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2022ko urtarrila

ESKOLATZEA,
GELATIK
KANPO
2 urtekoen ikasturte hasiera
kanpoko eremuan oinarritu dute

zaragueta.eus

ZARAGUETA ESKOLATIK berripapera

Zaraguetak primerako lekua du kanpoan haurrek jolasteko eta naturarekin harremana izateko. Barruan,

Etxean bezala

‘‘

Zaraguetako kanpoko eremuan oinarritu dute 2 urteko haurren
eskolatzea azkeneko bi ikasturteetan, eta horrek prozesua erraztu du

2

Atearen beste aldean plastikozko
motor txikiek sortutako burrunba
baino ez da entzuten. Negarrik
ez. Haur Hezkuntzako 2 urteko
haurren gela da (HH2), eta aste
batzuk baino ez dira pasatu ikasturtea abiatu zutenetik. 09:00ak
dira. Zaragueta eskolako txikienek ere eguna hasi berri dute.
Atea irekitakoan, han dabiltza
motorrak korridorean aurrera eta
atzera, gidari txikien goizeko
energia amaigabeak bultzatuta.
Duela aste batzuk hasi ziren gurasoengandik banatzen, espazio
arrotz batera joateko eta pertsona arrotz batzuekin egoteko; baina ez dago, ez negarrik, ez oihurik, ez kasketarik, ez dramarik.
Ikasturte hasiera garai gogorra
izan ohi da haurrentzat, gurasoentzat eta irakasleentzat. Are gogorragoa eskolara lehen aldiz joaten diren haurrentzat eta haurrak
eskolara lehen aldiz eramaten dituzten gurasoentzat. Zalantzak,

kezkak, urduritasuna, tentsioa...
Egokitzapena deitu zaio. Ainhoa
Zumetak, Zaraguetako zuzendariak, nahiago du eskolatze hitza.
Aurreko urteetako eskolatzeekin alderatuta, gaur egungoek
badute berritasun bat Zaraguetan: gelatik kanpoko eremuan oinarritu dute. Belardia, hondar zuloa, txirristak, mendiak, tunelak,

Haurrak errazago
ohitu dira eskolara eta
eskolako ohituretara.
Gurasoen beldurrak
uxatzen laguntzen du»
Alazne Legazkue
HH2ko hezitzailea

etxola... Ikasgela itxurarik gabeko eskola: «Haurrak kanpoan ohitzen dira eskolara eta irakasle berrira. Haientzat leku samurragoa
da gela itxi baten aldean».
Denentzat errazagoa
Alazne Legazkue HH2ko hezitzaileak osatu du Zumetaren azalpena: «Askoz ere errazago ohitu dira eskolara eta eskolako ohituretara». Kanpoko espazioak haurrak lasaitzen ditu. Gurasoak ere
bai: «Gurasoen beldurrak uxatzen laguntzen du». Elementu naturalekin esperimentatzeko aukera dute, eta, erorita ere, belar gozoa edo hondarra azpian.
HH2ko haurrak egunean bitan
behintzat ateratzen dira kanpora,
beti ere eguraldiak uzten badie.
«Euria egiten ez badu, ahal dugun
guztietan ateratzen gara kanpora». Hotza egiten badu ere bai,
Legazkueren esanetan. Berokiak
jantzi eta kanpora.
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HH2ko ikasgela guneetan antolatuta dute. Lasai egotekoa eta ipuinena, esaterako.

Gaur ere atera dira. Berokiak
ikasgelako lurrean luzatu dituzte,
besoak mauketatik sartu eta gora
igo dituzte, berokia jantzita geratu arte. Kanpoko txirristak bustita daude. Lukasek trapua hartu
du eta lehortzen hasi da. Ariadnek, Elhadjik... bakoitzak aurkitu
du gustuko jolasa: mendietan
gora eta behera ibiltzea, etxolan
sartzea...
Zaraguetan gogoetarako ohiko
gaia da eskolatzea. Zalantza asko
zituzten 2020-2021 ikasturtekoaz, COVID-19aren eraginagatik.
«Berritzegune nagusitik proposatu ziguten, ahal zen neurrian,
kanpoan egiteko», gogoratu du
Zumetak. «Barruan eginez gero,
gurasoek ezingo zuten sartu, eta
hori oso gogorra izango zen familientzat eta guretzat». Zaraguetak leku bikaina du eskolatzea gelatik kanpo egiteko.
Ez da aldaketa bakarra izan. Ordutegi malguagoa eskaini diete
gurasoei. «Ume bakoitza ezberdina denez, familia bakoitzarekin
modu ezberdinean egiten da»,
zehaztu du Zaraguetako zuzendariak. Haien eta umeen premien
arabera, gurasoek denbora
gehiago edo gutxiago pasatu dute
eskolan. «Eskolatzea bukatuta
ere, gurasoek behar duten den-

bora hartzen dute. Oso garrantzitsua da agur hori ondo egitea».

‘‘

Hasiera «lasaiagoa»
Eskolan nabaritu dute aldaketa.
Ikasturte hasiera lasaiagoa izan
da. Negarrik ez. «Lasaitasun handia dago eta adin horretako umeek hori behar dute», Zumetaren
arabera.
Eskolatik kanpoko eremua asko
erabiltzen dute, baina ikasgelak
ere aukera asko eskaintzen dizkie. Guneetan antolatuta dute:
margotzekoa, ipuinena —lasai
egotekoa, sofa eta guzti—, formena... Egur asko. Korridorea ere
ez da korridore hutsa.
«Ume bakoitzak erabakitzen du

Oso garrantzitsua da
agur hori ondo
egitea. Gurasoek
beharrezko denbora
hartzen dute»
Ainhoa Zumeta

Zaragueta eskolako zuzendaria

zer egin nahi duen momentu bakoitzean», azaldu du Legazkuek.
«Bakoitzak bere lekua bilatzen du
eta, gainera, haur bakoitza fase
ezberdin batean dago. Ume bakoitza mundu bat da».
Tenperekin ere margotzen dute.
Pintzelekin edo eskuekin, margoak eta marrazkiak sentituz. Ez da
ohikoa 2 urterekin eta ikasturte
hasieran haurrei tenperekin margotzen uztea. Ariadneri gustatzen
zaio. Marrazki bizi-bizia egin du.
Eskuak garbitu, mantala kendu,
eta beste gune batera joan da.
Giroa goxoa da. Bederatzi haur
dira eta horrek gertutasuna eta
konfiantza errazten du. «Hobeto
heltzen gara haurrengana», nabarmendu du Legazkuek. «Arreta
zuzenagoa da, gertuago zaudela
sentitzen dute». Gurasoek ere
bai: «Gertutasuna eskaintzen
diet, eta eskertzen dute». Hezitzailearen gertutasunaren garrantzia nabarmendu du Zumetak: «Funtsezkoa da irakaslea
gertukoa egitea. Familia lasaitzen
denean, haurra ere lasaitzen da».
Berez, bi gela daude HH2ko
haurrentzat. Aurten, bederatzi
ikasle zirela ikusita, gela bat ikasgela gisa erabiltzen dute, eta bestea siesta gela bihurtu dute. 2 eta
3 urtekoek egiten dute siesta.
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Zer da zuretzat

euskara?

Euskara da Zaraguetaren oinarrietako bat. Eskolako kideek
harreman ezberdina dute eta izan dute euskararekin.

Bushra Abdala
LH6ko ikaslea
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Carmen Montoya
LH2ko tutorea

Jakes Goikoetxea
Peruren aita

«Oso hizkuntza
polita da, eta
ikasteko erraza»

«Euskarak
aberatsago egin du
nire bizitza»

«Euskara da
nire bizitzaren
ardatzetako bat»

«Oso hizkuntza polita da, eta
ikasteko erraza». Bushra Abdala
2019an hasi zen euskara ikasten,
amarekin eta anaiarekin Mendebaldeko Saharatik Oriora etorri
zenean (aita lehenago etorria
zen). Hiru urte daramatza euskaraz bizitzen. Hasiera «gogorra»
izan zen; orain gozatu egiten du
euskaraz. «Hitz asko dakizkit eta
irakurtzea asko gustatzen zait.
Euskarazko abestiak ere bai, entzutea batez ere».
Ikasteaz gain, erabili egiten du:
«Etxean, batzuetan; lagunekin,
askotan; eta eskolan, berriz, pila
bat». Gurasoek ez dakite euskaraz. Etxean anai-arrebekin aritzen da «tarteka» euskaraz.
Eskolan eta kalean ikasi du euskara, irakasleekin eta lagunekin.
«Jendearekin euskaraz hitz egiten dut, ez erdaraz. Asko pozten
naiz euskaraz jakiteaz».

Alemanian jaio zen; baina, txikitan, Hernanira etorri zen bizitzera. A ereduan ikasi zuen eta bizimodua gazteleraz egiten zuen. 18
urte zituela, ordea, euskara ikasten hastea erabaki zuen, konturatzen zelako euskara jakin gabe,
gauza asko ari zela galtzen: batetik, aukera kultural asko (kontzertuak, abestien letrak ulertu...); eta, bestetik, euskaldunekin harremanak beren hizkuntzan
izateko aukera, gizartean erabat
integratuta izateko aukera. Carmen Montoyari ez zitzaion euskara ikastea hain zaila egin, komunikatzeko, behinik-behin.
Orain ezin du euskara gabe imajinatu bizitza: «Askotan iruditzen
zait euskara betidanik egon dela
nirekin, orain nire bizimodua erabat euskaraz delako; baina, ez, ez
da horrela izan. Euskarak aberatsago egin du nire bizitza».

«Euskara ere banaiz» esaldiarekin laburbildu du Jakes Goikoetxeak euskarak beretzat duen garrantzia: «Euskara da nire bizitzaren ardatzetako bat». Eta ez du
esaten soilik euskara bere langaia
delako, Berria egunkarian: Euskal
Herrian eta munduan gertatzen
dena kontatzeko eguneroko tresna da beretzat. «Euskaraz bizi
naiz, euskaraz lan egiten dut eta
euskararen eta euskal kulturaren
unibertsoak moldatu du nire
mundu ikuskera».
Euskaldun izatearen kontzientziak bestelako balio eta ikuspegi
batzuk izaten lagundu diola uste
du: gutxiengoekiko errespetua,
aniztasuna onartzea, eguneroko
lanaren eta borrokaren garrantzia, txikitasunaren handitasuna
eta hauskortasuna... «Horrez
guztiaz gain», jarraitu du, «euskara gozatzeko tresna da».
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Alazne Sanchez
eta Joseba del Olmo
Oroitz eta Lurren gurasoak

Pyterson de Jesus
Ibai eta Aitorren aita

Jose Vicente Miera
Bingen eta Andoniren aita

«Etxean sartu dugu «Hemen biziz gero, «Euskarak batu
eta gure altxorra
ikasi egin behar da egiten gaitu, aukera
bihurtu da»
euskara»
gehiago eman»
Euskara «bizimodu bat» da Alazne Sanchezentzat. «Herri bat
ezagutzeko eta, era berean, herriak zu ezagutzeko modua», Joseba del Olmorentzat. Duela hamar urte etorri ziren Oriora, eta
apustu garbia egin zuten: euskaraz bizitzea. Esan eta egin. «Argi
genuen gure semeak euskaraz
hazi eta hezi nahi genituela», dio
Del Olmok. «Horretarako, etxean
euskaraz hitz egin behar duzu»,
gehitu du Sanchezek. «Klik egin
eta elkarrekin euskaraz hitz egiten hasi ginen, euskara gure
etxean sartzea lortu genuen».
Euskara urruneko kontu bat zen
haientzat jaioterrian, Barakaldon.
Euskaltegian hasi ziren euskara
ikasten, baina euskaltegitik kanpora gaztelaniaz bizi ziren.
Oriora iritsi eta hamar urtera,
«euskara gure altxorra bihurtu
da», Sanchezen arabera. «Gurea
da eta zaindu behar dugu. Babestu behar dugu, gurea delako».
Joseba del Olmok uste du oriotarrek eskertu dietela egindako
ahalegina: «Asko baloratzen dute
gure eginahala, eta horregatik
errespetatzen gaituzte». Sanchezek oriotarrek emandako laguntza eskertu du: «Hanka sartuta
ere, jendea beti egon da laguntzeko prest, eta ikaragarri ikasi
dugu».

«Garbi daukat, hona bizitzera
etorriz gero, beharrezkoa dela
euskara ikastea jendearekin konektatzeko. Bestela, aparte gelditzeko arriskua duzu. Parkean,
adibidez, umeekin zaudela, jendeak euskaraz egiten du. Ez badakizu euskaraz, zuzenean zurekin gazteleraz egingo dute, baina
gainontzean ez; eta, ulertu gabe,
ez duzu bertakoekin harremanik
izango».
Pyterson de Jesus 11 urte zituela etorri zen Brasildik Oriora, euskara zenik ere ez zekiela, eta hasierako kontaktua oso zaila izan
zen, txarra: «Hasieran beldurra
sentitu nuen, dena zen desberdina: tokia, kultura, jendea, hizkuntza…».
Ikastolan hasi zen ikasten, eta
aparteko gela batean egoten zen,
euskara ikasten. «Asko kostatzen
zitzaidan jendeari ulertzea», gogoratu du. «Eskolan modu batekoa zen euskara, baina kalean
beste batekoa. Berehala, ordea,
hasi nintzen lagunekin euskaraz
egiten. Jendeak lagundu egiten
zidan, eta erraz moldatu nintzen».
Gaur egun eguneroko bizimodua euskaraz egiten du, bai kalean, bai etxean, bi semeekin. «Garrantzitsua iruditzen zait haiek
euskaraz egitea».

«Kanpora joaten garenean denok
euskaraz egiten dugu, besteengandik bereizten gaituelako, besteek ez diezaguten ulertu...; hemen, berriz, euskarak batu egiten
gaitu, aukera gehiago ematen
dizkigu».
Denerako erabiltzen du Jose Vicente Mierak euskara: lanerako,
sozializatzeko, lagunekin eta semeekin hitz egiteko... Ez zuen
euskara etxean, gurasoengandik
jaso, haiek kanpotik etorriak baitira. Eskolan ere apenas ikasi
zuen. Baina txikitan ikasi zuen
euskara, ETBri begira. Mierak
bospasei urte zituela sortu zen
ETB, eta, telebistaren bidez, Dragoi bola-ri eta pailazoei esker,
pixkanaka-pixkanaka, kantuen
bidez, euskara eta euskararen
doinua bereganatzen joan zen.
Bizilagunek ere, Perona-Lertxundi familiak, eta haiekin Miranda baserrian egindako egonaldiek zerikusia izan zuten horretan; baita Goiko Kaleko giroak eta
12 urterekin futbolean hasi izanak eta han egindako lagunek
ere. Inguruan giro euskalduna
izateak lagundu zioten.
Baina, batez ere, euskaraz egiteko gogoak, lotsarik ezak eta
galdetzeko ausardiak lagundu
diote Mierari gaur egun euskaraz
primeran egiten.
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IRAITZ LIZARRAGA
Zirkuko artista eta aktorea

«Zukua atera diogu tailerrari»
Oriotar askok ezagutzen dute
Iraitz Lizarraga (Zizurkil, Gipuzkoa,1979), Gure Zirkuaren ikuskizunetan parte hartu baitu, trapezioaren gainean edo sokarekin.
Zirku tailerra eskaini zien Zaraguetako ikasleei, azaroan. Poza
eman zion uda guztia Orion pasatu eta gero, tailer bat ematera
itzultzeak.
Zer nolakoa izan da Zaraguetako zirku ikastaroa?
Umeek oso gustura hartu dute,
ilusio handiz. Talde bakoitzak bi
saio egin ditu, eta ez du aukera
ematen asko sakontzeko; baina
bai behintzat elementuekin lehen
harremana izateko. Haur gehienek ezagutzen zituzten oihalak,
zirkuan egonak zirelako. Hasi aurretik ilusio handia zuten eta zukua atera diogu tailerrari.
Ikasleak gehiago egiteko gogoz geratu dira?
Bai, ea hurrengo astean saio
gehiago zituzten galdetu dute.
Ikastaroaren helburuetako
bat zen haurrek euskara jolastuz lantzea. Nolakoa izan
da giroa?
Giroa euskalduna izan da. Irakasleek-eta esan zidaten jolas garaian dezente hitz egiten zela
gaztelaniaz, baina tailerrean euskaraz egin dugu. Bazeuden ikasle
batzuk, eskolara iritsi berriak,
euskara ez zekitenak, baina ikaskideek lagundu diete.
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Horrelako ekimenei
esker, euskara
aisialdiarekin eta
ondo pasatzearekin
lotu dezakete»

Halako ekimenak baliagarriak
dira euskara lantzeko? Zirkua
tresna bat izan daiteke haurrengana iristeko?
Bai, zalantzarik gabe. Badaude
ikasle batzuk euskara eskolan bakarrik erabiltzen dutenak edo
euskara eskolarekin soilik lotzen
dutenak. Horrelako ekimenei esker, euskara aisialdiarekin eta ondo pasatzearekin lotu dezakete.
Horixe egin du Gure Zirkuak.
Bai, pentsa zenbat jendek ikusi
eta gozatu dituen ikuskizunak.
Gure Zirkuak aztarnaren bat
utzi duela konturatuko zara.
Ekarpen handia egin du: haurrak
zirkura gerturatzea, euskaraz,
eta erreferentzia euskaldunak eskaintzea, gertukoak.

2022KO URTARRILA

MOTZEAN

IKASLE OHIAK

Borja Zubizarreta

Gorputz hezkuntzako irakaslea

ZORIONTSU

Memoriaren kutxa zabaldu dugu
DBH • Zaraguetako komunitateak Orioko Curriculuma berpiztuko du 2021-2022 ikasturtean. Curriculumaren funtsa memoria
bizi bat etengabe biziaraztea da, eta horretan parte hartu nahi
dugu. Hainbat ekintza egingo ditugu. Hasteko, urrian txangoa
egin genuen autobide azpira, Orioko Curriculumaren oinarriak
berriz gogora ekartzeko. Aurtengo gure erronka nagusia aipatu
nahi dugu: Orioko Curriculumean oinarritutako antzara joko berritzailea argitaratzea. Orioko pertsona, pertsonaia, leku... garrantzitsuek herriarekin dugun harremana sakontzen lagunduko
digute. Ikasgelan curriculumeko gaiak lantzen ari gara. Jokoaren marrazketan, diseinuan eta salmentan parte hartuko dugu.
Orioko etxe guztiek jokoarekin gozatzea nahi dugu.

Yolanda arrieta

Landareak
HH4 eta HH5 • Eskolako
sarrerako aloe landare
handien inguruan beste
txiki batzuk hazi dira azken
urtean. Horregatik, aloe
txiki horiek atera eta lorontzi txikietan landatu ditugu
zientzia ekosisteman. Ondoren, eskolan gelaz gela
ibili dira ikaskideei landareak oparitzen.

LH6 • Yolanda Arrietarekin
lan egin dugu astebetez.
Idazlea denez, ipuinak idazteko trikimailuak erakutsi
dizkigu. Egunero atal desberdin bat landu dugu: nor,
non, noiz, zer eta nola. Azkeneko egunean, atal guztiak
elkartuta, oso idatzi ederrak
sortu ditugu. Idazle sentitu
gara. Mila esker, Yolanda.
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Zaraguetan pasatutako urteak
haurtzaroko garairik zoriontsuena
izan ziren niretzat, dudarik gabe.
Ikastetxera gustura eta zoriontsu
abiatzen nintzen goizero; etxe batetik atera, beste etxe batean sartzeko. Sentsazioa horixe baitzen.
Ikasle bezala betebehar eta ardura batzuk izango nituen, noski, baina ez datozkit burura. Nire helburu
bakarra lagunekin ongi pasatzea
eta gozatzea zen, eta halaxe izaten
zen. Denborak aurrera egin ahala,
oroitzapen eta sentsazio horiek hor
jarraitzen dute, eta asko pozten.
nau bertan nire bizitzako etapa hura igarotzeko aukera izan izanak.
Horrez gain, aipatzekoak iruditzen zaizkit irakasleekiko genituen
gertutasuna, lotura eta begirunea.
Irakasle guztiak ongi ezagutzen genituen, eta guztiak ziren familia horren parte. Gutaz eta gure ikaste
prozesuaz asko arduratzen ziren,
oso gainean egoten ziren. Familiek
ere lotura estua zuten ikastetxearekin zein irakasleekin, eta haien inplikazioa ere aipatzekoa da. Hori
guretzat handia zen, azken batean
konfiantza eta lasaitasuna transmititzen zizkigulako.
Iaz irakasle moduan Zaraguetara
bueltatzeko aukera izan nuen, eta
denborak aurrera egin duen arren,
bertan egondako hilabete horretan
nire haurtzarora itzuli nintzen. Aldaketa eta hobekuntza nabarmenak sumatu nituen, baina poz ederra hartu nuen ikastetxearen izaerak eta bertako giroak berdin jarraitzen zutela ikusita.
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