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Eibarko guraso eta haurren
udalekua Aulestin

Junkal Txurruka

Hurrengo orrialdeotan azaltzen zaizuen esperientzia Eibarko Uda/ Eus
ka/tegiko transmisio-kanpainako ikasleekin eta beren seme-a/abekin
1991.eko ekainean egindakoa da.

Ideia hau ikasleek klasean egiten zituzten komentarioetatik sorturikoa
da; hau da, guraso-ikasle hauek askotan komentatzen zuten barnetegi
baten beharra, baina beti egiten zuten topo eragozpen berarekin:
"umeak".

Komentario hauek entzunda, eta ikasle hauek ikasturtean zehar adierazi
zuten interesa ikusirik, sortu zitzaigun orain azalduko zaizuen ideia.
Zergatik ez barnetegi misto bat? Haur eta gurasoentzako barnetegi bat?
Zergatik ez guraso eta seme-alaben arteko eguneroko harremanak eus
karaz burutzeko kokagune apropos bat aurkitu? Ez al da hori gure kan
painaren helburua?

Galdera guzti hauei erantzun nahian sortu zen kanpaina.

Ikastaldeetan proiektua planteatu ondoren eta ikasleen baiezko erantzu
na jaso ondoren, lehen arazoarekin topo egin genuen: lekua, etxea.

Etxe honek baldintza batzuk bete behar zituen:

- Beren herritik hurbil. Edozein momeritutan itzultzeko moduan egon
behar zuten, kontutan izanik haur bat barnetegira eraman arren askok
beste bat etxean uzten zutela.

- Etxeak inguru euskaldun batean egon behar zuen.

- Etxe inguruan umeak jolasean aritzeko moduko leku bat egotea ko-
meni zen.

- Eguraldiaren ziurtasun eza kontutan izanik leku estalia ere behar-be-
harrezkoa genuen.

Baldintza guzti horiek kontutan izanik, horretarako erabiltzen diren
udaleku eta abarretan galdezka hasi ginen, guztietan jasotako erantzu
na ezezkoa izan zelarik; ekaina izanik, denak beteta baitzeuden. Azke-
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Helburuak

Egitaraua

Egitaraua

nean bi solairutako etxe partikular bat alokatzea lortu genuen. Etxeak
berak hain talde handia hartzeko infraestruktura egokia zeharo egokia
ez bazuen ere, ingurunea interesgarria iruditu zitzaigun arrazoi hauen
gatik:

- Herria oso euskalduna zen.
Herri lasaia zen umeentzat.
Jolastoki ederra zeukan, errekan eginiko igeritoki eta guzti.

- Pilotaleku estalia ere bazuen, eta guk erabiltzeko modua zegoen
euria eginez gero.

Lekuaren arazoa konpondurik, egun-kopurua zehaztea gelditzen zitzai
gun, honekin helburu batzuk eta programaketa bat ezartzeko.

Azkenean hiru egunetarako joatea erabaki genuen, asteazken-goiz ba
tean irten eta ostiral iluntze batean itzuli. Norbaitek pentsa lezake hiru
egunetakoa oso denbora laburra dela ezer egiteko edo ikasleengan au
rrerapenik nabarmentzeko, eta hala da; baina pentsatu genuen aurrez
antzeko esperientziarik ez egonda, eta gerta zitekeenaren beldur, hobe
izango zela esperientzia hau kontaktu-ariketa bat besterik ez izatea.
Gure helburua esperientzia hau burutu ondoren konklusioak ateratzea
zen eta hurrengo urteetan zer egin erabakitzeko datu fidagarriak lor
tzea.

Aurreko puntuak zehazturik, helburuak finkatzeari ekin genion. Jarrita
ko helburuak hauek izan ziren:

- Aita-amek eguneroko bizitzan aurrera eraman behar dituzten hainbat
ekintza euskaraz aurrera eramatea lortu: erosketak eta bestelako
lanak.

- Umeek egunero eskolatik kanpo egiten dituzten joko, jolas eta abar
euskaraz burutzea lortu beste ume batzuekin.

- Ama eta umeen artean eguneroko ihardueran ematen diren hainbat
egoera euskaraz burutzea lortu: jantzi, oheratu, jan, garbitu ...

Helburu hauek aurrera eramateko prestatu genuen egitaraua hau izan
zen:

Ekainak 26 - Asteazkena - Menuen prestaketa talde-
ka

- Menuen aukeratzea
- Erosketen zerrenda egin
- Aurrekontua egin
- Diru-kontuak konpondu
- Talde bat askaria erostera

joan
17:30 Askaria
18:30 lkastaroak

- Dantzak

10:00 lrteera Untzagatik
11:00 Helduen bilera

- Gelen banaketa
- Lan-taldeen antolaketa

12:00 Geletan sartu
- Akomodatu

12:30 lngurua ezagutu
13:30 Bazkaria
15:30 Klasea
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- Kantak 14:00 Helduen bazkaria
- Argazkilaritza 15:00 Denbora librea
- Antzerki-taldea 16:00 lrteera Ziortzara (4:30 azal-

20:00 Umeen afaria duko digute)
21:00 Helduen afaria 19:00 lkastaroak (Bezperakoak)
22:00 Gaubela: antzerkia 20:00 Umeen afaria

21 00 Helduen afaria
Ekainak 27 - Osteguna 22:00 Gaubela

- Txandaka / Altxorraren
08:00 Diana helduentzat bila
08:30 Helduen gosaria - Mahai-jokoak.
09:00 Diana umeentzat
09:30 Umeen gosaria Ekainak 28 - Ostirala
10:30 Klasea

Mintzamena 08:00 Diana helduentzat
lrteeren prestaketa 08:30 Helduen gosaria
Hizkuntz formak 09:00 Diana umeentzat
- Karta-jokoa 09:30 Umeen gosaria
- Dominoa 10:30 Klasea
- Partxisa Simon Bolibarren museoa
- Urliak Sandiari ikustera.
Ulermena 12:30 Denbora librea
lpuinak 13:00 Umeen bazkaria
Mintzamena 14:00 Helduen bazkaria
Txapelketa kulturala 15:00 Etxea jaso

12:30 Denbora librea 17:00 Autobusa hartu eta Eibarre-
13:00 Umeen bazkaria ra

Balorapena egiteko ordua iritsi denez, esan dezakegu, hango goraberak
aztertu ondoren, esperientzia positibotzat jo genuela; oso positibotzat
ere bai, esango genuke. Esan beharra dago balorapen hau egiterakoan
kontutan hartu zirela irakasle, guraso eta umeen iritziak.

Lehen esan bezala, esperientzia hau oso motza izanik ere, ikusi genituen
aurrerapenek itxaropentsu agertzera bultzatu gintuzten. Gurasoek hiru
egunetan zehar euskaraz hitz egin bazuten beren artean, berdin gertatu
zen haurren artean eta baita guraso eta seme-alaben artean ere. Hau ho
rrela izanik, guk aurrez jarritako helburuak ongi beteak geratu zirela
kontsideratu genuen, datorren ikasturtean egun gehiagotarako joateko
asmoa daukagularik.

* * *
Honenbestez, guk izandako esperientzia, bere akats eta guzti, azalduta
gelditzen delakoan, agurtzea besterik ez dagokit, baina ez aurrez esan
gabe interesgarri deritzodala antzeko esperientzia eta proiektuen berri
jasotzeari.

Iunkal Txurruka
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