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Bilbo euskalduntzen,  ikastolen
ikuspegia

Manu Aurrekoetxea

Herri ekimenak sortutako eskolak dira ikastolak, XX. mendean ohiko
eskolaren alternatiba izateko jaioak, eta era berean bere hezkuntza-eredua
poliki-poliki eraikitzen ahalegindu den mugimendua soziala. Osagai biak,
hots, eskola izaera eta herri mugimendu izaera hasiera-hasieratik gaur arte,
hezurra eta haragia modura, elkar loturik ezinbestean jorratu dira.

Baina, nola sortu ziren? Bilbon zein ibilbide egin zen? Zeintzuk ziren
aurrekariak eta eragileak?

XIX. mendearen amaieran eta XX. hasieran  Resurreccion Maria de Azkue
izan zen eragile nagusia. Testuinguru hartan Azkuek adierazten zuen ideia
garbi bat, XX. mende osoan garatu izan dena alegia: “No hay vascongado
que no esté convencido de que la base de nuestra regeneración social, polí-
tica y aún moral es la implantación de la escuela netamente vascongada. Es
también innegable (...) que el elemento oficial está en este caso, como en
otros muchos puntos completamente divorciado del verdadero pueblo eus-
kaldun; siendo por consiguiente preciso que sean particulares las inicia-
tivas para la creación de nuestra escuela”.

Printzipio honen baitan Azkuek 1896. urtean sortu zuen lehen euskal
eskola Bilbon Jardines kalean, “Kolejio-Ikastechea” deitu zuena. Muti-
lentzako ikastetxea izan zen. Euskara irakasteko gunea da, ez euskaraz ira-
kasteko, gaurko terminoetara ekarrita euskaltegi baten antzekoa.

Baina, Azkueren ikastetxeak ez zuen luze iraun, 1889an itxi egin behar
izan zuen eta lau urte geroago, 1893an, berriro zabaldu zen Salletarren esku-
tik. Kasu guztietan argi ikusten da Azkuek ematen zion garrantzia orduan
ere eskolari euskara jagoteko eta zabaltzeko.

Gerra  aurr eko  gara i a

1908. urtean, Plaza Barriko euskal eskolak (Nuestra Señora de Itziar)
eta, 1914an, Colon de Larreategikoak jarri ziren martxan Euzko Gaztedi-
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ren eskutik. Baina, Miguel Primo de Riveraren diktadurak (1923-1930) eta
diru baliabide gabeziak euskal eskolak desagerraraztea ekarri zuten. Ekime-
nok txikiak izan arren, berebiziko garrantzia izan zuten, euskararen eta hez-
kuntzaren lehendabiziko uztarketa eta gizarteratzea ekarri zuten eta .

Ekimen publikoak ere sortu zituen gerra aurretiko garaian: BIZKAIKO
AUZO ESKOLAK. Bizkaiko Foru Aldundiaren plangintza baten bitartez,
nekazaritza eskualdeetara egokitutako eskola eraikuntzari ekin zioten. Eki-
men horren bidez, eskualde euskaldunetan euskaraz ikasteko bideak erraz-
tu ziren maisu euskaldunak bidaliz eta ama hizkuntza babestuz. Esperientzia
honek, 1919tik 1938ra iraun zuen, justu gerra zibilaren amaiera arte, nahiz
eta hasieratik bertatik arerio sakonak izan, Estatuaren aldeko eta euskararen
kontrako apustua egiten zuten indar politikoen helburu bihurtu zen lehe-
nengo unetik. 

Gerra  ondor engo  gara i a

Frankismoaren koba sakona luzea izan zen gure kulturarentzat. Iluna eta
hezea duda barik harik eta 50eko hamarkadan berriro ere talde txikietan
euskararen alfabetizarioaren nahia eta ekimenak sortu arte.

Guda ostean euskaraz egiteko debekuak edozein lekutan agertzen ziren;
euskera etxe barruko hizkuntza zen. Ahoz ahoko transmisioa ia ezerezean
zegoen, frankismoa oraindik bere egoera gogorrenetan zegoelako.

Urte haietan, gudaren ondorioak jasan zituztenak euskal ekimen kultura-
lak bultzatzen hasi ziren. Esaterako  60ko hamarkadarako Abesbatzak eta
Dantza Taldeak sortuak ziran baina zerbait gehiago behar zen. Legamina
talde horietan zegoen eta hori erabili behar zen Herriari bultzada bat ema-
teko. Azkuek adierazten zuen bezala, herritartasuna eta ekimen soziala izan
ziren kulturaren eta ikastolen bermeak.

Hortixik hasi zen Ikastola mugimendua, egoera berri bati aurre egiteko
ekintza bat zen, eta esan behar da ekintza garrantzitsuenetarikoa izan dela.
Geroak hori esan du.

Joseba Arrietak, Bilboko eta Bizkaiko ikastolen sortzaileetariko batek
esaten duen modura: “Hasi, hasi ziran ba. Diruz urri, irakasle euskaldunez
urri, eskola emoteko tokiz urri, legez urri baino urriago, ezer ez; baina
gogoz bete-beterik, gainezka egiteko beste”
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Eta gaineratzen du: “Geunkezan urritasun horrek betetzeko, ikastolen-

tzat, banan-banan ez zala ezelango posibilitaterik ikusten zan eta arazo

horri aurre egiteko alkartu beharra beste erremediorik ez egoan eta

holantxe sortu zan Ikastolen Elkartea”. Beraz, hemen daukagu ikastolen
mugimenduaren arrakastaren faktore bat, sare kontzepzioa eta sare dinamikak
bultzatzea bata bestea laguntzeko. Elkartasun hau mugaraino eraman dute
ikastolek elkartasun kutxa bat sortzeraino, Bilboko Urretxindorra ikastolako
Kerman Hernandez urte askotan arduradun nagusia izanez.  

Bilbon,  lehen ikastola

Euskal Herriko lehenengo ikastola Bilbon zabaldu zen 1957. urtean, Are-

nalean dagoen San Nikolas Elizako lokal batzuetan. Xabier Peña euskaltza-
lea izan zen ikastola horren sustatzailea. Jaiotzez tolosarra, Peñak hiru
hamarkada luze igaro zituen Bilbon helduei euskara irakasten. 

Gipuzkoako Elbira Zipitriaren etxe eskola ezaguturik, Peñak antzeko
proiektu bat garatu nahi izan zuen Bilbon, baina era desberdinean, etxebi-
zitzetatik kanpo egin nahi du, ikastola bat sortu nahi du. Horretarako ande-
reñoa behar zuen batetik eta lokalak bestetik. Ez zuen denbora askorik
behar izan beharrei irtenbide egokia emateko. Maria Angeles Garai irakasle
tituluduna izan zen aukeratua eta lekuari dagokionez San Nikolas Elizako

katekesirako lokaletan hasi zen ikastola.

Beraz, 1957. urteko urriaren 9an Bilboko ikastolak bere ateak zabaldu
zituen. Guztira, hamalau ume hasi ziren, adin ezberdinetakoak, hiru eta bost
urte bitartekoak. Hasiera-hasieratik umeentzako garraio zerbitzua jarri zen
martxan, taxia eta autobus txikia erabili ziren horretarako.

Baina, ordura arte ezkutuan funtzionatu duen ikastolaren berririk izan ez
duen Pablo Gurpide Bilboko Apezpikuak, lokal horiek katekesia ez den
beste ekintzarako erabiltzearen aurka agertu zen, eta ikastolak katekesiare-
kin zerikusirik ez zuenez ixteko agindu zuen. Hasieran gurasoak zer egin
jakin ezean geratu baziren ere, berehala ekin zioten lokal berriak bilatzeari.
Zorionez, Iralabarriko Frantziskotarrek beren komentuko behe solairuko
lokalak eskaini zizkieten. Aurreko ikastolan bezala, oraingoan ere gurasoek
batzorde bat eratu zuten, besteak beste, ikastolaren kudeaketaz eta ande-
reñoei soldatak ordaintzeaz arduratzen zena.



90
Manu Aurrekoetxea

San Nikolaseko ikastolan ume euskaldunak eta erdaldunak bereizi bazi-

tuzten, Iralabarrikoan batera jarri zituzten, talde biak adinaren arabera anto-

latuz. Urrats aurrerakoia duda barik orduko denboretarako.

Baina, Iralabarrikoak ez zuen San Nikolasekoak baino zorte hoberik izan;

eta bigarren ikasturtea (1959-60) hasi eta hilabete gutxira ixteko agindua jaso

zuten lehen hezkuntzako ikuskatzaile batek jarritako salaketa medio. 

Sanchez ikuskatzailearen bisitaren ondorioz, andereño bi atxilotu eta

egun batez espetxeratu zituzten, eta ikastolako batzarreko arduraduna zen

Sabin Zubirirekin batera epaitu zituzten, eta isun garestia ezarri zieten.

Etxez etxeko ikastolak

San Nikolas eta Iralabarriko ikastolak ixteak, etsipena sortu zuen guraso

askorengan eta proiektua bertan behera uztea erabaki zuten. Ondorioz, seme-

alabak Bilboko hainbat zentru pribatutan matrikulatu zituzten. Mutilak eta

neskak noski bereizita, batera egoteko aukerarik beste inon ez zegoelako.

Zorionez, denek ez zuten etsi, eta haur txikien gurasoek proiektuarekin

aurrera egitea erabaki zuten, baina ikastolak etxebizitzetan antolatuz,

Elbira Zipitriaren jokamoldean. Era honetan Bizkaiko etxez etxeko ikas-

tolak jaio ziren. Oraingo honetan, amak izan ziren erronkari heldu ziote-

nak. Julia Berrojalbiz izan zen proiektuaren funtsezko bultzatzailea .

1960. urtean Bilboko hainbat etxebizitzatako egongela eta ezkatzak ikas-

gela bihurtu ziren. Baina gutxi izan ziren etxebizitza berean luze iraun zuten

ikastolak, gehienetan egonaldi laburrak egiten zituzten, eta aldiro-aldiro

umeak etxebizitzaz aldatzen ziren. 

Hortaz, etxebizitza gehienetan hilabete bat edo bi egiten zituzten, ate-

zain edo auzokoen artean susmo txarrik ez sortzeko. Etxebizitzak Bilboko

hirian zehar zeuden sakabanatuta: Abando, Zabalburu edo Indautxun . 6

urte iraun zuen proiektuak.

Bilboko etxez etxeko ikastola Donostiako etxe eskolen desberdina izango

da, gurasoen partaidetzak eta zenbait talderen arteko lankidetzak proiektuari

batasuna eta nortasuna eman ziotelako. Ostera, irakasle guztiak, Zipitriaren

eskolan bezala, emakumeak izan ziren eta denak irakasle tituludunak.
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Algortan bigarren ikastola

Bizkaian zabaldu zen bigarren ikastola Algortako San Nikolas ikastola
izan zen, hain zuzen, 1963an. Gotzon Garamendik Bilboko etxez etxeko
ikastolen erreferentzia jasotzerakoan Julia Berrojalbiz eta Tere Rotaetxegaz
harremanetan jarri eta euren bitartez andereño bat lortu zuen Algortan lan
egiteko. Beraz, Algortako San Nikolas ikastola bederatzi umegaz hasi zen
1963-64 ikasturtean Garamendiren etxean bertan. Hemendik aurrera Bilboko
eta Bizkaiko ikastolen sorrera esponentzialki ugaritu zen Garamendiren ere-
dua jarraituta.

Gutxira, beste bide batzuetatik Garamendi eta Algortako beste zenbait
guraso euren ikastolaren ildo estrategikoak lantzen hasita Diputazio
kalean zegoen Edili elkartera jo zuten. Bertan Jesus Atxak babesa eta zeu-
den materialen berri eman zien. 

Edili elkarteko bilerak ikastolen proiekzioa zabaldu zuen Bilbo eta Biz-
kai osora. Garamendi eta beste gurasoak “misioetan” modura herriz herri
hasi ziren ikastolak sortzeko lagun bila. 

Hemendik aurrera Bilbon urteak pasa urteak etorri ikastolak sortu ziren
auzo eta inguru anitzetan: Karmelo, Deustu, Urretxindorra, Abusu, Intxixu e.a.
gaur egun XXI. mendean Bilbo Zaharreko Harrobia ikastola martxan ipini arte. 

Era berean apurka-apurka Bilboko eta Bizkaiko ikastolak sortzen eta
abian jartzen doazen heinean, Elkartea osatzen doa, eta 1965. urtean Biz-
kaiko Ikastolen Elkartearen enbrioia edo hasikina eratuta egon zen. 

Andereñoak

Irakasle lanean aritzeko, andereñoek hiru agiri lortu behar zituzten:

• herriko epaileak ematen zuen “certificado de penales” 

• herriko parrokoaren agiria

• Gobernu Zibileko “certificado político-social

Babes e lkarteak

Elizako parrokia, Euskaltzaindia eta beste elkarte edo erakundeen lagun-
tza izan arren ikastolen proiekzioan izen berezia duten elkarteak azpima-
rratu beharra dago:
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Edili Elkartea. Gorago aipatu modura,  Gotzon Garamendik eta Algor-
tako beste guraso batzuek bide luzea egin ondoren Diputazio kaleko Edili

Elkarteko Jesus Atxarekin harremanetan jarri ziren 1964an. Elkartearen
laguntza eta babesa izan zuten Bilboko eta Bizkaiko ikastolen sorrera bul-
tzatzeko.

Erkida elkartea. Material didaktikoak ekoizteko elkartea sortu zuten
Garamendi eta beste batzuek. Zelanbaiteko elkartasun kutxa ere martxan
ipini zuten, hau da ikastolak babestea eta diruz laguntzea, bereziki behar
komunei aurre egiteko. Erkida elkartearen diruaz ere baliatuko da zenbait
ekimen aurrera ateratzeko. Esaterako, 1971n Eubako Taldeak “Ikastolako
liburutegia” ekimena jarri zuen abian, eta horren barruan zientziari buruzko
liburuxka batzuk kaleratu zituen hurrengo urteetan; “Haizeak, euria eta
klima”, “Uraren indarra” eta “Materia aztertzen” (I eta II). Joserra Etxebarria
eta Iñaki Zarraoa izan ziren liburuxka horien egileak .

Erkida izan zen baita urtebete geroago, 1972an, Bilbon sortu zen IKER
argitaletxearen finantzari nagusia. IKER-en babesean, ikastoletan lanean ari
ziren irakasle talde bat, Saioka Taldea, eratu zen materialen gabeziari ate-
rabidea emateko. Talde horrek ordura arte ikastoletan garatu zen pedago-
giaren eraldaketa ekarri zuen.

Iker enpresa. Erkida elkartearen bitartez IKER enpresaren sorrera
finantzatu zen eta horren babespean eratu zen Saioka Taldearen lanak sus-
tatu ziren. Saioka liburuak egiten hasi zen. Joseba Etxebarriak gogoratzen
duenez, “bageunden hor lagun batzuk testugintza inguruko premiak bidera-
tu nahian. Orduan sortu zen IKER taldea kulturarentzako oso inportantea
izan zena. Talde honek hartu zuen erreleboa eta asmo handiko proiektu bat
egitea pentsatu genuen, eta horrela sortu zen Saioka Taldea”. IKER enpre-
sak hainbat esparru landu zituen: testugintza, komunikabideak (Anaitasuna

aldizkaria), diskogintza... Baina, zenbait arrazoi medio, IKER-ek bere ateak
ixtea erabaki zuen eta GIEri saldu zizkion Saiokaren fondo editorialak.

Legeztatzeak

1965ean Espainian ezarri zen Hezkuntza Legearen arabera, ume bakoi-
tzak “eskolatze libreta” izan behar du derrigor. Aldaketa hau tarteko ikasto-
len legeztatze bideak hasi ziren. Legeztatzea lortzeko izapideak hasi zituz-
ten ikastolen artean, ordura arte etxez etxe ibili ostean Bilboko Elkano
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kalean 1966ko ekainean inauguratu zen Resurreccion Maria de Azkue ikas-

tolaren kasua da aipagarri (gerora Lauro ikastola izan dena). Legeztatzeko,

Julia Berrojalbizek pisuzko babesle bat bilatu zuen, Euskaltzaindia, eta

Alfontso Irigoien Akademiako idazkariaren izenean egin zen eskaria, eskola

elebidunaren itxura emanez. Urte bi geroago, 1968ko maiatzaren zazpian,

ikastolaren funtzionamendua baimentzen zuen erabakia kaleratu zen Espai-

niako Buletin Ofizialean. Resurreccion Maria de Azkue ikastola Euskaltzain-

diaren babespean legeztatu zen bakarra izan zen.

Ikastola,  eskola aurrerakoia

Eskola ofizialak erregela tradizional eta atzerakoienei men egiten zien,

baina ikastolak pedagogia guztiz berritzailea garatu zuen: 3 urteko umeak

eskolatuz, heziketa mistoa abian jarriz, andereñoen etengabeko prestakun-

tza sustatuz edo metodo pedagogikoak ikastolan garatzerakoan andereño

eta gurasoen arteko harremana landuz.

Guzti horretaz aparte, nabarmentzekoa da ikastolek joera pedagogiko

berritzaileekiko izan duten lotura, elkarrizketatu ditugun hasierako ande-

reñoek Rosa Sensat Institutuarekin edo Freinet Eskolarekin identifikatzen

dutena. Bizkaiko ikastoletako andereñoek, oro har, Donostiako Andereñoen

Erresidentziaren eta Gordailu elkartearen bitartez landu zituzten joera peda-

gogiko horiek.

Bizkaiko Ikastolen Elkartea

Aipatzen den guzti hau gertatzen zen garaian, Ikastolen ordezkariak

Urretxun biltzen hasi ziren Euskal Herriko beste ordezkariekin batera. Urte

batzuetara klandestinatearen garai haietan Eubara etorri eta “Eubako taldea”

sortu zuten 1967an. Handik urte gutxira 1972an galazo egin zitzaien bertan

biltzea eta ondorioz “Eubako Taldeak” ez zuen egoitzarik izan, eta Joseba

Arrietak Bilboko Fernandez del Campo kalean duen likore dendak funtzio

hori beteko du hainbat urtean. Azken baten 1977ko apirilean 17 ikastolak

osatuko dute Bizkaiko Ikastolen Elkartea kooperatiba eran. Kooperatiba

sortu zenetik hainbat egoitza izan ditu BIEk, Zornotza, Bilboko Mazarredo

Zumardia eta S. Inazio auzoko Euskaren Etxea.
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Gatazkak

Eubako batzarretan ideologia ezberdinetako gurasoek parte hartzen
badute ere, sintonia ona izango da euren artean; izan ere, euren helburu
bakarra ikastolak aurrera ateratzea eta bere premiei erantzutea izango da.
Baina, 70eko hamarkadako lehen urteetan euskal gizartean gori-gorian izan
ziren gatazka ideologiko eta erlijiosoek taldean ere izan zuten eragina.
Honen lekuko dira zenbait herritan sortu ziren ikastola proiektu bikoitzak. 

Hala ere, arerio mediatikoak agertzen hasi ziren, horien artean aipagarria
da 1972. urtean zabaldu zuten “Ikastolak. Todo sobre las ikastolas” koader-
notxo anonimo bat, ikastolen kontrako libelo bat.

Siadeco

1978an Siadecok “Estudio Socio-lingüístico del euskara” ikerketa soziologi-
koa kaleratu zuen. Lan horretan ikastolei buruzko azterketa soziologikoa egin
zen, bertan ikastolen mugimenduaren tamaina eta ezaugarriak jaso ziren, lehen-
biziko aldiz. Azterketa 1975-76 ikasturtean eginikoa da. Datuak ez dira osoak.
Ikastola guztiek ez zituztelako inkestak bete, baina orduko errealitatera hurbil-
tzen dira. Era oso laburrean esanda Siadecoren ikerketan hurrengo datuak ager-
tzen dira: ikastola kopurua, ikasle kopurua, gurasoen hizkuntza, e.a.

Ikastolak sortu ahala, euskalduntze ikuspuntutik zein heziketa aurrerakoia-
ren ikuspuntutik  funtsezko behar berriak sortzen joan ziren bai eremu akade-
miko formalean zein aisia munduko  eremu ez formalean. Bilboko ikastolek bes-
teekin elkarlanean garatutako esparru interesgarrienak jarraian zehazten dira. 

Ikas to len  euska lduntze  zerb i t zuak

Ikasmaterialgintza

Gorago aipatu den bezala, gelako materialak sortzeko ekimena Bilbon
sortu zen Edili, Erkida eta Iker elkarte-enpresen bidez. Erkida elkartearen
diruaz ere baliatuko da zenbait ekimen aurrera ateratzeko. Esaterako, 1971n
Eubako Taldeak “Ikastolako liburutegia” ekimena jarri zuen abian, eta
horren barruan zientziari buruzko liburuxka batzuk kaleratu zituen hurren-
go urteetan; “Haizeak, euria eta klima”, “Uraren indarra” eta “Materia azter-
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tzen” (I eta II). Joserra Etxebarria eta Iñaki Zarraoa izan ziren liburuxka

horien egileak.

Erkida izan zen baita urtebete geroago, 1972an, Bilbon sortu zen IKER

argitaletxearen finantzari nagusia. IKER-en babesean, ikastoletan lanean ari

ziren irakasle talde bat, Saioka Taldea, eratu zen materialen gabeziari ate-

rabidea emateko. Talde horrek ordura arte ikastoletan garatu zen pedago-

giaren eraldaketa ekarri zuen.

Hala ere, Iker enpresak porrot egin zuen eta fondo editoriala Gipuzkoa-

ko ikastolen elkarteak erosi zuen. Hortik arrera testu-liburuak Gipuzkoatik

egin dira .

Alajaina, joko didaktikoen esparruaren inguruan 60ko hamarkadan ber-

tan aurreikusi ziren eremu honetako beharrak. Horren lekuko ikastoletako

ordezkariek Kataluniara egin zuten bidaida joko didaktikoak ekartzeko. 

Euskarazko joko didaktikoak eta beste hainbat baliabide didaktiko sortu,

ekoiztu eta lantzeari ekin zion Bizkaiko Ikastolen Elkarteak 1991-92 ikastur-

tean. Edozein hezkuntza planteamendutan, joko didaktikoak lanabes peda-

gogiko oso inportanteak dira. Curriculum proiektuarekin izaten dute lotura

maila bakoitzean material osagarri gisa egiten diren jolasek eta erabiltzen

diren jokoek. Joko didaktikoek bi eremutan dute eragina: batetik, adin

bakoitzari dagozkion gaitasunak garatzen laguntzen dute, maila bakoitzean

erabiltzen diren jokoek lotura izaten dute curriculum proiektuarekin; eta

bestetik, Euskal curriculumeko hainbat gai lantzeko eta, oro har, euskal kul-

turarekiko balio positiboak transmititzeko bitarteko aproposak dira jokoak .

Jokogintzak bi atal nagusi hartzen ditu: ohiko joko didaktikoak euskaraz

eta euskal kultura lantzeko baliabide didaktikoak, liburuak, bideoak, kasete

eta CDak, lan koadernoak, CD-ROMak eta abar .

Joko eta baliabide didaktikoen arlo horri hasiera emateko, BIEk Olen-

tzero bilduma landu zuen.

Gai hori hautatu zuten euskara eta euskal kultura sustatzea eta erreku-

peratzea ikastoletako hezkuntza proiektuaren helburu nagusiak direlako, eta

euskal kultura (tradizioak, sineskerak, herri kantak..) lantzeko dagoen balia-

bide didaktikoen urritasunagatik.
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Bertsolaritza

Bertsolaritza zerbitzua 1983an hasi zen eta Bizkaiko ikastola eta ikaste-
txe guztietara eskaintzen den zerbitzua da. Bere helburua ikasle gazteei ber-
tsolaritzaren ezagutza orokorra zabaltzea da eta bestestik bertsolari gazteen
promozioa egitea. Alde batetik, euskera lantzeko tresnatzat erabiltzeko, ber-
solaritzak zeregin horretan ematen digun lagun baliatuta eta bestetik, ber-
tsolaritza bera sendotzeko ikasle oinarri-oinarritik hasita. Zerbitzua gorpuz-
tuz joan da eta gaur egun 41 ikastetxetan ematen da, 1400 ikasleri orotora.
Beste alde batetik, Bizkaiko Haur eta Gaztetxoen bertso txapelketa antola-
tzen da eta 2010ean jarraian egingo den 27. urteurrena beteko dugu. Urtero
800 umek/gaztek parte hartzen dute Bilbon amaitzen den Bizkaiko txapel-
ketan. Txapelketetako bertsoak “Bizkaiko loreak” bilduman jasota daude. 

Aisia

Udalekuak ikastolekin batera hazi eta aberastu dira. Ikastolen mugimen-
duan hezkuntza ez-formalaren presentzia eta garrantzia aipagarriak izan dira
eta dira, hezkuntzaren kontzeptu zabalagoa eta aberatsagoa dakarrelako
bere baitan, heziketa eskolan ez ezik beste toki eta era askotan ere buru-
tzen da, azken batean, bizitzea etengabeko ikasketatzat hartzen baita .

Bilboko ikastola batek 1960. urtean lehenbiziko udalekuak egin zituene-
tik 5 hamarkada luze igaro dira. Orduan Xabier Peña euskaltzalearen bitar-
tez, udaleku txiki batzuk egin zituzten Arrazolako baserri batean.

Hurrengo urteetan Edili elkarteak antolatu zituen udalekuak, eta Biz-
kaian sortzen zihoazen ikastoletako umeak joan ziren. Udaleku horiek
Barria izan zuten kokaleku eta andereñoek jardun zuten begirale lanetan.

1968. urtean Bizkaiko Ikastolen Elkarteak ikastoletako lehen udalekuak
egin zituen Xabierko monasterioan. Hogei bat egun iraun zuten udaleku
horietan 6tik 10 urtera bitarteko 120 umek hartu zuten parte.  Ordutik hona
hainbat hobekuntza izan ditu zerbitzuak eta gaur egun euskal eta ingeles
udalekuak antolatzen dira. 

Udalekuetako begiraleen formazioari berebiziko garrantzia eman zaio
hasieratik. Azken baten eurak direlako ume-gazteen heziketa eta euskal-
duntze lana aurrera daramatenak. Eurak dira umeei balioak, ezagupenak eta
bizipenak transmitituko dizkietenak eta umeentzat eredu izango direnak.



Beraz, beste urrats bat emanez ikastolen izaerarekin bat datozen begiraleak
behar genituela erabaki genuen. 1999/2000n lehen urratsak eman ziren
Aisiola begirale eskola sortzeko Bilbon. EDE fundazioarekin akordioa egin
ondoren martxan jarri zen. 2004tik aurrera ofizialki eratuta dago eskola. Une
honetan 300 begiraletik gora formatu ditu Aisiolak. 

Kirola

Kirola sustatzeko ekimena gurasoengandik sortu zen eta eurak izan ziren
sustatzaile nagusiak. Bizkaiko Ikastolen Elkartea 1977an juridikoki eratu
bezain pronto, kirol batzordea martxan izan zen. Ikastoletako ikasleen
artean kirola egitea sustatzeaz gain, beste hainbat helburu izan zituen eki-
men horrek: kirol esparruan euskararen erabilera bultzatzea, taldeko kideen
arteko elkartasuna eta adiskidetasuna bezalako balio pertsonalak lantzea,
ikastolen arteko harremanak sendotzea eta gurasoen inplikazioa areagotzea.

Lehen kirola futbitoa izan bazen ere, urte batzuk geroago krosak antola-
tzeari ekin zioten. Hasierako urteetan kirolariak, oro har mutilak izan bazi-
ren ere, gero neskak ere hasi ziren kirola egiten. Urteak pasa ahala kirol
eskaintza osotzen joan da pilota eta herri kirolen ekarpenarekin. 

Gazte aldizkaria

2001eko maiatzean Bizkaiko Ikastolen Elkarteak Kili-Kili aldizkariaren
eta lehenbizikoz Kili-Kili euskarri digitalean kaleratzeko ardura hartu zuen.
Ordea 2002ko abenduan aldizkaria kudeatzeko konpromisoa eten egin zuen
BIEk eta aurrerantza proiektu berri baten sartu zen www. Kontaizu.net gazte
aldizkaria. Beraz 2003tik aurrera aldizkari digitala Euskal Herriko gazte guz-
tien zerbitzura dago.

Ibi laldia

1970eko hamarkadaren azken urteetan ikastolen mugimendua nabarmen
sendotu eta egituratu zen, izan ere, ikastola berriak sortu eta abian zeude-
nak nabarmen hazi ziren. Ondorioz, ikastolak oro har eraikin berriak egite-
ko prozesuetan murgilduta zeuden.

Testuinguru honetan, Bizkaiko ikastolen aldeko jaia edo Ibilaldia egin zen.
Lehenengo Ibilaldia Uribe Kostako ikastolek antolatu zuten Getxon 1978an.
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1980tik aurrera Ibilaldia urteroko hitzordua bihurtu da euskaltzale guztien-
tzat. Urteak joan eta urteak etorri Ibilaldiak  bere sorrerarko arrazoiei eusten
die: Bizkaiko ikastolen jaialdia izatea, ikastolaren hezkuntza proiektua ezagu-
tzera ematea eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. 

1997tik aurrera Ibilaldia omenaldia ospatzen da. Ekitaldian gizarteko
hainbat esparrutan euskaren erabilera sustatzen aitzindariak izan diren lagu-
nei ondo merezitako gorazarrea egiten zaie. Ikerketa, kirola, enpresa,
zuzenbidea, onomastika, toponimia, antzerkia, abesbatza, mendia, kantagin-
tza, sukaldaritza alorretan euskarari bultza egin diotenak omendu izan dira. 

Hizkuntza

Eta amaitzeko hizkuntza planteamenduaren inguruan egiten ari garen
ibilbidearen ildo xume batzuk adibide modura. 

1968ko urrian Arantzazun egin zuen batzar nagusian, Euskaltzaindiak
Euskara Baturako erabakiak hartu zituen. Erabakiok hizkuntzaren formaliza-
zioan zuten konpromisoari aurre eginez, ikastoletako irakasleak, oro har,
onartu eta birziklatu egin ziren, ikasi ostean geletan praktikara eramanez .

“Eubako Taldearen” barruan gaia eztabaidatu ez bazen ere, beharrezko-
tzat jo zuten batasuna ikastolek hain premiazkoak dituzten testu-liburuak,
fitxak eta abar lantzeko. Edonola, Euskaltzaindian bertan eta euskal kultu-
raren munduan izan ziren eztabaidak eta ezadostasunak ikastoletan ere isla-
tu ziren. Ildo horretan, Bizkaiko ikastola askok euskara batuaren aldeko
apustua egin dute; beste batzuek –gutxienek–, aldiz, bizkaieraren defentsa
sutsua egin dute.

Batuaren onespenaren ildo horretatik, Euskaltzaindiak hizkuntzaren eza-
gupen eta gaitasun maila frogatzeko D titulua ezarriko du 1972. urtean. Titu-
lu hori irakasleentzat helburu bihurtu den lehenengo titulua izan da; ikasto-
letan aritzeko ontzat eman eta euskal eskola komunitateak bere egin duen
lehenengo titulu ofiziala izan da eta .

Euskarazko erabilera bultzatzeko 80ko hamarkadan lau ikastolak sortu
zuten  “euskaraz bizi” proiektua. Ikastolako esparru guztietan euskararen
erabilera bultzatzeko beharrari erantzuteko hainbat estrategia eta proposa-
men eskaintzea du xede egitasmo horrek, betiere, euskaraz aritzea ohitura
bihur dadin.
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Ekimen honen sortzailea Jose Luis Gorostidi izan zen, bera izan da biho-

tza eta arima eta hasieran bere eskutik Bilboko Kasilda Parkean Jolas Par-

kea antolatu zen. Bera zendu ostean BIEren eskutik beste hainbat edizio

egin dira Bilbon, Kasilda parkean eta Nazioarteko Erakustazokan. Gaur egun

Euskaraz Bizi proiektua Hizkuntza proiektuaren barnean kokatuta daukate

ikastolek.

XXI. mendeko gizartea eleanitza da. Gaur egungo gizartean, globaliza-

zioaren mendean, komunikazio-baliabideak, pertsonen mugikortasuna eta

nazioarteko harremanak gorabidean diren garai honetan, ezinezkoa da hiz-

kuntza gutxiengotu bati, euskarari, iraunaraztea eta bera biziberritzea, gizar-

teko hizkuntza bakar moduan planteatuta. Pertsona euskaldunen etorkizuna

eleanitza da. Beraz helburu nagusia, elementu bi elkartzea da, batetik, eus-

karak bere hizkuntza-esparruan behar duen garapen osoa lortzea eta, beste-

tik, pertsona euskaldunak beste hizkuntza batzuk ezagutu eta erabiltzeko

gai izatea.

1991n sortutako “Eleanitz” proiektuaren xedea, euskara ardaztzat daukan

eleaniztasun egitasmo uztartua eta orekatua garatzea da, lau hizkuntza

barne dituena: euskara lehen hizkuntza nagusi gisa; ukipen hizkuntza, gaz-

telania, maila gorenean garatu beharrekoa; nazioarteko komunikazio hiz-

kuntza den ingelesa maila sendoan; eta azkenik, frantsesari buruzko fun-

tsezko ezaguerak ere ziurtatu nahiko lituzke proiektuak, mugaren beste

aldera dagoen komunitatearen Estatuko hizkuntza nagusia den neurrian. 

Une honetan ekarri nahi ditut gogora J. Arrietak, BIE 25

urte liburuan eskerrak emanez laburbiltzen duena:

“Mila esker zuei, gurasoei, hasiera gogor hareetan, zer

aterako zan argi ikusi gabe eta Herriaren alde zerbait

egin behar zalarik, zeuon seme-alabak ekintza horretan

buru belarri sartu zenduezan guztioi; mila esker zeuon

magistergo tituluak arriskuan jarri zenduezan irakasleei;

mila esker ikastolan zuzendaritza batzordeetan lan egin

zenduen guztioi”. Azken baten, gurasoak eta irakasleak

elkarlanean ikastola proiektu herritarra konpartituz.
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