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Gizaonberatasuna
Aitor Macho

Argitalpendesberdinbatzuetan,Richard
Davidson(EstatuBatuetakoNeuropsikologian
doktoreetaneurozientziaafektiboanikerlaria)
azaltzenzenirakurritakoartikulubatzuetan.
Etahorietakobateangustatuzitzaidanesaldi
batean,bertanesatenduenanikneukere
konpartitzendudalako,baieztapenhau
luzatzenzuen:“adeitasuneansinistendut,
samurtasuneanetaonberatasunean,baina
horietanentrenatueginbehargara”.Izanere,
gizaizatearenhasieran,“burmuinosasuntsu
batenoinarrianonberatasunadago”.Egia
esan,onberatasunadaadimenarenpunturik
altuena,adimenaberezegitekogaidenaz
konturatzendenunea.
Eta,noladefinitudezakegu
“onberatasuna”?Bada,zoriontasuna
inguratzengaituztenenbizitzanazaltzen
laguntzenduenedozeinekintzada.
Batzuetan,eskuzabaltasunarekin
bateraetortzenda,pertsonabatek
bereinteresenmailamurriztea
erabakitzenduenean,horrekin
bestepertsonenmailahori
handitzealortzendenean:
gehiago,pertsonajatorren
kasuan,jarrerahaueskeronez
bueltatzendenean.
Onberatasunarenbestealdean
krudeltasuna(minemateaerabiltzea,
etekinbatlortzeko),gaiztakeria(min
ematea,nahizetaetekinikezlortu),
zitalkeria(gozamenabestebatimin

ematean),maltzurkeria(besteengaitzadesiratzea,
nahizetabertanparteezhartu)daude.
Onberatasuna,izatekosufrimenduabeharduten
sentimenduhauenguztizkontrakoada.
Onberatasunaadeitasuna,samurtasuna,
zainketa,arreta,konexioa,enpatia,errukia,
anaitasunada,horiekguztiakbesteakkontuan
hartunahidituztenjarreraetasentimenduak,bai
erabakibaiekintzapertsonaletan;azkenfinean,
besteenbeharrenaurreanerneegotea.
Adeitasunabesteakonberatasunezhartzeko
jarrerada,besteakontuanhartzeko,pertsona
izatehutsagatik.Guredesioakbetetzensaiatzea,
bainabesteenakerekontuanhartuzosojokaera
egokiadabesteekerrepikatzeko,guberaien
ekintzenhelmugaizateko.Besteekinonbera
izatea,norbereburuarekinizateada,izannahi
genukeengizakiarekin.Zoriontasunabesteen
bizitzetarahelmugaratzenlaguntzea,gureanere
helmugaratzenlaguntzeada.Horregatik,ezdago
guztiontzatgizaetekinhandiagorik,
onberatasunezetaetikazelikatzendenelkarlana
baino.

Lehenesatengenuenbezala,Davidsonek
onberatasunaentrenatuegindaitekeela
defendatzenduetahumanizatzekoprozesu
horretanhazteko,hirumailatakoariketak
planteatzenditu:gogoanhartzeamaiteduzun
pertsonabat,sufritzenarizenegoerabatean,min
horretatikzeregindaitekeenpentsatuz;gero,
inportaezzaizunpertsonabatekinariketabera
planteatzea;eta,azkenik,gauzaberanarritatzen
zaituenbestepertsonabatekin.
Etahordagoguztioksentituetakonprobatu
dugunegoera:zergatikizangaitezkeoso
adeitsuakgureingurukopertsonekinetabenetan
ankerrakbestetestuinguruetan.Etabenetako
onberatasunakbiarlohoriekparekatzeaeskatzen
du,guregertukoekindaukagunjarreraarlo
publikoandaukagunarekinparekatzea.Era
teknikoagobatean,nolapasadaitekeengure
garunasentimendutiksentimenduaren
arrazionaltasunera.
Bainajarreraegokiakezdiraabstrakzioan
ikasten,beraiekdauzkatenpertsonakbilatubehar
dituguikasiahalizateko.Hortikateratzendugu
zeingarrantzitsuadenguregizarteaneredu
onakedukitzea,ereduonaizatea.
Badakiguonberatasunazerden,
bainaikastekogureinguruko
pertsonenganikusibehardugu
etagureerrealitateraeraman.
Eginbehargutxikadimenaren
hainpartehartzeugaria
eskatzendu,baina,era
berean,osogutxirekin
lortzendahorrelako
asebetetzeaohituraren
bidezautomatizatzen
direnean.Etahori
norbaiteklortzenduenean,
jakintsubatenaurrean
gaudelaesandezakegu.
Benetakojakintasunazein
denjakinda,badakiguzein
denhezitzaileonlehen
betebeharra.
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Ikasturtearihasieraematekoetatradizioarijarraiki,
DBHkoikasleekirteerabateginzuten.Aurten
Legazpinizanzirenhainbatekintzaburutzen.Alde
batetik,DBH1.eta2.mailakoikasleakMirandaolanizan
zirenburninolaetamuseoabisitzatzen.DBH3.eta4.
mailakoak,aldiz,Legazpiko1950.urtekoeskolaeta
Chillidalantokianizanziren.
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Landareenetaanimalienbizitzaetaizadiaren
esentziazgozatzekoasmozLH3eta4koneskamutilekSantaBarbararaeginzutentxangoa.
Ekintzadesberdinpilabatburutuzituztenbertan:
batzukhostolehorrekinjolastenarituzirenbitartean
bestebatzukpoltsikoakgaztainezbetezituzten.Hala
ere,ekintzabatnabarmenduzenguztiengainetik:
erleeneztigoxoarendastaketaAikurMuseoan.Erleen
bizitzanolakoadenereaztertuzutenetaintsektuek
ekosistemarenkontserbazioanegitendutenekarpenaz
jabetuziren.

30

27

Udazkenakemanohidituenegunpolitak
aprobetxatuz,HaurHezkuntzakoikasleekAntiora
eginzutenirteera.Baselizarenbilakaeraeta
herriarenhistoriajasotzendituenbertakoInterpretazio
Zentroabisitatuzuentaldeak,hangopanel,argazkieta
bideoezgozatuz.Belokimendikohegomagalean
baselizanereizanziren,ArantzazuetaLoiolako
SantutegiarekinbateraHiruTenpluenibilbideaosatzen
duena.
Arratsaldeaparkeanemanzuten,belarretanjolasean.A
zernolakogozamenanaturarenalfonbraberdearen
gaineanbirakaibiltzea!
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28

Baaldaikasturtearihasieraemateko,etaikasleeta
irakasleenartekoharremanaksendotzekoekintza
hoberik?LH5.eta6.mailakoneska-mutilekegun
zoragarriaaukeratuzutenudarariaguresateko.
Trekutzen(Meakabatzuentzat)igarozuteneguna,
naturarekinbateginez,perretxikuenmundua
ezagutzeko,gaztainakbiltzekoetatxabolakegiteko
paradaizanzutenbertan.Azkenik,etainguruari
diogunerrespetuaerakutsiz,eguneanzeharsortutako
hondakinakbeharbezalabildu,bereiztuetaherrian
"bota"zituzten.Horrelabai,lagunak!

29

Urterobezalaetaudazkenazgozatzekoasmoz,
HaurHezkuntzako1.ziklokoikasleekeremendi
irteeraeginzutenAntiora.Bertanharitz,pagoeta
gaztainondoenhostoakbilduzituztenetahosto
horiekineskulanakeginzituztengelan.Begiragure
artisteneskulanak!

Aspaldian"auzolanean"eginohizenbezala,
aurtenereerrekagarbitzekoekimenariheldu
diogu.Zazpiurteingurudiraekintzahaugure
herrietanberreskuratuzela,etapartehartzeari
erreparatuzgero,gureeskolanekintzaarrakastatsua
bihurtzenaridelaesangenezake,geroetaikasle,
gurasoetairakaslegehiagomugitzenbaititu.
Aurrekourtetanbezala,errekagarbitzekokit-ahartu
(katiuskak,xira,makiltxoa)etaudalekeskainitako
materialarekin(eskuzorroak,poltsak,guraizeak,sokak
etaontziak),eskolako70pertsonainguruelkartuginen
gureerrekamaitearikolaborazioxumeaeskaintzeko.
Goizatseginapasagenuenetalankidetzan
oinarritutakoekintza-solidariohau,ikasle,gurasoeta
irakasleonartekoharremanakestutzekotartebikaina
bilakatuzen.
Amaieran,BuenBokadotikekarritako"hamaiketako"
goxoazgozatzekoaukeraizangenuen.Eskolako
Agenda21taldearenizeneaneskerrikberoenaeman
nahidizuegu.Datorrenurteraarte!
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DBH4.mailakoetaDibertsifikazio
KurrikularrekoikasleakZelaiArizti
AretorajoanzirenIrudiBerria
Elkarteakosatutakodrogamendekotasunenprebentziorako
programanpartehartzera.
Programahonenhelburuaknerabeen
alfabetatzeemozionalaetaemozioen
erabileraegokirakojarre¬ren
jarraibideaktransmititzeadira,
substantziaetasubstantziarikgabeko
prebentzioan.GureikasleekSelfie
filmaikusizuten;ondoren,behin
ikasgelarabueltatuta,IrudiBerriak
sortutakomaterialdidaktikoalandu
zutenberaienarteanikusitakoarieta
ikasitakoariburuzhausnarketasakona
egiteko(informaziogehiago
www.irudiberria.org webgunean).

30
16

LHko6.mailakoikasleakbiastez
egonzirenASPACEkolagunekin
Saskigintzatailerreanmurgildurik.
Milaeskerbihotz-bihotzez
esperientziabikainhonengatik!

24
21

9

DBH1.,2.eta3.mailakoikasleakere
ZelaiAriztinizanzirenIrudiBerria
programakeskeintzenduenfilmbat
ikusten.DBHkomailahauetarako
programarenhelburuaenpatia,
erabakiakhartzeaedotagizarteeta
familiartekoharre¬manpositiboak
bezalakotrebetasunaklantzeada.
OraingoanIzkutuanizenekofilmaikusi
zutendrogarikgabekoaisialdi
osasungarrialantzekoasmoz
(informaziogehiago
www.irudiberria.org webgunean).
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Nahizetaudazkenanormalean
hostoekinerlazionatzendugun,
urtarohonekbestehainbat
gauzaeskaintzendizkigu.Hori
da2urtekogelakohaurrekikasi
zutenasagaretagaztainaartean.

Larunbataegunbereziaizan
zen,ikasturtekolehenIzartxo
topaketaospatubaitzen.Bertan,
iazbezala,3.mailatik6.mailara
bitartekogaztetxoaketorriziren,
ilusiozetaalaitasunezbeterik.Hauen
harreraegitenDBHkoikaslebolondres
aktiboak,ikasleohiekintzaileak,
gurasoinplikatuaketairakasle
gogotsuakelkartuginen.Arratsaldea
frogaatseginetadibertigarrieiselfiak
ateratzenigarogenuen.Halaere,
helburuaezzenirabaztea,ZURE
BIZIPOZANEUREAerebadela
konturatzea.Elkartasunareneta
batasunarentximeletazbustitako
arratsaldeparegabeazgozatugenuen,
etaamaitzeko,GurasoElkartekotalde
batekprestatutako"merendola"jan
genuen.

LaSalleLegazpikLiburutegiaren
Egunaospatuzuen.
LiburutegiarenEguna1997tik
ospatzendaBalkanetakogerran
Sarajevonsuemanzioten
liburutegiarenoroimenean.Egunaren
helburuagizarteairakurketaren
garrantziazetaliburutegiaktopagune
gisajokatzenduenpaperaz
kontzientziatzeada.Horretazgain,
bibliotekariarenlanagoraipatzeadu
xedeospakizunak.
LaSalleLegazpikoikasleekekintzapila
batburutuzituztenirakurketaaitzakia
hartuz.Bosturtekoneska-mutilek
ipuinkontalarionenenkonpainiaz
gozatzekoaukeraizanzuten.Izanere,
DBH4koikasletaldebolondresbatek
ipuinakkontatuzizkietentxikienei.
Bestalde,LH1,2eta3.mailakoikasleak
eskolakoliburutegianizanzireneta
gustukuendutenliburuarenazalaeta
markagailuaklanduzituzten.Azkenik,
LH4.mailakoikasleakZumarragako
UdalLiburutegianizanzirenbisitan.
BertanIreneGonzalezliburuzainak
azalduzienherrikoliburutegiak5.600
bazkidedituelaetabertan36.000
liburudituztela.

Urriaren30ean,DBH4.mailako
ikasleakdirenNalayaSedano,
JanireGarcía,AitorSánchezeta
ÁlexAgustínPedroMiguelEtxenikekurteroDonostiaInternational
PhysicsCenterrenantolatzenduenekitaldirajoanzirenpuntakozientzialari
batzuekinospatutakotopaketabatean
partehartzera.
Bertan,EuskalHerriosoko80eskoletakoikasleetairakasleekinbatera,aurtenbertaratuziren3zientzialari
ospetsurenbizitza,zientziarakogrina
etahaienibilbideaezagutzekoaukera
izanzuten.Honetazaparte,atsedenaldian,beraiengandikgertuegotekoeta
elkarrizketarakoaukeraizanzuten.
Aurtengureikasleekondorengozientzialariakezagutzekoaurkeraizan
zuten:AlbertFert,Pariskounibertsitatekofisikakoirakasleaetamagnetoerresistentziaerraldoiaaurkitzeagatik2007.
urtekoNobelsaria;PilarHernandez,
ValentziakounibertsitatekoFisikako
katedradunaetapartikulenfisikanaditua;etaÁngelaNieto,Biologoa,AlikantekoNeurozientzietakoInstitutuko
arduraduna,enbrioienzelulakaztertzen
dituena.
Zientzialarihorieklantzendituztengai
batzukulertuezarren,gureikasleek
ikusizutenguregustukogaibaten
inguruanadituizangaitezkeela,gure
buruarisendoproposatzenbadiogu.

31

Amerikaretabritainiarohiturari
jarraituz,HH5etaLH1.eta2.
mailakoumeekHalloweenjaia
ospatuzutenkultura
desberdinetakotradizioakezagutzen
etaerrespetuasustatzenzituzten
bitartean.
Aurtenmamuzmozorrotudira
ingelesekosaioetanegindako
jantziekin.Honetazaparte,abestiak,
olerkiaketagaiarekinlotutakohiztegia
ikasizituzten.Dudarikgabe,ingelesa
ikastekoaitzakiarikdibertigarriena!

31

HaurEskolakoumeekprimeran
pasatuzutengelanhostoekin
jolasean.Udazkenean
barneratzekoekintzaezin
hobea!
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Horia,urdina,gorria,berdea…
gureinguruakolorezosatuta
dagoetaeraaskotakojokoak
egindaitezkekolorehoriek
ezagutzeko.HaurEskolakoumeek
horretanaritzekoaukera
paregabeaedukizutengelan.

8
10

LH5.mailakoikasleek
“Hondakinakkitto”izeneko
ekintzaburutuzuten.
Ekintzarenhelburuahirihondakineninguruko
ezaguerakzabaltzeazen,hirihondakineningurukoprebentzioa
(murrizketaetaberrerabilpena)
azpimarratuzbainabirziklapena
ahaztugabe.
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Elikadurazeingarrantzitsuaden
txikitatikikasibehardelauste
duguLaSalleLegazpin.Hori
delaeta,2urtekogelakoeta
HaurEskolakohaurrekfruta
dastaketaeginzutenfruta
ezberdinekdauzkatenkoloreez,
zaporeezetatesturezjabetuzitezen.

21
Ohituradenez,DBH4koikasleak
udaberrianikasbidaianjoatendira
ikastetxeanberaienazkenekourtean
bizikodutenesperientzia
garrantzitsuenabizitzera.
Ekintzahorifinantzatzeko
ostegunerobokatagoxoakprestatu
etasalmentanjartzendituzte.
Bokataetafreskagarrieskaintzahau
ikasleetairakasleenartean
arrakastatsuada;honenagergarri
osteguneroatsedenaldiansortzen
dengiropolitada.

18

Izartxoaisialditaldeaksaioberri
batiekinzionazaroaren
erdialdean.OraingoanOka
JolaseanarituzirengureLHko
ikasleakDBHkoikaslebolondreseta
hainbatirakaslerengidaritzapean.
Argazkiakikusita,argidagoparte
hartuzutenikasleekbikainpasatu
zutela.

Udazkenaospatzeko
asmotan,3,4eta5urteko
haurrekhainbatekintza
burutuzituzten.Leheniketa
behin,hostobilketanarituziren.
Ondoren,jasotakohostoak
eskolakofrontoianpilatueta
beraiekinjolaseanarituziren.
Azkenik,“Gaztainerre”ospatu
zuten,gurearteantradiziohandia
daukanohitura.Horretarako
ikasleeklaguntzaparegabeaizan
zuten:AnaiNazarioetabere
danbolina.LaSalleLegazpiko
hezkuntzaelkarteaosatzen
dugunokeskerrikberoenakeman
nahidizkieguAnaiNazariori,Anai
Felixietagurasoetaaiton-amonei
eskeinitakolaguntzagatik.

24

24

Baaldagoikastekoetaaldi
bereanondopasatzekoera
orijinalik?Festabat
ospatzea!Begirazeinongipasatu
zuten2urtekoumeekGorriaren
Festan!

Azaroak24anLH1.eta2.
mailakoumeek"Popcorn
Party"ospatuzutenhaziei
buruzkoproiektuariamaiera
emateko.Ekitaldihauospatubaino
lehenikasleekhainbatekintza
burutuzituzten.Lehenik,eskolako
baratzeankalabazaetaartohaziak
landuzituzten,etaurteanzehar
hazihauenbilakaerajarraituahal
izangodute.Bestalde,ingeleseko
saioetanhazieiburuzkoproiektuak
garatuzituzten.Etaazkenik,umeak
harriturikgeldituzirenartoaleak
krispetatannolabihurtzenziren
ikusteaneratradizionalbaterabiliz:
zartagina,olioa,suaetagatza.
Usainzoragarriazabalduzen
ikastetxeosoan!
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UrterobezalaUdalEuskaltegiaketaUrretxu
etaZumarragakoUdalekMintzodromoa
antolatuzuten.Helburuaeuskaldunzaharrak
etaeuskaldunberriakbiltzeada,kafetxobat
hartzendutenbitarteaneuskarazaritzeko
asmoarekin.AurtenekimenaUrretxuko
UdaletxekoatarianospatuzenetaLaSalle
Legazpikohainbatfamiliekpartehartuzuten.
Elurraezzenaitzakiaizaneuskarazaritzekoeta
aurtenizenak,esaerazaharraketatxikitakotokien
inguruanarituzirensolasaldian.

Aurten ere La Salle Legazpik Gabonetako postalak
jarri ditu salmentan abenduan zehar. Postal hauen
salmentaren helburuak berdina izaten jarraitzen du:
ikasleek eta familiek postal hauek erosita jasotzen
den dirua PROYDE-PROEGAk bultzatutako proiektua
finantzatzeko erabiltzea. Aurten, Fratelli izeneko
Salletarren eta Maristen kongregazioek sortutako
irabazi asmorik gabeko elkarteak sortutako proiektua
bultzatu nahi dugu: Libanon kokatutako siriar eta irakiar
errefuxiatuentzat, batez ere, haurrak, gazteak eta
emakumeak, gizarte eta hezkuntza zerbitzuak eskuratzea
du helburu. Hona hemen aurtengo postalak: Gabonak
zoriontzeaz gain, solidaritatea sustatzen duten postalak.
FRATELLI PROIEKTUA: Libanon
kokatutako siriar eta irakiar
errefuxiatuei gizarte eta hezkuntza
zerbitzuak eskuratzea, batez ere
haurrei, gazteei eta emakumeei
FRATELLIirabaziasmorikgabekoasoziazioa
da,SalletarrenetaMaristenkongregazioek
Libanonsortua.Bikongregazioek
esperientziahandiadutehauretagazteen
hezkuntzan.
FRATELLIasoziazioak2016.urteanjarrizuen
abiangizarte-hezkuntzakoproiektuhau,
gerragatikiheseginetaarriskularrietan
aurkitzendirenhauretagazteerrefuxiatuen
alde.

1

Urteroabenduaren3anospatzendenEuskararen
NazioartekoEgunatarteko,LaSalleLegazpiko
ikasleekeuskararibabesaerakutsinahiizan
zioten.Gurehizkuntzariarnasaemannahian,eta
jakinikeuskarakurteko365egunetanbehardituela
hiztunak,hainbatjardueraantolatuzirenaipatutako
egunaospatzeko.
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OspakizunarensinbolonagusiaeskolakoHHkoeta
LHkoikasleekosatuzutenmosaikoerraldoiaizanzen.
Bertan,euskararentxantxangorriaprotagonista,ikasle
taldeguztiekbereekarpenaeginzutenmosaikohori
osatzekoabestenetadantzatzenzutenbitartean.
Bestalde,DBHkoikasleakbestehainbatekintza
(gogoetasaioak,esaterako)gauzatzeneginzuten
beraienaldarrikapena:EmanArnasaEuskarari!

PROIEKTUAREN KOKAPENA
Bitokitangaratzendaproiektua:batetik,
komunitatesiriarradagoenlekuan,eta,
bestetik,komunitateirakiarraaurkitzenden
lekuan.
SiriarrakLibanokohegoaldekoeskualdean
daudekokatuta,Rmeileh-n,hainzuzen;
udalerrihoriIqlimElKharroubIparraldeko
UdalerrienFederazioarenbarneandago,
Chouf-ekoBarrutian(LibanokoMendiaren
Gobernazioa);Libanokohiriburuden
Beirutetikhegoaldera,37kilometroingurura.
Sidonetikiparraldera,5,5kilometroingurura.
NazioBatuenErakundearenarabera,3urtetik
18urteraarteko196.300errefuxiatusiriar
ingurudaudeRmeileh-n.

Komunitateirakiarrekokidegehienak,
bestalde,Beiruthiriburutikiparraldera
daudenauzoetankokatudira:Dekwaneh,
SedElBauchrieh,Rawda,Jdeideh,Bourj
Hammoudauzoetan.FratelliProiektuak
BourjHammoudauzoangaratzenditubere
jarduerak;inguruhorretan3.500familia
irakiardaudelakalkulatzenda.
PROIEKTUAREN HELBURUA
Proiektuarenlehenhelburua,hasieratik,
biztanleerrefuxiatuenetalekualdatuen
premiaugarieierantzuteaizanda.Hara
helburuzehatzagobatzuk:
1.Haurerrefuxiatuenegokierakhobetzea.
Berariazkobabes-programabatenbidezeta
Libanokohezkuntza-baldintzakbetezhaurrei
lagundunahizaiehezkuntzaformalaren
sistemansartzenetaeskoletantxertatzen.

2.Emakumeerrefuxiatueilaguntza,babesa
etaprestakuntzaeskaintzea,haienegokiera
ekonomikoaketasozialakareagotudaitezen.
3.Pertsonaerrefuxiatuenarazoariburuz
Libanokogizarteasentiberatzekoekintzak
aurreraeramatea,haienintegrazioaeta
gizarteratzeaerrazteko;konkretuki
herrialdeko10ikastetxetan(salletar,marista
etapublikoetan)egitenda.
Programarenlehenengourtean,zenbait
ekintzajarridiraabian.Adibidez,Rmeileh-ko
Zentroarenzatibatzaharberrituetahornitu
da,ondorengoeremuerabilgarrihauek
sortuz:eskolaurreko3ikasgela,eskolalaguntzarakobeste3,sukaldeaetajangela,
jolastokia,erabileraanitzekoaretoa
agertokiarekin,2bulego,ikus-entzunezko
gelabatetaautobusbatere,BeirutekoLa
Salleikastetxebatenoparia.Anaienelkartean,
boluntarioeiongietorriaegitekotokibatere
egokituda.
Programarenbigarrenurtehonetan,20172018ikasturtean,sendotueginnahida
FratelliProiektua,aurrezaipatutako
prestakuntza-programenbidezeta
azpiegiturenzaharberritzeareneta
egokitzapenarekinjarraituz.
PROIEKTUAREN KOSTUAK
2017-2018kurtsokobeharreiaurreeginahal
izatekoaurrekontua150.000€takoada.
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Berriak

Berriak
KRISTAU ESKOLAk ikasturte
berriari ekin dio, “Gure baloreak,
gure balioa” lelopean

Eskolaz kanpoko eskaintza
Pasadenikasturteanegindakolanarijarraiki,ikasturte
honetanereLaSalleLegazpiikastetxeakeskolaz
kapokoekintzeneskaintzaluzatudu.Aurten,gure
familiaetaikasleenbeharrizaneierantzunez,lau
ekintzadesberdingauzatzenaridiragureeskolan:
Xakea,IdazkeraDigitala,DoReNietaAbesbatza.

KEk Hezkuntza Ituna erdiesteko lankidetza
eskaintzen du, denon adostasunarekin, Euskal
Hezkuntza Sistema kalitatezkoa eta bikaintasunera
bideratutakoa izan dadin

Abesbatza

Xakea
Ekintzahonenhelburuaikasleakxakemunduanera
ludikobateanbarneratzeada.Xaketailerramartxan
dagoenbigarrenikasturtehonetanlansistemak
berberaizatenjarraitzendu:xakejokoantrebetasuna
lortzeazgainxakearekinloturikoekintzakegiten
gozatzeaetaikastea.

ZumarragakoMusikaEskolakoirakasledenBeatriz
Garcíagidari,LaSalleLegazpikabesbatzapropioa
sortuduaurten.Ekintzahonenhelburuaikaslearen
garapena,autoestimua,adierazmena,sormena,…
bultzatzeaetasustatzeadamusikaoinarrihartuta.27
neska-mutilezosatutakoabesbatzaostiraletanbiltzen
daetamotaezberdinetakoabestiakabestueta
interpretatzenikastendihardutetaldelanasustatzen
etaemozioakazaleratzenikastendutenbitartean.

Do Re Ni

Idazkera Digitala
Zergatikitzulimekanografiara?Horidagutarikoaskok
galdetudezakeguna.Egiaesan,gauregungoikasleek
programainformatikoanitzmenperatzendituzte,
bainadenboraaskogaltzenduteinformazioadigitalki
idazterakoorduan.Metodoberritzailehonekinikasleek
idazketanabiaduraetaarintasunalortzeazgain,
ortografiaakatsakmurriztendituzte,idatzietairakurri
aldibereanegitendutenezulermenahobetzendute,
dossierrenaurkezpenakhobetzendituzte,…
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2016-2017ikasturteanizandakoarrakastarijarraiki,La
SalleLegazpik“DoReNi”proiektuaberrirojarridu
martxan,euskara,dantza,antzerkia,kirolaetamusika
uztartuzumeenburmuinaestimulatzerabideratuta
dagoenekimenberritzailea.
ProiektuarensortzaileaXabierLizasomusikarieta
ikertzaileadaetaproiektuhauhezkuntzaalorrean
duen25urtekoesperientziarenetaazkenikerketa
neurologikoenemaitzada.Izanere,ikerketekerakutsi
dutemusikarenlanketakburmuinekohainbatpartetan
eragitenduela.Horregatik,musikahaurrennortasuna
lantzeko,hizkuntzakikasteko,ikasgaiaklantzekoedota
egunerokobizitzakobestehainbatalderditarako
lagungarriizandaitekeelausteduLizasok.Etahori
guztiametodologiagisajolasaerabiliz.

KRISTAUESKOLAk2017-18ikasturtearihasiera
ematekoekitaldiofizialagauzatuzuenZumaiako
MariaetaJoseIkastetxean.Bertan,CristinaUriarte
(HezkuntzaSailburua)etaJoséIgnacioMunilla
(DonostiakoGotzainjauna)izanziren.Eraberean,
euskalhezkuntza-sistemakoordezkari
instituzionalaketasarekoerakundeeta
ikastetxeetako250arduradunbainogehiago
bertaratuziren.
KRISTAUESKOLAk2017-2021PlanEstrategiko
berriaaurkeztuzuen,“Gurebaloreak,gurebalioa”
lelopean.PlanEstrategikoakorainaldiraeta
etorkizunerabegirajartzengaitu,etengabehobetu
nahian,irekitasunez,sormenez,elkartasunez,
errespetuz,transzendentziaz,humanismoz,
gertutasunezetaarduraz.Halaber,KRISTAU
ESKOLAkmailaetagarrantziugarikohainbat
erronkeieginbeharkodieaurreikasturtehonetan,
etaerantzunpositiboaetakalitatezkoaemannahi
die,bikaintasunarenalde.
Erronkanagusietakobatikasleenhezkuntza-eta
prestakuntza-prozesuarekinloturadauka.KRISTAU
ESKOLAkozuzendarinagusiMikelOrmazabalek
honakoaazpimarratuzuen:“prozesuhorretan,
ikasleenasebetetze-mailaerabatekoa izatekolan
eginnahidugu,errealizatutasentidaitezen,
gaitasunakazaleratueta,hartara,bizitzanaurrera
egitenlagundukodietenerabakiegokiakhartzen
jakitekobeharrezkogaitasunakerdiesteko”.
Bigarrenerronkaikastetxeetakoikasleen
formakuntzaetengabeariburuzkoada.Etengabeko
prestakuntzarenbidez,gurexedeahezkuntzajardueraprofesionaltasunez,eraginkortasunezeta
efizientziazgaratzekogakoakeskaintzenjarraitzea
da,gureikasleenzerbitzuraegonda,gure

hezkuntza-etapastoraltza-jarduerarenardatzak
baitira.
Hirugarrenerronkagogoetapartekatuarekin
jarraitzeada,azkenbiikasturteotanikastetxeetako
zuzendariekingauzatzenarigarena.
LaugarrenerronkaEuskalHezkuntzaSistemari
lotutadago,parteaktiboabaikarabertan.Mikel
Ormazabalekadierazizuenez,“azkenhiru
ikasturteotan,moduaktiboanlanegindugu2020
Heziberriegitasmoaezarzedin.Zintzotasunetiketa
leialtasunetikkolaboratudugu.Etahorrelajarraitu
nahidugu,gainerakoeragileekinetaHezkuntza
Sailarekinbaterajardutekoprestdagoenhezkuntza
eragileaizaten;hartara,HezkuntzaItunaerdietsiko
dugu,etadenonadostasunarekin,gureHezkuntza
Sistemakalitatekoaetabikaintasunerabideratutakoa
izangoda”.
Ekitaldiaamaitzeko,ikastetxeetakozuzendariek
egitendutenlanaeskertuzen,hezkuntzaproiektuarennorabideamantentzekoardurabaitute.
KRISTAUESKOLArenbarruan80erakunde,131
ikastetxe,8.000hezitzaileaeta90.000ikasledaude,
etaEuskadinerreferentziazkohezkuntza-proiektua
izatenjarraitunahidu,proposamenakegiteazgain,
kohesioasustatzenduena.Horretarako,ikasleeta
familiakhezkuntza-sistemarenardatzgisahartzen
ditu,etaegungoeuskalgizartean,pertsonajantzia
izatekoprestakuntzaosoaeskaintzendie.
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Elkarrizketa

Beatriz
García
La Salle Legazpiko
abesbatzaren zuzendaria

“Nire asmoa da
musika maitatzeko
gogo hori piztea
modu praktikoan
eta kantuaren
bitartez”
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Elkarrizketa
Nola suertatu da abesbatza sortzearen
ideia?
Ikastetxeakaspalditikzuenabesbatzabat
sortzekoaukeraetaazkenean,bilerabatzuen
ondoren,adostasunbaterairitsietapublizitatea
apurbateginostean,badugutaldetxoa.Aurten
hasigaralanean.LehenHezkuntzakoikasleei
zuzendutakoekimenadaeta27ikaslekhartzen
dutepartemomentuz.
Noiz biltzen zarete?
Ostiraletanjarriduguhitzordua,13:30etik
14:30era.Horrelalibredutearratsaldea.

L

a Salle Legazpik abesbatza propioa sortu du
Beatriz Garciaren zuzendaritzapean. García
Zumarragako Musika Eskolako irakaslea da eta
orain ostiralero ikastetxera etorriko da hala nahi
duten umeek kantuaz gozatzeko aukera izan
dezaten. Dibertitzeaz gain, jakinekoa da
musikak abantaila asko dituela umearen
garapenean, autoestimua, sormena, memoria
edota gorputz adierazpena indartzeko
lagungarria delako.
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Edonork har dezake parte edo eskakizunen
bat bete behar da?
Edonoretordaiteke.Ezdabeharrezkoa
ikasketamusikalakizateaedomusikairakurtzen
jakitea.Ezduguhorrelakoezagutzarikeskatzen.
Imitaziobidezlantzendadena.Nikpartiturak
ematendizkietetairakurtzendakienakbadaki
etaezdakienakbaduaukeraletrairakurtzeko.
Asmoadamusikamaitatzekogogohori
pizteamodupraktikoanetakantuarenbitartez.
Musikaizateataldeanaritzekoerramintabat,
elkarerrespetatzeko,entzuteko…horioso
garrantzitsuada.
Bada horretarako adin aproposik?
Lehenbailehenhastearenaldekoanaizni.
Txikitanaskoikasidaitekeetaohiturabatzuk
hartuzgero,errazagoadadenahanditan.
Zer abesti mota landuko dituzue?
Nirenahiadapixkabatdenetikhartzea.
Abestiafrikarbatekinhasigaraetajarraituko
duguAEBtakokantuherrikoibatekin,
Abesbatzakomutilak(Loschicosdelcoro)
filmekoekin…Errepertoriozabalaizangodugu,
konpositore,garaietaestiloezberdinetako
obrekin,euskalmusikabakarrikez.Nire
helburuaikasleekdenetarikezagutzeada.

Teknikari begira, zer da ikasten dutena?
Talde-lanean,batezere.Teknikokioinarriak
ikastendituzte.Adinhorretanezindagehiegi
sakondubainabideazeindenerakustenzaie,
oinarrizkoelementuak,alegia,gorputzareneta
ahoarenposizioak…etahasieran,gauza
horietanaskoinsistitzendiet.Ondo
ahoskatzearengarrantziaerekontutanhartu
beharizatendute.
Zeharkako trebetasunak dira aipatzen
dituzunak, gorputz adierazpena, kasu.
Bai,horida.Abestendutenbitarteandantza
edokeinuakegitendituzteetahoriere
adierazpenmodubatda,noski.
Teknika aipatu duzu. Eta emozionalki
zenbateraino da musika tresna baliotsua?
Eraginadu.Abestibatgustatzenzaienean
berehalakonturatzenzara.Afektibokiberaiekin
konektatzenduzuetaikustendanola
motibatzendirenetazernolakoahalegina
egitendutenondoabesteko.Horidapolitena.
Politena eta zailena ere bai?
Ezdakitzailenadenbainadenboraasko
hartzenduaukeraketahorrekzerenmilaka
partituradaudeetabatzuetanfuntzionatuko
duelausteduzunarekinezduzulortzen.
Musika Eskolako irakaslea zaitugu. Asko
aldatzen da irakasteko modua batean edo
bestean?
Ezberdinada,bainanahizetahobbygisa
hartu,nikseriotasunaetakonpromisoa
eskatzendizkiotdatorrenariahaliketahoberen
lantzeko.Behintzatbidehorretatikjoaten
ahalegintzennaiz.
Ikuskizunik eskaintzeko asmorik baduzue?
Bai,badugu.Hemenegindakolanagero
gurasoeierakutsinahidiegu.
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A
ANAIA,

hitz magikoa
Anai Félix Ezama
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naiahitzakerrealitatekonplexuaetaaldi
bereanaberatsaadieraztendu.Anaia:
Neba,arreba,ahizpa,salletarra,…
Finean,ingurusalletarrean(Ikastetxean,
Izartxon,Kirolarloan,Menditaldean,…)
ilusiozetaitxaropenezsenidetasuneanlan
egitenduenada.
•Hitz“magikoa”da:ahoskatuazeinentzuna
izateamereziduena.Ilusiozlanegitera
garamatzansinfoniaederbatbezalakoa.
•Hitz“profetikoa”erebada:liskarrak,
gatazkak,gerrak,jazarpenak,itxurakeria,lehia
etaabarrakhainpresenteditugungarai
honetan,elkarrenganakoeta
senidetasunerakodeiaeginetahalabizitzera
garamatza.“Zurebizipoza,nirea”,gure
aurtengoleloakdioenmoduan.
•Hitz“salletarra”:SallekoJoanBautistak,gure

Gure txokoa
ikastetxeensortzaileak,bertakoirakasleek
“anaia”izenaizateanahiizanzuen:besteen
anaia,ikasleenanaiazaharra,gurasoenanaia,
behartsuenanaia,...
•Ebanjelio-hitza:‘Zuekguztiokanai-arreba
zarete.Zuenarteanhandienaizanbedizuen
zerbitzari”. (Mt23,1-12).
•Anaiasalletarrakbereegitenduhonako
printzipioa:“Salletarikastetxeetanezdago
inorsoberan”.Ondokoistoriatxoanagerian
gelditzendenmoduan:
Aspaldibatean,herrialdebatekoiparraldean
zegoenherrixkabateanbazenarotzbat.
Udazkenbatean,berearoztegiautzibehar
izanzuenurrutirajoateko.Etabitarte
horretan,bankubateanzeudenlan-tresnak
elkarrekinhaserretuetaeztabaidanhasiziren.
Esatenzutenez,bankuanezzegoen
guztientzakonahikoalekueta
ondorioz,batzuksoberanzeuden.
Haietakobatekesanzuen“Nireustez,zerratxoasoberan
dago;izanere,izaerakexatia
etalatzadauka:hozkaegin,
moztuetakarranka
egitendu”.
Bestebatekerantzun
zion-Garbidagoez
duzulaeskuila
entzun.Ezzara
konturatuizaera
zorrotzaeta
finkatzaileaduela,
ukitzenduenguztia
bipiltzenduena?
Zerdiozuemailuaz?
-esanzuen

hirugarrenbatek.Hainbestekolpez,betideika
aridelaematendu.Bereizaerazaratatsuaz
etaaspergarriazedozeinurdurijartzeko
modukoada.
Karraskailuaetapaper-latzajasanezinak
egitenzaizkit-esanzuenbesteerreminta
batek.Joandaitezelahemendik!Txilio
besterikezduteegiten!
Denakbaterahitzegitenamaituzuteneta
sekulakoanabasasortuzen.Bazirudien
aroztegihartanezzegoelainorentzatlekurik.
Arotzaitzulizenean,egundokoisiluneaegin
zen.Zedrozkooholbathartuetazerraz
moztuzuen.Eskuilazeskuilatu;karraskailuaz
formaeman;paper-latzezleundu;mailuaz
iltzeaksartuetapoliki-poliki,jaiotzearzegoen
berehaurrarentzatmundukosehaskarik
zoragarrienaeginzuen.
•Anaiak,bereestiloberezian,bizitzarizentzu
jakinbatematendio:Hamartxanpon
irabaztenbadituzu,gordebederatzi,zertaz
biziizateko.Hamargarrenarekin,lore-sorta
baterosibizitzekoarrazoibatizateko.
•Anaiarenegitekokontuzkoena,“bihotzak
ukitzea”da.SallekoJoanBautistakhori
ondokoesaerekinadierazizuen:
•Buztinlariakbuztinaontziakmodelatzeko
erabiltzendu,bainaberebihotzabarruko
hutsuneandago.
•Bibolina,txeloaetagitarraondo
hautatutakoegurfinezetalehorrezegiten
dira,bainabarnekohutsuneanegitendute
durundaaieneeketaisiluneekmusikaren
bihotzean.
•Bilatuzurebarneanlekuhutsak,ilusioeta
isiltasunlekuak,zurebizitzakbetikotasun
bihotzaizandezan.
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Artikulua

2017-2021
Testu liburu
gabeko
proiektua
Garai berriak bizi ditugu eta
irakaskuntza garai berri hauetara
moldatu behar da. La Salle Legazpik
etengabeko berrikuntzarekiko duen
konpromisoa betetzen jarraitzen du eta
Ikaskuntzarako Testuinguru Berria (ITB)
lantzen eta sustatzen duten erramintak
aplikatzen dihardu. Ale honetan eskola
materialen digitalizazioa, testu liburuen
murrizketa eta ordenagailuen erabilera
ikasgelan aztertuko ditugu.
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Artikulua

Digitalizazioa eta
ordenagailuen erabilera
ikasgelan
Teknologiarenerabilerahezkuntzangertatzen
aridenberrikuntzarenbaitansartzenda.
Umeektxikitatikeraguztietakogailuakdituzte
eskuarteanetahorrekanalfabetismodigitala
atzeanutzikodu.Klikbateraduguinformazio
guztiaetahorrekberearriskuakerebaditu,
jakina.Gakoabetigailuteknologikoenerabilera
nolaeginirakasteandatza.Bizidugun
testuinguruan,ordenagailuabeharrezkotresna
bihurtudaikasketaprozesuan.LaSalleLegazpi
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jakitundaeraldaketabeharrezkoadelaetaez
daatzeangeratuko.Chromebookedo
ordenagailueramangarriaerabiltzenhasidiren
lehenakLH3eta4koikasleakdira.Eraberean,
LH5eta6etaDBHko1.,2.,3.,eta4.mailetako
ikasleakereordenagailuekinlaneandihardute,
digitalizazioagoimailetarartehedatudelako.
Gureikastetxeanhelburugarrantzitsubatekin
hasigara:poliki-polikitestuliburuakkentzen
joatea(paperezkoformatuanetabaita

digitaleanere)LH3.mailatikDBH4.mailaraarte
etatestuliburuenordezgureikastetxeko
irakasleeksortutakomaterialpropioakerabiliko
ditugu.Aldaketahorifasekaegingoda:2017-18
ikasturteanzeharGaztelaniaikasgaiamaterial
propioekinlandukodugu;2018-19an
MatematikaetaNaturZientziakmodalitate
horretansartukodira.2019-20anEuskaraeta
Ingelesaerahorretanlandukoditugu;azkenik,
2020-21ikasturteantestuliburutradizionalak
guztizdesagertukodiraGizarteZientziaketa
Erlijioaikasgaiendigitalizaziopropioarekin.
Iraultzabatda,hainzuzen,baiikasleetabai
irakasleentzatere.Halaere,egiadaklaseak

atseginagoakbihurtzendirelaetaikasleabera
delaikasketaprozesuanprotagonista.
Edonolaere,zeharkakokonpetentziak
beharrezkoakdirenmunduglobalizatu
honetan,egokitzekogaitasunaezaugarri
preziatuenetarikoada.LaSallenordenagailuek
harreraonaizanduteikasleetairakasleen
aldetik.Erronkadahelburuakzehazteaeta
metodoakdiseinatzea.Kontuaezdapaperean
idaztearietaliburuakirakurtzeariuztea,baizik
etabaliabideguztiakoptimizatzeaikasleek
taldeanlanegiten,ideiaketaezagupenak
lotzenetafinean,egungomunduanlehiakorrak
izatenikasdezaten.
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Irakasleen txokoa

Irakasleen
txokoa
Hona hemen gure irakasleek gure
ikasle eta gurasoei ikasgaiz ikasgai
gomendatzen dieten materiala.
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Haur Hezkuntza
Zer egin dezakegu umeek jo eta hainka
egiten badute?

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

Informatika lantzen hasteko webgune
interesgarria

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
INGELESA
Select your level and check your listening
comprehension skills by watching videos and
answering the questions!

Irakasleen txokoa
Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

MATEMATIKA
LaSalleLegazpiIkastetxekoMatematikakoMintegiko
irakasleakmaterialasortzenjardutendute.
Probaitzazuondorengobaliabideak:

Kalkulagailua erabiltzeko ariketak
Problemen ebazpena

Lehen Hezkuntza
CIENCIAS NATURALES
Museo de Nacional de Ciencias Naturales
(Online bisitaldia)

Museo Arqueológico Nacional
(Online bisitaldia)
CIENCIAS SOCIALES
Munduko baztanleria (biztanleria piramideak)

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

GAZTELANIA

¡Feliz Navidad, queridos monstruos!
Agusesunniño,comotú.
Undíaencuentraunmuñecodepeluche;ahíempiezala
aventura.
SetratadelseñorFlat(unodelosmonstruos).Luego
vendránotros:Octosol,Brex,Emmo,Ziro…Todosestaban
durmiendoenloscuadernosdeclase.
¿EsposibleunaNavidadsinregalos?¿Quéteparece?
EldoctorBrot,personajemuymalo,tieneunplanhorrible.
HaconvencidoalosReyesMagosyalOlentzeroparaque
norepartannada.
Haymalrolloenlacalle.Algovaasuceder.
Apareceunapalomamensajera;setransformaráenardilla
yluegoen…
EsIt;arreglarálasituación.Sabedetodo,¡hastahacer
bufandas,marca“bufagus”!
APapáNoelledetienenporsubiraunbalcónconsusaco,
ylollevanalacárcel.
Perolosmonstruos,metidosenlamochiladeAgus,vana
salvarelmundo.
Ellos,aunquefeosyraros,
sonlosmáslistos.
Inventanunanaveespacial,
elHalcónExtremo,yalquilan
unabandaderockandroll.
¿Quécómoacabatodo?
¡Ah!Agustelocontará.

GAZTELANIA
Reflexión sobre la lengua – Eufemismos
PLASTIKA
Hitzezosatutakoirudiaksortzekoprograma.Erabili
ezazuzurelanenportadakegiteko!

tagxedo.com

HF - HEZKUNTZA FISIKOA
How to Improve BPA

FRANTSESA
Voiciunlivretrés
amusant!

ORIENTAZIOA
Umeekin heriotza eta doluari buruz hitz
egiten laguntzeko helduentzako gida

“¡Feliz Navidad,
queridos monstruos!”
Jaume Copons y
Liliana Fortuny
Combel Editorial, S.A.
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Ikasleen txokoa

Ikasleen
txokoa
Gure ikasleen lana ez da
azterketetara eta etxeko lanetara
mugatzen. Ekintza pila bat burutzen
dute eta oso interesgarriak diren
banakako zein taldeko lan nahiz
proiektuak egiten dituzte. Hona
hemen adibide batzuk: gure
ikasleak lanean!
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Kiara Alfonso / DBH3
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Ikasleen txokoa

2 urte / Plastikoekin esperimentatzen

HH4 / Japonia
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HH5 / Erroma
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Ikasleen txokoa

Iñaki Mendiluce / DBH4

Clickeginondorengolanetan

Plastika DBH3

Napoleon Alpeak zeharkatzen

Triptiko1
Triptiko2

Naiara Romero / DBH4

Gaztelania Triptikoak / DBH1

Exen Carias,
Timi Cetanas,
Iker Rueda
eta Elene Albisua

Hezkuntza Fisikoa DBH4

DBH4koikasleakdirenNalayaSedanoketa
SheilaMorenokhiruastekoegonaldia
atzerrianegitekoaukeraizanzutenpasaden
udan.EuskoJaurlaritzakhizkuntzakikasteko
bekaduneieskaintzendizkienplazabanalortu
zuten.Ezdaerraza.Izanere,eskatutako
errendimenduakademikoaosoaltuada,
bainabaitasariaere.NalayaLeicesterren
(ErresumaBatua)egonzenetaSheila,Sligon
(Irlanda).Esperientziazoragarriaizanzela
diote:lagunberriakeginzituzten,euren
ingelesmailahobetuzutenetaahaztukoez
dutenesperientziabizizuten.

Clickeginondorengoirudian

Gizarte / DBH3
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Ikasleen txokoa

Anai-arrebak
eskolan
LaSalleLegazpifamiliaaskokosatzen
dugunfamiliahandibatgara.Atalberri
honetangureegunerokoaosatzenduten
etagurelanarizentzuaematendioten
familiaberekoanai-arrebakezagutunahi
ditugu.Honahemengureeskolariburuz
kontatudigutena:

1. Hitz batekin definitu
ezazu eskola.
2. Zein aldaketa nabaritu
dituzu aurten?
3. Zein aholku emango
zenioke zure anaiari /
nebari / ahizpari /
arrebari?
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Jon Urisabel DBH4

Ariane Muñoz DBH1

Aimar Gallardo LH6

1.- Lana

1.- Lana

1.- Lagunak

2.- Aurtenerrazagoegitenarizait

2.- Irakasleekaskokontrolatzengaituzte

2.- Eguneroordenagailuakerabiltzenditugu

3.- Ikasteaetaahalduenhoberenegitea

3.- Ikasietaaskosaiatu

3.- Eskolazgozatu

Unai Urisabel DBH2

Mireia Muñoz LH5

Alain Gallardo LH2

1.- Lana

1.- Ikasi

1.- Patiokojolasak

2.- Aurtenzailagoada

2.- Irakasleberriakdauzkat

2.- Aurtenmahaietannirelagunekinnago

3.- Gehiagosaiatzea

3.- Gelanondoportatu

3.- Nirekinetorrieskolara

Maitane Urisabel LH5

Oier Muñoz HH5

Ander Gallardo HH5

1.- Lagunak

1.- Jolastu

1.- Lagunak

2.- Ordenagailuberriakerabiltzenarigara

2.- Aretoanerejolastendutlagunekin

2.- Geladotoreadaukagu

3.- Ikastea

3.- Eskuaaltxatuhitzegiteko

3.- Ondoportatu
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Familien Txokoa

Familien
Txokoa
Familiak eskola elkartearen beste zati
garrantzitsu bat dira. Hona hemen
beraiei eskainitako tartea.
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Familien Txokoa

Agenda 21

Aiton-amonen figura

Eskola diagnosia

Askotangertatzenzaigunbezala,aldizkari
honekereaiton-amonenfiguraahaztuegindu
orainarte.Betiikasle,irakasle,guraso...eta
abaraipatzenditugu,bainaguztionguraso
bereziakaldebaterauztenditugukonturatu
gabe.Bazengaraiahaiekprotagonistakizateko
ere!Klikatuondorengoirudianbideopolit
batezgozatzeko.Izanere,aiton-amonekin
familiahobeagara.

Urterobezala,LaSalleLegazpikAgenda21eskola
programanpartehartuzuen2016-2017ikasturtean.
Aurrekoanklimaaldaketalandugenuengure
ikasleekinetafamilieilaguntzaeskatugenien
inguruneariburuzkohausnarketabategiteko
asmotan.Ondorioz,gurefamiliekgaldetegibatosatu
zuten.HonahemengaldetegihorretatikLaSalle
LegazpikoAgenda21taldeakateradituenondorioak.

Nik eskatzen dizut…
Askotangurasoetaseme-alabenartekoharremana
eraegokianezdelabideratzennabaritzendugu.
Egiaesanaskotankomunikazioetaitxaropenarazo
batbesterikezda:sentitzendugunaezduguesaten
etaesperodugubesteekerajakinbateanjokatzea
benetanbehardugunazerdenesangabe.
Komunikazioaeraegokianezbideratzeakkexak

dakartzaetakexahorienondoriozgureartean
harresihandiagobateraikitzendugu,komunikazioa
guztizoztopatuz.
Konponbideatopatunahian,DBHkohainbatikasle
etafamiliekinhitzegindugualdatunahiko
lituzketenalorreiburuz.HonahemenNIK
ESKATZENDIZUThausnarketarenemaitza:

Ikasleek familiei

Familiek ikasleei

•Gaiaskoriburuzhitzegindezakegu.
•Baigukbaizuekezdaukaguarrazoiabeti.

•“Gurekinhitzeginezazue”etautzigaitzazue
zueientzuten.
•Ulertuetamaitatugaitzazue.

•Utzigureteléfonomugikorrekinarduratsuak
garelaerakusten.

•Telefonomugikorralanguztiakeginosterako
utzezazue.

•Utzipertsonahelduakbilakatzenarigarela
frogatzen.

•Haurrakizangobazinatebezalatratatzeaez
baduzuenahi,ezjokatuhaurrakizangobazinate
bezala.
•Egindakoarenerantzunkizunahartubeharduzue.

•Eguneroegitendugunesfortzuanfijatuzaitezte.
•Gukeregureetorkizunarenaldeborrokatzen
dugulaulertuezazue.

•Zuengaraipenakguregaraipenakdira,etazuen
porrotakgureporrotakdira.
•Ezduaxolazenbatetanerortzenzareten,
zenbatetanaltxatzenzaretenbaizik.
•Zuenhelburuakgurekinpartekatuitzazue.

•Lagundugaitzazuebenetanbehardugunean,
nahizetanolalagunduezjakin.

•Gurekonpainiabilaezazueetaezzaitezte
urrundu,gurekinzaudeteneanondozaudetela
sentitzenbaitugu.

•Pertsonaparegabeak,bikainaketa
zoragarriakzarete.

•Pertsonaparegabeak,bikainaketazoragarriak
zareteetaahalmenhandiakdauzkazue.
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Ikastetxea lehen eta orain
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Zorionak
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Zorionak
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Zorionak
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UGLE

LA SALLEtik – UGLErako bidea:
Ondorengo ikasleek La Sallen ikasi eta gero,
gaur egun UGLE eskolan ikasten ari dira.
Irakur ezazu beraien esperientzia!!

JANIRE CIBEIRA

DANIEL GARCIA

ENERITZ PEREIRO

IBON BARRIGA

Batxilergoa Zientifikoa
16 urte

Batxilergo Teknologikoa
16 urte

Gizarte Zientziak Batxilergoa
16 urte

Erdi Maila: Mantentze
Lan Elektromekanikoa - 16 urte

Niretzaterabakierrazaizanzenbetidanikargi
neukalakoUGLEraetorribeharnintzela;argiez
neukanazen,ordea,zebatxilergomotaegin.
Ateirekietaraetorrinintzeneanaskikonbentzitu
ninduenBatxilergoZientifikoakeskaintzenzituen
aukerak:praktikadezenteegitenzirenetaletrekin
erlazioaduenekonomiaereikastenzen.
Gertutasunakereaskoerakarrininduen;bai
irakasle-ikasleartekogertutasunak,etabaietxetik
haingertuizateak.
Gauregun,erabakionahartududalakoannago
etaosogusturasentitzennaiz.

ZergatikUGLE?Leheniketabehinezneukanoso
argizeinikasinahinuen,bainabanekienzer
norabidehartu:batxilergoteknologikoaizanzen
nireaukera.Baitaeresegurunengoen,ahalbazen
behintzat,nireherrianeginnahinituelahurrengo
ikasketak.Lekubatzukbegiratunituenetairitziak
galdetuz,UGLEaukeratunuenosoonazelako,
alorteknologikoanbereziki.Horretazgain,
instalakuntzakonaketairakasleekintratuona
zegoelaereesanzidatelako.
Denborapasada,etaegiaesan,eznaizbatere
damutzennireaukeraketaz.

Erabakiahartubeharnuenmomentuaneznuen
osoarginorajoan.Bisitatunituenbesteeskola
batzukaskogustatuzitzaizkidan,baina
urruntasunakatzerabotatzenninduen.Azkenean
UGLErajoateaerabakinuengertutasunarengatik
etanituenerreferentzibikainengatik:lehengusua
etanebaeskolanikastenarizirenetaesanzidaten
osogusturazeudela.
Orainpentsatuta,eznukenireerabakiaaldatuko,
osogusturanago,baieskolarekinetabai
irakasleekin.

Eznuenosoarginolajarraitubeharnituennire
ikasketak.Betidanikizanditutgustuko
elektrizitatea,ordenagailuaetahorrelakoak.
Hasieranbatxilergokobideahautatubeharnuen,
bainaondorenFilosofia,Euskara,etahalakoak
ikusita,ErdiMailabategiteaegokiagoaizango
litzatekeelapentsatunuen.Horioinarrihartuta,
zerbaitbilatzensaiatunintzen.
Apirilbukaeran,LaSalle-LegazpieskolarekinUGLE
eskolaezagutzerajoanginenetaikusitakoaasko
gustatuzitzaidan.Gertuegoteakere,erabakia
hartzenlagunduzidan.
Azkeneannireustezaukerahoberenahartudut.
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