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Ikastola 
hizkuntzaren pizgarri

Basque Writing 14

1 9 0 8 a n s o r t u z i r e n 
lehenengo ikastolak, hau da, euskaraz 
irakasten zuten eskolak, baina eus-
karazko irakaskuntzarekiko ardura 
aurretikoa da. XVII. mendean badago 
gurasoen eta irakasleen arduraren testi-
gantzarik Euskal Herriko haurrak 
euskaraz hezitzeko, eta Ipar Euskal 
Herrian idatzi zituzten lehen ikaslibu-
ruak euskaraz. 

1876an, Foruak galtzearekin 
batera, euskal gizartean sortu zen eus-
karazko irakaskuntzaren aldeko aldarri-
kapena eta XX. mendearen hasieran 
sortzen hasi ziren ikastolak. Hizkuntzaren 
berreskurapena ardatz nagusia bazen ere, 
deigarria da ikustea euskal eskola haiek 
aintzindariak izan zirela beste hainbat 
aspektutan ere: a) Espainian eta Frantzian 
mutilak bakarrik joaten ziren eskolara, eta 
ikastolek mutilak eta neskak hartzen 
zituzten, b) hiru urtetik aurrera hasten 

ziren ikastolan, haurreskoletan, 
c) herria zen ikastolaren arduraduna, 
erakunde hurbilena alegia, d) titulu 
ofizialen gainetik, gurasoek haurren 
formazioa lehenesten zuten, eta e) epe 
laburrean lau hezkuntza-lege egin ziren, 
hezkuntzarekin adierazten zuten arduraren 
zantzua. 

Ordutik 100 urte baino gehiago 
joan dira eta gaur egun ere ikastolak 
aintzindari dira eremu linguistikoan, 
eremu pedagogikoan eta balioen ere-
muan. Ikastolek lortu dute ingurune ele-
b a k a r r a k e l e b i d u n b i h u r t z e a , 
hizkuntzarekiko konpromisoa eraikinaren 
hormetatik haratago atereaz. Emaitza 
akademiko hobeak lortu  dituzte beste 
ikastetxeekin alderatuta. Sei urteko haurren 
ikasgelan sartu dute ingelesa. Hezkidetza 
eta berdintasuna bereziki landu dituzte. 
Bullingaren aurkako metodologia aintzin-
daria ezarri dute. Espiritu kooperatiboaz     

blaituta daude, ez soilik beren egitura 
administratiboan, baita ikasleen, 
irakasleen eta gurasoen arteko harre-
manetan ere. 

Aldizkari honetan jaso dugu ikasto-
laren sorrera eta testuinguru historikoa, 
Begoña Bilbao eta Karmele Perezen 
eskutik. Imanol Igeregik azaldu digu 
zein diren ikastolaren balioak, XVII. 
mende urrun hartan gurasoek ze-
goeneko adierazten zituztenak. Koldo 
Biñualesek sakon ezagutzen du 
"murgiltze eredua" deitu izan dena, 
zeini esker posiblea den haur eta gazte 
elebakarrak elebidun bihurtzea eta herri 
osoa kutsatzea hizkuntzaren berresku-
rapenean. 

Hur Gorostiagaren testigantzak era-
man gaitu Ipar Euskal Herriko egoera 
ezagutzera, lurralde horretan frantses 
hutsezko irakaskuntza nagusi baita eta 
ikastolak ahalegin etengabean ari baitira 
haurrei irakaskuntza euskaraz es-
kaintzeko. 

Zuriñe Mendizabalek urteak dara-
matza ikastolen aldeko jai herrikoak 
antolatzen, non milaka eta milaka gura-
so, ikasle, irakasle eta herritar urte 
osoan zehar lanean ari diren egun batez 
jai giroan biltzeko ikastolazaleak, alda-
rrikapena eta babes ekonomikoa uz-
tartzen dituztela. 

Azkenik, Koldo Tellitu geroari begira 
jarri dugu, eta berak azaldu digu zein 
estua den ikastolen eta Europaren arteko 
harremana.

Laura	Mintegi			
Euskal	PENeko	kidea

Algortako	Eus
kal	Eskola,	19
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Ikastolen sorrera 
eta testuinguru historikoa

	 Ikastola	hitza	Arana	Goirik	darabilen	arren	lehenengoz	1897an,	

XVIII.	 mendean	 Larramendi	 idazlearen	 (1690-1766)	 neologismoen	

artean	 ikasola	 aurkitu	 dugu,	 eskola/école	 izendatzeko	 (Pagola,	
2005:202).	1898an	R.M.	Azkuek	lehen	hezkuntzako	ikastetxea	zabaldu	

zuen,	 Bilboko	 Jardines	 kalean.	 Hitz	 biak,	 ikastola	 eta	 ikastetxea,	
hasieran	esanahi	berdintsuarekin	erabili	arren,	gaur	ikastola	euskaraz	

egiten	den	eskola	da,	eta	ikastetxea	edozein	eskola.		

Euskarazko	 irakaskuntzaren	 aldeko	 erreibindikazioa	 1876an	 kokatu	
behar	 da.	 Foruak	 galdu	 ondoren,	 gizarte-mugimenduek	 -Sabino	
Arana,	 Julio	 Urkixo,	 RM.	 Azkue,	 A.	 Kanpion	 euskatzaleen	 eskuSk-	
hizkuntzaren	aldeko	aldarrikapena	egin	zuten.		
XX.	 mendearen	 hasieran	 hiru	 ikastola	 zeuden	 Bilbon.	 Aipatutako	
Azkueren	 Ikastechea,	 Plaza	 Berriko	 Itziargo	 Ama	 (1908-1924),	 eta	
Colon	de	 Larreategiko	Arantzazuko	Ama,	1914an	 sortua.	DonosSan,	
Muñoak	Euskal	ikastetxea	(1914-1936)	sortu	zuen.		
1918an,	 OñaSko	 Eusko	 Ikaskuntzako	 lehen	 kongresuak	 euskal	
irakaskuntzan	 eta	 euskal	 curriculumaren	 eraikuntzan	 eragin	 handia	
izan	 zuen.	 Hango	 ekarpenetan	 “Eskola	 Berria”	 izeneko	 mugimendu	
pedagogikoaren	 eragina	 agertu	 zen.	 Arrienek	 (1987:116)	 dioenez,	
hemengo	pedagogoek	harremanetan	zeuden	Europakoekin,	Ferriere,	
Montessori,	Decroly	eta	abarrekin.	Horrela,	pedagogia	horren	oinar-
riak	erabili	ziren	ikaslearen	jarduera	eta	autonomia	lantzeko.		
1920an,	 Euskaltzaindia	 jadanik	 1918an	 sortua	 zela,	 euskarazko	
irakaskuntza	 erakundetzeko	 lehen	 ekimena	 bultzatuko	 du	 Bizkaiko	
Aldundiak:	 Auzo	 Ikastolak.	 Irakasleen	 prestakuntzari	 dagokionean,	
euskarazko	katedrak	antolatu	beharra	aldarrikatu	zen.	Horren	kariaz,	
1931n,	Eusko	Biltzarra	antolatu	zuen	Euskaltzaleak	 izeneko	elkarteak	
DonosSan	eta	Bilbon.	Irakasle	asko	bildu	ziren	Europa	osoan	kezka	eta	
interesa	 sortzen	 zuen	 elebitasuna	 eta	 irakaskuntza	 gaiak	 aztertzeko.	
Anizeto	Olanori	–Migel	Altzori–	egokitu	zitzaion	hizkuntzaren	gaineko	
gorabeherak	 argitzea,	 zeren	 Eusko	 Ikaskuntzako	 Pedagogia	 Sailekoa	
izanik,	 harremanetan	 baitzegoen	 gai	 horietan	 adituak	 ziren	 Bovet,	
Davies	 eta	 beste	 batzuekin,	 Europako	 Unibertsitateetan	 irakasle	
zirenekin.	 Olanok	 eta	 Landetak,	 besteak	 beste,	 Europan	 erabiltzen	
den	 irakaskuntza	 elebidunerako	 eredu	 eta	 moduak	 aztertu	 nahia	
erakusten	 dute,	 baita	 bertorako	 baliagarriak	 izan	 daitezkeen	 irten-
bideak	eta	aplikazio	zehatzak	aurkitu	nahia	ere	(Landeta	1919,	1923,	
1932;	 Olano,	 1936).	 Testuinguru	 horretan	 kokatu	 behar	 da	 ikasto-
larako	 liburuen	hastapena,	matemaSka,	 irakurketa,	geografia,	histo-

ria	 zein	 bestelako	 gaiak	 euskaraz	 lantzeko	 aukera	 abiatu	 baitzuten.	
Europa	da	eredua	euskal	irakaskuntzan	eta	liburugintzan	ere.	

II.	Errepublikan,	1932an,	Eusko	Ikastola	Batzak	14	ikastola	
zabaltzen	 ditu	 Bizkaian,	 eta	 bana	 Tolosan	 eta	 Bergaran.	 Maistra	
gehienak	 Emakume	 Abertzale	 Batzako	 kideak	 ziren	 arren,	 ikastola	
pribatuetan	 zein	 ikastetxe	 publikoetan	 lan	 egin	 zuten.	 Geroago,	
1936an,	 Eusko	 Jaurlaritzak	 irakaskuntza	 bere	 esku	 hartuz,	 aresSan	
aipatutako	 gehienak	 “euskal	 eskola”	 bihurtu	 zituen	 eta	 curricu-
lumean	 berrikuntza	 aipagarri	 bi:	 euskaraz	 irakastea,	 eta	musika	 eta	
hezkuntza	fisikoa	bateratzen	zituen	Delacrozen	pedagogia	erabiltzea.	
Segundo	Olaetari	gertatu	zitzaion	egokitzapen	hori	egitea	Aita	Donos-
Saren	kantugintzaSk	abiatuz.		

Gerra	Zibilaren	ostean,	ikastolak	klandesSno	bihurtu	ziren.	
Hala	 ere,	 etxe	 parSkularretan	 eta	 isilpean	 jarraituz,	 ikastolak	 bizirik	
dirau.	Ezagunenak	dira	1942an	Elbira	Zipitriak	DonosSan	zabaldu	zuen	
ikastola,	eta	geroago,	1957an,	Bilbon	sortu	zen	San	Nikolaseko	ikasto-
la.	 Hirurogeigarren	 hamarkadan,	 Bizkaian	 eta	 Gipuzkoan	 ikastolak	
legalizatzeaz	batera,	 ikastola	berriak	 sortzen	dira	Euskal	Herri	osoan.	
1970ean,	Espainiako	Estatu	Ministerioak	Oinarrizko	Heziketa	Orokor-
rra	 legea	onartzen	du.	Horri	esker,	 ikastolen	egoera	normalizatu	egin	
zen,	eta	ondorioz,	Euskal	Herri	osoan	hedatu.	Sasoi	berri	honek	peda-
gogiaren	 berrikuntza	 ere	 badakar;	 eta	 horrekin	 batera,	 Edili,	 Sendo,	
Cinsa,	 Gordailu,	 Iker	 eta	 antzekoen	 ikasmaterialen	 argitapenak	
agertzen	 dira.	 Ikastolak	 metodologia	 modernoa	 erabili	 izan	 du	 beS;	
Saioka	 egitasmoa	 1970ko	 hamarkadan	 eta	 gaur	 egun	 Urtxintxa,	 Tx-
anela	eta	Ostadar	proiektuak	garatu	ditu	umearen	garapena	sustatuko	
dutenak,	beS	ere,	euskalduntasuneSk	abiatuz.	Ikastolak	Euskal	Herria	
osoa	hartzen	duen	erakundea	dira.	 Ikastolen	Elkarte	honek	108	 ikas-
tola	eta	54.000	ikasle	biltzen	ditu	europar	kooperaSba	eredua	hartu-
ta.	

Egun,	 euskarazko	 irakaskuntza	 erabat	 hedatuta	 dago.	
Ikasleen	artean	%80Nk	gora	dira	euskaraz	 ikasten	ari	direnak	Euskal	
Herrian,	sare	publikoan	zein	pribatuan.		

								Begoña	Bilbao	Bilbao	
																Karmele	Perez	Urraza	
																																					UPV/EHUko	irakasleak

Lauro	ikastolako	haurrak	1966	inguruan

Koru'ko	Andra	Mari	Ikastolako	Patroi	Batzordea,	1914	inguruan
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Ikastolen	 historia	 modernoa	 XX.	 mendearen	 60ko	
hamarkadan	hasi	zen.	Gure	ibilbidean	konstante	batzuk	ager-
tu	 ziren	hasieraSk:	 gure	 izaera	 soziala,	 euskararen	berresku-
rapena	 eta	 euskal	 kulturaren	 transmisioa	 ondorengo	 belau-
naldientzat	 ziurtatu	 nahi	 izatea,	 pedagogia	 molde	 berrietan	
murgildurik	ibiltzea…	Horiek	guzSek	osatzen	dute	gure	norta-
suna,	 ikastola	 bakoitzari	 eta	 ikastolen	 kolekSboari	 izaera	
berezia	ematen	diete.	

Ikastolak,	 herriNk	 eta	 herrirako	 sorturiko	 eskola	 ditugu,	
herri	 ekimenez	 jaioak,	 60ko	 hamarkadan,	 gizarte	 sektore	
handi	 baten	 ustez,	 orduko	 eskolak	 (estatuaren	 eskolek	 zein	
pribatu	erlijiosoek)	beren	eskakizun	eta	beharrei	 (batez	 ere,	
euskararen	 berreskurapena	 eta	 euskal	 kulturaren	 transmi-
sioari)	 ez	 zietelako	 erantzuten.	 Eta	 urrats	 hau	 auzolanean	
egin	 zuten,	 herririk	 herri,	 pixkanaka	 beste	 guraso,	 irakasle,	
langile,	 herritar	 soil,	 kultur	 eta	 kirol	 elkarte	 eta	 bestelako	
talde	ugari	proiektu	honetara	bilduz.	

HasieraSk	Euskararen	Herria,	Euskal	Herria	agertzen	da	gure	
imajinarioan,	Euskaltzaindiak,	euskararen	hizkuntza	akademia	
ofizialak,	 egiten	 duen	 definizioarekin	 bat	 etorriz:	 “Euskal	
Herria	Europako	herrialde	bat	da.	Historikoki	euskaldunen	eta	
euskararen	 lurraldea	 da,	 Pirinio	 mendien	 mendebaldean	
kokatua,	 Frantzia	 eta	 Espainiaren	 arteko	muga	 egiten	 duen	
mendilerroan”.	

Baina	halaxe	 izanik,	ezaugarri	hauek	ez	dute	agortzen	hasie-
rako	 saiakera	honen	edukia.	 Eskolaren	 kontzepzioan	ez	 ezik,	
pedagogian	 ere	 ikastolok	 berrikuntza	 ekarri	 genuen	 Euskal	
Herrira:	 pedagogia	 modernoa	 (Freinet,	 Freire,	 pedagogia	
akSboa),	haur	eskola	eta	murgiltze	ereduak,	sexu	bereizkeria-
rik	eza,	berariazko	curriculuma	izatea…	eta	beste	berrikuntza	
batzuk	ikastolen	eskuSk	iritsi	ziren	euskal	hezkuntzara.	

Pixkanaka,	 pixkanaka,	 egungo	 errealitatera	 iritsi	 eta	 ikastolok	
era	honetara	definitzen	dugu	geure	burua:	“ikastola	da	norta-
sun	 juridiko	 propioa	 duen	 hezkuntza-erakunde	 euskalduna,	
bere	 hezkuntza-proiektua	 kudeatzen	 duena,	 bere	 ikasle,	
ikasleen	guraso	eta	profesionalen	 lankidetza	bidez,	 bere	 ingu-
rune	 hurbilarekin	 elkarreraginean,	 eta	 ikastolen	 erakunde	
kolektiboan	 IKASTOLA	 eredua	 sustatuz,	 eskola	 eta	 hezkuntza	
euskaldunak	garatzeko	eta	gizartearen	kohesioan	laguntzeko”.	

Gure	 ibilbidean	Ntulartasun	partekatua	eta	soziala	definituz	
joan	 gara	 ikastolok,	 berau	 baita	 ikastola	 bakoitzaren	 oinarri.	
Gaur	 egun	 ikastoletan,	 eskola	 komunitateko	 kideak,	 oroko-

rrean,	 eta,	 bereziki,	 ikastola	 guzSetako	 gurasoak	 legalki	
“proiektuaren	jabeak”	dira,	eta	erabakietan	partaidetza	legez	
bermaturik	dute,	ikastolaren	Stularrak	baiSra.	Ondorioz,	alde	
guzSen	 erantzukizun	 eta	 ardura-banaketa	 adostuan	 oinarri-
turik,	 ikastola	 osatzen	 duten	 estamentu	 guzSen	 Stulartasun	
sozialki	 partekatua	 bultzatu	 nahi	 bada,	 partaidetza	 eta	 er-
abakitze-ahalmena	ere	sektore	guzSen	eskuSk,	formula	ados-
tu	eta	malguetan	oinarritu	beharra	dago.	

Ikastola	 bakoitzaren	 autonomiaSk	 abiatuta,	 Ikastolen	 arteko	
lankidetza,	 elkarlana	 eta	 elkartasuna	 bultzatu	 eta	 gauzatu	 egi-
ten	 da	 Ikastolen	 Elkartearen	 bitartez.	 Ikastola	 bakoitzak	 taldea	
osatzen	 du,	 bazkidea	 da,	 eta	 ikastola	 sareak	 ikastola	 bakoitza	
indartzen	 du.	 Ikastola	 guzSen	 bilgune	 horri	 europar	 kooperaS-
baren	itxura	juridikoa	eman	diogu,	Euskal	Herriko	Ikastolak,	Euro-
par	 KooperaSba	 Elkartea.	 Taldean	 egiten	 dugu	 lan,	 eta	 taldean	
hartzen	ditugu	erabaki	nagusiak.	

Erakundeen	aurrean	eta	oro	har	euskal	gizartearen	aurrean	ikas-
tolen	 ordezkaria	 da	 Ikastolen	 Elkartea,	 eta	 beronek	 koordi-
natzen	 eta	 zuzentzen	 ditu	 ikastolen	 alor	 pedagogikoa,	 soziala,	
ikasmaterialgintza	 eta	 beste	 hainbat	 zerbitzu.	 Eginkizun	 hauek	
ziurtatze	 aldera,	 baliabide	eta	 tresna	eraginkorrak	 sortu	ditugu.	
Hortxe	daude,	esate	baterako,	Elkartasun	Kutxa	(ikastola	guzSok	
diru	funtsa	osatzen	dugu	ikastola	txikien	eta	beharrizan	bereziak	
dituzten	 ikastolen	 alde)	 eta	 Ikastoletako	 langileen	 egonkorta-
sunerako	 akordioa	 (honen	 bidez,	 kontratu	 finkoa	 duten	 langile	
guzSen	lanpostuak	solidarioki	zaintzen	dira).	

Talde	 bat	 gara,	 hezkuntza	 eta	 gizarte	 mugimendua	 gara.	
Bestalde,	ikastolok	mugimendua	osatzen	badugu	ere,	zerbitzuen	
enpresa	gara;	alderdi	biak	uztartzen	ditugu.	Taldea	garen	neurri-
an,	 herri	 mugimendu	 gisa	 eraturik,	 gure	 bazkideen	 nahia	 eta	
beharra	 asebetetzeko	 kalitateko	 zerbitzu	 eraginkorrak	 eman	
behar	ditugu.	

Laburbilduz,	 “60ko	 hamarkadan,	 frankismoaren	 garaian,	 Euskal	
Herrian	antzemandako	euskal	kultura	eta	hezkuntza	hutsunearen	
aurreko	 gizarte	 erantzun	 autonomo	 eta	 autoeratua”	 emateko	
jaio	 izan	 ginen	 ikastolok.	Garbi	 dago	herritar	 bokazio	 edo	 joera	
hasieraSk	 izan	 dugula,	 ezaugarri	 hau	 gure	 ADN-n	 txertaturik	
dugula.	 Globalizazioaren	 garaian,	 herri	 izaera,	 izaera	 soziala,	
mantentzeko	eta	garatzeko	erronka	dugu.	

	Imanol	Igeregi	
Ikastolen	Elkarteko	Zuzendaria

Ikastolaren Filosofia eta Balioak

https://eu.wikipedia.org/wiki/Europa%22%20%5Co%20%22Europa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Euskaldun%22%20%5Co%20%22Euskaldun
https://eu.wikipedia.org/wiki/Euskara%22%20%5Co%20%22Euskara
https://eu.wikipedia.org/wiki/Pirinioak%22%20%5Co%20%22Pirinioak
https://eu.wikipedia.org/wiki/Frantzia%22%20%5Co%20%22Frantzia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Espainia%22%20%5Co%20%22Espainia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Europa%22%20%5Co%20%22Europa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Euskaldun%22%20%5Co%20%22Euskaldun
https://eu.wikipedia.org/wiki/Euskara%22%20%5Co%20%22Euskara
https://eu.wikipedia.org/wiki/Pirinioak%22%20%5Co%20%22Pirinioak
https://eu.wikipedia.org/wiki/Frantzia%22%20%5Co%20%22Frantzia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Espainia%22%20%5Co%20%22Espainia
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Lizarra	ikastola	eta	murgiltze	proiektua
1933.	 urtean	 jarri	 zen	

martxan	 Lizarran	 lehenengo	 ikastola,	
euskara	 guzSz	 galduta	 zegoen	 Erre-
publikaren	 garaian,	 baina	 hiru	 urte	
beranduago,	 1936an,	 euskal	 eskola	
guzSak	 i t x i	 z i tuen	 Nafa r roan	
frankismoak.	 Diktaduraren	 erasoak	
bigundu	 zirenean,	 hainbat	 familiak	
jarri	zuen	martxan	lehenengo	ikastola	
Iruñerrian	1965.	urtean		eta	eta	1970.	
urtean	 Lizarra	 Ikastolak	 eman	 zion	

hasiera	bere	ibilbideari.	

Garai	 hartan	 ez	 genuen	
inolako	 laguntzarik,	 testu	 liburuak	
eskasak	 ziren	 eta	 irakaslegoa	 ez	 ze-
goen	 ondo	 prestaturik.	 Baina	 oztopo	
haiek	gaindituz,	1980an	Lizarra	Ikasto-
lak	 ume	 erdaldunak	 euskalduntzeko	
proiektu	 berriztatzailea	 diseinatu	
zuen.	 Gure	 egoeraren	 azterketa	
sakona	 eginez,	 atera	 genituen	 ondo-
rioak	 negar	 egiteko	 modukoak	 ziren,	
gure	 ikasle	 nagusiek	 beS	 gaztelera	
hutsean	 egiten	 zutelako,	 baita	
irakasleen	aurrean	ere.	

Zenbait	 urtez	 saiatu	 ginen	
egoera	 aldatzen	 diskurtsoaren	 bidez,	
baina	 alferrik.	 Klaustro	 batean	 gure	
zuzendariak	 honelako	 plana	 aurkeztu	
zuen:	 “Ikasleentzat	 euskara	 hizkuntza	
arHfizial	eta	arrotza	 izan	ez	dadin	eta	
beraien	 senHmendu	 eta	 hunkipenak	
adierazteko	 tresna	 baliagarria	 izan	
dadin,	 ikasleek	 euskara	 modu	 au-
tomaHko	 batez	 erabili	 behar	 dute.	
Gure	 ikasleek	 euskara	 mintzatzeko	
ohitura	ondo	errotuta	baldin	badute,	
edozein	 esparrutan	 erabiliko	 dute	

euskara	 automaHkoki.	 Hau	 da	 gure	
azken	helburua.”	

Gazteleraz	hitz	egiteko	 ikasleek	
zuten	 ohiturari	 buelta	 emateko,	 ikastola	
osoaren	 esparru	 guzNak	 euskararentzat	
irabazi	 behar	 genituen	 eta	 urratsez	 ur-
rats	 hasi	 ginen.	 Gure	 lehen	 helburua	
ikasgela	 izan	zen.	 Ikasgelen	barruan	eus-
kararen	 erabilpena	 ziurtatu	 ondoren,	
pasabideak	 irabazi	 genituen.	 Hormak,	

esaldi	eta	 irudi	moSbagarriz	
josita,	 ikasleentzako	 eu-
skaraz	 mintzatzeko	 deialdi	
eraginkor	 bihurtu	 ziren.	 Eta	
azkenean	 jolastokia	 eus-
kalduntzera	 abiatu	 ginen.	
Jolastokian	 euskaraz	 hitz	
egiteko	ohitura	har	 zezaten,	
astean	 birritan,	 irakasleen	
laguntzaz,	 jolasean	euskaraz	
aritzen	ziren.	Noizean	behin	
ikasle	 nagusiek	 txikien	 joko	
hauek	 zuzentzen	 zituzten	
eta	 txikiekin	 euskaraz	 hitz	
egiteko	aukera	zuten.	

Euskaraz	 mintzatzeko	 por-
taera	berriak	finkatzeko	jarduera	berbera	
askotan	 errepikarazi	 genuen	 eta,	 azke-
nean,	 gazteleraren	 erabilera	 gutxitzea	
lortu	genuen	eta	ikastolako	toki	guzSetan	
euskara	nagusitzen	joan	zen.	Ezina	ekinez	
egina.	 Hurrengo	 urratsa	 kalea	 irabaztea	
izan	 zen.	 Horretarako	 ikastolako	 umeek	
klase	orduetan,	herriko	plazetan	jolasean	
eta	 euskaraz	 kantatzen	 ibiltzen	 ziren.	
Ikastolaren	 hesia	 gaindituz,	 Lizarrako	
kaleetan	ere	euskaraz	hitz	egiteko	ohitura	
lantzen	joan	ginen.	

Baina	 zalantzarik	 gabe	 gure	
ikasleen	euskara	gehien	indartu	zuen	
eragilea	 familia	 izan	 zen.	 Nahiz	 eta	
euskaraz	 jakin	 ez,	 gurasoek	 irakatsi	
zieten	 seme-alabei	 euskara	 mai-
tatzen.	 Aitak	 eta	 amek	 izan	 zuten	
garrantzia	goraipatu	nahi	dut.	Gauero		
euskal	 ipuinak	 eta	 kantak	 jartzen	
zizkieten	 seme-alabei	 magnetofoian,	
euskal	ametsak	eduki	zitzaten.	Etxean	
euskara	 maitatzen	 ikasi	 zutenez,	
ikastolan	 euskara	 gogoz	 hitz	 egin	
zuten.	

Zirrarak	 senStzea,	 suges-
Soa,	moSbazioa,	bizipoza	eta	euskara	
maitatzea	 izan	 ziren	 euskalduntze	
prozesu	honetan	eragile	nagusiak.	Sei	
eta	 zortzi	 urte	 bitarteko	 ikasleek	 es-
parru	 guzSetan	 euskara	 erabiltzen	
zuten.	 Bederatzi	 urteSk	 gorako	
ikasleak	norberaren	euskara	hobetzen	
eta	 lagunen	 erdarakadek	 zuzentzen	
saiatzen	 ziren.	 Eta,	 azkenik,	 ikasle	
nagusiengan	 autozuzenketa	 ohitura	
bultzatu	genuen.
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Gure	 ikastolan	 euskaraz	 bizi-
tzearen	utopia	egia	bihurtzen	hasi	zen.	
Hainbat	 pedagokok	 gure	 metodologia	
kondukSsta	 kriSkatu	 eta	 kolokan	 jarri	
zuten.	Hala	ere,	esan	beharra	dago	guk	
ikasleen	portaerak	aldatzeko	errefortzu	
posiSboak	 eta	 sariak	 erabiliz	 sortu	
genituela,	eta	egiaztatu	genuen	posible	
zela	 euskaraz	mintzatzeko	 trebetasuna	
eta	ohitura	lortzea.	

Gure	 ikastolan	 aldiro	 antolatzen	
ziren	 euskararen	 aldeko	 kanpainak	
azpimarratu	 nahi	 genituzke,	 ekintza	
hauek	 ikasleengan	 izugarrizko	 eragina	
baitzuten.	 Urtean	 hiru	 aldiz,	 ikastola	
osoa	euskararen	munduan	murgiltzen	
zen	 giro	 moSbagarria	 sortuz.	 Ikastola	
eraldatzen	 zen	 eta	 ikasleek	 eus-
kararekiko	atxikimendua	pozik	azaltzen	
zuten	 euskarari	 bai	 esanez.	 Geletako	
kontrol	orrietan	euskara	erabilpenaren	
erregistroak	 oso	 altuak	 ziren	 eta	 er-
darakadak	 entzun	 arren,	 ikastolako	
txoko	 guzSetan	hizkuntza	bakarra	 eus-
kara	 zen.	 Kanpainaren	 amaieran	
irakasleek	 eta	 ikasle	 guzSek,	 jolas-
tokian	 bilduta,	 euskal	 jai	 erraldoia	

antolatzen	 genuen	 ikasleek	 azaldutako	
euskararen	aldeko	jarrera	sarituz.	

Baina	nahiz	eta	 ikastolaren	barruan	
euskaraz	hitz	egiteko	jarrera	handia	izan,	
gure	 euskalduntze	 prozesuan	 puntu	
makalak	 ere	 baziren.	 Oporretan,	 eta	
batez	 ere	 udan,	 euskararen	 era-
bilpenaren	 jaitsiera	 nabaria	 zen.	 Ikas-
tolan	 lorturiko	 aurrerapenak	 gal	 ez	
zitezen,	oporretarako	kanpainak	eta	joko	
bideratuak	 prestatzen	 genituen	 eta	
udarako	ekintza	ugari.	

Ikasle	 txikientzat	 Zerainen	
udalekuak	 eta	 handientzat	
kanpaldiak	 eta	 Urbasan	 zehar	
orientabide	martxak.	Hala	ere,	
euskara	 Lizarrako	 biztanleen	
gehiengo	 baten	 hizkuntza	 ez	
zenez,	 gure	 ikasleek	 bere	 bu-
rua	 idenSfikatu	 behar	 zuten	
beste	 herrie-tako	 euskal	 hiz-
tunekin.	Horretarako	Etxarriko,	
Laudioko,	 AzpeiSako,	 Onda-
rroako	 eta	 Iparraldeko	 fami-
liekin	trukaketak	antolatu	gen-
ituen,	 gure	 ikasleak	 euskal	
giroan	 bizi	 zitezen	 eta	 Euskal	
Herr ia	 ezagutu	 zezaten.	
Aitona-amonek,	 dendariek,	

familiek	 eta	 pertsona	 guziek	 euskaraz	

hitz	 egiten	 zutela	 entzutean	 harrituta	
gelditu	ziren.		

Trukaketa	 hauetan	 gure	 ikasleek	
barneratu	zuten	euskaraz	bizitzea	posi-
ble	 zela,	 eta	 euskararen	 erabilpena	 es-
parru	 guzSetara	 zabalduz	 joan	 zen.	
Lizarrako	 kaleetan	 euskararen	 pre-
sentzia	 gero	 eta	 handiago	 zen	 eta	
denbora	 luzez	 ahaztutako	 jaiak	 eta	
tradizioak—Olentzero,	 Agate	 Deunaren	

koplak,	 Inau-
t e r i a k	 e t a	
a b a r —
b e r r i r o	
o s p a t z e n	
has i	 z i ren.	
Urte	 haietan	
Ikasto laren	
m a t r i k u-
l a z i o a k	
g o r a k a d a	
handia	 izan	
zuen,	 fami-
l iek	 ikasto-
laren	 proiek-
t u a r e k i n	

sintonia	 handia	 baitzuten.	 Hasierako	
beldurrak	 desagertzen	 zihoazen	 neurri-
an,	 Lizarraldean	 euskararen	 aldeko	
apustua	 gero	 eta	 handiagoa	 zen.	 Eu-
skara	guzSz	galduta	zegoen	toki	batean,	
inork	espero	ez	zuen	indarrez,	berresku-
ratzen	hasi	zen.	

Hasierako	 gabeziak	 gaindituta,	
gaur	 egun	 ikastolak	 kalitatezko	
proiektua	 eskaintzen	 du	 700	 ikasle	
heziz.	Lizarra	Ikastola	sortu	zeneSk	46	
urte	 igaro	 dira	 baina	 oraindik	 gaude	
hemen	 jo	 eta	 ke	 erdal	 eremua	 eus-
kalduntzen.	

Koldo	Biñuales	
								Lizarra	ikastolako	zuzendari	ohia
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Gaur	 egun	 biztanle	 helduen	 %22	 euskalduna	 da,	
Frantziar	 administraziopeko	 Euskal	 Herrian	 (Ipar	 Euskal	 Her-
ria).	 Kopuru	horrek	behera	 segituko	du	 zenbait	urtez,	 belau-
naldi	zaharrenak	baiSra	euskaldunenak.	Baina	azken	urteotan	
gazte	 belaunaldietan	 euskararen	 indarberritzea	 ageri	 da,	 eu-
skararen	irakaskuntzaren	garapen	sendoarekin.		

Seaska,	 ikastolen	 federazioa	 (euskarazko	 eskolak),	
1969an	 sortu	 zen	 eta	 gaur	 egun.	 Frantziar	 administrazioak	
ezarri	traba	guzNen	gaineNk,	3.500	ikasle	baino	gehiago	dira	
Ipar	 Euskal	Herriko	 34	 ikastoletan.	 Hamarkada	 luzeetan	 eu-
skara	 Frantzian	 debekatua	 izan	 ondoren,	 Ikastolen	 fenome-
noa,	mogimendu	sozial	indartsua	bilakatu	da	Ipar	Euskal	Her-
rian.	 Ikastolen	 arrakasta	 ikusirik,	 80.	 hamarkada	 bukaeran	
eskola	publiko	eta	 katoliko	 frantsesetan	 klase	elebidunak	 za-
baltzen	hasi	ziren	ere.		

Eta	 1994	 urteaz	 gerozSk,	 ikastolek	 Frantziar	
Hezkuntza	ministerioarekin	hitzarmena	dute.	Gaur	egun	hiru	
sareak	 baturik	 (publikoa,	 katolikoa,	 ikastolak)	 haur	
hezkuntzan	 %45ek	 euskarazko	 irakaskuntza	 jasotzen	 du:	
elebidunean	 eskola	 publiko	 eta	 katolikoetan	 (klaseen	 erdia	
euskaraz,	 bestea	 frantsesez),	 eta	murgiltze	 ereduan	 ikastole-
tan	 (6	 urte	 arte	 dena	 euskaraz,	 eta	 ondoSk	 progresiboki	
frantsesa	 sartzen	 da).	 Ondorioz,	 hiztun	 kopurua	 berriz	 gora	
bidean	joanen	den	espektaSba	sortu	da.	 Ikastolen	mogimen-
dua	 segiturik,	 Frantziako	beste	hainbat	eskualdetan	ere	 ikas-
tolen	gisako	eskolak	sortu	dira	Bretainia,	Okzitania,	Alsazia	eta	
Ipar	Katalunian.		

Hala	ere	ez	dira	guS	Frantziar	 legeriak	euskarari	
ezartzen	dizkion	 trabak	 gaur	 egun	ere.	 Frantziako	KonsS-
tuzioko	 75.1	 arSkuluak	 "eskualde	 hizkuntzak	 Frantziako	
ondare"	 izendatzen	 baditu	 ere,	 euskarak	 eta	 tokiko	
hizkuntzek	 (bretoia,	 alsaziera,	 kalana,	 okzitanoa,	 korsik-
era,	 itsaso	 bestaldeko	 irletako	 hizkuntzek)	 ez	 dute	 ino-
lako	 ezagupen	 ofizialik.	 Eta	 ezagupen	 horren	 eskasa	

egunerokoan	 senditzen	 da.	 Telebista	 publikoko	 kate	 guz-
Sen	 artean,	 adibidez,	 bakarrak	 eskaintzen	 dio	 tartetxo	
bat	euskarari,	egunean	bi	minutuko	baino	guSago.	Tokiko	
erakundeek	geroz	eta	ahalegin	gehiago	egiten	badute	ere	

elebitasunari	 tokia	 egiteko,	 administrazio	 zentralak	
hizkuntza	bakarra	ezagutzen	du:	frantsesa.	

Ikastolek	laster	50	urte	beteko	badute	ere,	Frantziar	
Estatuko	 ordezkari	 den	 prefetak	 ikastolen	 inbertsiotarako	 la-
guntza	publiko	oro	oztopatzen	du.	Ondorioz,	ikastolak	lagundu	
nahi	dituzten	hautetsiek,	 aterabide	 xelebreak	atzeman	behar	
izaten	 dituzte	 haurren	 eskolatzeko,	 eraikin	 publikoak	
aisialdirako	 zentro	 gisa	 deklaratuz,	 funtsean	 ikastolak	 baldin	
badira	 ere.	 Eta	 hala	 eginez	 ere,	 Frantses	 Estatuak	 udaletxe	
bat	baino	gehiago	auzitegi	administraNbora	eraman	 izan	du	
azken	urteetan,	1850	urteko	Falloux	 legean	oinarrituz.	 Laster	
bi	 mende	 beteko	 dituen	 lege	 honek,	 eskola	 katolikoen	 on-
darea	 babestea	 zuen	 xede,	 Estatua	 eta	 Elizaren	 banaketaren	
ondoren,	Estatuak	ez	zezan	Elizaren	ondarea	bereganatu.	Gaur	
egun	aldiz,	laikoak	diren	ikastolen	kontra	darabil	aitzakia	gisa	
Frantses	Estatuak.	

Lehenagokoek	bezala,	Nicolas	Sarkozyk	 lehendakari	
zela,	 hizkuntzen	 lege	 bat	 hitzeman	 zuen.	 GerozSk	 François	
Hollande	 Frantziako	 presidenteak	 Hizkuntz	 Minorizatuen	
Eurokarta	 berretsiko	 zuela	 hitzeman	 zuen	 ere.	 Baina	 gaur	
egun	batzuek	zein	besteek,	ez	dute	hitzik	bete.		

Ipar	Euskal	Herriko	euskaldunek	2017	urtean	ezarria	
dute	esperantza.	 Izan	ere	 Ipar	Euskal	Herria	300.000	biztanle	
eta	 158	 herri	 biltzen	 dituen	 errealitate	 kultural	 eta	 historiko	
bat	 baldin	 bada	 ere,	 gaur	 egun	ez	du	 inolako	 izate	 adminis-
traNborik.	Urtarrilaren	 1ean,	 Ipar	 Euskal	Herriko	 158	udalek,	
egitura	 interkomunal	 bat	 sortzekoa	 dute,	 azpiegiturak,	 ga-
rraioak,	 ekonomia,	 turismoa	 eta	 hainbat	 eskumen	 batera	
kudeatzeko.	Tartean,	euskara	eta	euskal	kulturaren	eskumena	
hartzekoa	 du	 egitura	 berriak.	 Parisen	 ezagupen	 ofizialaren	
zain	egon	gabe,	prakSkan	gure	hizkuntzak	eta	kulturak	behar	
duten	tokia	izan	dezaten	lortzea	izanen	dugu	erronka.	

Hur	GorosNaga	
Seaska	Iparraldeko	Ikastolen	Zuzendaria

Euskara, oztopoen gainetik 
Ipar Euskal Herrian
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Ikastolen	 jai	 nagusiak	 izenarekin	 ezagutzen	 diren	 bost	 festa	
erraldoiak	zer	diren	ulertzeko	Euskal	Herriko	historian	berrogei	urte	atzera	
egin	behar	dugu.	

Ikastolentzat,	 70eko	 hamarkada	 garrantzitsua	 izan	 zen,	 ma-
trikulazioaren	 gorakada	 geldiezina	 bihurtu	 baitzen.	 Sortu	 bai,	 60ko	
hamarkadan	sortu	ziren	 ikastola	gehienak	baina	hedatzerik	aipagarriene-
takoa	da	Franco	hil	baino	lehentxeago	gertatu	zena.	Urte	biziak	izan	ziren	
haiek,	oso	aberatsak,	zalantzarik	gabe.	

1977rako	 ia	 50.000	 ikasle	 ziren	 Euskal	Herriko	 ikastoletan	eta	
horietaSk	ia	erdia	Gipuzkoan.	Ikastola	batzuek	MadrileSk	legeztatu	berriak	
ziren,	 ez	 guzSak,	 ordea.	 Handitzen	 eta	 handitzen	 zijoazen	 baina,	 lekurik	
eza,	 alegia,	 hainbat	 ikasle	 non	 kokatua	 ez	 izatea,	 itzelezko	 buruhaustea	
bihurtu	zen.	Elizak	utzitako	lokaletan,	etxabeetan,	herritarrek	zabaldutako	
pisuetan	ez	zegoen	nahiko	 tokirik;	hobe	esan,	ez	zen	 ikasle	gehiago	kab-
itzen.	 Inurri	 bat	bera	ere	ez.	 Eraikuntza	berrien	premia	 zen	bazter	 guzS-
etan,	premia	larria.		

Egoera	horretan	ulertu	behar	da	herritarren	ahalegina	ikastola	
berriak	eraikitzeko.	DeneSk	egiten	zen	diruak	lortzeko:	tonbolak,	txosnak,	
bazkariak,	 	 txapelketak,	 soldataren	 zaS	 bat	 emateraino...	 deneSk,	 baina	
hori	guzSa	ez	zen	nahikoa	lur	berriak	erosteko	eta	eraikuntza	handiagoak	
egiteko.		

Hara	 non,	 Beasaingo	 ikastolan,	 1975-76	 ikasturtean,	 Josu	 Er-
guin	guraso	berria	sartu	zen	ikastolako	Juntan.	Gaztea	eta	dinamikoa	zen,	
1969-70	 ikasturtean	 Ameriketako	
Californian	 ikasitakoa.	Han	Walking	
for	 manking	 izeneko	 jaialdi	 batean	
parte	hartu	zuen	non	helburu	sozial	
zehatz	 baterako	 ibilibide	 bat	 anto-
latua	 zegoen,	 eta	 osasun	 behar	
baterako	 diruak	 lortu	 ziren.	 Ek-
intzarekin	gelditu	zen	Josu,	eta	bere	
ikastolara	 ekarri	 zuen:	 “ZergaSk	 ez	
dugu	 guk	 ere	 horrelako	 zerbait	
antolatzen	 ikastolarako	 lur	 zaS	 bat	
erosteko,	 eraikin	 berri	 bat	 altx-
atzeko?”	Lehen	urratsean	ez	zioten	
kasu	 handirik	 egin,	 ezinezkotzat	 jo	
zutelako	 horrelakorik	 antolatzea.	
Baina	Josuk	insisStu	zuen,	talde	bat	
konbentzitu	 ere,	 	 eta	 Ikastolen	
Elkartera	 jo	 zuten	 laguntza	 insS-
tuzionalaren	bila.		

1977ko	 urriaren	 lehen	 iganderako	 antolatu	 zen	 Kilo-
metroak	 izeneko	 Gipuzkoako	 ikastolen	 jai	 handia.	 Kilometroak	
izenarekin	 izendatu	 zuten	 parte	 hartzen	 zuen	pertsona	 bakoitzak	
bere	 buruarekin	 eta	 ondokoarekin	 konpromiso	 bat	 hartzen	
baitzuen:	 ibilitako	 kilometro	 bakoitzeko	 hainbeste	 ordaintzeko	
prest	 zegoelako.	 Bakoitzak	 nahi	 zuena	 ordaintzeko	 hitza	 eman	
zuen;	eta	etxekoen,	 lagunen	edo	erakundeen	babesa	 lortu	behar	
zuen	 ibilitako	 kilometro	 bakoitzagaSk.	 Laguntza,	 babesa	 eta	 or-
daina.	Hamabost	mila	 euskaltzale	elkartu	 ziren	 lehen	egun	handi	
horretan.	Ondorengoetan	ia	100.000	mila.	

Jaiak	arrakasta	 izugarria	 izan	zuen,	 izen	ona	eta	diru-etek-
inak	handiak	izan	baitziren.	Argiaren	abiadura	baino	azkarrago	zabal-

du	 zen	 festaren	 oihartzuna	 beste	 herrialdeetara,	 eta,	 horrela,	modu	
naturalean	 pasa	 zen	 esperientzia	 gainontzeko	 lurraldeetara.	 Zehazki	
nola?	Bereziki	 ikastolen	 Federazioetako	 idazkarien	bidez	 astero	elka-
rtzen	ziren-eta.	Hala,	1978	eta	80an	Bizkaira;	1981ean	Nafarroara	eta	
Arabara;	 1984an	 Iparraldera.	 Horrela	 sortu	 ziren	 Ibilaldia,	 Nafarroa	
Oinez,	Araba	Euskaraz	eta	Herri	Urrats	izeneko	urteroko	hitz	orduak.	
Hiru	dira	udaberrikoak:	Herri	Urrats	eta	Ibilaldia,	maiatzean	(bigarren	
eta	azken	igandean);	Araba	Euskaraz,	ekainean	(hirugarren	igandean);	
eta	bi	 jai	dira	udazkenekoak:	Kilometroak	 	eta	Nafarroa	Oinez	(lehen	
eta	hirugarren	igandeetan).		

Egokia	 da	 gogoratzea	 lehenengo	 jaiSk	 orain	 artean	 gar-
rantzitsuak	 izan	 diren	 hainbat	 oinarri	 sendo	 ezarri	 zirela:	 Ikastolen	
jaitzat	izendatu	ziren,	ikastola	eta	euskara	bultzatzeko.	Helburua	zuen	
diru-iturria	 lortzea,	 festa	 eraikinak	 egiteko	 edo	 berritzeko	 antolatu	
behar	 zen.	 Zirkuitu	 bat	 egokituko	 zen	 jendea	 ibiltzeko;	 bisitariak	 ez	
zuen	 jatekorik	 eta	 edatekorik	 faltan	 izango;	 eta,	 gainera,	 gozatzeko	
moduko	 ikuskizunak	 ere	 hantxe	 izango	 zituen	 doan.	 Gauzak	 ongi	
egingo	baziren,	gidaritza	bere	esku	hartuko	zuen	antolakunde	berezia	
behar	 zen:	 komisioburuek	 osatutako	 batzorde	 eragilea.	 Gurasoak,	
langileak,	 etxekoak,	 koadrilak	 eta	 herriko	 jendea	 elkarrekin	 arituko	
ziren	auzolanean:	 batak	 besteari	 lagunduz,	 ikastolaren	 ilusio	 berean	
batera	 murgilduz,	 helburuarekin	 bat	 eginez,	 elkarrekin	 proiektua	
aurrera	ateraz.	Eta	horrek	guzSak,	antolakunde	orokor	horrek,	aterpe	
batean	 bilduta	 behar	 zuen	 eta	 Ikastolen	 Elkartea	 izan	 zen	 aterpe	

hura,	 hasiera	 batean	 lurralde	 bakoitzeko	
ikastolen	Federazioa.	

Horietan	 bi	 zutabe	 funtsezkoak	 dira	
jaiak	ulertzeko.	Lehena,	herritar	askoren	
ikastolarekiko	 atxikimendua	 eta	 ilu-
sioa,	 elkarrekin	 lan	 eginez	 auzolanean.	
Ilusiorik	 gabe	 ezin	 da	 ulertu	 dohainik	
egiten	 diren	milaka	 eta	milaka	 orduak!	
Urte	 osoan	 150	 bat	 pertsona/jaiko	 eta	
eguna	 iristerakoan	 1.500	 lagun/jaiko.	
Esaera	 zaharrak	 dioena	 “Ezina	 ekinez	
egina”:	 Euskal	 Herriaren	 euskal	 eskola,	
ikastola,	 herriak	 sortu	 zuen	 eta	 herriak	
bizirik	mantentzen	du.		

Bigarrena,	 herritarrek	 ikastolari	 la-
guntzeko	 sortutako	 diru	 iturri	 honek	
lortu	 ditu	 ikastola	 gehienen	 altxor	 bi-

hurtzea:	 lurrak	 eta	 eraikinak	 eskuratzeko	
habeak	izan	direlako,	maiz	banketxetan	eskatzen	duten	abala	direlako.	
Elkartasunak	atera	du	ikastola	bat	baino	gehiago	hilzoriSk!		

2017an,	 berrogei	 urteren	 buruan,	 oinarrizko	 ziren	 goiko	
puntu	 horiek	mantendu	 badira	 ere,	 ibilbidean	 jaiak	 profesionalizatu	
dira	eta	urte	osora	zabaldu	dira	hainbat	proiektu	ikusgarrirekin.	Orain,	
laugarren	 hamarkada	 amaituta,	 jaiak	 hausnarketa	 prozesuan	 sartu	
dira	etorkizunean	zer	 izan	nahi	duten	 jakiteko	eta	hainbat	 foro	piztu	
dituzte,	bat	aipatzekotan,	Kilometroak	Bidea	izenekoa.	

Zuriñe	Mendizabal	Ituarte	
									Ikastolen	Elkartea	-	Komunikazioa

Herria da gorputza, Euskara bihotza, Ikastola eskola

Ikastolen Jai Nagusiak Herri	Urrats Ibilaldia

Araba EuskarazNafarroa Oinez Kilometroak
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Babeslea:

Orain	 dela	 108	 urte	 herritar	 guraso-multzo	 batek	
gogoetatu	zuen	nola	eskaini	euskal	hezkuntza,	ohartuta	eleiza	
eta	estatua	–eta	garai	hartako	hezkuntza	sareak–	ezartzen	ari	
zirela	 Euskal	 Herriaren	 izaeraSk	 urruS	 zegoen	 idenStatea.	
Beraz,	 hezkuntza	 sistema	 propio	 bat	 eraikitzeko	 helburuaz	
ikastola	sortu	zuten,	estatua	eta	eliza	alde	batera	utzita.	

Lehen	 50	 urteetan	 ikastolek	 ez	 zuten	 helburu	 hori	
lortu	 baina	 60.	 hamarkadaz	 gerozSk,	 herriz	 herri	 eta	 modu	
klandesSnoan,	 frankismoaren	 jazarpena	pairatzen	ari	baziren	
ere	 eta	modu	 guzSz	 prekarioan,	 lortu	 zuten	 ikastolak	 Euskal	
Herri	osoan	garatzea.	Hasiera	batean	helburua	biziraute	hutsa	
zen	 arren,	 ikastolen	 hezkuntza	 sistema	 ezaugarrituko	 duten	
zenbait	 elementu	 ageri	 ziren	 jada:	 autokudeaketa	 antolake-
tan,	 eredu	 kooperaSboa	oinarri	 hartzea	 eta	 pedagogia	mod-
erno	eta	progresista	baten	aldeko	apustua.	

Azken	 berrogeita	 hamar	 urteotan	 ikastolak	 sortu,	
hazi	eta	hizkuntzaren	eta	kulturaren	berreskurapen	eta	mod-
ernizatze	prozesua	egin	 izan	da,	euskal	gizarteak	bere	baitan	
baitu	 beste	 herri	 batzuetan	 erraz	 aurkitzen	 ez	 den	 zerbait:	
ekimen	 herritarra	 eta	 komunitarioa,	 “gu	 geu”	 dinamikoa,	
gizarte	 sarea,	 euskal	 estatu	 soziala	 arautu	 gabekoa,	 erre-
sistentzia	 herritarrean	 eraikitakoa	 eta	 memoria	 kolekSboan	
gordetzen	den	idenState	nazionala.	

Ikastolak	 eratu	 dira	 hezkuntzara	 bideratutako	
gizarte-antolaketa	 izaerarekin	 eta,	 nolabait,	 badira	 adibidea	
gizarteak	 izan	 dezakeen	 ekarpen	 gaitasunarena,	 bere	 burua	
antolatuz	 gero.	 Sortu	 zireneSk	 gaurdaino,	 gizabanakoen	
arteko	 loturak	 egin	 ditu	 hezkuntza-komunitateen	 inguruan,	
komunitate	hauen	artean	sareak	eratu	ditu	euskal	idenStatea	
eraiki	 eta	 berritzeko	 asmoz,	 gizartean	 zeuden	 unean	 uneko	
joera	 kolonizatzaileei	 aurre	 egin	 die,	 eta	 gizarte-eraldaketa	
bilatu	du.		

Gaur	egun	ikastolak	dira	Euskal	Herri	osoa	biltzen	
duen	 hezkuntza	 sare	 bakarra.	 108	 ikastola,	 5.000	 langile,	
54.000	ikasle	eta	parte	hartze	zuzena	duten	haien	gurasoek	
–kooperaSbistek–	 osatzen	 dugu	 ikastolen	 komunitatea.	
Eskaintza	 integrala	 dugu;	 0	 urteSk	 hasita,	 Batxilergoraino	
eta	 Lanbide	 Heziketaraino.	 HerriSk	 sortuak	 dira	 ikastolak	
eta	 herriarentzat	 eginak.	 Ikastola	 bakoitzak	 bere	 historia,	
ibilbidea	 eta	 autonomia	 ditu,	 baina	 guzSok	 partekatzen	
ditugu	ikastola	ereduaren	ezaugarri	garrantzitsuenak	.	

Kooperatibatan antolatuta gaude, hauxe baita 
herritarrengandik eta herritik hurbilen dagoen erakundetze 
mota. Ondorioz, gurasoek eta langileek parte-hartze zuzena 
dute ikastolen eguneroko kudeaketan. Gurasoak dira ikasto-
la bakoitzaren titularrak eta langileak lankide. 

Arlo	 pedagogikoan	 azpimarragarriena	 da	
hezkuntza	eredu	propioa	dugula,	Euskal	Curriculuma	oinar-
ri	 eta	 ardatz	 duena.	 Hezkuntza	 euskalduna	 da	 gurea	 eta	
ondorioz	 ikasle	 euskaldun	 eleanitzak	 eta	 buru	 askeak	 for-
matu	 nahi	 ditugu,	 informazio	 eta	 komunikazio	 teknologi-
etan	trebatuak.	Pedagogia	aurreratua	eta	aurrerakoia	dugu,	
eta	 EKI	 proiektuaren	 bitartez	 integrazioaren	 pedagogia	 ari	
gara	garatzen.	

Gure hezkuntza eredua garatzeko ikas material 
propioak sortzen ditugu, irakasle eta profesional talde handi 
baten eta guraso eta bazkide konprometituen gidaritzapean. 
Ikastolen Elkarteak sortutako materialak kudeatzeko eta 
merkaturatzeko editorial propioa dugu. 

Ikastolok hezkuntza-sarea eratua dugu, Ikastolen 
Elkartea alegia, ikastola bakoitzari bere berariazko proiek-
tua garatzen laguntzeko, ikastolak talde edo kolektibo gisa 
ordezkatzeko eta hezkuntza euskalduna ikastolen esparrutik 
haratago eragiteko. Ikastolen Elkartea lankidetzaren bidez 
kudeatutako antolakuntza da eta Ikastolen arteko lankidetza, 

e l k a r l a n a e t a e l k a r t a s u n a 
bultzatzen ditu. 

Europar dimentsioa dugu. So-
rreratik izan da Europa gure erref-
erentzia. Pedagogia korronte aur-
rerazaleak eta eskola eredu 
berritzaileak Europan aurkitu 
genituen. Eta gero eta europarra-
go izaten jarraitzen dugu: Euskal 
Herriko Ikastolak Europar Koop-
eratiban biltzen gara. 
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