motore egokia izan de-
zaten. Terapia aktiboa deitzen
diot nik.
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Gorputz hezkuntzak
ordu gehiago izan 
beharko lituzke, 
arazoak saihesteko
errezeta baita»




