
ALDAKETARAKO TEORIA 

NONDIK GATOZ? 

 Gure ikastola 1965ean sortu zen, Uxue ikastola sortu zenean, Iruñeko 
Pozoblanco kalean, eta Gerra Zibilaren ondoren sortutako lehen ikastola izan zen. 
Ikastola hau EUSKALDUNA izango zen IRUÑERRIA batekin sinesten eta amets 
egiten zuten familiekin sortu zen eta haien seme-alabek euskalduntze horretan 
aktiboki parte hartzea nahi zuten. Gainera, Uxue Ikastolarekin hezkuntza ulertzeko 
modu berri bat sortu zen; euskara eta euskal kultura ardatz zituen ideia bati forma 
ematea zen erronka. 

 Bost urte geroago, 1970ean, ikasle gehienak Zizur Txikiko Verbo Divino 
Seminariora joan ziren, bertan zortzi ikasgela alokatu ondoren. Horrela sortu zen 
San Fermin ikastola. 

 1978an. San Fermin Ikastolak Verbo Divinoko eraikina eta inguruko lurrak 
erosi zituen. Urte hartan bertan ezarri zen BBB, eta hiru urtez luzatu zen ordura 
arte 14 urterekin amaitzen zen eskaintza akademikoa. 

 1980. urtea. San Fermin Ikastolan sartu nahi zuten familien eskaera 
nabarmen hazi zen 70eko hamarkadan eta, ondorioz, familia horietako asko 
ikastetxetik kanpo utzi behar izan ziren. Urte hartan erabaki zen ikastola berri bat 
bultzatzea ikastetxetik bertatik: Jaso Ikastola. 

 Bi urte geroago, selektibitatea euskaraz ezarrita, San Fermin Ikastolak bere 
eskaintza osatu zuen 32 ikasleri UBI lehen aldiz eskainiz. 

 1999an, eskari handia zela eta, batzarrak ikastetxea nabarmen aldatzea 
erabaki zuen. Inbertsio handia egin zen, bai eraikinetan bai instalazioetan. 

 Ikastetxearen kudeaketa-sistema aldatu egin zen 2002an, eta plazen eskaria 
Haur Hezkuntzako eskaintza gainditzen hasi zen. 

  



 Haur eta Lehen Hezkuntzan ikasle kopuruaren hazkundea Bigarren 
Hezkuntzara iritsi zen, eta 2009an laugarren lerroa ezarri zen DBHn. 

 Ikastolaren beste une garrantzitsu bat 2013. urtean iritsi zen, DBHko eta 
Haur Hezkuntzako ikasgeletarako eraikin berria inauguratu genuenean. 

 2015etik aurrera, Konfiantzaren Pedagogia praktikan jartzen hasi ginen Haur 
Hezkuntzan, pertsona hezkuntza-ekintzaren erdigunean kokatzen duen pedagogia. 

 Gaur egun, Nafarroako ikastolarik handiena gara. Iruñerriko 1530 ikasle 
ditugu eta 159 langile, 104 irakasle eta 45 ez irakasle. 

NOLA DAGO SEKTOREA? 

 San Fermin Ikastola ikastetxe itundua da Nafarroako Gobernuaren hezkuntza 
sistemaren barruan. Hala ere, ez gara ohiko zentro itundua, gainerakoetatik 
bereizten gaituen ezaugarri bat baitugu: ikastetxeko gurasoen kooperatiba bat gara. 
Horrek esan nahi du, baliabide ekonomiko indartsuenak Administraziotik lortzen 
ditugun arren, ekarpen gehigarria dugula ikastetxeko gurasoen aldetik. Gainera, 
familiak seme-alaben hezkuntzan sartzen dira, eta ikastetxearen kudeaketan parte 
hartzen dute. 

 Gaur egun, Nafarroako Gobernuaren egoera ez da oso mesedegarria, 
kontzertuko murrizketak egia baitira. Horri guztiari azken urteotako jaiotza-tasaren 
jaitsiera gehitu behar zaio, eta horrek lehiakortasun handiagoa dakar ikastetxeen 
artean. 

 Gure sektorearen beste ezaugarri bat ikastetxeen arteko banaketa da, 
eskaintzen duten hizkuntza-ereduaren arabera. Gero eta globalizatuagoa den 
mundu honetan, eleaniztasunak kezkatzen ditu familiak. Alde horretatik, ikastolen 
aurkako mehatxua dago; izan ere, gezurra esan izan da euskararen ikaskuntzak 
eragina duela beste hizkuntza batzuen ikaskuntzan, hala nola ingelesarena edo 
frantsesarena 



ZERK IDENTIFIKATZEN GAITU ETA EZ DUGU GALDU NAHI? 

 San Fermin ikastola erreferentea da Nafarroan. Horrek esan nahi du 
unibertsitate aurreko hezkuntza osoa hartzen duen ikastetxea dela, 3 urtetik 18 
urtera, Haur Hezkuntzatik Batxilergora. Eskaintza zabal horretatik haratago, 
erreferentzia izan gara beti berrikuntza pedagogikoan. Bere lan pedagogikoarekin 
konprometitutako profesionalak ditugu, beti ikasten, irakasten ikasteko prest. 
Emaitza onak bermatzen dituen ikastetxea, gure ikasleen beharretara egokitutako 
estrategiak eta ibilbideak diseinatzeko gai dena. 

 Zentro itundua garen arren, itundutako beste zentro batzuetatik bereizten 
gara kooperatiba izateagatik. Horren bidez, seme-alabak hezten laguntzen diegu 
gurasoei, eta gure ikastetxearen kudeaketan laguntzeko aukera eskaintzen diegu.  
  
 Horrek Ikastola aberasten du, izan ere, auzolanaren bidez, hainbat aita-amek 
beren ezagutza partekatzen dute guztion onerako: Ikastolarako. 

 Gainera, euskaldunak gara. Euskaraz lan egiten dugu, gure hizkuntza, eta 
euskara eta kulturarako. Eta Iruñerriko lehen ikastola garenez, Iruñean 
EUSKALDUNTZEN edo EUSKARA ikusarazten laguntzeko konpromisoarekin jarraitu 
behar dugu. 

 Betiko Ikastolan eredu humanista bat bilatu dugu, non pertsonak gure 
begiradaren erdian dauden. Gure hezkuntza-komunitateko pertsona guztien 
ongizatea eta bizikidetza lehentasunezkoak dira eta izan behar dute. 
Ingurunearekin ere atsegina izan nahi izan dugu, Ikastola dagoen ingurunearekin 
konprometituz. 

 Azken finean, orain dela 50 urte hasi zen amets horri eutsi nahi diogu, 
ekonomikoki bideragarria eta iraunkorra baita, etorkizunerako euskaldunak 
garatzearen alde egiten duen denboran. 



GURE AMETSA 5/10 URTERA: 

 Beren hezkuntza-prozesuaren jabe diren eta beren bizi-proiektuaz jabetzen 
diren pertsonen garapenean lagundu nahi dugu. Prozesu honetan gidari izan nahi 
dugu. 

 Eta horretarako ikastola irekiago eta iragazkorrago batekin amesten dugu, 
ingurunearekin, ingurumenarekin, beste kultura batzuekin, beste hizkuntza 
batzuekin, beste kezka batzuekin elkarreragin ahal izateko. 

 Ikastola gero eta abegikorragoa irudikatzen dugu, pertsonak hartzeko, 
kezkak, ametsak... ezagutzeko eta familiei seme-alaben hezkuntzan laguntzeko gai 
izango dena. 

 Gainera, gure zentzua indartzen jarraitu nahi dugu: Euskaldun izatea. Non 
gure hizkuntza eta kultura presenteago dauden. Gure kultura ikastolatik kanpo, 
gure komunitatean eta kanpoan bultzatzeko gai dena. 

 Gure etorkizuneko Ikastola Ikas-ola bat dela imajinatzen dugu, ikasteko, 
hazteko, garatzeko, sentitzeko, amesteko, onartzeko eta onartua sentitzeko gune 
bat. 

 Ikastola malgua, erritmo guztiak errespetatuko dituena. Ordutegiei, 
taldekatzeei, premia emozionalei, ikaskuntza motei eta abarri dagokienez, sormena 
erraztuko duen, pedagogikoki eguneratzeari utziko ez dion eta gizarteak eskatzen 
dituen aldaketetara egokituko den espazio bat. 

 Laburbilduz, estresa gutxiago duen eta, lasaia eta zoriontsua  den ikastola 
irudikatzen dugu. 

ZERGATIK ETA ZERTARAKO ALDATU NAHI DUGU? 

 Funtsezko gizakiaren eboluzio-une batean gaude. Garapen teknologiko 
etengabe eta azkarrak etorkizuneko ziurgabetasuna horretara prestatu behar  



dugula pentsarazten digu. Gure ardura da gure ikasleei aukera bat eskaintzea, 
bizitzea egokituko zaien gizarteari aurre egin diezaioten. 

 Aukera hau ikasleak edukiz betetzetik haratago doa. San Fermin Ikastolako 
langileok hezkuntzaren zentzuarekin bat egin nahi dugu, gure bokazioaren 
zentzuarekin. Horrek esan nahi du aldaketa bilatzen dugula pertsonen garatzaile 
bihurtzeko, eta ez informazio-igorle huts. 


