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Garena,
hitzetan:

Egitasmo Estrategikoa EGI 2020 Jesuitak

Plan Estrategikoa
baino gehiago:
Batzuetan, proiektu edo plan estrategiko batek “zereginen zerrenda”, “desideratum”
zerrenda baten zalantzazko itxura har dezakeela iruditzen zait (egia esan, horren beldur
naiz). Itxuraz, ildo estrategikoen, helburuen, adierazleen, ekintzen, prozesuen, proiektuen
eta abarren zerrenda luzean bihurtzen den zerbaitetan amaitu dezake.
Edozein hiztegietan bere esanahia bilatuz gero, plan estrategikoa dokumentu bat baino
ez da, hau da, jardueren multzoa. Zehazkiago esanda, erakunde bateko arduradunek epe
ertainera begira jarraitu beharreko estrategia zein izango den adierazten duen dokumentua.
Ez da besterik.
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Nola planteatzen
ditugu gure
proiektuak?
Gure egitasmo Estrategiko hau zerbait errealagoa
eta biziagoa bihurtu nahi dugu. Ez da izango zentzu
egituratua eta beti gure izateko eta lan egiteko
modua izan denaren inguruko bistako kutsua duten
esaldien segida soila. Egia da emaitza dokumentu
erraza, argia, ulergarria, praktikoa, benetakoa eta
neurgarria izatea nahi dugula. Gauzak ondo egin
ezkero, gure egitasmoaren edukian modu sinple
batean jaso beharko genituzke baieztapen errez
batzuk. Baina ezin geinke ahaztu lortu nahi dugun
soiltasun horren atzean, honako hauek osatzen
duten korapilo konplexua dagoela: hainbat
ahotsetatik ateratako hitzak, bihotzek indarrez
sortutako oihartzunak, gure historiaren oinarrian
dauden testuak, iraganeko ikaskuntzak biltzen
dituzten ezinbesteko dokumentuak eta denbora
askoan partekatutako ekarpenak. Etorkizuna eta,
bereziki, gure ibilbidea lerrokatu nahi dugu hitz,
oihartzun, testu horien baitan. Horrezgain, nire ustez
modu berezian, guzti hauek ere sartzen dira: bizitako
esperientzia eta ikaskuntza guztiak, orainean
ditugun zalantzak eta ziurtasun guztiekin, eta
etorkizuna bere amets eta desio guztiekin.
Gure proiektu estrategikoa eta orain aurkezten ari
naizen testu hau ez da kartografoek edo
delineatzaileek diseinatutako eraiki hutsa. Proiektua
ez da bulego batetik atera den paper hutsa; ez da
gogoz egindako bakarkako hausnarketa bat. Gauza
garrantzitsuak, sormenenetik ateratako emaitzak,
neurri txikian zein handian, ez dira besterik gabe
sortzen.

“Plan” edo “proiektu” deitzen diogun guztiak
pertsonen oinarritik jaio eta hazi behar duela uste
dut, batez ere forma hartu eta iraupena izan dezan.
Eta bereziki gure bizitza-proiektuetan, etorkizuneko
planetan, eta pertsona gisa horrenbeste definitzen
gaituzten partekatutako erabaki horietan. Proiektua
gure funtsetik, oraingo eta hemengo nortasunetik,
pertsona multzo gisa, hezkuntza-komunitate gisa
eta gu ere definitzen gaituen historiaren emaitza
gisa osatzen ditugun nortasun guztietatik, jaio da.

Gure nortasuna:
oraina eta etorkizuna
San Jose Jesuitak Ikastetxeak urte asko daramatza
Durangon; zehazki, 1885etik. Historia luzea du.
Erroak botatzeko eta gure itzalpean pertsona eta
bizipen askori babesa emateko denbora izan dugu.
Urte guzti hauetan, pertsona askok utzi digute
beraien aztarna: Gure karrajuak partekatzean,
ikasgeletan lagunekin, jolastokietan egindako
jolasetan, logeletako bere ametsetan eta abarretan.
Oroitzapenak eta lagunak ugari dira. Denborarekin,
aldaketa ugari bizi izan dugu. Instalazioak eguneratu
ditugu; korridoreetako koloreak ezberdinak dira;
ikasgeletako espazioa berria da; jolastokiek
lehengoen antza dute, baina beste era bateko distira
dute… Txokoetako sekretuak ere aldatu egin dira eta
irakasleen geletan aurpegi eta hizketaldi berriak
daude. Ez, ez gara berdin berdinak.

“Ginena izaten
jarraitu nahi
dugu, eta
gehiago izan
nahi dugu”.
Plan Estrategikoa baino gehiago
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Dena den, 2015. urtera iritsi gara eta izaten, irauten,
hazten eta eragiten jarraitu nahi dugu. 1885ean ere
helburu bera izango zuten, nork daki. Ikastetxea
milurteko berrira heltzeko eraiki zuten, seguru asko
orain dena izateko helburuarekin eta ametsarekin:
ikastetxe ignaziotarra izateko helburuarekin, alegia.
Halaxe esan behar dugu argi eta garbi: hemen
jarraitzen dugu, ginena izaten eta “gehiago” izan
nahian.
“Magis” hitza eta leloa gure oinarrian dago eta ez
soilik San Ignaziok Jesusen Lagundiaren obretan
duen presentzia aktiboagatik. Gure nortasunak,
Jainkoa mundu honetan topatzeko eta presente
egiteko modurik onena etengabe bilatzeko gure
lanak, are sendotasun handiagoz eskatzen digu
“gehiago izatea”. Hobeagoak izaten jarraitzeko
prozesua etengabea da. Ez da berritze prozesu hutsa.
Gure garai hauetan, hezkuntzaren iraultza bizitzen ari
garen garai honetan, berrikuntza helmuga batean
bihurtu dela dirudi. Gu ez gara “per se” onenak
izateaz edo “berrikuntzak txertatze” hutsagatik
berritzeaz ari; ignaziotarrago izateaz eta gaur egun
ignaziotar izaten jarraitzeko modua bilatzeaz ari gara.
Diotenez, eta ez dut zalantzan jartzen egiazkoa izan
daitekeenik, une jakin batzuetan, zu zeu aldatzen ez
bazara, aldatu egiten zaituzte. Aldatzeak, hautatzea,
erabakiak hartzea, eta horien bidez zerumuga batera
eramango gaituen bidea moldatzea esan nahi du.
Hona hemen ikasturte honetako Indar Lerroen
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edukia: “Zerbait handiarekin amestera bideratzen
gaituzten eta ilusioa eragiten diguten erabakiak
daude. Gure bizitzak helburu bat dutela
ikusarazten digute; zerumuga handia eta sakona
begiztatzen uzten diguten erabaki txikiak dira”.
Aldaketa gure hezkuntza-kulturan dagoela esan
dezakegu (“hezkuntza-kultura” haren zentzu
zabalenean, baina baita San Jose Jesuitak Ikastetxe
gisa bete dugun gure historiaren baitan ere). Gaur
egungo hezkuntza-testuinguruaren barruan,
prozedura, metodologia, estrategia eta egiteko modu
batzuk ezbaian jartzeko prozesu argia bizi dugu.

Aldaketa gure
hezkuntza-kulturan dago.
Ikasleak erdigunean
kokatuta, salbuespenik
gabe, eta gure funtsetik
aldendu gabe.

Bistakoa denez, hezkuntzaren inguruan
hausnartzeko etenunea egiteko momentu egokia
da. Gure inguruko esparru askotan hezkuntzaren
aldaketaren emergentziaz mintzatzen ari da. Guk
geuk ere argi daukagu hezkuntzak etengabeko
hobekuntzaren beharra daukala; gure ametsak
bilatzen eta aukeratzen jarraitzeko une egokia da,
gure bide propioak zabaltzeko eta gure pertsonen
indarrez baliatuta aurrera egiteko unea da. Ikasleak
eta pertsonak erdigunean kokatuta, salbuespenik
gabe, eta gure funtsetik aldendu gabe, pertsona
kontziente, gaitu, errukior eta konprometitu bihur
dadin.

Hezkuntza-eredua
San Jose Jesuitak Ikastetxean landu behar dugun
hezkuntza-ereduaren inguruko hausnarketak
oinarrizko bi elementu abiapuntutzat izan beharko
lituzkeela uste dut: alde batetik, gure izaera propioa:
izaera hau gure nortasunaren, historiaren,
testuinguruaren eta jendearen ondorio izanik;
eta, bestetik, San Jose Jesuitak Ikastetxea osatzen
dugun hezkuntza-komunitate osoaren taldeko
hezkuntza-esperientzian eragin argia izango duten
esperientzia eta ikaskuntza pertsonal eta indibidual
guztiak.
Zalantzarik gabe, Jesusen Lagundiko ikastetxea
gara. Horrek agerian geratu behar du gure Proiektu
Estrategikoan. Durangon, Euskadin, barneratutako
ikastetxe kristaua gara eta, horrenbestez, Kristau
Eskola sareko kideak gara. Era berean, hezkuntzakomunitatea osatzen dugun pertsonen multzoa gara:
gure taupadekin, emozioekin eta gure adimen eta
talentu ugari eta askotarikoekin. Hori ere jaso
beharrekoa da gure Proiektuan. Gure ikastetxeak
aurrera jarraitzen du bere nortasunaren eta
hezkuntza-komunitatearen arteko trakzioari esker.
Indibidualismoaren aurrean, gure proiektuaren
ezaugarria partaidetza dela uste dut, eta horrela
sentitzen dut; lan egiteko modu eta berezko
ezaugarri gisa erantzukidetasunean sinesten dut,
ekintza indibidualean baino gehiago.

Berezko
izaera
duen
eredua:

Ignaziotar
Pedagogia:
testuingurua,
esperientzia,
hausnarketa,
ekintza,
ebaluazioa

Hazkunde
pertsonala
dinamika
parte-hartzaileeta
tik: esperientziak
eta ikaskuntzak

Hezkuntza-komun
itatea/Ikasten
duen komunitatea

EDUCSI eta
Kristau Eskola
Sarea

Lankidetzako
metodologia:
partaidetzari
lehentasuna ematea
indibidualismoaren
aurrean
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Ikasgeletan, etengabe aipatzen dugu talde-lana eta
lankidetzako metodologia; etengabe motibatzen eta
ebaluatzen ditugu taldeko dinamikak. Bistakoa
denez, ikasgelatik kanpo ere horrek izan beharko
luke gure lan egiteko eta izateko modua. Eredu
sozial berriek are gehiago eskatzen dute
irakaskuntza-ikaskuntzaren prozesua taldeko
dinamika parte-hartzaileen bidez egindako hazkunde
pertsonaleko prozesu gisa planteatzea. Askotan
esaten denaren eta gustatuko litzaigukeenaren
aurka, dinamika indibidualistak, askotan,
hezitzailearen izateko eta lan egiteko moduaren
baitan egoten dira, eta ez hezkuntza-proiektua
kudeatzen duten taldeetatik (tutoreen taldeak,
koordinatzaileak, zuzendaritza-taldeak,
administrazioa…) zuzentzen diren lan-dinamiketan.
Gure EGI2020 Hezkuntza Proiektua aurkezteko
garaian, “Garena, hitzetan” izendatu dudan
dokumentotik abiatu nahiko nuke.

“1885etik Garena,
hainbat hitz eta
orrialdeetan”.

4 ildo estrategiko, 12 helburu eta hamaika ekintza
eta proiekturen oinarrian dauden hitz horiez guztiez
ari naiz. 1885. urtetik izan ditugun historiako
hitzez eta orrialdeez ari naiz; gure azken proiektu
estrategikoetako azken historiaz ari naiz (argi dagoen
moduan, horietatik elikatzen gara oraindik ere). Beti
presente dauden eta inspiratzaileak diren orrialdeez,
batzuetan horietan begirada botatzen dugunez, eta
beti erortzen garen horiez ari naiz; izan ere, horietan
topa dezakegu Jesusen Lagundiaren jakintza guztia
(Pertsona Ignazioren bidean, Paradigma
Pedagogiko Ignaziotarra, San Ignazioren Gogo
Jardunak, Aita Arruperen testuak…).
Hezkuntza-komunitate osoak (ez nituzke ahaztu nahi
familiak eta ikasleak) batez ere azken hiru urteotan
klaustroetan, prestakuntza-topaketetan, batzarretan,
elkarrizketetan, bileretan... partekatu dituen ohar,
hausnarketa eta eztabaida guztiez ari naiz.
Durangoko, Bizkaiko, Euskadiko, Nafarroako,
Madrilgo… (baita beste toki batzuetakoak ere) eliza,
gizarte, kultura, hezkuntza eta politika arloetako
eragile ugarik partekatu dituen orrialdeez, emandako
denboraz eta gure hausnarketei argi emateko beren
jakintza eskaini zigutenez ari naiz. Horretaz ari
nintzen “guztia” itxurazko “ezerezaren” atzean
aipatzen nuenean.
Ez dakit erraza izango den EGI2020 Proiektu honetan
sinestea eta fedez eta zintzotasunez aurrera
eramatea. Badakit fedea eta zintzotasuna oinarri
hartuta eginda dagoela; irmo baiezta dezaket. Badakit
ez dela erraza beti zintzotasunean sinestea eta are
gutxiago askotan euskarri izatea behar dugun ezin
hautsizko fede hori sentitzea. Baliteke norbaitek
dokumentu honetan aipatu dudan zenbait edo asko
ukatzea, baita EGI2020an jasotako zerbait edo asko
ukatzea ere. Proiektu honek “garenari” eta “gure hitz”
horiei guztiei eta beren ikuspegia partekatu eta eman
nahi izan duten iritzi guztiei (batzuek ezagueraz egin
dute, baina beste batzuek, oharkabean, izateko beren
modua orrialde hauen bidez eskaini dute) erantzun
nahi die. Oraindik guztion artean San Jose Jesuitak
Ikastetxearen proiektua eraikitzen ari gara. Hori
dela eta zuen esku utziko ditut orrialde hauek
zintzotasunez gehitzen jarrai dezazuen. Orrialde
hauek irakurtzen ari zaretenei ikastetxe ignaziotar
gisa ditugun ilusioen mailan egoteko adorea eskatu
nahi dizuet. Izan ere, gaur egun, hemen, Durangon,
Kristoren misioaren arduradunak zarete.
Eva Rodríguez Salcedo
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Zerk
inspiratu gaitu?
Prozesu partehartzailea
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Zerk inspiratu gaitu?
Prozesu parte-hartzailea
2013-2014 ikasturtean, gure estilo metodologikoaren
eta ikasgeletan erabiltzen dugun benetako
metodologiaren inguruko hausnarketa sakonari ekin
genion. Gure etorkizunean eta orain orrialde hauetan
ezarri dugunaren inguruan amesten hasi ginen.
EDUCSI sarea osatzen dugun ikastetxeen jakinduriaz
ornitu ginen lehenengo eta behin. Aholkularitza
bilatu genuen (Mondragon Linguako Saro Manrique;
Eusko Jaurlaritzako aholkularia den Xabier
Garagorri; Maristetako Dani Irazola; Mondragon
Unibertsitatea-HUHEZI, ALBOAN, Berritzegunea...).
Ondoren, arlo pastoralean eta pedagogikoan sendotu
behar genituen esparruak zehazten hasi ginen
(bidelaguntza eta barnetasuneko proiektua,
hizkuntza-gaitasuna, EBIK-erronken bitarteko
ikasketa sustatzea, ikasketa kooperatiboa eta
kulturartekotasuna).
2014-2015 ikasturteko lehen klaustro orokorrean,
irailaren 1ean zehazki, gure lan egiteko moduan
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aldaketa agerian geratu zen: EBIK (Erronken
bitarteko ikasketa kolaboratiboa) jarri genuen abian.
“Hegan” eta proiektu berria zehazten hasi ginen.
Hezitzaileen klaustroko gehienen artean ilusioa sortu
zela uste dut. Guztion sormen-indarrarekin, gure
proiektuak “hegan hasteko” beharra zuela ikusi
genuen. Gure ahuleziak partekatu genituen gure
indar guztiak batuta askoz ere proiektu hobea sor
genezakeela ikusteko; izan ere, proiektua bizi
genuen guztion hausnarketaren eta eztabaidaren
emaitza zen. Ziur aski, zailtasunek itsutzen gaituzten
une askotan ahaztu egingo dugu, baina gaur EGI2020
dena, zalantzarik gabe, hezitzaile guztien kezketatik,
ilusioetatik, ametsetatik eta desioetatik sortu da.
2015eko urtarrilaren 28an, hezkuntza-komunitate
osoak hausnarketa estrategikoaren inguruko urrats
hau eman genuen “Begira berriro” oinarritzat
hartuta: Gure hezkuntza-komunitatearekin batera,
urte askoan elkarlanean aritu garen erakunde
guztiek parte hartzea nahi izan genuen. Gure
hezkuntza-proiekturako balio handiko pertsonak
eta elkarlanean dihardugun erakundeak dira.
Askotan, gainera, gure misio bera dute eta gure
erritmo berean aurrera egiten dute.
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Ikastetxeko hezitzaile guztiekin eta Ikasleen
Gurasoen Elkarteko kideekin batera, 38 “jakintsu
eta lagun” gonbidatu genituen. Era askotan
hezkuntza-misio honekin maiteminduta dauden
pertsonak ziren (haietako 5ek ekarpenak idatziz egin
zituzten). Lagun haiek hezkuntza, kultura, politika eta
erlijio esparruetan eragin handiko lana eta rol
aktiboa betetzen dutelako entzutetsuak diren 18
erakunde ordezkatu zituzten: Jesusen Lagundiko
hezkuntza-lanen ordezkariak (ipar eremuko
EDUCSI), ALBOAN, Ellacuria Fundazioa, Loiola
Etxea, Deustuko Unibertsitatea, Kristau Eskola,
Euskalit, Eusko Jaurlaritza (Berrikuntza Saila),
Lanbide, Bizkaiko Aldundia (Gizarte Ekintza Saila),
Berritzegunea, Durangoko Udala, Durangoko
kultura, hizkuntza eta kirol arloetako
dinamizatzaileak, Durangoko Tabira Pastoral
Barrutia, Bizitza Kristauaren Komunitatea, Caritas,
Markeliñe Antzerki taldea, Begoñako Andra Mari
Eskola.

EGI2020rako
hausnarketa
estrategikoko faseak

1.

2013ko Abenduan
Aldaketarako gure hausnarketa hasten da,
hezkuntza adituen laguntzagaz.

2.

2014ko Irailean
Berrikuntza metodologikoaren inguruko
lehen klaustro orokorra: EBIK(Erronken
bitarteko Ikasketa Kolaboratiboa).

3.

2015eko Urtarrilean
"Begira berriro". Hausnarketa estrategiko
partekatua, hezkuntza elkartea eta bsete
erakunde publiko eta pribatuen artekoa.

4.

2015eko Irailean
EGI2020 proiektu berriaren hasiera.
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Taldeko hausnarketako eta alderaketako lehen
dinamika horretan, gure ikastetxearen inguruko
lehen azalpena egin nahi izan genuen zintzotasunetik
eta parte-hartze zabal eta partekatutik abiatuta.
Begirada garbiko “kanpoko” pertsonek beren
ikuspegia gure hezitzaileekin partekatzea eta
eztabaidatzea nahi genuen; eztabaida zintzoa eta
parte-hartzailea bultzatzea genuen xede.

Gure ikasleek osatu zuten partekatutako
hausnarketa horren hirugarren ardatza: Haur
Hezkuntzako bigarren ziklotik hasi eta Batxilergoko
ikasleak arte. Tutoretzetatik, adin bakoitzerako
egokitutako prozesuak jarri zituzten abian haien
ametsak, kezkak eta eskaera zehatzak jasotzeko.
Galderak zuzenagoak eta sinplegoak izan ziren:

Guztiei hiru galdera errazi erantzuna ematen
saiatzeko eskatu genien:

1. Zer iritzi duzu gaur egun San Jose
Jesuitak Ikastetxearen inguruan?
Zein dira gure indarguneak?
2. Nolako izan beharko luke San
Jose Jesuitak Ikastetxeak 2020an,
eta zer eskaini beharko lioke XXI.
mendeko munduari? (zure ustez,
zer aldaketa beharko litzateke, eta
zein dira gure hobekuntzako
aukerak?)

1. Zure ustez, nolakoa izan beharko
luke 2020an San Jose Jesuitak
Ikastetxeko ikasle batek?
2. Zer ezaugarri izan beharko luke
San Jose Jesuitak Ikastetxeko
hezitzaile batek 2020an?
3. Zure ustez, nolakoa izan beharko
luke gure ikastetxeak 2020an?
4. Zure ustez, nolakoak izan beharko
lukete gure ikastetxeko eskolaz
kanpoko ekintzak?

3. San Jose Jesuitak Ikastetxean
2020an ikasketak amaituko dituen
ikasle batek zer giza balio eta
konpetentzia izan beharko lituzke?
Eta San Jose Jesuitak Ikastetxeko
hezitzaile batek?

Bigarren dinamikan, lehen hausnarketa horretako
emaitzak San Jose Jesuitak Ikastetxeko
etorkizunarekin elkarrekin amesteko egin genuen
gonbidapena onartu zuten familia guztiekin
partekatu genituen. Guztion artean, gure
indarguneak, inguruko mehatxuak eta 2020. urtera
arrakastaz bideratuko gaituen etapa horretan sortu
zaizkigun aukerak finkatzea lortu genuen. Guztion
artean, gure ikastetxeko barneko errealitateari eta
gure testuinguruari begiratu genien gure
proiekturako egitura sendoa eraikitzeko.
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Galdera horietatik, sekulako sormen-uholdea
atera zen. Gure proiektua sendotzeko daramagun
etengabeko gogoeta honetan, beste pausu bat eman
genuen. Azkenik, koordinatzaileak beren zikloetako
hezitzaileekin bildu ziren gogoeta estrategikoan are
gehiago sakontzeko asmoz. Horretarako, gure
proiektuari beste “azterketa” bat egin genion, gure
eguneroko jardunei barruko begirada bat bota
genion: momentua somatzen genituen ahuleziak,
mehatxuak, indarrak eta aukerak izendatuz.
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Ondorioak
2013 eta 2014 urteetan, erabakitasun horri esker,
gure indar eta ahuleziez jabetu ginen eta orain,
2014-2015 ikasturtearen amaieran gaudela,
erronka hauek ezarri dizkiogu geure buruari:

EGI2020 Erronkak
1.

Lagundiaren misioa bultzatzea,
gure izaera indartuz eta sektore
arteko lana lagunduz.

2.

Guretzat pertsona xede bat da: pertsona
bakoitzaren giza eta lanbide garapena
hartzen da oinarrizko irizpide gisa,
hautaketa orduan, erantzukizunak
ematerakoan eta pertsonen
prestakuntzan eta bidelaguntzan.

3.

Familien partaidetza zabaltzea
hezkuntza-prozesuan, “Ezagutu Bizi”
proiektuaren bitartez bereziki.

4.

Sareko lana bultzatzea inguruko
beste erakunde eta elkarte batzuekin.

5.

Kudeaketa ekonomiko
eragingarria eta gardena bultzatu.

6.

Plan estrategikoaren eguneroko
kudeaketa eta garapena hedatu:
lidergo zabalagoa eta erantzukizun
handiagoa lortuz.

7.

Eskolaz Kanpoko Ekintzen
proiektua indartu, gure izaera
eta ikuspegi hezitzailea zainduz.

- Gure lehen erronka Lagundiaren misioa testuinguru
sekularizatuan eta jesuitarik ez dagoen giroan
bultzatzea da. Sor daitezkeen tentsioak ikusita,
fedeari zuzendutako zerbitzuan lan konzientea egin
eta justizia, eta kulturarteko eta erlijioen arteko
elkarrizketa bultzatu beharko ditugu.
- Gure ikastetxean, hezitzaileek, ikastetxeko kultura
oinarri hartuta, kudeaketako erantzukidetasunean
aldaketa handia egin dute. Erantzukide izanda eta
hori sentituta, gure misioarekin eta balioekin
inplikatuta. Proiektuaren langileak - “konplizeak”
dikotomiak bideratuta, nortasuna mantentzeko
aukera aprobetxatu behar dugu bizimodu
berrietarako moldagarritasunarekin uztartuta eta
gure izateko eta egiteko moduari balioa emanda. Ildo
berean, gure erronketako bat izango da langileriaren
berrikuntza gure nortasuna mantenduta kudeatzea.
- Familien partaidetza eta elkarren arteko
partaidetza: teknologia berriak, sare sozialak eta
komunikazio-plan egokia behar bezala erabilita eta
familiek eskatzen digutenaren eta gure balioen eta
ideien arteko oreka mantenduta hori guztia erraztea.
Ezinbestekoa izango da hezigaiaren bizitzaren
garapeneko esparru ugariak koordinatzea. Horrek,
ezinbestean, familiak hezkuntza-prozesuaren
eragile aktiboago bihurtzeko lanera bideratzen
gaitu. Badakigu hezitzaileen esku dagoela gehienbat
harreman sendoak ireki eta ezartzea familiekin; baina
argi dago familien eskuetan be badagoela ardura hau,
gure arteko zubiak zaindu eta sustatzearen ardura.
- Hiriko eta herriko ikastetxea garenez eta Durangora
irekita eta gure gizartean txertatuta dagoena denez,
inguruneko beharretara egokitzeko gaitasuna
dugu. Gure ezaugarria pertsonekiko gertutasuna
(ikasleak, familiak) da; hori dela eta, gure helburua
hezkuntza-proiektu partekatuagoa sortzea da honako
hauekin batera: eleiza, kultura eta kirol arloko
elkarteak, udalak, GKEak. Era berean, sareko lana
erraztu eta bultzatu nahi dugu herriko eta tokiko
beste erakunde eta elkarte batzuekin. Horretarako,
jabetzen gara herriguneko gure kokapena ustiatu
behar dugula familientzako ere topagune bihur dadin.
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Jaiotza-tasa jaitsi eta gure inguruneko eskaintza
ugaria denez, inguruneko beharrei erantzuna
emateko premiak Durangoko eta Durangaldeko
eskola-mapan birkokapenaren inguruko gogoeta
egin behar dugu.

Eskolaz kanpoko
ekintzetan be, hezitzea
behar etikoan bihurtzen da.
Monitoreek errealitatearen
irakurketa kritikoa egiten
lagundu behar dute,
pertsonari bere nortasuna
erabakitzen lagundu behar
dio, bere ikuspegia eratuz.
14

Zerk inspiratu gaitu? Prozesu parte-hartzailea

- Eskolaz kanpoko ekintzen proiektuan,
kudeaketa ekonomiko eragingarria eta gardena,
ahal den neurrian hezkuntza-zentroak bultzatzen
dituen jardueren iraunkortasuna berma dezan,
abagune partikularren mende gera ez daitezen.
Beharrezkoa da prestakuntza-jarduera ugarien
arduradunei behar adinako prestakuntza
eskaintzea jarduera hori benetan hezitzailea izan
eta ikastetxeko ideiekin lerrokatuta egon dadin.
Prestakuntza funtsezkoa izango da kalitatezkoak
eta benetan eraldatzaileak diren eskolaz kanpoko
jarduera izan nahi baditugu. Hezkuntza-zentroari
nortasuna eta zentzua eman beharko liokete
jarduera horiek. Monitorea, entrenatzailea, gidaria,
umearen arduradun gisa, hezitzaile bat da. Hortaz,
eskolaz kanpoko ekintzetan be, hezitzea behar
etikoan bihurtzen da. Monitoreek gaur eguneko
kultura aldaketaren aurrean errealitatearen
irakurketa kritikoa egiten lagundu behar dute,
pertsonari bere nortasuna erabakitzen lagundu
behar dio, bere ikuspegia eratuz eta bere
buruarekin koherentziaz eta defendatzen dituen
balioen bidetik lagunduz. Guzti hau kontutan
izanik, eskolaz kanpoko ekintzen arduradunaren
lanik garrantzitsuena kultura eta estilo bat sortzea
eta bermatzea da: norberaren gaitasunen
araberako pertsonen inplikazioa lortu, etengabeko
hazkundea eta prestakuntza ahalbidetu, elkarteloturak ezarri.
- Hezkuntza Proiektuaren Kudeaketa Taldearekin
(HPKT) eta Zuzendaritza Taldearekin (ZT) batera,
proiektuen eta prozesuen arduradunek osatzen
duten taldeak lidergo zabalagoa eta erantzukizun
handiagoa izango du eguneroko kudeaketan zein
urteko planen bidez plan estrategikoa hedatzeko
garaian. Horregatik, prozesuen eta proiektuen
kudeaketarekin lotutako erronka da esanguratsu
eta irmoenetako bat.

1.
Gaur egun
Durangon
ignaziotar
izatea
gure ustez
Hezkuntza Elkartea inplikatzea
gure ignaziotar proiektuan.

Fedetik giza justiziarekin
konprometituta dagoan ikastetxe
moduan ezagunak izatea.
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1. Gaur egun Durangon
ignaziotar izatea gure
ustez
“Jesusen Lagundiaren apustulutzaren ezaugarria
da beti Kristoren eta Elizaren misioaren
zerbitzurako prest egotea, premiazkoena eta
beharrezkoena den tokian”.
“Gainerakoentzako gizon eta emakumeak heztea”
leloak lan honi zentzua ematen dion etorkizuna
ezartzen dio oraindik ere gure hezkuntzari.
“Jesusen Lagundiak hezkuntza arloko ibilbide
luzea du. Hasiera-hasieratik, hezkuntza funtsezko
zeregina izan da pertsona guztiek gizaki eta
Jainkoaren seme-alaba gisa duten duintasuna
bultzatzeko misioa lortzeko. Magis ignaziotarraren
printzipioan inspiratuta, Lagundiak arreta berezia
jarri du bere hezkuntza-zentroetan kalitatezko
hezkuntza eskaintzeko eta bazterrean bizi diren
pertsona guztiei laguntza emateko mundu osoan
ekimen ugari bideratuta". 1

“Gaitasuna,
kontzientzia,
konpromisoa eta
errukia dira pertsona
integralak hezteko
gure ikuspegiaren
oinarriak”.

Mundua aldatzen ari da. Badakit bistakoa dela hori.
Hezkuntza etengabe aldatzen da. Nola topa
dezakegu une bakoitzean aurrean ditugun erronka
aldakorretarako erantzun egokiena eta
beharrezkoena?
Guretzat, erronka nagusia oraindik ere gaur egun,
hemen, Durangoko Jesusen Lagundiaren
ikastetxean, esanguratsu izatea da. Gure jatorriak
zehazten du gure paradigma pedagogikoa: Jesusen
Lagundia 1540an sortu zuen Loiolako San Ignaziok
ebanjelizaziorako. Hasiera-hasieratik, Lagundiak
bere moduak garaien arabera eguneratu nahi izan
ditu. Horretarako, oso premisa argiak ditu eta gure
lehen ildo estrategikoaren oinarri den baieztapena
hartzen du kontuan: “hezitzaile gisa, gure helburua
gizon eta emakume adituak, kontzienteak eta
errukian konprometitutakoak trebatzea da”. 2
Gaitasuna, kontzientzia, konpromisoa eta errukia
dira gainerakoei zerbitzu hobea emateko pertsona
integralak hezteko gure ikuspegiaren oinarriak.
Horiek laburbiltzen dute gure ikastetxeetako giza
bikaintasunaren benetako esanahia.

1. “Jesusen Lagundiaren Justiziaren
aldeko erronka globalak” lanetik hartutakoa.
2. Paradigma Pedagogiko Ignaziotarrari
buruz P.Kolvenbach-en gutuna, Erroma, 1993.
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Paradigma
ignaziotarra;
pentsatzen eta
ikasten irakastea
Pedagogia ignaziotarraren helburua pentsatzen
irakastea eta ikasten irakastea da:
- Horretarako, ikaslea eta bere zoriontasuna
kokatzen du ikasketa-prozesuaren erdigunean:
izan ere, gure hezkuntzaren helburu nagusia,
ezagutzak transmititzeaz gain, esperientzia
pertsonala ahalbidetzea ere bada, emozioak
sortaraztea, ekintzak sortzen dituzten jarrerak
eraginda.
- Gure hezkuntza-prozesuaren helburua
bikaintasuna lortzen saiatzea da; horretarako,
gainditzeko ahalegina egin behar da norberaren
potentzialtasunak garatzeko, arlo intelektuala eta
akademikoa, espirituala eta harremanena,
artistikoa eta psikomotorra, eta pertsona
aberasten duen guztia uztartuta.
- Hezkuntza jesuitaren xedea erabateko
eraldaketara iristea da; ez soilik pentsatzeko
edo jarduteko moduari dagokionez, baita bizitza
ulertzeko moduari dagokionez ere (pertsona
aditu, kontziente, errukior eta sortzaile gisa).

Konpromisoa:
“Baztertuta”,
“hemengo eta hango”
pertsonak eta
errealitateak
gerturatzeko eta
lotzeko gure bokazioa
areagotu nahi dugu”.

Gaur egun Durangon ignaziotar izatea gure ustez
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Justizia lortzeko gure testuinguruko eta egitura
sozialetako eraldaketa sozialarekiko eta
politikoarekiko dugun bistako konpromisotik, beti
sentitu izan gara Durangoko eragile aktibo, gure
inguruneko benetako kezkekiko gertu, eta begiak
beti irekita. Gertutasun horrek berak egungo
errealitateak eskatzen digun aldaketara irekita
egotera bultzatzen gaitu: “Baztertuta eta barneratuta
dauden”, “hemengo eta hango” pertsonak eta
errealitateak gerturatzeko eta lotzeko gure bokazioa
areagotu nahi dugu. Horretarako, gure hezkuntzatik
abiatuta, benetan solidarioak diren pertsonen
adimenak eta bihotzak eratzen lagungarriak
izango diren esperientzia eraldatzaileak
eskaintzen ditugu.

Hona hemen ALBOANen hitz batzuk: “Mundu hau
aldatu egin daiteke eta aldatu egin behar da
ikuspegi global konprometitua eta eraldatzailea
duen herritartasunetik abiatuta. Bertan, gizarte
zibileko erakunde gisa barneratuta gaude. Oinarri
hori dago gure aldaketa sozialaren teorian:
herritartasun aktiboa, baztertuen dauden
pertsonekiko eta taldeekiko konpromisoa bere
gain hartuta duena”.
Lehen ildo estrategiko honetan, Hezkuntza
Komunitatea gure ignaziotar proiektuan
inplikatzea da gure lehen helburua. Nola euts
diezaiokegu gu egiten eta bereizten gaituen horri
guztiari? Oinarrian ditugun nortasun ignaziotar eta
kristauari nola eutsiko diogu munduak
sekularizatzeko joera hartu duela kontuan hartuta?
Euskal kristau eskola garen aldetik dugun presentzia
eta ikusgarritasuna baliatuz eta Durangon nortasun
ignaziotarra indartuz. Hori lortzea ez dago bereziki
lotuta ikastetxean jesuitek presentzia izatearekin,
baizik hezkuntza-komunitate osoak, ikasgelaren
barruan zein kanpoan, ditugun presentzia eta
jarduera guztietan, izateko eta aritzeko modu bat,
zentzua ematen digun Jainkoaganako fedea
ordezkatzearekin, lekukotza ematearekin,
helaraztearekin eta kutsatzearekin.
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Baieztapen horrek gure gauzak egiteko modua
ere adierazten du: geure izateko eta gauzak egiteko
moduan konfiantza dutenekiko konpromisoa,
koherentzia gure nortasunarekin eta misioarekin,
gardentasuna eta erantzukidetasuna gure
kudeaketan. Badakigu funtsezkoa dela hezkuntzakomunitate osoak gure proiektuan benetako
inplikazioa eta konpromisoa izatea eta, beraz,
badakigu lana norekin, nondik eta nola egin behar
dugun:

1.

Hezkuntza-komunitatearekin, bizitzari
eta lanari lotuta geurea dugun aldartetik.

2.

Garrantzi berezia eman behar diogu
Komunitate Apostolikoari, jesuitak eta
laikoak Lagundiaren Misio Apostolikoa
sustatzera deitzen dituen espazioa baita.

3.

Familiekin, haiekin partekatzen
ditugu itxaropenak eta desirak ere.

4.

Bidezko kausen protagonista
izan behar dutenekin.

5.

Gizarteari eragiteko xedeaz,
pastoraltzarekin lotutako proiektu
eguneratu batetik abiatuta (garrantzi
berezia emanez lagun egiteari eta
barnetasunari).

6.

Jesusen Lagundiak eragiteko
aukera duen foroetan presentzia
aktiboa indartuz.

7.

Durangoko elizaren plataformek
eta plataforma sozialek proposatutako
foro guztietan parte hartuz.

8.

Pertsonei komunitate-espazioen bidez
eta prestakuntza-prozesuen bidez lagun
eginez, gure ikastetxeko pertsonen
misioa eta identitatea eratzen eta
sendotzen laguntzeko.
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Justizia soziala
fedetik abiatuta
sustatzea

Gure inguruan justizia sozialarekin fedetik abiatuta
konprometituta dagoen ikastetxe gisa aitor gaitzaten nahi
dugu eta horrek are garbiago ikusarazten digu mundu
globalizatu batean bizi garela, gizarte-haustura handiak
ditugula eta egoera horiei testuinguru pribilegiodun batetik
egiten diogula aurre. Horrek, honako betebehar hauek
jartzen dizkigu:
- Gure inguruan errotuta jarraitzea, gizartean inplikatuta
eta, betiere, lankidetzan inguruko elkarte guztiekin
(Udaleko gizarte-zerbitzuak, Tabira Pastoral Barrutia
tokiko eliza, Caritas, Gorabide, Apnabi, AECC, Bizkaiko
Elikagai Bankua, Bateginez, JAED...), Euskadiko
Jesusen Lagundiarekin (Tokiko eta lurraldeko
Plataforma Apostolikoa, PAL ArBiz eta PAT Loiola,
hurrenez hurren, ALBOAN, Ellacuria, Deustuko
Unibertsitatea...) eta Kristau Eskolarekin.
- Arreta berezia jartzea gizartetik baztertutakoena
gerturatzeari, gure inguruko errealitateari entzuteko
eta begiratzeko gaitasunarekin.
- Aktibismo hutsari begiratu beharrean, sakontasuna
bilatzea: Barnetasuna lantzeari lotutako kezka eta lana
funtsezko elementu izatea eta horretarako, pertsonek
haien burua bilatzeko eta hazteko prozesuak erabiltzea
eta ez, hainbeste, ekintzak.
- Nortasun irekitik abiatuta, ekintzaren eta
barnetasunaren arteko orekari eustea, bizitzari
eskerrak emateko, bizitza aztertu eta ebaluatzeko
ohituretatik abiatuta eta gure barneko mugimenduez
jabetuta.
- Besteei gehiago begiratzea eta besteekin gehiago
konektatzea, horri begirako hezkuntza-eskaintza eta
eragiteko zerbitzua eskainiz.
- Gure hizkera XXI. mendeko testuinguru berrira eta
ebanjelizazio berri baterako eguneratzea.
- Fedearen esperientzia pertsonalari lagunduko dioten
esparruak eta espazio komunitarioak sortzea (gure
ikastetxeko Jesuiten Komunitateak abian jarritako
Jesuiten Etxea proiektuaren lan eredugarria baliatuz).
- Gure ikasleei eta haien familiei zerbitzua ematea eta
lagun egitea, Jesusen Lagundiaren ikastetxe katolikoa
garen aldetik, eta gure nortasunetik ekarpena egitea
sekularizaziora eta kulturartekotasunera jotzen ari den
testuinguru honetan.
- Hezkuntzaren mugan zerbitzua ematea eta Kristau
Eskola sare kontzertatuan alderdi aktibo izatea.
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2.
Gizonemakumeak
besteen
zerbitzura
Hezkuntza Elkartea
inplikatzea gure
hezkuntza proiektuan.

Pertsona bere
osotasunean hezi
gizartea eta bere
ingurua eraldatzeko.

Ikasleen aniztasunari
erantzuten dion
hezkuntza eskaini.

Hizkuntza
gaitasuna garatu,
ikuspuntu
eleanitzetik.
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2. Gizon-emakumeak
besteen zerbitzura
“Orain galdetuko bagenie ea eskolara zergatik
joaten diren, zein izango litzateke erantzuna? (…)
Eskola heziketa-eremuetako bat da eta eremu
horretan, hazi egiten gara, bizitzen ikasteko.
Eskolak adimena garatzen laguntzeaz gain,
nortasunaren osagai guztien prestakuntza osoa
izaten laguntzen die. San Ignaziok irakatsitakoari
jarraituz, bihotz-zabala izaten ikastea da eskolako
elementu nagusia. Zer esan nahi du bihotz-zabala
izateak? Bihotz handia izatea esan nahi du, arima
handia izatea, ideal handiak izatea, Jainkoak
eskatzen digunari erantzunez gauza handiak
lortzeko nahia izatea eta horiek lortzeko, egunero,
gauzak ondo egitea, eguneroko ekintza guztiak,
konpromisoak, jendearekin ditugun harremanak,
denak ondo betetzea, eguneroko gauza txikiak
Jainkoari eta besteei bihotza zabalduta egitea.

Eskolak ez die alderdi intelektuala bakarrik
zabaltzen, baizik baita alderdi gizatiarra ere.
Eta nik uste dut, batez ere Jesuiten ikastetxeek,
arretaz zaintzen dituztela gizakien bertuteak:
leialtasuna, begirunea, fideltasuna, konpromisoa.
Batez ere: izan daitezela pertsona askeak!
Askatasuna izateak egiten dugunari buruz
hausnartzen jakitea esan nahi du, ona zer den eta
txarra zer baloratzen jakitea, hazten laguntzen
diguten jarrerak zein diren jakitea, beti ongiaren
aldeko hautua egitea.
Bigarren hitza zerbitzua da. Ikastetxeetan hainbat
jardueretan hartzen duzue parte eta jarduera
horiek norbere buruan edo norbere mundutxoan
itxita gelditu gabe, besteengana zabaltzen
laguntzen dute; bereziki, txiroengana eta
behartsuengana zabaltzen, gure mundu hau
hobetzeko lan egiten. Izan zaitezte besteekin
eta besteentzako bizi diren gizon-emakumeak,
besteekiko zerbitzuan txapeldun. 3
Pertsonaren prestakuntza osoa lehenesteak izan
behar du Jesusen Lagunduko ikastetxeen helburua.
Pertsona gizartea aldatzeko elementu bihurtzeko
heziko duen espazio pribilegiodun hori izan behar
du gure ikastetxeak eta elkartasunaren eta justizia
sozialaren balioetan oinarrituta egin behar du hori.

3. Hemendik hartuta: “Discurso del Papa Francisco
a los alumnos de los Colegios Jesuitas de Italia y Albania”.
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Aurreko puntuan aipatu ditugu pertsona osoak
besteei zerbitzua eskaintzeko hezteari buruz dugun
ikuspegia laburtzen duten lau ezaugarriak:
Lehiakorrak, kontzienteak, konprometituak eta
errukiorrak. Horiek laburbiltzen dute gure
ikastetxeetako giza bikaintasunaren benetako
esanahia. Nicolás aitak, Jesusen Lagundiko ikasle
ohien bilera batean, 2013an 4, honela laburtu zuen
lau ezaugarri horien esanahia:
“Kontzienteak, norbere burua ezagutzeaz gain,
bizitza espirituala barneratzeko eta lantzeko
gaitasunari esker, gizartea eta gizarteko
desoreken inguruko ezagutza eta esperientzia
baitute.

Gako horietatik abiatuta, gure ikasleek bizitza
aztarna garrantzitsu batzuetatik abiatuta
planteatzea nahi dugu:
- errealitatera begirada itxaropentsuarekin,
solidarioarekin eta anaitasunezkoarekin
hurbiltzea.
- egunerokoan espiritualtasunez eta barneko
begiradaz bizitzea (transzendentea den hori,
Jainkoa bilatzeko).
- jendeari, gizarteari, kulturari, inguruari zerbitzua
eskaintzeko dinamikatik planteatzea bizitza,
besteekin harremanak izateko irekitasunez eta
aniztasunarekiko irekitasun positibo garbiarekin.

Lehiakorrak, zientziaren eta teknologiaren
aurrerabideak ondo ezagutzeko bidea emango
dieten prestakuntza akademikoa dutelako.
Errukiorrak, bihotza zabaldu eta solidario izateko
gai direlako eta besteen sufrimendua haiena
egiteko gaitasuna dutelako.
Konprometituak, errukior izanda zintzo eta fedean
oinarrituta eta bitarteko baketsuen bidez saiatzen
baitira haien herrialdeko gizartea eta politika eta
gizarte-egiturak eraldatzen ere, justizia lortzeko
helburuarekin.”

“Jesuitok hezkuntzan
parte hartzen dugu, San
Ignazioren eta haren
kide eta jarraitzaileen
kezka nagusia pertsona
haztea eta eraldatzea
izan baita hasieratik”.
Adolfo Nicolás aita nagusia

4. “Los Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús y su
Responsabilidad Social: la búsqueda de un mejor futuro para la
humanidad. ¿Qué significa ser creyente hoy?”, Medellín, 2013.

Gizon-emakumeak besteen zerbitzura
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Balioei eta
herritartasunari
begiratzen dien
hezkuntza
Hori lortzeko, bizialdi osoan eta balioei eta
herritartasunari begira dagoen hezkuntzan
oinarrituta ikasteko prozesuari jarri nahi diogu
arreta osoa. Horregatik, ikasleak erdigunean egotea
eta zeregin erabat aktiboa izatea nahi dugu. Gaur
egungo ezagutzen gizartean, ikasketa-prozesuaren
eta autoezagutza kontzientearen protagonista izan
behar dute, betiere, beharrezkoa den sen kritikotik.
Badakigu gaur egun ez duela zentzurik informazioa
transmititze hutsean oinarritutako irakaskuntzaereduari eusteak. Metodologia aktiboei heldu behar
diegu eta erronka gisa planteatutako abiapuntuetatik
ikasleek zer dakiten eta zer ikasi behar duten aztertu
behar dute, informazioa bilatu eta ikaskuntza
partekatuagoa izate aldera, ikaskideekin elkarlanean
aritu, ikasitakoa ebaluatu eta dituzten aukerez hobeto
jabetu.
Metodologiek askotarikoa, asko eta anitzak izan
behar dute, gure ikasleen aniztasunari erantzun egin
behar baitiogu. Metodologia horiek lagundu egiten
dute kausak eta ondorioak ulertzen, ikasleen
inplikazioa sustatzen dute, zehatza eta tokikoa den
hori globalagoa den horrekin lotzen dute, ikasleengan
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balioak garatzen dituzte (elkartasuna, berdintasuna,
gizarteratzea, lankidetza, justizia soziala...), parte
hartzean eta esperientzietan oinarritutako praktikak
egiten dituzte eta justiziarekiko eta aldaketa
sozialarekiko konpromisoa sustatzen dute.
Lankidetza, esperientzietan oinarritutako lana eta
sorkuntza-lana dago ikasgelako ikaskuntza-errutina
berrien oinarrian.
Hezkuntza-ereduaren ikuspegia:
Gure Paradigma ignaziotarra pertsona bere
osotasunean hezi nahi du: bihotza, adimena eta
borondatea.

Ikasle
parte-hartzaileak
eta aktiboak
sustatzea

Metodologia aktiboa:
ikasleek aztertu,
lankidetzan aritu,
informazioa bilatu,
ikasitakoa ebaluatu,
partekatu eta abar
egingo dituzte

Askotariko
pedagogia,
pedagogia
anitza

Lankidetza
ikasgelan:
esperientzietan
oinarritua eta
sormenezkoa

Alderdi
sozioafektiboa
sustatzea

Ikasle
eleaniztuna:
gaztelania,
euskara,
ingelesa,
frantsesa

Eredu digitala
txertatzea

Etengabeko
prestakuntza
jasotzen duten
hezitzaileak
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Gure hezkuntza-ereduaren beste ikuspegietako bat
alderdi sozioafektiboa da: afektuaren, bizipenen eta
esperientzien alderdia sustatzen dugu. Ikaskuntza
prozesuan, adimenetik, gorputzetik eta emoziotik
hartzen du ikasleak parte. Gure ikasleen familiako
eta gizarte mailako errealitatearen ezagutzatik
abiatzen gara beti, metodologiak eta lengoaia haien
errealitatera egokituta. Jakintza esperientzietan ahalik
eta gehien oinarritzen laguntzen diegu, ikasleek
“sentitzea” nahi dugu, ondoren bakarka zein taldean
“hausnartzeko”. Hausnartu eta partekatutako
horretatik ondorioak atera behar dituzte, ez kanpoko
ikaskuntzaren ondorioak bakarrik, baita norbere
buruari eta errealitateari buruzko ikasgai praktikoak
ere.
Gaur egungo globalizazioaren esparruan, hizkuntzagaitasuna indartzearen aldeko apustua egin dugu
proiektuan, gure ikasleek hainbat hizkuntzatan
ikasteko eta komunikatzeko aukera izan dezaten.
Gure eleaniztasun-proiektuaren bidez, ikasle
eleanitzak izan nahi ditugu euskara eta euskal
kultura ezagutzetik eta erabiltzetik abiatuta eta,
ondoren, erabiltzen eta lantzen ditugun gainerako
hizkuntzak ere (gaztelania, ingelesa, frantsesa) ikasiz
eta sakonduz. Prestakuntza hori eleaniztasunaren
inguruko Europako ikuspegiarekin eta “bizitza osoko
hezkuntza” izeneko hezkuntza-proposamenarekin
eta hizkuntza- eta kultura-aniztasunak biltzen duen
aberastasuna onartzearekin bat dator.

Hizkuntza digitala ere ikasleek maisutasunez eta
gaitasun kritikoz erabili beharko duten hizkuntza da.
Gazteak San Jose Jesuitak Ikastetxetik une bakoitzean
bizitzak jarriko dizkien erronka konplexuei erantzuteko
moduko malgutasunarekin eta moldakortasunarekin
ateratzea eskatuko du etorkizuneko gizarteak. Gure
berrikuntza-proiektuaren norabidea ezarri eta
zehazteko orduan, bi printzipiotan oinarritzen gara:
hezkuntzaren bikaintasuna eta aukera-berdintasuna.
Ikasleak dira ikastetxeko hezkuntza-prozesu
berritzailearen ardatz: gure helburua oinarrizko
konpetentziak ahalik eta gehien garatzea da gure
ikasleen aniztasuna eta aukerak kontuan izanda,
norberaren behar guztiei erantzunez. Bikaintasuna
ez dago soilik ikasleen gaitasunak bultzatzeko xedean
kokatuta; izan ere, garrantzitsua iruditzen zaigu
dimentsio kolektiboa eta hezkuntza zeregin sozial
gisa bultzatzea aldi berean: uztartu egin behar ditugu
alderdi intelektuala eta akademikoa, espirituala eta
harremanena, artistikoa eta psikomotorra. Gure
ikasleak bere buruaren ikuspegi baikorra izatea nahi
dugu, pertsona baliotsua eta maitatua sentitu daitela.
Bere kontzientzia lantzen laguntzen diogu, bere
baliabide, ahulune eta pertsona bezala dituen
hutsuneak ezagutu eta onartzeko konpromisoa
bere eginez. 5

5. “Pertsona Ignazioren bidean" dokumentuan oinarrituta.

Gizon-emakumeak besteen zerbitzura
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Irakasleak
prestatzeko plana
Hezkuntza-prozesuaren ardatza bilatzea eta
aurkitzea dituen prozesu honetan oso garrantzitsua
da hezkuntza-komunitate osoak parte hartzea eta
hezitzaileak izan behar du ikasleei lagun egingo dien
erreferentzia. Horregatik, irakasleak prestatzeko
plana funtsezkoa da ikasleei lagun egiteko prozesu
hau sendotzeko eta, horrela, ikasle bakoitzaren
gaitasunak eta konpetentziak garatzeko. Hezitzaileak
modu kontzientean garatzen du ikasleen begiradaren
zabaltasuna, hala, estereotipoez harago begiratzen
jakin dezaten eta aniztasunetik, errealitatearen
konplexutasunetik, kulturartekotasuna aberastasun
gisa onartzetik ikasten jakin dezaten.
Esperientziaren, hausnarketaren eta ekintzaren
Paradigma Ignaziotarrak bide ugari iradokitzen du.
Horien arabera, hezitzaileek ikasleei lagun egin eta
ikaskuntza eta heldutasuna erraz diezaiekete,
egiarekin eta bizitzaren zentzuarekin aurrez aurre
jarrita. Teorikoa bakarrik denaz harago aurrera
joateko eta irakasteko gure moduan aldaketak egin
ahal izateko tresna praktiko eta eragingarri
bihurtzeko berezko gaitasuna duen paradigma da.
Hori guztia kontuan izateak ebaluatzeko modu
berriak bilatzera eraman behar gaitu, ebaluazioprozesuak ikaskuntzaren zerbitzura egon behar baitu:
aukera eman behar die irakasleei zein ikasleei
eskuratutako ezagutza eta egiteke duten neurtzeko.
Ikasleak estimulatu egin behar ditu eta ez motibazioa
kendu. Horretarako “eskuratutako edo eskuratu
gabeko jakintza” delakoaren logikatik atera behar da,
jakintza eskuratzeko maila asko daudelako eta
gaitasunak eskuratzea eta integratzea une batean
baino gehiagotan lortzen delako. Ez dute ikasle
guztiek erritmo berean ikasten eta, batzuetan, teorian
eskolako fase baten amaieran eskuratuak izan behar
lituzketen ezagutza batzuk geroago barnera ditzakete.
Hasiak gara ikasleen ikaskuntza neurtzeko beste
modu batzuk geure egiten eta horretarako, besteak
beste, hainbat proiektu erabiltzen ditugu taldean lan
egiteko zer gaitasun duten ikusteko, autoebaluazioa
eta ebaluazioa elkarrekin egiteko prozesuak abiarazi
ditugu eta errubrikak erabiltzen dituguikaskuntzaprozesua kontzienteagoa izan dadin.
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3.
Benetako
parte hartzea,
eragiteko
Hezkuntza Elkartea
inplikatzea gure giza
eraginean.

Gizarte eragileak
hezi eta izan.

Fedetik giza justiziarekin
konprometituta dagoan
ikastetxe moduan
ezagunak izatea.
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3. Benetako parte
hartzea, eragiteko
“Memoriak eta identitateak elkarrekiko lotura
sakonak dituzte: iragana ahazten duenak ez daki
nor den. Gure historia zenbat eta hobeto ezagutu
eta sakonago ulertu, orduan eta hobetu ulertuko
dugu geure burua”. 6

6. Aita Nicolasek Jesusen Konpainiaren
Berrezarpenaren bigarren mendeurrenaren
Oroitzapen Ospakizunean -2013ko azaroak 17.

10
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“Maitasuna, hitzetan
baino gehiago, egiten
dugun horretan
jartzearen beharra”.
San Ignazioren
Gogo Jardunei buruz
(EE 230)
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Uste dugu gizartearen sentikortasuna hedatu egin
dela eta badakigu gure diskurtsoak justiziarekin
dugun konpromisoa duela oinarrian. Uste dugu,
neurri berean, gure ekintzetan konpromiso horrek
esan nahi duena txertatu behar dugula: jarrera
publiko jakinak hartzea, gizarteari eragiteko ekintzak
egitea, baztertuta dauden pertsonei eta familiei
lagun egitea edo pertsona horiek zerbitzatzeko gure
nahia adierazten duten ekintzak egitea. 7
Gure ustez, justizia gure fedean errotutako kategoria
bat da eta gure fedeak elikatzen du. Horregatik
aipatzen dugu justizia egiten duena fedea edo fedetik
sortzen den justizia. Gaur egun, Jesusen Lagundiak
nabarmentzen du justiziaz hitz egitea bidezko kausei
buruz hitz egitea baino zerbait gehiago dela:
elkartasunaz eta berradiskidetzeaz hitz egitea ere
bada. Ildo horretan, funtsezkoa da, une honetan,
gure kausa berdinak babesten dituzten gizarteko eta
elizako erakundeekin elkarlanean aritzea.
Geure buruari eta gizarteari testuinguru sozial
sekularizatuaren barruan fedearen inguruan hitz
egitearen beharra planteatu behar diogu, hor baitago
eragiteko lanaren oinarria. XXI. mendeko testuinguru
berrian, gure nortasun kristauari buruz hausnartu
behar dugu, baita gure espiritualtasunari buruz ere,
inkulturazioa, barnetasuna eta bilaketa-prozesuetan
lagun egitea, batez ere gazteei, kontuan hartuta.
Aukerak eskaintzen dizkigun unea da hau eta gure
nortasunarekiko eta misioarekiko koherentziaz egin
behar diogu aurre. Nola azaldu kristau-fedea gure
testuinguru kulturalean? Honako hau da
inkulturazioa: errealitatea koordenada berdinetatik
irakurtzeko deia.

7. Dokumentu honetatik hartua eta egokitua: “Invitados
a colaborar con el Dios activo y presente en el mundo.
Dimensión de la Justicia y Retos apostólicos hoy en la
Compañía de Jesús, desde la perspectiva del Apostolado
Social”, 2011ko maiatza.

Benetako parte hartzea, eragiteko
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Bestalde, gure gizarteetan, gero eta kultur
aniztasun handiagoa dago eta gure garaiaren
funtsezko bereizgarria da hori. Aniztasun hori
gizarteak osatzen dituzten talde etnikoek eta
nazionalek ekarri dute, beste herrialde eta kultura
batzuetatik etorrita, talde horietan sartzen diren
pertsona migratzaileek; baita jendeak bizitzarekiko
eta balioekiko dituen jarrerek ere. Aniztasuna, berez,
aberastasuna dela uste dugu eta uste hori dago gure
proiektuaren oinarrian. Hortaz, honako baieztapen
hauek egin nahi ditugu:

1.

Ezberdinen arteko bizikidetza, eragiten
digun erronka sozial bat da, beraz,
bake-prozesuetan eta gizartearen
berradiskidetza-prozesuetan parte
hartzeko deia sakon sentitzen dugu.

2.

Dei horrek giza eskubideak eskatzetik
harago joatea eskatzen digu eta gure
izaera erlijiosotik, beste sinesbide
batzuetako sinestunekin bat egin eta
haiekin batera gizarte bidezkoago bat
sustatu behar dugu.

Aniztasuna eta bizikidetza
dira gure proiektuaren
bizkarrezurra.
30
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Eskola-proiektu batek, Jesusen Lagundiaren misioa
kontuan hartuta, ezin dio bere buruari bakarrik
begiratu. Ingurura begiratu behar du, gizartearen
egoerari, gizartean egoteko modu berriei, bizi estiloei
begiratu behar die, inor baztertu gabe, pertsona
guztiak kontuan hartuko dituen gizarte-eraikuntza
ahalbidetzeko. Elementu horiek aintzat hartzen
baditugu, eragin publiko positiboa egitea lortuko
dugu eta gizartearen sentsibilizazio handiagoa
sendotuko da. Gure indarguneen artean dago
Durangoko izatearekin, bertako kulturarekin eta
hizkuntzarekin, euskararekin, bat egiten asmatu
izana.

Zerbitzurako
komunitatea,
humanismo kristaua
Gure proiektuaren
zeregin sozial
aktiboa
Eragiteko, badakigu Jesusen Lagundiaren entitateak
eta obrak ditugula. Gainera, Jesusen Lagundiak
bere gain hartu behar dituen erronka apostolikoei
aurre egiteko, sektore apostoliko batzuek eta
besteek lankidetzan aritu behar dute espazio
geografiko berean: ALBOAN GGKE, ELLACURIA
fundazioa, Deustuko Unibertsitatea, Araba-Bizkaia
Plataforma Apostolikoko eta EDUCSI sareko kide
diren gainerako ikastetxeak.
Bigarrenik, Kristau Eskola osatzen dugun
ikastetxeen sareak, une honetan, benetako
inkulturazioa lortzeko behar dugun ikuspegia eta
esparru kristau eta euskalduna eskaintzen dizkigu.
Tokiko mailan, gure presentzia aktiboa indartu nahi
eta behar dugu aldaketa sozialean inplikatutako
ikastetxe proaktibotzat har gaitzaten. Horretarako,
badakigu Durangoko eta Bizkaiko erakunde
publikoekin eta elkarteekin egiten dugun lanak
ikusgarriagoa izan behar duela.

Eliza botere-erakunde gisa ikusten duen ikuspegiari
aurre egiteko, San Jose Jesuitak Ikastetxeak lortu
du eliza pertsonengandik gertu eta haien arazoekin
inplikatuta dagoen komunitate gisa hartzen duen
ikuspegia helaraztea eta gauzatzea. Ildo horretan,
asmatu du gizakia garatzearekin lotuta dauden balio
guztiak humanismo kristauaren ikuspegitik lantzen.
Humanismo horretatik, gure espiritualtasun
ignaziotarra eskaintzea da pertsonei fedean eta
elkartasunean hazten laguntzeko guk erabiltzen
dugun modua.

"Gure indarguneen
artean dago Durangoko
izatearekin, bertako
kulturarekin eta
hizkuntzarekin, euskararekin,
bat egiten asmatu izana".

Benetako parte hartzea, eragiteko
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kulturartekotasunaren proiektua zeharkako
bihurtzen saiatu behar dugu.
- Durangoko elkartasunezko zerbitzuan dugun
eragina hobetu egin behar dugu pertsona
solidarioagoak, lankidetzan gehiago aritzen
diren trebatzeko.
- Durango euskalduntzeko eta bertan euskararen
benetako erabileran gehiago eragin behar dugu.
- Ikasleek erakundearen balioak eta
lehentasunezkotzat ditugun gaitasunak
barneratzeari lotutako emaitzak hobetu egin
behar ditugu. Horretarako, beharrezkoa da
aniztasuna kontuan hartuta arlo honetako
emaitzak ebaluatzeko, lantzeko eta neurtzeko
tresnak etengabe berritzea, ikasleen eta
irakasleen ahalegina etengabe bideratu ahal
izateko.
- Deustuko Unibertsitatearekin eta beste
unibertsitate batzuekin dugun harremana hobetu
eta sistematizatu egin behar dugu, ikasleek haien
prestakuntzaren azken fasean (unibertsitatean)
eta lan-munduan sartzean zer gaitasun beharko
dituzten jakiteko.
- EDUCSIk daukan lanbide-heziketako
ikastetxeekin (Indautxuko Kimika Eskola eta
Egibide) Durangoko Maristekin dugun harremana
hobetu eta sistematizatu egin behar dugu,
ikasleek lanbide heziketarako bidea hartuz gero
eta ondoren lan-munduan sartzeko zer gaitasun
beharko lituzketen jakiteko.

EGI2020ren bidez, honako erronka hauei
aurre egiteko modua izango dugula uste
dugu:
- Jesusen Lagundiaren sektore arteko proiektua
sendotze lanean modu aktiboan parte hartzea,
eta bide horretatik, kulturarteko gizarte berri bat,
baztertzen ez duena eraikitzeko esperientzia
eraldatzaileak sortzea eta ahalbidetzea, tokiko
mailatik hasi eta maila unibertsalera iritsiz.
Alboan eta Ellacuria fundazioarekin elkarlanean
aritu behar dugu hezitzaileen sarea eta
justiziarekin konprometitutako gazteen sarea
sortzeko. Balioetan oinarritutako hezkuntza eta
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- Durangaldeko enpresen ehunarekin dugun
harremana hobetu egin behar dugu, jakiteko zer
behar dituzten (gaitasun-profilak) eta batxilergoko
ikasleei, beken bidez, etorkizun akademikoari
buruzko erabakiak hartzen lagunduko dieten
lan-esperientziak izateko aukera eskaintzeko.
- Eskolaz kanpoko ekintzen proiektuak pedagogia
ezberdin bat dakar. Aukera ematen du
irakaskuntza-ikaskuntzarako estrategia bat
garatzeko eta estrategia hori ikasgelan landutako
edukien osagarri egokia izateaz gain, izaera
propioa izango du eta balio erantsia emango du
eta ezin izango da alde batera utzi pertsonaren
eraikuntza osoa xede duen kalitatezko
hezkuntzaren mesedetan.

4.
Gardentasuna,
iraunkortasuna,
erantzukidetasuna
Gure kudeaketa ereduan
erantzunkidetasuna (proiektu
eta prozesuen araberako
kudeaketan), transparentzia
eta bikaintasuna zabaltzea.

Sare lana indartu,
erreferentzi ikastetxea
izateko (EDUCSI, KE,
EUSKALIT).

Gure betetze ratioak finkatu,
diszernimentu estrategiko
baten ondorioz.
3
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4. Gardentasuna,
iraunkortasuna,
erantzukidetasuna
Kudeaketa erantzukidearen arlo honetan, urrats
sendoak eta irmoak ematen ari gara. Ez dut
harrokeriaz aritu nahi, ez eta apaltasunik gabe ere,
honaino ekarri gaituzten apustuak eta beti
etengabeko hobekuntzarantz garamatzaten
ebidentziak azaltzeko.

Urrezko Q 2013an
Gure ziurtagiriek bermatzen dute aitzindariak garela
kudeaketa aurreratuaren bidean. Bide horretan
jarraitzen dugu eta ziurtagiriekin konformatu gabe
eta aitorpenek Euskadin erakunde lehiakorra garela
esateko ematen duten segurtasunarekin. 2009an
abiarazi genuen aurreko proiektu estrategikoan
hainbat helburu estrategiko finkatu genituen eta
horietan daude oinarrituta gaur egungo ildoak.
2013an urrezko Q eskuratzeak (gure kudeaketaren
kalitateari emandako euskal saria) berretsi zigun
urteetan hezkuntzan eginiko ahalegina.
Ziurtagiri hark eman zigun gauzak egiteko gure
moduari buruz ikasteko aukera ere; hau da, gauzak
egiteko modu ignaziotarrari eta durangarrari buruz
ikasteko: kudeaketa hitz tabu, zama burokratiko
izatetik, gure Misioaren euskarri bihurtu den aldamio
bihurtu zen. Aukera ematen digu aurrera egiten
jarraitzeko, urrats bakoitza sendotzen ahaleginduz,
ziurgabetasunen eta susmo txarren artean
emandako urratsak hobetuz, oinkadekin –gaizki
emandakoekin ere bai– ikasiz.
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“Hiru begiradekin
ibiltzea oinez; begiak
denean, baina alegian
ez bezala, zer ikusten
ari garen jakinda”.

Ez dugu beldurrik izan zalantza egiteko, gure
indarguneetako bat beti izan baitahezkuntzasektorean dugun jakintza partekatzeari beldurrik ez
izatea, lehiakortasuna hautsiez eta kudeaketa irekia
eta gardena baliatuz. Ameslariak izan garela eta
garela esan izan dute guri buruz eta ausardia eta
arriskua gure ezaugarriak izan direla eta direla.
Orain badakigu, gertuenekoekin zenbat eta gehiago
partekatu, orduan eta hobeak garela.

Fábula de los tres hermanos, Silvio Rodríguez.

Gardentasuna, iraunkortasuna, erantzukidetasuna
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Urrezko Q
ziurtatzen duten
konpromisoak
Gure kudeaketa-ereduak beste urrats bat ematera
garamatza: erantzukidetasuna gauzak egiteko
oinarri. Hasieratik utzi nahi izan dugu agerien
adierazpen hori gure erabaki, keinu eta jarduera
guztietan.
Erakunde gisa indar handia eman digu 2013an gure
kudeaketa-ereduak Urrezko Q ziurtagiria eskuratu
izanak eta lehen mailako kudeaketa-sistema garatu
izanak. Era berean, horiek honakoekiko gure
konpromisoa areagotzen dute:

1.
2.
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Gure ikuspegia eta misioa garatzea
argi eta garbi zehaztuta dagoen
eta parte-hartzailea den
estrategiaren bidez.

3.

Gure hezkuntza-komunitatea osatzen
duten pertsonen artean partekatutako
gure proiektuko kide izatearen
sentimendua sortzea.

4.

Gure hezitzaileen ezagutza eta
konpetentziak garatzea gure
misioarekin eta ikuspegiarekin
lerrokatuta, eta gure proiektuarekiko
beren konpromisoa eta lidergogaitasuna garatzea.

5.

Gure misioa partekatua izatea, ahal den
pertsonarik gehienekin aberastua, beti
ere ignaziotar nortasunetik jaioa.

6.

Gure hezkuntza-komunitateko
pertsonentzako emaitza onak
lortzea modu iraunkor eta orekatuan.

7.

Berrikuntza aplikatzea gure
kudeaketaren esparru guztietan,
hezitzaileek ekitea eta berritzea
bultzatuko duen barne mailako
testuingurua sortuta, inguruko
beste pertsona eta erakunde batzuen
berrikuntzarako potentziala
aprobetxatzen jakinda eta ideia eta
proiektu berritzaileak kudeatuta.

8.

Durangaldeko gizartearekiko
konpromisoa eta eragina bultzatzea,
intzidentzia sozial eragingarriagoko lana
egin dezakegun jardueretan modu
aktiboan parte hartuta, eta gure
inguruneko ingurumen-iraunkortasuna
lortzen lagunduko duten neurriak
bultzatzea.

9.

Ingurumena errespetatzen duen
ikastetxe gisa aitorpena izatea
ingurunean.

Gure hezkuntza-lanaren erdigunean
pertsonak jartzea, pertsona xede
izatea.

Zerumugara
begira jarrita,
hona zer ez
dugun galdu
nahi:
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Zerumugara begira
jarrita, hona zer ez
dugun galdu nahi:
Gure hausnarketa estrategikoaren azken urratsean,
gure hezitzaileei galdetu diegu ea gure ikastetxeak
dituen nortasun-elementuen artetik zein ez luketen
proiektu berritik kanpo utzi nahi, zer elementu dituzten
funtsezkotzat. Behean jaso ditugu haiek esandakoak
oso zuzenketa gutxirekin. Baieztapen hauetan gure
elkartearen berezitasunak adierazten dira, gure
sinesmen sendo batzuk, gure barneko historiak sortuta
dituen egiak.
Gizatasunez goratutako ikusmuga bat adierazi nahi
izan dugu. Jakin badakigu gure errealitatea, batzuetan,
eskasagoa izan ohi dela, apalagoa. Baina
garrantzitsuena ez da beti izaten ikusmuga hori
lortzea, norabidea argi izatea baizik.
Azken baieztapen hauetan gure etorkizuneko desio
sinpleak irakur ditzakegu. Baina askoz gehiago dela
esango nuke. Askatasunetik egindako gonbidapen
batetik sortutakoak eta taldeko hausnarketa batetik
konpartitutako baieztapenak dira; hortaz, irakurketa
erreza, inozoa edo hutsa egin beharrean, ausardiarekin
beste irakurketa sakonago bat egin dezakegu: hitz
hauek gure elkarte osoarentzat bizigarriak direla,
gure erabakietan eragin dezaketen bultzadak, gure
betebehar etikoak.
1. Gure misioa, balioak eta erroak argi izatea.
2. Gure nortasun ignaziotarra:
- Jesuitek duela 135 urte baino lehenago abiarazitako
lanari jarraipena ematea eta lan hura gaur egunera
egokitzea, gure proiektuaren funtsa galdu gabe.
- “Urkoa maitatzea eta zerbitzatzea”: alboan ditugun
pertsonak zaintzea (hezitzaileak, ikasleak, familiak).
- Ebanjelioak aipatzen duen justiziaren aldeko
apustua egiten jarraitzea, gaur egungo testuingurua
aintzat hartuta.
- Hezkuntza osoa, humanista eta espiritualaren
bitartez, “esperientziak” euskarri dituen
prestakuntza eskaintzea.
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3. Gauzak egiteko dugun moduan eta gure nortasunean,
honako hauek erakustea:
- Izaera berritzailea: garen horretatik
erantzutea eskakizun berriei
- Koherentzia
- Izaera eraikitzailea
- Umiltasuna
- Ilusioa
- Izaera arduratsua
- Ikasleekiko gertutasuna, haiek
baitira gure lanaren erdigune
- Izaera irekia
- Aniztasunarekiko arreta
- Sakontasuna
- Elkartasuna azkenekoekin eta
gertutasuna gehien behar gaituztenekin
- Arretatsuak taldeko
harremanekin eta talde lanarekin
4. Kristauak izan nahi dugu: fedearen lekuko, Jesusen
anaitasun-mezu konprometituaren igorle, hazteko
aukerak emanez eta ikasle bakoitzari bere bidea
egiteko aukerak emanez, fedea-justizia elkarrizketa
bideratu nahi dugu.
5. Durangon errotutako ikastetxe euskalduna gara,
beraz, gure kulturaren alde lan egin behar dugu gure
herriaren balioak adieraziz: gure fedea, gure kultura,
gure hizkuntza.
6. Gure ikasleak horrelakoak izatea nahi dugu:
autonomoak, kritikoak, lehiakorrak, zoriontsuak,
gizartea aldatzeko gai, haien burua eta besteak
maitatzeko gai.

Zerumugara begira jarrita, hona zer ez dugun galdu nahi
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Eskerrak:
Hezkuntzaren eguneroko zereginetan buru-belarri
gabiltzanok, gutxitan izaten dugu astirik
egunerokotasunak sortzen dituen lokarrietatik
askatzeko eta gure lana eta gure ikastetxea ondo
aztertzeko. Guk lan horri orduak eman dizkiogu.
Egunerokotasunetik pixka bat urrundu eta ezinbestekoa
den begirada sakona eman diogu gure ardurei. Gure
ikastetxearen inguruko eztabaida zein hausnarketak
elikatu behar dute gure ibilbide osoa, gure izaera
osatzen jarraitu behar dituzten erabakiak. Lan honetan
begirada maitekorra, zintzoa jarri duten gure Hezkuntza
Elkarteko kideei nire eskerrik zintzo eta beroenak: lan
honetan konfiantzaz, zintzotasunez buru-belarri aritu
baitira. Gure ikastetxeko elkartea gaur hemen gaudenok,
baita izan zirenak osatzen dugu: eurei ere nire eskerrak.
Zuen eskuetan daukazuen proiektu honetan pertsona
askok hartu dute parte eta funtsezkoa izan da beraien
laguntza. Era batean edo bestean, gure izaera
partekatzen dute eta hezkuntzan daukagun fedeak
bateratzen gaituela esango nuke. Nire eskerrik
beroenak, zuoi:
- Igor Antxia: CVX-eko kidea (Comunidad de vida
Cristiana). Ikastexeko aita.
- Peio Onaindia: Ikastetxeko ikasle ohia eta Arrupe
Elkarteko koordinatzaile taldeko kidea.
- Ricardo Angulo: EDUCSI Iparraldeko Ikastetxeen
Koordinatzailea, Jesusen Lagundia.
- Marta García: EDUCSI Iparraldeko Ikastetxeen
Pastoral arduraduna, Jesusen Lagundia.
- Txema Vicente, Sj: Araba-Bizkaiko Tokiko
Plataformako delegatua izana, Jesusen Lagundia.
- Jaime Badiola, Sj: Jesusen Lagundiko
administratzailea.
- Juanpi Roa: Pastoraltza arduraduna Nuestra Señora
de Begoña-Jesuitak Indautxu.
- Roberto Navarro: Pastoral arloko hezitzailea Colegio
Nuestra Señora de Begoña-Jesuitak Indautxu.
- Alejandro Rodríguez: EDUCSI Iparraldeko ikasketa
buruen aholkularia, San Ignacio ikastetxeko
hezitzailea Iruña.
- Gorka Gorostizaga: Pastoraltza arduraduna Loiolako
San Ignacio Ikastetxea.
- Martin Iriberri, Sj: Zuzendaritza-adjuntua ALBOAN,
Loiola Etxeko arduraduna, Jesusen Lagundia.
- Mary Tere Guzmán: Partehartzea eta Ekintza Publiko
arduraduna ALBOAN, Jesusen Lagundia.

- Ani Urretabizkaia: Gizarte dinamizazio taldeko arduraduna
ALBOANen, Jesusen Lagundia.
- Miguel González: Ellacuría Fundazioaren zuzendaria
Jesusen Lagundia.
- Asier Arpide: Ellacuría Fundazioaren arduraduna, Jesusen
Lagundia.
- Carlos Mulas, Sj: El Recuerdo Madrid irakaslea, Jesusen
Lagundia.
- Roberto San Salvador: UDko Komunikazio
Errektoreordea.
- Cecilia Martínez Arellano: Jesulagundiko Loiola
Probintziako kudeaketa aholkularia izandakoa. UDko
irakaslea.
- Mikel Ormazabal: Kristau Eskolako zuzendaria.
- Alfonso Tejedor: Kristau Eskolako zuzendari adjuntua.
- Iñaki Loinaz: Bokazioen dinamizatzailea-Tabira Pastoral
Barrutia.
- Jose Agustín Maiz: Apezpiku-Bikarioa,Tabira Pastoral
Barrutia.
- Fernan Ruiz: Euskera dinamizatzailea, Durangoko Udala.
- Esteban Urain: Durangoko Udala: kultura saila. Ikastexeko
aita.
- Iñaki Inza: Durangoko Udala: Kirol saila.
- Aitziber Idigoras: Alkatesa, Durangoko Udala, Ikastexeko
ama.
- Mª Jose Balier: Alkateordea, Durangoko Udala, Ikastexeko
ama.
- Adolfo Alustiza: Lanbideko zuzendaria-Eusko Jaurlaritza,
Ikastexeko aita.
- Mikel Agirregabiria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Saileko Berrikuntza Zuzendaria.
- Sergio Murillo: Bizkaiko Foru Aldundiko Dependentziaren
Arreta eta Atunomia pertsonalerako garapeneko Zuzendari
Orokorra.
- Jesús Arteaga: Bizkaiko Ordezkaritza, Eusko Jaurlaritza.
- Javier Calahorra: Berritzeguneko teknikaria.
- Xabier Garagorri: HEZIBERRI planerako aholkularia,
Eusko Jaurlaritza.
- Peio Bidarte: Durangoko Berritzegunea.
- Carlos Sergio: Begoñako Andra Mari.
- Galder Lasuen: Hezkuntzako arduraduna, Euskalit.
- Nerea Hormaetxe: Hezkuntza, Euskalit.
- Esther Bilbao: Caritas Tabirako arduraduna.
- Joserra Martínez: Markeliñe Antzerki Taldeko zuzendaria.
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