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AZKEN ETAPA. Batxilergoa Bigarren Hezkuntzaren azken etapa dela esan daiteke.Bi urte irauten du Hego Euskal Herrian,eta hiru Ipar Euskal Herrian.ARIZMENDI IKASTOLA

SENDOTUTAKO
AUKERAK
Aldaketa nabarmenik gabe dator 2011-2012ko ikasturtea,eta
dagoeneko aurrematrikulazioa eta matrikulazioa egiteko epeak
zehaztu dituzte.

B atxilergoa Bigarren
Hezkuntzaren azken
etapa dela esan daite-
ke. Bi urteko iraupena
du Hego Euskal He-

rrian, eta hirukoa Ipar Euskal He-
rrian. Unibertsitaterako edo goi
mailako heziketa zikloetarako sar-
bidea da batxilergoa.

Etapa horretako ikasketen hel-
burua ikasleari prestakuntza oro-
korra ematea da, giza eta adimen
heldutasuna har dezan laguntze-
ko. Hartara, ezaguerak eta trebeta-
sunak jarriko dizkiote eskueran,
herritar arduratsu eta kritiko iza-
ten ikas dezan. Horretarako, eza-

guera multzo bat ematen zaio ikas-
leari, geroan egin nahi dituen ikas-
keten oinarria izan dadin. Azke-
nik, ikaslearen interesak, lehenta-
sunak eta aukerak bideratu nahi
ditu batxilergoak. 

Batxilergoa ikasi nahi duten
ikasleek maiatzaren 2tik 11ra dute
aurrematrikulazioa egiteko epea
Euskal Autonomia Erkidegoan,
biak barne, eta euren ikastetxee-
tan jaso eta entregatu behar dituz-
te eskabide orriak. Itunpeko ikas-
tetxeek eta sare publikokoek epe
bera dute aurrematrikulazioa egi-
teko. Interneten bidez egiteko au-
kera ere badute, eta epea maiatza-

ren 2tik 10era ireki dute. Matriku-
lazioa, berriz, ekainaren 20tik uz-
tailaren 5era arte egiteko aukera
izango dute. 

Nafarroan, berriz, aurrematri-
kulazio eskaerak jaso eta entrega-
tzeko epea martxoan izan zen, eta
batxilergoan onartutako ikasleen
matrikulazioa ekainaren 30etik
uztailaren 20ra zabaldu dute. 

Hiru urte
Lapurdin, Nafarroa Beherean eta
Zuberoan, azkenik, ekaina izaten
da lizeoan izena emateko azken
epea, baina aurretik lizeoarekin
harremanetan izatea komeni dela
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AZALPENA. Ikasle bat irakasle baten azalpenak aditzen.IMANOL OTEGI / ARGAZKI PRESS
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adierazi du Bernart Etxepare lize-
oko  Hezkuntza aholkulari nagu-
siak, Filipe  Lazkaraik. «Nahiz eta
ikastolak pribatuak izan, Fran-
tziako Hezkuntza Nazionalak ira-
kaskuntza orduak ordaintzen diz-
kigu. Otsail eta martxo artean, hu-
rrengo ikasturtean ordainduko
dituzten orduak aurreikusten di-
tuzte, eta guk ere ordurako izango
dugun ikasle eta klase kopurua
adierazi behar diogu», esan du.
Frantziako Hezkuntza Nazionala,
ordea, murrizketak egiten ari da,
eta Lazkaraik esan du hurrengo
ikasturteari begira, ikasleen kopu-
rua zenbat eta lehenago jakin, es-
kari zehatzagoa egiteko aukera
izango dutela. «Zenbat eta lehena-
go jakin zenbat ikasle izango ditu-
gun, errazago izango zaigu Hez-
kuntza Nazionalari zenbaki zeha-
tza ematea, haiek eman ditzaten
araberako orduak. Beti komeni da
lehenagotik izena ematea, eta
gehienek dagoeneko aurrematri-
kula egina dute», azaldu du.

Araban, Bizkaian, Gipuzkoan
eta Nafarroan, batxilergoak bi
ikasturteko iraupena du, eta hiru
lerrotan egituratzen da: Zientziak
eta Teknologia, Giza eta Gizarte
Zientziak eta Arteak. Arteen lerro-
an, bi adar nagusi daude. Horieta-
ko batean, arte plastikoetan, disei-
nua eta irudia ikasten ahal dira;
eta bestean, arte eszenikoak, mu-
sika eta dantza.

LOE legean oinarritzen da
egungo batxilergoa. Aipaturiko
lege horrek lehen bereizita zeuden
Natur eta Osasun Zientziak eta
Teknologia batu eta Zientzia eta
Teknologia ikasgaia sortu du.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitatea eta Ikerketa Saila-
rentzat bi ikasgaien artean ez
zegoen alde handirik, eta biak bat
egiteak «ez du arazorik ekarri».
Bestetik, egungo batxilergoko
hiru eskaintzekin unibertsitate
mailako ikasketak edo goi maila-
ko heziketa zikloak egiteko ikas-
gai aukera «nahikoa» dagoela uste
dute. 

Lapurdin, Nafarroa Beherean
eta Zuberoan, berriz, batxilergoak
hiru ikasturteko iraupena du.
Alde batetik, hiru batxilergo oro-
kor daude, eta, bestetik, batxilergo
teknologikoak. Euskarazko ikas-
ketak Baionako Bernat Etxepare
lizeoan soilik egiten ahal dira. Ber-
nat Etxepare lizeoak batxilergo
orokorren prestakuntza eskain-
tzen du oraingoz, Frantziako hez-
kuntza sisteman diren hiru saile-
tan: letretako saila, gizarte eta eko-
nomia saila eta zientzia saila.

Aldaketak
Euskal Autonomia Erkidegoan,
matrikula «informatizatuta»
dago, Eusko Jaurlaritzako Hez-
kuntza Saileko ordezkarien hitze-
tan. «Tokiak automatikoki egoki-
tuko dira, eta horrela ikasle bakoi-
tzak zein ikastetxetara joan behar
duen jakin ahal izango du». 2011-
2012ko ikasturteari begira, EAEn

hezkuntzako kideek ez dute au-
rreikusten aldaketa edota berri-
kuntza handirik, aurreko ikastur-
tearen aldean. 

Nafarroan ere ez dute, oraingoz,
aldaketarik egiteko asmorik. Izan
daitekeen aldaketak, batxilergoa-
ri baino gehiago, selektibitateari
eragingo lioke. Alde horretatik,
ingelesezko ahozko azterketa gai-
neratzea aztertzen ari dira, baina
oraindik ez dakite ziur. Bestetik,
2009-2010eko ikasturtean arte
eszeniko, dantza eta musikaren
batxilergoa jarri zuten IES Plaza
de la Cruzen, erdaraz, eta Bara-
ñaingo IES Alaizen, euskaraz.
Datorren ikasturtean Corellako
Arte Eskolan ere arte eszeniko,
dantza eta musika batxilergoa
eskainiko dute. Ikasketa horiekin,
horrelako ikasgaiak eskatzen
zituzten ikasleak ase nahi dituzte,
eta hasieratik balorazio positiboa
egin dute bai arte batxilergoa
eskaintzen duten ikastetxeetan
eta bai Nafarroako Hezkuntza
Departamenduak.  

Ikasgaien ebaluazioak sortu du
polemikarik. Espainiako Gober-
nuak arautu zuen 1. mailako lau
irakasgai gainditu gabekoak ma-
trikulatu zitezkeela 2. mailako ira-
kasgai batzuetan. Espainiako Au-
zitegi Gorenak, ordea, atzera bota
zuen hori, LOEren aurkakoa zela-
koan. Beraz, ikasleek hiru aukera
dituzte kasu horretan dauden
ikasleek: maila osoa berriz egin
gainditutako irakasgaien kalifika-
zioa gorde gabe; maila osoa egin
berriro, gainditutakoen kalifika-
zioak gordeta, eta gero altuena
erabili batez bestekoa egiteko; edo
gainditu gabekoak soilik egin be-
rriro, ikastetxeak aholkatutako
beste batzuekin batera. 



HARREMANAK.Nerabeak berdintasunean hezi nahi dituzte Harremonak egitasmoaren bitartez.Argazkian,Azpeiti-Azkoitiko Urola institutuko ikasleak.ONINTZA LETE / UROLA KOSTAKO HITZA

BERDINTASUNA,
GAINDITZEKO IKASGAIA
Harremonak egitasmoaren bidez,bortizkeria errefusatu eta berdintasuna eta tratu onak
aldarrikatu nahi dituzte hainbat ikastolak.

H ernaniko, Zarauzko,
Zumaiako, Elgoi-
barko, Azpeitiko eta
Azkoitiko ikastetxe-
etan Harremonak

egitasmoa abian jarri dute azken
urteotan. Egitasmo horren bidez,
bortizkeria errefusatu eta berdin-
tasuna eta tratu onak aldarrikatu
nahi dituzte. ArrEManitz koope-
ratiba eramaten ari da aurrera
egitasmoa, Batxilergoko, Lanbi-
de Heziketako eta DBHko ikaslee-
kin. Nerabe eta gazteekin berdin-

tasunaren aldeko lana egiten
dute.

Sexu heziketa egoki batekin bat
egiten du Harremonak egitasmo-
ak. Haren bidez, harreman onak
bultzatu nahi dituzte, eta biolen-
tzia saihestu nahi dute, batez ere
emakumeen kontrakoa. Horreta-
rako, maitasun erromantikoaren
kontzeptua eta azpian dagoen
sexismoa eta jarrera batzuek
dakarten biolentzia salatu nahi
dituzte. Mutilek biolentzia horren
kontra egitea nahi dute, biolentzia

horren errua sistematikoki
beraiei egozteak feminismoen
kontrako jarrerak elikatu egin
dituelakoan. 

Ikastetxeei lan egiteko hainbat
aukera ematen dizkiete ArrEMa-
nitz kooperatibako kideek. Talde
bakoitzarekin gutxienez sei ordu
izaten saiatzen dira, eta jolas eta
dinamiken bidez ikasleen arteko
gogoeta eta elkarrizketak susta-
tzen saiatzen dira. «Beren artean
ikas dezaten saiatzen gara, eta
gero beharrezkoak dituzten edu-

kiak guk osatzen ditugu. Denen ar-
tean osatzen dugun diskurtsoa ga-
ratzen saiatzen gara», adierazi du
ArrEManitz kooperatibako kide
Ibon Arrizabalagak.

ArrEMonak kooperatibako ki-
deek hezkidetza inguruan hasi zu-
ten euren jarduera, baina erakun-
de publiko eta udalek bortizkeria-
ren inguruan lan egiteko eskatu
zieten. Hasierako esperientzia
hori abiapuntutzat hartuta, pre-
bentzio aktiboa lantzea bururatu
zitzaien, hau da, «tratu onak susta-

tzea bururatu zitzaigun eta harre-
manak hobetzeko egin beharreko
lanak egin», esan du Ibon Arriza-
balagak. Hala, ikastetxeetatik ate-
ra eta ikastetxeetatik kanpo gazte-
entzat erreferente bat izan nahi
dutela gaineratu du. Gazteek,
inoiz laguntza behar izanez gero,
eurengana jotzea nahi du Ibon
Arrizabalagak. «Aholkuak ema-
ten ditugu ikastetxetik kanpo, eta
kasu hauetan beste indar bat dute.
Izan ere, ikasleak ikastetxean de-
rrigortuta daudelako daude ber-
tan, eta ikastetxetik kanpo, beren
borondatez datoz zalantzak argi-
tzera».

Errazago
Batxilergoan dauden ikasleekin
lan egitea errazagoa dela dio ArrE-
Manitz kooperatibako kideak.
Adin horretan gauzak garbiagoak
dituztela dio Arrizabalagak, aska-
tasun handiagoa eta euren diskur-
tsoa garatzeko baliabide gehiago,
baina nesken eta mutilen artean
jarrera «ezberdinak» igartzen
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BERDINTASUNA. Emakumeen kontrako bortizkeriari aurre egiteko,berdintasuna aldarrikatzen dute Arrema-
nitz kooperatibako kideek.Argazkian,Arremanitz kooperatibako kideak.ONINTZA LETE / UROLA KOSTAKO HITZA

dugula ikusten badute, gauzak po-
sible egiten dira. Batasun bat beza-
la ikus dezaten saiatzen gara. Gu
bezala pentsa dezaten saiatzen
gara. Gu neskak, gu mutilak, gu
klasea, gu herri honetako gazte-
ak… Modu horretan, ordura arte

ikusten ez zituzten gauzak lortu
ahal dituztela ikusten dute. Adibi-
dez, gela honetako neskek ez dugu
onartzen tipo honek hitza ken-
tzea, edo gure aurka hastea zer-
bait esan nahi dugun bakoitzean.
Edo mutilek esatea: gure artean
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direla gaineratu du. Alde horreta-
tik, mutilek nahaste handia dute-
la dio, eta sexuarekiko «sekulako»
lilura. «Mutil askorentzat gauza
garrantzizkoena bilakatzen da. Ez
dute oraindik sexu harremanik,
baina ez dute besterik buruan.
Gizon izateko bidean eman beha-
rreko pausoa da. Ez zara gizon, ez
baduzu sexurik. Neskekin harre-
manak izateko gogoa dute, baina,
aldi berean, sexua izateko gogoak
trabak jartzen dizkie neskekin
egoteko. Ez dakite oso ondo nola
egin, ez dakite oso ondo nola esan
nahi duten hori. Hor badago zer
landua», dio ArrEManitzeko kide-
ak.

Neskekin, berriz, ondo pasatze-
ko, gozatzeko eta plazera izateko
duten eskubidea landu behar iza-
ten dutela esan du Ibon Arrizaba-
lagak. «Neskek oso barneratuta
daukate formaltasuna, zintzoak
izatea eta besteek ez dezatela bera
juzgatu. Nesken artean norbait
sexualki aktiboa bada, segituan
‘puta’ edo ‘zikina’ esaten zaio, eta
guztiak daude presio horren pean.
Gu horri indarra kentzen saiatzen
gara, eta neska izateko elkartasu-
na sustatzen. Goazen denok
denon alde egitera, elkar ez epaitu
edo kritikatzera. Bakoitzak bila
dezala ondo pasatzea eta plaze-
ra nahi duen moduan», adierazi
du

Honi guztiari aurre egiteko lan-
keta ezberdinak prestatzen dituz-
te. Mutilei sexua gauzarik inpor-
tantena ez dela erakusten saiatzen
dira, pertsona baizik. «Mutilei per-
tsonekin izango dituztela harre-
manak eta harreman horien ba-
rruan batzuetan sexu harrema-
nak izango dituztela esaten diegu.
Neskei, berriz, presio hori kentzen
saiatzen gara eta katxondeo gehia-
go igortzen. Oso arduratsuak dira
eta elkar epaitzen ibiltzeak ez die
batere onik egiten», esan du Arri-
zabalagak.

Rolak apurtu
Aurreko guztiarekin apurtzeko,
talde ikuspegia bultzatzen dute
gazteekin izaten dituzten tailer
edo eskoletan. Haien ustez, rolak
ezin dira bakardade edo indibidua-
lismoaren bidez gainditu, eta ikus-
pegi hori aldatu eta talde ikuspe-
gia hartzea dela aitortzen dute.
Taldean gauzak alda daitezkeela
iritzi dio Arrizabalagak. «Gure ar-
teko harremana guk erabakitzen

batzuek gaizki pasatzen dute beste
batzuek eraso egiten dietelako, eta
hortik ez dugu ezer onik ateratzen;
gara dezagun zerbait positiboa-
goa. Talde ikuspegiak laguntzen
du gauzak aldatzen», esan du Arri-
zabalagak. 

Positiboa
Hernaniko Institutuan, aspaldi
hasi zuten Harremonak ekimena
eta esperientzia ontzat jo dute ba-
txilergoko ikasleek, nahiz eta ba-
karren batek momentu batean
«aspergarria» iruditu zaion, baina
orokorrean «interesgarria» izan
dela dio Jabier Ezenarrok, institu-
tuko orientatzaileak. DBHko 3. eta
4. mailetan ere izan dituzte ikasta-
ro hauek, eta prozesu baten bukae-
ra izango litzateke batxilergoan
izan duten jardunaldia. «Ez da be-
rria jaso dutena. Guk zalantza ge-
nuen aurreko bi urteetan gai hau
jorratu ondoren saturatuta izango
ote ziren, baina, ikusi dudanez, oso
gustura izan dira eta batzuek
gehiago jasoko lituzkete», esan du
Ezenarrok.

Harremonak ekimenaren hel-
burua zein zen nahiko garbi ikusi
dutela gaineratu du orientatzaile-
ak, eta ikasleek jendea laguntzeko
edo hobeto tratatzeko estereotio-
poak ez direla kontuan izan behar
adierazi dutela gaineratu du. 

Hernaniko institutuko ikasleek
batzuengan aipatutako jarduerek
eragina izan dutela esan dute, bai-
na beste batzuek kontrakoa diote.
«Kasu hauetan, pentsa dezakegu
lehendik ere horrelako balioak be-
reganatu zituztela. Informazio
gehiago izateko balio izan diela
diote eta oso ondo baloratu dituzte
etorri diren monitoreak, eta oso
ontzat jo dute beren kezkak eta
galderak egiteko tarte bat izatea
ere», gaineratu du Jabier Ezena-
rrok. Azkenik, ikasle batzuei egin-
dako jarduera euren burua gehia-
go maitatzeko lagundu diela gai-
neratu du. Helburu hori ere
bazuten, eta bik, behintzat, hori
esan dute. 

Sexu heziketa 
egoki batekin bat
egiten du
Harremonak
egitasmoak
Hainbat jolas eta
dinamikaren bidez,
gogoeta eta
elkarrizketak
sustatzen dituzte



EKIMENA. Aniturriko ikasleek gustura parte  hartu zuten Training Caravan ekimenean.ANITURRI INSTITUTUA

IKERLARIAK SORTZEKO
GELAZ GELAKO HITZALDIAK
Ikerlariak sustatzeko asmoarekin,Training Caravan-Ikertzaileak Gelan ekimena abian jarri
dute Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Ikerbasquek eta Bc3k.

E usko Jaurlaritzako Hez-
kuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailak, Iker-
basquek eta BC3k  abian
jarri dute Training Ca-

ravan-Ikertzaileak Gelan izeneko
egitasmoa. Ekimen horren helbu-
rua EAEko ikasleen gaitasun zien-
tifikoa hobetzea, bokazio zientifi-
koa indartzea eta, batez ere, ikasle-
ek ikertzaile baten ibilbide profe-

sionala zuzenean ezagutzeko au-
kera izatea da. Bide batez, EAEn
egiten den ikerketara hurbildu
nahi ditu ikasleak, eta, horretara-
ko, Ikerbasque eta BC3rekin lanki-
detzan ari da Hezkuntza Saila, ai-
paturiko helburua gauzatzeko. Ba-
txilergoko 1. eta 2. mailako ikasleei
zuzendurik dago ekimena. 

Horrelako ekimen bat aurrera
ateratzen den lehen aldia da.

2010ean esperientzia mugatu bat
egin zuten zenbait ikastetxetan,
proiektua ebaluatu eta doitu ahal
izateko, deialdi zabal bat egin
baino lehen. 2010-11ko ikasturte-
rako egin den deialdian, 30 ikaste-
txe aukeratu dira, eta dagoeneko
hitzaldi-topaketa horiek egiten ari
dira, ikastetxe bakoitzarekin
adostutako egutegi baten arabe-
ra. 

Esan bezala, ekimen honek 1.
eta 2. mailako batxilergoan ikerla-
riak sustatzea du helburu. Aipatu
tako helburua gauzatzeko, hain-
bat ikerlarik euren bizipen pertso-
nal eta profesionalak kontatzen
dituzte  ikastetxe eta institutue-
tan, eta gai bati buruzko hitzaldia
ematen dute. Bertan ez da ikerlari
baten bere eguneroko jarduera
zehatza azaltzen: ikerketa zientifi-

koko ikasketak egiteko motibazio-
ak bultzatzen dira. 

Euskal Autonomia Erkidegoan
ikertzaile izatea aukera profesio-
nal bat dela adierazi du Ainhoa Az-
karatek, BC3ko proiektu buruak.
«Ikertzaile izateko egin beharreko
ibilbidea azaltzen saiatzen gara,
eman behar diren pausoak, iker-
tzaile baten eguneroko martxa eta
izan beharreko gaitasunak, eta,
batez ere, dauden aurreiritziak
saihesten saiatzen gara. Izan ere,
ikertzailea izateko, klaseko onena,
pertsona aspergarria eta abar izan
beharra dagoela eta horrelako au-
rreiritziak daude, eta horiei aurre
egiten saiatzen gara», adierazi du.
Beste aurreiritzi bat ukatzen saia-
tzen dira; izan ere, ikertzaile zienti-
fikoa izateko, ez da zientzia esperi-
mentalaren alorreko jendea etor-
tzen bakarrik: «Beste edozein arlo-
tatik ere etor daiteke», gaineratu
du. Alde horretatik, egun Euskal
Autonomia Erkidegoan dagoen
sare zientifikoaren berri ematen
diete ikasleei, eta zeintzuk ekimen
egiten diren ikertzaile grina susta-
tzeko. «Horretarako, eskarmentu
eta esperientzia handiko hizlariak
ditugu. Hitzaldiak erdivbana ema-
ten ditugu Ikerbasque eta BC3ren
artean, eta ikertzaileek beren bio-
grafia eta ikertzaile izateko egin-
dako ibilbidea azaltzen dute. Bes-
tetik, euren ikerketa lerroa ere
azaltzen dute, eta, BC3k klima al-
daketaren inguruan jarduten due-
nez, gure lerroa klimaren inguru-
koa da», adierazi du Azkaratek. 

Ingelesez
Aguraingo Aniturri institutua da
Training Caravan-Ikertzaileak
Gelan ekimenean parte hartu du-
ten ikastetxeetako bat. Progra-
man parte hartzeko gonbita heldu

Aurten egin den
deialdian,
30 ikastetxek parte
hartu dute Training
Caravan egitasmoan 
Euskal Autonomia
Erkidegoan ikertzaile
izatea aukera
profesional bat dela
adierazi nahi dute
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SENTIMENDUA. Ikasleek eta Unai Pascualek sentipen ugari izan zuten.Argazkian,Unai Pascual.BC3

«Ikasleek hasiera batean ikerlari
ospetsu bat zetorrela ikusi zuten,
eta galderak egiterakoan ez zuten
euren burua konfiantza handiz
ikusten». Baina beraiek bezala ara-
bar bat dela ikusi zutenean, bere
garaian beraiek bezala ikasi eta pa-
rrandak egin dituela esan zienean,
egoera aldatu egin zen. 

Bere hitzaldi-topaketan bakoi-
tzak bere bidea egiteko aukera
duela azaldu zien, eta hori gustatu
zitzaiela adierazi du. Hitzaldia
ingelesez izateak hasieran talka
bat ekarri zuela aitortu badu ere,
konexio «mental eta kulturala»
lortu zutela uste dut. «Hitzaldia
ingelesez izan zen, eta horrek ere
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zitzaiela azaldu du bertako irakas-
le Alberto Gonzalezek, eta, zien-
tzia mintegikoei eta ingeles minte-
gikoei interesgarria iruditu ondo-
ren, elkarrekin antolatzea erabaki
zuten. Zientzia mintegiaren bidez
ingurumenarekin zerikusia zuten
atalak landu zituzten, eta ingeles
mintegiarekin, hiztegia.

Aipatutako erabakian ingeles
mintegiak parte hartzeak badu
arrazoirik, hitzaldi guztiak ingele-
sez baitira. BC3ko proiektu buru
Azkarateren esanetan, hainbat
arrazoi daude hitzaldiak ingelesez
izateko. «Lehenengoa, zientziaren
hizkuntza ingelesa dela. Ingelesa
da zientziaren hizkuntza komuna.
Bestetik, hitzaldia eman duten
ikertzaileen %80 atzerritarrak di-
ra; beraz, hitzaldia emateko auke-
ra bakarra ingelesez ematea da.
Hala ere, euskaraz eta espainolez
emateko aukera aztertzen ari gara,
baina hori oso aukera urria da.
Ikertzaile euskaldunak gutxi dira,
gurean bakarra», esan du. Alde ho-
rretatik, hitzaldiak ingelesez izate-
ak aparteko zailtasunik ez zuela
eragin esan du Alberto Gonzale-
zek. «Aurretik ingelesezko hizte-
gia landu genuelako, ikasleek ja-
rraitu ahal izan zituzten azalpe-
nak».

Esperientzia polita
Unai Pascual Aguraingo Aniturri
institutuan izan zen bere ikerlari
ikasketak eta lanak azaltzen. Cam-
bridge Unibertsitateko irakasle ti-
tularra da, eta Ikerbasqueko Visi-
ting Fellow (ikerlari bisitaria)
BC3n lanean dabil aurten. Anitu-
rrin izandako esperientzia oso poli-
ta izan dela esan du; hitzaldiak foro
zientifikoetan eta nazioartekoetan
ematen ohituta dago, baina 16 eta
17 urteko ikasleei hitzaldia ematen
zien lehenengo aldia izan zen. Bere
hitzaldia eta ezagupena haien mai-
lara moldatu behar izan zuen, eta
ikasleen eta bere artean «konexio
positibo» bat lortu zutela esan du.
Hala ere, hasiera batean zailtasu-
nen bat izan zutela aitortu du:

horrelako talka bat ekartzen du.
Ikastolan ikasitako arabar batek
hitzaldia ingelesez egitea espe-
rientzia berria izan zen haientzat.
Bi orduren buruan esperientzia
ugari izan zituzten. Nire ustez, bai
beraiek eta bai nik gauza berri
asko sentitu genituen», adierazi
du.

Pascualentzat ere ezinbestekoa
da ikerlariei buruzko aurreiritziak
apurtzea. Bere esanetan, ikerla-
rien lana gizartetik oso urrun gera-
tzen da, eta areago batxilergoa
ikasten ari direnentzat. «Haiekin
hitz egiten hasten zarenean eta no-
lakoa zaren ikusten dutenean, bes-
te ikuspegi bat dute», esan du Pas-
cualek.

Bi zati
Bere hitzaldi-topaketa bi zatitan
banatu zuen. Batetik, Cambridge
Unibertsitateko irakasle titularra
izateko egin zuen ibilbidea eta
egun BC3 egiten dituen lanak azal-
du zizkien, eta, bestetik, klima al-
daketari buruzko gaiak jorratu zi-
tuzten. «Bizitzan aukeraketak
egin behar direla azaldu nien; txa-
rrak ala onak izango diren ez daki-
zu, baina erabakiak hartu behar
direla azaldu nien. Hortik hasi eta
poliki-poliki klima aldaketaren
gaia jorratzen hasi nintzen, eta be-
rriz zirkulua itxi nuen esanez be-
rriz Ingalaterrara bueltatuko nai-
zela eta haiek ere erabakiak hartu
beharko dituztela eta horrelako
kontuak esanez», adierazi du Pas-
cualek.

Ikasleek emandako balorazioa
kontutan hartuta, denak zerbait
«berriaz» jabetu direla dio eta hi-
tzaldi-topaketak asko lagundu
dion ikaslerik izan dela gainerat
du Cambridge Unibertsitateko ira-
kasleak. «Hitzaldiaren amaieran
gazte bat gerturatu zitzaidan bio-
logia ikasi nahi duena ikerlari la-
netan aritzeko, eta nire ikuspun-
tua emateak asko lagundu ziola
esanez. Ez dakit horrelako beste-
ren bat izango ote zen ala ez, baina
agian urte batzuk barru horrelako
hautaketa bat egin behar dutene-
an emandako klaseaz oroituko di-
ra», gaineratu du.

Pascualentzat esperientzia oso
«positiboa izan da, errepikatzeko
modukoa eta beharrezkoa», eta be-
re seme-alabek horrelako aukera
izatea gustatuko litzaiokeela esan
du. 



IRAUPENA. Hiru urteko ikasketak egin behar dituzte Bernat Etxepare lizeoko ikasleek bakalorea lortzeko.GAIZKA IROZ

EUSKARAZ,
OZTOPOAK OZTOPO
Batxilergo orokorreko ikasketak ematen ditu Baionako Bernart
Etxepare lizeoak,eta hiru urte irauten dute.

L apurdin, Nafarroa Behe-
rean eta Zuberoan baxi-
lergo titulua aurreko az-
ken 3 ikasturteak Ber-
nart Etxepare lizeoan

egiten dira. Bernat Etxepare lizeoa
Ipar Euskal Herriko euskal lizeo
bakarra da. Bertako irakaskuntza
sisteman, bakalorea deritzo hego-
aldeko batxilergoari, eta hiru urte-
ko ikasketak aurreikusten ditu. 

Ipar Euskal Herriko Hezkuntza

sistema Frantziako Hezkuntza
Sistema Nazionalaren pean dago.
Batxilergo orokorra eta teknologi-
koa bereizten dituzte, eta Baiona-
ko Bernat Etxepera lizeoak oroko-
rreko ikasketak ematen ditu. Esan
bezala, hiru urteko ikasketak dira,
Bigarrena, Lehena eta Terminala.
«Hiru urtez prestatzen dugu baka-
lorea. Lehen urtea Bigarrena deri-
tzo eta gai orokorrak ikasten dituz-
te. Urte horretan diren ikasle guz-

tiak gauza berdina egiten dute, sal-
buespenak salbuespen. Batzuek
azkartuko dute ekonomia, beste
batzuek literatura, baina oinarriz-
ko gai guztiak elkarrekin egiten di-
tuzte edota berdinak dituzte. Biga-
rren urtean, Lehen urtea deitzen
zaiona, hiru adar edo sail daude;
Ekonomia soziala, Literatura eta
Zientifikoa. Azken urteari Termi-
nala deritzo, eta hiru adar horiek
aurreikusten ditu», adierazi du

Bernart Etxepare lizeoko Hezkun-
tza aholkulari nagusi Filipe Lazka-
raik.  

Bernart Etxepare lizeoko ikasle-
ek urte amaieran azterketa nazio-
nal bat egin behar izaten dute ekai-
nean. Bertako ikasleak azterketa
hori gainditzeko prestatzen dituz-
te, eta aurreko urteko gaiak ere
kontuan izaten dituzte. «Azterke-
ta orokorra egiten dute urtearen
amaieran, eta aitzineko urtean pa-
satzen dituzten gaiak ere kontuan
izaten dira. Azken urtean gainera-
ko guztiak pasatzen dituzte. Lite-
raturakoek literatura, historia eta
geografia, filosofia, euskara, kiro-

la, espainola eta ingelesa. Ekono-
mian, berriz, literatura, euskara,
historia eta geografia, ekonomia,
matematikak, espainola eta inge-
lesa. Zientifikoan, azkenik, euska-
ra, historia eta geografia, fisika,
biologia, matematikak, filosofia
eta literatura», gaineratu du Filipe
Lazkaraik.

Gai guztietan proba bat gaindi-
tu behar dute eta proba egin ondo-
ren batez besteko bat egiten zaie
ikasleei. Hala ere, ikasgaiek koefi-
ziente desberdinak dituzte. Ildo
horretan, Adar zientifikoa hartu
dutenek 7a izango dute nota gore-
na, alor horietako ikasgaietan; eta
2a, ikasgai orokorretan. «Adar
zientifikoak 7 du matematikan,
fisikan edo biologian; aldiz, hiz-
kuntzek bakarrik bi; baina litera-
tura sailean direnak 7ko koefizien-
tea izango dute literatura eta
hizkuntzetan, eta 2a beste ikas-
gaietan», zehaztu du Hezkuntza
aholkulari nagusiak. 

Unibertsitatera
Hiru urteko ikasketak egin eta ba-
kalorea lortu ondoren, unibertsi-
tateko bidea har dezakete hori hau-
tatu duten ikasleek. Hala ere, esko-
la batzuetan, aurrez hautaproba
bat gainditu behar izaten da. «Ho-
rretarako, ikusten dute zure baka-
lore adarra egokia den haiek es-
kaintzen dituzten ikasketekin. Hi-
ru urteetan lortutako emaitzak ere
begiratzen dituzte. Beraz, bakalo-
rea unibertsitatean sartzeko giltza
da», esan du Lazkaraik.

Bada Hegoaldeko unibertsitate-
etan ikasketak egin nahi duen
ikaslerik, eta kasu horietan egoera
korapilatu egiten dela aitortu du
Bernart Etxepareko Hezkuntza
aholkulari nagusiak. «Hemen eus-
karaz egiten dituzte ikasketak,  eta
azterketa frantsesez egiten dute.
Historia eta Geografian eta euska-
ran bakarrik ahal dute euskaraz
azterketa egin, gainontzekoetan
frantsesez da. Euskaraz ikasten ja-
rraitu nahi dutenek, Hegoaldeko
unibertsitatera joan behar izaten
dute, eta beste diskriminazio bat
dute, selektibitatea egin behar iza-
tea. Oso konplikatua dute afera,
euskaraz ikasten segitzeko. Traba
asko dituzte euskaraz ikasten ja-
rraitu ahal izateko», salatu du. 

Arazo horiek gainditzeko
asmoz, Seaskako arduradunak
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LANA. Historia eta geografia eskola,Bernat Etxepare lizeoan.Argazkian,irakaslea eskola ematen.BOB EDME
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Eusko Jaurlaritza eta Euskal
Herriko Unibertsitatearekin
harremanetan dira bertan ikasi
nahi duten Ipar Euskal herriko
ikasleek «traba» gutxiago izan
ditzaten. 

Baina dena ez da arazo eta ozto-
po izango, eta Bernart Etxepare li-
zeoan ikasteak bere alde onak di-
tuela aitortu du Filipe Lazkaraik.
«Giroa polita izaten da, eta azter-
ketetan lortzen diren emaitzak oso
onak dira. Proiektu anitzetan sar-
tzeko aukera dago, eta gogo han-
diarekin ari gara lanean».

Izen emateko epea
Ekaina izaten da lizeoan izena
emateko azken epea, baina lehe-
nagotik ikastetxe edo lizeoarekin
harremanetan izatea komeniga-
rria dela dio Bernart Etxepareko
Hezkuntza aholkulari nagusiak.
«Nahiz eta ikastolak pribatuak
izan, Frantziako Hezkunde Nazio-
nalak irakaskuntza orduak
ordaintzen dizkigu. Otsail eta
martxo artean hurrengo ikastur-
tean ordainduko dituzten orduak
aurreikusten dituzte, eta guk ere
ordurako izango ditugun ikasle
eta klase kopurua adierazi behar
diogu» esan du. Hala ere, Frantzia-
ko Hezkunde Nazionala murrizke-
ta kontuekin dabil azken urteo-
tan, eta aurten proposatzen
dietena oso murritza dela dio Laz-
karaik. «Beraz, zenbat eta lehena-
go jakin zenbat ikasle izango ditu-
gun, errazago izango zaigu
zenbaki zehatza ematea, horien
araberako orduak eman diezazki-
guten. Beti komeni da lehenagotik
izena ematea, eta gehienek dagoe-
neko aurrematrikula egina dute»,
amaitu du.

Aurten 180 ikasle dituzte, eta hu-
rrengo urterako aurreikuspen
onak dituzte: 200 ikasle izatea es-
pero dute.

Etorkizun hurbilean Miarritzen
beste lizeo bat eraikitzeko proiek-
tua abian dute, eta beraien saila
hedatu eta garatzeko itxaropena. 

Asmoak
Bernat Etxepare lizeoko ardura-
dunek badute erronka eta lanean
jarraitzeko motibazio ugari, batxi-
lergo teknologikoa eta lanbide he-
ziketa euskaraz eskaintzea helbu-
ru dituztelako. Ez da erronka txi-
kiagoa ere euskaraz ikasi duten
ikasleei hori adierazten dien agiri
edo titulua jasotzeko aukera iza-
tea; izan ere, ikasleek ikasketak
euskaraz egin arren, ez dute hori
adierazten duen inolako agiririk,
eta, horregatik, EGA azterketa
gainditzeko prestatzen dituzte
ikasleak. 

Azkenik, irakasleek ikasgaiak
euskaraz emateko dituzten 
zailtasunak kontuan hartu behar
da, hezkuntza programa eta mate-
rial ofizial gehiena frantsesez jaso-
tzen dutelako. Horiek euskaratze-
ko moldeak behar dituzte, eta lan
eta ardura dezente da irakasleen-
tzat.



INTEGRALA. Haur Hezkuntza,Lehen Hezkuntza,DBH eta batxilergoa eskaintzen ditu Ander Deuna ikastolak.JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS

HANDIA. Ikastola handia da Sopelako Ander Deuna,eta jolastoki ugari
ditu.ANDER DEUNA

IKASTOLA MILITANTEA
Izaera kooperatiboa du Ander Deuna ikastolak,eta erabakiak adostasunez hartzen dituzte.
Hezkuntza eskaintza integrala dute Sopelako ikastolan.

H ezkuntza eskaintza
integrala eskain-
tzen du Sopelako
Ander Deuna ikasto-
lak. Haur Hezkun-

tza, Lehen Hezkuntza, Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntza eta Ba-
txilergoa eskaintzen ditu. Izaera
kooperatiboa du ikastola honek;

izan ere, horixe da Sopelako ikasto-
laren berezitasuna, guraso eta lan-
gileen Irakaskuntza Kooperatiba
baita, eta ikaslearen erabateko
prestakuntza dute helburu nagu-
si. Euren lanean euskal kultura za-
baltzea eta euskara komunikazio
hizkuntza arrunt bilakatzea dute
ardatz. 

Talde lana, elkarrizketa, tole-
rantzia eta elkartasuna lantzen di-
tuzte, eta ikasleengan pentsamen-
du independentea eta kritikoa ga-
ratzea dute xedea. Hori guztia
denon inplikazioa eta jokaera de-
mokratikoen garapena baliatuz
egiten dute. Hori lortzeko, asko la-
guntzen du Ander Deunaren izae-
ra kooperatiboak. Batzarrak anto-
latzen dituzte lan egin eta eraba-
kiak adostasunez hartzeko.
«Garatu behar diren proiektuak
batzarretan adostu behar ditugu,
zein egitasmotan parte hartu eta
zeintzuetan ez erabakitzen dugu.
Gure asmo eta proposamenek zen-
bait batzorderen adostasuna be-
har izaten dute. Bestetik, guraso-
ek, langileek, irakasleek zein bes-
telakoek batzorde edo errektore
kontseilu batean egon behar dute.
Urteko batzar horietan kudeaketa
ekonomiko eta pedagogikoak
onartu behar dira. Horrek zentroa-
rekiko ardura zuzena izatea eska-
tzen digu. Egoera honek militan-
tzia handiagoa eskatzen du», adie-
razi du Ander Deunako ikasketa
buru Nerea Pujanak.

Irakasleek aipatutako organo
horietan parte hartu behar dute,
eta proposamenak egin, «baina
proposamen horiek era adostu ba-
tean gauzatuko dira. Irakasleen
iritzia beste iritzi bat izango da, ez
da nagusitzen», esan du. 

Ander Deunan euskararen eta
euskal kulturaren bultzada han-
dia egiten dute. Ildo horretan, urte
osoan, pertsonaia ezagunen hitzal-
diak antolatu dituzte; Asier Altu-
na zinemagilea, Antxon Kazabon
idazlea, Julian Iantzi aurkezlea eta
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ESKOLAN. Ander Deunako ikasleak zenbait klasetan.ANDER DEUNA

Batzarrak antolatzen
dituzte lan egin 
eta erabakiak
adostasunez
hartzeko
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Ander Vilariño gidaria izan dira,
besteak beste. Azken hori gidabai-
menak euskaraz egiteko aukerari
buruz aritu zen. 

Pentsamendu
independentea
Ikasleen pentsamendu indepen-
diente eta kritikoa sustatu nahi
dute Ander Deunan, eta, horreta-
rako, arlo eta ikasgai guztiak
baliatu nahi dituzte. Edukiez gain,
gaitasunak lantzen dituzte, eta
Pujanak uste du helburu horreta-
rako aproposak direla Mundu
Garaikiderako zientziak, Filosofia
eta Hizkuntzetako ikasgaiak.
Beste ekimen batzuk ere aurrera
eramaten dituzte, eta kanpoko
begirale eta hizlariak ere izan
dituzte giza trebetasunari buruz-
ko tailerretan; «droga mendekota-
sunaren tailerra; sustantziarik
gabeko mendekotasunari buruz-
ko tailerra, sakelako telefonoak
eta Internet kasu; gatazken ingu-
ruko gogoetak antolatu ditugu,
Israel eta Palestinaren arteko
gatazka kasu; globalizazioari,
marketinari eta ekonomiari
buruzko hainbat hitzaldi ere izan
ditugu. Datorren urterako, esate
baterako, beste proiektu batean
sartuko gara, gazteen arteko
indarkeriarekin lotuta. Horretara-
ko, lehenengo diagnosi bat egingo
dugu, eta, gero, horren arabera
ikastaroa antolatu», gaineratu du
Pujanak. 

Giza eta Gizarte Zientzietako
modalitatea eta Zientziak eta Tek-
nologia modalitatea eskaintzen
ditu Ander Deunak. Ez dute Arte
modalitaterik eskaintzen, aurre-
ko biak «arruntagoak direlako eta
eskaintza gehiago dituztelako, bai
goi mailako moduluak egiteko

zein unibertsitatera joateko», gai-
neratu du ikasketa buruak. 

Selektibitatea
Batxilergoaren buruhauste nagu-
sia 2. mailako ikasleek selektibita-
tea gainditzea izaten da. Egoera
hori muga bat dela iritzi dio Puja-
nak, ikasle askok modulu bat egi-
ten dutelako eta selektibitatearen
beharrik ez dutelako. Hala ere,
selektibitatera aurkezten diren
ikasle gehienek gainditzen dutela
adierazi du. Ia «gehienek gaindi-
tzen dute, baina ezin da horren
lasai esan, ikasturte bakoitza
berezia delako eta urtetik urtera
ikasleak aldatzen direlako».

Gainditu gabeko ikasgaiak di-
tuzten ikasleak kezka iturri dira
Ander Deunarentzat. Egun, lau ur-
te ditu ikasle batek Batxilergoa
egiteko, eta baten batek ikasketak
modu lasaiago batean egiteko au-
kera baduela dio ikasketa buruak.
«Lehen, bi ikasgai baino gehiago
gainditu gabe izanez gero ikastur-
te guztia errepikatu behar zen;
orain, badira beste aukera batzuk
ere. Txarretik ere badu lege honek,
ikasleak gainditutako ikasgaia ez
duelako zertan berriz egin, eta no-
ten presiorik ez duenean lasaitu
egiten da. Hori arazo bihur daiteke
hurrengo ikasturtean.

Sopelako ikastolan teknologia
berrien erabilpena gero eta ohikoa
dute. Klase guztietan proiektoreak
dituzte. Irakasleek aurrerapen
teknologikoak menderatzeko
ikastaroak egiten dituzte, eta urte-
tik urtera gero eta gehiago erabil-
tzen dituztela nabari da. 

Familiarekin harreman estua
mantentzen du ikastolak eta hori-
xe dute berezitasun nagusia. Fa-
miliekin harreman zuzena izaten
dute, ikasleei jarraipen zuzena egi-
ten diete. Tutoretza izaten dute,
eta oso «indibidualizatua» izaten
da. «Bakoitzaren jarraipen oso ze-
hatza egiten da», dio Pujanak. 

EGA lortzeko aukera eta esko-
lak ere eskaintzen dituzte Ander
Deunan. 



AUKERAK. Arte Batxilergoa,Giza eta Gizarte Zientziak Batxilergoa eta Zientziak eta Teknologia Batxilergoa eskaintzen ditu Fray Juan de Zumarraga institutuak.MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

TRADIZIO LUZEKO
INSTITUTUA
Durangoko Fray Juan de Zumarraga institutuak Batxilergoko aukera
guztiak eskaintzen ditu,eta ikasle gehienek gainditzen dute
selektibitatea.

D errigorrezko Biga-
rren Hezkuntza, Ba-
txilergoa eta Lanbi-
de Heziketa eskain-
tzen ditu Durangoko

Fray Juan de Zumarraga institu-
tuak. Batxilergoa Bigarren Hez-
kuntzaren azken etapa da. Bi urte-
ko iraupena du, eta unibertsitate-
rako edo goi-mailako heziketa-zi-
kloetarako sarbidea da. Fray Juan
de Zumarragak ikasketa aukera
guztiak eskaintzen ditu: Arte Ba-
txilergoa, Giza eta Gizarte Zien-
tziak Batxilergoa eta Zientziak eta
Teknologia Batxilergoa.
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INGELESEZ. Ikasgai batzuk ingelesez egiteko aukera eskaintzen du Fray Juan de Zumarragak.MARISOL RAMIREZ / ARP
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Etapa horretako ikasketek ho-
nako helburu hauek dituzte: Pres-
takuntza orokorra ematea ikaslea-
ri, giza eta adimen-heldutasuna
har dezan laguntzeko. Hartara,
ezaguerak eta trebetasunak jarri-
ko zaizkio eskueran, herritar eran-
tzule eta kritiko izaten ikas dezan.
Bestetik, ezaguera-multzo bat
ematea ikasleari, geroan egin nahi
dituen ikasketen oinarria izan dai-
tezen. Azkenik, ikaslearen intere-
sak, lehentasunak eta aukerak bi-
deratzea.

Ikasle gehienek Zientzia eta
Teknologiako ikasketak hauta-
tzen dituztela esan du Durangoko
Fray Juan de Zumarraga institutu-
ko ikasketa buru Ruth Gandaria-
sek. Giza eta Gizarte Zientziekin
alderatuz alde nabarmenenik ez
dagoela dio, eta arteak ikasle gu-
txien duen alorra dela gaineratu
du.

Bi arrazoi eman ditu Ruth Gan-
dariasek Arte ikasketek hiruren
artean arrakasta gutxien izateko.
«Agian irteera gutxiago duen ikas-
keta delako da, eta hiru aukeren
artean berriena delako. Hamabi
urte daramatzagu ikasketa horie-
kin, eta eskaintza gutxiago eta ohi-
turaz irteera gutxiago duela uste
izan da», adierazi du ikasketa bu-
ruak. Haren ustez, Arte alorreko
ikasleak bereziak dira, «sentsibili-
zazio» berezi bat dutelako. «Arte
ikasketako ikasleak beste sentsibi-
lizazio bat dute. Horietako asko
dantza munduan ibiltzen dira, edo
musika alorrean, edo artisautza
tailerretan dihardute aspalditik»,
azaldu du.

Batxilergo ikasketak hautatze-
rako orduan Durangoko Fray Juan
de Zumarraga institutuko ikasle-
ek zein adarretik egingo duten argi
dutela dio Gandariasek, nahiz eta
azken momentura arte ez duten
erabaki garbi bat hartzen. «DBHko
azken urteetan dauden ikasleek ez
dute argi izaten egin beharreko
ogibide edo profesioa, baina nahi-
ko argi dute egin beharreko moda-
litatea. Curriculum berriarekin 4.

DBHn nahiko bideratuta eduki-
tzen dute egin beharreko hautake-
ta eta Batxilergoa Zientzietatik,
Gizartetik edo Artetik egingo du-
ten. Oso gutxi dira, %1 edo, Batxi-
lergo 1. mailatik 2.era aldaketa es-
katzen dutenak. Normalean oso
argi daukate zein aukeran egin
nahi dituzten ikasketak, nahiz eta
oraindik ez duten oso argi zein ka-
rrera edo ziklo egingo duten». Hala
ere ikasle gehienek Zientzia eta
Teknologia alorreko ikasketak
hautatzen dituztela dio ikasketa-
buruak; letretako ikasketak, «zu-
zenbidea eta antzekoak» gutxiago
hautatzen dituztela esan du, baina
«Fray Juan de Zumarragan 400
ikasle ditugu batxilergoan, eta de-
netik aukeratzen da», gaineratu
du. 

Ezin bete
Ikasgaien curriculuma betetzeko
gorabeherak dituztela onartu du
Gandariasek. Batxilergoko 1. mai-
lan ondo betetzen dela dio, baina 2.

mailakoarekin arazoak dituztela
onartu du. «1. mailatik 2. mailara
salto handia izaten da curriculu-
metan. 1. mailako Batxilergoko cu-
rriculuma erraza izaten da, eta
ikasleek ondo jarraitzen dute. Sal-
to eta tarte handia izaten da, or-
dea, 2. batxilergoko curriculume-
an. 2 mailako programak oso luze-
ak izaten dira, eta ikasgai
guztietan korrika eta presaka ibil-
tzen gara betetzeko, eta batzuetan
arazoak izaten ditugu programa
amaitzeko. Alde handia izaten da
maila batetik bestera, ezberdinta-
sun handia da», adierazi du. 

1. mailatik 2. mailara pasatzeko
gainditu gabeko ikasgaiek bu-
ruhauste bat baino gehiago eragin
izan dute, egun gainditu gabeko 3
eta 4 ikasgairekin aurrera egiteko
aukera baitago. Hala ere esperien-
tzia txarrik izan dutela ere aitortu
du. «Lehen, 1. mailatik 2. mailara
bi gainditu gabe pasatzen ziren,
eta gehiagorekin errepikatu egi-
ten zuten. Orain, berriz, 3 edo 4

ikasgai gainditu gaberekin, baka-
rrik ikasgai horiekin geratzen dira
lehen mailan, eta aurreko urtean
gainditu dituztenen nota igotzeko
aukera izan dezakete. Hori ondo
iruditzen zaigu. Gu saiatu izan
gara 4 ikasgai gainditu gabe izan
dituzten ikasleak 2. mailako beste
ikasgai batzuk hartu eta aurrera
egiten, baina aitortu behar dugu
esperientzia txarra izan dela. Or-
dutegiak ez dira ondo lotzen, eta
ikasleak ez du berdin jarraitzen
nota gordetzen ez delako. Ildo ho-
rretan esperientzia txarra izan
dugu», adierazi du ikasketa bu-
ruak. 2. batxilergoan, berriz, gain-
ditu gabeko ikasgaiak errepika-
tzen dituzte bakarrik. Ezin dute
dena berriz errepikatu, eta ikasle-
ak «galdu» egiten duela dio Ganda-
riasek, gainditutako ikasgaietan
«ezin duelako nota igo».

Presioa
Batxilergo ikasleek izaten duten
presioaz ere aritu zaigu Ruth Gan-

darias; haren ustez, presio handia
izaten dute selektibitatea egin be-
har duten ikasleek ikasturtea
gainditzeko. «Egungo ikasleek
agian garai batekoek baino presio
handiagoa dute. Izan ere, fakultate
eta zikloetan gero eta jende gehia-
go dago, eta gero eta nota altuago-
ak eskatzen dituzte sartzeko. Hori
dela eta, notaren presioa izaten
dute. Edozein gradutan sartzeko
nota bat eskatzen dute, eta karrera
batzuetan oso nota altuak eska-
tzen dituzte, medikuntzan eta
odontologian kasu». 

Presioak presio, Durangoko
Fray Juan de Zumarraga institu-
tuko ikasle gehienek selektibita-
tea gainditzen dute, eta arazo ba-
karra ikasturte osoa egin ez duten
ikasleek izaten dutela aitortu du.
«Normalean selektibitatea %100
gainditzen dute, eta gelditzen di-
ren apurrak ikasgai solteekin ibili
direnak izaten dira. Urte horretan
ikasturte osoa egin ez dutenak iza-
ten dira selektibitatea gainditzeko
arazo gehien dutenak. Bestela ia
denek gainditzen dute, eta ikastur-
tean izandako antzeko notekin»,
esan du. Hala ere, 2. Batxilergoa
eta selektibitatea prestatzeko bel-
durra arazo nagusi izaten dela
adierazi du. «Agian guk sartzen
diegu beldur edo presio hori» .

Berezitasuna
Fray Juan de Zumarragak berezi-
tasun bat eskaintzen du, ikasgai
batzuk ingelesez egiteko aukera
baitute. Ez da institutu hirueledu-
na, eleaniztuna baizik: Fisika- Ki-
mika, Kimika eta Historia garaiki-
dea ingelesez egiteko aukera es-
kaintzen dute. «Horretarako, ikas-
leak ingelesezko azterketa batzuk
gainditu behar ditu talde horretan
sartzeko. Ingelesezko maila sakon-
tzeko balio du, eta indartzeko ere
bai», esan du ikasketaburuak. Ha-
la ere, Batxilergoko 2. ikasturtean,
gehienetan eskaintza bertan behe-
ra uzten dute: «Selektibitateko pre-
sio eta beldurra dela eta, D eredura
bueltatzen dira berriz». 
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ZILARREZKO URTEURRENA
Ekitaldi ugari antolatu dituzte Iturrama ikastetxearen 25.urteurrenaren harira,
eta maiatzaren 7ko bazkariak ikasle ohiak elkartuko ditu.
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I ruñeko Iturrama BHI insti-
tutuak 25 urte bete ditu aur-
ten, eta urteurrena ospatze-
ko hainbat ekitaldi prestatu
dituzte. Ekitaldi nagusia

maiatzaren 7ko bazkaria izango
da, baina ekitaldi gehiago izango
dira. Aurretik ere, erakusketa eta
hitzaldiak izan dituzte. 

Iturrama institutua Bigarren
Hezkuntzako ikasketak eskain-
tzen dituen zentro publikoa da.
Izen bereko auzoan dago, eta Nafa-
rroako Gobernuaren Hezkuntza
Departamentuak kudeatzen du.
Ikasle gehienak zentroarekin
esleiturik dauzkan ikastetxeeta-
tik etorri dira, eta, ildo horretan,
Amaiur ikastolatik, Hegoalde
ikastolatik eta San Frantzisko
ikastetxetik jasotzen ditu ikasle
gehienak. Batxilergoko ikasleen
jatorria, berriz, zabalagoa da, Iru-
ñerriko ikastoletatik ez ezik, Tafa-
llako eta Zangozako ikastoletatik
ere etortzen baitira. Izan ere, Arte
Batxilergoa euskaraz eskaintzen
duen ikastetxe publiko bakarra
da, eta, ondorioz, Nafarroako edo-
zein lekutatik joaten dira Iturra-
mara ikasketak egitera. 

1986-87ko ikasturtean sortu
zuten Iturrama BHI Institutua.
Garai haietan Nafarroako Gober-
nuak ez zituen irakaskuntza arlo-
ko eskumenak, eta Iturrama
batxilergo institutua Ministerioa-
ren Ordezkaritzaren ardurapean
sortu zuten. Urte haietan Biga-
rren Hezkuntzako euskarazko
eskaintza ikastolena bakarrik
zen. Eskaintza publikoaren beha-
rra zegoen, eta, denborarekin,
gizartearen premiazko eskaera
bihurtu zen. Egoera horretan, Itu-
rrama institutuak erronka bere
gain hartu eta euskarari ateak
ireki zizkion Iruñerrian. Lehenen-
go urte haietan G eta D ereduko
irakaskuntza eskaintzen zuten,
hau da, alde batetik euskarazko
ikasgaiak, eta, bestetik, erdaraz
hutsean. 

1995-96ko ikasturtean bi hizkun-
tza ereduak bereizi, eta Iturraman
D ereduko Bigarren Hezkuntzako
Institutu bihurtu zuten, eta ordu-
tik hona, 12 urtetik 18 urtera arte-
ko gazteak euskaraz hezten dituz-
te. Beraz, DBHko bi zikloak gehi
batxilergo hiru motak eskaintzen
ditu: Arteak, Natur eta Osasun
Zientziak eta Giza eta Gizarte
Zientziak. Esan dugun bezala,
Arte Batxilergoa 1998-99an ezarri
zuten, eta hezkuntza publikoan
Arte Plastikoak eta Diseinua eus-
karaz egiteko aukera bakarra
eskaintzen du.

Aldaketa horrek, hain zuzen,
eragin zion Iturramari kezka han-
diena; izan ere, araudi berriarekin
16 urte arteko ikasketak derrigo-
rrezkoak bilakatu ziren. «DBHre-
kin batera, 12tik 16 urte bitartera
ikastera derrigortuta daude, eta
horrek egituretan, funtzionatzeko
eran aldaketak ekarri ditu. Adibi-
dez, lehen, patioa ez zen zaintzen
eta orain zaintzen da, ikasleek



AUKERA. Batxilergo ikasketa guztiak eskaintzen ditu Iturramak. ITURRAMA
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ezin dituzte ikasketak utzi… Hala,
bada, lehen 300 edo 340 ikasle iza-
ten zituzten, eta orain, berriz, 650
dituzte. Lehen, lau urte ematen
zituzten, eta orain, berriz, sei»,
adierazi du Iturramako zuzendari
Tomas Astizek. Batxilergo artisti-
koa euskaraz eskaintzeak aldake-
tarik eragin zuela ere aitortu du
zuzendariak, «Nafarroa osoko
ikasleak etortzen hasi ziren eta». 

Bi aukera
Iturramara sartzeko bi aukera di-
tuzte, DBHko ikasketak egitera ba-
tetik, eta batxilergoko ikasketak
egitera bestetik. «Batxilergoan ha-
mar talde ditugu, eta ikasleen er-
diak institututik kanpo datoz, Iru-
ñerritik Zangoza, Tafalla eta ingu-
ruko herrietatik datozkigu», esan
du Astizek.

Denetariko ikasleak dituzte Itu-
rraman, eta gehienek zientzietako
ikasgaia hautatzen dutela esan du
zuzendariak. Zientzietako hiru
ikasle bakoitzeko Gizarte eta Arte
ikasgaietan bakarra izaten dela
azaldu du. «Zientziak arrakasta
handiagoa dauka, ikasketa edo ka-
rrera egiteko aukera gehiago es-
kaintzen duelako. Unibertsitateak
eskaintza gehiago ematen du alor
horretan». Aipatzekoa da, halaber,
emakume gehiagok egiten dutela
batxilergoa: ikasleen %60 emaku-
meak dira. 

Profesionaltasuna
Arte arloko ikasketak «beharrez-
koak» direla iritzi dio Astizek, eta
ikasketa horiek arautu zirenean
gizartearen eskakizun bati eran-

tzun bat eman zitzaiola uste du.
«Ikasketa artistikoak duela gutxi
arautu dira. Europako erdialdean
eta beste lurraldeetan araututa
egon dira, eta ikasteko aukera izan
dute. Hala, Arte Ederretako Fakul-
tatea lehen eskola zen; ikasketa
musikalak duela gutxi arte ez dute
onarpen ofizialik izan. Gizartea-
ren gehiengo bat ez bada, puska ba-
tek egin nahi zituen, eta arautzeak
profesionaltasuna bultzatu du».

Teknologia berriek gero eta era-
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gin handiagoa dute gaur egungo
gizartean, eta horien erabilpena
sustatzen saiatzen dira Iturra-
man. «Baliabideak ez ditugu hel-
buru bilakatu nahi, baina ahale-
gin berezi bat egin nahi dugu lau
edo bost urte barru gela guztietan
proiektore bat izateko. Tabletak
ere erosi ditugu, ezinbestekoak di-
relako», azaldu du Astizek. 

Etorkin gutxi
Egungo gizartean etorkinak gero

eta gehiago dira, baina egoera
horrek institutuan eragin gutxi
duela dio Iturramako zuzenda-
riak. Institutuan dituztenak gura-
so mistoen seme-alabak direla dio
Astizek. «Egon badaude, eta nor-
maltasun osoz datoz, baina ezin da
G ereduarekin konparatu. Hala
ere eskoletan gero eta gehiago
ikusten dira. Guk ditugunak edo
izan ditugunak bikote mistoen
seme-alabak dira, hau da, bikote-
ko bat atzerritarra da eta bestea
bertakoa». Kasu horietan, atzerri-
tarrak atenditzeko plan berezi bat

EGITARAUA

10:00 ›Mahai-ingurua:Bertan,
hainbat ikasturtetako ikasle
ohiak egonen dira.
11:00 ›  Ikasle ohien bertso
saioa.
11:30 ›Musika emanaldiak.
12:00 ›  Antzerkia:ikastetxeko
antzerki taldearen eskutik.
12:30 ›Euskal dantzak eta fanfa-
rrea.
13:00 › Ikastetxeko bisita
Argazki zaharren erakusketa.
Montxok kendu izen propioak
urteetan zehar eginiko bideoen
proiekzioa.
14:00 ›Bazkaria.

dute Iturraman, baina bertara
aurretik ikastoletan izandako
ikasle asko izaten denez, «bertan
egin behar izan dute egokitzapen
plana. Guri, hasitako lan horri
jarraipen bat egitea egokitzen
zaigu», gaineratu du.

Azken urteotan bullying kon-
tuak ahoz aho dabiltza, baina ins-
titutu garaian baino gehiago esko-
lako urteetan izaten dela iritzi dio
Astizek. Hala ere, horrelako
kasuetarako protokolo bat 
landu dute Iturraman, Bizikidetza
Batzordearen bidez. «Horrelako
kasuak izaten direnean protoko-
loa erabiltzen dugu, eta kasu
gehienak bideratzen dira». 

Ikasle trukatzeak
Hizkuntzen ikasketa bultzatzeko
asmoz, Paue (Frantzia), Sout-
hampton (Ingalaterra) eta Bolog-
na (Italia) hirietako ikastetxe
batzuekin trukatzeak egiten
dituzte. «Guretzat, hizkuntzek
garrantzi handia dute, eta bultza-
tzeko aukera handia da. Aste
batez gure ikasleak hara doaz, eta
hangoak hona datoz. Horrelakoe-
tan, klase bereziak antolatzen
ditugu. Hona datozenean, klase
batzuetara sartzen dira, institu-
tuan nola lan egiten den ikus deza-
ten, baina beste egun batzuetan
egun osoko txangoak prestatzen
dizkiegu, Urederrara-eta… Gure
familiek hartzen dituzte kanpota-
rrak eta gure ikasleak hartzen
dituzte hango familiek. Ontzat
jotzen dugu hori. Ikasleek asko
estimatzen dute. Hizkuntzak
balio akademikoaz gain, beste
balio batzuk ere baditu. Garran-
tzitsuena komunikazio tresna bat
dela da», azaldu du Iturramako
zuzendariak.
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JON ASIER BARCENAS › 
EAEKO MATEMATIKA
OLINPIADETAKO IRABAZLEA

«Matematikak
erakargarriak
dira,zailak
direlako»
Arazo guztiak berarentzat erronkak direla
dio Jon Asier Barcenasek,eta gaineratu du
horien konponbidea bilatzeak erakartzen
duela.

Erronkak gustuko ditu Jon Asier
Barcenasek. Zamudioko Bizkaia
ikastetxean batxilergoko 1. ikas-
turtea egiten du, eta matematikak
gustuko ditu. Matematikako txa-
pelketan aurkeztu da, eta Espai-
niakoan ongi aritzea du erronka
nagusi.  
Euskal Autonomia Erkidegoko
matematikako olinpiadetako
txapelduna zara, nola suertatu
zen bertan parte hartzea  
Betidanik laket izan ditut horrela-
ko probak, eta, gainera, matemati-
kak asko gustatzen zaizkit. Ez neu-
kan ezer galtzerik horra joanda;
hortaz, nire galdera da: ‘zergatik
ez joan?’.
Nola izan zen egindako proba? 
Esan dezaket hasteko nahiko zor-
tea izan nuela. Parte hartu genuen
gehienak arruntak ginen, maila
berekoak, ez zegoen horrelako izar
bat. Horrenbestez, alde horretatik
nahiko zorte izan nuen. Gainera,
ariketa bat berriro begiratu eta, zo-
rionez, akats bat ikusi nuen. Nahi-
ko akats tontoa zen, x 9 egiterako-
an akatsa egin nuen.
Erronka baten gisa hartzen al di-
tuzu horrelako lehiaketak?
Proba hau hartu dut erronka mo-
duan, eta hurrengo ikasturterako
saiatuko naiz ahalik eta hoberen

prestatzen. Orain bai hartu nahi
dudala proba hau erronka mo-
duan. Espainiako txapelketan zer-
bait lortzeko erronka bat lortzea
izango da helburua. 
Espainiako Olinpiadan parte har-
tu duzu?
Izugarrizko maila dago. Ariketak
zailagoak dira eta erronka bat har-
tzeko oso ona. 
Nola prestatzen dituzu ariketak?
Nola prestatzen duzu zeure bu-
rua horrelako lehiaketa batean
parte  hartzeko?
Matematiketako tailer batera joan
nintzen, eta bertan gauza batzuk
irakatsi zizkidaten. Gainera, au-
rreko urteko ariketa batzuk egin
nituen, eta horrek asko lagundu
ninduen. Orain, eta batez ere
udan, helburua zenbat eta buruke-
ta gehiago egitea izango da. 
Arazoa buruketak planteatzea al
da?
Bai halaxe da. Ordubete behar iza-
ten da erantzuna lortzeko, eta pa-
zientzia behar izaten da. Hortaz,
pazientzia lantzeko behar izaten
dute ariketok.
Pazientziaz gain, imajinazioa ere
behar al da? 
Hasteko, prestakuntza behar da.
Hau da, zenbait arazo edo buruke-
tatarako teoria behar duzu; teoria

hori ez baduzu, ezin duzu erantzu-
na aurkitu. Teoria hori edukita, es-
karmentua behar duzu jakiteko
nondin nora jo dezakezun, eta gero
egun ona izateak izugarri lagun-
tzen du. 
Noiz konturatu zinen matemati-
kak gustukoak zenituela?
Arlo hauek, matematikak bezala,
betidanik gustatzen zaizkizu edo
ez zaizkizu gustatzen. Arraroa
gustuak aldatzea da.
Sanjoanetarako kalean izango al
da disko berria? 
Ez, bistan da ez dela ordurako bu-
katua egongo.
Zer esaten dizute etxean?
Zoriondu egin naute, eta aurrera
egitera animatu naute. Hurrengo
ikasturtean zerbait lortzeko ani-
matu naute. Oso ongi hartzen dute
dena, eta, gainera, ez didate presio-
rik jartzen. 

Zer dute matematikek, zerk era-
kartzen zaitu? 
Arazo bat duzunean erantzun bat
aurkitzen pentsatzen hasten zara.
Arazo guztiak niretzat erronkak
dira, eta horien konponbidea bila-
tzeak erakartzen nau.
Matematikak gorrotagarriak iza-
ten dira zure adineko ikasle asko-
rentzat.Zerbait egin beharko al li-
tzateke erakargarriagoak izate-
ko? 
Arazoa da nola egin erakargarria-
go maila jaitsi gabe. Erakargarria-
goak egiteko erraztasun gehiago
jar daiteke, baina ez lirateke bene-
tako matematikak izango. Nire us-
tez, zailak direlako dira erakarga-
rriak matematikak. 
Denbora askoa aritzen al zara? 
Garaiaren arabera, azterketa asko
baditut ez. Gabonetan, esaterako,
ordubete aritzen nintzen egunero;
eta oporraldietan eta azterketarik
ez dudanean saiatzen naiz denbo-
ra gehiagoan aritzen.
Zure ikasgelan zer egiten duzu
matematiketan?
Irakasleak nahi dudana egiteko
ematen dit denbora hori, eta, au-

rreratuta nagoenez, 2. mailako li-
burua eman dit. Matematikekin
bukatzean fisikako kontuekin  ha-
siko naiz eskola horretan. Fisika-
ko olinpiadak prestatu nahi ditut,
ez dut uste arazo handirik izango
dudanik arlo horretan. Gainera,
gero unibertsitatea dator, eta hor
zaila da benetan aurreratuta joa-
tea. 
Zer beste zaletasun dituzu
Irakurtzea asko gustatzen zait. La-
gunekin zinemara joatea ugari
gustatzen zait. Pelikula gehienak
gustatzen zaizkit. Gidoiak zentzua
baldin badu eta biolentzia soilik ez
baldin badu, ez naiz oso zorrotza.
Bestalde, astero ordubete Gurutze
Gorrikoei laguntzen ematen dut,
eta idaztea ere asko gustatzen zait.
Zer-nolako  ariketak egin behar
izan zenituen?
Matematiketako hainbat gairi bu-
ruzkoak ziren. Geometrian bi ara-
zo zeuden, eta hori asko landu be-
har dut, oso baldarra bainaiz. Fun-
tziozko kontu bat zegoen, eta
oinarrizko aritmetikari zegozkion
beste bi. Oinarrizkoa diodanean,
ezagutza gutxi eskatzen dutenak
dira, baina arazoak zailak izaten
dira. 
Zenbat orduko azterketa izan
zen?
Probak bi ataletan banatzen ziren,
eta bakoitzak 3 ordu eta erdi irau-
ten zuen. Beraz, denera 7 ordu.
Kanpotik astuna dela dirudi, bai-
na hor zaudenean, denbora gehia-
go behar duzu.
Zein ogibidetan jardun nahi
duzu?
Fisika edo Telekomunikazioaren
bidetik jo nahi dut.
Zer esango zenieke zu bezalako
gazteei?
Horrelako probetan parte hartze-
ra animatu eta horretarako behar
bezala prestatu daitezela. Oso tris-
tea da horrelako proba batera joa-
tea matematiketako buruketa ho-
rietako bat egin gabe. Bestalde,
irakasleek gehiago sustatu behar-
ko luketa nota onak dituztenak ho-
rrelakoetan animatzea eta lehe-
nengo mailetatik jendea zailtzea;
bestela, etxekolanak ez egitera
ohitzen dira, eta batxilergoa huts
egiten dute ohitura ez hartzeaga-
tik. Horrenbestez, nik eskatuko
nuke DBH hasieratik etxekolanak
egitera behartzera; horrela, ez lira-
teko horren kaskarrak izango. 

«Arazoa da
matematikak nola
egin erakargarriago
maila jaitsi gabe» 


