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Bokazio
kultura
Aitor Macho

Ikasturtebukaerahonetaneskolakolangile
guztiokLaSalleeskolaguztietangarrantzi
handiaarizaionematengaibatihurbiltzeko
paradaizandugu:BokazioKultura.
Prestatutakosaioan,“bokazio”hitzak
dauzkan(edoematenzaion,hobetoesanda)
esanahiatzerakoiazjabetzenginen,bainaondo
ulertuta,osohitzaberatsadelajakingenuen,
baialderdilaiko,baitaikuspegierlijiosotikere.
Eta“bokazio”hitzari“kultura”gehitzen
badiogu,bikotearenaberastasunazjabetuko
gara.Aregehiago,egingodugunbezala,gaian
adituadenAmedeoCenciniitaliarraren
hausnarketetarajotzenbadugu.Horietako
batzueiheldukodieguparagrafohauek
prestatzeko.
Lehenaipatzengenuenbezala,ezgara
zentratubeharbokaziohitzarenesanahi
zaharretan(erlijioso,mojaedoapaizizatearen
nahia).Sinistungarenokbadakigubere
heldueraaskozaberatsagoadela:zeindengure
bizitzarenhelburua,nirebizitzarekinzeregitera
nagoendeituta(Berakdeituta,Jainkoak
deituta).Ikuspegihorretatik,bizitzarenhelburua
ezda“zerizannahidudan”hutsbat,baiziketa
“zerizanbehardudan”etaardurahorriegoki
erantzutea,nireaukeraketahorretanbesteen
onuraerejokuandagoelako.
Cencinirekinegotekoaukeraizangenuen
lasalletarugarik2017kootsaileanElEscorialen

egonzentopaketabatean.Eta
berakesatenzigunbokazio
kulturaitxaropenezbetetako
estiloaizanbeharduela,
konbentzitutaetaitxaropentsu
bizitzekoerabatizanbeharduela.
Kulturabezala,pertsonaren
jarraipenaduenpertsonaren
jarrera,beresinismensakonetan
sustraitzendena,bereizakeran
azaltzendena.EtaCencinik
aipatzenzituenhiruzutabeak
gureakegingoditugu:
mentalitatea,sentsibilitateaeta
pedagogia.
1.- Mentalitateak bokazio
hitzarenesanahiariheltzendio.
Sinistunizanalaez,denokizan
garabizitzaradeituak,orduan
hortikaurreragokoesanahiadeskubritubehardugu.
Ikuspegilaikotik,zerizannahidudan,nire
bizitzarekinzereginnahidudan;ikuspegi
erlijiosotik,askozpolitaetasakonagoa:zeinden
nirebizitzarekikoJainkoarenametsa.
2.- Sentsibilitatea: alderdihonekbarne
munduarekinzerikusiadu,sentimenduekin,
afektuekin,nahietagustuekin,pasioeta
maintemintzeekin.Etahaudabenetakolekua
gauzakikasteko.Atalhonetaraezbagaraailegatzen,
nirekanpokojarreraosozuzenaizandaiteke,baina
ezdabarruanondosustraitutaegongo.Beraz,
bokazioaksuposatzendupertsonakberebenetako
egia,berebenetakoedertasuna,bereontasuna
deskubritubehardituela.
Izanere,bokazioaksentsibilitatearekinzerikusia
duengizakiosoanahastendu.Gizakiak,
benetakotasunezbilatzenbadu,goizero
deskubritukoduadimenez,bihotzezeta
borondatezzeindenberebetebeharra.Barrebarrenetiksortzendabokazioa,hainzuzen,
Jaungoikoakokupatzenduengunetik.

3.- Pedagogia:
sentsibilitatetikjaiotzenda
bizitzarenaurreannola
jokatzearenera.Jainkoak
Berakerakustendigu
nola.Eta,horrelaegiten
badugu,saiatukogara
besteekereberaien
bokazioadeskubritzen,
bizitzaplanteatzearenera
berezibatenondorioz.
Hezitzailebezalaez
daukagueginbehar
makala…
Sentsibilitatea
(emozionalki,intelektualki
etanahiazerakartzen
gaituenzerbaitetarako
orientazioa)hezibehar
da.Sentsibilitatedesberdinakdaude(sinestuna,
harremanetakoa,estetikoa,etikoa).Etaegiten
ditugunaukeraketekineratzenda.Guregazteak
guresentsibilitateakaridirajasotzen,bainaberaiei
dagokieberaienaeraikitzea,norberadaberaren
sentsibilitatearenarduradun.Eta,horretan,beti
heztekoprozesuanegongodeladeskubritzen
dugu.
Izanere,ardurasortzendusentsibilitateak.Dohai
handiajasoduelakonturatzendenpertsona,
besteenerantzuleegitenda.Bizitzajasodugu,
dohaibezalaeta,eraberean,besteenganakodohai
bihurtzeradeitutagaude:jasotakodohaia
emandakodohaibihurtu.
HauizangodahurrengourteetanLaSalleeskola
guztietanildogarrantzitsuagertukodena,gure
eskoletakopastoraltzanabarmendubeharkoduena:
bokazioadanirebizitzarenegia,nirebizitzaonaeta
ederraegitendutendeiaetaaukera.Gureeskolan
ezduguheroirikbehar,baiziketapertsonaarruntak,
beraienbizitzazjasotakodohaietaoparitutako
dohaiegitendutenak.
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Martxoa

8

HaurEskolakoumeenjakinminak
ezdaukamugarik.Oraingohonetanukimenalanduzutenogi
birrinduzbeterikoontziekinesperimentatuz.

9

LH1.eta2.mailakohaurrak
DonostiakoAquariumeanizan
zirenAsteSantukooporrakhartu
aurretik.Izanere,ikasgelan
“Baleakarrainakaldira?” proiektua
landuzutenetairteeralanaren
osagarrigisaeginzuten.Akuario
ikusgarriazgozatzeazgain,
Gipuzkoakoitsashistoriaezagutzeko
aukeraparegabeaedukizuten.

HH

16

OrientazioProgramarekinjarraituz,DBH4etaDibertsifikazio
Kurrikularreko4.mailakoikasleak
AndoaingoLaSalleikastetxean
izanziren.Bertan,behinBigarrenHezkuntzakoikasketakbukatudituztela,
hurrengoikasturterakoeskuragarri
izangodutenikasketaeskeintzari
buruzkoinformazioajasozuten.

17

OraingoaneregureikasleakguztizlanpetutaarituzirenIzartxo
Taldeakmartxoanantolatutako
topaketan.Emaitza:norberari
egokitutakogoma-evazkogiltzatako
praktikoak!

16
15

Koloreberoak,hotzak,
oinarrizkoak,…HaurEskolako
umeekbarruandaramatenartista
azaleratuzutentenperaketa
beraieneskuakerabiliz.
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DBH3.mailakoikasleek
ZumarragaetaUrretxukoudalek
sustaturikoZUTXUprograman
partehartuzutenSolasgune
enpresakdinamizaturikobisaiotan.
ProgramahonenhelburuaZumarraga
etaUrretxukogazteenlaguntzazaktibo
pertsonalenetakomunitarioenmapeoa
egiteada.Horretarako,lehenengo
saioangureikasleeklagungarriakdiren
jarduereietaosasunasustatzenduten
ekintzeiburuzhausnartzenjardunzuten
etajarraianhausnarketahonetan
oinarritutakoproposamenbatzuk
aurkeztuzituzten.

19
23

LH
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DBH

19
23

DBH4etaDibertsifikazio
Kurrikularreko4.mailakoikasleak
ikasbidaianizanzirenAndorra
etaBartzelonaaldean.Ziur
bizipen,emozioeta
esperientziezbetetakoegun
ahaztezinakizanzirela.

19
23

Urterogureikastetxeraikasle
berriaketortzendiraeuren
bizitzakosasoiberribatiekiteko
ilusioarekin.Batzukurrutitik,
maletaegin,jaioterriautzieta
ezezagunabezainarrotzaden
tokibaterabizitzerajoateaksortzen
duenminabegietandutelarik.Beste
batzukhurbilagotikiristendira
hamaikaarrazoitarteko.Bakoitzak
bereistorioadu.Harreraonaegiteak
etakonfidantzazkogiroasortzeak
hasierakobeldurrakuxatzekoeta
esperientziaberribatihasieraona
ematekobaliodie.
Horretazohartuta,LH3.mailako
ikasleekpraktikaonendekalogobat
sortuzuten“Gustoranonahi”
proiektuarenbitartez.Helburua:La
Salleradatozenikasleberriakondo
sentiaraztea.

19
23

“Aitatxohaurdundago!” izanzen
LH2.mailakoikasleekAste
Santukooporrakhartuaurretik
landuzutenproiektua.
Proiektuanikasleakpartaide
aktiboizanziren:haurdun
dagoenarenpapereanjartzeazgain,
bikotenahizfamiliakopartaideen
roleanmurgilduziren.
Proiektuarenhelburuahaurrekeuren
kabuzumebatamarentripanastez
astenolagaratzendoanikusteaizan
zen.Fetuarenfaseezberdinakaztertu
zituztenetadenekgezurretazkotripa
jarrizutenzersentitudaitekeen
imajinatzeko.Haurdundagoen
eskolakoirakaslebatekinsolasean
aritzekoaukeraereizanzuten.
Bestalde,proiektuaezzen
haurdunaldirasoilikmugatu;izanere,
gaiakaukeraemanzienharantzago
joanetagauregundaudenfamilia
ereduezberdinakaztertzeko.

JulioVerneren“Munduaribira80
egunetan” eleberriainspirazioiturri,LH1.mailakoikasleekmunduari
biraemanziotenIkankuntzarako
TestuinguruBerrian(ITB)oinarriturikoproiektubatenbitartez.
Herrialdedesberdinetaraeginzutenjauzi,
kontinentedesberdinakukituz.Abenturak
iraunzuenbitartean,monumentuak,banderak,jakiak,jantzitradizionalak,hizkuntzak,monetaketaohiturakezagutu
zituzten.Ikasleekikerketalanaeginbehar
izanzuteninformazioaeskuratzekoeta
herrialdedesberdinetakooroigarriakekarrizituztenikasgelara.Gainera,egun
bakoitzeanikasgelabisitatubeharzuten
herrialdearenaraberagirotzenzuten,
proiektuarierrealismoaemanetaumeak
motibatzeko.Egunerobidaiariekinaurretikpasaporteasinatzenzuteneta
herrialdejakinbateningurukopasartea
irakurri.Azkenik,eskulanakeginzituzten
lekudesberdinhoriekoroitzeko.

19
23

“OlatuerraldoibatekNaokijaioberriaTarorentxaluparaeraman
zuen.Zazpiurteigaroostean,
Naokikosotxikiaizatenjarraitzen
du.Ozeanorabueltatubeharkodu
hazteko?Zilarkolorekoarrain
zoragarribatekemangodioerantzuna…”.
Hokusaiartistaren“Olatuhandia” koadroaninspiratutakoipuinaabiapuntutzat
hartuta,LH4.mailakoikasleakJaponiako
arteanetakulturanmurgilduziren“Koinobori” proiektuarenbitartezmaiatzaren
5ean,UmeenEgunean,Japonianaltxa
tzendituztenkarpaformakobanderei
erreferentziaegitendioenizenburupean.

22

HaurEskolakoumeekbeste
esperimentudibertigarribaten
bidezukimenalantzenjarraitu
zuten.Oraingohonetan,
gainazaldesberdinengainetikoinez
ibilizirensentsaziodesberdinak
esperimentatzekoasmoz:kilimak,
laztasuna,leuntasuna,…

Gureikastetxeanohituradenbezala,
LHko4.eta5.mailakoikasleekZuhaitz
EguneanpartehartuzutenZumarragakohilerriondokozelaianzuhaitz
ezberdinaklandatuz.ZuhaitzEgunaren
helburuabelaunaldiberriakprintzipio
integraletanhezteada,basoen
garrantziaaintzathardezaten.Haurrek,
gainera,landatutakozuhaitzeaneuren
izenajartzekoaukeraizanzuten,
bakoitzaketorkizuneanzuhaitzaren
jarraipenaahalegiteko.Behinzuhaitzaklandatuta,partehartzaileekZumarragakoUdalakeskeinitakomokadutxo
batjatekoaukeraizanzuten.
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Apirila

9
10

Apirilak9eta10eanOrdiziako
RugbyElkartekobijokalariegon
zirenDBHkoikasleekinHezkuntza
Fisikokoklaseetan.Entrenamendu
honenbitartezikasleenartean
rugby-rajolastekozaletasuna
sustatunahiizanzuteneta,ikasleren
bateknahiizanezgero,rugbytaldean
izenaemandezake.

HH

9
13

DBH4.mailakoikasleek
alkoholakdakartzanarriskuei
buruzkoikastarobateanparte
hartuzuten.Ikastarohonek
hainbathelburulanduzituen:
alkoholahartzearekinlotuta
daudenarriskuetakalteakezagutzea,
jarreraarduratsubathartuahalizateko
informazionahikoaizateaeta
pertsonabatekkontsumitzea
erabakitzenbadu,bereburuazaintzen
ikastea.

13

LH
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DBH3.mailakoikasleak
martxoanhasitakoZUTXU
programaren2saioanlanean
arituziren.

19
17

HaurEskolakohaurrekzelofan
paperaispilugisaerabili
daitekeelaikasizuten.

DBH4.mailakoeta
DibertsifikazioKurrikularreko4.
mailakoikasleekUGLEbisitatu
zuten.

20
17
11
13

12
LH6.mailakoikasleekArotzEnean
egunahaztezinbatzukigaro
zituzten.Esperientziahonen
bitarteznaturanmurgiltzeazgain
beraienartekoharremanetan
sakonduzuten.
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LH5.mailakoikasleetairakasleek
DonostiakoCristinaEneaparkea
ezagutzekoparadaizanzuten,
nonnaturarenaldekotailerrez
gozatzekoaprobetxatuzuten.Egun
pasazoragarriarenostean,bidaia
trenezegitekoaukeraizanzuten.
Errepikatzekoesperientziaberriaeta
ezinhobea.

Urterobezala,gureeskolako
eko-ordezkariakUrretxuko
Kultur-etxerajoanziren
EskolakoAgenda21proiektuan
landutakogaiaezagutzeraemateko.
AurtengogaiaLURZORUAizandaeta
Gainzuriko,Ikastolako,Iparragirre
InstitutukoetaLaSalleLegazpi
ikastetxetakoikasleokegindakolana
aztertuondoren,aurrerantzean
gaiareninguruanhartutako
konpromisoaketaudalariluzatutako
proposamenakadostuzituzten.

DBH3.mailakoikasleek
AESLEMEelkarteak(Asociación
paraelEstudiodelaLesión
MedularEspinal)eskeinitako
hitzaldianpartehartuzuten.Hitzaldia
erizainbateketabizkarrezur-muineko
lesioaduenpertsonabatekgidatu
zutenetahainbatpuntulandu
zituzten,halanolabizkarrezur-muin
etaburmuinariburuzkokontzeptu
medikoaketalehen-,bigarren-eta
hirugarren-mailakoprebentzioa(lesio
motahaueknolasahiestu,istripubat
gertatzendeneanzereginetalesioa
duenpertsonarenerreabilitazioaeta
integraziofisiko,psikologikoeta
soziala).

16
20

Gureerrepideetanzehar
dabiltzanibilgailuaketatrafiko
seinaleakgureegunerokotasuna
osatzendutenelementuakdira.
Halaere,biaspektuhauekez
dirasoilikhelduen
egunerokotasuneansartzen;txikienen
egunerokobizitzanereeragina
daukate.Horidelaeta,HHkoikasleak
bidekosegurtasunheziketanmurgildu
ziren“Gurpilengainean” izenekoITB
proiektuarenbitartez.Oinarrizko
seinaleakikasizituzten,beraien
ibilgailuakpatioangidatuzituzten
seinaleaketaoinezkoakerrespetatuz,
gidabaimenpropioalortuzuteneta
Udaltzaingobatenbisitaizanzuten.

20

Etxekotxikienekeskola,beraien
etxeaetajolastendutenparkea
osoondoezagutzendituzte.
Halaere,zerdagolekuezagun
hauetatikharantzago?Hori
ezagutzeko,andereñoekineskolatik
irtenetagureherriaezagutzerajoan
ziren.Eguraldibikainalagun,kaleetatik
ibilizirenetaagianhainezagunakez
zaizkienlekueiburuzaskoikasizuten.

Gureeskola.com
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Apirila

21

DBH4.mailakohainbatikasle
TolosakoLanbideHeziketako
AzokanizanzirenLanbide
Heziketakoeskeintzadesberdinak
ezagutzekoasmoz.

HH

LH

23
25

Frantsesaikastenaridiren
DBH3koikasleakBaigorrinizan
zirenLaSalleLegazpik
kudeatzenduenelkartruke
programareneskutik.Elkartruke
programarenhelburuabikoitza
da.Aldebatetik,gureikasleakfrantses
kulturanetahizkuntzanmurgiltzen
diraBaigorrikohainbatikasleeta
familiekinegunbatzukigaroz.
Bestetik,behinZumarragaeta
Urretxurabueltatuta,elkartrukeaegin
dutenfrantsesikasleeigurekultura,
hizkuntzaetafamiliabizitzaerakusten
dizkiete.Benetanesperientzia
hezitzaileetaaberasgarria!

27
26
4

23

LehenHezkuntzakoikasleek
liburuariomenaldiederraegin
ziotenUNESCOksustatuta
1995etikospatzenden
LiburuarenNazioartekoEgunaren
harira.Irakurketarenplazerra
deskubrituzospatuzuteneguna.
LiburuaktrukatuetaUdalLiburutegia
erebisitatuzutenbertakozerbitzuak
ezagutzeko.Horretazgain,LH5.eta6.
mailakoikasleekTotiMartínezde
LezearenNurliburuetakobat3
ordutakoirakurketa-maratoianosorik
irakurtzealortuzuten.Totikberak
eskertuziengureikasleetairakasleei
egindakoekimena
(klikatu bideoa ikusteko).
Izanere,denokizanbeharkogenuke
mesanotxeanliburubat:ezagutzaiturr
iizateazgain,liburuekbizitzaerrealetik
ihesegitenlaguntzendiguteistorio
etaabenturazoragarrienbitartez.
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La Salle Legazpi Calendar

DBH

26
4
26

HaurEskolakogelakberriro
esperimentaziogunebilakatu
ziren.Oraingohonetan,haurrak
saskikoaltxorrekinjolaseanaritu
ziren.

Apirilak26etamaiatzak2
bitarteanDBHkoikasleakITBn
barneansartzendiren
ProiektuetanOinarritutako
Ikaskuntza(POI)proiektuak
gauzatzenarituziren.DBH1.
mailakoikasleakmugikorrakeskutan
zituztelaGizakemonakharrapatzen
arituziren.Halaere,jolasarekinhasi
bainolehenjolasaberasortzenjardun
zutenhainbategun.Horretarako,
tutorialakbilatu,ikertu,mapaksortu,
QRkodeakeginetakokatu…etabeste
hainbatlaneginbeharizanzituzten.
Emaitzaikusita,argietagarbidago
proiektuaarrakastatsuaizanzela!

26
4

Zererabilpenemandiezaiekegu
gureibaiei?Galderahorri
erantzunbeharizanziotenDBH
2.eta3.mailetakoneskamutilek,Urolaibaiareninguruko
azterketaeginosteanUdalari
eskaeraformalbataurkeztekoasmoz.
Horretarako,leheniketabehinibaiaz
lehenegitenzenerabilerarietagaur
egungoariburuzkohausnarketabat
eginzutengurasoeietaaitonaamoneigaldeketabateginez.
Ondoren,IngurumenSailakibaiekosistemakzabaltzekoabianduen
Ibaialdeprogramaoinarritzathartuta
Urolaibaiaaztertuzuten.Nola?Uraren
kalitateazehaztekomaterial
ezberdinezosatutakokitakerabiliz
ibaitiketahainbatiturritatikjasotako
uraaztertuz.EagureikasleekUdalaren
erantzunikjasotzenduten!

Orientazioprogramarekin
jarraituz,DBH4.mailako
ikasleekaukeraparegabea
edukizutenPOInoinarrituriko
proiektuanlaneanarizirela
datorrenikasturteanjarraituko
dutenibilbideaguztizdefinitzeko.
Ikasketaetaibilbideegokiabere
gustuen,dedikazioanetalanean
errotutaegonbehardelaulertarazi
nahiizanzietenirakasleeketa,hori
delaeta,proiektuaNobelsariairabazi
dutenpertsonaietanoinarrituzen.
Taldekooperatiboetanetadatorren
ikasturtetikaurreraegingodituzten
ikasketenaraberaantolatuta,ikasleek
Nobelsariarentzathautagaitzabat
aurkeztubeharzutendaudensei
kategoriadesberdinentzat:
Matematika,Medikuntza,Literatura,
Bakea,EkonomiaetaFisikaetaKimika.
Azkenengoeguneanhautagaiguztien
arteanirabazleaaukeratuzuten
eskolakoaretoanospatuzutengala
bateanetairabazleak,sariajasotzeaz
gain,eskeronekohitzaldihunkigarri
batemanzuen.Ediziohonetan
irabazleaLiteraturakokategoriarako
hautagaiaizanzen.Norkirabazikodu
datorrenurtean?

Urterokohitzorduarileialeutsiz,
Arco-IrisAntzerkiTaldeak“¿Y
quiénnosmandahacerteatro?”
estreinatuzuen.Hasiberriaden
aktoretaldebatekjustueszenatokira
ateraaurretikdituenbizipenak
kontatzendituantzezlanak.Michael
Farynen“Pordelanteypordetrás”
obranoinarritutadagoetaaurrezJuan
JoséMartínUcedakzuzendutakolana
da,AlmeriakoRoquetasdelMar
antzerkieskolareneskutik.
Arco-Iristaldeakfuntziobikoitza
eskeinizuenZelaiAriztiaretoaneta,
aurrekourteetanbezala,irabaziak
ProydeetabestehainbatGKEtara
bideratukodira.

28

IzartxoTaldeakgureikasleak
esploratzailesentizintezennahi
izanzuen.Horretarako,Euskadi
Express izenekogynkana
antolatuzuten.Bertan,telebistako
lehiaketanaritukobalirabezala,
partehartzaileektaldekafrogaugari
gainditubeharizanzituzten
helmugaraheldubainolehen.Haubai
delalarunbatarratsaldeaondo
pasatzekoplana!

Gureeskola.com
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Maiatza

HH

LH
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DBH

12

Zeindagutakoaskok
astebukaeretanantolatzen
dugunplana?Lasaieseri,
erlaxatuetafilmabatikusi
palomitakjatenarigarenbitartean.
Horidagureikasleekeginzutena
IzartxoTaldearenlaguntzaz:ikusgai
zeudenbifilmetatikbataukeratu
zuten(Wall-E edoInsideOut),
begiraleekegindakopalomitagoxoak
hartuetaarratsaldelasaiapasazuten
elkarrekinfilmaikustenariziren
bitartean.

10

Hainbatsaiotandastamenaeta
ukimenatrebatzenarituondoren,
usaimenarekinjolastekotxanda
helduzenHaurEskolara.

8

4

GorriaetaUrdinarenfesten
ondoren,2urtekogelakoumeek
HoriarenFestaospatuzuten.

10 · Gureeskola.com

Zoritxarrezgauregunminbizia
ezagunadugungaixotasunada.
Halaere,ezgarabetijabetzen
gureosasunazaintzeaketa
ohituraosasungarriakedukitzeak
duengarrantziazetamaitedugun
norbaitgaixotasunhaujasatenari
deneansentitzendugunaezdakigu
nolaadierazi.HoridelaetaLaSalle
LegazpikMaiderSierrapsikologoa
gonbidatuzuen.Dinamika
partehartzailebatenbidez,Maiderrek
gureikasleakberaienbelduretakezkei
buruzaritzekoanimatuzitueneta
beraienemozioakegoerahauen
aurreaneraegokiankudeatzen
lagunduzien.

23

12

DBH2koikasledenYerayDávila
DonostianizanzirenEuskadiko
XVI.OlinpiadaMatematikoanLa
SalleLegazpikoordezkarigisa.
Zorionakegindakolanbikainagatik!

17

Zertarakoerabilidezakegu
goilarabat?Jatekobeharrezkoa
dentresnaizateazgain,Haur
Eskolakohaurrekberaienoreka
trebatzekobaliagarriaizandaitekeela
ikusizuten.

LH5.eta6.mailakoikasleeta
irakasleekMariedeJongh
konpainiarenAmour
antzezlanazgozatzekoaukera
izanzutenDonostiakoVictoria
EugeniaAntzokian.Amour jolas
sinbolikoanoinarritutakokeinu
bidezkoikuskizunada,hizkuntzaren
mugagaindituetahunkitzealortzen
duena.Horretazgain,biikuskizun
desberdinizanzitezkeen,haurbaten
edoheldubatenikuspuntutik
begiratuzgero.Mundumagikobatean
sartzengaitu,egunerokobizitzako
ekintzakberreraikizhaienestereotipo
etaklitxeekin,imajinaziozerrealitatean
ezinezkoadenhoribiziahalizateko.

25

LHkogaztetxoenak
BurdinbidearenEuskalMuseoan
izanziren.Bertanantzinako
trenakikusteazgainhistorian
barrenabidaiatzekoaukera
paregabeaizanzuten.
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Maiatza

22
27

Artea,logika,zientziaetasormenauztartuta,
LaSalleLegazpikoikasleekurteanzehar
egindakoeskulanetaproiektuakikusgaijarri
zituztenZelaiAriztikoerakusketaaretoan
maiatzak22-27bitartean.
Ikasleekagerianutzizutenmaterialbirziklagarriekin
etabestelakoekinzernolakoaltxorrakegin
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HH

LH

DBH

La Salle Legazpi Calendar

ditzaketeneskuz.Ikustekokoloretsuaeta
erakargarriaizateazgain,ProiektuetanOinarritutako
Ikaskuntzarenbidezlandutakoproiektubakoitzaren
atzeanarteari,naturariedozientzieiloturikogaibat
dagosakontasunezlanduta,irudimena,matematika,
hizkuntza,marrazketaetabestelakogaitasunak
erabiliz.Honahemengureikasleakzeregitekogai
direnarenadibideugari.
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Maiatza

HH

LH

La Salle Legazpi Calendar

DBH

14
18

Urterolegez,LaSalleLegazpikLaSalleAstea
ospatuzuenegitarauzabalbatekin.Ikasleek
erruzgozatzekomodukojarduerakantolatu
zirenegunhauetarako,halanoladantza,
eskulansaioak,jolasak,txokolatada,
puzgarriak,buruhandiak…
Biurtekoumeek“Txikitxou”jaialdiarekinekinzioten
asteari.Asteazkenaetaostiralabitartean,zaku
lasterketak,eskulanak,sukaldaritzatailerraetabeste
hainbatjardueraizanzituzten.
LHkoikasleentzatostegunaizanzenegunhandia.
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Entzierroarekinhasietatailer,jolaseta
txokolatadarekinjarraituzuten.Erdian,indarrak
hartzeko,elkarrekinbazkalduzuteneskolan.Eta
asteariamaieraemateko,puzgarrietanduten
energiaguztiaagortzekoaukeraizanzuten.
Helduenek,berriz,DBHkoneska-mutilek,ostiralean
ospatuzutengynkhanabatkaleetanzehareta
sukaldaritzalehiaketaeginez.Jarraian,futbol
partiduakjokatuzituztenikasleekeurenarteaneta
baitagurasoakirakasleenaurkaedotaikasleak
irakasleenkontraere.
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Ekaina

HH

15

LH

La Salle Legazpi Calendar

DBH

Ikasturteosoanlaneanetaentsegutanarituondoren,
LaSalleLegazpikoabesbatzakeskolakoaretoan
emanaldibateskeinizuenegindakolanaerakusteko.

1

Arteguztiadamunduaezagutzekoetainterpretatzeko
modubat,zirrikituberrietanarakatuetasentsazio
berriakdeskubritzeko.LehenHezkuntzakobigarren
ziklokoneska-mutilekhoriikustekoaukeraizanzuten
Topic-TolosakoNazioartekoTxotxongiloZentroraeginiko
bisitan.Arteazgain,txotxongiloantzerkiafuntsezko
hezkuntzatresnabaita.
Ikasleektxotxongiloikuskizunazetabertakoerakusketaz
gozatuzutenetabaitaeurenkabuztxotxongilobatsortueta
hezurmamitzensaiatuziren.Izanere,bisitaborobiltzeko
tailerbateanhartuzutenparteetatxotxongilobat
fabrikatzeakdituenarazoteknikoeieginbeharizanzieten
aurremotrizitateaetairudimenalanduz.
Mariona,Topicekomaskotamaitagarriarenkonpainian,
milurtekoartehonenteknikaezberdinakereezagutu
zituztengureikasleek.

16 · Gureeskola.com

22
15

16
UrterobezalaAMPAkikasturteamaierakoafaria
antolatuzuen.Bertaragerturatutakoekafarietagiro
apartazdisfrutatuzuten.

Eskulanak,jokoak,lehiaketak,zinea,sukaldaritza,
bingoa,…ugariaketadibertigarriakizandiraaurten
Izartxoaisialditaldeakantolatudituenekintzak.Zein
izanzitekeenurtehaueraezinhobeanbukatzeko
ekintza?Bazkariaetajokoakeskolakofrontoian.Datorren
ikasturteraarte!

LaSalleAstearenbarneanDBH1eta4koikasleek
antzerkiemanaldiezinhobeaeskainizutenZelai
AriztiAretoan.AurtenFiebredelsábadonoche
filmarenegokitzapenmusikalaantzeztudute.
Tradizioarijarraiki,sarrerensalmentarekinlorturikodirua
PROYDE-PROEGAGKEarilaguntzekoerabilizuten.Izanere,
ekintzahonekingureikasleekLaSallerentzathain
garrantzitsuakdirenbaloreakpraktikanjarrizituzten:
bizikidetza,errespetuaetasolidaritatea.
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Berriak

Berriak

Ingeleseko kanpamenduek, eskolako udalekuek eta tailer
teknologikoek osatzen dute udako oporretako eskaintza

Eskolako udalekuak
Eskolak,3eta8urte-bitarteko
neska-mutilentzatere
kanpamenduaeskainikodu.
Jardueraezberdinakdaude
planifikaturik.Udalekuaekainaren
25tikuztailaren20raegingoda,
9:00etatik13:00era.Astezaste
kontratatzendaetazaintza
zerbitzuaeskaintzada7:30etatik
9:00etara.Honezgain,jangela
zerbitzuaereeskainikoda.
Informaziogehiagoeskolako
idazkaritzaneskuragarri.

Aisiaetaikaskuntzauztartzea.HelburuhorrekinosatuduLa
SalleLegazpikudakooporretakoudalekueskaintzaingeleseko
kanpamenduak,eskolakoudalekuaketadroneneta3D
inpresioareningurukotailerteknologikoakoinarritzathartuz.Izan
ere,proposamenludiko-hezigarriakdira,ikasleengarapen
kognitiboetasozialagaratzerabideratuak.

Ingeleseko
kanpamenduak
ikastetxean bertan
Lacunzaren eskutik
Lacunzahizkuntzaakademiarekin
elkarlanean,6eta12urte-bitarteko
neska-mutilekaukeraduteeskolan
bertaningelesekokanpamenduetan
partehartzekobesteherribateraedo
hiribururajoanbeharrikgabe.
Egitarauarenbaitandaudejarduerak,
jolastematikoak,kirolaketaeskulanak
ingelesez,asterokoirteerarekinbatera.
Kanpamenduaekainaren25tik
uztailaren20raegingoda,9:00etatik
13:00era.Aukeradagohilabeteosoan
partehartzekoedolehenengoedo
bigarrengohamabostaldian.
Gainera,nahiizanezgero,zaintza
zerbitzuaeskaintzenda8:30etik
9:00etaraeta13:00etik13:30era.
Informaziogehiagojasotzekoeta
izenaemateko:

enara.lacunza@lacunza.es
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Tailer teknologikoak:
dronak eta 3D inpresioa
TeknologiazaletuentzatLaSalleLegazpik
etaDoplaykdroneneta3Dinpresioaren
ingurukotailerrakantolatudituzte.7eta16
urtebitartekoeizuzenduakdira.Partaideek
dronadiseinatu,inprimitu,muntatu,gidatu
etaazkenean,etxeraeramangodute.
Hirutxandaeskainikodira:ekainaren25tik
29ra;uztailaren9tik13ra;etauztailaren16tik
20era.Kasuhonetanereordutegia
9:30etatik13:30eraizangodaetakostua125
eurotakoaizangoda.Anai-arrebei%10eko
deskontuakegingozaizkie.

Informaziogehiagojasotzekoeta
izenaemateko:
alberto@doplay.es
660 382 674
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Elkarrizketa

José
Manuel
Villar
La Salle Legazpiko Ikasle Ohien
Elkarteko presidentea

“Lanean jarraituko
dugu boluntariotzaren
balioa helarazteak
harro sentiarazten
gaituelako”
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Elkarrizketa

G

uztioi gustatzen zaigu kultur
eskaintzaz eta jaiez gozatzea
baina gutxi gogoratzen gara
ekimen bakoitza aurrera ateratzeko
boluntarioek egiten duten
ahaleginaz. Horren adibide da La
Salle Legazpiko Ikasle Ohien
Elkartea. Bere presidente José
Manuel Villarrekin egon gara.

garenhorretanlaneanjarraitzeadaetahori
posibleegitenduenjendearenilusioari
eustea.

-Pasa dira urte batzuk 1926an
banketxean lan egiten zuen ikasle ohi
talde batek La Salleko Ikasle Ohien
Elkartea sortzea erabaki zuenetik, ezta?
Garaihartansekulakoaizanzengure
elkartearensorrera.Kulturelkarteakgutxi
zirenetagureakzegoenkulturhutsunea
betetzealortuzuen.OrduanLuistarren
elkarteak,KasinoaketaOargikosatzenzuten.
Esanohizenelkartekopresidenteaaurki
sartukozelaudaletxeanzinegotzigisa.Kasu
batzuetanhorrelaizanzen.Egiaztagarria
denadagaraihartakoaurrezkikutxetakoeta
bailarakoenpresetakozuzendariakelkarteko
zuzendaritzakokidezirela.

-Ze egoeratan aurkitzen da gaur egun
elkartea?
Jarduereidagokienezezbainaikasleohiei
dagokienez,irauten.

-Elkarteak izan du Urrezko Arorik?
Noski.Elkarteguztiekbezala,izandituoso
garaionak.Hainbatkulturjarduerasustatzen
zituenelkarteak,adibidez,“Astearte
kulturalak”,Gabonetakoidazlanetapostal
lehiaketa,zinekluba,erakusleiholehiaketa,
etab.
Ikasleohienartekoafariaurteosoan
itxarotenzenospakizunaizatenzen.

-Errege kabalgata eta haur danborrada
antolatzeak ere zuen lanaren aitortza ekarri
du. Arduragatik, konpromisoagatik, La
Sallerengatik… zerk bultzatzen edo
animatzen zaituzte horretara?
Aitortzahistorikoadaurteetanegindako
lanagatik.Aipatutakoezgain,elkarteen
danborradaereantolatzendugu,herriko
jaienaurretik.
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-Zein da elkartearen misioa gaur egun
ikastetxearekiko?
Lausotua.Ikastetxeanbadagoenarren
elkartekoordezkaritza,ezdaukamisioargi
bat.

Elkartekokidebakoitzakikuspegiezberdina
izangodu.Nikneuklehenengoherriarekiko
konpromisoagatikegitendut,LaSallegatik,
etanolaez,egindakolanakematenduen
poztasunagatik.
-Sekulako lana izango da hori guztia
antolatzea…
Hiruekintzadiraetahorretazgain,urte
osoanarduratzengaraekitaldihorietako
ekipamenduazaintzeazetamantentzeaz,
baitabesteherrieiuzteazere.Gehienikusten
denabeharbadafestaaurrekoentsegueta
prestaketalanakdirabainaesanbezala,urte
osokolanada.Lanhandiada,bai,gutxi
ikustenetaeskertzendenabainapozgarria.
-Elkarte gisa, zeintzuk dira erronka
nagusiak?
Nireustezerronkanagusiaegitenari

-Elkarteetan boluntarioak eta
konprometitutako jendea ez dago soberan.
Zuen kasuan, giza kapitala baduzue. Urtero
ateratzen dira ikasle ohiak izango diren
ikasleak. Nola erakartzen dituzue?
Aipatuantolaketalanetanpartehartzen
dugunokhogeibatlagungarela.Ezdagoinor
soberanetapozikhartzendugugugana
elkarlaneanaritzekoprestdatorrenedonor,
betiere,moduonean,Zumarragarenalde
zerbaitegitekohelburuarekinetagure
elkartearenizenasustatzekoasmozbadator.
Ikastetxetikateratzendirenikasleak,nire
ustez,ezdaukateLaSallekoparteizatearen
sentimenduhorietaeskolarekikofideltasunik.
Agianasoziazionismorakoaukerakgure
garaianzirenakbainoaskozerezabalagoak
direlakoetabeharbadaegungoeskaintza
gureabainoerakargarriagoasuertatzen
zaielako.
Gauregun,boluntariotzarengaiaia
desagertutadago,bainaguklaneanjarraituko
duguhainurriadenbalorehorihelarazteak
harrosentiaraztengaituelako.
-Nolakoa da eskolarekiko harremana?.
Adeitsua.
-Harro La Salle familiaren parte izateaz?
Bai.
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Gure txokoa

Misioa
Anai Felix Ezama

1.- AURKEZPEN LABURRA
HaudaGureTxokoaatalerakoaurtengo
ikasturteanegindudanhirugarrenekarpena.
LehenengoekarpeneanANAIA–SALLETARRA
hitzanabarmentzensaiatunintzen.Bigarren
artikuluanhumusarengarrantziaazpimarratu
nuen,salletarraerrotzendenoinarria:ELKARTEA–
HARREMANA.Eta,lehenziklohoniitxiera
emateko,MISIOA.
2.- MISIO HITZAREN BI ADIERA
a)MisioaBIDALKETAbezala(latinetikmissio):
bidalketa,enkargua,deia,bokazioa.Nork
bidaltzennau?LaSallerentzatargizegoenJaunak
bidaltzenzuelaumeetagaztezaurgarriei
erantzunaemateko(ekonomia,maitasuna,
familia,…).
b)MisioaZEREGINBEZALA:“zertararako”bidali
gaituzte.ZentzuhorretanMisioazereginbatda,
bainazereginhutsazharantzagodoanesanahi
sakonagoadaukana.

3.- MISIOA – BIDALKETA
Hezitzaileok norbaitek bidali gaitu:
-SalletarElkarteakbidaligaitu,behinEskolak
berebaitanhartugaituelamisioberezibat
gauzatzeko.Zentzuhonetannoizeanbehin
egokitzendirenetaIzaeraPropioaetaPlan
EstrategikoanadierazitadaudenSalletarEskolaren
xedeetahelburueileialakizateneskatzendigute.
-Gurasoekbidaligaituzte, funtziohezitzailearen
zatibatgureeskuuztendutenak.
-Ikasleekbidaligaituzte, etorkizuneanberaien
bizitzarizentzuaemangodiotenhoriaurkitzeneta
garatzenlagundudiezaiegun.
Gurasoak norbaitek bidaltzen ditu
(eta beraien seme-alabak bidaltzen dituzte):
-Bizidutenetaberaienseme-alabekbiziko
dutenerrealitatesozialakbidaltzenditu.Bizitzea
egokitzenzaiengaraienseinuakaurkitzensaiatuko
dira,gizartehorretankideeraginkorgisatxerta
daitezen.
-Erakundesozialek,elizaerakundeeketa
hezkuntzaerakundeekbidaltzendituzte,
eraldaketasozialaeragitendutenkideekintzaileak
sustatunahidituztenak.
Ikasleak norbaitek bidaltzen ditu:
-Gurasoektutoreek,…bidaltzendituzte,
gizarteberriaren“kimu”berribezala.
-Eskolakberakbidaltzenditu, beraien
asmosakonenakahaldueneinean
asebetetzensaiatzendena.
-SalletarErakundeakbidaltzenditu,
hainbatfamiliarenseme-alabak
onartzeanhartuduenkonpromezua
mantentzekobermearenardura
hartzenduena.
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4.- MISIOA – ZENTZUA – ZEREGINA.
HezkuntzaElkartekokidebakoitzabereeremu
propioanondorengoa izaten saiatuko da:
• Kideekintzaileakultura,erlijio,etnia,politika
etabelaunaldianitzekomundupluralbatean.
• Elkartekogainontzekokideen“bihotzen
motorra”(SallekoJuanBautistarenesaldi
ederrarenarabera),SalletarEskolanduen
misioarekikoleialadeneinean.
• Entregaoparoenespazioa,ordutegietatokiko
mugetatikharantzagodagoena.
• Bizitzarenzentzuaetengabebilatzenariden
pertsona.
• Ikertzailetrebea,salletarpasiotikabiatuta
zaurgarrienekintopoegiteradoana.
• Entzuteak,bideratuaketabidaliakizateko
ezinbestekobeharradutenpertsonenlagun.
• Gurefedearenlekuko,sekularizatzenariden
etabarnekotasunaetatranszendentziarazabaltzea
aldebaterauztendituenmundubatean.
HoriguztiagatikSalletarEskolaposibledabere
hezitzaileekberaienlangileetaprofesionalaldeak
bokaziodunhezitzailearenaldearekinbateratzen
badituzte.Beraienbarnebizitzagaiizanbeharda
berehalakotasunetikharantzagojoateko,
pertsonenmisterioarenaurreanliluratzeko–
beraienikasleak,seme-alabak–,beraienburua
bitartekariazaltzekoetaberaiengaindaramaten
handitasunaetaarduraonartzeko.
5.- MISIOAN LEKUKOAK
Pobreekikoanaitasuneanetaelkartasuneanbere
bizitzabiziduenHezkuntzaElkartebaten
testigantzaSalletarrenlehenengoardurada,baita
bereekarpenbereziaegiteapartekatutakomisiora
ere.Salbatzenduenmaitasunbatenzeinuak
izanda,elkarrekikoetabesteekikoanai-arrebak
izanda,JainkoarenErreinuakiragartzenduen
eraldaketasozialaikusgaiegitendute.
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Erreportaia

R

obertSchieler,LaSallekoAnaienAnaiburu

elkarte-sarearenantolamenduberrira,misio

Orokorra,apirilaren8tik21rabisita

partekatuarenetaasoziazioprozesuaren

pastoralaegitenizanzenEspainian.

garapeneraetaabiandirenkongregazio-arteko

BisitarenhelburuetakobatEspainiaeta

proiektuezberdinenbilakaerara.

PortugalenLaSallekhezkuntzamisioarekin

Egunhorietanabaguneaizanzuen

ARLEP barrutiko sei
sektoreak bisitatzen
KataluniakoSektoreaAnaiRobertekbisitatu
zuenlehenengoerrealitateaizanzen.Bertan

duzundenborazuredenborapartekatzeko”;

duenkonpromizoaezagutzeaizanzen.Anai

hezkuntzaproposamenaetazaurgarrienen

hainbatelkarteetaFundacióComtalezagutzeko

geldiunebatbeharduguetagureburuari

AidanKilty,RELEMekoAnaiKontseilaria(Europa

aldeLaSallekegindakoapustuahurbilagotik

aukeraizanzuen.Horretazgain,CRAE-ko

entzunbehardiogugizartehiper-konektatu

etaMediterraneoa),lagunizanzuen.Bere

ezagutzeko.AzkenhauBarrutikosozio-

(CentroResidencialdeAcciónEducativa)

honetan.SektorekoAnaiguztiekinelkartzeko

egonaldianelkartasunmezuaskoutzizituen,

hezkuntzakoobretanetaikastetxeeneta

gazteekinmomentuakpartekatuzituen.

aukeraizanzuen,berezikiIrun,SanAsensioeta

proiektuekinaurrerajarraitzekoanimoaeman

erakundeunibertsitarioenberariazko

Bestalde,BartzelonakoLaSalleCampus-ean

BujedokoSAFAS-etakoAnaiekin,baitaSektoreko

zuenetaARLEPBarrutianegitenarigaren

ekimenetangauzatzenda.

izanzen,non“gizartearenerrealitateberriari

ObretakoZuzendariekinere.

lanarekikomiresmenaadierazizuen.Bisitan

AnaiRobertSchieler2014ezkeroKristau

aurreegitekoegokitzeaetaeraldatzea” zein

MadrilekoSektoreanAnaiRobertSchielerrek

AnaiJoséRománPérez,ARLEPBarrutikoAnai

EskoletakoAnaienAnaiburuOrokorrada.

Ikuslaria(Espainia–Portugal),erelagunizan

Filadelfianjaioa,EstatuBatuak,betirakoprofesa

BilbokoSektoreaAnaiburuarenhurrengo

zuen.

1979aneginzuen.Bereherrialdeanjardunzen

geldialdiaizanzen,nonhezkuntzaobraketa

direla” esanez.Bisitatuzuenlekuetakobat

irakaslezereginetanetaondorenhamahiru

elkartedesberdinakikustekoaukeraizanzuen.

CampusLaSalleMadridizanzenaurtenbere

izanzuen,LaSallerenerantzunazuzenean

urtetanFilipinetanmisioanarituzen.Anaiburu

Bertan,bisitatukolehenengoobretakobatean

70.urteurrenadelaaprobetxatuz.Robertek

ezagutzeko,ingurunehonetansalletar

OrokorraizanaurretikKontseilariOrokorraizan

gazteenrolaazpimarratuzuen.Anaiburua

gailenduzuen“salletarkarismaezdela300

karismatikematenarigarena.Hurbilduzen,

zenEstatuBatuaketaKanadasalletar

harritueginzenLaSalle-Bilbao-koEskoletan

urtetanaldatubainabaialdatudenamisioadela,

baitaere,EspainiaetaPortugalekosalletar

eskualderako.

bizidenmezuarenaurrean:“Harezazubehar

gaurkotasuneramoldatuz”.

Kasuhonetan,pertsonenganahurbildunahi
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garrantzitsudirenazpimarratuzuen.

sekularrengarrantzianabarmenduzuensalletar
munduan“bizidugunegoerarenaktoreberriak
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BidaiakAndaluziakoSektoreanjarrituzuen,

jarraitzearengarrantzianabarmenduzuen.Beste

nonLaSalleEtxearensozio-hezkuntzakoobra

momentuhunkigarribatAnaiRobertetaAnai

etaAnaimaristaetasalletarrenelkartemistoa

Aidan-ekElkartearekikokonpromezuarenbidea

bisitatuzituen.AnimazioTaldearekineta

hasteradoazengaztesalletarrekinbizitakoaizan

zuzendariekinereizanzenetaManosAbiertasal

zen.

Nortesozio-hezkuntzakoobrenordezkariak
ezagutuzituen.
Valencia-PalmaSektoreabisitatzenarizela

Bisitaldiko topaketa
desberdinen hainbat
“altxor”

AzkenengogeldiuneaValladolid-ekoSektorea
izanzen.BertanAnaiaketasekularrakbizidiren
GirónetaHarreraElkarteakezagutuzituen.La

AnaiRobertekProjecteObertPaternayLlíria

SalleNuestraSeñoradeLourdesikastetxeak

harreraetxeeiburuzkoinformazioajasozuen

AnaiburuarekinetaAnaiKontseilariarekin

etagizarte-bazterketajasatekoarriskuandauden

ospakizunbatizanzuen,nonikasleekOneLa

hauretagazteeilaguntzaematekolanean

Sallebezalakoabestiakabestuzituzten.

• “Eskerrikasko,Anaiok,berrikuntzahonen
arkitektuakizateagatik,asaldurazkogaraietan
biziarrenzuenkonpromezuaritinkoeutsi
diozuelako”
• “Mundukoindarnagusienak–teknologia,
globalizazioaetaaldaketaklimatikoa–guztiak
bateraazkartzenaridira.Ondorioz,gure
gizartekoaspektuasko,lantokiaketa
geopolitikaeraldatzenaridiraetaberrirudikatu
beharditugu”.
• “Ulermenazetatokikopraktiketaz
harantzagojoatekodeitugaituzte,baita
elkarrengandikikastekoere.Errukiakxedeak,
nahiaketakezkakpartekatzerabultzatzengaitu”.
• “Ikasleekisiltasunaetabakardadeabalora
dezatenlortubehardugu”.
• “Garrantzitsuenagertatzenaridiren
aldaketeinolaerantzutendiegunda”.
• “LaSallengazteeiepaitzenezdituengiro
bateanheztekoaukeraematendienespaziobat
eskeintzendiegu”.
• “Gureinstitutuarenjaiotzaezzenpertsona
bakarbatekberakbakarriklaneanarituta
egindakoesfortzuarenondorioaizan.LaSalleko
SanJuanBautistakbestemotatakopertsonekin
egindakolanada:hasierabateansekularrak
zirenlehenengoAnaiak;ongileak;emakumeak;
elizgizonaketaagintarizibilak”.
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• “LaSallekoSanJuanBautistarengaraiangure
Institutuakizandakoloratzeaberrirobizitzeko
aukeraparegabereakinbedeinkatugaituzte”.
• “GauregunEbanjelioaninspiratutako
istoriohonenegiletzaJainkoarenErreinua
hezkuntzanezagutzekomisioarekin
konpromezuadaukatenSalletarguztiokin
partekatzenda”.
• “LaSallekoSanJuanBautistaketabere
kideekhasitakomugimenduhau79
herrialdeetanhaztendihardu.Eguneromilioi
bathauretagazte90.000laguntzaileeta3.600
Anairekinelkartzendiramunduhaulekuhobe
bilakatzeko,pobreentzatbereziki”.
• “NirekezketakobatSalletarFamiliaeta
SalletarElkartearensustapeneanAnaientzat
diseinatutakoegiturakerabiltzenariizangarela
da.Laguntzaileok,zuenbokaziopropioarentzat
etabizitzarentzataproposagoakdiren
dinamikaketaegiturakkontuanhartual
dituzue?”
• “Proiektuhoberenakberaienametsak
praktikanjartzenausartzendirenjendegaztetik
sortzendira”.“Ametsegitenausartuzaitezte”.
• “Ekintzatxikihauekegitenditugunelkarte
txikiakgaramunduabenetanaldatzendutenak”..
Milesker, Anai Robert, zure gertutasuna eta
ARLEP Barrutian daukazun presentziagatikı
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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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Irakasleen txokoa

Haur Hezkuntza
Zer diote zure seme-alabaren
marrazkiek?

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

Haurrengan dislexia ulertzea: Dislexiaren
tratamenduak eta seinaleak

Lehen Hezkuntza
TUTORETZA
Marea Urdina

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko
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MATEMATIˆ A
Trebatu ezazu zure gaitasun matematikoa
joku hauekinı

EUSˆ ARA
˛ainkoen zigorra (Alberto Ladron)

Haurrei etiketa jartzea oso erraza da

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
BIO-GEO
Mailako Biologiako edukien laburpena

INGELESA
Practice anB skill Bou @ant @ith
interacti?e lessonsı

FRANTSESA
Apprenez un peu plus a?ec ce amusants jeuxı

Iˆ T
Chromebook-erako aplikazioen
sailkapena

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
Arteko aldizkari bikainak
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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
laneanı
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Ikasleen txokoa

HE Armiarma sarea

HH 5 urte Inkak

HE Botilak

HH 4 urte Mexiko
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HH 5 urte Uraren proiektua
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Ikasleen txokoa

LH 6. mailako ikasleek Arotz Enean egindako
bi tailerretako lanak

Eskolarteko Bertso-paper lehiaketako sarituak
Ander Acosta

Bertso ˛aialdia
Clickeginizenburuan
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Marcos RodrFguez

Mikel PeGa
˛on GHmez

DBH Plastika
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Ikasleen txokoa
LENGUA - DBH
Clickeginondorengolanetan

Naroa Sil?estre
Izaro GarcFa
Unai Arratibel
Iker Aguirre

Nekane Ibarzabal
PrimerviajedeColón
Leo Miranda
PrimerviajedeColón

DBH1 In0ogra0iak

DBH2 Beirateak
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DBH2 Bideoklipak
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Ikasleen txokoa
Hezkuntza Fisikoa
DBH4
Clickeginizenburuan

ATCORE
Pasadenapirilaren18anDBH3.mailakoikasleek
ATCOREtik(AsociacióndeTrasplantadosdeCorazón)
bisitaldibatjasozuten.MailakoSEINtaldebatekokideek,
medikuntzanlortzendirenaurrerapenakikertzenarizirela,
trasplanteeninguruansakontzeaerabakizuten.Horren
ingurukoproiektubatprestatuetaaurkeztuzuteneta,hori
osatzeko,haienikerketansuertatuzitzaienaukera
aprobetxatzeaerabakizuten:trasplanteeninformazioa
eskolaraekarriegoerahorretanzuzenkiinplikatuta
dagoenpertsonabateneskutik.
Horrela,JoxeanArteaga,basauritarra,etorrizitzaigun.
Beraktrasplanteeningurukoinformaziopilabateman
zigun(zeinorganotrasplantatudaitekeenetazeinez,zer
zailtasunengatikkomenidentrasplantebat,zerarazo
sortudaitekeengero,nolaaldatzendentrasplantatubaten
bizitza,zeregindezakegunorganoemaileizateko,nola
dagoenorganotrasplanteenkontuamundumailaneta
Espainakolekudesberdinetan,…).Bainagarrantzitsuenaez
zenkontatuzigunarenedukia,baiziketabereesperientzia
pertsonaletikkontatzenzuela,benetakosentikortasuna

adieraziz.Horrekinlortuzuenikasleetairakasleakerneerneegoteagurekinegonzenbiorduetan.
PertsonahandiaJoxean,tamainazetabihotzez.Etaez
jasotakobihotzarengatik,horilehenagotikzetorkion.
Berakesatenzigunbezala,bestebihotzbatjasotzeakez
dupertsonaetaizaeraaldatzen,bainabaialdatzendela,
onerako,berebizikalitatea.Adibidegarbiarekinesaten
zigun:“bestebihotzbatjasoizanakezduezeraldatu
maiteditudanpertsonakmaitatzekomodua,eztanire
Athleticzaletasunaere”.
SEIN 3

DBH4.mailakoikasleakmerkataritzatxikiarenbabesle
sutsubilakatuzirenUrretxuetaZumarragakoBi-Tartean
MerkatarienElkartearekinelkarlanean.SEINprogramaren
baitanAnderViedma,NagoreDíaz,NalayaSedano,Iñaki
MendiluceyÁlexCanterokmerkataritzatxikiareninguruko
azterlanaeginzutenikasturtehonetanzehar,komertzioak
dituengabeziaetaindarguneakikusietaindartzeko
estrategiaposibleaklanduz.Lanaborobiltzekogynkana
batantolatuzutenetaLH3,4eta5ekoikasleekhartu
zutenpartejokoetan.Ekimenarenhelburuaikasleek
UrretxukoetaZumarragakosaltokiakezagutzeazen,baita
salgaidituztenproduktuakere.Etanolaez,tokiantokiko
merkataritzakduengarrantziazjabetunahizituzten
ikasleaketakontsumitzaileakorohar.
Dendetanprobaezberdinakgainditubeharzituzten
partaideekpistaberriaklortuahalizateko.Probak
dendetakoartikuluekinlotutazeudenneska-mutilek
dendaetaproduktua,biak,ezagutzeko.
DBHkoikasleekaurrezLHkoeihitzaldibatemanzieten
Fr€€MARKizenburupeanlantzenarizirenproiektuaren
harira,bidebatez,gynkanareningurukoxehetasunak
azalduz.Azkenik,izandakoarrakastaikusita,Beasainen
izanzirenproiektuaaurkeztenetaberaienstand-era
gerturatzenzenedonoriazalpenakemanzizkioten.
SEIN 1
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SEIN 4
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Ikasleen txokoa

Anai-arrebak
eskolan
LaSalleLegazpifamiliaaskokosatzen
dugunfamiliahandibatgara.Atalberri
honetangureegunerokoaosatzen
dutenetagurelanarizentzuaematen
diotenfamiliaberekoanai-arrebak
ezagutunahiditugu.Honahemengure
eskolariburuzkontatudigutena:

1. Hitz batekin de0initu
ezazu eskola.
2. Zein aldaketa nabaritu
dituzu aurten?
3. Zein aholku emango
zenioke zure anaiari /
nebari / ahizpari /
arrebari?

Ane PeGa
2 urte

MarFa OmaGas
HH 4 urte

1.- Jostailuak

1.- Lagunak

2.- Abestenetajolastendugu

2.- Gauzaaskomargotzendituguetaasko
ikastendugu

3.- Muxubatemaidazu

3.- Ezeginbihurrikeriarik

Ander PeGa
HH 5 urte

Marta OmaGas
HH 5 urte

1.- Lekupolitbat

1.- Lagunak

2.- Gelahandiagoadaetaaskoidaztendugu

2.- Lankoadernoakdauzkagu,maketak
egitendituguetaaskomargotzendugu

3.- Ondopasaezazu

3.- Andereñorikasuegin
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Ikasleen txokoa

˛on Al?is
LH 1

Aratz Arribas
LH 2

Pablo Guereta
DBH 1

Oier PErez
DBH 1

1.- Ikastea

1.- Gauzaberriakikastekotokia

1.- Ikasketak

1.- Azterketak

2.- Andereñoberriakdauzkagu

2.- Lanetalagungehiagodauzkat

2.- Orduetaikasgaigehiagodaude

3.- Txintxoibili

3.- Ezahaztumateriala

2.- Klaseekgehiagoirautenduteeta
zailagoada
3.- Ondobukatuezazuikasturteazure
azkenenengourtehonetan

Mikel Al?is
LH 4

) aiza Arribas
LH 6

Dlex Guereta
DBH 4

˛on PErez
DBH 4

1.- Lagunak

1.- Ezagutzekogogoa

1.- Formakuntza

1.- Etorkizuna

2.- Gauzagehiagoikastenditugu(landareak,
adibidez)

2.- Gehiagoikastenduguetaordenagailuak
erabiltzenditugu

2.- Gehiagoikasibeharda

2.- Seriotasungehiagobeharda

3.- Pilakjarrietaikasketakeguneaneraman

3.- Ezeginkorrikaeskaileretanetaetxeko
lanakegin

3.- Etxekolanakondoegin

3.- Gauzakseriohartu,ezutziezer
azkenengomomenturako,irakasleeikasu
egin
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3.- Gehiagoikasibeharduzu
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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

Gogoeta - Orientazioa
ZUK ZEUK ERABAKI

du,baitabarrurakomugimenduaere.Azkenhonek

sentikortasunagaltzeaeragitendigunorokgure

Beldurraematendigugaltzeak,bainaezindugu

edertasunez,askatasunezetazentzuzbetetzendu

munduarenosotasunarimehatxuegitendio,gure

guragodutgizakiazeinmiresgarriaizandaitekeen

ahaztubidebataukeratzenduguneanbidehorrek

gainerakoguztia:“nirebarruaribegiratuetaulertu

balioaknolabaitzalantzanjartzenditu.Etaezdut

pentsatu.Pertsonabikainabilakatzealanzailada,

norabaiteramatengaituelaetahanzerbaitgure

…”.Barrurabegiratugabe,askogaldukogenuke,

hauFedearenikuspuntutikbakarrikesaten,denok

ahaleginhandiabeharduena,irmotasunaeta

zaindagoela.Etaosorikitxarotendigu,ezzatituta

geugandiketabesteengandik.

lotzengaituengizatasunetikereesatenbaitut.

diziplinaeskatzendituena.Halaere,lordaiteke.

edobananduta.Aukeratzea,hautatzea,ezda

GureGPS-akezinbestekobaldintzabi

Garaihauek,ezdira“Nion…etahorkonpon,

Munduhonetangauzatxaraskodago,bainanik

Gertadaiteke,gainera,pertsonabatzukkanpotik

gauzaerraza,bainaaukeratzenezbadugu,beste

adieraztendizkigugurebarnekotasunarenespazio

MariAnton”esatekoak,denokelkarrekingizarte

bikainakizatea,bainazerbaitezkutatzeaeta

batzuekeureknahidutenlekutikeraman

horretansartunahibadugu:lagunbataurkitu,

etaherriegitengaituenaberreraikitzekoakbaizik.

familiarteanedolagunarteanhainbikainakez

zaitzakete,zureordezeurekaukeratzendute.Zeuk

biderakoerakusleakemandiezazkigukeengidari

Ugariakdirakrisiak,hemengoaketahangoak,asko

izatea.Nikbetiesandutinorezdelaperfektua,

erabakitzenezbaduzu(zureerabakiaren

aditugisa,sentitzendugunaesanetaadierazteko

dirabeharraketaeskeak.Ezgaitzatelanahasi.

bainaBADAKITbatzukiaperfektuakdirela.

ondorioakgainhartuz),gorabeherenbaitan

…etagelditu,gureburuarekinkonektatzeko.

Balioaketaprintzipioakkonplexuarenaurrean

Beharrezkodaeredubatedukitzea,nori

geratzenzara.Halakoetan,jakina,bestebatzuei

probatzendira.Garailatzetanerakustenda

begiratuedukitzea.Zuekzuenaaurkitubehar

botadiezaiekezuagertzenzaizunarenerrua,baina

BIZITZAN GARRANTZITSUAK DIREN BALIOAK

garrantzitsua.Zailtasunetanikustenda,onerako

duzue.Behinaurkituondoren,azterezazue:

ezduzuezagutukozeureaskatasunaerabiltzearen

Errealitateanagusi.Normalada.Gukgurea:gure

zeintxarrerako,guregizartearenbenetakoa.

biografiairakurri,bideoakikusi,zeretanolaegin

Gaurhurbilekoekikoetaurrunekoekiko

duenjakin…Zuonereduhoriezagutzekoaukera

esperientziasakona.Zeinirizpideerabiltzenduzu

familia,gureetxea,gurelurra,…Nireikuspuntu

zurebizitzanerabakiakhartzeko?Osoatsegina

partikularragarrantzitsuada,berezmugatuaeta

solidaritatearenetajustiziarengaraiada.Gaur

duzunaaukeratzenduzuetahorilortzearren

partzialaizanarren.Kontuadabizitzahurbilekoan

gureazharaindijoatekoetalankidetzaaberatsen

Beharbada,egiturarenbatizangodabilatzen

gogorlanegitenduzualabideerrazaaukeratzen

etakonkretuangaratzendela,bainaaldiberean

oparoalditakoluxuaezdelaerakustekogaraiada.

duzuenhoriemangodizuena:GobernuzKanpoko

duzu?

balioaketaaukerakdenonakdirela.Neure

Printzipioetikoapurtezinada,zenbatetagutxiago

erakundebat,sindikatubat,auzo-elkartebat,

errealitateagainditzeaetajustiziaetaetika

eduki,orduanetagarrantzitsuagoa.

alderdipolitikobat…Edozuonfedeaedoerlijioa.

LAGUNTZEN ETA ORIENTATZEN UTZI

globalenikuspegiakharagitzeaosoariketa

Norezdaibili,noizbait,galdusamarbidean?

konplexuada,bainaosobeharrezkoa.

Bizitzakobidaiahastendenean,oraindikezdugu

Horregatik,ikaratuegitennauteuzkurdura

ondojakitenzerekipajehartu,helmuga

moralak,etsikeriak,beherabegiratzeak,isiltasun

ziurgabetasunezbeteaagertzendaetaibilbide-

konplizeak…Beherabegiratzea,urrutikoakontuan

orrialternatiboaskojartzenzaizkigu.Bainagauza

ezhartzeaedodesberdindenarekiko

ziurradabidehoribestebatzuekin
eginnahidugulaetalagunak
dauzkagungauzarik
garrantzitsuenadirela.
Gureidentitateabilatzeaeta

baduzue,hitzegin,egon,dibertitu…beronekin.

Denakdirabaliozkoak.Kasuhauetan,gainera,
BIZITZARAKO EREDU IZATEAREN
GARRANTZIA
Gizakia…zeinilunaizandaitekeenetazenbat
argiedukidezakeen!

alde,elkarteedoelizabatenparteizateakbakarrik
ezsentitzenlagundukodizue.
Agian,zenbaitereduizanditzakezu:norbait,oso
espiritualadelako;bestebat,ondosentitzeneta
zintzojokatzenlaguntzendizulako…Eredu
izanditzakezu:zureaitaedoama,zure
irakaslea,zureentrenatzailea,zure
parrokoa…
Ahaleginduzureingurukopertsonak
ondoaukeratzenirakurtzendituzun

guresentimenduen

liburuak,ikustendituzunpelikulak…

munduarekinkonektatzea

egokirohautatzendituzunbezala.

bidaiahorrenparte

Aukeratubakarrikonerakolagunduko

garrantzitsuada.Hazkunde

dizutenaketapertsonahobebilakatuko

honekkanporakomugimendua

zaituztenak.
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Familien Txokoa

La magia del silencio

Mi hermano persigue dinosaurios

Anai Mikel Arbizu

Anai Mikel Arbizu

Ezdutsekulaikusierakuslehioetanhainbestesendabideliburu,
ongizateaetazoriontasunanola
lortuazaltzendutenhainbeste
liburu.Egunkarietakalekohormetan
ikastaroen,hitzaldien,gorputzaeta
buruaerlaxatzekoteknikaklantzeko
saioeniragarkiakdaude.Modan
dago.
Dirudienezauto-laguntzakoerrezetakbeharditugu.Hitzek,zaratek,
emozioek,ezustekoek,presekerasotzengaituzte…Nolajasandezakeguhainbeste?Batzukzalapartatik
ihesegitendute.H.DavidThoureau
eleberrigilea“Walden”paradisuan
izanzenbiurtezetanaturanbizizuenesperientziazoragarriariburuzidatzizuen.Gauregungoturismoagentziek
ezdaukateeskeintzahoriberaienzerbitzuenartean;
bainagukezdaukaguezdenborarik,ezdirurik.
Halaere,telebistaikustenarigarelairratiarenbolumenatoperaedukitzeagustatzenzaigu;partida(bizilagun
guztiekentzutekobezala)telefonozhitzegitenarigarela.
Ezbadagoiskanbilarik,bizitasunakustikorik,inguruan
soinusentsaziorik,betetzenetaindarrezhartzengaituen
ezer…bizirikezgaudeladirudi.“Menpekotasuna”daukagu.
Isiltasunakikaratzengaitu.UmeetanerabeakMP3arekin,jendeagarrasikakalean,elkarrioihukaagurtzendiogu
(osogureadenzerbait),dezibelioekadiskidetasunaneurtukobalutebezala.
Ezdaukaguiheseginbehar.Ihesegiteakoldarkeriada
etaezdaukaemaitzaonik;“behartutako”isiltasunasoilik.
Algarazapaltzea,ezkutatzea,lurperatzeaetasumendi
batengaineaneseritzeabezala:abisurikemangabe
eztandaegindezake.Arazoarentzatkonponbidezaila.
Halaere,isiltasun“sendaketa”osoegokiaizangolitzateke.
Gizamingainakhamazazpimuskuludauzkaladiote.
Malabarismoakeginditzake.Inorkezindukontrolatu!
Osoerabilgarriadenorganubatdabainabatzutan(edo
sarritan)berefuntzioetatikharantzagodoa.Eztabaida
batenaurrean“zenbatetagutxiagohitzegin,arazoaerrazagokonpondudaiteke”(bikain,Seneca).
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Sortzaileak,jakintsuaere,mingainari
harresiajarrizion:ezpainenetahortzen
atzeangordetzenda.Honela,pertsonak
pentsadezakehitzegitenhasibaino
lehen.“Esatenezdirenhitzakisiltasunarenloreakdira”,diojaponiaresaerak.
Bizitzanlehenengoibiltzenetahitz
egitenikastendugu.Pixkanakalasaiesertzenikastendugu,pentsatzen,behatzen…
etadenborarekin(denboraaskorekin)
baketsubegiratzen,entzutenetaahoa
itxitaedukitzen.Bideluzea.“Hotsbaxuarekinhitzegin,poliki;etaezesangauza
larregirik”,zioenJohnWayne-k,western-etakobehizainak.Tiroona,cowboy.
Bainakanpokozaratarekinezdaauzia
konpontzen.Bakoitzakberebarneanmaizterbatdaukagu:betihizketandagoen“barnekoahots”txikibat.Gure
KilkerHiztuna,ametsetanereisiltzenezdena.Isilaraztea
alferrikakoaizangolitzateke.Hobedespistatzeaedokasurikezegitea.Eaba…gehiagozulatudezagun!
Barru-barrutiksortzendenzerbaitbilatubeharko
dugu;gureizatearenbarnetik.Arrakastarensekretua
barrutikkanporadoaladirudi;horrelaenergia,bizitzapropioaizangodu.“Berriroentzuten”ikasteandatza.Isiltasunaentzutea!Lasaitasunadastatzeaetagozatzea.
Lasaitasunazdisfrutatzea.
“Benetako”isiltatasunakbakarrikerakutsikodigubizitzen,funtsezkoenaaurkitzen,gizakiarenizkutukoaltxorrakdeskubritzen,bizikidetzaegonkorrerakobideak.
KankyoTanniermonjabudistakesanzuenjendeaBartzelonakoPlazaCataluñanisiltasuneanmeditatzekoelkartukobalitz,gauregungotentsiopolitikoakonpontzeko
urratsbatizangolitzateke.Jarraidezagunsaiatzen.
Baretasun,lasaitasun,orekapertsonalatransmitituegitendira;partekatzendira,usaingoxoadute.Ezdezagun
ahaztu:izurriteosasungarriadira.
Gutxihitzegin;telegramenantzera.Funtsezkogauzetanpentsatu;besteguztiazaborrada.Horrelaenergia
aurreztendugu.Disfrutatu,sentitu,dastatu;barneko
mezuaentzun.
Gehiagonahibaduzu…
K. Tannier-en “La magia del silencio”

Betidanikpentsatuizandutarazolarribatdela;
zintzoaizanik,oraindikhorreladelapentsatzen
jarraitzendut.Irakaslelanetanpasaditudanurteetan
bikoteaskoikusiditutkromosomaextrahorrekinjaio
direnseme-alabakizandituztenak.Bai,zuzenzaude,
Downizenajasotzendutenumehorieiburuzari
naiz.
Bikiakedukizituenfamiliabatgogoratzendut;
biekzekartensindromehau.Ezdakizuzeresan,zer
egin,zerpentsatu,nolajokatu…IsraelenIHPfamatu
hariburuzkoikastarobategitennengoela,gure
Eskoletanahaztuadagoena,pertsonahauei
aurpegikokirurgiaegitenzietelaikusinuen.Beraien
itxuraestetikoahobetzekoedoguregutxiespena
murriztekoote?
ZazpiurtekoGiacomoMazzariol-ietaberebi
arrebei,beraienamak,laugarrenumeazhaurdun
zegoela,zeraesanzien:“Anaiaberribatedukiko
duzue.Ezustebatda.Bereziaizangoda”.
“Zenbaterainokoberezia?”,galdetuzuten.“Ikusiko
duzue”.
Idazleak,kasuhonetan,gaihoniburuzezdu
liburuaskoirakurriedoikertubeharizan.Bere
etxeanbiziizanduguztia.Bizipenekkontakizun
honetakoorrialdeakzeharkatzendituzte,bitxikeriz,
barneratzendituzunhausnarketezbeteak,umore
gorabeherez,ezustez,ikasketaetapazientziaaskoz
beteak.
2017an,hauda,pasadenurtean,argietagarbi
kontatzeraausartuzen.Bereiritziz,beregauregungo
egoeraezlukeinolazerealdatuko.Giovanni,horida
bereDownanaiarenizena,bizitzangertatuzaion
hoberenada.Errealismogehiagoezindaeleberrian
sartu,“fikziorik”gabe.
Guztizinteresgarria,erakusgarria,bizia,
hunkigarria…etanirebarneangordetzenditudan
izenondogehiago.Ezdakizunegar,barreedogarrasi
eginbeharkozenukeenorrialdeakpasatzenzoazen
einean.Baliteke,hemendikaurrera,horrelako

egoerakbestebegibatzuekinikustenhastea.
Hainbestegauzadauzkatoraindikikasteko.
PasadenurtearenamaieranItalianargitaratueta
salmentaikaragarriakedukiondoren,gazteleraratu
berridute.YouTubenbiprotagonisteiburuzko
informazioetabideogehiagodaude.
Zorionez,ZumarragakoKulturEtxeanmaileguz
hartunuen(ezdagoedononeskuragai!).Atzo,liburua
bueltatunuenean,arduradunarekinhitzeginnuen
eta,nerabeensaileankokatubeharrean,helduen
saileankokatzekoiradokitunion.“Zalantzangaude”,
erantzunzidanadeitasunez.
Nikereezdakitziurtasunosozmunduhonetan
nortzukdiren“desberdinak”etazeindenbenetan
gurelekua.
Giacomo Mazzariol-en “Mi hermano persigue
dinosaurios”
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Familien Txokoa
gaudeatzeanezgeratzeko,gubainohobeaden

ikasteazarduratzenda;nerabea,guztiazalantzan

Ezdagozalantzarik.Egiaesanizakibikainak

norbaitekedozerbaitekguezbaztertzeko.Beti

jartzeaz;heldua,hausnarketaegiteaz;etaagurea,

gara,ñabardurez,sentimenduzbeteak,

dagogubainohobeadennorbait.Ezdezagun

gidatzeaz.Lauperspektibadesberdin,bizitzeko,

Perspektiba
kontua

bakoitzagureesentzia,pentsatzeko,

pentsaordezkaezinakgarenik.Nahietanahiez,

eraldatzeko,izatekolaueradesberdin.Halaere,

jokatzeko,sentitzeko,bizitzekoera

ordezkagarriakgara.Haatik,norbanakoarenizaera

badirudibizitzakaldiroerrealitateabegiratzekoera

propioarekin.Halaere,konplexutasunhorren

propioakanpokoeragileekezluketebaldintzatu

batinposatzendigula,kanpoeragileekgure

jatorriazeindenzalantzanjartzendut.Zerk

behar;urteeketaabenturabainoodiseaden

ikuspuntuabaldintzatzendutela.Zergatikaukeratu

eragitendiguhorrelakoakizatea?Besteekin

bizitzakematendigunesperientziaren

behardugu?Zergatikezdugusentitzen,

konparagaitzatenarenbeldurrak?Gureegoa

segurtasunakbaldintzatubeharkolukete.

asebetetzengaituenaetalibreetazoriontsuizaten

Elena MartFnez Arana

asebetetzekobeharrak?Edogureinguruan

Esperientziahorrieskergauzakeraintentsu,

laguntzengaituenhoritopatzen,gureburua

daudenpertsonekgugandauzkaten

pertsonaletagarbiagobateanbegiratzen,

etiketako,sailkatubehargabe?Zergatikmugatu

itxaropenakasebetetzekonahiak?Gizarte

kontenplatzenetagozatzenditugu.Esperientzia

besteekgutazesperodutenhorretara,egokiaden

indibidualistahonetan,nonarrakastaizateaeta

horrekgureperspektibadefinitzendu.

horretara,logikoadenhorretara,“normala”den

Gizakiabikainaetakonplexuadaaldiberean.

besteengangailentzeagarrantzizkoenaden,

Perspektibazarinaizeneaneznaizetorkizunari

izakibikainaketakonplexuak,desberdinak,

nolaaurreegitendiogun,oraineannola

etabizitzabizibetetzengaituen,gurebizitzari

bakarrakizatearenarrazoiahoridelaesan

nabigatzendugunedoiraganeaneginditugun

zentzuaematendionperspektibabatetikabiatuta?

genezake.Etengabekobilakaeranmurgilduta

ekintzenondorioenmenpenolabizirauten

Zoriontsuaalnaiznaizenarekin,naizen

dugunariburuzari;gureinguruakontenplatzeko

pertsonarekin?

erariburuzarinaiz,aldepositiboaketanegatiboak

Konturatugabebesteurtebatpasada,beste

ulertuetabarneratzekoetahorrelagureizatea

ikasturtebat,besteetapabat.Hausnarketaegiteko

bideratzeko,izakibakar,bikain,konplexueta

garaiada,ekoiztutakoa,egindakoabaloratzeko.

zoriontsuaizatekohelburuarekin.Haurbatek

Arrakastaedoporrotabaloratukoditugu

xalotasunarekinbegiratzendiomunduari,

jasotakoarenarabera.Emaitzak,buletinak,notak?

edozerenaurreanliluratzekoperspektibarekin.

Eznaizhorriburuzari.Perspektibakdistantzia

Nerabeakbereinguruazalantzanjartzendu

hartzerabehartzengaitu,erlaxatzeraeta

ikuspuntukritikoarekin,matxinatzekogogoarekin

egindakoaheldutasunarekin,lasaitasunarekineta

zenbaitkasutan,bereinguruandagoenguztia

ardurarekinkontenplatzera.Ispilurabegiratzeko

berriroaztertubainoguztizaldatubehardela

uneada,ispiluakislatzenduenirudiarenbegietara

bizikipentsatuz.Helduaroanbizitzaikustekoera

begiratuetagureburuarekinzintzoakizateko

finkatuegitenda,ezgaralarregikonplikatzen;

momentua.Ekoiztutakoa,egindakoabaloratu

zergatikaldatuoraingureizaera,pentsatzeko,

bainosortudugunabaloratubehardugu:gure

bizitzekoera?Etazahartzaroanbegiradahori

inguruandaudenpertsonenganeraginditugun

lasaituetazentzuzkoabilakatzenda,gure

sentimenduak,gureingurukoenbizitzaahaliketa

inguruandaudenezarduratzengaraetagidatzen

beteenetazoriontsuenaizatenlortzekoegin

ditugu,biziizanditugunmugezjakitungaren

dugunekarpena.Horidabizitzaribegiratzeko

bitartean,bainaurrutitikaurreraegindezaten

erabilibeharkogenukeenperspektiba.Bakarrak,

animatzeariutzigabe.

bereziak,desberdinakegitengaituenperspektiba.

Horrahorperspektibarenahalmena:haurra
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horretara?Zergatikezindugubizitzakontenplatu

Gureperspektibapropioa.
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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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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 esperientziaıı

LUCIA ALBISUA

IMANOL PLAZAOLA

ALE( GONZALEZ

LE) RE MELENDEZ

Batxilergo Teknologikoa
16 urte

ˆ arrozeria, Erdi maila
16 urte

Batxilergo Zientifikoa
17 urte

Giza eta Gizarte Zientzien Batxilergoa
17 urte

Duelaurtebatbainoezaskozgehiago,UGLEra
etorribeharotenintzengaldetuizanbalidate,
ezetzesangonukeen.Betidanikizandutargi
besteikastetxebaterajoangonintzela,eta
UGLEkezzidaninoizatentzioaberezikieman.
Baina,LaSallerekineskolaikusterajoan
ginenean,ustenuenazosourrutizegoen
zerbaitikusinuen,etaniknahinuenarlo
teknologikorakoberezikionazeneskolaikusi
nuen.
Orain,urtebatigaroondoren,osopoziknago
hartutakoerabakiarekin.

DBHbukatzearnengoeneaneznekienzeregin
beharnuennireikasketekinbainagauzabatargi
neukan:nirebideaErdiMailaegiteazen.
Hasierannahizetakotxeenmunduaasko
gustatu,eznekienzerespezialitateegingo
nuen.Eskolaaskotakoateirekietarajoannintzen
etaUGLEkokarrozeriazikloaikusitakoannire
zalantzakargituziren,ziklohorretakohelburuak
askogustatuzitzaizkidalako.Ziklohoriegitea
erabakinuenetaerabakihorihartzenlagundu
zidangauzetakobateskolaetxetikgertuegotea
izanzen.

UGLEnikasteaaukeratunuenbiarrazoi
desberdinengatik.Aldebatetik,eskolariburuz
jasotakoerreferentziaonekaskolagundu
zidatenazkenerabakiahartzen.Bestetik,
eskolaetxetikhaingertuizateaoso
erakargarriazen,arratsaldetakonire
jarduerekinjarraituahalizateko.
Gauregun,batxilergoko2.mailaiabukatzear
nagoetaeskolan2urtepasaetagero,hartu
nuenerabakiafinkomantentzendutetaez
nukealdatuko.

BetidanikUGLEraetorriizannahidut,ez
zaidalakogustatzenbesteeskolabatera
joatekoegunerotrenahartubeharra.Eta,egia
esan,eznaizbateredamutzenduelaurtebat
gutxigorabeherahartunuenerabakiaz.
GizarteZientzietakobatxilergoaikastenari
naizetaosogusturanagobaiikasgaiekin,bai
nireinguruandaudentutorezeinikasleekin.
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