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Esku artean duzun hau gure aaldizkariaren 20.alea da.

Denon artean idatzi eta, urtero bezala, inprimategian

argitaratutako alea. Bai, aurten inprimategitik pasa

ostean ikusi du argia, baina gauzak zer diren!  Iaz, CCovid-

19ak, 19.a “digitalki” argitaratzera behartu gintuen, ai

ama! Hauxe bera esaten genuen 22020-21 ikasturtea

antolatzen ari ginen bitartean, ai ama! Nola bueltatuko

dira ikasleak, nola familiak; nola demontre beteko ditugu

jarraibideak; nola eskaini zerbitzuak eta, batez ere, mmusu -

koa soinean dugula nola komunikatuko gara?… Ai ama!

Baina aieneak alde batera utzi eta, neurriak betetzeaz

gain, iikastetxearen filosofia eta egiteko moduari eusteko

garaia iritsi zen. IIrakasleen inplikazioarekin eta familiek

erakutsitako konfiantzari esker, aurre egin genion olatu

hari eta hasiera hartan inork uste baino hobeto aritu izan

gara; tarteka gaitza sahiestuz, tarteka etxeratzeak kudea -

tuz, baina eegunero eskolako ateak zabalik mantenduz.

Txapela kentzeko moduko lana, benetan, guztiona!

Beste behin ere, Antoniano ikastetxeko sare eder hau

osatzen dugun llankideok, familiok eta ikasleok erakutsi

dugu elkarturik mugak gainditzea posible dela. AAurre -

rantzean ere jarrai dezagun sare hori bera zaintzen, sarea

josten, harremanei eusten!

Tienes en las manos el 220º número de nuestra revista

anual. Escrita entre todos/as, y este año de nuevo ha

visto la luz impresa en papel. Así son las cosas, eel año

pasado la Covid19 nos obligó a editarla solo en formato

digital, ¡Ay ama!. Eso mismo pensábamos cuando

comenzamos a oorganizar este curso 2020-2021,

¡ay,ama!. ¿Cómo volverán nuestros/as alumnos/as?

¿Cómo las familias? ¿Cómo podremos cumplir todas las

medidas? ¿Cómo podremos ofrecer los servicios

habituales? Y, sobre todo, ¿¿Cómo nos comunicaremos

con la mascarilla puesta? ¡Ay, ama!

Sin embargo, aaparcamos las dudas y los miedos y nos

pusimos en marcha para, además de cumplir las medidas

establecidas, ddarle continuidad a nuestra filosofía y

nuestra forma de hacer. CCon la implicación de los/las

profesores/profesoras y con la confianza mostrada por

las familias, hemos conseguido surfear esta gran ola y

hemos podido trabajar mejor de lo que pensábamos;

cumpliendo los protocolos,   gestionando los

confinamientos… pero siempre mmanteniendo abiertas las

puertas del colegio. ¡Un trabajo colectivo para quitarse el

sombrero!.

Una vez más, la comunidad que formamos las familias,

los/as alumnos/as y los/as trabajadores/as hemos

demostrado que, trabajando juntos, es posible superar

todas las dificultades. Sigamos cuidando esta comunidad,

sigamos cuidando esta red que formamos entre todos,

sigamos tejiéndola y fortaleciendo sus relaciones.



Etxeko pottokoak ( gure txiki-txikiak)

I railean hasi genuen ikasturtea, gure ohiko mantalak soinean eta berria

genuen musukoa aurpegian. Eskolako ttxikiei harrera egiteko prest ginen eta

halaxe ekin genion ikasturte berriaren lehen faseari; egokitzapen faseari.  

Egokitzapen egoki bat egitea oso garrantzitsua da haurrarentzat; bbeste behin eskerrak

emateko beharrean gaude aldi horretan pazientzia osoz gelan izan genituen aaiton-

amona, zaintzaile, ama-aita eta guzti guztiei; beraien esku goxoetatik gureetarako

bidea egiten lagundu duten guztiei. Izan ere, urte beteko haurrak toki eta laguntxo

berrietara moldatzea ez baita lan makala! Gure aldetik, saiatu izan gara pprozesu hau

pixkanaka eta bakoitzaren erritmoak errespetatuz egiten, giro goxoan, atxikimendua

landuz eta orain, emaitzak ikusten ditugu: familiekin konfiantzazko hartu-emanean

aritzen gara egunero eta haurrak jjolas librean eta esperimentaziorako irrikan dira.

Izan ere, hhain da garrantzitsua jolasa! Berezkoa eta guztiz beharrezkoa da gu denontzat

jolasa, eta haurrei etengabeko ekarpenak ematen dizkie; esaterako, hhaurrek beldurra

kudeatzeko aukera izaten dute jolas ezberdinen bidez, ppentsamendua eraikitzen

laguntzen die eta, gainera, zerikusi handia dauka hhizkuntza eta komunikazioaren

garapenean edota sozializazio prozesuen hasieran. Are gehiago, jolasak munduari

zentzua ematen laguntzen du, sormenarekin lotura ikaragarria du eta baita

mugimendu fisikoarekin ere.

Jolasaren ondoan eesperimentazioa da bigarren zutabea. Esperimentatzeak onura

izugarriak ditu hezkuntzan, haurren garapen prozesuan, beti ere mmaterial

ugari eta askotarikoak manipulatzeko aukera emanez.

Horrexegatik saiatu gara aurten, neurriak neurri, ttailer

ezberdinak gauzatzen: kartoi eta arraultza kaxekin,

pilotekin, udazkeneko hostoekin, eraikuntzekin,

musika tresnekin, gelatinarekin, yogur potoekin...

Material hauek manipulatuz, beraien

gorputz guztiarekin mundua

sentitzeko eta eraldatzeko

momentuak bizi izan dituzte

gure txikiek.

Aurreko bi oinarri garrantzitsu

horiez gain, iingeleseko

jardunean ere aritzen gara.

Egunero izaten dugu SShanen

bisita eta berekin ingelesez

abesten, hitz jokoak egiten eta hitz

gutxi batzuk errepikatzen aritzen

gara. Haurrek izugarri maite dute

Shane.

Gelako txokoekin lotura gainditu

ostean, konfidantzazko

esparrua zabaltzeko

momentua izaten da.

Zalantzarik gabe, naturak

eskaintzen digun material

didaktikoa pare gabea da.

Etxean bezala sentituz, 
gurean errotu
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HAUR HEZKUNTZA
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Beti izan da abantaila gure ikastetxearen kokapena,

baina aurten Covid-aren eraginez, kontzien tea -

goak izan gara eta hondartzari zuku handia atera

diogu. 

Hondartzara gerturatu garen bakoitzean unibertso berri bat

deskubritu dute haurrek: zeruertza, itsaso barea, itsasbehera,

hondar leuna, jendea e.a. Eta hortik tiraka, makina bat gauza

landu dituzte! Bertan korrika egin, zulo zein mendiak eraiki,

olatuak harrapa ez gaitzan jolastu eta hondartzako tresnak

erabiltzen trebatu; pala, kubo eta “rastrillo”ekin galanki

esperimentatu dute!

Psikomotrizitate fina zein lodian trebatu dira: hondartza

eszenatoki ezin hobea da koordinatzeko gaitasuna garatzen

hasteko eta hareaz egindako “jarduerek” lagundu egiten diote

haurrari bere motrizitate fina sustatzen. Harearekin eraikitzen

jolastuz, palak erabiliz, harea lekualdatuz, kuboekin gazteluak

eginez, hustuz... JJarduera horiek zehaztasuna eta kontrola

eskatzen dute. Beren gorputzarekin esperimentatzen ere ikasten

dute, hondarretan mugitzea batzuetan ez baita erraza izaten;

eseri, jaiki, korrika egin… Eremua menderatzean, berriz, haurrak

gozatu ere egiten du, hondartzan zapaltzen duen lurzoru mota

nola aldatzen den egiaztatzen duen bitartean.

Zentzumenak landu dituzte: harea jolas sentsorial bat da,

eskuekin ukitzean hatzetatik irrist egiten digu hare lehorrak

eta mila aukera desberdin ematen dizkigu eraikuntzak

sortzeko, gazteluak, zubiak eta zuloak egiteko… 

Jolas sinbolikoan murgildu dira “arkitekto txikiak bihurtuz”:

haurrak harean jolastean etxeak, gazteluak, mendiak,

laberintoak eta hiri osoak sortzen dituzte. SSormen amaiezin

horretan egin dituzte: maskorrez edo algaz betetako ibilbideak,

makiltxoak auto eta kamioiak direla irudikatu, hare-muinoak

plaza bihurtu,...  

Sozializazioa bultzatzeko eta harremanak egiteko tokia izan

da: hondartzan, normalki, beste ume batzuekin elkartzen dira.

Elkarrekin jolasteak, esperientziak partekatzeko eta laagunak

egiteko aukera ezin hobea.

Matematika ere landu dute, oharkabean:bildutako maskorrak

kontatuz, harri-maskor seriazioak eginaz, kuboak urez/hondarrez

betetzean kontzeptuak landuz (bete, hustu, pixkat, asko…)

eta guzti-guztia gozatzen ikasiz! 

“Hondartza, laborategirik onena”
“Hondartzara gerturatu garen aldi bakoitzean 
unibertso berri bat deskubritu dute haurrek”
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“Berdura-plaza” 

Merkatu Plaza, Antoniano ikastetxea bezalaxe, herriaren

bihotzean kokatua dago eta ikasle eta irakasleok

“omenalditxo” bat egin nahi izan diegu bertan izaten

diren baserritar eta saltzaileei, belaunaldi berriek zer ikasi ugari

badutelako beraiengandik: bertako produktuak ezagutzen,

garaian-garaikoa erosten, ohitura osasuntsuak izaten eta

elkarren arteko harremanak zaintzen.

Haur Hezkuntzako irakasleek iiraganetik datozen ohitura hauei

eutsi eta haurren artean zabaltzea garrantzitsua dela erabakita,

aurtengo “proiektu izarreko” gai bezala hartu eta buru-belarri

aritu dira. Prestakuntza lanetan, urtero, gurasoen laguntza

izan ohi dugu; tamalez, aurtengoan, segurtasun neurriak zirela

medio, ez da hala egiterik izan. IIkastetxeko irakasle guztion

parte-hartzeaz baliatu gara eta beste behin ere, denon artean

lortu dugu. 

izan da HHko aurtengo gure “proiektu izarra”. 

“Berdura-plaza” Antoniano Ikastetxean!
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“Berdura-plaza” Antoniano Ikastetxean!

Bigarren hiruhilekoa estreinatzeko modu bikaina izan zen! Haur

Hezkuntzako aldeak soineko berri bat zuen: aza, sagar, porru,

bakailu, arrautza, lore, gazta eta ogiz beterikoa; gelak salmenta-

postu bihurtuak: Itziar arrandegia (sardina freskueee!), Jesusa

frutategia (baserritik ekarri berriaaaa!, Xelina urdaitegia, Kukulu

harategia (txuleta ederraaaak!) eta Pagoa loradenda, gurean

ziren, hura sorpresa! Haur Hezkuntzako ikasle eta irakasleek

motibazioz beterik, proiektu zoragarri honi hasiera mundiala

eman zioten eta garapena ere oso aberatsa izan zen. JJolasa

eta esperimentazioaren bidez haurrek ikasi dute: “Berdura plazara”

nola iritsi daitezkeen, bertako jakiak ezagutzen eta gure

baserritar eta saltzaileen antzera aritzen. Haiek bezala, gure

txikiek ere herria maitatzen ikasi dute!



Elkarren arteko harreman positiboek ikastetxeko bizikidetza eta
giro ona dakartzate, eta horrek eragin zuzen-zuzena du gure
ikasleen ongizate eta ikaskuntza prozesuan.

Benetan sinesten dugu BBitartekaritzaedo NNegoziazioan

eta, hainbeste denbora eta ahaleginen ostean, proiektua

aurrera doala ikusteak poz-pozik jartzen gaitu.

Curriculumak esaten duen bezala, eelkarrekin bizitzen

ikasi behar dugu. Eginkizun erraza dirudi, baina ez da

hain sinplea. Tarteka, eguneroko harremanetan, izaten

dira gaizki ulertuak, komunikazio eza, mesfidantza…

Momentu batean hori guztia lehertu egiten da eta lagunen

arteko istilu eta gatazkak sortzen dira. “Sumendi” horri

era positiboan erantzuten saiatuko gara: llasaitasuna,

denbora, distantzia, objetibotasuna eta entzute aktiboa

eskainiz. Baina, nola lortu hori? Horixe da gakoa, eta

horretan ari gara trebatzen gure ikasleak, ggatazkak modu

baikorrean  kudeatzeko estrategiak landuz.

Txiki-txikitatik, Haur Hezkuntzan hasita, asko lantzen ditugu

emozioak, sentimenduak, entzute aktiboa eta enpatia.

Hain zuzen ere, urteak daramatzagu “Adimen

emozionalaren” eta “Gatazken kudeaketaren” inguruko

aditu onenekin formazio saioak jasotzen (Roberto

Aguado, Carma Timoneda, Maite Garaigordobil, edota

Gu Geu proiektua eta Tolosako Herrikide ikastetxearen

lankidetza).

Formazio urte horiek beren fruitua ematen ari dira: martxan

jarri genuen lehena ttutoretzen planifikazioa izan zen,

dinamika eta jolas kooperatiboen bidez; jarraian, eemozio

eta sentimenduen lanketa etorri zen; eta geroago,

adostokietan gatazka txikiak konpontzen ikasi genuen.

Urrats hauetako bakoitzak tutore eta orientatzaileen

konstantzia du atzetik, eta hortik datoz emaitzak. 

Oraingoan, oso pozik gaude, aurten bbitartekarien figurak

martxan jartzea lortu dugulako. Iaz hasi ginen LH5 eta

LH6ko iikasle laguntzaileak bitartekari lanetantrebatzen,

baina iritsi zen pandemia eta ikasitakoa praktikara

eramateko aukerarik ez zuten izan ikasleek. Aurten, berriz

ere indartsu ekin diogu ikasleak trebatzeari, eta esan

dezakegu lortu dugula ikasle

bitartekariak presente egotea, bai

jolas orduetan eta baita jangela

garaiko tartetan ere. 

Baina, zertan datza bitartekaritza
edo negoziaketa?

Ist i luak sortzen di renean,

gehienetan ,  adostokietan

konpontzen dira, baina zenbait

kasutan, gatazkan sartuta dauden

ikasleek laguntza behar izaten

dute.  Horretarako daude ikasle

bitartekariak; objektibotasunetik

arazoa konpontzen laguntzeko

eta, batez ere, bbaten eskubideak

eta bestearenak errespetatzen

laguntzeko. Ariketa honek

heldutasuna eskatzen duenez,

LH4tik aurrerako ikasleek eskatu dezakete bitartekarien

laguntza. 

Gela bat prestatu dugu bitartekaritza saioak aurrera

eramateko eta bertan, ondo ikasitako urrats batzuk jarraituz,

bi alderdien sentimenduak eta beharrak entzun eta kontuan
hartuz, adostasun batera iristea da helburua.
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Bitartekaritza

BITARTEKARITZAN
sinesten dugulako



Z ein toki betetzen du arteak gure eguneroko bizitzan?

Nola prestatzen gaitu hezkuntzak irudiaren inguruan

antolatutako gizartean bizitzeko?

Aurtengo ikasturtean, gure ikastetxeak berritasun garran-

tzitsu baten alde egin du LH 6ko kurrikulumean. Berri -

kuntza garrantzitsua bezain beharrezkoa. Izan ere, azken

urteotan hezkuntza sistemak jasan dituen aldaketen tes-

tuinguruan, AArte Hezkuntzak erronka garrantzitsua suposa-

tzen du. Gaur egungo gizarte globalizatu honetan, gizakiok

ikaragarria den garapen bisuala pairatzen ari gara; hori dela

eta, aldaketa kulturalen aurrean, Arte Hezkuntzak aldake-

tak ere eskatzen ditu. 

Ildo honetan, gure ikastetxean hausnarketa sakona egitea

beharrezkoa izan da. HHori horrela, erronka kultural eta

pedagogiko berriei erantzutera ausartu gara.

Proiektu esperimental gisa identifikatu dira pintura eta gaur

egungo Pop Kultura, eskultura, munduko dantzak eta gor-

putz espresioa, musika konposizioa eta zinemako tailer eta

laborategiak, bikoizketa eta Foley efektuan bitartez, batzuk

aipatzearren. JJokoaren edota esperientziaren metodologia

jarraituz, gaur egungo ideia estetikoez jabetuz, hauei buruz

hausnartuz eta proposamen artistikoak sortuz eman diogu

amaiera ikasturteari.

Bi ikasgaietako irakasleak elkartu gara, eta iirakasle bakoi-

tzak hizkuntza batean egin diegu: batek euskaraz eta bes-

teak ingelesez. Hizkuntza trataera honek segituan izan

zuen ikasleen onespena eta komunikatzeko tresna erabil-

tzen dira bi hizkuntzak ikasgelan, irakasle bakoitzari dago-

kiona. Elebiduna den ikasgai honetan komunikazioa da

lehenesten dena, artearen helburu den bezala. Baliabideak

hizkuntza desberdinetan ematen zaizkie eta, ikasleek egin

dituzten ekoizpenei begira, ggai izan dira edukiak hizkuntza

desberdinetan bateratu eta aplikatzeko.

Horrez gainera, hainbat herrialdetako artera hurbiltzeko

zein disziplinetarako, oinarrizkoa izaten ari da ingelesa, adi-

bidez hitz teknikoei begira; eta elebidun ikasgaiak hortan

laguntzen du.

Ikastetxetik egin dugun proposamena erakargarria zelako-

an geunden, baina gguretzat benetan ikusgarriena ikasleen

feedback-a izan da. Askeak sentitu dira emozioak, sentsa-

zioak, ideia eta esperientziak kontatu eta euren lanak ekoiz-

teko. Lehenengo proiektuaren emaitzak ikusita, bagene-

kien asmatu egin genuela. Bagenekien hazia leku eta

momentu egokian erein eta loratuz gero, fruituak iritsiko

zirela, eta halaxe izan da.

Benetan pozgarria izan da ikasleek norberak egindako

artelan eta eekoizpenetan konfiantza irabazi dutela ikustea,

lanean emandako denboraz gozatu egin dutelako, eta

horrek guztiak, norberaren eta talde osoaren hazkunde per-

tsonalari egin dion ekarpena sekulakoa izan delako.

Bejondeizuela!

Art-Hezkuntzako irakasleak.
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“Art”.Hezkuntza

"Artearen helburua gure arimen errutinari
hautsa kentzea da." – Pablo Picasso.



Begietara Begira
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IKUSMENAK DUEN 

GARRANTZIAZ JABETUTA, 

LUPA ESKUAN HARTU ETA 

BEGIETARA BEGIRA IPINIKO

GARA ORAINGOAN.

Optometristaren bisita izan dugu eskolan eta

horri buruz arituko gara artikulu honetan.

Jakina da ikasketa garaian ikusmenak duen

garrantzia zenbatekoa den, eta irakasleok ika-

si dugu hainbat iturritatik, “ikusmena ondo

ikusteaz gain, identifikatzeko, interpreta-

tzeko eta ulertzeko trebetasun multzoa

ere badela”. Hori dela eta, ikusmen desego-

kiak errendimendu akademiko baxua ekar le-

zake eta, epe motzera edo luzera, eskola-po-

rrota ere bai.

Ikusmen-arazoen detekzioa eta diag-

nostiko goiztiarra egitean datza gakoa eta

horretarako ikusmena behatzea komeni iza-

ten da. Behaketa horren bidez, ikusmenaren

trebetasunik garrantzitsuenak aztertzen dira:

haurraren begien mugimenduen kontrola,

ikusmenaren zolitasuna edo agudezia, en-

fokatzeko trebezia, begien koordinazioa

eta, batez ere, ikusitakoaren pertzepzio-gai-

tasuna. Atal hauek guztiak aztertuz eta eba-

luatuz jakin dezakegu haurraren gaitasun go-

rena lortzen laguntzen ari  diren, edota traba

bat izaten ari ote den.

Hau guztia garaiz antzematea zein garrantzi-

tsua den jakinik, urtero optometristaren bisi-

ta izaten dugu. Irakasleok formazio txiki bat

jasotzen dugu eta Haur Hezkuntzako 5 ur-

teko ikasleei frogak pasatzen dizkie ikas-

tetxean bertan. Jarraian, aztertutakoen emai-

tzak ekartzen dizkigu, familiekin parteka di-

tzagun.

Gure ikasle eta familientzat onena nahi
dugulako!
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Erasmus +

Pandemia garaian ere,
Erasmus +

G ure Ikastetxean eeleaniztasuna

eta nazioartekotasuna susta-

tzeko proiektu ezberdinak lan-

tzen dira eta horien artean kuttune-

na Erasmus+ egitasmoa dugu; izan

ere, proiektu honek EEuropako Komi-

sioaren oniritzia jasoa du. Egitasmo

hau ez da oraingoa, 2017-18 ikas-

turtetik ari dira DBH4ko ikasleak,

Holandako Leiden herriko Visser’ t

Hooft Lyceum eskolarekin elkarla-

nean. Proiektu honen bidez, ikasleak

Europako ondare kul tura laren

garrantziari buruzko hausnarketa

egiteaz gain, eeuren konpetentzia lin-

guistikoak zein komunikatiboak, sen-

dotzen ari dira. 

Une honetan, bi egitasmo ari gara

burutzen:

1.- ““Bat Bi Three: Researching Euro-

pean Linguistic Heritage: Basque

and Dutch Bilingualism” izeneko egi-

tasmoak Europako bi errealitate ele-

bidun ezberdin ikertzea du helburu,

b ien arteko ezaugarr i  komunak

aztertuz eta ezberdintasunetatik ere

ikasiz. 

2.- II.S.M.∞.Z.: “The Sea as Source of

Social, Economic and Cultural Heri-

tage in Holland and the Basque

Country" izeneko egitasmoak “itsa-

soa” ardatz hartuta, bi helburu ditu.

Batetik; oondare komun hau ikuspun-

tu giza-ekonomikotik behatzea; eta

bestetik,  aurrerantzean ere ondare

natural gisa biziraun dezan laguntze-

ko moduetan eragitea.

Amets bateratu honetan ikasleek

aurrez aurre elkar ezagutzeko auke-

ra izan ohi dute, beraien kideen

herrialdera bidaiatu eta han bertan

ikerketa elkarrekin lantzeko. Baina

aurtengoan, mundu osoan zehar

zabaldua dagoen pandemia honek,

bidaiatzeko aukerak galerazi ditu.

Halere, mmuga guztien gainetik eta

teknologia lagun, proiektuarekin

aurrera egiten ari gara, bai horixe!

Gabonak aurretik hasi ginen aurten-

go proiektuekin eta birtualki Visser ‘t

Hooft Lyceum eskolakoekin harre-

manetan jarri ginen elkar ezagutze-

ko. IIkasleek zirrara handiz bizi zituz-

ten lehenengo une hauek eta kidee-

kin lanean hasi ziren berehala mmoti-

bazioz beterik. Aurten ere Erasmus+
abentura martxan izan da!

+
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A ze saltsera pila azokan Arkitektura lantzen

Bat eginik!!! Berdura freskueeeee

2 aza ta 4 porrukin..

Artillero dale fuego

1,2,3...Ikasturtea argazkitan
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Ikasturtea argazkitan

Denok batera Ea,ea, zer dago hor English class

Erromatarrak, galiarrak Esperimentatzen Eszenatoki apartean ikasten



Ikasturtea argazkitan

14

Etxean bezala nago, bai jauna!!! Guk euskaraz, eta zuk Guk euskaraz!!!

Hala bazan eta ez bazan.. Hau da festa hau!!! Heyyyy brother!!!
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Ikusi makusi Kar kar karTxori-malo
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Ikasturtea argazkitan

kolore, kolore.. Ku-ku!!! Lagunak

Liburuen magia Ni aurrena!!! Nik esango nola den, lasai



Ikasturtea argazkitan
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Servicio 24h.
apertura de puertas

ateak irekitzea

tel: 943 13 27 02
móvil: 650 89 74 97

sarraila denda
cerrajería

afilado amaestramientos cilindros
duplicado de llaves y mandos
zorrozketak giltza orokortuak 
zilindroak giltzen eta aginteen
kopiak

olatarreta kalea, 1, bajo 20800
Zarautz Gipuzkoa

Nire Nia eraikitzen Nor da nor orain egiten ez badugu... Noiz

Tan ta ta chan!!! The show Tsss txintxo denok, gurasoak bestela..
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Ikasturtea argazkitan

DBH2ko ikaleak Zientzia azokan saria jasotzen

Aurtengo Salbatore Mitxelenako gure saridunak. Zorionak!!!



Sarasua
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S arasuak, gure Sarasuak, erretiroa hartuko du ikasturte amaie-

ran. Abizenak adierazten duen bezala, Orioko semea. 44 urte!!!!

gure eskolan, ia bizitza osoa. Ilea zuriak “Clooney”ren tankera

eman dio, baina Sarasuak ez du gogoko azaletan agertzea. Bera beste-

lakoa da: irribarre bihurria, umore fina, diskretua, hizkera gozoa eta, ba-

tez ere, bihotz erraldoia duen gizona. Arrasto sakona utziko du eskolan

eta herrian, belaunaldi ugariren irakasle izan da, eta ziur gaude ikasle

horiek guztiek irribarre gozo batekin gogoratuko dutela. Eta bere lanki-

deok ere bai. Hemen gure omenaldi ttipia.

Sarasua, beti Sarasua, zergatik uste duzu beti abizenez aipatzen dizugula?

Egia esan, ez dakit. Lanean hasi nintzen garai hartan ikasleen

abizenak erabiltzen genituen; irakasleoi, aldiz, izenez ezagutzen

gintuzten. Baina nire kasuan, ez dakit zergatik, mundu guztiak

Sarasua deitzen zidan eta horrela gelditu zen. Ziur aski, egungo

ikasleek ez dakite Jose Igancio dela nire lehen izena.

44 urte eman dituzu gure ikastetxean; erraz esaten da. Gogoratzen al

duzu nolakoa izan zen zure lehen urtea?

Gogoratuko ez dut, ba!. 19 urte baino ez nituen, ikasketak bukatu

berria. Hasiera beti oroituko dut; ikastetxetik deitu eta hasi bezain

pronto, inongo esperientziarik izan gabe, lehen eginbeharra:

gurasoekin bilera orokorra!!!! 14 urteko ikasleen gurasoak, eta

nik 19!!! Eta garai hartan bakoitza bere kabuz moldatzen zen.

Beraz, pentsa, guraso guztien horien aurrean hitz egin behar izan

nuen inongo ideiarik eduki gabe!!!!

Atzera begiratzen duzu eta…

Egia esan, ez nuen pentsatzen irakaskuntza izango zenik nire

ogibidea; enpresa batean lan egingo nukeelakoan nenbilen garai

hartan. Baina ez naiz damutzen, lan honek gauza asko ematen

dizkizu, batez ere harreman pertsonalen arloan. Gazteekin

kontaktua izateak zu ere gazte mantentzen laguntzen du (kar-

kar). Arlo pertsonalean, ezbairik gabe, irakaskuntza oso lan

aberasgarria da.

Urte guzti hauetan, asko aldatu al da eskola?

Izugarri, eta onerako esango nuke nik. Urte asko daramatzagun

irakasleoi kostatzen zaigu garai berrietara moldatzea, baina

ahaleginak merezi du, ez dut zalantzarik. Gizarte berriak

metodologia berriak eskatzen ditu. Nire ustetan, ikasleak ez dira

horrenbeste aldatu, baina bai, eta onerako, haiekin daukagun

harremana eta gertutasuna. Zentzu horretan aurrera pauso

ikaragarria egin dugu hezkuntza munduan.

Amaitzeko, nola ikusten duzu zure erretiroa? Planik ba al daukazu?

Begira, alde batetik ziur nago faltan botako dudala lankideekin

ditudan harremanak, eguneroko elkarrizketak… baita ikasleek

ematen dituzten momentu onak ere. Baina ez dut uste aspertuko

naizenik. Denbora gehiago izango dut, eta nire afizioak

praktikatzeko ordu gehiago izango ditut: arrantza, baratza,

mendia, bizikleta… hori da nire unibertso txikia.

Gure aldetik, gure desiorik onenak Sarasua handiarentzat; jakin

ezazu hutsune handia sumatuko dugula, eta zu gogoratzean

irribarre gozoa eta alaia sortuko dela gure aurpegian. 

Eskerrik asko, Sarasua!!!!

SARASUAK: “Irakaskuntza oso lan aberasgarria da”



IZASKUN NAVASCUES

Kaixo denoi; egun 32 urte ditut eta Donostiako enpresa batean egiten dut lan; ADE

ikasi nuen eta, zorionez, nire arloan lan egiteko aukera aurkitu nuen. Beraz, ezin dut

kexatu.

Eskolako oroitzapena? Benetan izugarri ona; zer ondo pasa nuen!!! Zenbat lagun, zen-

bat bizipen… gaur egun garai hori gogoratzen dudanean, irribarre bat ateratzen zait:

taldekideak, irakasleak…  eskolan zegoen giroa eta ematen ziguten tratua oso atsegi-

nak izan ziren. Zaila suertatzen zait zerbait txarra gogoratzea, benetan. Bere momen-

tuan agian ez ginen konturatzen, baina begirada atzera botatzen badut garai hartan

zoriontsua nintzela esango nuke. Eta kaletik Antonianon izandako irakasleren bat ikus-

ten dudanean, beti irribar batez agurtzen nau, eta ni ere saiatzen naiz, irribarrearen

bitartez, eman ziguten tratua eskertzen. Ondo izan.

Ikasle ohiak, gure ikasleak
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OSCAR (eta Eneko) M ATEOS

42 urte, eta nire bizitza oso lotuta egon da (eta dago) Antoniano Ikastetxearekin. OHO

(EGB) bertan ikasi nuen; garai hartan mutilak baino ez ginen eskolan. Imajina ezazue

30 mutil gela bakoitzean. Guk izugarri ondo pasatzen genuen, ez dakit irakasleek gauza

bera esango duten (jaja). Gero REM egin nuen; lehen aldiz neskekin nahastu ginen,

hormonak bor-bor zebiltzan eta oso urte politak izan ziren, nik behintzat horrela gogora-

tzen ditut. Aurrerago Informatikako goi-mailako ziklo bat egin nuen. Gaur egun beste

arlo batean egiten dut lana, baina ia 20 urtera arte egunero etortzen nintzen eskola

honetara.

Antonianorekin lotura jarraitu egiten du, orain guraso moduan;  nire semea Eneko LH3n

dagoelako; poz-pozik etortzen da eskolara, egunero bere abenturak kontatzen dizkigu,

beti irribarrea aurpegian eta horrek gu ere poztu egiten gaitu. Espero dut nire irakasleak

izan ziren batzuk Enekori klase ematera iristea, baina eskatuko diet egia osoa ez konta-

tzeko nire semeari (jaja); izan ere, nik oso-oso zintzo nintzela kontatzen diot!!!!! Aupa

Antoniano!!!!

HARKAITZ TABOADA

Iepa!!. Aurtengo urtarrilan 18 urte bete

ditut, eta bigarren Batxilergoa amaitzen

ari naiz Oteitza Lizeoan. Ikasturte gogo-

rra: erritmo azkarra, materia pilo bat, glo-

balak, Selektibitatea… Halere,  txukun

moldatzen ari naiz. Ingeneritza mekanikoa

ikasi nahiko nuke, eta bide onean nabile-

kaoan nago. Ea halaxe den!!!

Antonianoko oroitzapenak oraindik oso

fresko dauzkat; gainera, nire anaia orain-

dik han dago, eta erreferentziak oso ger-

tu dauzkat.; Batxilergoan gustura ibili naiz;

baina Antonianon, talde txikiagoak gine-

nez, dena “familiarragoa” zen. Bestalde,

oraindik “inkonszienteagoak” ginen: haur-

tzaroaren bizitasuna, nerabetasunaren

gorabeherak… nik oso oroitzapen atse-

gina daukat, ez dut esaten ondo gelditze-

arren. Oso talde polita genuen eta, nahiz

eta gure artean ezberdinak izan, oso ongi

moldatzen ginen denon artean.

Gogoan oso fresko daukat DBH4ko

urtea; Holandarrekin elkartrukea mundia-

la izan zen, gero Port-Aventura… uste

dut aurtengo ikasturtekoek ez dute

horrelako zorterik izan. Lastima, oso

esperientzia politak izan zirelako. Hemen-

dik Antonianoko jendeari nire agurrik

beroena. Ikusi arte!!!!!!!

Gurasoentzat seme-alabak beti umeak iza-

ten dira, ez du inporta “ume” horien adina.

Guri antzeko zerbait gertatzen zaigu gure

ikasleekin. Agian gaur egun gurasoak dira

iada, edo lanean aspaldik hasi ziren, edo

Unibertsitatean sartzeko zorian daude…

gure ikasleak izan ziren eta “gure” hori ez

diegu kendu nahi. Antoniano Ikastetxean

ikasle izan genituen hiru pertsonekin hitz

egin nahi izan dugu, adin ezberdinetakoak,

haien berri izateko eta eskolaz duten oroi-

tzapena gurekin partekatzeko.

Hirurok bi galderei erantzun dizkigute: zer-

tan zabiltzate gaur egun? eta, nola gogora-

tzen duzu Antonianoko garaia?
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Errelebo aldaketa

ZUZENDARITZA TALDEARI ELKARRIZKETA

Nola bizi izan dezue azken 4 urte hauetako esperientzia?

Esperientzia bere osotasunean hartuta oso aberasgarria izan da.

Hasieran kokatzen izaten dira lanak, dena da ikastea, baina

dabilen harriari ez omen zaio goroldiorik itsasten, eta horretan

saiatu gara. Idatzitako lerro estrategikoak aurrera ateratzeko

ahaleginean aritu gara 4 urtez.  Lau urte... denbora luzea ematen

du, baina aitaren batean pasa dira. Lau urte elkar-lanean,

eskolaren gidaritzan, lau urte ideiez beteriko motxila hori

pixkanaka hustutzen eta amets berriez betetzen.

Zein alderdi azpimarratzen dituzue?

Zerbait azpimarratu beharko bagenu, beste ikuspegi batetik

begiratzen ikasteko hartzen den gaitasuna litzateke, komunitate

osoaren ahotsa entzuteko aukera, alegia (ikasleena, irakasleena,

familiena…), eta horrek ikastetxearen begirada zabalagoa izaten

laguntzen du; bi pauso atzera egin eta “argazkia” bere

osotasunean ikusteko modua eskaintzen du. Horretarako,

ezinbestekoa izan da, zuzendaritzan izan dugun lidergo

partekatuaren ikuspegia; dena denon artean aztertzearena.

Nolako bilakaera antzeman duzue ikastetxean? 

Aurreko zuzendaritzak zeraman bideari jarraitzea izan da gure

lana; halere, denok dakigu bizirik dagoen arlo bat dela hezkuntza.

Ildo horretan, etengabeko prestakuntzan aritu gara. Hezkuntza

berrikuntzetan adi ibili gara 4 urte hauetan, ikerketan eta

formakuntzan etengabe, gure ikasle eta familiei merezi duten

hezkuntza eskaintzeko asmoz; akatsetatik ikasiz eta erronka

berriei aurre egiteko prest beti.

Duela lau urte diseinatutako plan estrategikoan genituen

helburuak ein handi batean burutu ditugula esan dezakegu:

erronka pedagogikoak, elkarbizitza sustatzeko lerroak, espazioen

antolaketa eta berrikuntzak, besteak beste. Azpimarratzen hasita,

bi arlotan eragin dugula esan genezake: adimen emozionalean

batetik, eta teknologia mailan bestetik. Bi gai hauen lanketa

egiten lehendik hasiak ginen, baina iaztik hona azpimarra berezia

egin dugu bi horietan eta horrek lagundu digu Covid egoera

hobeto kudeatzen. 

Pandemiak egun batetik bestera eskola itxi eta etxean geratzera

behartu gintuen eta berehalakoan, etapa guztietan, familien

ondoan egoten saiatu ginen teknologiaz baliatuz: deien bitartez

tutoreen gertutasuna adieraziz, meet saioen bidez hiruhilekoari

jarraipena emanaz, eta, batez ere, familia bakoitzaren ondoan

egonaz. Hasi Haur Hezkuntzatik eta DBHraino ikasle eta familiei

akonpainamendua egin genien eta esfortzu itzela suposatu zuen

horrek. Egia da, egindako lanak emaitza oso politak izan zituela

eta alde horretatik, esker oneko mezu ugari jaso genituela.

2020/21 ikasturte berrira begira, berriz, hartu behar izan ditugun

neurriak zorrotzak izan dira eta saiatu gara modu xamurrean

gertutasunetik, 

“bbihotzez” 
lan egiten 
dugulako
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aritzen. Denekin asmatzea zaila dela badakigu baina haurrak oso

ongi aritu dira, neurriak betetzeko prest eta kolaboratzeko gogoz

egon dira eta horretan, irakasleek eragin handia izan dutela garbi

daukagu.

Taldean aritu zarete egunerokoan, zer adierazi nahiko zenukete honen

inguruan?

Talde lanean ederki moldatu gara, hasieratik jakin ditugu

bakoitzaren ahultasunak eta indarguneak zein diren, eta elkarren

arteko aberaste bat izan da hori. TALDE hitza gure kasuan

eguneroko errealitate bat izan da: horrela ulertzen dugu guk

lidergo partekatuaren filosofia. Gutako bakoitzaren trebeziei

etekina ateratzen jakin dugula esango genuke. Barre-algarak

bezala negarrak ere elkarrekin egin ditugu eta, iritzi ezberdinak

mahai gainean jarriz eta eztabaidan, BAT eginda aritu izan gara

une oro, elkarrengandik ikasiz eta elkarri lagunduz, puzle baten

fitxen antzera.

Momentu berezirik aipatzekotan, zeintzuk lirateke? 

Ez gara oso originalak izango, baina Covid-19ak etxera eraman

ginduenekoa emozionalki oso gogorra izan zen. Pandemiagatik

20/21 ikasturteko kontingentzia plana prestatzea ere ez zen

xamurra izan: aginduak berandu iritsi ziren eta ezjakintasunean

aritzea ez zen erraza izan. Baina horiek une gaziak izan ziren. Urte

hauek izan dute gozotik ere eta horiek, irakasle taldearengandik

jasotako babesa eta familiek emandako animoetan laburtuko

genituzke. Une gogorretan irakasle taldea bat eginda aritu da eta

hori izugarria da. Zailtasunak-zailtasun aurreikusitako proiektu

gehienak aurrera atera dira eta zenbaitetan nekea begibistakoa

izan bada ere, ilusioz aritu dira. Hori, edozein zuzendaritza

talderentzako hauspoa da, bai horixe! Horrek langile talde

osoaren alde asko esaten du; lankide konprometituak ditugu eta

hori, edozein zuzendaritza talderen euskarririk garrantzitsuena da;

harro egoteko moduan gara!

Zerbait gehitu nahi zenukete? 

Lehenik eta behin, gurekin batera egunero jo eta ke lanean aritu

diren eskolako langile guzti-guztiak baloratu nahiko genituzke

(gerentea, idazkariak, jangelako taldea, garbitzaileak, mantenuko

lankideak eta nola ez, irakasle talde osoa). Egunero, guztion lan

eta inplikazioari esker, gure jardunik onena eskaintzen baitiegu

familiei; gertutasunetik, “bihotzez” lan egiten saiatzen garelako.

Bestalde, noski, FAMILIA  guztiak ere eskertu nahi ditugu, gugan

egunero jartzen duten konfiantzagatik eta bereziki, Guraso

Elkartea eskertu nahi dugu gurekin batera 4 urteko ibilbidean

emandako laguntzagatik.

ZUZENDARI BERRIAREN AGURRA

Antonianok bataiatu ninduen duela urte batzuk ira-
kaskuntza munduan. Jaioberri bati egiten zaion
harrera berbera sentitu nuen  berehala.  Goxo hartu
ninduten. Hasiera hasieratik ingurukoek lagundu
zidaten nire hazkuntzan,bakoitzak bere aletxoa eskai-
niz. Pixkanaka jaioberri sentitzetik nerabe sentitzera
lagundu zidaten eta urte hauetan jasotako esperien-
tziak heldutasunera eraman naute.

Eskerrak eman klaustroko kideei nigan jarri duten
konfiantzagatik. Beraien babesa sentitzeak indarrak
ematen dizkit erronka berri honi adorez, eta gogoz
aurre egiteko. Eskerrak, baita ere, orain arte zuzen-
dari izan den Ainhoari eta bere taldekideei, bidea
zein den erakusteagatik.

Eta amaitzeko, eskerrak eman Antonianoko komuni-
tatea osatzen dugun guztioi, direnei eta izan zirenei,
familia eder baten parte sentitzeko aukera zabaltzea-
gatik. Izan gaitezen bidelagun, hazi gaitezen elkarre-
kin, ilusioz eta emozioz.

Gora Antoniano!!!

PEIO PIKABEA
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covid-aren urtea

Covid-aren URTEACovid-aren URTEA
Duela urtebete, garai honetan denok etxean geunden; pan-

demiaren olatua etorri zen, eta egun batetik bestera dena

hankaz gora jarri zuen. Denbora gutxi izan genuen pentsa-

tzeko nola surfeatu horrelako olatu erraldoi bat; hala ere,

uste dugu gure eskolan denok egin genuela ahalegin berezi

bat gure iikasleei horrelako egoera latz batean ikastetxea

gertu sentiarazteko.

Ziur aski dena ez zen perfektua izan, baina egoera aldrebe-

satu honek erakutsi zigun Antoniano Ikastetxeak azken urte-

otan egindako bidearen norabidea ez zela okerra. Alde bate-

tik, IKT alorrean egindako lana oso baliogarria izan zen; horri

esker gure ikasleek klaseak etxetik jasotzeko aukera izan

zuten. EEgoerak etorkizuna gerturatzeko aukera eman zigun,

eta gogoz heldu genion. Bestalde, etapa guztietako irakasle-

en ahalegina goraipatu nahi dugu, eta eskertu nahi diegu

erakutsitako inplikazioa eta konpromisoa. Eta nola ez, eeske-

rrak eman nahi dizkizuegu familioi eta ikasleoi; zuen lagun-

tzarik gabe ezinezkoa izango zen ikasturte amaiera aurrera

eramatea.

Zorionez, ikasturte honetan ikasleak ikastetxera itzuli dira;

baina pandemiak ere hor jarraitzen du: maskarak, hidrogela,

desinfekzioak, distantziak, konfinamenduak… Ez da ikastur-

te erraza izan, baina iiazko esperientziak asko lagundu digu

aurtengo zailtasunei aurre egiteko. Bada, etxean gelditu

behar izan duten ikasleek klaseak jarraitzeko aukera izan

dute, azterketak egiteko epeak zabaldu dira, familiekin kon-

taktoa inoiz baino estuago izan da… alegia, ssaiatu gara

familiek eta ikasleek eskola gertu senti dezaten. Harrotasu-

nez (ez harrokeriaz) esan dezakegu ikastetxea prest dagoela

egoera honetara behar bezala moldatzeko.

Halabaina, arestian aipatu dugun bezala, ikasturtea aurrera

eramatea ezinezkoa izango zen familien eta ikasleen lagun-

tzarik gabe. BBihotzez “eskerrik asko” handi bat bidali nahi

dizuegu. Eta hemen aipamen berezia egin nahi dizuegu gure

ikasleei, izugarrizko ppazientzia izan duzuelako, aasko lagundu

diguzuelako eta zintzo eta jator jokatu duzuelako. Jakin

behar duzue guretzat oso garrantzitsua izan dela berriro

eskolan edukitzea; izan ere, iikaslerik gabeko ikastetxe bat

eremu tristea bihurtzen da, futboleko estadio bat hutsik

dagoenean bezala. Eta espero dugu hurrengo ikasturtean

berriro gelan taldetan egotea,  jolasorduan askatasunez

jolastu ahal izatea, eta litekeena bada, bberriro zuen irribarre-

ak ikusi ahal izatea. Horixe baita gure lanaren helburu nagu-

sia: Antonianoko ikasleak gustura sentitzea eta zoriontsuak

izatea. Mila esker, neska-mutilak!!!!

ANTONIANOKO LANGILEAK



Gurasoen txokoa

23

A
urtengoan ere, eta iada bigarrenez, kkoronabirusak

eskolako bizitza erabat baldintzatu du. Hau honela,

GEko partaideek ezin izan dugu nahi adina parte har-

tu, ohiko ikasturte batean bezala, hainbeste janzten duten

txokolatada, hitzaldiak edo hain kuttuna dugun San Antonio-

ko ospakizunetan.

Bizi dugun egoera xelebre honen aurrean, AAntoniano ikaste-

txeak eskola bizia eta dinamikoa izaten jarraitzen du. Bertako

komunitatea eraikitzen dugun partaide guztiok, energiak

batuz, aurrera egiten dugu. Horretarako, ezinbestekoa da

komunitate osoa erakusten ari den elkarlana, gertutasuna

eta konpromisoa. Aprobetxatu nahi ditugu lerro haauek, bide

batez, azkeneko lau urte hauetan zuzendari lanak egiten aritu

den Ainhoa Mendiari eta  aldamenean izan duen taldeari

eskerrak emateko.

Eskerrik asko Ainhoa, aurreneko egunetik gurekiko azaldu
duzun gertutasun eta konpromisoagatik. GEko partaide

garen guztion ahotik, gure desiorik onenak, berreskuratuko
duzun eta hain arrotza izango ez duzun etapan.

Oraindik Ainhoaren hauspoa gainean dugularik, nola ez,  oongi

etorri bero bat eman eskolako gidaritza lanetan arituko den

Peio Pikabeari. Bere aurrekoek eraikitzen hasitako zubia

luzatu eta zabaltzeko gonbitea eginez jaso nahi dugu.

Eta oongi etorriak ematen hasi garenez, ezin ahaztu GE elika-

tzera etorri diren llau kide berriak, ilusioa eta lanerako gogoa

erakutsi duzuen honetan, mila esker eta animo!

Guraso Elkartea denok osatzen dugula gogoraraziz, gguztion

ideia, proposamen eta kezkak entzuteko prest gaituzuela

esanaz, eta pixkanaka berriro denak kalean elkar ikusiko

dugulakoan,

agurtzen zaituztegu,

Antonianoko Guraso Elkartea.

Guraso,ikasle, irakasle eta
bestelako eskolako langile guztiei,

agur...
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euskaraz 365

E
uskaraldian lehen edizioan erabilitako leloa gogoko

dugunez, gurea egin dugu; izan ere, ezin hobeki jasotzen

du Antoniano Ikastetxeko komunitatea osatzen dugun

partaide guztion xedea eta desioa: eeuskara denon hizkuntza

dela sentiaraztea. Ez du axolarik nondik natorren, edo zein den

etxean erabiltzen dudan hizkuntza. Horretarako ahalegin

guztiak egiten ditugu eskola arnas gune bihurtzeko, hau da,

euskarari arnasa emateko ingurua.

Beste arlo askotan bezala, aurtengo egoerak ez du lagundu;

beste ikasturteetan gauzatzen genituen ekintza batzuk bertan

behera utzi behar izan ditugu, edo era xumeagoan egin behar

izan dugu. Halere, ez gara geldirik izan: etapa guztietan

euskaraldiaren bigarren edizioan eta EEuskararen Egunaren

inguruan hainbat ekintzetan parte hartu dugu (bideo eta

pegatina lehiaketa, Salbatore Mitxelena literatura lehiaketan...)

, eta bigarren  hiruhilekoan HHn eta LHn  antolatutako Euskara

Asteak oso harrera ona izan du ikasleen artean. DBHko 4.

mailako ikasleek ere UEMAk antolatutako Soziolinguistikari

buruz jardunaldietan parte hartu dute, eta hurrengo ikasturtean

beste mailetara zabaltzeko proposamena jaso dugu.

Halabaina, lanik garrantzitsuena egunero egiten dugu:

euskararen eerabilera bultzatuz, hizkuntzarekiko jjarrera

positiboa eta parte hartzailea suspertuz, etengabeko

hobekuntza bilatuz… eta horretan jarraituko dugu tinko eta

sendo, gure ikasle guztiek euskara berea sentitu eta haien

bizitzaren alor guztietan erabil dezaten.

Euskararekin batera, eeuskal kultura ere zabaldu nahi dugu gure

ikasleen artean; tradizioak mantendu nahi ditugu, jakina, baina

gaur egun euskaraz sortzen ari diren eekoizpen berriak helarazi

nahi dizkiegu gure ikasleei: musika, literatura, antzerkia,

telesailak, aldizkariak, bideo-jokoak… Badakigu erronka ez

dela makala, ingelesez edo gaztelaniaz aurki dezaketen

eskaintza itzela baita, baina jakinarazi nahi diegu euskaraz ere

oso gauza politak egiten ari direla, eeuskarak egungo munduan

ere bere tokia daukala.

Hurrengo ikasturteari begira, gure lanaren nondik norakoak

prestatzen hasi gara dagoeneko. AAhozkotasuna izan daiteke

gure lanaren ardatz nagusietako bat, eta horretarako hainbat

formazio saiotan hartu dugu parte. Oso gai zabala denez, gure

asmoa da bi arlo zehatzetan zentratzea: iikasleen arteko

harremanetan eta ikasgai guztietan txertatzeko baliabideetan. 

Beraz, izenburuan jasotzen den leloa gogoratu, EEuskara 365,

horixe baita gure lanaren ipar-orratza. 

NORMALKUNTZA TALDEA

Euskaraz
365



Eskola kirola

Ez gaitu ezerk
geldituko
E

rrealitate zail honekin batera, eskola kirolarentzat ere

urte aldrebesa izan da. KKiroldegian segurtasun protoko-

lo zabal bat egin behar izan genuen. Kirol jarduerei

dagokionez, kontaktu fisikorik eskatzen ez zuten eta umeen

segurtasun distantzia une oro errespetatzen zuten jarduerak

egiten hasi ginen eta pixkanaka materiala erabiltzen hasi

ginen. Horrez gain, Foru Aldundiak egoeraren arabera neurri

desberdinak hartu ditu. Bada, hhasiera batean hamalau kideko

taldeetan antolatzen ginen. Ondoren, egoera okertu zenez, sei

pertsonako taldeak osatu genituen eta egoera larrian egon

garenean, berriz, llau kideko taldeak osatu ditugu. Guzti hone-

kin, argi dago Eskola Kirola programan gobernuak hartu

dituen neurriek eragin handi izan dutela.

Kirol jarduerak erabat kentzeak edota murrizteak ondorio kal-

tegarriak ditu. Horrek, kirola baino onura gutxiago duten ekin-

tzetara bideratzen ditu haurrak. Horregatik, EEskola Kirola inoiz

baino funtsezkoagoa dela uste dugu, haurren garapen fisiko,

mental, sozial eta emozionalerako. Covid-19ak eragindako

egoera honetan oso garrantzitsua iruditzen zaigu haurrek eta

gazteek dituzten hezkuntza, aisia eta sozializazio aukerei eus-

tea eta hori izan da guk lortu nahi izan dugun helburu nagu-

sia.

Aipatu beharra dago haurrek zein gurasoek izan duzuen jarre-

ra positiboa eta lagunkoia eskertzekoa dela, egoera honi

aurre egiteko ezinbestekoa izan baita. GGuztion artean zailtasu-

nei aurre egin diegu. Espero dugu, datorren urtean, aurten

eginiko gure lan guztiak fruituak emango dituela eta normal-

tasunera bueltatuko garela. Bien bitartean, arduratsuak, eta

batez ere, 

ZORIONTSUAK IZAN !!!
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Agurra

Agurra. A zer hitz tristea. Bukaera, amaiera, irteera.

Gure lehen bidearen bukaera, aro baten amaiera,

babesetik irteera. Baina, zer da agurra? Gure oroi-

tzapenak album batean jartzeko unea? Algarak

edalontzi batean gorde, eta ateratzen inoiz ez uzte-

ko unea? Akaso, gure azken “bihar arte!”-ak esate-

ko unea? Eta non daude kanpamentuetan egin

genituen lagun horiek? Eta eskolarako txangoan

ezagutu genuen begirale atsegin hura? Momentu

bat gelditu eta konturatzen gara zenbat aldatu

garen.

Eskolara sartu eta amesten erakutsi ziguten Haur

Hezkuntzan. Amesten jarraitu dugu Lehen Hezkun-

tzako korridoreak koloretako kartulinak itsatsiz.

Amesten iritsi ginen DBHra; hemen,  eraiki eta mol-

datzen irakatsi egin digute. Orain, amesten goaz

etorkizunerako planekin, proiektuak eta ideiak mar-

txan jarriz, egi bihurtuz. Baina mugikorrari bateria

agortzen zaion moduan, bizitzako etapak ere bukatu

egiten dira. Egia da ate bat ixten dela betiko, baina

beste mila irekitzeko aukera ematen diguzue.

Orain dela 14 urte hemen nintzen korrika, alde

batetik bestera jolasean, eta orain, berriz, ni naiz

leihotik umeak korrika entzuten dituenak. Lehen

zuek zineten gu zaintzen gintuzuenak; laster, ordea,

gu izango gara zaintzaileak! Baina tristura eta nos-

talgia utz ditzagun alde batera, eta gogora ditzagun

mementu alaiak. Azken finean, denok ditugu hamai-

ka bizipen eta oroitzapen  hamalau urtez gure biga-

rren etxea izan den honetan. 

Ikusi arte, mila esker denoi!!!!!

Ametsez amets

DBH4ko ikasleak
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