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Oriarte BHIko
Hezkuntza Proiektua

Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua.
—Luzio Anneo SENEKA

Atarian
Gertukoari, oso gurea dugunari, egiten dio erreferentzia Senekak esaldian eta
maitasunarekin lotzen du. Aberriaz ari da pentsalaria, baina, gurera ekarriz, ikastearen inguruan bildutako jendarteak, komunitateak sortutako eskolarekin ere
gauza bera gerta daiteke. Horixe du Hezkuntza Proiektu honek izaera eta nortasun marka: komunitateak sortua eta komunean egina dela, gurea, beraz.
Proiektua horrelakoa izatea nahi genuen Oriarte osatzen dugunok, gertukoa eta
maitatua: gurea izanik, guretzat egina eta guk erabiltzeko. Hasieratik erabaki
genuen denok elkarrekin egitea gure institutua, eta horretan pentsatzen jarri
ginen eta irudikatu genuen eta forma eman genion.
Ernamuin izan ziren elkarrekin lanean sortutako ideia, nahi, gogo eta asmo haiek
eta idatzi itxura txukuna ematea izan da azkena. Horretan ere askoren laguntza,
aholku eta bultzada izan dugu, eta hemen duzue: denon artean aztertzeko, eztabaidatzeko eta zuzentzeko: bizia emateko.
Izar Arrondo Ormazabal eta Ana G. de Txabarri Exposito
Lasarte-Orian, 2020ko urtarrilan
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BAT
Testuingurua
Historia
Joan Perez de Erzila errege-erreginaren zerbitzariaren bitartez, 1564. urtean, eskatu zuen Lasartek eliza eraikitzeko baimena Iruñeko gotzaitegian eta horrek, auzoko bizilagunek erlijiozko zerbitzua izateko eskaerak, adierazten du jendea modu
egonkor eta antolatuan bizi zela bertan, jadanik, garai haietan. 250 biztanle zituen
–45 su edo familia– eta 30 bizileku zeuden gure herrian, XIV. mendean sortutako Gipuzkoako burdinola nagusietako baten inguruan, Oria ibaiaren ondoan.
XIX. mendera arte oso poliki hazi zen Lasarte, orduan, 1845ean, Brunetek fabrika jarri zuen Orian, kotoizko ehunak eta haria egiteko, eta langile jende asko
erakarri zuen lantegiak, gehien bat inguruko herrietakoak, eta denborarekin bertan bizitzen jarri ziren, egonkor, oraindik ere Bruneten etxeak izeneko etxadian.
Hasierako 150 langileak 450 bilakatu ziren XX. mende hasierarako.
1849. urtean, aurreko burdinolaren lekuan eta haren egituraz baliatuz, Fossey y
Cía.-k beste fabrika bat lanean jarri zuen Lasarten, eta lurrun makinak, turbinak, prentsak… era guztietako asmakizun mekanikoak egiten ziren lantegi horretan. Hain zuzen, Aginagan eraikitako egurrezko kroskoari jarri zitzaion lurrun
makina han egina zen, hartara Euskal Herrian egindako lehen baporea sortu zen.
Industriaren gorakadari esker, 1860. urtean 583 biztanle izatetik 1910ean 1.872
izatera pasa zen Lasarte; hots, mende-erdian, biztanle-kopurua hirukoiztu egin
zuen.
XX. mendean, 1932-34an Michelin fabrika hasi zen lanean –1934ko urtarrilaren
24an egin zen lehen gurpila Lasarten– eta XX. mendearen erdian, Espainiatik
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etorritako langileen immigrazioarekin lotuta, ezagutu zuen gaur duen neurrira
eraman zuen hazkunde aldia gure herriak. Orduan eraiki ziren, Euskal Herriko
beste herri askotan bezala, Zumaburu eta Sasoetako etxe-bizitza multzo handiak, lan bila zetozenak hartzeko. Horrela, industrializazioarekin batera, 1960.
urtean 3.944 bizilagun izatetik 1970. urtean 12.449 izatera heldu zen Lasarte –10
urtean, biztanle-kopurua hirukoiztuz–, eta 1976. urtean 17.271–16 urtean, biztanle-kopurua laukoiztu egin zuen–.
Ikusten denez, biztaleriari begiratuz, herri hartzailea izan da Lasarte-Oria eta,
kasu gehienetan, industria izan da –burdinola, Brunet, Fossey, Michelin…– ezaugarri horren erantzunle.
Egun, 18.499 biztanle ditu (EUSTAT, 2016), eta horietako % 63,26 Lasarte-Oriakoa bertakoa da edo Gipuzkoako beste herrietatik etorritakoa. Beste % 1,5 Arabatik eta Bizkaitik iritsitakoak dira. Espainia du jatorri % 26k eta atzerriko beste herrialdeetatik dator % 9,24: horietatik Nikaraguakoa da komunitate jendetsuena (% 2) gurean, agian, Lasarte-Oria bertako herri batekin adiskidetuta dagoelako.
Udalak emandako datuen bitartez dakigu 2016an populazioaren % 45,37 zela
euskalduna.

Euskaraz
Gipuzkoako biztanleei buruzko 1879ko aipamen batean jaso daitekeenaren arabera, Lasarte-Oria, orain mende bat eta erdi, herri euskalduna zen; populazioaren % 96k ez zekien beste hizkuntzarik eta euskaraz bizi zen. Bereziki azpimarratzekoa da elebakarren ehuneko horrek adierazten duena; hau da, herriko zeregin gehienak, hizkuntza funtzio gehienak, euskaraz egiten zirela.
XX. mendearen hasieran eta erdira arte, lehenengo hiru hamarkadetan, salbuespen
gutxi batzuk aparte, euskararen erabilera publikoa mugatu edo debekatzeko legeak eman ziren. Hizkuntzaren kontrako joera ez zen frankismoarekin hasi, beraz,
lehenagotik ere ezagutu ziren debeku eta zigorrak. Bizitza pubikoan ez ezik, pribatuan ere eragin handia izan zuten erabaki haiek: jaiak, argitalpenak, gizarteko erabilera, etab. mugatu, murriztu eta, kasu ohikoenean, galarazi egin zituzten. Frankismoak, beraz, beste batzuen lana areagotu eta indartu besterik ez
zuen egin.
Euskara hutsean aritzen zen herria izateari utzi eta euskara hizkuntza minoritario bihurtu zuten Lasarte-Orian XX. mendearen erdian. Hala erakusten dute,
1973. urtean, Lasarte-Oriari buruz emandako datuek: 11.164 biztanle, 2.175 euskaldun (%19,5).
Baina 80ko eta 90eko hamarkadetan gauza asko aldatu ziren erregimen politikoa aldatu zenean. Euskarari dagokionez ere, urteetako erresistentziaz gain, hizkuntza berreskuratzeko ahalegin handia egin zuten lasarte-oriarrek. Ahalegin
horien abiapuntua 1966. urtean jarri dugu, Landaberri ikastola sortu zeneko urtean.
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Geroztik, demokraziak ekarritako oinarriak daude: alde batetik; Euskararen Legea,
hezkuntzako irakastereduak, administrazioan euskara normalizatzeko arauak…;
eta, bestetik, berariaz Lasarte-Oriako udalerrian egin diren hainbat ekimen: gaueskolak, AEK euskaltegia, Euskara Taldea, ikastetxe publikoetako eredu-aldaketak, Udalaren Euskaltegia, Udaleko Euskara Batzordea, Ttakun Kultur Elkartea…
Normalizatzeko prozesu horrek ere izan du ondorioa euskaldunen ehunekoetan: 1981eko erroldan, euskaldunak %23,9 ziren; 1986koan, %28,1; 1991koan, %32,5;
1996koan, %35,3; 2001ekoan, %36,8 eta 2006koan, %39,4. Hamar urte beranduagokoak dira ditugun azken datuak eta populazioaren %45,37 dela euskalduna esaten digute.
1992an, Lasarte-Orian gazteen %43 zen euskaraz nahiko ongi edo oso ongi hitz
egiteko gai; 2012an, %86. Lagun euskaldunekin euskaraz beti edo gaztelaniaz
baino gehiago gazteen %23k egiten zuten 1992an; %52k, berriz, 2012an. Egun,
Lasarte-Oriako gazteen %94,4k ulertzen du euskara, oso ongi edo nahiko ongi;
denboran atzera %60k.
Datuak ez dira nolanahikoak, eta zergatiak bilatzekotan, begiratua hezkuntza
sistemara zuzendu beharra daukagu: bai haur eta lehen hezkuntzak eta, nola ez,
derrigorrezko eskola-urteak luzatzerakoan, bigarren hezkuntzak. Bi horietan euskarazko ereduek izan duten hazkundea ikaragarrizkoa izan baita. Hortxe kokatzen da gure ikastetxearen lana.

ITURRIAK
• XX. mendeko Lasarte-Oria: bizialdi eta bizimodu joanen arrastoen bila.
Ttakun kultur elkartea, 2002.
• Lasarte-Oria: hogei urte eta hainbat mende. Antxon Aguirre Sorondo,
Lasarte-Oriako udalak, 2003. Mila Eizmendiren itzulpena.
• Lasarte-Oria udalerriko gazteen hizkuntza-portaeraren 20 urteko bilakaera
aztertzen ditu Pello Jauregi Etxaniz EHUko irakasleak Euskara eta Gazteak
Lasarte Orian III. 20 urteko bilakaera liburuan. Hiru ikerketa-lanen datuak
agertzen dira bertan: Joxe Mari Iraola Aranzadi soziologoaren eskutik,
Lasarte-Orian 1992. urtean egin zen lehendabiziko ikerketa. Handik hamar
urtera, 2002an, egin zen bigarrena eta 2012an hirugarrena; Pello Jauregi
izan zen ikerketa horien bien arduraduna. Udalerriko 13 eta 24 urte bitarteko
gazteen euskararen erabilera zein den aztertu zen ikerketa guztietan,
metodologia bera erabiliz.
• 2011ko abuztuan Lasarte-Oriako udal euskara zerbitzuen egoera aztertzen
duen txostena.
• Argia, 2014ko otsaila, 2402. zenbakia: Lasarte-Oriako gazteak euskaraz.
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ORIARTE BHI: bi ginen, bat egin dugu
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Gaurko egoera
Aurreko kronograman azalduta dago jatorrizko bi ikastetxeek izandako ibilbidea gaurko egoerara iritsi arte: biek bat egin 2018an eta institutu bakarra osatzen dute gaur egun, ORIARTE BHI.
Bi eraikinetan banatuta dago institutua. Landaberri dugu, batetik, etxez inguratuta, kale tartean dago herriaren erdi gunean, Euskotreneko geltokiaren ondoan. Eraikin zaharrean arazo handiak ditugu leku nahikoa sortzeko eskolak eroso eta egoki emateko eta, toki falta hori larria da zuzen eragiten diolako irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren kalitateari. Irakasleek ere ez dute toki egokirik
lanean jardun, bilerak egin edo, besterik gabe, lasai egoteko. Azken moldaketek
ekarri dute jolaslekua aterpetzea eta jolasaldietan ikasleek leku gehiago eta babestua izatea; hala ere, bi txandatan egin behar dute jolasaldia. DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak hartzen ditu Landaberrik, 8 lerro bakoitzeko eta 359 ikasle, 201920 ikasturtean.
Bestetik, Larrekoetxeren, beste eraikinaren, egoera eta baldintzak oso bestelakoak dira. Kokapenari esker –eta nahiz eta errepide eta bide nagusiak gertu izan–
jolastoki zabalak ditu eta landare eta zuhaitzez inguratutako eremuan dago, lasaiagoa eta atseginagoa dena edozertarako. Eraikuntza ez bada kalitate handikoa
ere, baditu jarduera eta egiteko akademikoari ongi egokitzen zaizkion ekipamendu eta zerbitzuak: laborategiak, liburutegia, areto nagusia, gimnasioa… DBHko 3. eta 4. mailako ikasleak, 6 lerro maila bakoitzean, hartzen ditu. Batxillerreko 1. eta 2. mailako bina talde zientzia eta teknologia arlokoak eta beste bana
giza eta gizarteko zientzietakoa ditu: 416 ikasle.
Lasarte-Oriakoak ez ezik Usurbilgo eta Donostiako Zubieta, Añorga eta Errekalde auzoetako neska-mutilak ere Oriartera badatoz ikastera. Ikastetxe handia
bihurtu da gurea, guztira 775 ikaslek, 90 inguru irakasleek, 2 administrarik, eta
4 atezainek osatua.
a
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BI
Printzipioak, balioak eta nortasun
ezaugarriak
Goiburutzat hartuko ditugun xedeak izendatzea da atal honen helburua, ORIARTE BHI osatzen dugun komunitateak bere gain hartuko ditugunak guztiok batera hezkuntza jardunak eta elkarbizitza eraikitzeko.
Zerbitzu publikoko bokazioa duen kalitatezko hezkuntza eskainiko duen
eskola nahi dugu, inklusiboa, integratzailea eta konpensatzailea. Ikasleari gizartean moldatzeko balioko dion prestakuntza eta formakuntza akademikoa ziurtatuko diona: hezkidetzan oinarritua, giza-balioekin konpromiso sendoa duena,
bizikidetza osasuntsua eta garapen integrala bermatuko diona ikasleari.
Euskalduna, demokratikoa, parekidea, komunitarioa eta izaera laikoa duena, euskaldun eleanitzak heziko dituena, bizitzeko eta harremanak izateko eran
demokraziaren ezaugarriak erabiliko dituena (tolerantzia, errespetua, askatasuna, berdintasuna… ), herritar izaera indartuko duena eta kultura, bizimodu
eta izaera askotarikoekin elikatuz aberastuko dena.
Hezkuntza aktiboa bultzatuko duena, ikasleak ekintzaileak, aktiboak izatea
nahi dugu, jatorrak, arduratsuak eta erreflexiboak; gazte zoriontsu, kritiko eta
autokritikoak, umore onekoak eta eraikitzaileak, gure gizartearen gabeziak antzeman eta gizarte hobe eta bidezkoago batekin konpromiso indartsua izango dutenak.
a
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HIRU
Helburuak eta lehentasunak
Helburuak izendatuta, eskolarentzat egokia iruditzen zaigun hori lortzeko bidean jarri eta nondik jo erakutsiko diguten hainbat joera aukeratu dugu. Orobat,
lehentasunaren arabera antolatu ditugu eta, gainera, zein printzipio, balio eta
nortasun ezaugarrirekin (PBNE) lotuta dauden adierazi, hau da, ORIARTE BHIren izaera islatzeaz gain, nortasun hori hezurmamitzera ere eramango gaituena
zehaztuz.
1. Kultura aberastasuna positiboki baloratuz, besteak diren bezala onartuz, bazterketarik gabe eta desberdintasun sozialak inklusiotik eta konpentsaziotik lantzen dituen balioetan eta askatasunean heztea ikasleak.
PBNE. Zerbitzu publikoko bokazioa duen kalitatezko hezkuntza
eskainiko duen eskola nahi dugu, inklusiboa, integratzailea eta
konpensatzailea. Ikasleari gizartean moldatzeko balioko dion prestakuntza
eta formakuntza akademikoa ziurtatuko diona: hezkidetzan oinarritua, gizabalioekin konpromiso sendoa duena, bizikidetza osasuntsua eta garapen
integrala bermatuko diona ikasleari.

2. Tolerantzian eta errespetuan oinarritutako giroa sortzea, non gatazkak elkarrizketaren bidez konpontzen diren.
PBNE. Euskalduna, demokratikoa, parekidea, komunitarioa eta izaera laikoa
duena, euskaldun eleanitzak heziko dituena, bizitzeko eta harremanak
izateko eran demokraziaren ezaugarriak erabiliko dituena (tolerantzia, errespetua, askatasuna, berdintasuna…), herritar izaera
indartuko duena eta kultura, bizimodu eta izaera askotarikoekin elikatuz aberastuko dena.
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3. Ikasleen gaitasunak garatzea, globaltasuna eta lerro arteko loturak sustatuz.
PBNE. Hezkuntza aktiboa bultzatuko duena, ikasleak ekintzaileak, aktiboak
izatea nahi dugu, jatorrak, arduratsuak eta erreflexiboak; gazte
zoriontsu, kritiko eta autokritikoak, umore onekoak eta eraikitzaileak, gure gizartearen gabeziak antzeman eta gizarte hobe eta
bidezkoago batekin konpromiso indartsua izango dutenak.

4. Irakasleei prestakuntza eta eguneratze jarraitua izateko aukera eskaintzea,
ikastetxearen beharrak eta baliabideak kontuan hartuta.
PBNE. Zerbitzu publikoko bokazioa duen kalitatezko hezkuntza eskainiko
duen eskola nahi dugu, inklusiboa, integratzailea eta konpensatzailea.
Ikasleari gizartean moldatzeko balioko dion prestakuntza eta formakuntza akademikoa ziurtatuko diona: hezkidetzan oinarritua, gizabalioekin konpromiso sendoa duena, bizikidetza osasuntsua eta garapen
integrala bermatuko diona ikasleari.

5. Hezkuntza komunitate sendoa, proiektuaren parte sentitzen dena eta eskolako lanetan modu demokratikoan parte hartzen duena sortzea.
PBNE. Euskalduna, demokratikoa, parekidea, komunitarioa eta izaera laikoa duena, euskaldun eleanitzak heziko dituena, bizitzeko eta harremanak izateko eran demokraziaren ezaugarriak erabiliko dituena (tolerantzia, errespetua, askatasuna, berdintasuna…), herritar izaera indartuko
duena eta kultura, bizimodu eta izaera askotarikoekin elikatuz aberastuko
dena.

6. Eskolako eragileen artean euskararen erabilera sustatzea, egunerokoan oinarri izatea bermatuz.
PBNE. Euskalduna, demokratikoa, parekidea, komunitarioa eta izaera laikoa duena, euskaldun eleanitzak heziko dituena, bizitzeko eta harremanak izateko eran demokraziaren ezaugarriak erabiliko dituena (tolerantzia, errespetua, askatasuna, berdintasuna…), herritar izaera indartuko
duena eta kultura, bizimodu eta izaera askotarikoekin elikatuz aberastuko
dena.

7. Gure ikasleengan izaera kritikoa bultzatzea, nor bere burua ezagutuz eta erregulatzeko gai izanez.
PBNE. Hezkuntza aktiboa bultzatuko duena, ikasleak ekintzaileak, aktiboak izatea nahi dugu, jatorrak, arduratsuak eta erreflexiboak; gazte
zoriontsu, kritiko eta autokritikoak, umore onekoak eta eraikitzaileak, gure gizartearen gabeziak antzeman eta gizarte hobe eta bidezkoago
batekin konpromiso indartsua izango dutenak.
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8. Ikasleengan izaera baikor eta ahalduna garatzea, porrota hobetzeko aukeratzat hartuz eta erabakiak aurrera eramateko ausardia garatuz.
PBNE. Hezkuntza aktiboa bultzatuko duena, ikasleak ekintzaileak,
aktiboak izatea nahi dugu, jatorrak, arduratsuak eta erreflexiboak; gazte
zoriontsu, kritiko eta autokritikoak, umore onekoak eta eraikitzaileak, gure
gizartearen gabeziak antzeman eta gizarte hobe eta bidezkoago batekin konpromiso indartsua izango dutenak.

9. Elkartasun konpromisoan heztea ikasleak, parte hartzearen kulturan, gizartearekiko erantzunkizunez jokatuz.
PBNE. Hezkuntza aktiboa bultzatuko duena, ikasleak ekintzaileak, aktiboak
izatea nahi dugu, jatorrak, arduratsuak eta erreflexiboak; gazte zoriontsu, kritiko eta autokritikoak, umore onekoak eta eraikitzaileak, gure gizartearen
gabeziak antzeman eta gizarte hobe eta bidezkoago batekin konpromiso indartsua izango dutenak.

10. Bizitzari aurre egiteko gaitasunak garatzea, ingurukoa interpretatzeko, naturarekiko sentiberatasuna bultzatzeko eta nork bere buruaren beharrak adierazteko tresna indartsuak izanez.
PBNE. Euskalduna, demokratikoa, parekidea, komunitarioa eta izaera laikoa
duena, euskaldun eleanitzak heziko dituena, bizitzeko eta harremanak izateko eran demokraziaren ezaugarriak erabiliko dituena (tolerantzia, errespetua,
askatasuna, berdintasuna…), herritar izaera indartuko duena eta kultura, bizimodu eta izaera askotarikoekin elikatuz aberastuko dena.

a
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LAU
Curriculuma eta antolaketa
Hautatutako helburuak nola lortu aztertzeko garaian, hainbat alderdiri erreparatuko diegu, garena eta lortu nahi dugunaren arteko bidea egiteko. Batetik,
curriculuma garatzean kontuan hartzekoak landuko ditugu, bereziki, zein nolako bide metodologiko hartuko dugun, ebaluazioari lotutako erabakiak edota irakasleen jarduna gidatuko dutenak zein izango diren. Bestetik, antolaketari buruzkoak ere aipatuko ditugu, institutuaren funtzioanamenduarekin eta kudeaketarekin lotutakoak, parte hartze ereduarekin eta bizikidetzarekin zer ikusia dutenekin batera.

A) Curriculuma
1.- Metodologia
Irakaskuntza jardunak antolatzeko aukeratuko ditugun metodologiek hurrengo ezaugarriak jasoko dituzte:
• Ikaste prozesuan ikaslea inplikatzea, dituen gaitasunak ahalik eta gehien garatuz eta ikasteko gogoa pizteko motibatzailea izanez.
• Ikasleen autoerregulazioa bultzatzea eta autonomia indartzea, haien emozioak eta afektibitatea kontuan hartuz, norbere indarrak sustatuz eta komunitatearekin bat eginez.
• Erritmo-aniztasuna errespetatuko duten ikaskuntza-proposamenak diseinatu
eta eskainiko duen irakasle izaera lehenestea, eskolak emateko era askotakoak
erabiliz.
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• Disziplina arteko planteamenduak bultzatzea, edukiak bizitzako beharretara
estu lotuz, baliagarri eta erabilgarri gerta daitezen.
• Tresna teknologikoen eta baliabide digitalen erabilera sustatzea, IKTak curriculumean integratuz.
• Askotariko baliabide didaktikoak erabiltzea eta inguruan ditugun aukerak aprobetxatzea gertukoari, bertakoari garrantzia emanez, ingurumena zainduz eta
errespetatuz.
• Eskubide osoko herritar kritiko eta arduratsua izateko beharrezkoak diren edukiak txertatzea, esaterako, euskaldun izaera, jasangarritasuna eta kontsumo burutsua, hezkidetza eta genero-berdintasuna, kultura-artekotasuna, baliabide digitalak eta sare sozialen ingurukoak…

2.- Ebaluazioa
Ebaluazioaz hitz egiteko garaian, ezin ahaztu askotariko ikasleei arreta ematea
eta curriculuma garatzea direla kontuan hartzeko oinarrizkoak. Ebaluazioarekin lortuko duguna ikaskuntza-irakaskuntza prozesuari buruz jakin beharrekoak jasotzea izango da, modu jarraian eta esanguratsuan, gainera, horrekin guztiarekin gero analisia egiteko, balioesteko eta egokiak izango diren erabakiak
hartzeko, bai ikasleen bilakaerari buruz eta baita irakasleen egitekoari buruz ere.
Hauxe da kontuan izango duguna ebaluazioaren gaineko proposamenak zehazterakoan:
• Izaera hezitzailea du ebaluazioak, beraz, ikaste-iraskaste prozesua hobetzea
bilatu behar du, premiak hauteman, diagnosia egin eta ebaluatzea hobekuntzak
bideratzeko.
• Ebaluazioaren xedea ez da izango ikasleak soilik, nahaitaez hartu behar ditu
kontuan bai irakasleen jarduna, baita eskolarena berarena ere.
• Autoebaluazio estrategiak garatzeak ikaslearen motibazioa areagotzen du, ikasketa-prozesuan erdigunea izan eta sentitzea ekartzen diolako, hau da, ikasiz ikasteko nahiz bere autonomia sendotzeko gaitasuna garatzen laguntzen diolako.
• Askotariko estrategiak eta baliabideak erabiliko dira ebaluazio egiteko, aniztasunari erantzuteko mesede egiten dioalako.
• Izaera egiaztagarria izan behar du, hau da, aldez aurretik ezarritako irizpideak
balioeztatu behar ditu.
• Egiaztatzea modu argian, gardenean eta objetktiboan aplikatzea eskatzen du
ebaluazioak, amaierako maila igarotzea edota titulazio lortzearekin batera datorren aitorpen sozialarekin: ORIARTE BHIko ikasleentzat graduatua lortzea helburu izan behar da.
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3.- Hezkuntza-eskaintza
Halabeharrez, koherentziaz jokatu nahi badugu, ORIARTE BHIko hezkuntzaeskaintza lotua joango da gure bezala definitu ditugun nortasun ezaugarriekin,
printzipio eta balioekin, neurri handi batean helburuetan zehaztutakoekin.
Euskaldun ikusten dugu gure burua eta euskalduntze lana berea behar du ORIARTE BHIk. Irizpide nagusi izango da institutuarekin lotutako hezkuntza-eskaintzan eta zerbitzu osagarrietan euskararen erabilpena bermatzea: euskaraz ikasi
eta euskara ikasteko. Halaber, elkarbizitzarako –gurasoekin harremanetan, kanpoko erakunde eta eragileekin, iragarki eta publizitatean…– komunitatearen lehentasunezko hizkuntza euskara izatea sustatu eta bultzatuko da. Irizpide bera erabiliko da jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak aukeratzerakoan. Hizkuntzarekin lotuta beharko du Euskal Herriaren, gure herriaren, ohituren, historiaren, kulturaren… ezagutza jaso eta sendotzeko helburuak, beraz, Euskal Curriculuma ardatz izango da gure jardunean.
Eskola publikoa garen neurrian, derrigorrezko hezkuntzarekin lotutako ikasketak, ikasle guztientzat direnez, izaera konpensatzailea beharko dute izan, gizarte orekatugoa eta bidezkoa lortzeko bideratuak. Ikasketa horietan ipiniko dira
baliabide nagusiak, ezinbestekoak eta oinarrizkoak diren tresnak denen eskura
jartzeko. Jarduera osagarrietan eta eskolaz kanpo egiten direnetan, berdin bilatuko da ikasle guztien parte hartzea modu aktiboan, norberaren baldintza ekonomikoek jarri ditzaketen mugak orekatuz.
Batxilerreko eskaintzak, beste aldetik, aukerakotasuna zabaltzeko diseinatuko
dira, ikasleen eskakizun eta eskaerei erantzun eta egokitzeko, hizkuntza eta teknologia berrien erabilpenetan, bereziki.
Elkarbizitza esparruan, irizpide nagusi izango dugu hezkidetza bermatzea, tolerantzia eta errespetuzko jarrerak ezartzea nola izaera akademikoa duten programazio didaktikoetan, hala eguneroko bizitzako harremanetan edo eskolako
organo eta taldekatzeetan. Horretarako, dagoeneko badauden edota sortuko diren
batzordeak indartzea oinarrizko lana litzateke.

4.- Aniztasunari erantzuna
Hurrengoak lortzeko baliagarriak izango zaizkigun aukerak lehenetsiko ditugu:
• Ikasle guztien inklusio osoa eta eskola-arrakasta bermatzeko inguru normalizatua sortzea, hezkuntza-beharrak agertu ahala hauteman eta erantzunez.
• Ikasteko eta parte hartzeko aukerak sortzea ikasle guztientzat.
• Curriculuma ikaslearen beharren araberakoa izan dadin lehenestea, ahal den
neurrian, tutoretza pertsonalizatuen bidez edota izaera inklusiboa duten eta egoki ikusten diren bestelako neurrien bitartez.

Hezkuntza Proiektua / 15

• Aniztasunari erantzun eta irakaskuntza konpentsatzailea izateko diseinatutako neurriak aukeran jartzea.
• Ikasle guztiek oinarrizko curriculumeko eduki eta helburu guztietara iristeko
aukera izango dutela bermatzea.
• Irisgarritasunaren aldeko neurriak guztientzat hartu eta gauzatzea.

5.- Orientabidea eta tutoretza
Norbanakoaren eta taldearen beharrei erantzuteko helburuarekin, eskolaren jardunaren bizkarrezurra behar du izan tutoretza-lanak, ikasleen nortasunaren garapenarekin batera haien ezaugarriekin bat egiteko diseinatuko dena eta hezkidetza printzipioa oinarri izango duelarik. Kontuan izango dugu, besteak beste:
• Tutoretza-jarduera funtsezkoa dela hezkuntza prozesu osoan eta berezkoa zaiola irakaskuntzari, ez bakarrik irakasle-tutoreari.
• Taldearen eta ikasgelaren arteko kohesioa landuko dela sistematikoki, hantxe
gertatzen delako ikaslearen gizarteratzearen urrats nagusiak.
• Ikasle bakoitzaren arretaren esparru pertsonala, akademikoa eta orientazio profesionalekoa hartzen dituela tutoretzak.
• Ikasleek beren bizitza-proiektua arduraz hausnartu eta egituratzen joatea dela
helburu nagusia.
• Familien eta ikastetxearen arteko lankidetza izango dela orientazioaren beste
ardatz nagusietako bat.
• Bestalde, irakasleentzat orientazioa eskaintzea ere beharraezkoa dugu, gero eta
konplexuago egiten zaigulako lana eta lanaren ingurukoak.

6.- Hizkuntzen erabilera
Hezkuntza-eskaintzan aipatu dugu gure euskal izaerak izan behar duen pisua
eta garbi izan behar dugu ardatz bihurtu behar dugula hori ORIARTE BHIn.
• Euskararen etxea behar du izan institutuak, hau da, edozein eremu eta arlotan
euskararen lehentasuna bermatuko da.
• Irakasleen eta gainontzeko langileen jarduna izango da eredu, haien jokabidea
eta ekarpenak euskararekin lotuz.
• Eskolako paisaje/irudia (iragarki, lan, erakusketa, afixak…) euskaraz izango da.
• Euskararen normalkuntza lortzeko gizarteak duen erronkan aurrera egiteko,
bere eremuan bideak zehaztea eta bultzatzea dagokio eskolari.
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• Institututik kanpoko harremanetan ere euskaraz egitea eta gurekin berdin aritzea bermatuko da: herriko erakunde, ordezkaritza, hornitzaile, garbiketa zerbitzu eta konpontzaileekin, besteak beste.
• Gurasoekin, idatzizko komunikazioan, lehentasunezko hizkuntza izango da
euskara; beste bat erabili behar denean ere, beti egingo da euskararekin batera.
• Beste hizkuntzen artean gaztelaniak hartzen du leku berezia, gure arteko askorentzat lehen hizkuntza izan ez ezik, berezko pisua ere baduelako: garrantzia
horrek eskatzen du aparteko arreta jartzea gaztelania ezagutu eta erabiltzeko
gaitasunetan.
• Ikasleak euskaldun eleanitzak nahi baditugu, atzerriko hizkuntzei ere tarte ahalik eta handiena emango zaie, jakintzagai edota jarduerak hizkuntza horietan
eskaintzea ere bideratuz.
• Latina izango da beste aukera, kontuan izanik hizkuntza horrekin euskarak eta
gaztelaniak harremanik badutela, eta hizkuntza ikasketetarako duen garrantzia
azpimarratuko da.

7.- Prestakuntza eta berrikuntza
Etengabeko hobekuntza bada kezka irakaskuntzan eta hartarako honako estrategia hauek egoki erabiltzeak bidea egiteko aukera emango digu:
• Berrikuntzaren xedea eta zutabea irakaskuntza hobetzea da.
• Ikasgelan eta praktikan ardatz izango diren prestakuntza planifikatuko da.
• Irakasleen garapen profesionala eta haien trebatzea gure garaietan ezagutzea
ezinbesteko diren gaitasunak eskuratzera bideratuko da.
• Bereziki zainduko da berdinen arteko prestakuntza, eskolan bertan praktika
onak daramatzatenen eskarmentua baliatuz eta disziplina arteko ikuspegiak bultzatuz.
• Prestakuntza irekia izango da familientzat eta komunitateko beste kideentzat.

B) Antolaketa
Ikastxearen antolaketari, funtzionamenduari eta kudeaketari, parte hartze ereduari eta bizikidetzari lotutako alderdi eta irizpide nagusiak dira atal honetan
jasoko ditugunak.

1.- Institutuaren antolaketa, funtzionamendua eta kudeaketa
Curriculuma garatzeko, ikasleak ikasteko… irakaskuntzarako esparrua da eskola. Hori guztia ondo bideratzeko eta indarrak nahi den eragina izateko, ezarritako helburuak lortzeko funtsezkoak dira antolaketa eta eskola-egitura eraginkorrak.
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Antolaketa eta kudeaketa onak lortzeko, eskolak ondo funtzionatzeko, honako
irizpideak hartuko ditugu aintzat:
• Ekitate- eta gaitasun-irizpideak izango dira oinarri edonori funtzioak eta egitekoak esleitzerako garaian, guztion koordinazioa, inplikazioa eta konpromisoa
sustatzea helburu hartuz, komunitatearen onura bilatzeko.
• Gaitasunen ikuspegiaren arabera, curriculuma osatzeko ikasteko prozesuan,
estrategia berriak eskatzen ditu eta, horregatik, ohikoez gain –zikloak, sailak,
irakasle-taldeak…–, beste antolaketa egitura batzuei ere leku egingo diegu, proiektu globalak ahalbidetzeko, disziplina artekoak txertatzeko edota sortuko diren
bestelakoak ere gauzatzeko.
• Ikasgelak, instalazioak, denborak… ditugun baliabideak erabiltzeko jarriko diren
irizpideek Hezkuntza Proiektu honetan jasota dauden helburuak lortzea izango dute xede, gizarteari gero eta ikastetxe irekiagoa eskainiz.
• Baliabide ekonomikoen kudeaketa gardena izango da, halaber, lehentasunak
erabakitzerakoan eskolaren izaera konpentsatzailea izango da kontuan, eta modu
parte hartzaile eta demokratikoan egingo dira.

2.- Parte hartzeko eredua
Akordioa eta adostasuna izango dira bidelagun hezkuntza-komunitatearen jardunean eta honako alderdi hauek indartuko ditugu:
• Ikasleei eskola-jarduerako esparru guztietan parte hartzeko bideak eskaintzea
–ordezkariak, ordezkarien batzordeak, arduradunak, boluntarioak…– eta , batez
ere, irakaskuntza-ikaskuntzan protagonista izateari dagokionez.
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• Komunitate osoaren parte hartzea bultzatzea ikastetxearen kudeaketan, guztion inplikazioa eta konpromisoa sendotzeko.
• Eskola-komunitatearen eta bere inguruan dauden erakundeen artean –GKE,
euskara elkarteak, dantza eta antzerki taldeak, kultur erakundeak, kirol taldeak…– elkarreragina sendotzea, hezkuntzaren alde soziala garatzeko eskola irekia indartzea, eguneroko zereginetan integratua, horrela egituratutako sareetan,
beste eragile sozialekin batera, parte hartzea bultzatuz.

3.- Bizikidetza
Komunitatea osatzen dugu eskolaren inguruan gabiltzan guztiok harreman eta
komunikazio jario jarraia dugu elkarren artean eta horri garrantzia emango diogu modu positiboan garatuz gero, elkarren arteko errespetua eta gertutasuna
oinarritzat hartuz. Hori lortzeko badira hainbat proposamen aintzat hartzeko:
• Genero-indarkeria, bizikidetza eta hezkidetza inguruan elkarrekin hausnartuz,
planak prestatu eta aplikatzeko bermatuz, hezkuntza eta prebentzioa eskutik
helduta.
• Bizikidetzako esku hartzeak bideratzea gatazkak modu eraginkor eta positiboan konpontzeko bideak garatuta, hala nola, bitartekaritza, erabakiak batera
hartzea eta okerrak onartzea eta erreparatzea…
• Behatokia edota bizikidetza batzordea indartzea, harreman positiboak ardatz
dituen giroa eta kultura sortzeko.
a
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BOST
Iraunaldia eta berrikuspena
Eskola osatzen dugun komunitateko taldeetako ordezkari multzo baten lana da
Hezkuntza Proiektua. Hasieratik hartutako erabakia izan zen hori, hain zuzen,
guztion artean definitzen eta zehazten joatea nolakoa zen nahi genuen eskola,
denok egindako proiektua izateko azken erabakia hartzerakoan. Modu horretan, hemen jaso ditugun ezaugarri, balio edota printzipioek, helburuek eta lehentasunek, institutuan lana egiteko egunerokoan hartuko diren erabakiak arrazoitzeko goiburu izan behar dute, guztiok irudikatutako eskola egiteko bidea
direlako.
Aurrekoa aintzakotzat hartuz, funtsezkoa iriuditzen zaigu proiektuan bertan
zenbait jardunbide eta irizpide ezartzea dokumentuaren indarraldia eta legitimazioa bermatzeko, bazter batean utzi gabe, erreferentziazkoa izaten jarraitzeko gure jardunean eta, halakorik beharrezko ikusiz gero, berrikusteko eta eguneratzeko. Hauek lirateke horretarako egokiak:
1. Komunitatea osatzen duten taldeekin bilerak egitea, proiektuaren edukiak eta
horien arrazoiak azaltzeko, lehen, hasierako dokumentuarekin Zein nolako eskola nahi dugu? egin genuen moduan. Jendearen zalantzak eta eskolako edonorentzat jakingarriak diren gauzak ezagutzeko.
2. Hezkuntza komunitateko estamentu guztiek egin ditzaketen iradokizunak
sistematikoki biltzea erraztea, horretarako bidea jarriz eskolako webgunean.
3. Ikastetxera iritsi berriak diren profesionalen harrera-prozesuan Hezkuntza
Proiektu honen edukiak ezagutaraztea eta lantzea.
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4. Hezkuntza Proiektua aipatzea institutuan egiten diren bestelako planetan –urteko plana, hizkuntza plana, bizikidetzakoan, zuzendaritza planean…– edota
aurrerantzean ikastetxeak berak edo hezkuntza-administrazioak eskatuta egingo direnetan.
5. Matrikulazio-prozesuetan, norbanakoengan edota egiten diren orokorretan
oinarrizko dokumentu hau ezagutaraztea, ideia nagusiak aipatuz, behinik behin.
6. Eguneratzeko premiarik baden jakiteko, hemen erabili daitezkeen adierazleak: ikasle eta langile kopurua nabarmen aldatzen bada; dokumentua edo atalaren bat aldatzea eskatzen duen talde kritiko nabarmena baldin bada; ikastexeko zuzendaritza aldatzerakoan; munta handiko proiekturen bat sortuz gero, eta
hari heltzeko adostutako erabaki garbirik ez balego Hezkuntza Proiektuan; curriculumeko ildo garrantzitsuenen legitimazioa edo loturak txikiak balira…
7. Halaber, komenigarria litzateke, nahiz eta aldatzeko ziorik ez ikusi, laupabost
urtez behin eskola komunitateak Hezkuntza Proiektu honekiko atxikimendua
berritzea.
a
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