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Begoñazpi ikastola Bilboko Txurdinaga auzoan dago. Gaur egun
1200 ikasle inguru (gehienak Bilbokoak) eta 70 bat irakasle ditu.
Ikastola zeozergaitik ezaguna egin bada, bere ibilbide guztian biz-
kaierari emon deutson garrantziagaitik izan da.

Azken urtean unibertsitaterako sarrera azterketen %50 euskeraz
egin da. Unibertsitate aurreko irakaskuntzan B (%30) eta D (%50)
ereduak dira nagusi eta Haur Hezkuntza bakarrik kontuan hartuz
gero %60 dira euskera hutsezko ereduan matrikulatutako haurrak. B
eta D ereduak batzen badoguz %80ra heltzen dira. 

Gauza normaltzat hartzen doguz datu honeek baina sarritan ahaz-
tu egiten dogu egoera hau gaur posible bada orain 40 urte hainbat
guraso eta gizarte eragileren lanari esker izan dala. Honeek euskeraz
irakatsi eta ikasi behar zala argi ikusten eben:  euskera irakatsi eta ika-
si eta euskeraz irakatsi eta ikasi. Euren seme-alabentzat euskerazko
irakaskuntza lortu nahi eben. Garaiko helburua egunen baten, luze
barik, euskeraz bizitzeko aukera lortzea zan.

Guzti honen adibideetariko bat dogu Bilboko Gotzaitegiaren
Begoñazpi ikastola.
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Orain dala 37 urte sortu zan gure ikastola, euskerazko irakaskun-
tza bultzatu nahian eta garaiko umeei tokian tokiko euskera, bizkaie-
ra, irakasteko helburuaz. Ikastolaren orduko oinarriak, bizkaiera, eus-
kaltasuna eta kristautasuna gaur egun be indarrean doguz. 

Kokapena

Begoñazpi ikastolaren bilakaera ez da erreza izan.

1970ean diktadura garaian, ikastolen mugimenduan parte hartzen
eban talde batek, Bilboko Gotzaitegiagaz harremanetan jarri ondoren
“Begoñazpiko ikastola” ikastetxea sortu eban.

Diktadura garai haretan euskeraz irakastea debekatuta egoanez,
ofizialki “parrokiako eskola” izenaz hasi zan lanean Asuntziotar erli-
jiosoek Bilboko Karmelo kaleko 13an euken konbentuan. 

Geroago etorriko zan, 1981ean, toki haretatik Txurdinaga auzora
joatea, ikasleak gehitu, Karmelo kaleko eraikina txiki geratu eta erai-
kin barria egitea ebatzi ostean.  Horretarako ikastola zaharraren
lurren truke lur barriak eta eraikina egitea adostu zan Karmelo Etxe-
nagusia jaunak Vaticanoko baimena lortu ostean. 

Eta azkeneko aldaketa orain bederatzi urte, toki berean, ikastola
handituz ondoko monja Trinitariei eraikina erosita.

Begoñazpiren oinarriak: Bizkaiera, euskaltasuna eta kristautasuna

Sorrera

Ikastolen sorrera eta ondorengo garapena ulertzeko behar-beha-
rrezko da euskal eleizak izandako garrantzia aipatzea. Izan be, gure
Eleizak gizarte honetan nortasun soziokultural jakin baten aldeko
jarrera hartu eban eta horren bidez garatu dira Begoñazpi Ikastola eta
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Bizkaiko beste hainbat ekimen, gehienak gainera, hizkuntzari jago-
konez bizkaiera ardatz hartuta.

Diktadura garaia zan, euskeraz irakastea debekatuta egoanez gero,
zigorrak jartzen ziran, dana ixilpean egin behar zan, guzurretan, bai-
na gaur egun bizirik irauten badau euskereak, neurri handi baten,
honelako egitasmoei esker izan da.

Legez kanpo sortu zan ikastola baina hasierako urteak latzak eta
gogorrak izan baziran be, apurka-apurka, argi geratu zan ikastolak
euskera hutsean lan egin behar ebana eta egin egingo ebana.

Bilakaera

3-14 urte bitarteko irakaskuntza eskainiz hasitako ikastola honek
garai barrietara egokitu eta orain dala 15 urte 3-18 urtera bitarteko
irakaskuntza eskaintzera pasatu behar izan eban. Pausu hori emoteko
beharrezkoa egin jakun beste ikastetxe batzutakoekaz berba egin, ere-
duak aztertu, informazioa trukatu, esperientziak ezagutzea… beti
giro onean. 

Ikastolaren  proeiktua sendotuz joan dan heinean  euskerak apar-
teko garrantzia izan dau beti: 18 urtegaz ikasleak bizkaiera maila ego-
kia izateaz gain ahal dan neurrian EGA edota Hizkuntza Eskola Ofi-
zialeko goi maila lortzea. Guzti hau lortzeko ikastolako ikasketa arau-
tua eskaintzeaz gain, ikastaroak ere antolatzen hasten dira, jarritako
helburua lortzeko laguntza eskaintzeko.

Gaur egungo egoera

Gaur egun, Begoñazpi Ikastolak bizkaiera eta kristau fedea oina-
rritzat hartzen badauz be, momentuko eskakizunei erantzuten deutse,
Europa mailan eredu izanez. Honezkero lortuta daukaz Euskadiko
zilarrezko Q-a eta Europako kalitate  kudeaketako accesit-a.
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Europan lehiakor izateko proiektu barrikuntzen garapena, irakas-
leen etengabeko formakuntza, kalitate kudeaketaren sistema martxan
jartzea, eleaniztasuna, Europako ikastetxeekaz alkarlana, e.a. dira
garatzen diran lerroak.

Aipatzekoa da gainera, ikastolaren proiektuau aurrera ataratzeko
garai baten ez bezala, egun daukagun laguntasuna eta babesa erakun-
deen aldetik, Bilboko udaletik,  BFAtik eta EJtik. 

Bizkaieraren irakaskuntza Begoñazpi ikastolan

Euskereak, batez be bizkaierak bere bidea jarraitu dau urak erre-
kan zehar doazen eran, baina momentu sozialaren, kulturalaren, poli-
tikoaren, ekonomikoaren… arabera bere egoera eta beharrizanak
aldatuz joan dira. 

Hasiera baten Begoñazpi Ikastolaren lehenengo zuzendaria izan
zan Libe Altuna eta bere taldeak bizkaieraz be irakatsi eitekeala eta
beraz ikastolan bizkaiera erabiliko zala erabagi eben. Libek ezer argi
baeukan tokian tokiko euskera erabili behar zana zan. “Bizkaian
bizkaieraz” esaten eban berak eta ideia hau hezkuntza komunitate
osoari (irakasle, langile, guraso eta haurrei…) biziarazteko gai izan
zan. Hiru urteren buruan Jone Marqués izan genduan zuzendaria
eta honek Libek ezarritako ardatzak sendotu egin ebazan, bere os-
tean Begoña Andonegik eta Jose Mari Ziarrustak egin daben mo-
dura. 

Sasoi haretako konpromiso pertsonala izugarria zan, gurasoena
zein irakasleena. 

• Gurasoak euskerazko iraskuntzaren aldeko hain apustu argia egi-
tean jokoan jarritakoa ez zan makala: euren seme-alaben etorki-
zuna. Ezelango erreztasun barik gainera. Azpimarratzekoa bene-
tan guraso hareen jarrera, euskera erabiltzeko gai ez izan arren
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euskerarenganako maitasuna, zaletasuna, grina, eta gizarte eus-
kaldunagoa lortzeko eben kemena.

• Irakasleak bizkaitarrak ziran, ez euken bitartekorik euskeraz ira-
kasteko, materialak urriak ziran eta egozanak gazteleraz egozan,
tresneria be eskasa zan baina borondatea eta gogoa baeuken. Ira-
kasleek eurek sortzen ebezan materialak, garaiko curriculumetan
agertzen ez ziran gaiak prestatzen ebezan (Euskal Herria eta eus-
kaltasunari buruzkoak…).

• Gurasoak eta irakasleak ziran ikastolan obraren bat egin behar
zanean be esku bat botatzen ebenak: gelak atondu, pasilloak txu-
kundu, hormak bota nahiz margotu, egin behar zana egiteko
beti prest. Eta beti helburu beragaz, ikastola aurrera atara eta
etorkizun euskalduna bermatu ume hareiri.

Zorionez egoerak baretzen diranean euskeraz irakastea ekintza
arrunta bihurtzen da, baina zoritxarrez konpromiso maila jaitsi egiten
da. Badogu zer ikasi garai haretakoengandik.

Eta harrigarria badirudi be, garai bateko bitarteko eskasieran
barruan bizkaierak bere lekua eukan artean, gaur egungo ugaritasu-
naren artean ez dauka urritasuna baino: 

• Gero eta gitxiago da bizkaieraz sortzen dan materiala.

• Gero eta gitxiago bizkaieraz alfabetatutako irakasleria.

• Gero eta gitxiago, eredu duin eta moderno bat lortzearen atxa-
kian, edo euskeraren irakaskuntza erraztearen atxakian, bizkaie-
rari emoten jakon garrantzia. Batak ez dau bestea kentzen.

Bizkaieraren irakaskuntza oinarri-oinarria izan da gure ikastolan.
Beharbada horixe da beste batzuengandik bereiztu gaituen ezauga-
rrietako bat, gizartean eta inguruko ikastetxeetan aldeko giroa nahiz
kontrakoa egon Begoñazpik ez deutsola sekula itzi bizkaierari lehen-
tasuna emoteari. Sortu zanetik eta hona, hainbat aldaketa egin badi-
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ra be, bizkaierak lehentasuna izateak beti iraun dau, baina bada alda-
tu danik be, irakasteko modua: ikuspegi estatikotik ikuspegi komu-
nikatibora pasatu gara.

Hasierako urteetako bizkaieraren irakaskuntzan gramatika zan
ardatza hizkuntza klaseetan eta gehienetan ariketa deskontestualiza-
tuak erabiltzen ziran deklinabidea, aditza, sintaxia, lexikoa, e.a. ira-
kasteko. Material gitxi egoan eta egozanak seguruenik ez ziran apro-
posenak izango hizkuntza modu egoki, errez eta erakargarrian ikaste-
ko. Baina irakasleek eskainitako hizkera eredua jatorra zan, bizia eta
hori itzelezko abantaila genduan. Gainera aldeko giroa eta exijentzia
altua, emaitza onak eskuratzeko apartak genduzan. Eta batez be
“gogoa eta kontzientzia“.

Egungo bizkaieraren irakaskuntzan aplikatutako metodologia
askoz egokiagoa da hizkuntzak eskuratzeko. Testu pedagogia da apli-
katzen doguna eta gainera hizkuntza irakasleok Begoñako Andra
Mari Irakasle Unibertsitate Eskolako adituekin lanean hainbat unita-
te didaktiko aztertzen eta garatzen ari gara. Orain darabilguzan ari-
ketak  kontestualizatuak dira eta material ugari dogu. Baina badau-
kagu orain be nondik ibili, hainbat hizkuntza eredu daukaguz sortze-
ar, euskeraren erabilera eremu barrietarakoak eta batez be
gazteentzako h¡zkera eredua. Azken honek kezkatzen gaitu beste guz-
tien artean uste dogulako eredu hori barik nekez erabiliko dabela gure
gazteak euskera, eta argi daukagu gainera eredu hori gazteekaz eura-
kaz bakarrik sortu daikegula.

Bizkaieraren irakaskuntzan aurrera egiteko emon beharreko
urratsen artean aurreikusten doguzanak dira metodologia eraginko-
rra erabiltzea, material egokiak eskuratzea edo sortzea, erabilera auke-
rak ugaritzea, irakasleen hizkuntza gaitasuna bermatzea eredu egokia
eskaini dagien, gazteen hizkuntza beharrizanak aztertzea erantzun
egokia emoteko, e.a. 
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Ardura, beraz, beti bat, bizkaiera hedatzea. Arazoak garaian garai-
koak. Helburua, euskeraren erabilera bermatzea. Erabili daigun ba
geure-geurea dan bizkaierea, aberastu besterik ez gaitu egiten eta.
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