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Hitzaurrea

Eskuartean daukazun liburu honek Donostiako
Axular Lizeoaren historia labur bat eskaintzen
dizu. Bertan gure arazoak eta lorpenak, nekeak
eta pozak, ametsak eta errealitateak agertuko dira.
50 urteko historiaren azalpenarekin batera argazki
bilduma esanguratsu bat ere aurkituko duzu;
beraz, historia grafiko zabal bat ere bada.
Liburuak bost atal ditu: lehen partean sarrera
baten bitartez ikastolaren sorrera agertzen da;
ondoren, biziraupenaren etapa jasotzen da,
lehen 25 urteen historiarekin batera; hirugarren
atalean, sendotze-garaia azalduko da 2003.
urtera arte; berrikuntza-garaiak laugarrenean eta,
azkenik, eskema desberdina erabiliz, etorkizunari
buruzko ikuspegi anitzak islatzen dira.
Liburua euskaraz idatzia da, baina baditu ere bi
zatitan gaztelerazko laburpenak; batzuentzat
edukiaz jabetzeko lagungarriak izango dira.
Helburua ez da izan liburu mardul eta astun bat
egitea, irakurlearentzat irakurterraza izatea baizik;
oroigarri polita bilakatzea da gure nahia eta
gogoa.
Azkenik, gure esker ona eman nahi diegu liburu
hau egiten lagundu eta parte hartu duten guztiei,
guraso, irakasle, ikasle eta ikasle-ohi.
Besterik gabe, on egin dizuela.

Egileak

I. partea

SORRERA
– Sarrera
– Aieten 1969.urtean
– 1976.urtean Arostegui, S.A.sortzen da:
eraikuntzarako lehenengo pausoak
– Euskara Irakaskuntzan sartzen da
– 1976. eta 1982. urteen tartean ikastolen
instituzionalizazio-prozesuaren une
garrantzitsuenak gertatzen dira
– Axular Lizeoa proiektuaren garatze eta
sendotzearekin bat datozen urteak dira
– Lizeo berriaren eraikuntza eta kurtso
berri baten hasiera (1978-79)
– Axular Lizeoa Donostiari begira

Sarrera

kastola mugimenduaren sorrera aztertzerakoan, bere kontestu sozial,
ekonomiko eta politikoa oso kontutan euki behar da. Izan ere, Ikastola
gehienak 1965 eta 1975 urteen bitartean sortuko dira, ordurarteko
erregimenari oposaketa handiena izan zen urteetan eta euskal gizartera haize
berriak iristen ari ziren unean.
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Aipaturiko gizarte honetan, faktore konkretu batzu aurkitzen ditugu, Ikastolen
sorrera eta indartzean nahiko garrantzitsu izan zirenak, giro berezi bat eratu
zutenak, besteak beste: Elbire Zipitriaren lana aurreko urteetan irakaskuntza
arloan; dantza talde eta talde folklorikoen influentzia giro euskalduna
zabaltzeko orduan; euskarazko literaturaren garapena; abertzaletasunak
diktaduraren azken urte haietan lortu zuen indarra; zenbait erakunderen
laguntza euskera eta euskal kultura bultzatzeko asmoarekin; euskeraren alde
pertsona askoren lana.
Gipuzkoar kasua konkretuki aztertzerakoan, gure probintzia gisa hontako
mugimendu indartsuena eta hedatuena izan zuela esan behar dugu. Bertan
bait zegoen euskaldun kopuru handiena eta ideologia abertzalea hedatuen
zegoen lurraldea zen. Goiherrin, Tolosaldean, etab. euskararen alde
borrokatzeko beharraren kontzientzia nahiko hedatua zegoen, talde asko
biltzen ziren euskararen irakaskuntzan, andereño berrien formazioan, etab.etan aritzen zirenak eta Donostialdearekin nahiko harreman hestua zutenak.

SORRERA

Gure ikastola jaio aurreko garai hartan, ikastolak nahiko bizitza prekarioa izan
zuten. Lokalei (leku aproposa aurkitzea ez zen lan erraza, batez ere legalki
guztiz onartu gabe egotean lokal finko bat eukitzea ezinezko zelako), ikasle
kopuru eta adinei dagokionez (konfidantza falta zegoen, gurasoek ez zuten
bere semealaben hezkuntza konprometitu nahi, eta egiten zutenean
gehienetan eskolaurre etapan besterik ez), material didaktikoari, legearen
aurrean bizi zuten egoerari (euskal kulturaren bazterketa eta euskarazko
irakaskuntzaren ez onarpena), etab.-i dagokionez.
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Aieten
1969
urtean

urteak Europan suposatu zuen korronte berritzaile
haren inguruan kokatu beharra dago Aieteko
ikastolaren sorrera. Bere haurrentzat euskerazko eta
korronte pedagogiko berriei erantzungo zion hezkuntza baten bila zebiltzan
guraso talde baten ideia izan zen. Haurrari eta bere pertsonalitateari atentzio
gehiago eskeintzen zitzaion, sikologiaren garrantzia eta zenbait sikologoren
hezkuntzari buruzko teoriak aplikatzen saiatu ziren...

1968.

Lokal bat eta haur haientzat andereño bat lortzea besterik ez zen falta. Aieteko
elizari eskertu behar zaio, legearen aurrean bere babesa eta sakristia eskeini
zituelako. Diktadura garaian elizak jokatutako papera ezin dezakegu ahaztu;
euskarazko irakaskuntza debekatua zegoen une haietan, sei urterarteko haurren
heziketa "Euskal Katekesi" zelakoaren azpian ezkutatu zen, elizaren babespean
("tutela jurídica") eta elizgizon askoren laguntzarekin. Oraindik ere denek
gogoratzen dute Juan Azpitarte eta Luis Irigoienek, Aieteko elizako apaizek,
ikastolagatik egindako guztia. Andereñoari dagokionez, Lazkaotik iritsi zen
Arantxa Aldasoro izan zen Aieten sortuberriko
ikastolako haurren lehenengo arduraduna.
Hilabete pare batean lana egina zegoen eta
kurtsoa hasi zitekeen, elizaren lokaletan eta
berte babespean, zazpi haur eta andereño
batekin. 1969. urtea zen. Ikastolak Parrokia
Aiete-Gurutzeaga hartu zuen izena. Esan
dugunez, proiektu berri bat zenez lehenengo
uneetan nahiko zaila izan zen bertako familiak
bere haurrak bertara bidal zitzaten lortzea:
emaitzik oraindik ez ziren ezagutzen eta ez
zegoen konfidantza asko beregan. Azken
batean haur horiek noizbait parbulario haietatik

Juan Azpitarte

Luis irigoien

SORRERA

Honela hasi ziren 1969-70 kurtsoa prestatzen. Lehenengo pausoa, inguruko
beste ikastolen funtzionamendua aztertzea izan zen eta bigarren pausoa
auzoan ezarri nahi zen ikastola berrirako laguntza bilatzea: Klaudio Artesano eta
Luis Irigoien apaizak auzoko familia guztiak bisitatu zituzten , haur eta bazkideen
bila. Arrakasta handiegirik ez zuten izan, auzoko bizilagunak prest zeuden ahal
zuten heinean laguntzeko baina ez zituzten beren haurrak ikastolara bidaltzen;
garai hartan proiektu hura nahiko mesfidantzaz begiratzen bait zen. Ikastolara
etortzen ziren haur gehienak Aieten eraikitzen hasi ziren etxadi berri ugarietatik
zetozen (Etxadi, Bidebieta II, Donostizarra...), gutxi zen betiko auzoko jendea.

Claudio Artesano

13

atera beharko bait ziren beste nonbaiten bere hezkuntza jarraitzeko, eta nahiago zuten haurrek
hainbeste eskola aldaketa jasan behar ez izatea.
1969 urtean sorturiko ikastolak irakaskuntza preskolarraren hiru urteak besterik ez zituen eskeintzen;
haurrek sei urtetara iristean beren ikastola utzi beharrean aurkitzen ziren, beste nonbaiten aurrera
jarraitzeko. Haur kopuru txikia izatean eta oinarrizko heziketa emateko baimen berezia behar zenez,
errazagoa zen haurrak oinarrizko heziketa beste nonbaiten egitera bidaltzea (Jakintza).
Arazoak egon baziren ere, 1969. Urtetik 1974. Urterarte haurren kopurua asko handitu zen.
Lehenengo urtean zazpi haur baziren, hurrengoan 25 izan ziren eta handik haurrera 40 bat ikasle
izan zituzten urtero. Urte pare batean haur kopurua hainbeste handitzeak, alde batetik
ikastolarenganako konfidantza handitu zela adierazten du. Bestalde, urte haietan zehar auzoa hazten
hasi zen, gutxinaka etxadi berriak erikitzen
hasi ziren eta bertako gurasoak beren haurrak
ikastolara eramaten. Auzoa hazi zen heinean
hazi zen gure ikastola ere, lehen garai
hontan.
Urte hauetan guraso berak izan ziren
ikastolaren antolaketaren alderdi guztiak
zuzendu zituztenak. Gurasoek egindako lana
ezin daiteke ahaztu. Bere iniziatibaz sortu zen
ikastola, lehen garai batean antolaketaz eta
ikastolak aurre egin behar izan zituen arazo
guztietaz beraiek arduratu ziren. Beren
semealabekin eta irakasleekin batera
ikastolaren oinarria osatzen zuten.

SORRERA

Ikastolaren antolaketarako junta bat osatu
zuten gurasoek, astean behin biltzen zena,
eta ikastolaren inguruan sorturiko arazoak
Arantza Aldasoro, lehen andereñoa
aztertzen aritzen zena: lokal egokiak bilatu
gero eta haur kopuru handiago batentzat,
beren laguntza ekonomikoarekin ikastola bultzatuko zuten bazkide berriak lortu, andereñoekin bat
haurren heziketan parte hartu (gurasoekin bilerak ospatzen ziren haurren hezkuntzarekin zerikusia
zuten gaiei buruz hitzegiteko, sistema pedagogiko berriei buruz, erlijioarekiko jarrera, hurrengo
kurtsoetako programaketa...). Bestalde, beste ikastolekin kontaktuak mantentzen eta Gipuzkoako
Ikastolen Elkartean parte hartzen ere saiaru ziren, denen artean garaiko ikastolek aurkituko zituzten
oztopoak gainditzea errazago bait zen.
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Baina ikastola ez zen eskola ematera besterik mugatzen. Eskola kanpoko ekintzak ere antolatzen
ziren: guraso eta haurrekin eskurtsioak; auzoari dagokionez, loturak mantentzen saiatu ziren,
margolari lehiaketak antolatuz, dantza, abestiak, auzoko jaietan parte hartzen zuten, gabonetan
abestera ateratzen ziren...

Besteak beste garai hartan aurrera eraman ziren ekintzak hauek izan ziren: Ikastolaren aldeko
festibala bi alditan ospatu zen Ezitokin, bertatik Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xabier Lete,
Lurdes Iriondo, Etxamendi ta Larralde, Pello ta Pantxoa, etab. igaro zirelarik; Kurtso bukaera
batean Kixki Mixki ta Kaskamelon izan genituen gure artean, bere lehen aktuazioan; gabonetan
haurrak auzoan zehar abesten ateratzen ziren eta auzoko jaietan iñude ta artzaiez jantzita
dantza egiten zuten. Gurasoek ere parte hartzen zuten ospakizun hauetan. Bestalde, haurrek
udaran udalekuetara joateko aukera ere ba zuten (Saturraran, Antzin, Bernedo, Urdiroz),
zenbait gurasok eta nagusiki Claudio Artesano eta Pili Goñik Bernedoko udalekuetan beren
laguntza eskeini zuten baitaere (1974-75 kurtsoan instalakuntza elektrikoa).
Ekintza hauetariko batzu gainera ikastolaren finantziaketara lagundu zuten (auzoan zehar
abestera ateratzen zirenean, adibidez, biztanleen laguntza eta intentzio ona somatzen zela
gogoratzen dute askok, nahiko diru lortzen bait zen ospakizun haietan). Dirua lortzeko beste
bide batzu: hilabetero haurren gurasoek ordaindutako kuota, bazkideen laguntzak, Lankide
Aurrezki kutzaren laguntza, Lagunaroren dirulaguntza, festibalak, eguberrietako errifak,
auzoko jaietako taberna, liburu eta argtazkien salmenta...

Hasiera bateko andereñoak
kastolak izan zuen lehenengo
andereñoa Arantxa Aldasoro
izan zen. Berarekin hizketan
egon ginen eta hark kontatu zigun
haseran ikastolak nola funtzionatu
zuen, bera nondik etorria zen eta
nolatan, garaiko anbientea,
argazkiak erakutsi zizkigun...

I

Lazkanotik etorritako neska gazte
bat zen Arantxa Aldasoro. Berak
gogoratzen duenez, garai hartan
Goiherri aldean euskararen aldeko
mugimendua oso hedatua zegoen
eta bertako herrietatik andereño
asko etorri ziren Donostialdera.

SORRERA

Arantza Aldasoro eta Pili Goñi andereñoak

Aieten andereño bat behar zela
eta, hona bidali zuten Arantxa eta zazpi bat haurren heziketa bere eskuetan utzi zuten. Elizak
lokal bat utzi zuen, eta bertan bizi zen bera ere. Elizako sakristian ematen zuen eskola, eta
horrez geroztik askotan pentsatu du, haur haiek zein oroimen izango ote dituzten giro hartan
eskola eman ondoren.
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Zeuden medioak nahiko urriak zirela gogoratzen du ere. Materiale didaktiko gutxi
zegoen garaian (batez ere euskerazko irakaskuntzarako egokia izan zitekeen
materiala), lokala ez zen aproposena,...
Haurrek irakurri eta idazten ikasi behar zuten, Jakintzara joaten zirenerako;
txotxen bitartez ikasten zuten; Arantxak gogoratzen duenez, "benetan abilidadea
lortu zuten haur haiek txotxekin!". Joko eta abestien bitartez ematen zuen eskola.
Jolastera, "Jolastoki"ra joaten ziren, bertan zituzten kolumpio eta futbolera
jolasteko lekua. Eskurtsioak ere egiten zituzten, Igeldora, elurretara... Gabonetan,
auzoan zehar ibili ohi ziren, baserri batetik bestera, gabon kantak abestuz. Garai
hartan auzoa oso desberdina zen, gaur egun ezgutzen ditugun etxadi gehienak
eraiki gabe zeuden...

Pili Goñi

Geroxeago, 1971.etik aurrera, Pili Goñi andereñoa ere hasi zen ikastolan. Oraindik ere gure artean
duguna. Berarekin eta haserako beste andereño batzuekin hitzegiteko aukera izan genuen...
Pili andereñoa Arantxak ikastolan urte pare bat
zeramatzanean sartu zen: ordurako haurren
kopurua dexente handitu zen eta andereño berri
baten beharra zegoen; gainera, adin desberdinetako
haurrak zeuden, eta batzuk oraindik jolasean
zebiltzan bitartean, zaharrei irakurri eta idazten
ikasteko ordua iritsi zitzaien, eta aezinezkoa zen
haur guztiak batera andereño bakar batekin
eukitzea.

Arantza eta Maite andereñoak

Gauzak honela Pilik bere laguntza eskeini eta urte
bat igaro zuen ikastolan, haurrekin lanean Arantxari
lagunduz. Berak esan zigunez, lana gustatu zitzaion,
eta bertan gelditzea pentsatu zuen. Orain arte
Lizeoan dugu.
Bittori andereñoa

Bere ondoren beste andereño batzu ere sartu ziren
ikastolan: Karmele, Ixabel, Bittori, Maite... eskolaurreko haurrekin egon ziren.
Aieteko parrokian batzu, Etxadin geroago beste batzu.

SORRERA

Garai hartan, baina, andereño bat aurkitzea ez zen
hain lan erraza. Alde batetik baldintzak betetzen
zituztenak gutxi zirelako eta bestetik garai hartan
ikastola berri asko sortu zirelako herri guztietan eta
haur guzti haientzako andereñoak behar ziren.
Beharrezko ziren kondizioak, formazio
akademikoa eta euskera ziren; gutxi ziren baldintza
hauek betetzen zituztenak, eta zer esanik ez
euskarazko hezkuntza bat emateko formazio
akademikoari buruz...
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1977. urtean eskolaurreko haurrak Etxadiko lokaletan zeuden bitartean, Aiateko Gurutzeaga
parrokian ikastolako haur zaharrenak lehenengo aldiz oinarrizko heziketaren lehenengo maila
hasi zuten. Andereño M. Ixabel izan zen bere andereñoa. Urte bat geroago, hurrengo klaseak
OHO-ko lehenengo maila hasi zuenean, M. Jesus izan zuten andereñoa.
Hauetako andereño batzuekin egon ginen hizketan, beren oroimen eta inpresioei buruz,
beraiek garai hartan bizi izan zutenaren apur bat behintzat gureganatzeko asmotan. Gauza
askori buruz hitzegin zuten; besteak beste:
Denek gogoratzen dute ikastolan nola sartu ziren; asko Tolosaldetik etorri ziren, Ikastola
Elkartearen bidez, ezagunek Aieten zegoen andereñoen beharra adierazita... batzu lehendik
ere esperientzia bazuten, aurretik beste herrietako ikastoletan lan egin bait zuten.

SORRERA

Bere formazioari buruz hitzegiterakoan zegoen giro kultural bizia gogoratzen dute askok,
bileratan jendea elkartu ohi zen eta bertan euskara irakasten zen, baita abestiak ere,
bakoitzaren esperientziak elkar ezagutzera ematen ziren, urtetako esperientzia zutenek
berriei irakasten zieten, etab. andereñoen elkartea ere jadanik bazuten ,Gordailu; baita
aldizkari bat kontaktua mantentzeko; irakasleak kursillotara joan ohi ziren ("udako ikastaldiak"
bezala ezagunak, bertan urteko programa aztertu eta gai berriak ikasi, metodologia berriak,
ikastaro osoan egin diren talde lan eta esperientziak azaldu eta bilduaz antzeko edo erabat
uniformizatutako programa batera heltzeko), praktikak (Pakita Arregi), hezi jostailu, material
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Marixabel eta Karmele andereñoak hasierako haur batzurekin

didaktikoak, eskulan, euskarazko liburuen beharra (alde batetik
eta bestetik bilatzea izan zen andereñoen lanetako
bat bilera haietan)... Denborarekin eta ikastolen
egoera erregularizatzen joan zen neurrian, irakasleek
beren formazio akademikoa erregularizatu behar izan
zuten (batzuk titulua bazuten, besteak atera behar izan
zuten; azken hauek gogoratzen dute Bergarara titulua
ateratzera joan ziren garai hura, aste bukaera eta opor
haiek ikasten nola eman zituzten; bestalde, euskerazko
gaitasun azterketak ere egin behar izan zituzten).

Hasierako segurtasun falta ere gogoratzen dute.
Ofizialtasuna lortu arte ez zen bere egoera
erregulatu kasu askotan, eta gaur arte horren
kontsekuentziak mantentzen dira batzutan.
Ikastola aurrera ateratzeko egin behar izan zuten
lan handiari buruz ere hitzegin ziguten. Ordutegi
finkorik ez zutenean, borrokatu behar zen garaian
gogor ekin zioten lanari: orain helburua lortu da,
orain ez dago lehen bezala borrokatu beharrik.
Asko aldatu da.
Urte haietan konpondu behar izan zituzten
arazoen artean garrantzitsuenetako bat lokalarena
izan zen. Ez zegoen dirurik, ezta eskola emateko
lokal aproposik ere auzoan; batez ere haur kopurua
handituz joan zenean. Eliza eta monjek eskeinitako
lokal desberdinetan egon zen ikastola, toki finkorik
gabe auzoan zehar mugikor. Haur batzu han,
besteak hemen. Honela ikastetxe berria eraikitzeko

Igeldon
txangoan

Iñudeak eta
Artzaiak
Jolas tokian

SORRERA

Berrikuntza ugari egon ziren urte haietan,
irakaskuntzan ere aldaketak nabari ziren. Aurreko
garaian gogorragoa izan zen hezkuntza, orain
askatasun gehiago izan zuen, hezkuntzari buruzko
teoria berriak aplikatzen saiatu ziren, haurraren
sikologiari garrantzi handiagoa eman zitzaion,
eskolaz kanpoko ekintzen garrantzia ere handitu
zen... Haurrei irakurtzen, idazten eta zenbatzen
irakatsi behar zitzaien, eta hortarako txotx eta
puxtarriak, jokoak, multzoen teoriak, etab. erabili
zituzten.
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proiektua sortu zen arte. Garai hartan, hau
osatzen zuten pertsonek ziren ikastola.
Gaur egun ikastetxearekin identifikatzen
duguna. Honek ikastolaren eratze
prozesuan eraikuntzaren pausoak
suposatu zuenaren ideia bat ematen digu...
Beste arazo batzuen artean irakasteko
beharrezko zen baimenarena dago.
1965.eko abenduan lege batek "Libro de
Escolaridad" delakoaren beharra
adierazten du. Handik aurrera haur
bakoitzak bere liburua izan beharko du,
bertan bere oinarrizko heziketaren
eboluzioa isladatuko da eta legearen
Elurraz gozatzen
aurrean bere ikasketen froga izango da.
Beraz, ikastolek oinarrizko heziketa
emango bazuten legalizatu beharra zegoen. 1969an Aieteko Gurutzeaga ikastola sortu
zenean, hasieran, sei urterarteko hezkuntza besterik ez zen eskeintzen: ondoren, Jakintzara
pasatzen ziren haurrak. 1977. urtean hasi zen lehenengo aldiz oinarrizko hezkuntza orokorra
Aieteko ikastolan.

Ikastolen Elkartearekin Kontaktuak

ean kurtsoa hasi bezain laster sartu ziren Elkartean, Donostiako
bailarako eta baita Loiolan probintzia mailan egiten ziren
bileretara joanez.

1969.
SORRERA

Ikastola guztiak arazo berdin batzuei aurre egin behar zietenez, elkarren artean irteera
errazago bat aurkituko zela uste zen. Helburu honekin sortu zen beraz Elkartea.
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Garai hartako arazoak aztertu eta soluzionatzen saiatu ziren bilera haietan gure ikastolak ere
parte hartu izan zuen: Euskal Herriak bizi zuen bilingüsmo egoera erregulatu, legalizazioa eta
ikastolen instituzionalizazioa, aurrerago aipaturiko "Cartillas de Escolaridad" direlakoen
arazoa, andereñoen titulaketa eta hauen formaketarako kursilloak, euskerazko testu liburuen
osaketa, finantziaketa, zentru berriak (gero eta haur gehiago bait ziren ikastoletan lekua behar
zutenak) ...

Beste arazo askoren artean, Ikastolak bere haurren hezkuntzaren jarraipena segurtatzean jarri
zuen interesa azpimarratu behar da. 18 urterarte euskerazko hezkuntza bat segurtatua
izateko helburuarekin, Donostialdeko beste ikastola batzurekin elkartu ziren, OHOko bigarren
zikloa, BBB eta UBI ikasketak segurtatuko zituen zentru berri baten eraikuntzaren proiektuan.
Zurriola, Orixe, Martutene, Ikasbide eta Jakintza ikastetxeekin elkartu ziren. Proiektua Jose
Miguel Barandiaran Lizeoa eraikitzea izango zen, 1974. urteko irailerako; honek 14 urterarteko
euskarazko irakaskuntza bat segurtatuko zien. Santo Tomas Lizeora joateko aukera ere
bazegoen.
Baina Ikastolen proiektua indartzen zen heinean gero eta guraso gehiagok bidali zituzten
beren haurrak ikastoletara eta saturazio problema sortu zen. Ordurarte asmaturiko iretnbidea
ez zen nahikoa, zentru berrien beharra nabari zen. Horretarako berriro ere Donostiako
zenbait zentru elkartu egin ziren arazoari irtenbidea bat eginik emateko intentzioarekin;
proiektu hartan aurkitzen zen Aieteko ikastola Landetxe, Ibai, Aitor eta Amasorrain ikastolekin
batera. Baina elkarrizketa hauek ez zuten espero zen arrakasta izan eta azkenean bakoitzak
bere aldetik irteera bat bilatu zuen. Garai hartan jadanik hasi ziren Aieten ikastola berria
eraikitzeko proiektuak, bertako haurrei ikasketa jarraipen bat eskeintzekotan, baita etor
zitezkeen haur berrientzat -ez
bakarrik auzokoak...-.
Beste ikastolekin batera
antolatzen jarraitu zuten:
ikastola mugimenduaren
aldeko zenbait ekintzetan parte
hartzea, bai konferentziak
antolatuz, baita Kilometroak,
Aitor eta Ibai ikastolekin batera
1978. urtean Zubietan
ospaturiko Kilometroak
antolatu ziren.

SORRERA

Ikastola handitzen doa
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Badakit halaber ezin heda naitekeiela euskarako mintzatze molde
guztietara. Zeren anhitz moldez eta diferentki mintzatzen
baitira euskal herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beherean,
Zuberoan, Laphurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba-herrian, eta
bertze anhitz lekhutan.
Batak erraiten du behatzea, eta bertzeak so egitea.
Batak haserretzea eta bertzeak samurtzea.
Batak ilkitzea, bertzeak ialgitea.
Batak athea, bertzeak bortha.
Batak erraitea, bertzeak esatea.
Batak irakurtzea, bertzeak leitzea.
Batak liskartzea, bertzeak ahakartzea.
Batak hauzoa, bertzeak barridea.
Batak aitonen semea, bertzeak zalduna.
Finean bat bederak bere gisara, anzura eta moldera. Eztituzte
euskaldun guztiek legeak eta azturak bat, eta ez euskarazko
mintzatzea ere, zeren erresumak baitituzte diferent.

SORRERA

Gero 1643
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1976. urtean
Arostegui S.A.
sortzen da

Eraikuntzarako Lehenengo Pausoak

kastolako guraso eta bazkide batzu, JM Gil, JI Echarri, C Artesano, JM Razquin, I Iturzaeta,
JM Villalba, JL Samso, JJ Erkizia, M García eta J Urrujulegi izan ziren 1976. Urteko martxoan
Arostegui, S.A. eratu eta aurrera ateratzeko erabakia hartu zutenak. Horretara eraman zuten
arrazoiak: ikastola guztien eratze prozesuaren pauso bat zen hura, alderdi legal eta
adminiztratiboak kontrolatzeko era. Eraikuntza eta aurreragoko garapena posibilitatuko zuen
pausoa zen.

I

Elkarte hau soziedade anonimoen legeareen arabera eratu zen, bere helburu sozialak argi utziaz:
OHO hezkuntza mailaren irakaskuntza. Ikastetxe berriaren eraikuntza eta Arostegi SA-ren eraketa,
beraz, haurren hezkuntzari jarraipen bat emateko beharrari hestuki loturik aurkitzen da. Atea irekia
uzten zen, gainera, aurrerantzean eraikuntza eta bertan eskeinitako hezkuntza zabaltzeko.
Soziedade edo elkarte honen haserako kapitala 50.000.- pta. izan zen, 50 akziotan banatuak, mila
peztatan bakoitza.
Elkartearen eratze dokumentuan bertan Ikastolaren antolaketa sistema adierazten da; junta
orokorra eta administazio kontseilua dira administrazioaren arduradunak. Elkartearen eraketan
parte harturiko guztiek osatu zuten administrazio kontseilua hasiera batean, Claudio Artesano
lehendakari zela.

Arostegi baserria, Aieten

SORRERA

Handik gutxira "Reglamento
de régimen interior del Liceo
Axular" idatzi zen. Bertan
Ikastolaren fundaziora
eraman zuten ideia nagusiak
azaltzen ziren; bestalde,
Lizeoaren antolaketa,
bakoitzaren funtzio eta
erantzunkizunak ere
adierazten ziren.
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Ideia nagusiak

okumentuak euskal kultura eta identitatea bultzatzeko beharraren kontzientzia
aipatzen du lehenengo momentuan. Argi zeukaten gure gizartean ikastolak jokatuko
zuen paper garrantsitsua, gazteenak hezkuntza euskaldun bat jasoko zutela
segurtatzen zuen heinean.

D

Baina guraso haiek ez zuten hezkuntza euskaldun bat besterik beren buruetan: 1960. eko
hamarkadan Europa osoan eta Euskal Herrian iritxi ziren haize berritzaileak Hezkuntzara
hedatu ziren baita ere. Arlo honetan
proposamen berriak egin ziren, eta
haurren hezkuntzan guraso eta
irakasleen kolaborazioari garrantzi
handia eman zitzaion. Ikastolan ez
zen haur eta ikasleen arteko
harremana besterik kontuan hartu
behar; gurasoen paperak garrantzi
handia izango zuen.

SORRERA

Euskerazko hezkuntza integrala
nahitaezkoa kontsideratzen dute,
hau bait da bere ustetan Euskal
Herriari bere etorkizunaren jabe
izaten lagunduko diona. Erabat
nahastu egiten da dokumentu
honetan alderdi kulturala -euskal
kultura babestea- alderdi politiko
Ikastola berriaren orubea
batekin. Inkietude politikoak ere
aurkitzen ditugu dokumentu
honetan, diktaduratik demokraziarako transizio une honetan aski ulergarriak direnak. Esan
bezala, kutxu politiko hau bizi zen kontextu historikoan ulertu behar da. Gainera, nahiz eta
kutxu hau nabaritu, segituan eta esplizituki orain Lizeoa "apolitiko" bezala aurkezten da,
ideologia eta talde politiko guztiak errespetatuko direlarik. Hau da, ideologia konkretu
batengandik aparte deklaratzen da, irakaskuntza eta politika bakoitzak bere bideak jarraitu
behar dutela argituz; horrek ez du esan nahi, baina, alderdi kulturalari dagokionez ikastolak
euskal kultura eta identitatea babestu eta bultzatuko ez duenik.

28

Ikastola berria

Beste puntu interesgarri bat, Ikastola dohainiko
zerbitzu bat izan beharko lukeenaren alusioa da;
Ikastola dohaineko zerbitzu bat izan beharko luke,
hezkuntza maila guztietan haur euskaldun guztiei
irekia. Direktuki instituzio ofizialei deitzen zaie,
herriarekiko duten erantzunkizunagatik, baita
hezkuntza mailan ere. Erantzunkizun hau batez ere
ekonomikoa bezala agertzen da, hau bait da ikastolek
aurre egin behar izango duten arazorik zailenetarikoa.
Behin eta berriro agertzen da ideia hauetan Ikastola eta
sortu zeneko gizartearen arteko harreman hestua;
Ikastola haurrek, bere guraso eta irakasle talde batek
osatzen zuten, eta hauek bizi zireneko mundua ikastolan isladatzea ez da
harritzekoa. Azken batean ikastola bera garaiko inkietudeei erantzun
bezala sortu zen, hezkuntza era berritzaile baten eredu bezala, diktadura
garaian Euskal Herrian alde batera utzi ziren hezkuntzaren alderdi asko
bereganatzen zituelarik (alderdi kultural, pedagogiko...). Gure hizkuntzak
aurreko etapa historiko hartan sufritutako bazterketari irteera suposatzen
zuen, baita irakaskuntzak urte haietan zuen atzerapenari. Ikastola
frankismo garaiko arazoak zuzentzeko bide haietako bat zen, bide
kulturala. Baina ezinezko zen kutxu politikoa alde batera uztea, ez zen
orduan hain erraza gizartearen arazoak, politika edota identitate
kulturalaren artean bereizketa argi bat egitea.

Ikastola berriarako bidea

SORRERA

Erlijioari dagokionez, Lizeoa hortan ere bere gizartea
fidelki isladatzen du: jarrera erlijiosoen pluralismoa
kontuan harturik, "akonfesional eta neutro" bezala
aurkezten da Lizeoa, berriro ere errespetua lehenengo
printzipioa delarik. Aldaketa bat nabaritzen da puntu
honetan aurreko garaiekin konparatzen badugu:
haserako ikastolak, dakigunez, elizarekin oso lotura
hestua izan zuten, eta erlijio kristauak eta eliza
katolikoak leku garrantzitsua izan zuen bertan.
Oraingoan hezkuntza eta balore etikoen irakaskuntza
erlijiotik banatuak agertzen dira; gizakien dignitatea,
bere eskubideak, gizaki guztien berdintasuna,
askatasuna , errespetu eta tolerantzia... guzti
hauen defentsak Ikastola demokraziarako transizio
giro hortan kokatzen du.
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Antolaketa

asera hontan hiru mailatan banatu zen Lizeoaren antolaketa: junta orokorra,
administrazio kontseilua eta lan komisio desberdinak. Bakoitzak bere zeregin eta
erantzunkizun konkretuekin.

H

Junta orokorra
Administrazio kontseilua
Lan komisioak

Urtean bitan konbokaturiko asanbladetan elkartzen ziren,
kurtsoaren hasera eta amaieran, gai guzti hauei buruz
eztabaidatzeko.
Administrazio kontseilua administrazio, gestio eta
errepresentazio organua litzateke hau; lehen adierazitako
neutralitate politiko eta erlijiosoarekin jarraituz, edozein
kargu politiko edo konfesionala dutenek ezin izango dute
bertan parte hartu.

“Agur Zube
roa
Baster guz
tietako tx
okorik ede
Agur Aterr
rrena
atze
Zurekin di
tut ametse
rik goxoen
Biotzaren
ak
erditik
Borteztan
jalki ditad
azut asper
Zu utzi ger
ena
oztik
Bizi naiz t
risterik, a
bandonatu
Ez baita er
rik
ririk
Parisez bes
terik, zu b
ezelakorik
”

Lan komisioak. Hauei dagokionez, funtzio desberedinak dituztela esan
Etxaun-Iru
ri 1946
behar da, garaiko beharren arabera sortzen joan bait ziren. Honela, ikastetxe berria
eraikitzeko garaian ekonomi eta gestio komisio bat aurkitzen dugu, kredituak, legalizazio
definitiboa, subentzioen eskaera... bere erantzunkizunen artean hartuko dituena; era berean
obra komisio bat ere badago, eraikuntzaren pauso guztiak gainbegiratuko dituena. Beste
ikastolekin baita Ikastolen Elkartearekin mantentzen ziren harremanetarako beste komisio bat
bazegoen, beste ikastola batzuekin harremanak izan zituena, denok batera BBB zentru bat
eraikitzeko asmoarekin. Kultura eta kirol komisio bat ere bazegoen, musika, hizkuntzak,
plastika, gimnasia... eta bestelako ekintzak antolatzen zituena, baita auzoko jaien parte
hartzea, gabonetako ospakizunak, San Juan gaua... Azkenik, komisio pedagogiko bat ere
sortu zen: honi garrantzi handia eman zitzaion, nork eta zein proportziotan osatu zezakeen
argi finkatua gelditzea dugu honen froga hoberena (irakasle guztiak aurkitzen ziren bertan,
baita gurasoak kopuru berdinean). Komisio honen lana: irakaskuntza programak aztertu,
ikasle berriak onartu, materiale didaktikoarekin erlazionaturiko gaiak, gurasoak formatzeko
konferentziak... Azkenean argi gelditzen zena: guraso eta irakasleen konbinaketa haurren
hezkuntzan; biak dira garrantzitsu eta arduradun.

SORRERA

Junta orokorra ikasleen gurasoek eta irakasleek osatzen zuten;
Arostegui SA-ren bazkide ziren eta bere zereginen artean
Lizeoko helburu eta ideia nagusiak onartzea zegoen;
traszendentzia pedagogikoa, kulturala edota ekonomikoa zuten
kuestioei buruz erabakitzea, kurtsoan zehar eginiko txostenak
aztertzea, etab. ziren hauen eginbeharrak.
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Euskara
Irakaskuntzan
sartzen da

urtean hasten den hamarkadan, Espainiar estatuak bizi zuen
errealitate soziolinguistikoa alde batera uzten zen, ahaztu egin
nahi zen. Gaztelaniar hizkuntza eta kulturaren lehentasuna osoa
zen. Giro horretan euskerazko hezkuntza baten etorkizuna nahiko ilun ikusten zen, legearen
aurrean zihurtasunik ez zuen eskeintzen eta klandestinoki garatzen ari zen hezkuntza zen.

1960.

Hala ere, Ikastolaren mugimenduaren sendotzeak, gero eta jende gehiagok Euskal Herrian
proiektu hartan sinesteak, eta erregimenaren biguinketak berak beste arrazoien artean...
gutxinaka 1970 eko
hamarkada hurbiltzen zen
heinean estatuko lurralde
bakoitzeko hizkuntzak gero
eta gehiago kontuan hartzera
eraman zuen; gero eta
gehiago errespetatzera.
Horren froga: 1971 eta 1973
urteetan bi Ministeritza
Aginduk eskolaurre eta
oinarrizko hezkuntza
orokorrean hizkuntza natiboei
atentzio handiago bat
eskeintzen zieten. 1979.eko
apirileko Erret Dekretu batek
euskara irakaskuntzara
inkorporatzeko normak
ezartzen zituen.

SORRERA

Izan ere, bai konstituzioak
Euskara eta euskal kultura aldarrikatzen
baita Autonomi Estatutuak,
euskera eta gazteleraren
koofizialtasuna kontemplatzen zuten; hau da, legearen aurrean bien berdintasuna onartzen
zen. Komunitate autonomoko agintarien ardurapean geldituko zen euskararen erabilpena eta
normalizazioa lortzea; euskara baita azken batean herrialde hontako identitatearen ezaugarri
garrantzitsuena eta bere ezaguera eta erabilpena bertako biztanleen integrazio instrumentu
garrantzitsua.
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Axular, Pedro
(Agerre Azpilkueta, Pedro)

E

uskal idazle, euskarak izan dituen
estilista oparoenetakoa eta Gero,
euskal literaturako obra
nagusienetakoaren egilea (Urdazubi
1556, Sara 1644). Pedro Agerre (dagerre)
Azpilkueta Nafarroako Urdazubi herrian
sortu zen 1556. urtean, izena eman zion
Axular baserrian (Atsular irakurri
behar da berez). Urdazubi herria
Lapurdiko mugan dago eta lapurtarra da
mintzairaz egun ere. Apaiza, Iruñean
ikasi zuen lehenengo eta, Leridatik
igaro ondoren, Frantzia aldeko Tarbesen
(Bigorra) egin zen apaiz 1596an.
Hartarako guztizko ziurtasunik ez bada
ere, Salamancan ikasi zuen Axularrek.
Berak idatzitakoek eta Sarako herriaren
gogoan gordetakoek hori ematen dute
aditzera. Zernahi ere den, Axular goi
mailako prestakuntza zuen elizgizona
zen, Gero obran ageri dituen aipamen
ugariek, kristau eta ez kristauek,
erakusten duten bezala. 1600. urtean
Axular Sarako erretore bihurtu zen,
Bertrand de Echaux Baionako apezpiku

baigorriarak lagunduta. Predikari
handi bezain jakintsua, bertan idatzi
zeun Axularrek Gero liburua eta bertan
gorpuztu zen herri gogoak gorde duen
Axularren irudi erdi mitikoa: Axular,
kristau jakituriaren eredu, Salamancan
eta deabruaren eskolan ikasi ondoren
deabrua garaitu zuen apaiza da. Guero, bi
partetan partitua eta berecia.
Axularren liburuaren izenburu osoak ez
du liburu horretan lantzen den gaiaz
zalantza izpirik uzten. Erlijio liburu
edo gidaliburua, erlijio betekizunak
geroko uzteak ekar litzakeen kalte eta
zorigaitzez dihardu. gero liburua Axula
hil baino urtebete lehenago eman zen
argitara (1643).
Bi partetan banatua (lehena gauzak
geroko uzteak ekar litzakeen kaltez ara
da, eta bigarrena kristauak betiko
zorionbidean bete beharrezkoez), liburu
bakarra baizik ez da ezagutzen, P.
Lafitteren arabera, bi parteak batera
eta nahasian ageri dituen liburua.
Idazle oparo eta didaktikoa izaki, obrak

ez du mistizismo
apurrik ere
erakusten,
bertan du
Axularrek
irakurlea, bere
garaiko gizaseme
nahiz emakumea, eliz pulpitotik ari
bailitzan. Errudizio maila handia
erakusten duen autore honen inspirazio
iturriak Espainiako Urrezko Mendeko
idazle erlijiosoak dira nonbait (Fray
Luis de Granada), alabaina puntu hau ez
dago garbi oraingoz. Bere kabuzko obra
ala itzulpena? halako bihurpen zuzenik
egin zukeenik baztertu egin abehar da, ez
da ezagutzen zordun zuzena zatekeen
obrarik. Inspirazio iturriak ugari eta
anitzak direnik ez du halere inork
ukatzen. Pasarte asko egokitze baten
fruitua dira, egokituak dira, eta hor
ageri da nagusien Axularren luma. Idazle
trebe eta oparoa, euskal sena du beti ere
abiapuntu Axularrek, nahiz
adierazitakoen jatorria askotan,
gehienetan, erdal hizkuntza izan, latina
nagusiki.
Bere garai eta inguruko jendearen izaera
eta bizimodua inoiz ere baztertzen ez
dituen idazlea, mende hartako euskal
gizarteari buruzko erreferentziak ugari
ageri dira bere obran. Lapurteraz idatzi
zuen Axularrek, hizkuntza idatzian
osotasunezko maila literarioa erakutsi
zuen lehen euskalkian, berean, ihardun
zuen. Axularrekin jo zuen gaina
lapurtera klasikoak, ondokoak bere
obraren mende utziz, hizkuntzari
dagokionez.

Jende xeheak ere irakurria izan zedin
idatzia, Axular ez da behin ere herri
mintzairatik urrun ari. Garbi adierazi
beharrak joskera argia eta lexiko
ulergarria eskatzen ditu: molde
zaharkitu batzuk ezik, Axularren obra
guztiz ulergarri gertatzen zaio egungo
irakurle ipar euskaldunari eta neke
handiegirik gabe irakur dezakete
hegoaldeko euskaldunek, haren joskerak
Ipar Euskal Herriko ahozko tradizioak
gorde duen berbera da, gorabeherak
gorabehera, eta, didaktismoaren
poderioz, sinonimo nahiz esanahi bereko
perpaus molde desberdinen ugaritasunak
guztiz errazten du berehalako ulerpena.
Euskal lanetan eredu, Axular eta haren
ondoan Sara aldera bildu zen literatur
tradizioa hartu zuten gidari, euskara
batuaren oinarriak zehazterakoan,
lapurtera klasikoaren aldeko apustua
egin zutenek.
Sei argitalpen
ezagutu ditu Gero
liburuak, Urkijok
RIEV aldizkarian
eginiko argitalpena
eta gipuzkeraz nahiz
bizkaieraz eginiko bertsioez gainera:
Bordele, 1643, lehena; urterik gabekoa
(XVIII. mende erdialdean?, bigarrena);
Baiona, 1864, hirugarrena, Intxauspe
abadeak prestaturiko argitalpena;
Zarautz, 1954, Manuel Lekuonak prestatu
eta moldaturiko argitalpena; Bartzelona,
Espirituales Españoles, 1964, Frai Luis
Villasantek prestaturiko edizio
elebiduna; Arantzazu, Jakin, 1976,
Villasanteren argitalpena.

1976
eta
1982
urteen

tartean ikastolen instituzionalizaketa prozesuaren
une garrantzitsuenak aurkitzen dira; Axular Lizeoa
izan zen proiektuaren garatze eta sendotzearekin
bat datozen urteak dira

ixkanaka eta Ikastolen mugimendua sendotzen joan zen heinean, bere
ofizialtasunaren aldeko pausoak eman ziren. Prozesu honen unerik
interesgarrienak:

P

Gipuzkoako Ikastola Elkartea 1969an Loiolan sortu zen; probintzia mailako
organizazio honi buruz aurrerago ere zerbait esan dugu.
1976. urterarte ez da Euskal Herriko Ikastolen Elkartea sortuko (EHIK), bere
estatutuak hamar urte beranduago onartzen direlarik. 1977an Euskal Herri osoko
ikastoletako ordezkariak Gasteizen biltzen dira, denon artean ikastolek topatu
zituzten arazo garrantzitsuenei irtenbide bat ematekotan (koofizialtasuna,
legalizazioa, alderdi ekonomikoak, etab.).

Azkenik, 1980. urtean "Convenio de la normativa de Titularuidad Oficial de las
Ikastolas" delakoa sinatu zuten ikastola gehienek; handik aurrera "estatukoak ez
ziren eskola publiko"en estatusa lortu zuten. Honek egoera administratiboa, baita
irakaslegoaren egoera akademikoa - ordurarte guztiz finkatu gabekoa- erregulatu
zituen. Gutxinaka, beraz, ikastola aurrean aurkitutako oztopoak gaindituz joan zen,
haserako inseguritateak ahaztuz eta errespetu eta ofizialtasuna lortuz. Proiektu bat
izatea utzi zuen eta errealidade sendo batean bihurtu. Honek gero eta konfidantza
gehiago eman zien gurasoei, bere semealabak bertara bidaltzeko orduan.

SORRERA

Bestalde, hurrengo urtean, 1978an, Gipuzkoako Ikastolen Elkartea elizaren
babesetik ateratzen da. Ordurako elizaren babesak bere zentzua galdu zuen, babes
hau bilatzera eraman zuten baldintzak jadanik desagertu bait ziren. Gainera,
gizartearen sekularizazio prozesuari jarraiki, gero eta hedatuagoa zegoen ikastolako
bazkideen artean neutralitate erlijiosoaren korrontea. Irakaskuntza eta erlijioa,
hainbeste urtetan lotura hestua izan zutenak, bereizteko ordua iritsia zen guraso eta
irakasle gehiengoaren ustetan; ikastola instituzio edo erakunde zibil batean
bihurtzeko ordua iritsia zen.
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Lizeo berriaren
eraikuntza eta
kurtso berri
baten hasiera
(1978-79)

urtean etxe berri baten eraikuntza erabakitzen denean sortzen da
egungo Axular Lizeoa, eskolaurrea eta OHO euskaraz emango
dituenak. aurreko urtean Arostegui SA eratu zenean, jadanik
proiektu hau zuten buruan; Lizeoari kobertura legal eta juridikoa emango zion elkarte honek.

1977.

Lizeo berriaren sorrerarako ematen diren arrazoiak, geroago zenbait aldizkarietan agertuko
diren berberak dira. Lehenik, ordurarte erabilitako lokalen saturazioa eta auzoko biztanle
kopuruaren igoera konstantearen ebidentzia. Siadeco enpresari enkargatutako ikerketa batek
adierazten zuenez, auzoak hazkunde garrantzitsu bat izango zuen etorkizun hurbil batean
eta ikastolaren beharra egongo zen. Bestalde, Jakintzak ezin zezakeen toki gehiago eskeini
Aietetik zetozen haurrentzat. Argi zegoen, beraz, auzoan ikastola berri baten beharra. Bere
bultzatzaileen eritziz, behar hau betetzera zetorren Lizeo berria.
Garai hartako guraso eta irakasleekin eukitako elkarrizketetan askotan gogoratzen dute une
haietako anbientea. Zaila zirudien, zituzten errekurtsoekin, proiektu hura aurrera ateratzea;
gainera beste ikastolekin batera proiektua burutzeko saiakerak ez zuten arrakastarik izan, eta
honek guraso asko atzera bota zituen. Inork ez zekien abentura horrek nola bukatuko zuen,
baina gogor egin zuten lan garai hartako guraso eta irakasleak batera, bakoitzak bere aldetik
ipinita, ikastola berria errealitate bihur zedin.
Urte haietan haurren kopurua nahiko handitu zen, ehun bat haurrek osatzen zuten jadanik
ikastola, eta etxe berriaren proiektua aurrera zihoan denboran, andereño berrien beharra ere
ikusi zen. Orduan etorri ziren Bitxori eta Maite (eskolaurre), M. Ixabel eta M. Jesus (OHO).
1977-78 kurtsoan eman zen lehen aldiz OHO lehen maila gure ikastolan. Orduan oraindik
baimenik lortu ez zutenez, Jakintza eskolan inskribatuak bezala agertzen ziren haurrak; elizan
andereño M. Ixabel-ekin.

SORRERA

Lizeoa eraikitzea pentsatu zenean, eman beharreko lehenengo pausoa terrenoa aurkitzea
izan zen; horretarako Iturzaetaren laguntza izan zuten ikastolako gurasoek, berari esker lortu
bait zen ikastola eraikitzeko toki egokia. Hasera batean Etxadi aurkitzen den tokian zeuden lur
batzuetan ikastola eraikitzea pentsatua bazegoen, gerora egun kokatua dagoen lur zatia
eskeini zieten ikastolako ordezkariei. Arzak familiaren eta Iturzaetaren eskeintza bat izan zen
hau ( hauentzat eskeintza honek aski abantila suposatu bazituen ere...). Behin lur zatia izanda,
erikitzeko baimena lortu beharra zegoen. Arkitektoari dagokionez, Casla izan zen ikastolaren
erikuntzan lan egin zuena.
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Finantziaketa konpontzea besterik ez zen falta. Horretarako, 1978. urtean kapital anpliazio bat
egin zen Arostegi elkartean; urte hartako dokumentu batek adierazten duenez, elkarteko
kapital soziala lau milloitara igo zen, bazkide bakoitzak 1000 ptako berrogeitahamar akzio
erosi zituelarik. Hasiera hartan, beraz, ez zuten beren denbora besterik inbertitu gurasoek.
Baina proiektuaren prezioa hamar aldiz garestiagoa zenez, beste finantziaketa bide batzu ere
bilatu behar izan ziren. Ez zen lan erraza izan, eta guraso askok proiektuaren biabilidadea oso
argi ez zutela eta atzera egin zuten. Urte hartako Kilometroetan parte hartzea, beste ikastola
batzuekin batera konferentzia eta ekintzen antolaketa, etab. finantziaketa bide desberdinak
izan ziren. Hontaz aparte kredituen beharra ere izan zen.
Proiektu honi izena jartzea besterik ez zen falta. Eraikuntza bidean zegoen eta etxe berri hari
izena eman behar zitzaion. Proposamen desberdinak egon ziren, garai hartan guztien ahotan
eta mundu mailan ezagunak ziren
Euskal dantzan Aieten
zenbait pertsonaien izenak proposatu
ziren, baina azkenean Axular aukeratu
zen. Zein izen izan zezakeen euskera
eta euskaldun identitatea
mantentzeko sortu zen etxe batek,
euskaldun ospetsu honena baizik?
Gehiengoa ados zegoen hortan, eta
handik aurrera Axular Lizeoa hartu
zuen izena bederatzi urte lehenago
Gurutzeaga parrokiaren babesean
landaturiko haziak.

SORRERA

Inauguraketa eguna iritsi zenean,
ospatzeko hainbat ekintza antolatu
ziren ikastolan; haurrek
dantza eta antzerkitan parte
hartu zuten, bazkari bat egon
zen, non garaiko sukaldari
ezagunenak bazaria prestatu
zuten,...
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1980 urte inguruko irakasle-taldea

Naturarekin bat

Jolasean

SORRERA

Guraso eta
irakasleak jaigiroan
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Euskal kultura

SORRERA

Euskara
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Ikasleak
lanean

Jose Inazio bere
talde batekin

SORRERA

Jolasean
ikasten
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Axular
Lizeoa
Donostiari
begira...

izeo berri honek ez zuen auzoko beharrei bakarrik erantzuteko intentzioa; hasera
batetik bere zerbitzuak hiri osora zabaltzea zuen proiektutzat. Eraikuntzak berak uzten
zuen ate ireki bat lizeoa etorkizunean zabaltzeko: honela, eraikuntza proiektuan
denborarekin eta ahal zenean lizeoa zabaltzeko beharrezko izango ziren zimentuak jarri
ziren. Ezin bait zen hasera batetik anbizio handiko proiektu batean sartu; bakarrik
denborarekin eta guztion lanaren bitartez lor zitekeen oraindik sortu berria zen proiektu hura
errealizatu. Azken batean, mantso baina gogoz eginiko proiektuak bait dira aurrera ateratzen
direnak eta luzaro irauten dutenak. Zuhaitz batek denbora luzea behar du hazteko, baina
denborarekin sendotu eta luze irauten du. Honela, haseran 500 haurrentzako nahiko toki
izatea lortu bazen, gerora begira 1000 haurrentzat ainako tokia lortzea espero zen; denon
buruetan etorkizunean bere haurrei haseratik eta 18 urteak arte euskerazko irakaskuntza bat
eskeintzeko edo emateko aukera zegoen.

L

Gure atezainak. Xanti, Felix eta Jose Antonio

SORRERA

Kontestu hortan sortu ziren jangela eta autobus zerbitzu berriak. Jadanik 1976-77 kurtsoan
hasi ziren zerbitzu hauek martxan, Aietetik kanpo bizi ziren haurrak modu erosoago bat izan
zezaten ikastolara joan etorrietan , eta lan egiten zuten gurasoek ere beren haurrak jangelan
utz zitzaten , bertan ondo zainduak egongo ziren segurtasunarekin.
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Ikastolan bus zerbitzua antolatu zenean etorri zen Rosario ikastolara. Bere lana haurrekin
autobusan bidaia egitea izango zen, hauen arduradun bezala. Berak gogoratzen duenez, bus
bakarra zegoen orduan, eta gozean goiz Aietetik aterata Aldapeta jetxi eta Donostia osoa
zeharkatzen zuten, hiriko auzo desberdinetatik ikastolara zetozen haurrak jasotzeko.
Ordurako Ikastolaren proiektua nahiko garatua zegoen, eta gerora begira hiri osora -ez
bakarrik Aieteko auzora- irekia. Beraz, Aietetik irten eta autobusak egunero Amara, Gros,
Zentrua, Antiguo... zeharkatzen zituen. Rosariok oraindik gogoratzen ditu hasera hartan
geltoki bakoitzean jasotzen zituen haurrak (honek garai hartan ikastolan zegoen giro
familiarraren ideia bat emango luke...) baita txikienak ere goizetan autobusean lo hartzen
zutenean.
Garai hartan jarri zen jangela martxan; Maritxu izango zen bertako arduradun haurrei bazkaria
ematerakoan. Haur gazteenak, eskolaurrekoak, Etxadin zeuden bitartean jangela ere bertan
antolatu zen, Borroto tabernan. Hasera hartan hamabost bat haur gelditzen ziren bazkaltzera;
hauetako batzu nahiko gazteak ziren oraindik, eta askotan zailtasunak izaten ziren janariak
gustoko ez zituztela, kosta egiten zitzaiela ...

SORRERA

Gero, Axular eraiki zenean, gaur egun ezagutzen dugun jangelara pasatu ziren, bazkaria
kanpotik prestatua ekartzen zelarik; urteak igaro ziren heinean bertako mahaiak ere betetzen
joan ziren... gaur egun hiru txanda dira jangelan egunero; askoz azkarrago dijoa guztia, baina
haurrak antzekoak dira: antzeko arazoak dauzkate bazkaltzerakoan. Pixkat formalagoak direla
eta bazkaria orain hobea dela diote bai Maritxuk eta bai Rosariok... Halere, seguraski gure
garaian bezala haurrek atsegin ez duten janaria nolabait ezkutatzen saiatuko dira, edota
aldamenekoari aldatzen... eta begiraleei ez zaie ezer eskapatuko.
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Rosario, Maritxu, Marijose eta Felisa

Kirolak

Kirol komisioa gurasoek aktibitate estraeskolarren beharrari erantzuteko sortu zuten, beren
eskaera bat izan zen. Eskola batean kirola beharrezkoa zela eta guraso batzu ikastolako haur
batzuhartu eta futbol talde bat sortu zuten; bertako partaide ziren haurrak, ikastola utzi arte
egon dira bertako futbol taldean, urteetan zehar. Gurasoak izan ziren hasera batean beren
entrenadore, eta arratsalde edo astebukaeratan entrenatu eta beste ikastetxeen aurka jokatzen
zuten. Denbora asko eman zuten ikastolako zenbait gurasok, haurrentzat beharrezko ikusten
zituzten kirol aktibitate haiek antolatzeko. Hasera batean gimnasio bat besterik ez zegoen,
ekintza hauek aurrera emateko; baina gogo handiarekin hasi eta gutxinaka medioak ere
hobetzen joan ziren.
Gerora futbol zelaia egin zuten, txapelketa ugariren eszenategi izan dena. Kurtso amaierako
afarietan edo ikastolan egin izan diren hainbat festatan -anpliazioan adibidez-, kirol txapelketak
egin dira beste ikastola edo eskolen aurka (S. Patricio, Colegio Alemán...). Aipatzekoa da
ikastolaren handitzean egin zen kirol txapelketa sarien banaketa egiterakoan garai batean
errealeko jokalari izandako Agustin Gajate eta Jose Mari Bakero etorri zirela, adibidez.
Futbolarekin batera judoa ere ikastolan eman den kirola dugu, ikastolak hortarako irakasle bat
kontratatu zuelarik (Julen Madina). Ikastolako neska mutil asko izan zirern eskola ondoren
judo egitera apuntatu zirenak. Aipatutako bi kirol hauek hasiera batetik ikastolan praktikatzeko
aukera egon bazen, denborarekin atletismoa, dantza, jokeia, saskibaloia edota voleibol-a
gehitu zitzaien. Haurrek ekintza hauengan nahiko aktitude positiboa izan dute beti gure
ikastolan, beti egon dira haurrak, hauetariko edozein ekintzetan parte hartzeko prest.

“Antonek:
Antoni! An
toni!
zure atean
nago ni
Antonik:
Ai, Anton!
Ai, Anton!
ate ondoan
, or konpon
Ormatxori
ak negu gor
rian
es du atseg
in elurra..
.”

Nemesio Et
xaniz

SORRERA

Esan dugunez, hasiera batean gurasoen esku gelditu
zen kirol komisioa. Bertako partaide JL Samsó, J
Goikoetxea, JM Zabalza eta JM Estarbe izan ziren
garai batean, eta oraindik ere gogoan dute orduan
nagusi zen anbiente familiar hura. Kiroletan ere
susma zitekeen ikastola eraikuntza berria besterik ez
zela, pertsona talde baten ametsa ere ba zela eta
bertan denek bere denbora eta gogoa inbertitzen
zutela.
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Kirola gure
ezaugarri bat

II. partea

BIZIRAUPENA
– 1981/82 Hizkuntza-ereduak ikastolan: D eta B ereduak
– 1984/85 Lehen fruitu goxoa
– 1986/87 Urtea bi lorpen nagusi: danborrada eta BBB
– 1990/91 Heldutasunera heltzen
– 1992/93 Indartze-urtea: Hezkuntza- eta kirol- proiektuak;
Eleaniztasuna; Publiko/Pribatu hautaketa
– 1993/94 Lasaitasunaren aberastasuna

1981/82
hizkuntza
ereduak
ikastolan,
D eta B
ereduak

ikasturtean lan garrantzitsu bat egiten eta
burutzen da ikastolan,hizkuntza ereduen
azterketa sakona hain zuzen ere. Ordura arte
ikastolan hasten ziren haur gehienak euskaldunak ziren eta beraiekin lan tresna euskara zen,
baina haur erdaldunen kopurua igotzen hasi zenean, egoera erabat aldatzen zihoan;
beraientzat hizkuntzen tratamendu desberdina egokitu behar zen, euskara eta gazteleraren
gaiak planteatzen zaizkigu.Horretarako hainbat teoria aztertu ziren, garaiko jakintsuekin
elkarrizketa luzeak egin ziren eta irakasle eta gurasoen esperientziak ere kontuan izan ziren;
zenbat bilera eta txosten egin ziren garai hartan! Guzti honen arduraduna Koldo Perez
ikastolako zuzendaria izango zen.

1.981-82

Gogoeta eta lan horren ondorioz 82/83
ikasturtean ikastolan bi ereduak martxan
jartzen dira plangintza baten arabera. Era
labur batean esateko plangintzak helburu
hau zeukan: haur euskaldunak euskaraz
hezitzea eta haur erdaldunak
euskalduntzen hezitzea.

Garbi ikusten zen hainbat gauzetan hobetu
beharra, bereziki antolaketa mailan, bai
antolaketa pedagogikoan eta bai gestio
antolaketan. Horretarako berria zen
zuzendaritza mota bat martxan jarri zen:
alde batetik,zuzendari orokor bat,bereziki
gestio mailaz arduratuko zena eta
bestaldetik zuzendari pedagogiko bat, biek
3 urtetan zehar tandem bezala funtzionatu
zutelarik. Zuzendari horiek Rodrigo García
eta Jesús Etxaniz izan ziren.

Ihauteri giroan

BIZIRAUPENA

Erronka honekin batera, beste eginkizun
garrantzitsu bat ere bageneukan,
ikastolaren berrantolaketa orokorra.
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Aipatzekoa da baita ere, urte hoietako gida batzordearen garrantzia, Ikastolaren sendotzean
izan zuen paperagatik.
Argi eta garbi adierazten jakin zuelako zer eta nolako ikastola nahi zuen, eskaera maila bat
jarriaz, baina aldi berean laguntza osoa emanaz arlo guztietan zuzendaritzari eta irakasleei.
Urte hauek dira ikastolaren profesionalizazioaren garaiak. Ikastola txiki bat izatetik, (OHO 5
maila zeukan 81/82 ikasturtean) ertain mailako ikastola bat izatera pasatzen ari zen. 12 urteko
zuhaitz gaztea zen ikastola eta hazte prozesu batetan zegoen. B eredua mailaz goraka
zihoan, arazo eta konponbide berriak bilatuz,egin behar ziren aldaketak eginez; gainera,
OHOko goi zikloa edo garai hartako II.etapa antolatu beharra zegoen; antolaketa eta
gestioan era profesional batetan erronka berriei erantzun beharra zegoen.

BIZIRAUPENA

Benetan ikastolan "egite" prozesu bat gauzatzen ari zen.
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Idazkaritza

Lehenengo aldiz ikastolak bere txandala izango du,euskal astea indartuko da hainbat
ekitaldirekin, Txabol Sotoan lan po-lita egingo da, e.a,e.a.
Urte hauetan EIKE eta EEPA proiektoak ateratzen dira gure gizartean, nolabait ikastolen
euskal eskolaren proiektoak gauzatzeko. Gehienetan bezala,gure Herriak bi proiek tu
aurkezten ditu eta gure ikastola EIKEren alde jarriko da, aldaketa batzuk proposatuz.
1.983 izango da Donostiako Kilometroen urtea,guztiok parte hartzen dugu, bereziki Matxain
eta Zugastik, eta donostiarrok ikastolen "bainua" hartzen dugu.

Leirera egindako txangoan

BIZIRAUPENA

Pedagogi mailan lehen emaitzak ikusten hasten gara, bai barrura begira bai kanpora; azken
honetan Hezkuntza Sailaren onespena hartzen du "Euskara Intentsibo"ko gure metodo eta
programak.
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BIZIRAUPENA

1984/85
lehen
fruitu
goxoa

urtera heltzen gara. Urte garrantzitsua hainbat gauzengatik.Alde batetik,
zuzendaritza taldean aldaketa bat gertatzen delako. Rodrigo, Eusko
Jaurlaritzara, Gasteizera joaten da; beraz, arestian aipatutako tandemarentzat
beste kide berri bat bilatu beharra egongo da, eta hau Jose Francisco Lucas izango da. Aldi
berean,zuzendaritzak beste egitura berri bat hartzen du. Egitura berri hau, ikastolen talde batek landutako
dokumentu batetan oinarrituz eraikiko da; Ikastola, Gestioa eta Funtzionamendua izena duena da, eta
bertan agertzen den hildotik abiatuz, gu ere estruktura berrira egokitzen gara. Hemendik aurrera
zuzendaritza taldea egitura honekin osatuko da: zuzendaria, ikasketa burua eta administradorea, hiru
hanka edo hiru tutore ikastola-zuhaitz gaztea egoki eta zuzen mantentzeko.

1985.

Butroiko
gazteluan

BIZIRAUPENA

Beste alde batetik 8.mailako lehen
promozioa ateratzen da urte horretan,
hots, 1984/85. ikasturtean. Guztion
lanaren fruituak biltzeko urtea. Gure
lehen produktoa. Oso harro sentitzen
gara beraiez. Inork ez dezala aurreko
hau gaizki ulertu; lehen produktoa
esaten dugunean, esaten ari gara
"Axular Lizeoa" ikastolan, 2 eta 3 urtekin
hasi ziren ikasleek, neska-mutilek,
beraien derrigorrezko irakaskuntza
bertan hasi eta bukatu egiten
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BIZIRAUPENA

dutela.Aurrekoak, Axularrekoak kontsideratzen ditugu, hala bait dira, baina egokitu
zitzaien garaiagatik ez zuten aukerarik izan zegozkien ikasketak bertan hasi eta
bukatzeko.
Lehen promoziokoek, eskolaurre eta OHOko ikasketak "Axular Lizeoan" hasi eta
bukatu zituztenek, beraien ikasketak jarraitzeko kanpora atera behar izan zuten,
batzuk BBB egitera, beste batzuk Lanbide Heziketara. Guztiei tokia bilatu behar
zitzaien, bereziki lehenengoei, ez baitzegoen toki nahikorik beraiek nahi zituzten
ikasketak euskaraz egiteko. Gehienak "Santo Tomas" eta "Barandiaran" Lizeotara joan
ziren.

Ihauteriak ospatzen

BIZIRAUPENA

Puntu honetara helduaz, bi erronka ditugu gure aurrean, eta biei aurre egiteko
prestatzen gara. Bata, ikastola handitu beharra, OHOko bigarren etapa burutu dugu
baina toki gehiago beharrean aurkitzen gara eta hasierako gurasoek planifikatu zuten
bezala, ikastolaren "lebantea" egiten hasten gara. 3.pisu oso bat eraikitzen da 1985/86
ikastaroan zehar.
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“Egun batez, konpaiñia on batean, euskaldunik baizen etzen
lekhuan nengoela, ekharri zuen solhasak, izan zen perpausa,
etzuela deusek ere hanbat kalte egiten arimako, eta ez
gorputzeko ere, nola egitekoen geroko utzteak, egunetik egunera,
biharretik biharrena luzatzeak. Eta on zatekeiela, gauza
hunetzaz liburu baten, euskaraz, guztiz ere euskararik baizen
etziakitenentzat, egitea: eta hartan, gero dioenak bego dioela
erakustea.
Konpaiñia berean galdegin zen berehala, ea nori emanen zeikan
liburuaren egiteko kargua. Eta bertze guztien artetik, hasi
zeizkidan niri neroni aditzera emaiten, lehenbizian kheinuz eta
aieruz, eta gero azkenean, klarki eta agerriz, nik behar nituela,
egiteko hartan eskuak sarthu. Ordea nola ezpainintzen neure
buruaz fida, desenkusatu nintzen ahal bezanbat. Baiña alferrik,
zeren hain zinez eta batetan lothu zeizkidan, non ezetz erraiteko
bide guztiak hertsi baitzerauzkidaten. Eta hala deliberatu nuen,
buru-eragotzkarri bezala, liburutto baten, bi partetan
partiturik, gero hunen gaiñean egitera”.

BIZIRAUPENA

Gero 1643
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Ahalegin ekonomiko handia eskatzen digu baina pozik aurre egiten diogu, ikusten baitugu
hasierako guraso eta irakasleen ametsa betetzen ari dela. Ikastola osatua dugu, gestio
akademiko eta ekonomiko ona dugu, irakasle multzo gaztea eta ilusioz betea dugu. Benetan
indartsu sentitzen gara. Gure izena eta izana, poliki, poliki Donostian entzuten hasten da.
Matri kulazio mailan igokada nabarmena ematen da. Baina, beti dago bainaren bat,
izugarrizko pena ematen digu gure ikasleen gehiengoari ezin eskeintzea jarraipenezko
ikasketak.
Eta une honetan hasten gara planteiatzen: zergatik ez BBB-ko ikasketak emateko pausoak
aztertzen hasi? Baina utzi de zagun gaia hemen eta aurrerago jarraituko dugu berarekin.

OHOko lehen promozioa 1984/85
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1985/86 urtean, Axularreko II promozioa ateratzen da. Honekin ere sentsazio berdina
dugu,gure ikasle maiteek utzi egiten gaituzte; pena hartzen dugu,gure barnean zerbaitek
uzten gaitu. Konponbidea bilatu beharra dago. BBBa jartzeko gogoa handitzen zaigu.
Ezinezkoa dela esaten digute. Ezetza jasotzen dugu baina ez dugu amore emango.
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Lehen handitze-lanen
bukaera 1985/86
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Beti euskararekin

Txapeldunak
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Judokak
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1986/1987.
urtea.
Bi lorpen
nagusi:
danborrada
eta BBB

itartean aspaldiko beste gogo/ideia bat martxan jartzea erabakitzen dugu,
Danborradarena hain zuzen ere. Guraso talde kementsu batek zezena adarretatik
heldu eta burubelarri danborrero taldeak antolatzen hasten da: jantziak bilatu,erabaki
eta gauzatu,entsaioak antolatu,arautegia egin,danborrak,makilak...prestatu.Ikasle,irakasle eta
gurasoak harro sentitzen gara 1.987.go urtarrilak 20an gure neska-mutilak Donostiako
kaleetatik danborra jotzen eta desfilatzen ikusten ditugunean ,"Donostiar harrotasuna" guztiok
sentitzen dugu,eta gure "gainditu gabeko gaia" jadanik gainditua ikusten dugu.

B
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Hurrengo ikaskurtea ere garrantzitsua izango dugu, 1987/88 alegia. Ikaskurte honetan, goian
aipatu dugun kezka bati irteera ematen diogu, hots, gure ikasle gehienek BBB-UBI egiteko
aukera izango dute "Axular Lizeoan". Beraz, martxan jartzen da BBBko 1.go maila talde
batekin. Zoriontsuak sentitzen gara, baina bi erronka nagusi suposatzen dizkigu honek: alde
batetik, hutsetik hasita BBBko ikastetxe berri bat antolatzea, eta bestetik, eraikuntza berriz ere
handitu beharra,jadanik ez bait zen nahikoa "bukatuta" geneukan eraikuntza. Eta ikasturte
horretan bertan ikastolaren alde batean handitze lanak hasi eta bukatu egiten dira. Azkenean
ametsa lortua geneukan: Aiete auzoan, gure ikastolari esker haurrak euskaraz hezitzea
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posible zen 3 urtetatik hasita 17-18 urterarte, hots, posible zuten eskolaurrea, O.H.O., BBB eta
UBI euskaraz egitea auzo bertako neska-mutilek ,baita kanpokoek baita ere.
Urte honetan, gerora ezarriko den
L.O.G.S.E.ren erreforma lantzen hasiak
gara, zuzendaritza mailan, gero
koordinadore mailan eta ondoren
klaustro mailan.

OHOko 2. promozioa
1985/86

Zuzendaritzan pertsona aldaketa bat
emango da, baina estruktura berdina
jarraituz;Lukas Euskal Herriko
Unibersitatera klaseak ematera joaten
zaigu eta bere tokia,ikasketa
buruarena alegia Mattin Alijostesek
hartzen du.
Urte horretan, zoriari esker, bitxikeria
bat gertatzen zaigu. Zozketa batean
Donostiako haur Danborradako
Generala eta Erregina, Axular
Lizeoari egokitzen zaizkio. Oso berri
pozgarria guztiontzat eta bereziki
Alberto Navarro(Generala) eta Idoia
Etxeberriarentzat (Erregina).
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Euskal dantzak
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Patxi Altunarekin
euskal astean (BBB-UBI)

Gelan ere
danborra jotzen

Pasaiako kaia
ezagutzen
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Danborreroak
Aieten
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1990/91
heldutasunera
heltzen

ikaskurtean sartzen gara eta BBB gehi UBI bukatu
ondoren lehen promozioa ateratzen da. Urduri
gaude, baina seguru gure lanaz eta ikasleez.
Lehendabiziko aldiz hauta frogetara aurkeztu behar dira gure ikasleak, kanpoko guztie kin
batera eta kanpoko azterketa baten aurrean erantzun behar dute. Froga oso ongi burutzen
dute, guztiek gaindituaz. Guztiok zoriontzen gara.

1990/91

Guztion lanari esker, eskolaurreko andereinoengatik hasita OHOkoekin jarraituaz eta BBBUBIko irakasleekin bukatuaz, lortu dugu gure "lehen produktu osoa" ateratzea, eta gainera
emaitza oso onekin.Hasierako gurasoen eta irakasleen ametsa bete da. Zenbat aldatu den
1969. urteko egoera 1991go urtearekin alderatuz! Pozik gaude. Gure zuhaitzak lortu behar
zuen heldutasuna lortua du guztion lanari esker.

Bruselan bidaian 1991
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Urte berdinean, ikastolako sarrera aldatu beharra dugu. Dagoena estua eta arriskutsua
gertatzen da eta handitu beharra dago. Berriro ere obretan sartzen gara eta dagoen
bihurgunea zabaldu egiten dugu, gaur duen itxura hartuaz.
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Poliki poliki ikastola barrua eta kanpoa gure gustora uzten ari gara. Baina kirol saioak egiteko toki
gehiagoren beharrean aurkitzen gara. Gure hezkuntza proiektoan kirola indartu nahi da, oso garrantzitsua
baita gure ikasleentzat;beraz, indartu egin behar dugu.
1991/92 ikasturtean gaude. Hiru ikasturte pasa ondoren Mattinek ikasketa buru funtzioa uzten du
erreforman burubelarri aritzeko, eta bere tokia Jose Ram¢n Iturainek hartuko du. Proiektu berrien garaia
da.
Ikastolako Hezkuntza Proiektuarekin batera Kirol Proiektoa lantzen dugu, bertan ikastolak kirolei buruz
duen filosofia agertzen delarik.Erreferentzi garrantzitsu bat izango da guztiontzat. Monitore euskaldunak
lortzen ditugu. Kirolaren maila hobeagotzen doa ikastolan. Gipuzkoako Ikastolen Federazioakin Ikaspilota
programan sartzen gara.
Bitartean,UBIko 2.promozioak, lehenengoa bezelaxe oso ongi gainditzen ditu hautafrogak, guztiek
gainditzen baitituzte Euskal Herriko Ikastola guztiok Iruinean II. kongresoa ospatzen dugu. Bertan Euskal
Eskolaren hildo nagusiak aztertu eta onartzen ditugu. Gure zuhaitzak beste batzuekin batera ohian eder
batetan sinesten du eta hura lortzen saiatuko da.
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Hemen ere guraso eta irakasleen lanak uztartzen dira.
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UBIko lehen promozioari agurra emateko ekitaldia 1991

Holandako kaletatik bizikletaz
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1990/91 BBB-UBI
lehen promozioa
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“Baiña euskara eta euskararen
mintzatzeko eta eskiribatzeko
moldeak eta diferentziak utzirik:
zeren hek azala eta lorea bezala
baitira: har ezazu liburutto hunen
fruitua, barreneko mamia: haur
dasta ezazu, haur eskuzta ezazu,
irakurtzen duzula, ez lehiaz, ez
gaingiroki eta ez arbuiatzeko
kontuan ere”.
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Gero 1643
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BBB-UBI
2. promozioa
1991/92
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2. promozioaren
agurra
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1992/93
Indartze-urtea:
Hezkuntza
eta Kirolproiektuak

Eleaniztasuna. Publiko/pribatu hautaketa

ikasturtea oso garrantzitsua izango da
ikastolarako, aipatuko ditugun gertaerengatik.
Ikastolak lehen aldiz dokumentu garrantzitsu
baten inguruan lan egiten du,hausnarketa lana bereziki, guztion partaidetzarekin. Hau da,
Axular Lizeoko Hezkuntza Proiektoa idatzi eta onartzen da. Bertan agertzen dira ikastolaren
ingurunea, izakera, nortasun ezaugarriak, helburuak eta funtzionamendua zeintzuk diren.
Gure zuhaitzak badu bere "famili
liburua", gustora dago.

1992/93

Bigarren gertaerari dagokionez,
Haur Hezkuntzan eta Lehen
Hezkuntzako lehen zikloetan
erreforma ezartzen dugu, honek
suposatzen duenarekin,
metodoen aldaketa edo
egokitzapenak, ebaluazio
irizpideak aztertu beharra,
informe berriak eratzea, e.a,e.a.
Eta honekin lotuta beste
proiektu berri batetan sartzen
gara 4 urteko ikasleekin,
"Eleaniztasun Goiztiarrarena"
edo Artigalen esperientzia
deitutakoa.
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Arestian aipatzen genuen kirolari
ematen genion bultzakada
haurren hezkuntzan zuen garrantziagatik,bada eta Eleaniztasun Goiztiarrarekin edo
ingelesaren irakaskuntzarekin (4urtetatik hasita),bultzada handi bat eman nahi diogu
eleaniztasunari ere, kontziente izanik gaur egungo gure ikasleek behar beharrezkoa izango
dutela hizkuntza desberdinetan trebeak izatea,gutxienez euskaraz,gazteleraz eta
ingeleraz.Beraz, pedagogi mailan, esan daiteke ikastolako lan zutabe sendoak jarriak daudela:
EUSKARA, KALITATEA, HIZKUNTZAK eta KIROLA.
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Expo 92 Sevillan
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Autobus partikularra

Pilotarien Harrobia
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Unanue-zahar baserrian
eskolaurrekoak
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Heuskara,
ialgi adi kanpora.
Garaziko herria
benedika dadila,
heuskarari eman dio
behar duien thornuia.
Heuskara,
ialgi adi plazara.
Berze jendek uste zuten
ezin skriba zaiteien;
orai dute phorogatu
enganatu zirela.
Heuskara,
ialgi adi mundura.
Lengoajetan ohi inzan
estimatze gutitan;
orai aldiz hik behar duk
ohoria orotan.
Heuskara,
ialgi mundu guztira.
Berzeak oro izan dira
bere goihen gradora;
orai hura iganen da
berze ororen gainera.
Heuskera.
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Baskoak orok preziatzen,
heuskara ez iakin harren;
orok ikhasiren dute
orai zer den heuskara.
Heuskara.
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Oraidano egon bahiz
inprimatu bagerik,
hi engoitik ebiliren
mundu guzietarik.
Heuskara.
Ezein ere lengoajerik
ez franzesa ez berzerik
orai ezta erideiten
heuskararen parerik.
Heuskara,
ialgi adi danzara.

B. Etxepare 1545

Azken honekin lotuta ikastolak hainbat pauso ematen ditu. 2.txandala ateratzen du, ekipoak
onak izatetik aparte oso dotoreak agertzen direlarik. Aldi berean, Kirol Koordinadorea ere
jartzen dugu, Bittor Arrondo, Jose Ram¢n eta Jon Keparen laguntzarekin, 20 talde edo ekipo
desberdin entrenatzen eta antolatzen dituztelarik. Axularreko kantera segurtatuta daukagu.
Eta ez da txantxa. Ikasturte honetan Etxadi Kirol Elkartearekin, auzoko elkartearekin, eta
Errealarekin hitzarmenak izenpetzen ditugu.
Aldi berean "Pedro Axular" kirol eta kultur elkartea ere sortzen dugu; honekin giza baliabideen
eta egitura arloak nahikoa sendotuak gelditzen dira. Baina... kirol zelaien arazoa gelditzen
zaigu gainditzeko.Zuhaitzak indartu ahala toki gehiago behar du sano hasteko.
Baina ez da hemen bukatzen ikasturte honen garrantzia zeren eta 1993. urtean Euskal Eskola
Publikoari eta Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko irakaskuntzarako
irakasleen kidegoari buruzko Legeak ateratzen ditu Parlamentuak eta maiatzaren 25a baino
lehenago erabaki behar dugu sare publikora pasa ala pribatuan jarraitu. Erabaki honek
etorkizuna baldintzatzen digu.Gaia asko lantzen da,bai gizarte mailan eta bai guraso eta
irakasleen artean. Aukera bien azterketa egiten dugu.Legea eta bere ingurunea ez zaigu
gustatzen,ez dator bat gure eskola ereduarekin eta maiatzaren 20an egindako batzar
orokorrean sare pribatuan gelditzea erabakitzen dugu, gehiengoaren onespenarekin,bai
guraso eta bai langileen partetik.Esan beharra dago azken hauen iritziak pisu kualitatibo
handia izan zuela.Erabaki honen funtsa hau izan zen:geneukan ikastola eta hezkuntza
proiektoa hobeki bermatzen gendula sare pribatutik eskeintzen zitzaigun publikotik
baino.Baina aldi berean, ez genion uko egiten ikastola guztiek diseinatuta geneukan Euskal
Eskolaren ereduari.
Ingurune honetan "maiatzaren 4ko" akordioa izenpetzen dute EAJk eta PSE-EEk eta gure
ikastola,pribatuan gelditzea aukeratu duten beste guztiekin batera, akordio horren menpe
gelditzen gara 1997. urteraino.
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Ikasturte klabe hau bukatzeko,hartu genuen erabaki garrantzitsu hura (publiko/pribatu
auzian),eskuartean geneukan proiektoa baloratuz hartu genuela esan behar dugu, genituen
aukerak aztertuz,iritzi desberdinak uztartuz,inor mindu gabe eta tolerantzi maila haundi
batekin eta ordurarte elkarrekin ginanok horrela jarraitzeko asmoarekin.Uste dugu arestian
aipatutakoa lortu genuela eta horrek lasaitasun izugarria suposatu zigula gure eguneroko
hezitzaile lana egoki egiterakoan. Garbi gelditzen da beraz,irakaskuntzaren erronka oraingoz
behintzat,sare pribatuan egin beharko dugula baina jadanik ez dugu urduritasunik eta ez
jakiterik gure etorkizun hurbilean.
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1993/94
lasaitasunaren
ondoren,
aberastasuna

Eta bukatzeko, 1993/94 ikasturtera heltzen gara.Hau ere urte emankorra izango zaigu.
Pedagogi mailan,Erreforma sartzen dugu Lehen Hezkuntzako Bigarren Zikloan
(3.eta4.mailetan).Ezarkuntza honen arabera ingelesa sartzen da 3. eta 4. mailetan eta
horretarako Europako Elkarteak babestutako "Lingua" proiektuan sartzen gara suposatzen
duen konpromezu eta prestakuntzarekin.
Bitartean, Eleaniztasun Goiztiarren programa 4 eta 5 urteko ikasleei zabaltzen zaie, oso
esperientzia aberatsa izanik.
Antolaketa mailarako oso garrantzitsua den Barne Erregimenerako Erreglamentua edo Barne
Araudia egin eta onartzen da ikasturtean zehar. Aurrekoa 1980. urtekoa zen eta desfasatua
zegoela esan behar da.Aipaturiko
dokumentoa egiterakoan guztiok izan
ginen partaide maila desberdinetan
eta Ikastolako Proiektu
Kurrikularrarekin batera,hirugarren
dokumentu klabea egina daukagu:
Hezkuntza eta Kirol Proiektoak,Barne
Arautegia eta Ikastolako Kurrikulum
Proiektoa.

Ikastolen talde mailan,2. Graduko Kooperatiba baten inguruan gaia lantzen ari gara,ikastola
guztiok bilduko gaituen egitura baten beharra ikusten baitugu,eta hurrengo urtean gai
honekin jarraitu beharko dugu.
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Kirol zelaiei dagokionez,Donostiako
Udalarekin negoziatu ditugu lur sail
batzuk.Guk eraikuntza egiten dugu
eta udalak zolua uzten digu urte
batzuetan. Aukera honi heltzea
erabaki dugu eta suerte pixkatxo
batekin ea hurrengo ikasturterako
zelai hoirek erabiltzeko moduan
ditugun.
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Txikiak ere eskiatzen

Txu-txu trenean
Donostian zehar
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Laborategian
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BBB-UBI
3. promozioa

87

ikasturtea prestatzen ari gara liburu honen lehen bi
atalak idazten hasi garenean eta honetarako hainbat
gauza prestatu ditugu. Besteak beste, hauek dira
batzuk: ikastola sendo mantentzea, erreforma ezartzen eta lantzen jarraitzea, hizkuntzen
proiektuak zabaldu eta indartzea, kirol-zelaiak lortu eta atontzea, 25. urteurrena ospatzea...

1994/95

Arestian aipatutakoa etorkizun hurbilerako ekintzak dira ikus daitekeenez. Baina, zer egin behar
dugu etorkizunean gure proiektu bizi honekin?
Oraingoz behintzat bi gauza garbi ditugu: alde batetik, daukagunari eutsi eta eguneroko lanarekin
hobetu, merezi du eta; eta bestaldetik gure gizartearen eskakizunei egokitzen jakin, gure historian
zehar ikasi eta irakatsi digutena sekula galdu gabe. Axular Lizeoaren etorkizuna gure esku dago,
hein handi batean behintzat, eta ea hurrengo 50. urteurrenean elkar ikusten garen gure
zuhaitza gaztearen alboan.
GURE ZUHAITZ GAZTE ETA INDARTSUAK GERIZA, JAKINDURIA ETA BABESA EMAN
DIEZAIZKIGULA GUZTIOI.

AUPA AXULAR!!

UBI
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1993-1994 Ikasturtea
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3 urte
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1993-1994 Ikasturtea

4 urte
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1993-1994 Ikasturtea
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5 urte
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1993-1994 Ikasturtea

1. OHO
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1993-1994 Ikasturtea
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2. OHO
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1993-1994 Ikasturtea

3. OHO
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1993-1994 Ikasturtea
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4. OHO
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1993-1994 Ikasturtea

5. OHO
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1993-1994 Ikasturtea
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6. OHO
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1993-1994 Ikasturtea

7. OHO
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1993-1994 Ikasturtea
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8. OHO
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1993-1994 Ikasturtea

1. BBB
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1993-1994 Ikasturtea
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2. BBB
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1993-1994 Ikasturtea

3. BBB
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1993-1994 Ikasturtea
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Axular Lizeoko familiak 1994
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Abalde - Atristain
Acuña - Lazcoz
Acha - Dopazo
Agirre - Urrestarazu
Agirre - Zaldua
Agirresarobe - Gil De San Vicente
Aguirre - Ortega
Aizpurua - Artesano
Alastruey - Zapirain
Alberdi - Amado
Alcaraz - Taboada
Alcoz - Otamendi
Aldanondo - Iturri
Alijostes - Azkarraga
Alkorta - Benavides
Alkorta - Lejarreta
Alkorta - Lorenzo
Almandoz - Badiola
Alonso - Cuende
Alonso - Lopez
Altuna - Urdangarin
Altuna - Urreaga
Alvarez - Iraola
Alvarez - Recalde
Alzuri - Benito
Amatriain - Calderon
Amiano - Zulueta
Amundarain - Fdez. De Bengoechea
Anasagasti - Roman
Ansa - Salgado
Anza - Etxeberria
Apalategi - Muro
Apalategi - Tolosa
Apaolaza - Clemente
Aramburu - Gamarra
Aramburu - Iriondo
Aramburu - Oyarzabal
Aranaz - Mena
Arbelaiz - Cossio

Arizmendi - Aranburu
Armentia - Vacas
Arratibel - Gamboa
Arregi - Garcia
Arregui - Alcorta
Arrieta - Intxaurrondo
Arrieta - Otaolea
Arrillaga - Sarasola
Arruti - Echenique
Arteche - San Jose
Arteche - Yarza
Artola - Rincon
Arzamendi - Aizpurua
Astigarraga - Yarza
Atorrasagasti - Audicana
Ausejo - Lamy
Ayerdi - Belio
Azcue - Laso
Azkoaga - Ibarra
Azkue - Urbialde
Azkuna - Fernandez
Azpillaga - Arretxea
Azpiroz - Apezetxea
Azpiroz - Azpiroz
Barea - Osoro
Barreiro - Arregi
Barriuso - Zabaleta
Batis - Percaz
Batiz - Atristain
Belamendia - Lakunza
Belaunzaran - Mendizabal
Belegain - Aizpun
Belsue - Carrere
Beltran - Larzabal
Beltran - Lasa
Benavente - Claveras
Benavente - La Cruz
Benedited - Bravo
Bengoa - Altuna

Bengoa - Enfedaque
Benito - Medina
Beraza - Perez
Bereziartua - Mitxelena
Beristain - Cabezon
Bernal - Rivas
Biggi - Agote
Bilbao - Arizkorreta
Bilbao - Goñi
Blanco - Ubiria
Blasco - Echeverria
Blasco - Martinez
Briz - Fernandez
Brusau - Zabala
Burgoy - Lopez
Caballero - Luis
Calzada - Terrones
Cañada - Intxauspi
Candamil - Llopis
Canseco - Biurrun
Cantero - Loinaz
Capetillo - Arranz
Carmona - Sein
Carnicero - Aristi
Carrera - Esnal
Carro - Saenz
Carton - Lopez
Casado - Martin
Casado - Zumeta
Casal - Espinosa
Casares - Echenique
Castro - Colina
Castro - Fernandez
Ceberio - Buesa
Cid - Intxausti
Claramunt - Olasagasti
Collazo - Estala
Collazo - Rubio
Corcuera - Elosegi

Etxeberria - Mugika
Etxenike - Vazquez
Etxezarreta - Lamy
Ezkerra - Martin
Fabra - Echaniz
Feliu - Garriz
Fermin - Perez De Albeniz
Fernandez - Collar
Fernandez - Etxart
Fernandez - Idarramendi
Fernandez - Martin
Fernandez - Martinez
Fernandez - Mateos
Fernandez - Otaola
Fernandez - Uriarte
Fernandez-Berridi - Gomez
Fidalgo - Robles
Gabilondo - Gomez
Gago - Revuelta
Gainza - Artola
Gajate - Zabaleta
Galipienzo - Labrador
Gaminde - Etxeberria
Garces - Alonso
Garcia - Adrian
Garcia - Agirrezabala
Garcia - Arroyo
Garcia - Carretero
Garcia - Garcia
Garcia - Gonzalez
Garcia - Salaberria
Garcia - Taboada
Garcia De Albeniz - Zubiaurre
Gardoki - Carmona
Garmendia - Colera
Garmendia - Goñi
Garmendia - Goñi
Garmendia - Gonzalez
Garmendia - Martiarena
Garmendia - San Sebastian
Gastesi - Blanco
Gastesi - Ezkurdia

Gaztañaga - Bekarte
Gil - Blazquez
Gimon - Polo
Goicoechea - Gastesi
Goikoetxea - Lazaro
Gomez - Gonzalez
Gomez - Lope
Gomez - Ormazabal
GoñI - Arcelus
Gonzalez - Santa Cruz
Gorostegui - Cortes
Gracia - Marquez
Granada - Osacar
Guerrero - Moreno
Gutierrez-Solana - Amunarriz
Hernandez - Ezquerra
Hernandorena - Platero
Hervalejo - Ibarguren
Huarte - Erdocia
Hurtado - Hernandez
Ibañez - Soroa
Ibarburu - Sanz
Ibarguren - Sarasola
Igareta - Moreno
Illarramendi - Amilibia
Imaz - Aranzadi
Imaz - Ibarbia
Imaz - Rodriguez
Imaz - Uranga
Inchausti - Martinez
Inza - Garayar
Iparraguirre Arrieta
Iradi - Lertxundi
Irazusta - Manterola
Irazusta - Otaegi
Iriarte - Espinosa
Iriarte - Garmendia
Iriondo - Etura
Iriondo - Gurruchaga
Iruin - Ibarzabal
Iruretagoyena - Rama
Iturain - Jimenez
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Costas - Lopez
Crespo - Rodriguez
Cristobal - Altolagirre
Cruz - Azkorreta
Chucla - Etxaniz
De Diego - Etxeberria
De La Fuente - San Sebastian
Del Ama - Espinosa
Diaz - Zabala
Diaz De Cerio - Sanz
Diez - Urruzola
Dominguez - Perez
Dominguez-Macaya - Lopez
Dorronsoro - Arratibel
Eceiza - Lizaso
Egia - Mokoroa
Egiguren - Arretxea
Egiguren - Etxeberria
Egimendia - Tolaretxipi
Eguimendia - Jimenez
Elduayen - Queiruga
Elizalde - Elizetxea
Elizegi - Garziandia
Elola - San Sebastian
Elosegi - Gonzalez
Emperador - Gomez
Eraña - Soraluze
Erize - Iparragirre
Erize - Mota
Erkizia - Eskolano
Errazkin - Irurtia
Erroizenea - Alcelay
Escudero - Agirregomezkorta
Estarbe - Zuloaga
Estefania - Azcabide
Estevan - Muguerza
Estornes - Gonzalez
Etxamendi - Munoa
Etxaniz - Artetxe
Etxeberria - Galarraga
Etxeberria - Hernando
Etxeberria - Izkierdo
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Iturraran - Garmendia
Iturrioz - Perez
Iza - Arnaiz
Izaguirre - Alcorta
Izaguirre - Larrañaga
Izaguirre - Ugalde
Izquierdo - Elicegi
Jimenez - Antia
Juanikorena - Alonso
Jubin - Garcia
King - Lara
Korta - Letamendi
Kortaberria - Egiluz
Kortajarena - Urkola
Labaka - Martinez
Lacadena - Arzak
Lafuente - Amunarriz
Lago - Etxeberria
Lanchas - Sanchez
Larraz - Mozo
Larzabal - Longo
Lasa - Adurriaga
Lasa - Aguirre
Lasa - Arrizabalaga
Lauroba - Alonso
Lazcano - Alberdi
Lertxundi - Zelarain
Letamendi - Artetxe
Lizardi - Martin
Lizarralde - Pagola
Lizarribar - Arteagoitia
Lizuain - Lilly
Loinaz - Mariezkurrena
Loinaz - Moreno
Lopetegi - Perez
Lopez - Apodaca
Lopez - Azkona
Lopez - Perochea
Louzao - Arsuaga
Lunaro - Usabiaga
Luzarraga - Ariztimuño
Llorente - Aguinagalde

Madina - Ugartemendia
Madoz - Loidi
Maiza - Rekondo
Manterola - Iturbe
Manterola - Olariaga
Manzaneque - Diez
Marañon - Irigoien
Marijuan - Elguea
Marquez - Pastrana
Martiarena - Portal
Martin - Garnika
Martin - Jaraba
Martin - Sanz
Martinez - Arratibel
Martinez - Errondosoro
Martinez - Sabando
Martinez - Saenz De Urturi
Martinez - Urdanpilleta
Martinez De Osaba - Rubio
Mata - Tamayo
Matxiarena - Aldalur
Matxinbarrena - Otxandorena
Mendiable - Larrarte
Mendizabal - Larrañaga
Mendoza - Michelena
Miner - Zubillaga
Mintegi - Anza
Miranda - Zabalza
Mitxelena - Del Caño
Mitxelena - Garmendia
Mitxelena - Oiartzabal
Mitxelena - Vicente
Mocoroa - Carollo
Mocoroa - Gonzalez
Mochales - Zumelaga
Mokoroa - Gonzalez
Mondragon - Otamendi
Monferrer - Perales
Montero - Gonzalez
Morales - Ibañez
Motos - Cabodevilla
Mozo - Carollo

Mugika - De La Iglesia
Mugika - Nuñez
Muguerza - Dominguez
Mukbil - Malillos
Munduate - Aparicio
Muniategi - Merino
Muñoz - Merino
Muriana - Miralles
Murua - Gomez
Narbaiza - Hevia
Narvaez - Urbieta
Narvarte - Eguiluz
Navarro - Castro
Navarro - Fernandez
Navarro - Lopez
Nieto - Arregi
Odriozola - Gimeno
Olalla - Sanchez
Olano - Carlos
Olariaga - Sarasola
Olaziregi - Elorza
Oliden - Aranguren
Olondris - Rengel
Oraa - Martinez
Orella - Osacar
Orozko - Andonegi
Ortiz - Landa
Osorio - Capitan
Ostolaza - Larrañaga
Otaegi - Tena
Otermin - Figueroa
Otxandorena - Polaina
Otxoa - Benito
Pagola - Fernandez
Paguegi - Ariztimuño
Palenzuela - Lemus
Palomero - Saleta
Pardevila - Fraile
Partearroyo - Olaechea
Pauly - Salinas
Peñagaricano - Calonge
Perez - Arrieta

Sanchez - Lomeña
Sanchez - Roman
Sansinenea - Arregi
Santacruz - Aizbitarte
Santiago - Etxebeste
Sanz - Hernandez
Sarasa - Tapia
Sarasola - Etxeberria
Sarobe - Iruretagoiena
Segurola - Gurrutxaga
Señoran - Bengoa
Sesma - Eizagirre
Sesma - Gonzalez
Sexmilo - Olasagasti
Simon - Urio
Slaviero - Caballero
Solla - Fernandez
Soto - Aprell
Souto - Intxusta
Suberbiola - Garmendia
Suescun - Izquierdo
Tapia - Zulaika
Tedone - Linde
Tejada - Camara
Tellechea - Garmendia
Torrecillas - Salaberria
Torres - Mateos
Torrubia - Mujika
Trujillo - De La Llave
Turrillas - Perez
Txokarro - Perez
Ubarretxena - Pereira
Ugalde - Mena
Ugarte - Goñi
Uranga - Hierro
Uranga - Makibar
Uranga - Ruiz
Urdangarin - Goenaga
Urdangarin - Tamargo
Urkia - Azurmendi

Urkiola - Egilegor
Urruzmendi - Lizeaga
Urteaga - Aldasoro
Urtxegi - Garzia
Usabiaga - Etxenike
Uzkudun - Lizaur
Valderrama - Ruiz
Valdes - Arregi
Valenciano - Mujika
Velasco - Moreno
Vento - Izquierdo
Venzala - Bascoy
Verde - Saenz
Vidal - Valverde
Villar - Aizpurua
Viyuela - Ortega
Vizcaino - Arteta
Yarza - Sansinenea
Yeregi - Velasco
Yugero - Sarasua
Zabala - Hurtado
Zabalegui - Azpeitia
Zabaleta - Arrazola
Zabaleta - Guerras
Zabaleta - Jimenez
Zabaleta - Larrañaga
Zabalza - Sanchez
Zalakain - Astiazaran
Zaldua - Bengoetxea
Zaldua - Sarasola
Zarrazkin - Arizaga
Zatarain - Sarriegui
Zubia - Palacios
Zubillaga - Astiasaran
Zubillaga - Marañon
Zubiondo - Loiarte
Zugasti - Martin
Zurutuza - Etxaniz
Zurutuza - Iparraguirre
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Perez - Calero
Perez - Erquicia
Perez - Gomez
Perez - Goñi
Perez - Marina
Perez - Ramos
Perez - Sarasola
Perez - Ugalde
Perez De Palomar - Ormaetxea
Pontesta - Urruzmendi
Portabales - Fernandez
Prieto - Estala
Puerta - Prieto
Quintana - Lazcano
Ramirez - Carton
Ramos - Aranzabal
Ramos - Oyarbide
Redondo - Lasa
Renedo - Illarregui
Retegi - Carrion
Rezola - Tolosa
Rodriguez - Garzia
Rodriguez - Iriberri
Rodriguez - Maya
Rodriguez - Recchia
Rodriguez - Sarriegi
Rodriguez - Zaldua
Romero - Alvarez
Ruesgas - Mendo
Ruiz - Luisa
Ruiz - Porroy
Saenz De Zaitegi - Bermeo
Saez - Insausti
Sainz - Alvarez De Eulate
Salgado - Agirreazaldegi
Salsamendi - Lozano
San Sebastian - Arroyo
San Sebastian - Larzabal
San Sebastian - Moraza
San Sebastian - Otaegui
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RESUMEN 1969-1994

P

odríamos empezar este resumen empleando la metafora del arbol que, tras ser
una bonita semilla, germina, crece y da
sombra y cobijo a quien lo necesite. Pero
como no nos quede otro remedio que resumir lo
hasta ahora dicho, preferimos comenzar diciendo
que nuestra historia comienza allaápor el año 1969,
en la Parroquia Gurutzeaga de Aiete, cuando un
grupo de padres decidió ofrecer un nuevo tipo de
enseñanza a sus hijos, aunando la importancia del
euskara y las renovadoras corrientes pedagógicas
de la ‚poca. Pero como era imposible legalizar una
ikastola, el párroco Juan Azpitarte les ofreció tutela
jurídica, utilizando como tapadera la denominada
"catequesis vasca". Aquel año comenzaron el curso
siete alumnos, pero pronto pasaron a ser cuarenta.
Esto supuso que los locales parroquiales se quedaran pequeños, por lo que hubo que dar clase en diversos locales, unos ofrecidos por la parroquia y
otros buscados con ahinco por los padres.
Eran los primeros años, llenos de enormes dificultades y a la vez con grandes dosis de ilusión y optimismo.
Dando un pequeño salto temporal llegamos al año
1976. En Marzo de este año se crea Arostegui S.A.
(nombre que proviene de un caserío de la zona, hoy
inexistente), con dos objetivos principales: la construcción de locales propios y la posibilidad de controlar los aspectos administrativos y legales. Las
principales ideas que se desprenden de los primeros documentos nos muestran la vinculación de
esta sociedad anónima con la sociedad circundante: la importancia de la identidad y la cultura
vasca, las nuevas corrientes pedagógicas, el carácter apolítico y aconfesional...
Este mismo año la ikastola ofrece por primera vez
los servicios de comedor y autobús. A falta de locales, los alumnos comían en el bar Borroto de Etxadi.
El año 1977 se edificaron las instalaciones de la ikastola. A pesar de que los recursos económicos eran
insuficientes en principio, gracias al esfuerzo de
todos se consiguió reunir el dinero necesario para
finalizar la obra. Una vez que se consiguió tener lo-

cales propios, lo único que quedaba era encontrar
un nombre adecuado para el proyecto de ikastola
que se iba fraguando. De entre todos los nombres
propuestos se eligió el de "Axular", uno de los más
importantes escritores vascos gracias a su obra.
El curso de 1977-1978 fue el primero en el que se
impartieron clases de EGB. Pero al no estar Axular
reconocido legalmente, para dar clases de enseñanza primaria, hubo que inscribir a los alumnos en
Jakintza que contaba con dicho reconocimiento.
En 1979 un Decreto Real exponía las normas para
la incorporación del euskara a la enseñanza. Los
años del franquismo habían pasado; era el momento de que el Gobierno Vasco impulsara la normalización y el uso del euskara.
1980 tambi‚n fue un año importante, ya que se
firmó el denominado "Convenio de la normativa de
Titularidad Oficial de las Ikastolas". Mediante este
convenio las ikastolas consiguieron el estatuto de
"escuelas públicas no estatales". Gracias a esto,
todos los problemas legales que había hasta la
fecha, todos los problemas administrativos quedaron regulados. Así mismo, se regula la situación
académica del profesorado (no hay que olvidar que
hasta entonces los estudios de los profesores de
ikastolas no estaban regulados).
Los modelos lingüísticos B y D llegan el curso 8283. Lo que se pretende con estos modelos es impartir clases en euskara al niño que la tiene como
lengua materna e ir euskaldunizando a aquellos
niños cuya lengua materna es el castellano. Axular
es la primera y punto de referencia para otras muchas ikastolas en este tema. En este mismo año se
procede a un replanteamiento de la estructura organizativa de la ikastola. Se crea un nuevo tipo de
dirección, que a partir de este momento pasa a ser
dual; por una parte está el director general (que se
encarga principalmente de la gestión de la ikastola)
y por otra parte el director pedagógico. Los dos trabajan formando un tándem.
Así mismo, en el curso 82-83 se empieza a preparar
el ciclo superior de EGB ( por aquel entonces conocido como II etapa), lo que supone completar

una de las mayores aspiraciones de la ikastola, que
era poder impartir la enseñanza obligatoria (hasta
los catorce años) en euskara.
Esta segunda etapa educativa de la ikastola culmina
en el año 84-85, cuando sale la primera promoción
que ha cursado sus estudios obligatorios en Axular.
Hay que buscarles un sitio apropiado en el que puedan seguir sus estudios; la mayoría van al Liceo
Santo Tomás o al Liceo Barandiarán. Con la marcha
de esta primera promoción nace un nuevo proyecto en Axular: conseguir el permiso legal para impartir la enseñanza media en euskara. Por otra
parte, los locales empezaban a ser insuficientes, por
lo que hubo que emprender el "levante" contemplado en el proyecto original de Arostegui S.A. El
tercer piso o levante se construyó durante el curso
85-86, y daría cabida a la segunda etapa de EGB y a
una serie de instalaciones comunes para toda la
ikastola.
No hay que olvidar que durante estos años se llevó
a cabo una nueva reestructuración organizativa,
esta vez siguiendo las directrices marcadas por el
documento elaborado por un grupo de ikastolas
para la gestión y funcionamiento de Ikastolas. partir
de 1985 se forma el equipo directivo: director, jefe
de estudios y administrador.
Durante el curso 86-87 se ven realizados dos de los
mayores sueños de Axular que quedaban por realizarse: el permiso para impartir clases de enseñanza media y participar en la Tamborrada Infantil
de Donostia con una compañía. En este sentido, la
culminación de estos dos sueños llega el curso siguiente ya que, por una parte, el General y la Reina
de la Tamborrada del 88 pertenecen a Axular y, por
otra parte, en el curso 87-88 se pone en marcha la
primera promoción que estudiar BUP y COU en
Axular.
Esta primera promoción finaliza su periplo en la
ikastola en el curso 90-91. Ha llegado la hora de la
verdad, la hora de saber si la educación que se ha
impartido ha sido buena. Todos los alumnos de esta
promoción que se presentan a las pruebas de Selectividad aprueban los exámenes, por lo que ha llegado el momento de felicitarse.

Este mismo curso se elabora un de los documentos
más importantes de Axular, el documento que
comprende el Proyecto Educativo y el Proyecto Deportivo. Lo que se pretende con estos dos proyectos es potenciar tanto la educación como el
deporte, ya que se consideran los dos muy importantes para la formación del alumno.
En el Proyecto Curricular aparecen las características del entorno, identidad, funcionamiento, objetivos... de Axular. Este documento se elabora gracias
a la participación de padres y profesores.
También se ponen en marcha la reforma (L.O.G.S.E.)
y el denominado multilingüísmo temprano. Dada la
importancia que ha adquirido el conocimiento de
la lengua inglesa en los £ltimos años, se empieza a
impertir clases de inglés a partir de los cuatro años.
Con esto se pretende que al finalizar el periodo de
educación obligatoria (16 años) los niños sean capaces de expresarse en euskara, castellano e inglés.
Pero una de las decisiones mas importantes tomadas por estas fechas (concretamente en Mayo del
93) es la opción privada de la ikastola. Según un decreto del Gobierno Vasco Las ikastolas tienen que
decidir para el 25 de Mayo entre integrarse en la red
de centros privados o en la red de centros públicos
que gestiona el propio Gobierno Vasco. Axular opta
por seguir desarrollando su proyecto en la red privada, pero dejando bien claro que está a favor del
proyecto de Escuela Publica Vasca propuesto y diseñado por todas las ikastolas.
LLegamos por fin al curso 93-94. Es en este curso
cuando se elabora el tercer pilar que seostiene Axular, el tercer documento importante:el Reglamento
de Régimen Interno. El anterior estaba elaborado
en 1980 y estaba bastante desfasado. Así pues, Axular se basa hoy en día en estos tres documentos:
Proyecto Educativo-Deportivo, Proyecto Curricular
y Reglamento de Regimen Interno.
Y aqui se acaba el resumen de estos 25 años de
existencia. Los proyectos más importantes de la actualidad son la celebración del 25 aniversario, seguir adelante con la adecuación a la reforma,
conseguir espacios deportivos suficientes, mantener el nivel de calidad educativo...

III. partea

SENDOTZEA
– 1995 Kirol-instalazio berriak
– 1997 EFQM bikaintasun-eredua
– 1997 Bi urteko gelak berreskuratzen dira
– 1998 Matia Fundazioarekin
boluntariotza-proiektua martxan jartzen da
– 1999 Eleanitz proiektua DBHra heltzen da
– 2003 Ikastola Irakaskuntzako Gurasoen
Kooperatiba bilakatzen da

25 Urte eta gero
rain dela 25 urte Axular Lizeoari buruz idatzitako liburuan, hau esaten genuen agur modura, 85.
orrialdean: Axular lizeoaren etorkizuna gure eskuetan dago, hein handi batean behintzat eta
ea hurrengo 50. urteurrenean elkar ikusten dugun gure zuhaitzaren alboan. Bada, 25 urte
pasatu dira eta, zorionez, gehienok hemen gaude berriz ere elkarrekin.

O

1995 Kirol-instalazio berriak
kastolaren sendotze-garaia bizi genuen 1994tik 2003ra bitartean. Urte horietan,
ikastolaren hazkundearen ondorioz, behar-beharrezkoa zen kirol-instalazio berriak diseinatu
eta eraikitzea:

I

SENDOTZEA

1995. urtean lortu zen. Gure eraikinaren iparraldean etxebizitzak eraiki behar ziren eta Udaleko Plan
Orokorrean aldaketa batzuk egin ondoren, lur sail bat eskaini ziguten bertan kirol-instalazioak egin ahal
izateko. Doikuntza eta eraikuntza gure kontura izango ziren eta lurra, nahiz eta udalarena izan, 75 urtetarako
laga ziguten. Gauza bera egin zuten Aleman ikastetxearekin. Lur sail ederra zen, baina
zaila era bai: oso aldapatsua zenez eta autopistara joateko joera zuenez, soluzio
tekniko batzuk porrot egin ondoren, bi harri-lubeta egin behar izan ziren. Azkenean,
finantziazioa bilatu, proiektua egin, obrak hasi eta abendurako bukatu ziren. Zer poza
garai hartan 2000m2 inguru gure ikasleek erabil ahal izateko. Lan eta estutasun guztiek
merezi izan zuten hura ikustean. Kontuan izan
urte horretara arte, betiko futbol-zelai zaharra
bakarrik genuela jolastoki lau bezala.
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1997 EFQM bikaintasun-eredua
este mugarri garrantzitsu bat EFQM bikaintasun-ereduaren inguruan lanean hastea izan zen 1997.
urtean, neurri handi batean demografia-jaitsierak bultzatuta. Ordura arte, kalitate-ereduak industriasektoreari zuzenduta ikusten ziren, baina ikastoletarako ere eredu baliagarria izan zitekeela erakutsi
genuen; izan ere, garbi genuen ikastola enpresa-ikuspuntutik landu behar zela. Eredu berria beste ikastola
batzuekin batera aztertzen hasi ginen: aztertzen, ikasten, partekatzen eta gure jardunbidean txertatzen.
Ikastolako kudeaketa-sistema berritu eta eraldatu genuen. Eredua, EKKS (Erabateko Kalitate Kudeaketa
Sistema) bitartez, lankide guztiengana heldu zen. Bere oinarrian, bi printzipio daude: erabateko kalitatea
eta etengabeko hobekuntza.

SENDOTZEA

B
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1997 Bi urteko gelak berreskuratzen dira
endotze etapa horretako hurrengo mugarria 2 urteko gelen berreskurapena izan zen; urte berean,
1997an, izan zen, merkatuak horretara bultzatuta. Gela horiek gauzatzeko, lehenik, baimenak lortu
behar ziren eta, ondoren, azpiegituren birplanteamendu bat egitera behartu gintuen. Hausnarketa
horretatik instalazio berriak sortu ziren: Areto Nagusia, lehen frontoi berdea zena, gimnasioaren eta
jolastokiko komunen artean zegoena; lau urtekoentzako bi gela eraikitzea eta Zuzendariarentzat gela bat
(ordura arte idazkaritzan kokatzen zen). Hura luxua! Bi urteko gelak jarri izanak ikastolako ikasle kopuru
orokorrean isla izan zuen: kopurua nabarmen handitu zen. Gainera, ordura arteko hezkuntza proiektua
luzatzen genuen.

SENDOTZEA

S
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1998 Matia Fundazioarekin boluntariotza-proiektua martxan
jartzen da

ure Hezkuntza Proiektuko baloreekin bat eginez, Matia Fundazioarekin batera, 1998an
Boluntariotza-proiektua martxan jarri genuen Batxilergoko lehen mailako ikasleekin. Proiektu
horren bidez, ikastolak adineko jendea eta gazteak harremanetan jartzen ditu. Guztiok ikasten
dugu eta pertsona eraikuntza lanean hainbat bizipen onuragarri lortzen ditugu. Proiektu horren arduraduna
Juan Ezeiza irakaslea izan zen eta jarraitzen du izaten. Gizarte mailan sari eta aipamen batzuk jaso ditu
Boluntariotza-proiektuak.

SENDOTZEA

G
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1998 Euskaraz bizi programa
rte horretan landutako beste programa garrantzitsu bat Euskaraz Bizi izan zen. Euskara eskola
esparrutik kanpo zeuden hainbat esparrurekin lotu nahi izan zen eta horretan aritzeko lan talde eta
ekintza ugariak egin ziren. Proiktuaren helburu nagusia euskaraz bizi ahal izatea da; horretarako,
urtean zehar hainbat ekimen antolatuko dira. Horiek esparru desberdinak hartzen dituzte: erakundeak,
kudeaketa, curriculuma, familia, eskolaz kanpoko ekintzak eta abar. Modu sistematikoan kudeatzen hasi
ginen Euskararen esparrua.

SENDOTZEA

U
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1999 Eleanitz proiektua DBHra heltzen da
urrengo urtean, 1999an, gure hezkuntza eskaintzaren barnean, Eleanitz proiektua DBHra heldu
zen. Proiektu horrek ikastolan lantzen diren hizkuntzekin noiz hasi zehazten du; bestetik,
arrakastatsua izan zedin, metodologia eta material berriak diseinatu ziren. Proiektuaren arabera,
ikastolako hizkuntza ardatza euskara izango da eta 2 urterekin lantzen hasiko dira; 4 urterekin, ingelesa eta
8 urterekin, gaztelania. Gainera, DBHri begira erabaki hauek hartu ziren: 12 urterekin frantsesa irakastea eta
3. eta 4. mailetan Gizarte Zientziak ingelesez ematea. Erronka handia izan zen: ondo ateratzeko lan handia
eskatzen zuen eta formakuntza ere bai. Hori dela eta, aipatu beharra dago hainbat irakaslek egin zuten lan
ikaragarria egokitzeko: metodologia aldaketa,
material berriak, hizkuntzaren egokitzapena…
Gaur egun indarrean dugun proiektu bikaina
beraiei esker lantzen da. Hori guztia Ikastolen
Elkartearen gidaritza eta laguntzarekin egin zen.

SENDOTZEA

H
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2001 Orientazio Plan berria
urtean Orientazio Plan berria gauzatu genuen. Bertan islatzen da maila
guztietan, 2 urteko haurrekin hasi eta Batxilergoko ikasleekin bukatuz,
orientazio inguruan egin beharrekoak eta adierazleak nolakoak izan behar
diren zehazten du. Lan eta hausnarketa horrek erabat sendotu zuen gure proiektu pedagogikoa eta
irakaskuntzako atal garrantzitsu honek ospea eta errekonozimendua ekarri zigun.

2001.

SENDOTZEA

Urte berean, Euskalitekin batera, Bikaintasunerako Konpromezu ziurtagiria izenpetu genuen. Bertan,
ondorengo lau urteetan kanpo ebaluazio batera aurkezteko konpromisoa hartzen genuen. Horrela, 2004.
urtean hartutako konpromisoa bete genuen.
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2002 Informatika Plan berria

urtean Informatika
Plan berria eta
berritzailea diseinatu
eta indarrean jarri genuen. Berehala indargune bat
bihurtu zen. Ikastolako eta ikastola kanpoko
hainbat pertsona erabat inplikatu ziren plana
aurrera eramateko eta emaitza bikainak jaso
genituen. Gaur egun ere jasotzen ari gara.
Teknologia arloan, informatika bertan txertaturik,
ikastola erreferente bat bilakatu zen eta hainbat
ikastola eta ikastetxeren eredu.

2002.

SENDOTZEA

Web orria dinamikoa egiten hasi ginen.
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IKT DINAMIZATZAILEAK ETA IKASTOLEN
CURRICULUMAREN GARAPENA
I. IKASLEEN IKT KONPETENTZIA OROKORRAK
II. BEHARREZKO BALIABIDEAK
III. IKT DINAMIZATZAILEAREN ZEREGINAK
IV. DENBORA KALKULUA ETAPAKO

2003 Irakaskuntzako Gurasoen Kooperatiba
endotze-etapa hau bukatzeko, adieraziko
dugu 2003. urtea oso garrantzitsua izan
zela. Ikastolaren etorkizuna modu egokian ziurtatzeko, Irakaskuntzako Gurasoen
Kooperatiba bilakatzen da. Zergatik? Sorreratik sentimendu kooperatiboa izan genuelako, hots, ikastola guztiona delako eta
guztiok garelako bertako partaide. Sentimendu hori beti egon da, baina, hasieran, eite juridiko bat hartu beharra
zegoen eta Elkarte Anonimoarena lehenetsi zen (aurretik, Arostegi S.A
ginen). Dena den, aipatutako arrazoiagatik eta legedi aldetik zetozen
aldaketak zirela eta, erabaki estrategiko hau hartu zen: kooperatiba
bilakatzea. Horrela, hobeki ziurtatzen zen ikastolaren etorkizuna. Eraldaketa hau modu
eredugarrian gauzatu zen.

SENDOTZEA

S
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IV. partea

BERRIKUNTZA
– 2004. Euskaliteko Zilarrezko Q-a
– 2005. Euskal Curriculuma aztertzen eta ezartzen
– 2006. Eskola Agenda 21. LOE. Ikastola/Ikasgela birtuala
– 2007. Kalitatea. Europari begira: trukaketak
– 2008. Euskaliteko Urrezko Q-a. Berrikuntzak. Emozioak lantzen.
Harmailak eta aldagelak
– 2009. Administrari aldaketa. First Lego League
– 2011. Haur Danborradaren 25. urteurrena. Web-orri berria.
Eskola Jasangarria
– 2012. 3. hausnarketa estrategikoa. Beheko komunak
– 2013. Heziketa Proiektuaren berridazketa. Konpetentziak. EKI
– 2014. Berrikuntzak: Garapen Gela, Sargoi Sare Soziala,
LOMCE/Heziberri, Lan kooperatiboa
– 2015. Chromebookak, 1&1 wiﬁ berria. Zerbitzarien birtualizazioa
Eskola Jasangarria ziurtagiria berretsi. 25. promozioa
– 2016. Zuzendari aldaketa. KIVA proiektua. Jangela berriztatzea
– 2017. Axularkide. 4. Hausnarketa Estrategikoa
– 2018. 2.solairuko berriztatzea. Heldutasun Teknologikoa.
CANSAT proiektua. Baratza
– 2019. 50.urteurrena

2003/04 Euskaliteko Zilarrezko Q-a
kasturte honetan arestian aipaturiko konpromisoari eutsiz, EFQMrako ebaluazioa prestatu genuen.
Horretarako, Jesus Etxaniz eta Xabier Insaustiren ardurapean, ikastolako kide guztiek izugarrizko lana
egin zuten. Lanarekin batera, tentsioa, urduritasuna eta ilusioa nagusi izan ziren hilabete haietan, baina
sariak merezi zuen: 2004ko azaroan Zilarrezko Q-a jaso genuen. Hura poza guztiona! Horrela, gure
buruari demostratu genion talde bezala lan egiteko prest ginela eta gai ginela gizartean zegoen edozein
erakunderekin lehiatzeko Kalitate esparruan
EFQM eredua erabiliz. Atal honetan, aipatu
behar dugu Ordiziako Jakintza Ikastolatik eta
Overcall enpresatik bereziki jaso genuen
laguntza.

I

BERRIKUNTZA

Garai hartan bi ondorio atera genituen; alde
batetik, Kalitate eredua erabiltzeak Ikastolari
eta gure heziketa-proiektuari zekarzkion
onurak eta, bestetik, Berrikuntza zela gure lanesparrua eta gure etorkizuna ziurtatuko zuen
aldagaia. Egun ideia horiek gure DNAn ezarrita
ditugu eta gure baloreekin bat egiten dute.
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2004/5 Euskal Curriculuma aztertzen eta ezartzen
ehenengo aldiz gure historian Euskal
Curriculumaren azterketarekin hasi ginen. Ordura
arte, kanpotik zetorkigun Curriculumak aplikatzen
genituen, ez baikenuen Euskal Herrian sorturiko
curriculumik. Lan horretan hainbat pertsona eta
erakunde aritu ziren, baina Xabier Garagorri Yarza izan
zen haien buru. Izugarrizko hausnarketa maila eta
ekarpena egin ziguten; oso baliagarria izan zen
ikastolako kultur eta pedagogi proiektuaren inguruan.
Egun indarrean dugun Curriculuma, Heziberri 2020
izendaturikoa, lan horren ondorioa da.

L

Horren harira, Ikastolako Hizkuntza proiektua berridatzi eta doitu
genuen. Bertan ikastolak hizkuntzekiko duen asmoak, helburuak eta
metodologia azaldu zituen. Europako Erreferentzi Markora egokitu
zen eta haren alde garrantzitsuenak barneratu zituen. Guztiontzako
ardatza bilakatuko da gure Hizkuntza Proiektua.

BERRIKUNTZA

Bestalde, GERO Axular Dantza taldearekin lehen aldiz hitzarmena
sinatu genuen aurreko urteetan gure ikasleen artean dantza
sustatzen ibili ondoren. Guraso talde batek bere gain hartu zuen
ardura eta zuzendaritzarekin batera lankidetza estuan lortu genuen modu iraunkor
eta eraginkor batez euskal dantza erabat errotzea ikastolan. Horrenbestez, gure kultur eta heziketa
proiektua atal honetan garatzeko aukera aparta emango dugu.
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Europari begira: trukaketak

errikuntza urte hauetan beste une gogoangarri bat ikasleen Trukaketa-programa izan zen. Buruan
genuen ideia bat gauzatzera heldu ginen. Alde batetik, ikastolako lanari Europar dimentsio praktikoa
eman nahi genion; izan ere, teorikoa ematen genion: Gizarte Zientziak ingelesez, ingelesa eta
frantsesa. Bestetik, ikasleek atzerriko hizkuntzak ingurune errealean jartzea nahi genuen eta horrekin
batera, hainbat bizipen kultura askorekin lotuko zituzten. Horretarako, Trukaketa-programaren diseinuan
atzerriko familietan egotea nahitaezkoa zen: beste eredu batzuk ezagutu eta beste hizkuntza eta kultura
bat bizi izateko. Hasiera-hasieratik oso esperientzia onak atera genituen.

B

BERRIKUNTZA

Lehen trukaketa Italiako Trento herriko institutu batekin egin genuen, Rosmini institutua hain zuzen ere.
Trentokoekin trukaketa hizkuntza ingelesa zen eta handik gutxira frantsesarekin ere egin genuen.
Frantsesaren kasuan lehen trukaketa Lyon hiriko ikastetxe batekin egin genuen, Collège Ennemond
RICHARD eta gero Bretainarekin ,Plésidyko, Skolaj Diwan Bro-Dreger-ekin. Urteak pasatu diren heinean,
beste herrialde batzuekin trukaketa harremanak izan ditugu: Britainia Handia, Alemania eta Holanda.

126

127

BERRIKUNTZA

2006 Eskola Agenda 21 txertatu genuen.
izarteko lan ildo garrantzitsu bat txertatu genuen eskolan 2006. urtean. Zuzendaritza bideratuta
eta Xabier Insaustiren ardurapean, ingurumenarekiko kezka eta ardura sortzeko eta garapen
iraunkorra sustatzeko lan egingo da modu sistematikoan Ikastola osoan. Eskola Agenda 21
programaren eskutik heziketa lan bikaina egin da urteetan eta egiten da. Arlo hau ere gure ikastolako
kulturaren barnean txertatuta dugu.

BERRIKUNTZA

G
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2006 LOE. Ikastola/Ikasgela birtuala
rte honetan Hezkuntza lege berri bat indarrean sartu zen, LOE zeritzona eta horren
inplementazioak ere hainbat berrikuntza egitera bultzatu gintuen. Ikasketa-planak egokitu beharra
izan genituen eta aukera berriez baliatu ginen. Berrikuntza horietaz baliatzeko, tresna interesgarri
bat ezarri genuen ikastolan, Ikastola birtualaren sorrera, Moodle plataforma erabiliz. Plataforma horren
ezagupena eta erabilpenak ospe handia eman zigun beste ikastola eta ikastetxeen artean. Irakasleek eta
ikasleek eguneroko lan tresna bihurtu zuten Moodle delakoa eta egun horrela jarraitzen du.

BERRIKUNTZA

U
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2007/08 Euskaliteko Urrezko Q-a
kasturte horretan, Euskalitek eginiko kanpo ebaluazioa
prestatu eta egin genuen. 2004. urtean, Zilarrezko Q-an
ateratako ondorio eta hobekuntza planetatik abiatu ginen.
Ikastola eta bere ingurua lanean buru-belarri aritu zen
helburu berarekin. EFQM eredua jarraituz, ikastolan egiten
zen lana azaldu ondoren, Urrezko Q-a lortu genuen. Saria
Euskalit eta Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren eskutik jaso
genuen. Aitortza horrekin azkeneko 10 urteetan eginiko lan
eta berrikuntza guztien uzta jaso genuen. Ikastolak
berrikuntza alde eginiko hautua ona izan zela erakutsi zuen.
Inguruan oso gutxi izango dira gure kalitate-garapen maila
duten ikastetxe eta erakundeak.

BERRIKUNTZA

I
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BERRIKUNTZA

urtean, Kalitate-eredua gure baloreekin uztartuz, lehen aldiz eta modu
sistematikoan, Berrikuntzaren inguruko auditoria bat egin genuen Spri-ko
programan barruan eta Eurogapen laguntza eta lankidetzarekin.
Hausnarketa interesgarria egin genuen eta ondorio aberasgarriak atera genituen; hala, hurrengo
urteetarako ibili beharrezko bidea markatu genuen.

2008.

Beste erabaki estrategikoa Innobasque-ko partaide egitea izan zen. Beraien eskutik berrikuntza esparruan
dagoen informazioa lortzen genuen: albisteak, ekimenak, argitalpenak, esperientziak… Gainera, hainbat
ekintzatan parte hartu genuen: kalitate astea, berrikuntza astea, First Lego League lehiaketa. Hainbat
formakuntza saio ere egin genituen beraiekin: enpresa kudeaketa eta adimen emozionala.
2008an ere Emozioak ezagutzen eta lantzen hasi ginen. Ikastolaren Hobekuntza Planaren lantzean
konturatu ginen emozioen arloan hausnarketa eta lanketa falta zitzaigula. Hiru esparru identifikatu
genituen lanerako: irakasleak, gurasoak eta ikasleak. Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako saio
batzuetan parte hartu genuen. Beranduago, Jose Antonio Gonzalez irakasle bikainarekin ere eskolak
genitue; Emotional Network enpresarekin ere, Aritz Anasagasti eta Roberto Aguadoren eskutik, urteetako
lana egin genuen hainbat tresna eta metodologi erabiliz. Azkenik, Consorcio de Inteligencia Emocional
(CIE) elkartearen partaide ere bihurtu ginen.
Azpiegituren atalean Ikastolaren sorreratik egin gabe genuen Kirol-zelaiko harmailak eta aldagelak. Urte
horretan, berriak eraiki ziren. Obra handia izan zen eta kirol-instalazioen azken fasearen bukaera zen.

BERRIKUNTZA

Ikastolaren Kudeaketa Planaren inguruan lan garrantzitsu bati ekin genion 2008. urtean, 2. Hausnarketa
estrategikoa hain zuzen ere. Bertan, 2012ra bitarteko lan-ildo nagusiak finkatu ziren eta ibilbidearen
norabidea ere markatu genuen. Axular Lizeoko kideen partaidetza oso aberatsa izan zen eta proiektuari
sendotasuna eman zitzaion.
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BERRIKUNTZA

2009 Administrari aldaketa. First Lego League
urtean, Marixabel Illarregiren aldaketa gertatu zen, erretiroa hartu baitzuen.
Marixabelen aldaketa garrantzitsua izan zen; izan ere, sorreratik ikastolari
lotuta egon zen. Eginkizun desberdinak bete zituen, baina, bereziki,
ikastolako idazkaritzan lan egin zuen urte askotan. Berak zeukan ikastolako memoria historikoa,
kudeaketari lotutakoa. Bere ordez, Aintzane Tolosa sartu zen; garai berrien eskakizunei egokitua. Ikastolako
idazkaritzak, beti bezala, bikain funtzionatzen jarraitzen du, Iñaki Etxanizen lankidetzarekin batera.

2009.

Axular Lizeoa 2009an hasi zen FIRST LEGO League (FLL) lehiaketan parte hartzen. Urtero zientzia edo
teknologia erronka berri batzuen inguruan lehiaketa egiten da. Ilusioa, lana eta ahalegina jorratuz,
Overclock Axular Taldeak sari hauek lortu dituzte:

BERRIKUNTZA

Proiektu horren arima eta funtsa
Josetxo Sanchez eta Pili Merino
dira. Urte hauetan hainbat zientziabokazio piztu dituzte eta maila
handiko ikerketak ahalbideratu
dituzte ikasle askoren artean.
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First Lego League (FLL)
Proiektu zientifiko onena (FLL Euskadi, 2009-10)
Talde lan onena (FLL Espainia, 2009-10)
Denontzako diseinua (FLL Euskadi, 2010-11)
Proiektu zientifiko onena (FLL Espainia, 2010-11)
Euskadiko 2. talderik onena (FLL Euskadi, 2011-12)
Talde lan onena (FLL Espainia, 2011-12)
1. sari absolutua (FLL Italia 2011-12)
Euskadiko 3. talderik onena (FLL Euskadi, 2012-13)
Espainiako proiektu zientifikoaren aurkezpen onena (FLL Espainia, 2012-13)
Ikerketari saria (FLL Euskadi, 2013-14)
Ikerketari saria (FLL Euskadi, 2014-15)
Robotaren portaeraren saria (FLL Euskadi, 2015-16)
1. sari absolutua (FLL Euskadi, 2015-16)
2. sari absolutua (Gran Final FLL España 2015-16)
Estrategia eta berrikuntzaren 2. saria (FLL OEC 2015-16)
3. sari absolutua (FLL Euskadi, 2016-17)
2. saria diseinu mekanikoari (Gran Final FLL España, 2016-17)
1.saria Hydro Dynamics .Robotaren konportamenduaren eta sailkapen
orokorrean bigarren postua. (2017-18 FLL Euskadi)
Nazioartekoak
2010 - Istambul (Turkia) Open European Championship
2011 - Delft (Holanda) Open European Championship
2012- Riva de Garda (Italia) 1. sari absolutua (FLL)

2011 - Zientzia ikerketa saria
2012 - Zientzia eta teknologia saria
FECYTek antolatutako Madrilgo Finde Científico-an
2015 - Lehen saria.SASKINECKT
2017 – XAULEVEL Dbmeter
2018 – SMART BARATZA

BERRIKUNTZA

2016- Tenerife (Espainia) Open European Championship
Zientzia azoka edo Teknoskopioan
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an, Hezkuntza Lege Organikoaren (LOE) ezarpena bukatzen da. Ikusi
Hezkuntza mailan egon diren legeak eta, ondorioz, ikastolan egokitu behar
izan direnak:

2009

Hezkuntza Lege Orokorra / Ley General de Educación (LOE, 1970)
• Ikastetxeetako Estatutuen Lege Organikoa /
Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980)
• Hezkuntzarako Eskubidea Arautzeko Lege Organikoa /
Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985)
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legea /
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE, 1990)
• Hezkuntzaren Kalitatearen Legea/
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002)
• Hezkuntzaren Lege Organikoa /
Ley Orgánica de la Educación (LOE, 2006)

BERRIKUNTZA

• Hezkuntza Kalitatearen Hobekuntzarako Lege Organikoa (Heziberri) /
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)
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2011 Haur Danborradaren 25. urteurrena. Web-orri berria.
Eskola Jasangarria

urtean Haur Danborradaren 25. urteurrena ospatu genuen. Ekintza hori ere
gurasoen partaidetza eta lankidetzaren bitartez gauzatzen da. Bide batez,
eskerrak eman nahi dizkiegu urte hauetan guztietan egin duten lanagatik.
Beraiei esker, Axular Lizeoko ikasleek
patroiaren egunean txukun eta dotore
desfilatzen dute Donostiako kaleetan zehar.
Anekdota bat aipatu nahiko genuke: Axular
Lizeoko haur danborradaren lehen kaboa
neska bat izan zen eta garai hartako lehena
izan zen. Ospakizunaren bukaeran nagusien
eta haurren danborrada elkarrekin jo zuten.

BERRIKUNTZA

2011.
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omunikazio maila hobetzeko
asmoz, urte horretan Web orria
berriztatu zen; berehala, barneko
komunikaziorako eta lanerako tresna
bilakatu zen. Kanpora begira isla handia
du eta ikastolako irudi berritzailea
zabaltzen du. Aldi berean komunikazio
esparrua zabaltzen da eta gizartean
izandako eraginak bertan ikusiko ditugu.

K

BERRIKUNTZA

Eskola Agenda 21en inguruan urteetan lan
egin ondoren, 2011n, Eskola Jasangarria
ziurtagiria lortu zen. Ingurumenaren
heziketan eginiko lanaren ondorioa zen
eta kanpo aitortza garrantzitsua gure
hezkuntza proiekturako. Aitormen hau
aldiro berritzen joan izan gara.
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2012 3. Hausnarketa Estrategikoa. Beheko komunak berriztatzea
urtean 3. Hausnarketa
estrategikoa egin zen;
hurrengo lau urteetarako lanildo nagusiak ezarri ziren. Ikastolako eraikina egin zenetik,
jolastokiko komunekin ez ziren berritu, hau da, 34 urte.
Beraz, urte horretan beheko komunak eta kirolarduradunen gela historikoak erabat berritu ziren.

2012.

BERRIKUNTZA

Urte horretan ere, kudeaketa akademikorako programa
informatiko berri bat hartu genuen: Inika. Administrazio
eta pedagogia arloak kudeatzeko trena izango da.
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2013 Heziketa Proiektuaren berridazketa. Konpetentziak. EKI
an Heziketa Proiektuaren berridazketari ekin genion. Orduan hasi ginen
berritzaileak ziren Konpetentziak txertatzen. Pedagogia-garapenean, Ikastolen
Elkartearen eskutik eta lankidetzan, konpetentzien lanketa gurea egin genuen
gogoz eta ilusioz. Euskal Curriculuma aztertuz eta Europar Batasunetik zetozen iradokizunei so eginez,
konpetentziak garatzen eta zabaltzen saiatu ginen.

2013

Arestian aipatutako horren isla, proiektu eitea hartuko duen EKI proiektuan (Euskara + Konpetentziak +
Integrazioaren pedagogia) sartu ginen, hasiera batean DBHn, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.
Hurrengo urteetan Lehen Hezkuntzara eta
Batxilergora hedatzeko aurreikuspena
genuen.

BERRIKUNTZA

Garai hartan, gure kalitate ereduaren
karpeten sistema, EKKSn (Erabateko
Kalitatea Kudeatzeko Sistema) aldaketak
eta egokitzapenak egin genituen modu
eraginkor batean. Prozesu-mapa berria
ezarri zen.
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2014 Berrikuntzak: Garapen Gela, Sargoi Sare Soziala,
LOMCE/Heziberri, Lan kooperatiboa

urtea eta hurrengoa, berrikuntzen gauzatze eta hedapenen urteak izan ziren,
aurretik ereindakoa biltzen hasi ginen.

2014.

Dravet fundazioarekin izandako lankidetzaren ondorioa emankorra Garapen gela izan zen. Gela fisikoa
eraiki zen, baina edukiz beterikoa ere bai. Berrikuntza-laborategi moduan sortu zen eta gaur egun ere
horrela erabiltzen da. Teknologi berriekin hornitu zen, atal teknikoan eta pedagogikoan ere bai. Aurretik
genituen hainbat ideiarekin esperimentatzen hasi ginen eta poliki-poliki ikastola osoan txertatu ziren.

BERRIKUNTZA

Ondorio garrantzitsua atera genuen: teknologiak pedagogiari laguntzeko izugarrizko balio zuen eta
hezkuntzak aldaketaren beharra zuen. Metodologia berrietara joan behar zen, teknologia lagun izanik.
Horrek guztiak aldaketa
hauek ekarriko zituen:
azpiegitura, tresneria,
formakuntza,
esperimentatzeko guneak,
espazio eta denboraren
berrantolaketa...
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rte berean eta arestian aipaturiko ildo beretik, Sargoi plataforma martxan jarri zen. Aitor Uriondo
eta bere gelako neska-mutilen ekimenez, baloreekin lotzen den sare soziala sortu zen eta gizarte
osoari parte hartzeko aukera eskaini zitzaion. Urkullu Lehendakariak berea egin zuen proiektu
horren zabalpena eta hedatzera animatu gintuen.

U

Hezkuntza Kalitatearen Hobekuntzarako Lege Organikoa (Heziberri) indarrean jarri zen. Aspalditik
landutako Euskal Curriculumaren eta Konpetentzien ildotik lege berria txertatu behar izan genuen. Euskal
Herriko hezkuntzaren historian, lehenengo aldiz, Curriculumaren edukiak bertan sortu ziren hezkuntzako
sektore publiko eta pribatua lankidetzan. Lan anitz egin ziren garai hartan: dokumentuak irakurri, inkestak
bete eta igorri…

BERRIKUNTZA

2014an ere, ikasketa kooperatiboa lantzen hasi ginen. Ikasgela berean ikasle desberdinekin batera lan
egiteko modu bakarra talde kooperatiboak abian jartzea zen. Modu sistematikoan txertatu zen eguneroko
eginkizunetan; ikasleen motibaziorako oso baliogarria suertatu zen. Erabat txertatzen zen konpetentzien
lanketarekin eta, benetan, zentzua eman zitzaion egiten ziren hainbat lani.
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2015 Chromebookak, 1&1, wifi berria. Zerbitzarien birtualizazioa
urtean, ordenagailu mota berezi batekin hasi ginen lanean. Chromebookak ziren
1&1 sisteman eta LHko 3. zikloan eta DBH 1. zikloan inplementatu ziren. Ordura
arte, Eskola 2.0 ordenagailuak erabiltzen ziren lanerako, baina handik aurrera
ikasle bakoitzak bere tresna izango zuen. Ikasteko material gisa erabiliko zuenez, horren ardura berea
izango zen, koadernoekin edo liburuekin egiten den bezala. Erronka handia suposatu zuen guztiontzat,
baina ongi gainditu genuen.

BERRIKUNTZA

2015

143

Wifi sarea ere indartu behar izan zen, derrigorrezkoa zen metodologia aldaketarako eta tresneri
informatikoa bermez erabil ahal izateko. Ordutik aurrera ikastolan wifi-sistema eraginkorra eta segurua
dugu. Zerbitzarien Birtualizazioa ere indarrean jarri zen. Inoiz erabili gabeko sistema zen eta berarekin lan
egiteak ikasketa-prozesu bat eskatzen zuen eta hala egin zen.
2011n lortutako Eskola Jasangarriaren aitortza 2015. urtean berretsi genuen, Xabier Insaustiren
gidaritzapean. Guztion lanaren ondorioa izan zen, heziketa-arloko ardatz garrantzitsua bilakatu zena.
Askotan esaten da heltzea ez dela zailena
izaten, mantentzea dela zailagoa; bada, gure
jokaera mantentzearen aldekoa da.

BERRIKUNTZA

Urte horretan Batxilergoa bukatu zuten
ikasleen 25. promozioa atera zen ikastolatik.
Harrotasunez ospatu genuen urteurren hori
Orona Fundazioaren egoitzan. Zer urruti
ikusten da 1987. urtea!
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2016 Zuzendari aldaketa. KIVA proiektua. Jangela berriztatzea
urtean ikastolako Zuzendari aldaketa gertatu zen. 1985etik aurrera Zuzendari
Orokor lanetan ibilitako eta beste hiru urte Zuzendari Pedagogikoa izandako
Jesus Etxanizek zuzendaritza utzi zuen eta testigua Aitor Uriondok hartu zuen.
Erakunde guztietan eta gure ikastolan ere bai horrelako aldaketak oso garrantzitsuak izaten dira: guztion
nahia izaten da aldaketa ondo ateratzea. Horretarako, aldez aurretik pertsonak prestatzen hasiak ginen,
ilusioa eta gogoa ziren gure indargune nagusiak. Oso ikastola sendoa eta arrakastatsua geneukan eta
denboran maila horretan mantentzea zen helburua, edo zergatik ez, hobetzea. Esan daiteke oraingoan ere
asmatu dugula.

2016.

Jesus Etxanizekin batera bi andereño historikok utzi zuten Zuzendaritza taldea: Mirari Olaizola eta Mª Jose
Alonso. Beraiei eta ikastola osoko partaideei esker, Axular Lizeoaren altxorra daukagu. Ondorengoei utziko
diegun eredua honetan datza: urteetan zehar egindako talde-lana; bezeroan, kalitatean eta berrikuntzan
sinestea; eta, azkenik, Ikastolako proiektua maitatzea.

BERRIKUNTZA

Puntu horretara helduta, derrigorrezkoa da aipamen
berezi bat Jose Ramon Ituraini egitea. 1991etik egon da
Zuzendaritza taldean, HH eta LHko Ikasketa Buru eta
LHko Koordinatzaile. Gainera, beste gauza askoren
artean, Eskolaz Kanpoko ekintzen ardura eraman du
betidanik. Ikastolako proiektu nagusietan onena eman
du beti.
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izartean eta eskolan ematen diren jazarpenak ekiditeko KIVA proiektua abian jarri zen 2016an.
Beste ikastola batzuekin batera eta Finlandiako Unibertsitate bateko lankideekin elkarlanean
ikastolan horren hedapena egiten dugu.

BERRIKUNTZA

G
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Bi eta hiru urteko gelak berriztatu ziren urte horretan, baita jangela eta gimnasio txikia ere. Bi urteko bi
geletatik bat handiagoa atera genuen. Hain maitea izan dugun jangelari ere berriztatzeko momentua heldu
zitzaion. Leku berean egon arren eta tamaina bera izan arren, ikasle-ohi askori zaila gertatuko litzaieke
garai bateko jangela ezagutzea. Gimnasio txikiaren inguruan ere gauza bera esan daiteke, orube berean
dago, baina gure ikasle txikien beharretara egokituagoa.

BERRIKUNTZA

Sciencie&Technology bigarren hezkuntzarako prozesua diseinatu zen.
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2017 Axularkide. 4. Hausnarketa Estrategikoa
an Axularkideren lehen Topaketa ospatu zen Orona Ideon. Axular Lizeoarekin
identifikazio maila handia duten ikasle-ohi, langile eta gurasoentzat bilgune polit
bat eraikitzen hasi ginen. Ikastolaren muina PERTSONAK izanda, horrelako eta
bestelako elkargune informalak izatea ezinbestekoa da gure arteko harremanak mantendu eta sendotzeko.

2017

BERRIKUNTZA

2016an egindako Hausnarketa Estrategiko sakona egin ondoren, hurrengo lau urteetako helburu
estrategikoak finkatu eta hedatzen hasi ginen. Horien artean, Axular Lizeoko etorkizuna bideratuko dituzten
hainbat erabaki eta berrikuntza pedagogiko zabalduko dira.
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2018 2.solairuko berriztatzea. Heldutasun Teknologikoa.
CANSAT proiektua. Baratza

rte honetan, ikastolaren etorkizuna babesteko
helburuarekin, Artezkaritza Kontseilu eta
zuzendaritzak bideratuta, berrikuntza
pedagogikoari erantzungo dion eraldaketa arkitektoniko
Plan Estrategikoa aurkezten da. Plangintza horri jarraituz, bigarren solairutik hastea erabakitzen da
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko beharrei erantzun nahian. Ikastolarekin lotura zuzena
duten jakintza-alor anitzeko pertsonak osatutako taldeak lanean hilabete asko igaro ondoren, udara
horretan obra gauzatzen da aro berri bati sarrera emanez. Espazio tradizional eta itxi batzuetatik, elkarlana, kooperazioa eta metodologia aktiboak bultzatzera laguntzen duen “ekosistema” berri bat sortzeko
asmoarekin egiten da. Azken finean, gure ikastolaren ibilbide guztian egin den bezala, garaian garaiko gure
pertsonen beharrei erantzuteko eramaten da aurrera inbertsio garrantzitsu hau.

U

Axular Lizeoaren Xedeak esaten duen bezala, pertsona konpetenteak lortzeko bidean, ikasleen
konpetentzien garapena bultzatuko dituzten espazioak aurkeztuko dituen eredu berri batera igarotzen da
ikastola.
Urte horretan, profesional, ikasle eta familien lanari esker,
bestelako lorpen garrantzitsuak ere ematen dira ikastolan:

BERRIKUNTZA

Axular Lizeoak Eusko Jaurlaritzak ematen duen TEKNOLOGIAHELDUTASUN ziurtagiria lortzen du maila Aurreratuan.
Errekonozimendu horrek, urte askotan, IKT inguruan egindako
apustua eta lorpen guztiak goraipatu eta balorean jartzen ditu.
Honekin batera, behar berriei erantzungo dien aplikazio
ezberdinak diseinatu eta ikastolako web orria berritzen dugu.
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BERRIKUNTZA
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BERRIKUNTZA

Oraingoan ere, Zientzia eta Teknologia inguruan Euskal Herria eta Estatu mailan goraipatuak eta
errekonozituak gara ESA-k (Europako Espazio Agentzia) bultzatutako Cansat (mikro sateliteen eraikuntza)
lehiaketan. Gure lehendakaria den Mikel Egurenek zuzendu eta entrenatuta, Bigarren Hezkuntzako ikaslez
osatutako ”Cansat Axular taldea” Euskal Herriko eta Espainiako txapeldunak geratzen dira. Ibilbide hau
borobiltzeko, Azoreak Uharteetan ospatzen den Europako finalean eta Espainia ordezkatuz, hirugarren
saria lortzen dute, Irlanda eta Portugalen atzetik. Ikastola eta Euskal Herrirako izugarrizko balentzia egiten
dute.

BERRIKUNTZA

Ikasturte honetan, beste garai batzuetan izandako baratza berreskuratzen dugu ikuspegi pedagogiko
batetik. EA21ko helburuei eta ikastolak ingurugiroarekiko duen kontzientziari erantzunez irakasle batzuen
eskutik espazio osasuntsu eta aberats hau berriro ere martxan jartzen da.

152

2019 50. urteurrena. Egitarau aurreikuspena
ABENDUAN (2018)
• Prentsaurrekoa, liburuaren aurkezpena.
URTARRILA (danborradaren hilabetea)
• Danborrada ekintza berezia (Helduak eta haurrak batera, batera)
• Danborrada ofiziala
OTSAILA (ZIENTZIAREN HILABETEA)
• Matematika olinpiada:
• Eureka tailerrak
MARTXOA (EUSKARAREN HILABETEA) (I)
• EKITALDI NAGUSIA VICTORIA EUGENIAN
• Korrika
• Ipuin kontalaria.
• LANGILE OSPAKIZUNA
APIRILA (EUSKARAREN HILABETEA) (II)
• Ekitaldi Nagusia Ikastolan (Udaberriko festa)
MAIATZA (KULTURA HILABETEA)
• Antzerkia
• Argazkilaritza Lehiaketa Digitala
• Laburmetraien lehiaketa.
• Claudio Artesano hitzaldia + argazki erakusketa (digitala)
EKAINA (AXULAR HILABETEA)
• Eskolaz kanpoko ekintzen erakusketa
• Urdazubira bidaia
• AXULAR IDAZLEARI BURUZKO LAN SAIOAK
• Kirola Ikasleekin (olinpiada)
IRAILA (KIROLA ETA GASTRONOMIAREN HILABETEA)
• Axular Lizeoko Crossa
• Marmitako lehiaketa
• Autorik gabeko eguna
• Mendi-irteera: Hernio, Adarra, Ulia…)
• Orientazio-erronkak eta akanpada

•Miramon eta inguruak ezagutze
AZAROA (PEDAGOGIA HILABETEA)
•Hitzaldiak
•Pedagogikoak
•Idazle euskaldunenak
•Ikastolarekin amets egin: etorkizunari begira lan saioak
ABENDUA (AGURRAREN HILABETEA)

BERRIKUNTZA

URRIA (BIODIBERTSITATEAREN HILABETEA)

•Agur ekitaldia
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V. partea

ETORKIZUNA
ETA
TESTIGANTZAK

Etorkizuna
uztion artean egiteko dagoena delarik, hona hemen iritzi
batzuk etorkizunari buruzkoak

G

Nolakoa ikusten duzu
ikastolaren etorkizuna
epe motz eta ertainera
¿Cómo ves el futuro de la
ikastola a corto y medio plazo?

?

“Ikastolarentzat etorkizun zirraragarria ikusten dut. Erronka handiak ditu aurrean
eta ondorioz aukerak ere tamainakoak dira. Beti izan den bezala, aurrerantzean
ere ikastola osatzen dugun eta osatuko duten pertsonek izango dute etorkizun
horren giltza.
Epe motzean, datorren hamarkadan, jadanik abian den aldaketa pedagogiko
sakonari aurre egin beharko zaio. Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza gero
eta era eraginkorragoan ematea, erronka eta aukera bikainak ditugu. Horretan
asmatzeko nahitanahiezkoa izango dugu irakasleriaren berriztapenean
asmatzea. Hainbeste urtetan, hain lan apagarria egin duten gure irakasle askok,
merezitako erretiroa jasoko dute urte gutxitan. Orain bilduko zaizkigun irakasle
gazteek, orain arte aritu direnen grina, tresna berriz hornitu beharko dute.
Epe luzera berriz, gurasoen eta gizartearengan jartzen dut begirada. Ikastola
sortu zenetik hona, asko aldatu da guraso eta familiek ikastolan parte hartzeko
duten era eta intentsitatea. Geroz eta bakartiagoak bilakatu gara, eta hezkuntzak
“azpikontratatutako” zerbitzu baten antza har lezake. Ikastola baten eta beste
edozein erakunderen arteko aldea hori da ordea, Ikastola familiena da, eta
familiek ikastolan parte hartzen duten heinean mantendu ahal izango du bere
izaera eta onura”.
Mikel
Presidentea
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“Ilusio handiz bizi dut momentu hau. Historiak esango du, baina
irakaskuntzan azkenengo 75 urtetan eman den eraldaketa handienean
murgilduta gaudela esango nuke. Horrek, gure ikastola osatzen dugunoi
hurrengo urteak pasioan, egonkortasunean eta gure ikasleen beharrei
erantzungo duen proiektu pedagogiko erakargarri batean etorkizuna
eraikitzeko aukera ematen digu. Epe motz eta ertainean, gure familiek
guregan jarritako konfiantza horri profesionaltasunez eta bihotzez
erantzungo diogu. Gure aurrekoek egin zuten horri jarraituko diogu
Axular Lizeoak beti izan dituen baloreak zaindu eta gure ikasleen ilusioak
egunerokoan elikatuz”.
Aitor
Zuzendaria
“Etorkizuna ez dago idatzia, baina ezin dugu eraikin ezerezetik. Etorkizuna
neurri handi baten orain egiten dugunaren edo egiten ez dugunaren
baitan dago. Izango garena edo egingo duguna gaur egun garen edo
egiten ari garenaren baitan egongo da. Hori dela eta, orain ondo egiten
duguna hartu eta berritu behar duguna aztertuz, etorkizun desberdin eta
hobea eraikiko dugu. Etengabe aldatzen, berritzen, moldatzen, asmatzen,
sortzen… mundu berri honi egokitzen ari den dinamika ireki bat izan
behar gara. Gure Axularren ikasleek ikasteko bizi behar dute eta ez
bizitzeko ikasi. Ikasleei beren gaitasunak garatzen utziko diona, bere
eguneroko ekintzetan konpetente bihurtuko dituena, beraien beharrei
erantzungo diona; eta bide batez, helduaroan bizitzaren erronkak
gainditzen lagunduko dion ikastola bat izan behar gara, baina..., beti ere,
gure ikasleek mundura begira dauden bitartean, euskara eta Euskal
kultura sentitu eta biziarazten lagunduko diena”.
Mattin
Irakaslea
“Ikastola honen indarguneetako bat berritzailea izatea izan da beti.
Aurreko zuzendariarekin, Jesus Etxanizekin, horrela zen eta Aitor
Uriondorekin, zuzendari berriarekin ere horrela izango dela dirudi. Egia da
langile bezala batzuetan exigentzia maila oso altua dela baina beste alde
batetik ohore handia da niretzat Axular Lizeoko langilea izatea hainbeste
urtetan.
Bestalde, ikastolak hizkuntzekiko egin duen apustua eta inbertsioa ere
azpimarratzekoa da eta nire arloari begira eskertzekoa.
Hau dela eta, zorionez ez zaigu ikaslerik falta izan orain arte eta ez du
ematen hemendik aurrera ere faltatuko zaigunik”.
Inma
Irakaslea
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"Hainbeste urteren ondoren, oraindik ere erronka berriei ilusioz eta
gogoz, elkarlanean erantzuteko prest ikusten dut, edo hala nahiko nuke
behintzat”.
Larraitz
Irakaslea
“Axular Lizeoak 50 urte bete arren, odol gaztea dauka oraindik eta nire
ustez ondorengo ikasturteetan aldaketa ugari izango ditu.
Alde batetik, irakasle berri asko sartuko dira datozen urteetan eta honek
dudarik gabe eraberritze bat ekarriko du ikastolara: ideia berriak, ohitura
berriak,…
Bestalde, aldaketa metodologiko eta arkitektonikoek ere asko aldatuko
dute ikastola eta ikasle/irakasleen egiteko eta funtzioak.
Aldaketa eta erronka guzti horiek bizi berritze bat suposatuko dute
ikastolako hezkuntza komunitate osoarentzat.
Berrikuntza guzti horiek ,halere , ez gaituzte ez itsutu eta ez gure
helburu garrantzitsuenetako batetik desbideratu behar. Bere jaiotzatik,
Axular Lizeoak, Euskal Herrian 60. hamarkadan sortu ziren beste
ikastola guztiekin batera, xede nagusi bat izan zuen : euskara eta
euskaraz irakatsi eta heztea. Eta horrek izan behar du oraindik ,datozen
50 urtetan Axular Lizeoa gidatu behar duen iparrorratza.
Gure erronka nagusia beraz, gaur egun dugun ingurune erdalduna
kontutan izanik, euskara eta euskaraz irakatsi eta heztea izan behar du
oraindik ere, eta ezagutzatik pauso bat haratago emanik , EUSKARAREN
ERABILPENEAN jarri beharra dauka bere indar eta ahalegin osoa!”
Jaione
Irakaslea
"Axular, pertsona kooperatibo, konpetente eta zoriontsuak garatzen
laguntzen duen ikastola izango da, beraien inguru eta mundu hobea
lortzeko arriskatuko duten pertsonak.
Euskalduntasunetik, bikaintasunetik, maitasunetik eta koherentziatik bizi
beharrei erantzuten dieten pertsonak.
Etorkizun hau, Axular osatzen dugun guztion, (irakasle, langile, familion)
adimen, baliabide, konpromiso, giza ahalmen eta elkarrenganako
konfiantzan oinarrituz sustatuko da."
Eluska
Gurasoa
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“El futuro de la ikastola no puede ser otro que muy esperanzador e
ilusionante, y diré porqué.
El momento en que vivimos tiene una característica muy marcada,
y no es otra que la rapidez en los cambios, tanto educativos como
culturales, tecnológicos, formas de entender la vida y las
relaciones, la comunicación, etc.. Creo firmemente que la
comunidad de Axular, alumnos, padres y trabajadores, está muy
bien situada ante esta nueva realidad.
El futuro de Axular Lizeoa será el que las nuevas generaciones
vayan conformando ante los nuevos retos de la humanidad, y
nuestra labor sería animarles a crear su propio futuro y que
mantengan muy presente en este camino, los nobles valores
universales que han sido motor de las sociedades más avanzadas”.
Iñaki
Gurasoa
“A corto y medio plazo yo veo una Ikastola que forme al alumnado
sobre todo como personas. Una cosa es la enseñanza reglada que
es muy importante pero que no nos va a distinguir demasiado de
otros centros.
Axular debe, en mi opinión,destacar por dar una educación y
formación al alumnado como personas. Hay que inculcar desde
que son muy pequeños valores como igualdad, honestidad,
sensibilidad con los demás, trabajo en equipo, ayuda, etc. Es
durante los años de su infancia y posterior desarrollo cuando se
están formando como personas , cuando absorben todo lo que se
les enseña . Ellos serán las personas del futuro. La única forma de
erradicar la corrupción, el machismo, la violencia, etc es con
educación. Desde el momento en que alguien asume como propio
un valor y lo interioriza, lo cumplirá”.
Imanol
Gurasoa
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“Como resultado de distintos pensamientos, resalto las IDEAS FUERZA, sobre
lo que me parece y deseo que sea el FUTURO DE LA IKASTOLA:
Preparación y cambios en el entorno pedagógico derivados de la tecnología
e impulso de los proyectos y conocimiento de la ciencia y tecnología desde
la ikastola (lego, satélites, y más…!)
La ikastola como centro de educación, como espacio para el apoyo a las
familias y a los padres en su labor.
Educar en valores, hacerlos conscientes y compartirlos a nivel de la ikastola
y las familias.
Plantearnos retos y ser ambiciosos en el desarrollo de la ikastola. Conexión
internacional mayor.
Una política de contratación y motivación en el sentido que hiciera que los
mejores profesores quisieran estar en Axular Lizeoa”.
Maider
Gurasoa
“Aldaketa eta hobekuntza askorekin”.
Peru
Ikaslea
“Espero dut 50. urteurren honekin Axular Lizeoaren loraldia hastea eta
ikastola osatzen duten ikasle, irakasle, guraso eta bestelakoek giro
harmoniatsuan bizitzeko aukera izatea. Euskal Herriko instituzio eredugarri
gisa, gure altxorra den hizkuntza eta kultura gordetzeko beharra mantenduz,
etorkizun urrunean ere zeresanik esango dugu. Horixe da gure ikastolaren
esentzia, gure arbasoek utzitakoa eta aurrera egiten jarraitzen lagunduko
diguna”.
Izei
Ikaslea
“Nire ustez, ikastola urte batzuetara hainbat aldaketa edo aurrerakuntza
izango ditu, alde batetik, irakasteko modua erabat aldatuko da, hau da,
belaunaldi berria sartuko da irakasle bezala eta horrek eragina izango du
klaseak emateko moduan eta zer ematean.Baita ere maila handiago eskatuko
digute eta teknologiarekin arituko gara lanean .
Ikastolako eraikuntza ere aldatuko dela pentsatzen dut, adibidez (gelak,
barrankoa, baratza egiten hasi dira…)”
Amaia
Ikaslea
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“Geroz eta etorkizun hobearekin ikusten dut. Urteak aurrera egin
ahala beti hobekuntza berriak egiteko asmoz eta ikastola bezala
batez ere, beti eredu onak irakasten”.
Maialen
Ikaslea
“Argi daukat ikastolak hobekuntza handiak izango dituela
etorkizunean, urtero berrikuntzak egoten dira eta”.
Iraia
Ikaslea
“Ba gela hobeak ,patio hobeagoak, zerbitzu hobeagoak eta
irakasle hobeekin ajajjaja eta Euskal Herriko mailan onenekoa”.
Unai
Ikaslea
“Orokorrean, etorkizun oso on bat ikusten dut. Axularrek proiektu
interesgarri askotan parte hartzen duenez, aurrera begira ikasleek
formakuntza hobea izateaz gain, giza baloreak transmititzen
jarraituko duelako”.
Nagore
Ikaslea
“Ikastola hau gero eta handiago izango da gero eta jende gehiago
nahi du ikastola honetara etorri, ikastola honetan oso erlazio
onak daude jeneralean. Jendea geroz eta gehiago etorri nahi
duenez ikastola handiagoa egingo dute, agian beste erainkin bat.
Espero dut beti ni ezagutu nuen ikastola izatea”.
Diego
Ikaslea
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Testigantzak

Nolakoa ikusten duzu
gaur egungo Axular lizeoa
eta zure garaikoa?
Zer oroitzapen
ekartzen dizu burura

?

“Proiektu indartsu eta mardul bezala. Bezero eta Gizartearen eskakizunei
ongi erantzuten diona, lankidetza sustatu eta berrikuntzetan aritzen dena,
horrela ikusten dut.
Oroitzapenei dagokionez asko eta oso sakonak eta emozioekin
lotuak.Ikastolarekin eta pertsonekin zerikusiak dituenak. Poza eta ilusio
izugarria, 1985ean OHO/EGBko lehen promozioa eta 1991ean
Batxilergoko lehen promozioa atera zirenean, 25. Urteurrena ospatu
genuenean, kirol zelai berriak lortu genituenean, lehen Danborrada atera
zenean; Kezka, B eta D ereduak sartu genituenean, 1993ko
publiko/pribatuko auzian; Harrotasuna ,Eleanitz proiektua burutu zenean,
EFQM ereduaren barnean Zilar eta Urrezko Q-a jaso genuenean eta beste
hainbat.
Pertsonekin lotutakoen artean aipatuko nituzke , gurasoek emandako
konfiantza proiektu guztietan, langileak eskainitako laguntza eta indarra
urteetan, ikasleekin izandako harremana klase eta beraiekin egindako
hainbat ekintzetan, bai tutore, irakasle eta zuzendari izan nintzanean.
Aipatutako guztiak, nire bizitzan toki handia/zentrala izan dute eta oso
eskertua sentitu naiz Axular lizeoak eskaini didan aukerengatik,
lehendabizikotik, 1981ko irailaren 1ean hasita, gaur arte.”
Jesus
Zuzendari ohia
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“Gure ikastolan ez dute ikasleek bakarrik ikasten; irakasleak,
zuzendaritza-taldea eta gurasoak etengabe gabiltza ikasten,
mugimenduan, umeen etorkizun oparo eta zabal baten bila. Erronka
guztietan bezala, bidea ez da beti erraza, baina Axular aurrera begira
doan famili ederra da.
Nik neuk aspaldian bertan ikasi nuen.
Nire oroimenean gordeta ditut askatasunez eta mugarik gabe, oso maiz
ikastola inguruan egiteko genituen txangoak: Miramon, Aieteko parkea,
beti naturarekin bat sentituz. Azken finean, askatasunean ikasten
genuen.”
Oihana
Ikasle ohia, guraso
Nire garaian Axular Lizeoa ikastola txiki, familiar, auzokoa eta gertukoa
zen eta gaur egun, hori dena galdu gabe, puntako ikastola, berritzailea
eta kalitate handikoa ikusten dut.
Nire haurtzaro eta gazte garaiko oroitzapen askotan Axular azaltzen da.
Oroitzapenak asko dira, maisuak, dindona, lagunak, jolastokia, azterketak,
txangoak, etxeko-lanak, maketak, herbarioa… gaur egun irribarre batekin
gogoratzen ditudanak. Nere heziketan Axular oso garrantzitsua izan zen,
baina heziketan bakarrik ez, bertan egindako lagun asko, gaur egun
gertuko lagunak izaten jarraitzen dute. Beraz, orokorrean oroitzapen oso
onak ditut eta esan beharrean nago, neri Axularrek gauza asko,
garrantzitsuak eta onak eman dizkidala!!
Ainhoa
Ikasle-ohia
Axular Lizeoa Ikastola asko da niretzat.
Haurtzaroko jokoak, barreak eta lagunak. Nerabezaroko abenturak,
ikaskuntzak eta amodioak. Bertan hazi eta hezi egin nintzen. Bertan ikasi
egin nuen eta heldu egin nintzen. Baina ikaskuntzaz haratago, Axularren
“pertsona” bilakatu nintzen.
Hori guztiagatik, egun, Ama bezala bueltatu naiz ikastolara. Axular, nire
seme alabek bere hezkuntzan eta ikaskuntzan ematen joango diren
urratsen gidari eta bidailagun ezinobea iruditzen zaidalako.
Euren ikasketak burutu eta batez ere, bizitzarako prest egongo diren
pertsona zintzo eta zoriontsuak bilakatuko diren lekua dela uste
dudalako.
Niretzat Axular “asko” izan bazen, eurentzat oraindik “gehiago” izatea
espero dut.
Andrea
Ikasle ohia, gurasoa
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“Axularri buruz oroitzapen asko datorkit burura (gehienak onak
eta txarren bat ere) baina sentimendu bat nabarmendu nahiko
nuke, Lizeoaren ezaugarrietako batekin zerikusia dauka:
gertutasuna eta familia handi bat izatearen sentimendua sortzea
ikasle eta gurasoengan.
Ikaslea izandako garaian nire etxean sentitzen nintzen eta orain
ere gurasoa naizela sentimendu bera daukat. Ikastola garaiko
lagunak orain ere lagun minak ditut (gehienak Axularreko
gurasoak gara orain), balio eta interes berdinetan oinarritutako
adiskidetasuna sortu dugu, hein handi batean ikastola garaian
jasotako balioekin du zerikusia: talde lana, gizartearekin
inplikazioa, errespetua, demokrazia, eleaniztasuna etab.
Gaur eguneko Axular Lizeoak ondo errotuta dauzkan balioak
dira, baina gauden testuinguru berrira ekarri eta eguneratu egin
ditu. Bi alaba txiki ditut, 4 eta 2 urte daukate, eta hasieratik
antzeman dugu balio hauen lanketa. Gaur eguneko gizartean
ezinbestekoak ditugun trebeziak txikitatik lantzen dituzte jolas
eta ekimen didaktiko guztietan: enpatia, adimen emozionalaren
garapena, teknologiaren erabilera zentzuduna, etab.
Egia da jolasak, ekimenak, jostailuak, tresna didaktikoak aldatu
direla, testuinguru berrira egokitu dira baina oinarrizko gauzak
ez dira galdu, familia handi bat izaten jarraitzen dugu. Espero
dezagun, gutxienez, beste 50 urterako izatea.”
Aitor
Ikasle ohia, gurasoa
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“Ni ikasle eran Axularren pasatako urte gutxi horiek, nire bizitza markatu
dute, alde batetik nire gaur egungo lagunak han aurkitu nituelako, eta
bestalde nire seme-alabak bertan ikasten ari direlako.
Ez da momentu erraza guraso batzuentzat bere seme- alabak zein
ikastolara eramango dituen erabakitzea, beraien garapenerako urte
garrantzitsuak diren horietan zer nolako eragina daukan jakinda. Axularrek
konfiantza eskaintzen dit. Momentu oro, mugimenduan dagoen ikastola
baten irudipena daukat. Ez da erraza ikasturtez ikasturte, gelako ordutegitik
kanpo, mugimendu hori garatzeko indarra lortzea. Nire ustetan,
zuzendaritza eta langileak oso inplikatuak egon direlako eta daudelako da.
Ea etorkizunean hori mantendu daitekeen… Ekin lanari eta zorte on
hurrengo beste 50 urtetan.”
Ainhoa
Ikasle ohia, gurasoa
“Ikastola, alde batetik, aldatuta somatzen dut. Gaur egungo beharrei
egokitu egin da; bai leku edo espazio fisiko aldetik (frontoi berria eta
aretoarekin) eta baita baliabide teknologiko aldetik ere (tabletekin,
ordenagailuekin, etabarrekin). Baina bestalde, beste zenbait arlotan
aldaketa handirik ez da izan. Gure garaiko irakasle askok ikastolan
jarraitzen dute eta asko pozten nau. Era berean, oso gustoko dut gaur
egun guraso diren ikasle ohi askorekin topatzea. Gure ikastola ildo beretik
jarraitzea espero dut eta gu horren partaide izatea.”
Laura
Ikasle ohia, gurasoa
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"Nire ikuspuntutik, ikastolak aurrean zenbait erronka garrantzitsu
dauzka.
Ingurune, gizarte eta bizimodu berri batera egokitzea, non geroz
eta gehiago, familiei dagokien erantzukizun asko Ikastolaren
esku uzten ditugu.
Geroz eta lehiakorragoa den ingurune bat kudeatzea, non
garapen pertsonalerako denbora murritzagoa da.
Nire ustetan ikastola, familiekin batera, ahalegin handia egiten ari
da iraultza digitalaz eta iragazi gabeko informazioaren kontsumo
masiboaz kaltetutako belaunaldi bat prestatzen.
Hala izanda, ikastola, berari dagokion tamainan, espiritu kritikoa
garatzeko beharrezko diren tresnak zuzkitzen saiatzen ari da,
baita geroz eta txikiagoa eta era berean handiagoa den mundu
batean bizi ahal izateko ere.
Egunero, bizikletaz Errondoko maldan gorako bidearen igoera
gogoan daukat, eta bide hartan zegoen baserri bateko astotxo
bat, buelta eta bueltaka.
Dire Straits-en abesti bat entzunaz neska batekin lehen aldiz
dantza egitea…Nire izena, abizenik gabe, ikastolako
bozgorailuetatik, zuzendariaren bulegora hurbiltzeko eskatuz.
Baina batez ere, nik mundua pixka bat gehiago ulertzeko
laguntzan, jende askok bere denboraren zati handi bat eskaini
zuenaren sentimendua daukat.
Nire buruan interesatu ziren pertsonak ondoan izatea
gogoratzen dut. Aztertzen ikasten lagundu nindutenak, eta nire
familiarekin batera, etorkizunean moldatzeko idei bat eman
zidatenak"
Felipe
Ikasle ohia, gurasoa
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“42 urte hauetan ikastola beti egon da presente nire bizitzan hurrengo 2
fase guztiz desberdinetan:
Axularreko ikasle moduan:
3-18 urte tartea Axularren pasa ditut. Urte hauek pertsona baten
formakuntzan eta nortasunaren eraketan garrantzitsuenak dira. Nere
oroitzapenak oso onak dira. Irakasleekin izandako harremana oso ona izan
da, nahiko pazientzia eduki zuten nirekin.
Ikastolak pertsona guztiontzat oso garrantzitsuena dena eman dit:
LAGUNAK, KUADRILLA. Nere kuadrilla gelako lagunek osatzen dute:
Alberto, Eñaut, David, Unai, Haritz, Iker eta Aitor. Bakoitzak bere ikasketak,
bere bidea burutu du, baina harremana mantentzen jarraitzen dugu. Oso
desberdinak izan arren, lagunak gera eta laguntasuna mantentzen badugu,
balore “berdintsuak” ditugulako da, heziketa “berdina” eduki dugulako eta
balore hauetako asko ikastolak eman dizkigulako.
Axularreko guraso moduan:
Bizitza aurrera doa eta orain 3 seme-alaben aita naiz. Beti eduki dut garbi
Axularren ikasiko zutela; orain L.H. 5, 3 eta 1ean daude.
Urte hauetan ikastolari nota jarri beharko banio, “bikain zorion” jarriko
nioke. Ikastolako langile GUZTIEN jarrera ezin hobea da, beti egongo gara
“zorretan” denekin, benetan eskertzekoa. Adibide ugari ditugu baina
horrenbeste ikusten ez diren jangelako langileak, Asier, Arantza Mokoroa
eta zu Jesus zaudete hor.
Laburtuz, galdetzen duzunean zer den niretzat Axular….esan behar dizut
ikastola bat baino gehiago dela, “estilo”/ “marka” bat da, niregan
“sentimiento de pertenecia” sortarazten dit.
Mila esker berriro.”
Eneko
Ikasle ohia, gurasoa
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EGUNGO PROTAGONISTA NAGUSIAK
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ETORKIZUNA

LH 5
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LH 6
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ETORKIZUNA
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ETORKIZUNA

DBH 3
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ETORKIZUNA

Batxilergoa 1
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2017-2018 Ikasturtea

Batxilergoa 2
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2017-2018 Ikasturtea
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Aizpurua Loyola
Asier

Albisu San Miguel
Ane

Aldasoro Arrieta
Ixabel

Alijostes Bordagaray
Mattin

Alonso Goenaga
Mª Jose

Amonarraiz Ugarteburu
Oihana

Arrondo Telleria
Bittor

Artetxe Iartza
Larraitz

Artetxe Urresti
Miren

Atanes Alvarez
Matilde

Ayarzagüena Urquidi
Irune

Azpiroz Lertxundi
Arantxa

185

186

Barrenetxea Aranguren
Idoia

Beldarrain Aranzadi
Jone

Berasategi Labayen
Inmaculada

Eguren Pastor
Jon Kepa

Eguren Zubeldia
Peru

Etxaniz Urkidi
Iñaki

Etxaniz Urkidi
Jesus

Etxeberria Etxeberria
Jose Angel

Etxeberria Martin
Maialen

Ezeiza Gutierrez
Juan

Garijo Zurutuza
Iñaki

Garin Asurabarrena
Ana

187

188

Goitia Lasa
Juan Martin

Gortazar Balerdi
Miren

Hurtado Usoz
Alvaro

Insausti Unanue
Xabier

Iturain Azpiroz
Jose Ramon

Larretxea Izagirre
Xabier

Lizeaga Larrañaga
Mª Jose

Manterola Arizmendi
Axun

Mendarte Sorondo
Jaione

Mendarte Sorondo
Xabier

Merino Perutxena
Mª Pilar

Mitxelena Del Caño
Tania

189
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Mitxelena Uribarren
Esteban

Mokoroa Arizkorreta
Arantxa

Montes Ganzarain
Ane Miren

Navarri Jaumet
Ana

Olaizola Lizarralde
Mirari

Olasagasti Intxausti
Ainara

Olazagoitia Sansiñena
Agurtzane

Olkotz Goikoetxea
Amaia

Ormaetxea Etxeberria
Patxi

Otegi Antoñanzas
Julen

Pagola Iraola
Mirari

Partearroyo Olaetxea
Maite

191
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Redondo Otamendi
Itziar

Sanchez Gonzalez De Herrero
Josetxo

Tolosa Ramos
Aintzane

Turrientes Yeregui
Jaione

Ugalde Urbistondo
Elixabete

Urbieta Fagoaga
Idoia

Uriondo Usandizaga
Aitor

Urruzmendi Zendoia
Amaia

Valverde Villar
Larraitz

Zabaleta Cerdeira
Alicia
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LEHENDAKARIAK

“Axular osatzen duten pertsona guztienganako esker ona
adierazi nahi nuke lerro hauetan. Axularrekin ia batera jaio
nintzen, bi urte nituenetik Axular Lizeoari loturik egin dut
nire bizi ibilbidea. Axularrekin erlazionaturik daude bizi izan
ditudan momentu gozo asko eta asko. Axularren egin
nintzen nire buruaren jabe, eta hemen ikasi eta ikusitakoak
lagundu izan naute nire ibilbidean.
Nire alabak jaiotakoan, berriro ere Axularrera aktiboki
itzultzeko aukera izan dut. Artezkaritza kontseilu eta beste
arlo batzuetan laguntzeko izena eman nuen, nire alde beste
batzuk egin zuten lana, nik ere ondorengoentzako egiteko
Mikel
Eguren Etxabeguren asmoz. Baina ez da horrela izan, oraingo etapa honetan
ere, emandakoa baino gehiago jaso bait dut Axularren”.
lehendakaria
(2009)
Ni Axularrekoa naiz!
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“Axular pertson anitzen proiektu bat
da, eta horretaz bere aberastasuna
eta, ere, bere zailtasuna dago. Nire
esperientziaren arabera, Axularrek
ondo jakin izan du egoera hori
kudeatzea, noski, bere
gorabeherarekin.
Axularrek bezero ezberdinak
dauzka: Ikasleak, Irakasleak,
Gurasoak, Jaurlaritza, Aldundia,
Udaletxea, Unibertsitatea.. eta
guztien interesak eta espektatibak
ezberdinak dira.
Egia esanda, ikastetxe guztiak
daukate zailtasun antzerakoak,
baina beste hainbat arlotan bezala,
guztiak ez dute erantzuten modu
berdinean. Eta Axularrek garatu
duen estrategia ona izan da bere
helburuak lortzeko.
Eta helburu horrek kalitatearekin
eta berrikuntzarekin lotuta egon
dira. Eta fruituak eman dituzte.
Gaur egun, eta bereziki
ikasleentzat, Axular Lizeoan ikastea
ondo baloratzen da, eta oinarri on
bat da bakoitzen proiektu
pertsonala eta profesionala
eraikitzeko.
Ni egon nitzen epealdian hainbat
gauza landu ziren Axularren.
Esaterako, Europako herrialde
ezberdinekin eginiko trukaketak,
Euskaliten Kalitate Urrezko Q-a
lortzea, Frontoiko harmailak eta
aldagelak eraikitzea eta
finantzazioa lortzea, First Lego
Ligako lehen urtea, ea. Orokorrean
pozik nago egin genuen gauzekin.
Eta niretzat oso atsegina izan zen,
nire lekukoa Mikel Egureni ematea,
Axularreko ikasle ohia”.

Fermin
Garmendia
lehendakari ohia
(2007/2009)

Rafael
Etxezarreta
lehendakari ohia
(2001/2007)

Berrogitamar urte badira
Gure Axular sotu zala
Txikitandikan ezagutu det
nere etxea bezala
Euskal gazteak bustitzen ditun
Jakindurizko kresala
Bihotz guztiaz sentizen dedan
eskerra jaso dezala
(Zortziko haundian)
Mikel Eguren Etxabeguren

“Zein azkar doan denbora eta zein
zaila den oroitzapenak gogora
ekartzea!
Hori egia biribila izan arren,
Jesusek Axularren nik egindako
ibilbidea idaztea eskatu didanean,
ilusioz eta atseginez gogoratu
ditut 2001etik 2007ra bizi nituen
garaiak. Horiek ziren urteak,
horiek! Seme-alabak eskolan
zebiltzan; kurtso-bukaeretan
ospakizun ederrak egiten
genituen… eta hamabost urte
gazteago ginen!
Halaber, Artezkaritzako kidea
hasieran eta gero Lehendakaria
izan nintzenez, garai haietako une
garrantzitsuak datozkit burura:
kooperatiba bilakatzea, urrezko Qa, frontoiaren estaltze-lanak,
batxilergoa bukatzen zuten
ikasleen agurra (horien artean nire
seme-alabak)... Dena den,
denborak ematen duen
ikuspuntutik harroen sentiarazten
nauena hau da: urte haietan Axular
Lizeoko proiektura nire harrikoskorra ekarri nuen, profesional
talde batekin lankidetzan, Axular
heziketa-proiektua arrakastatsua
izen zedin. Nik neuk horrela bizi
izan dut. Egindako lana semealaben hezkuntzan jaso dut
soberan, eta horrela ikusten dut
egunero. Gainera, harrotasunez
esango dut nire biloba aurten ere
hasi dela ikastolan! Galdetu
beharrik ez dago zergatik ote den!”

Jaime
Santiago Artola
lehendakari ohia
(1992/2001)

Xabier
Korta
lehendakari ohia
(1989/1992)

“Guraso eta lehendakari bezela,
privilegio bat eta ikaragarrizko
poztasuna suposatu zuen U.B.I.
jarri zen momentua bizitzea.
U.B.I.ren ezarriarekin Axular
historiaren etapa bat bukatu zen.
Nolabait, Unibertsitaterantz bide
zuzen bat iriki genuen.
Nere ustez, bide honetan jarraitu
behar dugu, ematen ari garen
ezkuntza kalitatea gehitzen, balore
etikoak kutsatzen, Unibertsitateari,
eta beraz, gizarte guztiari,
hoberena eskaintzen, gure herria
gehieneko Garapen lortu dezan”.
“Supuso para mí un privilegio y
una enorme satisfacción el haber
vivido y presidido a la vez el inicio,
la andadura y el final exitoso de la
primera promoción de C.O.U.
Con la implantación del mismo
finalizaba una etapa en la historia
de Axular. Ello supuso un paso de
gigante y la apertura del camino
directo hacia la Universidad.
Hemos de continuar esta línea de
realizar el máximo esfuerzo para
mantener y aumentar la calidad de
la enseñanza que estamos
impartiendo, de saber impregnar a
nuestros hijos/as valores éticos y
ofrecer a la Universidad, y por
ende, a toda la sociedad, lo mejor
para contribuir al máximo
desarrollo de nuestro pueblo”.

“Ikastolaren eta
hezkuntzaren alde lan
egitera etorri gara”.

Mikel
Lasa
lehendakari ohia
(1987/1989)

José Antonio
Kortajarena
lehendakari ohia
(1985/1987)

“Axular Lizeoaren 25.
Urteurrena dela eta, proiektu
hau gauzatzen eta ospakizun
eta ardura desberdinetan
parte hartun duen orori, nere
esker ona azaldu nahi diot.
En el 25 aniversario de Axular
Lizeoa quisiera expresar mi
sincero reconocimiento a
todas las personas, que en
sus diferentes
responsabilidades, han
colaborado en este noble
proyecto”.

LEHENDAKARIAK

“Hace 25 años se colocaban los
cimientos de lo que hoy es una
sólida realidad.
Y sin embargo se tardaron varios
años en colocar la primera piedra
del edificio que hoy vemos.
Aquellos primeros cimientos eran
el alma de unas personas que
seguían el cumplimiento de un
deber que asumían como propio.
Hoy 25 años más tarde nuestro
sólido edificio debe su solidez a
todos aquellos que de una u otra
manera han ido aportando sus
piedras para elevarlo hasta su
altura actual. De entre ellos esos
profesionales hechos y derechos
que han aportado su saber.
Jardineros de flores ajenas, van
forjando los espíritus de quienes
año tras año pasan por sus
cuidados. Ellos son las mejores
piedras de nuestro edificio.
Durante los últimos años he
disfrutado participando con ellos
en el mantenimiento de nuestro
proyecto.
Quiero darles desde aquí las
gracias por su dedicación y
esfuerzo. Porque ellos continuarán
formando parte de él cuando yo
considere cumplida mi parte del
deber que a él me trajo.
A todos ellos muchas gracias”.
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“Ikastolak mota guztietako
arazoei aurre eginez herriekimenari esker sortu dira.
Bertan ihardun duten
belaunaldi desberdinek egun
eraikitzen ari den Euskadi bat
finkatu beharko dute eta orobat
mundura jalgi ikasiz, pentsatuz,
jolastuz eta euskara maitatuz,
beroriek izango baitira gure
herriaren oinarririk sendoena.
Harro gaude zeregin horretan
harri-koskor xume bat
jartzeaz”.

Mikel
Renedo
lehendakari ohia
(1982/1985)

“La ikastola nacida contra
viento y marea por voluntad
popular, donde la generación
que tendrá que consolidar esta
Euskadi en formación, se abre
al mundo, estudiando,
pensando, jugando y amando
en euskera, sea la base más
sólida de nuestro pueblo.
Nos sentimos orgullosos de
haber puesto nuestro granito
de arena”.

“B Eredua sartu
genueneko
erabakia dut
gogoan”.

LEHENDAKARIAK

Xabier
Mugika
lehendakari ohia
(1980/1982)
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“Hamaika urte luze
eta zail izan ziren,
baina harro sentitzen
naiz Axular Lizeoaren
jaiotzan parte hartu
izanagatik”.

Claudio
Artesano
lehendakari ohia
(1969/1978)

Eneko
Irigarai
lehendakari ohia
(1978/1980)

“Hegoaldera bizitzera netorrela,
Axular Lizeoakin hartuemanetan
jartzen naiz alaba txikiena dela
medio.
Axular Lizeoa, sortu berria ez
bazan ere, eremu ta etxe berri
batekin suertatu nintzen.
Orduko oroitzapenak ezin ahantzi
ditut. Eskola berri hartan denetarik
behar zeneta denak lotu ginen
lanerat, Guraso, ikasle eta irakasle.
Saiatu ginen lizeo sendo bat
eraikitzen, ez bakarrik gorputzez,
bainan muninaz, hala nola
barneko estutoak..., irakasleen
kontratazioa, irakaskuntzaren
kalitatea, a eta a.
Alkarrekiko elkartasuna egun luz
eta aberats haietan, dut buruan
lehen lehenik.
Neretzako izugarri pozgarria izan
zen denbora hura eta gogoan
atxikiko dut betiko”.
“Mi llegada a Hegoalde coincide
con un momento importante en
la vida del Liceo Axular. Se
consolida la labor comenzada
por los pioneros de la Ikastola de
Ayete.
Las impresiones que recuerdo de
esa época son las de una gran
actividad organizativa, en un
ambiente de trabajo solidario por
parte de padres, alumnos y
profesores.
Queríamos dotar al Liceo de una
estructura válida para el futuro,
no sólo en lo que respecta a
edificios, patios, comedor, etc…,
sino especialmente en lo
referente a los estatutos de
régimen interior, contratación de
profesores, calidad y tipo de
enseñanza.
Para mí fue una experiencia
inolvidable y que recuerdo con
especial entusiasmo”.

Koldo
Perez Badiola
Zuzendari ohia

Jesus
Etxaniz Urkidi
Zuzendari ohia

“Oso atsegina da, atzean
utzitako urratsak bidea
egin dutela ikustea”.

Rodrigo
Gartzia Azurmendi
Zuzendari ohia

Aitor
Uriondo Usandizaga
Zuzendaria

“Etorkizun oparoa ikusten diot
orain arte bezala gizartearen
eskakizunei modu bikainean
erantzuten jarraitzen badu.
Epe motzari dagokionez
jaitsiera demografikoa eta
hezkuntza legeri ezegonkorra
mehatxu bezala ikusten ditut,
eta erronka bezala, aldaketa
prozesua ondo gauzatzea eta
gure hezkuntza proiektua
etengabe hobetzen jarraitzea.
Epe ertainean, pertsonengan
eta berrikuntzan oinarritutako
proiektu pedagogiko bezala
ikusten dut Axular lizeoa
hemendik 10 urtera.
Hizkuntzak, teknologia
desberdinak, baloreak eta
kudeaketa arloetan lehengo
filan ibiltzeko konpromisoak
garatzen ikusten dut ikastola.”

“Gizartea bezala, metamorfosi
eta eraldaketa prozesu
garrantzitsu batean murgilduta
gaude. Gaur egun, Axular
Lizeoa ikastola arrakastatsua,
kalitatezkoa eta emaitza
onekoa dugu. Hala ere, horren
atzean dagoen horrek, harro
sentiarazten nau. Pertsona
orekatuak, zoriontsuak eta
konpetenteak ikusteak gure
lanari benetazko zentzua
ematen dio. Hori da atzo, gaur
eta bihar izango dugun
helburu nagusia eta maila altu
batean, familia eta ikastolaren
artean lortzen dugula esango
nuke. Horretarako familia eta
ikastolaren arteko elkarlanarekin gogor jarraitu behar
dugu.”

ZUZENDARIAK

“Elebitasuna erronka
nagusi bezala eta
plangintza egin beharra”.
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RESUMEN 1994-2018
… y seguimos resumiendo

E

l periodo 1994-2003 fue el periodo del fortalecimiento de la ikastola. Iniciamos el
mismo con los siempre anhelados terrenos
deportivos y por fin los conseguimos tras
estar muchos años tras ellos, 2000 metros cuadrados en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, que
nos permitieron desahogos importantes en los recreos, deportes y multitud de actividades colectivas, era el año1995.
Otro hito histórico para la ikastola fue la asunción
del modelo de Gestión de Calidad Europea en el
año 1997, el denominado EFQM (European Foundation for Quality Management), como medio para
superar las consecuencia de las secuelas de la publificación de las ikastolas y la baja demografía en
nuestro entorno. En los próximos años realizamos
el EKKS/SGCT de la ikastola (Sistema de Gestión de
Calidad Total). Nunca en la ikastola habíamos tenido un sistema de gestión como este, homologada
por Europa y válida para la gestión de cualquier tipo
de empresas. En los años 2004 y 2008 conseguimos los certificados Q de calidad Plata y Oro respectivamente. Todo un logro para asegurar las
bases de nuestra calidad educativa.
Tras este periodo de fortalecimiento de la ikastola,
también en el año 1997 reabrimos las aulas de dos
años, que a pesar de haber sido una realidad los primeros años de la ikastola se tuvieron que cerrar. La
razón de su nueva implantación fue el alza de la demanda por parte de nuestro colectivo de familias y
la necesidad de competir en el mercado ofreciendo
también este servicio. Realizamos ciertas adaptaciones como las ampliaciones del edificio que teníamos hasta ese momento. Así se inaguraron las
nuevas aulas de 4 años, el despacho de Dirección y
el Salón de actos (quizá algunos recuerden que
antes nuestro Salón de Actos era el comedor). A
partir de aquel momento la oferta educativa de la
ikastola consiguió ofrecer una formación de larga
duración desde los 2 a los 18 años. Una oferta integral, plurilingüe y no masificada fueron los fundamentos de nuestro proyecto.

Posteriormente en 1998 iniciamos un nuevo proyecto comprometido e ilusionante, el Voluntariado
de nuestro alumnado de Bachillerato con personas
mayores y que realizado con la Fundación Matia fue
liderado por Juan Ezeiza.
El año siguiente, nuestro proyecto de Plurilingüismo se implantó en la ESO. Organizamos esta
nueva etapa introduciendo en tercer y cuarto curso
las asignaturas de Ciencias Sociales en inglés y ofreciendo francés para prácticamente la totalidad del
alumnado. Esto supuso un esfuerzo ingente en formación técnica y metodológica para el profesorado
y una gran muestra de confianza por parte de nuestras familias.
Para terminar el periodo de fortalecimiento de la
ikastola se efectuó el cambio de titularidad jurídica
en el año 2003, bajo la presidencia de Rafael Etxezarreta. Así, pasó de ser una Sociedad Anónima,
Arostegi S.A., a convertirse en una Sociedad Cooperativa de padres bajo el nombre jurídico de Axular
Lizeoa Sociedad Cooperativa para afrontar mejor
las coyunturas sociopolíticas que se desarrollarían
en años venideros.
Podemos terminar este apartado refiriendo que a
estas alturas, comenzamos con una situación claramente favorable, la ikastola bien fortalecida, con
el firme objetivo de abordar la siguiente etapa con
un nuevo proyecto de innovación, de verdadera innovación, que nos llevará hasta el periodo final que
es abordado en este libro conmemorativo.
La siguiente etapa denominada como de INNOVACIÓN, la comenzamos con la Evaluación del Sistema de Gestión de la ikastola según el modelo
EFQM por parte de Euskalit, consiguiendo el reconocimiento Q de Plata. En consecuencia, pudimos
implementar cantidad de mejoras y proyectos de
innovación, no solo en el marco de la gestión, sino
también en el marco pedagógico, de acuerdo con
los trabajos referidos al Curriculum Vasco o Euskal
Curriculuma. La aportación de nuestra ikastola fue
grande, se trabajaron varios documentos en distin-

tos estamentos, se perfilaron planes de formación
que ponían a las competencias como elementos
claves en el nuevo enfoque de educación, siguiendo las influencias europeas más avanzadas.
Como consecuencia de ello y después de profundas reflexiones, integramos explícitamente el enfoque competencial en la reescritura de nuestro
Proyecto Educativo en el año 2004.
Otro proyecto innovador para la ikastola, con dimensión europea y que se inició en el año 2007,
será el de los intercambios escolares para nuestro
alumnado y profesorado. Hoy en día realizamos intercambios con colegios de Francia, Gran Bretaña,
Alemania y Holanda. Además de trabajar el aspecto
lingüístico y cultural, el proyecto sirve para el enriquecimiento humano y personal de los participantes en el mismo.
En esta época conformamos una alianza importante con Gero Axular Dantza Taldea que se convertirá en un grupo muy importante en el quehacer
cultural de la ikastola y actuará desde entonces
como elemento complementario dentro de la consecución de nuestros objetivos educativos y culturales. Conseguimos además que la euskal dantza
quede integrada definitivamente en la ikastola de
forma y calidad espectacular gracias a la labor de
Juan Luis Unzurrunzaga y su equipo.
Será el año 2006 cuando integramos en la ikastola
el proyecto Eskola Agenda 21, con el liderazgo de
Xabier Insausti, apuntalando con ello todo lo relativo a la educación medioambiental en la escuela y
en los valores de nuestro alumnado.
Siguiendo con las innovaciones, en el plano tecnológico y educativo ponemos en marcha la Ikastola
Virtual a través de la plataforma Moodle que posibilitará que la ikastola esté virtualmente abierta
todos los días del año. Tanto el alumnado como el
profesorado se aplican en la formación y uso de la
misma que será gestionada por Juan Ezeiza.
El año 2008 nos presentamos por segunda vez a la
Evaluación del sistema de gestión de la ikastola

según modelo EFQM por parte de Euskalit, consiguiendo el reconocimiento Q de Oro. En consecuencia, volveremos a integrar en la organización
más mejoras y proyectos de innovación.
A la vez contactamos con Innobasque para estar al
día con toda la innovación que se da mayormente
en el País Vasco. Realizamos la primera auditoría
externa de innovación a través del SPRI con la colaboración de Eurogap.
Ese año también integramos como línea estratégica
el trabajo alrededor de las emociones y de la inteligencia y gestión emocional. Se trata de un campo
que nos ayuda de gran manera en nuestro quehacer profesional y calidad del trabajo desarrollado.
Entramos a formar parte del Consorcio de Inteligencia Emocional.
Otro hito en cuanto a infraestructuras fue la construcción de las gradas, vestuarios y otras instalaciones anejas en la parcela correspondiente a los
terrenos deportivos. Obra difícil y complicada pero
a la vez muy necesaria para terminar de equipar
nuestros terrenos deportivos.
Para finalizar el año 2008 nos embarcamos en la
segunda reflexión estratégica que fijará las líneas de
acción de los cuatro años posteriores.
En el año 2009, se jubila Marixabel Illarregi, que nos
acompañó durante muchísimos años en la ikastola
y fue el alma mater de la Idazkaritza. Marixabel fue
una de las personas de la organización que nos
aportaba la necesaria memoria histórica en el devenir de la ikastola. En su lugar se incorporará al
centro Aintzane Tolosa, nueva administradora que
junto con Iñaki Etxaniz atiende a todos los que
pasan por la Secretaría.
Será el año 2009 el año de la participación de la
ikastola en la First Lego League, FLL,a través de su
equipo Overclock Axular Taldea. Los promotores y
entrenadores de este equipo son Josetxo Sánchez
y Pilar Merino. Equipo de alumnos cambiante en
cuanto a sus participantes, pero estable en cuanto

a sus valores, trabajo, ilusión y compañerismo. Llevaran la identidad de Axular Lizeoa por todo Euskadi, toda España y toda Europa. Recibirán toda
clase de premios y reconocimientos en base al trabajo bien hecho.
También será el 2009 el año de la incorporación general de la LOE (Ley Orgánica de Educación) que
será la 6ª Ley de Educación a la que la ikastola ha
tenido que adaptarse a lo largo de su ya dilatada
historia con todo lo que supone de adaptación de
programas, formación, administración académica,
etc.
Pasamos al año 2011, finalizada ya la primera década del nuevo siglo, comenzamos la segunda con
una celebración, la de los 25 años de nuestra Tamborrada infantil que ha sido posible gracias a decenas de padres y madres que con su trabajo e ilusión,
además de donostiarrismo y amor por su ciudad lo
hacen posible.
Seguimos con la 2ª década, estrenando la nueva
página web que mejorará de forma ostensible
nuestra comunicación tanto externa como interna
y será referente para otras organizaciones.
Siguiendo el camino trazado hace años en el ámbito medioambiental a través de la Agenda Escolar
21 este año conseguimos el Certificado de Escuela
Sostenible que reconoce el trabajo realizado en ese
ámbito.
En el año 2012 se desarrolla la 3ª reflexión estratégica que nos llevara hasta el 2016. Remodelación
de los servicios de la planta baja y oficina de deportes que seguían en las mismas condiciones que en
el año de construcción del actual edificio, año 1978.
El año 2013 reescribimos nuestro Proyecto Educativo en el cual integramos el concepto de competencias y el perfil de salida de nuestro alumnado.
Esto tiene también su concreción en la implementación del proyecto EKI (Euskal+ Konpetentzietan+
Integrazioaren pedagogia). Comenzamos por la
ESO, siguiendo por Educación Primaria y previendo
finalizar en Bachillerato.
Este año también revisamos y adaptamos el mapa
de procesos de la ikastola en el sistema EKKS, anteriormente citado, incorporando una serie de mejoras en el mismo.
Será el año 2014 en el que en colaboración con la
Fundación Síndrome Dravet se incorpora a la ikas-

tola el Aula de Desarrollo o Garapen Gela con el fin
de utilizar la misma para la experimentación de
nuevas formas de enseñanza e innovaciones para
el apoyo de las mismas.
Sargoi será la plataforma social que se crea para el
desarrollo personal y grupal de nuestro alumnado.
Surge de una idea de nuestro alumnado que será
reconocido por el mismo Lehendakari Urkullu.
La LOMCE a través de Heziberri se implementa en
la ikastola, siendo la última Ley de Educación en
vigor hasta el momento y mientras no se consiga
un consenso en materia de Educación a nivel estatal y autonómico.
El trabajo cooperativo será otra de las innovaciones
pedagógicas que se implementan este año en la
ikastola.
En el año 2015 y en línea con el proceso de cambio
para la mejora pedagógica se implementa el uso de
ordenadores bajo la forma 1&1 con Chomebooks
en el último ciclo de primaria y en secundaria. Con
el nuevo sistema wifi la utilización de ordenadores
en las aulas se convierte en algo cotidiano para el
alumnado.
Conseguimos también revalidar el reconocimiento
de Escuela Sostenible que se consiguió en el año
2011 gracias también al liderazgo de Xabier Insausti.
Finalmente celebramos con gran ilusión la finalización de los estudios de la 25 Promoción de los que
han finalizado el Bachillerato en la ikastola
El año 2016 se da un hecho especial e importante
que es el cambio de director de la Ikastola. Desde
el año 1985 Jesús Etxaniz Urkidi ha sido el Director
de la ikastola y este año ha sido relevado por Aitor
Uriondo Usandizaga. Como pasa en todas las organizaciones este proceso de relevo suele ser de vital
importancia ya que dicho proceso debía asegurar
una alta efectividad para seguir manteniendo e incluso mejorando el nivel que tenía la ikastola en su
proyecto global.
Junto con el relevo de Jesús también dejan el
equipo directivo dos andereños históricas, Mirari
Olaizaola y Mari Jose Alonso, verdaderas joyas de
la ikastola que con el resto del personal posibilitaron la realidad de la ikastola y su espléndido proyecto. En este punto también señalaremos a José
Ramón Iturain que desde el año 1991 siempre ha
estado en sus funciones de Jefe de Estudios de

Educación infantil y Primaria y como coordinador
de esa etapa, participando en todos los procesos vitales de la ikastola con gran implicación y compromiso.
Este año también se implementa en la ikastola por
primera vez un proyecto anti acoso, llamado KIVA,
El proyecto que nace en Finlandia contribuye a que
la ikastola se viva como un centro humanista.
Asimismo, se realizan una serie de mejoras en infraestructuras como fueron las remodelaciones de las
aulas de dos y tres años, el comedor y el gimnasio
pequeño
Llegamos al año 2017 con el primer encuentro de
Axularkides (gentes de Axular) orientado a crear
redes de contactos mayormente entre exalumnos
de la ikastola. También realizamos la Reflexión estratégica para los cuatro próximos años en donde
aparecen las líneas de trabajo y los objetivos a conseguir, especialmente en al ámbito pedagógico.
En el año 2018, liderado por el Consejo Rector y la
dirección del centro, se presenta el proyecto de remodelación arquitectónica que busca responder a
los objetivos estratégicos orientados hacia la innovación pedagógica que blinde el futuro de la ikastola. Siguiendo el Plan Estratégico se empieza por
intervenir en la segunda planta con el objetivo de
responder a las necesidades de la Educación obligatoria y el Bachiller. Para ello, se forma un equipo
multidisciplinar de personas vinculadas a la ikastola,
y que tras muchos meses de trabajo, en verano, se
lleva a cabo la obra dando entrada a una nueva era.
De unos espacios tradicionales y cerrados, pasamos
a una arquitectura que impulsa la cooperación, el
trabajo colectivo y las metodologías activas con el
objetivo de crear un nuevo “ecosistema”.

En cada uno de los momentos de su historia, la
ikastola ha buscado responder a las necesidades de
nuestras personas, y en esta importante inversión
el objetivo sigue siendo el mismo. Como marca la
visión de Axular Lizeoa, en el camino de lograr personas competentes, la ikastola se adentra en un
modelo en el que se busca generar unos espacios
que ayuden al desarrollo de esas competencias.
También ese año 2018, gracias a los profesionales,
alumnos/as y familias se logran diversos hitos en la
ikastola:
Siguiendo con los objetivos antes señalados, conseguimos el nivel Avanzado de Madurez Tecnológica de Centro Educativo (Madurez TIC). Certificación que es fruto del trabajo desarrollado y apuesta
durante años por parte de nuestro personal, responsables y líderes tecnológicos además de diversos colaboradores. A su vez, diseñamos diversas
aplicaciones renovando la web de la ikastola.
Una vez más, somos reconocidos en el mundo de
la Ciencia y la Tecnología, logrando el campeonato
de Euskal Herria, de España y de Europa con el 3er
puesto del proyecto Cansat (construcción de
micro satélites) impulsado por la ESA (Agencia Espacial Europea). Dicho equipo está entrenado y dirigido por nuestro Presidente Mikel Eguren y a su
vez compuesto por alumnos/as de Educación secundaria de la ikastola.
También este curso recuperamos como espacio pedagógico el huerto que existió en otra época en la
ikastola. Este rico espacio quiere responder desde
una perspectiva pedagógica a los retos que marca
la EA21 y a la conciencia medioambiental que tiene
la propia ikastola.

2019. 50 años del inicio de la ikastola.

Axular Lizeoko familiak 2018
Abal - Sevilla
Abal - Garate
Abancéns - Alvarez
Acosta - Montero
Acha - Bedialauneta
Acha - Cuesta
Achurra - Rodriguez
Agiriano - Mendizabal
Agirre - Blanco
Agirre - Intxausti
Agirre - Etxebeste
Agudo - Valverde
Aguiló - Aldasoro
Aguirre - Oria
Aguirre - Moro
Aguirre - Garcia
Aguirrezabal - Azpiroz
Aguirrezabala - Ansa
Aizpurua - Diaz-Caneja
Alastruey - Garmendia
Alberdi - Miranda
Alberdi - Alonso
Alberdi - Escudero
Alberdi - Aranegui
Alberto - Ortega
Albistur - Amondarain
Alcala - Luis
Alcibar - Beristain
Aldasoro - Ugarte
Aldasoro - Zarrazquin
Alegria - Arzak
Alejandro - Aranzadi
Algans - Sagües
Almandoz - Intxauspe
Alonso - Ayarzaguena
Altuna - San Alejo
Alvarez - Ugalde
Alvarez - Berro
Alvarez - Arrese
Alvarez - Guraya
Alzugaray - Antoñanzas
Alzuri - Lopez
Amado - Arruti
Amores - Marin
Amundarain - Garangou
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Anaut - Garcia
Andonegui - Cortabarria
Andonegui - Perez
Andueza - Artola
Ansotegi - Arrasate
Anta - Iñiguez
Anza - Gastesi
Apalategui - Casanova
Apalategui - Garmendia
Aparicio - Navarro
Apeztegia - Martin
Arab - Madero
Aramburu - Valle
Aramendi - Ugalde
Arana - Santamaria
Aranjuelo - Aguirre
Aras - Perea
Arcelus - Altuna
Arechavaleta - Ayerbe
Arias - Bartus
Aristizabal - Calderon
Arizmendi - Alcubilla
Arizmendiarrieta - Lekue
Arjona - Vaquero
Arluziaga - Unzueta
Arostegi - Anabitarte
Arozamena - Martos
Arraztio - Fernandez
Arregui - Arrozpide
Arrese - Arostegui
Arrese - Rodriguez
Arrese-Igor - Iglesias
Arrieta - Villa
Arrillaga - Quiroga
Arruti - Theys
Artola - Martínez
Artola - Mujika
Artola - Garmendia
Artola - Eizmendi
Artola - Frías
Artola - Saavedra
Artuzamonoa - Saracho
Arzelus - Ormaetxea
Arzubialde - Lasa
Ascension - Blanco

Asensio - Del Tio
Atorrasagasti - Goñi
Atorrasagasti - Fulgencio
Auzmendi - Aguirrebengoa
Avellaneda - Portabales
Ayala - De Los Mozos
Ayerbe - Salaberria
Azcue - Gil De San Vicente
Azpiroz - Soroa
Azpiroz - Mendioroz
Azpiroz - Arriola
Babon - Sanzberro
Bacaicoa - Jones
Badiola - Etxeberria
Badiola - Epelde
Ballarena - Pierola
Barras - Arrillaga
Barrena - Navajas
Barrenetxea - Rekalde
Barriuso - Oria
Bastida - Castellano
Bastida - Zubiaurre
Beain - Lazaro
Belaustegi - Aranaga
Beltran - Gurruchaga
Belver - Mielgo
Belloso - Mayayo
Belloso - Rodriguez
Benegas - Ayuso
Bengoa - Urieta
Beobide - Arrillaga
Berasategi - Pardo
Bereciartua - Ormazabal
Bergua - Mateo
Beristain - Aranbarri
Beristain - Zugasti
Bernal - Zubimendi
Bernardez - Oyarbide
Berra - Argibay
Berzosa - Estevan
Bikondoa - Zubiri
Biurrarena - Vertiz
Blanco - Baro
Blanco - Espinos
Blanchet - Urdangarin

Brialy - Urrestarazu
Buj - Rodriguez
Burguera - Martinez
Buxeda - Valin
Caballero - Mokoroa
Cabello - Urdampilleta
Cabeza - Reparaz
Calderon - Balda
Calvillo - Soraluze
Calvo - Abal
Calzada - Huici
Camacho - Sostre
Campa - Mugica
Caracena - Bernal
Carneiro - Arbide
Carrascal - Navarro
Carreras - Olano
Carreras - Renedo
Carro - Kortabarria
Cascante - Aizpuru
Cavalle - Goya
Ceballos - Turrientes
Cepas - Zapico
Cilveti - Montes
Cincunegi - Urquijo
Colino - Escudero
Comin - Barra
Conde - Ormazabal
Conteh - Muriana
Cordero - Arruabarrena
Cordoba - Gasco
Cousillas - Marieta
Cristobal - Goñi
Chacartegui - Turrientes
De Bernardo - Garmendia
De Campos - Gorostegui
De Elizechea - Gavilanes
De La Herran - Bidegain
Del Coso - Sedano
Del Nozal - Guerra
Del Olmo - Aldasoro
Diaz De Rada - Igual
Diez - Gonzalez
Dominguez - Uranga
Domínguez - Olaizola
Echebarria - Mendia
Egaña - Narbaiza
Egaña - Patiño
Egizabal - Arana

Egüés - Muerza
Eguren - Oyon
Eguren - San Nicolas
Egurretxea - Etxaniz
Elias - Michelena
Emparanza - Lanseros
Erauskin - Mirasolain
Erausquin - Ijurko
Erdozia - Marcos
Erkizia - Fabo
Erquicia - Ferreira
Errasti - Lecuona
Escudero - Pohl
Escudero - Gomez
Eskisabel - Yeregui
Esnaola - Ruiz
Esnaola - Gurruchaga
Esquiroz - Intxausti
Etxebarria - Azanza
Etxeberria - Delgado
Etxeberria - Illarregi
Etxeberria - Alcayaga
Etxeberria - Fernandez
Etxebeste - Acosta
Etxebeste - Imaz
Etxenagusia - Amonarraiz
Etxezarreta - Mejias
Etxezarreta - Jasulaityte
Etxezarreta - Carretero
Ezama - Madero
Ezpeleta - Penilla
Ezquerro - Iñurrita
Fernandez - Egaña
Fernandez - Illarramendi
Fernandez - Eceiza
Fernandez - Escudero
Fernandez - Irazola
Fernandez - Marbán
Fernandez - Frias
Fernandez - Arza
Ferradanes - Elizondo
Ferreiro - Mateo
Fondo - Prieto
Formoso - Velasco
Fuciños - Gurrea
Fuentes - Irure
Gabellanes - Urteaga
Gallastegi - Iñarra
Garagorri - Matute

Garayar - Murgiondo
Garcia - Sukia
Garcia - Cornejo
Garcia - Aguirre
Garcia - Aranzabal
Garcia - Fabo
Garcia - Susperregui
Garcia - Sierra
Garcia - Carreras
Garcia - Garoña
Garcia - Garmendia
Garcia - Echaburu
García - Acuriola
Garmendia - Donavera
Garmendia - Trezsi
Garmendia - Bikondoa
Garmendia - Rodriguez
Garrosa - Irijalba
Gerendiain - Aparicio
Gil - Martin
Gimon - Lozano
Goicoechea - Andrés
Goicoechea - Chueca
Goicoechea - Barrenechea
Goienetxe - Del Val
Goienetxe - Enparan
Goikoetxea - Gomez De Segura
Gomez - Fernandez
Gomez - Erlaitz
Gonzalez - Lopetegui
Gonzalez - Albistegui
Gonzalez - Bergara
Gonzalez - Santiago
Gonzalez - Domingo
Gonzalez - Brocal
Gonzalez - Muñagorri
Gonzalez - Zarauz
Goñi - Vergara
Goñi - Ibañez
Gordaliza - Ansoalde
Gordillo - Villalba
Gorriti - Gorriti
Gorrochategui - Elorza
Gorrotxategi - Asensio
Gortazar - Alberdi
Goya - Caridad
Granada - Sánchez-Guardamino
Granada - Sanchez
Grijalbo - Urdangarin
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Guinda - Usabiaga
Gurruchaga - Garcia De Cortazar
Gutierrez - Gorrochategui
Hermida - Moruno
Hernandez - Duran
Hernandez - Martin
Hernandez - Alonso
Hernandez - Ezquerro
Herrera - Mencia
Herrero - Sanchez
Huércanos - Mendiburu
Ibarburu - Ruiz
Ibarburu - Asensio
Idoate - Ceberio
Igal - Murgiondo
Iguerategui - Ansotegui
Illarramendi - Beobide
Imaz - Najarro
Imaz - Gonzalez De Mendoza
Inchausti - Alvarez
Inchausti - Fraile
Inchausti - Oregi
Insausti - Goikoetxea
Inturri - Amiano
Intxausti - Barreiro
Inza - Perez
Iragorri - Corcuera
Irastorza - Aranzadi
Iraundegui - Ruiz
Iriberri - Barriola
Irigaray - Tellechea
Iriondo - Flamarique
Iruretagoiena - Rama
Irurozki - Yahia
Irurzun - Batis
Irurzun - Etxezarraga
Isasa - Lizarreta
Isasa - Alberdi
Iturain - Barron
Iturralde - Adarraga
Iturrioz - Navarrete
Izeta - Mbaye
Jimenez - Aguirre
Juantegui - Uria
Lasa - Zatarain
Lasa - Almandoz
Laskurain - Gallastegui
Lasterra - Arizaga
Lazkano - Izaguirre
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Leatxe - Monedero
Legarda - Zubiaga
Legorburu - Antoraz
Lerchundi - Goenaga
Lerchundi - Garcia
Lerchundi - Arrechea
Lertxundi - Gereñu
Leunda - Aguirre
Liceaga - Hervalejo
Linazisoro - Herrero
Lizuain - Eguimendia
Lobez - Gonzalez
Loinaz - Iguain
Loinaz - Arriaga
Lóndero - Gonzalez
Lopetegui - Etxeberria
Lopez - Pagola
Lopez - Munduate
Lorenzo - Salvador
Lorenzo - Cabrera
Luis - Franco
Luis - Amonarraiz
Lumbreras - De Los Mozos
Llordes - Corral
Madina - Berasategui
Maiza - Huarte
Maiztegui - Gil
Maiztegui - Uranga
Malaxetxeberria - Etxeberria
Manterola - Troyano
Marquet - Ferran
Marticorena - Irigaray
Martin - Ines
Martin - Garcia
Martinez - Lanseros
Martinez - Mugika
Martinez - De Los Mozos
Martinez - Barahona
Martinez - Sanchez
Martinez De Morentin - Artola
Mastai - Castro
Mata - Miangolarra
Matallana - Urruzmendi
Mátyás - Larrañaga
Mayor - Sánchez
Mayoz - Gonzalez
Medrano - Garcia
Mena - Moreno
Mendez - Amundarain

Mendia - Ubetagoyena
Mendiburu - Lopez
Mendikute - Arozamena
Mendiluce - Arriaga
Mendiluce - Aragon
Mendizabal - Gaztañaga
Mendizabal - Lasarte
Mendoza - Laborra
Merino - Murua
Michelena - Arce
Millan - Velasco
Minguez - Olaizola
Mintegui - Prieto
Miqueo - Sorozabal
Mitxelena - Garmendia
Mocoroa - Hernández
Monreal - Martin
Montero - Cardaba
Moreiro - Fernandez
Mozo - Sagarzazu
Mugica - Sarasa
Mugica - Hernandez
Muguruza - Chaurreau
Muñoz - Plano
Murgia - Aramendi
Murgiondo - Olazagoitia
Murua - Brocal
Muxika - Baztan
Najera - Bernabeu
Navarro - Mugica
Navarro - Pascual
Nogueira - Echarri
Nogues - Herrero
Nuñez - Sanchez
Okariz - Agirreolea
Olaizola - Idiaquez
Olalde - Del Olmo
Olarte - Otegui
Olasagasti - Luis
Oleaga - Arregi
Oña - Irigaray
Oñederra - Irazustabarrena
Orella - Zúñiga
Ormaetxea - Quintana
Ortega - Merino
Ortueta - Larrañeta
Otaegi - Erasun
Otaegi - Bernues
Otaegui - Moreno

Otegi - Otegi
Otegui - Larrañaga
Oteiza - Salaberria
Otxotorena - Uralde
Otxotorena - Lizeaga
Oyarzabal - Akordagoitia
Oyarzabal - Urdangarin
Oyarzabal - Albás
Ozkariz - Errazkin
Padró - San Sebastian
Paillalef - Garcia
Pardo - Dianova
Pariente - Lasarte
Parra - Carmona
Pazos - Rosell
Pelaz - Rosa
Peña - López
Peña - Garate
Peña - Olaizola
Peregrina - Mokoroa
Pereira - Insua
Perez - Alustiza
Perez - Trigueros
Perez - Fernández
Perez - Diaz
Perez - Anza
Perez - Martinez
Perez - Crespo
Perez - De Blas
Perez - Ruiz
Pérez - Aramburu
Perez De Palomar - Iñarra
Perurena - Perurena
Pinilla - Lozano
Poza - Guerrero
Pradera - Escudero
Puigdengolas - Rodriguez
Ramirez - Intxausti
Ramos - Sanchiz
Rebollo - Sudupe
Reguera - Goñi
Reviejo - Churruca
Rico - Canseco
Rincon - Echeveste
Rioja - Barriuso
Rodriguez - Apezarena
Rodriguez - Larrea
Rodriguez - Septién
Rojo - Lizuain

Romo - Zulaika
Rosco - Porto
Roteta - Folgan
Roth - Arrospide
Ruiz - Chouza
Ruiz - Garcia
Ruiz De Azua - Garate
Ruiz De Loizaga - Garcia
Saenz De Santamaria - Velilla
Saez - Fernandez
Sagarna - Bordagaray
Sagaseta - Perurena
Sagastibelza - Cobreros
Sainz - Caballero
Salaberria - Echaondo
Salas - Rodil
Salegui - Linacisoro
Salgado - Artano
Salsamendi - Artetxe
Sanchez - Urgente
Sanchez - Becerra
Sanchez - Romeo
Sanchez - Bakaikoa
Sancho - Olaizola
Sanz - Artetxe
Sanz - Fervenza
Saragüeta - Etxenike
Saralegui - Fondo
Sarasa - Diez
Sarasketa - Quirós
Sarasua - Guerra
Sarriegi - Isasa
Sayalero - Franco
Sedano - Etxebeste
Segura - Miranda
Segurola - Tolosa
Segurola - Diaz
Semperena - Oyarzabal
Serrano - Elizondo
Serrano - Berbiela
Smithers - Bernaras
Solano - Juanes
Soroa - Chung
Sorondo - Lizarazu
Soto - Amenabar
Sotomayor - Lopez Garin
Tängerstad - Lamikiz
Teja - Larrañaga
Tejada - Alday

Tobias - Caballero
Toccafondi - Berruete
Toro - Irigaray
Trigueros - Albarran
Ugalde - Lujambio
Ugarte - Zugasti
Unanue - Goñi
Urabayen - Estarbe
Uranga - Zangitu
Uranga - Zubia
Urbieta - Meijide
Uria - Sanchez
Uria - Gomes
Uria - Garcia
Uriondo - Orueta
Urretavizkaya - Argaiz
Urruzmendi - Ortiz De Zarate
Urulain - Garcia
Valverde - Sardon
Vázquez - Fulgencio
Velaz - Verde
Velis - Elgarresta
Vicente - Renedo
Villamediana - Iraola
Villarreal - Elices
Villaverde - Kintana
Villoria - De La Serna
Villoslada - Olondris
Villoslada - Torregarai
Vivar - Beraza
Wiandt - Ezcurdia
Zabalegi - Legorburu
Zabaleta - Garcia
Zabalza - Osa
Zamacola - Vicente
Zandio - Pagola
Zapata - Larzabal
Zapiain - Orduñez
Zeberio - Elizegi
Zorrilla - Corcuera
Zuazu - Espinosa
Zubia - Ruiz
Zubillaga - Ameztegui
Zubillaga - Mendo
Zubiria - Lobato
Zugasti - Vrotsou
Zulaika - Lazkano
Zuriarrain - Vaqueriza
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Egoitza desberdinak
1969an, Donostiako Aiete auzoan eta bertako Elizan “Gurutzeaga” ikastola “jaio” zen.

Urtea
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Lekua

Andereinoak

1969/1970

Aieteko Eliza

Arantxa Aldasoro

1970/1971

Aieteko Eliza

Arantxa Aldasoro
Mª Pilar Goñi (laguntzaile)

1971/1972

Eliza
“Hezi-Toki”

Arantxa Aldasoro
Mª Pilar Goñi

1972/1973

Eliza
“Hezi-Toki”

Arantxa Aldasoro
Mª Pilar Goñi

1973/1974

“Hezi-Toki”
Oblatak (monja etxea)

Arantxa Aldasoro
Mª Pilar Goñi

1974/1975

Eliza

Arantxa Aldasoro
Mª Pilar Goñi

1975/1976

Eliza

Mª Pilar Goñi
Marixabel Illarregi
Karmele Urdanpilleta

1976/1977

Etxadi

Mª Pilar Goñi
Marixabel Illarregi
Karmele Urdanpilleta

1977/1978

Etxadi
Eliza

Mª Pilar Goñi
Marixabel Illarregi
Karmele Urdanpilleta
Ixabel Aldasoro 1 maila OHO
Maite Haranburu
Bittori Olaetxea

1978/1979

“Axular” (Ikastetxe berria)

Mª Pilar Goñi
Marixabel Illarregi
Karmele Urdanpilleta
Ixabel Aldasoro 2 maila OHO
Maite Haranburu
Bittori Olaetxea
Arantxa Ugartetxea
Mª Jesus Tapia 1 maila OHO

Ikasle kopuruak urtez urte
URTEA

IKASLEAK

1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

7
25
40
40
42
42
48
59
110
197
244
356
354
344
365
411
435
473
560
643
687
718
693
688
689
700
713
730
759
785
786
805
803
809
820
823
815
794
798
815
829
849
858
855
851
872
874
881
888
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Taldean eginiko liburu
honentzat 2. azala
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Paper ekologikoa erabiliz,
liburu hau 2018ko
azaroan inprimatu zen

Laguntzaileak

