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HEZKUNTZAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEN 
 

KONFIANTZAZKO ARKITEKTURAZ 
 

Santa Teresa gunea / eraikina 
ARRASATE 

2017ko azaroaren 20an 
 

Gaur Konfiantzaren Pedagogiaren garapenak Haur Hezkuntzatik (0-6 urte)        
Lehen Hezkuntza osora (6-12) jauzia egin du, lehenbiziko aldiz Euskal          
Herrian. 

2009. urtean abiatu zuen Arizmendi Ikastolak Konfiantzaren Pedagogia        
Haur Hezkuntzan, erabateko eraldaketa helburuetan, metodologian eta       
arkitekturan gauzatuz. 

2017. urtean Lehen Hezkuntzako maila guztiak hartzen dituen eraikina         
diseinatu eta horren araberako obrak burutu ditu udan. 

Gaur, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Berrikuntza zuzendaria,       
Luzia Torrealdai, Gipuzkoako Foru Aldundiko Azpiegituretako diputatua,       
Aintzane Oiarbide, Arrasateko alkatea, Maria Ubarretxena, MONDRAGON       
kooperatiba-taldeko presidentea, Iñigo Ucin, Arrasateko udal talde       
politikoen ordezkariak, kooperatiba mugimenduko ordezkariak, Ikastolen      
Elkartekoak, Orioko Ikastolaren, Donostiako Axular Lizeoaren, Eubako       
Lauaxeta ikastolaren, Iruñerriko San Fermin ikastolaren, eta Tolosako,        
Oñatiko eta Anoetako ikastolen zuzendariak eta ordezkariak izan dira         
instalazio berriak bisitatzen eta ikuskatzen, Arizmendi ikastolako       
presidentea den Aitziber Arregiren eskutik. 

Hezkuntza euskaldun kooperatiboa du xedetzat Konfiantzaren Pedagogiak       
eta arkitekturak rol erabakigarria jokatzen du haren garabidean, bai         
ikasleak bere buruan konfiantza izan dezan, bai besteengan izan dezan          
eta baita inguruan ere. 

Horregatik, LKS arkitekto taldea, Joxe Oleaga burua izanez, Gipuzkoako         
Legorretan egoitza duen EREDU-ENEA altzari kooperatiba, Fermin       
Azaldegik lideratuta, eta ARIZMENDI ikastolako Santa Teresa gunearen        
arduraduna den Iban Roa proiektu interkooperatibo bat mamitu dute         
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2016-17 ikasturtean zehar, Konfiantzaren Pedagogiaren araberako      
heziketak dagozkion espazioak eta altzariak izan ditzaten. 

Espazioak eta altzariak propio diseinatu dira neska-mutikoak beren burua         
gestionatu ditzaten, proiektu kooperatiboak abiatu eta kudeatu ditzaten,        
ikaskuntza indibiduala, talde txikikoa eta talde handikoa egin ahal izan          
dezaten, ikasle taldeen arteko partekatze eta lankidetza burutu dezaten,         
irakasleak eta ikasleak elkar ikusi eta begiratu dezaten, goiko solairua eta           
beheko solairua denen argitan egon daitezen, espazioak erabilera anitz         
izan ditzan, gurasoak espazioen barruan aritu daitezen, auzokideek beren         
espazio propioa izan dezaten … Alegia, etxea, ikastola eta auzoa ikasleen           
giza espazio naturalak eta konfiantzazkoak izan daitezen. 

Hartara, adreilurik ez dago, ezta horma itxirik ere. Beira, zurezko zorua,           
altzari tolesgarriak, elkar hartzeko plazak, norbera lasai egoteko txokoak,         
tailerretan aritzekoak … Eta guztiz eraldatzailea den airean dagoen         
irakurketa espazioa. Bai, zorurik ez, zirkoetan egon ohi den bezalako sokaz           
egindako sare erraldoia, 200 metro karratuko azalera duena, liburuez         
inguratuta, neska-mutikoak lasai, etzanda, euren gustuko testu idatziak        
irakur ditzaten. 

Horrela zioen Aitziber Arregi Arizmendi ikastolako presidenteak:  

“Pertsona, kooperatiboa, euskalduna eta konpetentea da gure xedea eta         
Konfiantzaren Pedagogia baliabide. Alegia,ikaslearen bide lagun izatea bere        
hezkuntza-prozesuan, bere buruan, besteengan eta bere ingurunean konfiantza lor         
dezan, horrela, berekin dituen gaitasunak erabat garatu ditzan. 

Horrek ikaslearen guraso, senide, irakasle, auzoa eta inguru osoa ezkontzen ditu.           
Guztiaren gainetik pertsonari begiratzen dio, elkarrekiko kooperazioan, mundura        
zabaltzen den euskalduna garatzean, bizitzak dakartzan egoera guztiei erantzun         
sortzaileak eta eraginkorrak ematean. 

Konfiantza lantzeak, ordea, besterik ere eskatzen digu: gure ikastetxeak bihurtzea          
espazio etxekoiak gizakoiak, atseginak, irekiak, euskaldunak eta ikaslea        
ikaskuntzaren subjektu aktiboa eta kooperatiboa izaten eta jokatzen erraztuko         
dutenak. 

Horretan ari gara, eta hemen -Santa Teresa gune honetan- burutu dugu proiektu            
eraldatzailea, pedagogian eta honen zerbitzura jarriz arkitekturan. LKS kooperatiba,         
EREDU-ENEA kooperatiba eta Santa Teresako irakasle-ekipo kooperatiboa elkarrekin        
aritu dira, lankidetzan, proiektu hau errealitatera ekartzeko” 

 



3 
 

Udalerriari dakarkion ekarpenaz eta auzoan herritarrekiko sendotzen       
duen harremanaz jardun du Arrasateko alkate Maria Ubarrenetxenak:  

Benetan txalogarria eta pozgarria zait Arizmendi ikastola Konfiantzaren Pedagogia         
sortu izana eta Arrasaten, Leintz bailaran eta hemendik kanpora egiten diharduen           
ekarpena. Kooperatiba mugimenduak bereziki, baina munduak, oro har, behar duen          
pertsona kooperatiboa hezten laguntzea ezinbestekoa dugu. 

Hala ere, gaurkoan besterik azpimarratu nahi dut: Santa Teresa auzoari eta Zigarrola            
eta Musakola auzoei Arizmendik zabalduta dauzkan ateak are eta zabalago jartzea.           
Jakin, badakit, ASPACE, UDAL LIBURUTEGIA, JUBILATUAK, AUZO ELKARTEA, KULTUR         
ETA AISIALDI TALDEAK direla zuen urteroko lankideak, eta proiektu ugari partekatzen           
dituztela. Baina, oraingo honetan urrats bat gehiago egin da: Ikastolaren egoitza           
auzoaren zerbitzura ipintzea. Bejondeizuela. 

 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Berrikuntzarako zuzendari Luzia      
Torrealdaik erreparatu dio, berriz, euskal hezkuntza bizitzen ari den         
berritze gogoari, eta horren lekuko seinalatu du Konfiantzaren Pedagogia         
eta azken emaitza duen Santa Teresa guneko Lehen Hezkuntza:  

Mundua etengabeko aldaketa bizitzen ari da. Gero eta bizkorrago doa. Gero eta            

erantzun eraginkorragoak eskatzen ditu. Iraganeko formulak ekonomian, gizartean,        
teknologian eta bizitzaren alde gehienetan ez dira baliagarri. 

Berrikuntza ezinbestekoa dugu. Euskaldunok maiz agertu dugu garai bakoitzean         

erantzun aproposak ematen dakigula. Hezkuntzan ere bai. Euskalduntze prozesu         
paradigmatikoa dugu horren lekuko. Eta horretan aritu garen bezalaxe, ekinez eta           
eginez, tokatzen zaigu berrikuntza pedagogikoan. Eusko Jaurlaritzaren Sailak bide         
berriak urratu ditu eta urratzen jarraituko du. Seguru. 

Ikastetxeen ekimen propioa Hezkuntza Sailak behar du. Nahi du. Ongi etorria, noski.            
Gaur Arrasaten horietako baten adibidea dugu. Ezaguna nuen zertan ari zen           
Arizmendi Ikastola. Konfiantzaren Pedagogia dute ikuspegi eta ibilbide. Hezkuntza         
egiteko modu horrekin batera, arkitekturan eraldatzaile dira. 

Hau bezalako proiektu ugari behar ditugu Euskadin, Lurraldeko erakundeak,         
Udalekoak, Eusko Jaurlaritza eta eragile sozialak batera jartzen dituenak, gure          
gizartearen ongizatea eta aurrerabidea samurtzen dutenak. 

Bukatzeko, Gipuzkoako Azpiegituren Foru Diputatu Aintzane Oiarbidek       
Etorkizuneko Gipuzkoa Eraikitzen egitasmoarekiko lotura egin du: 
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Etorkizuna eraikiz ari da ere Gipuzkoa. Gainerako lurraldeekin euskal bidea egiten           
diharduen aldi berean, gure lurraldean bizi garen herritarrok eta agintariok gure           
aurrerabide propioa urratzeari ekin diogu. 

Zenbait gako dira jardun horretan. Horietako bat, eta ez nolanahikoa, dugu denon            
partaidetza aktiboa, lankidetzan eta osagarritasunean. 

Euskal Kooperazioak inon sorlekua badu, Leintz bailaran aurkitzen da. Ekimena,          
berrikuntza, ekonomia eragitea, elkarlana, gizarte eraldaketa eta hezkuntza dira,         
besteak beste, On Jose Maria Arizmendiarrietak ideiatu eta bultzatu egin zituenak.           
Horiexek dira, XXI mendearen lehen laurden honetara ekarri eta eguneratuta,          
gipuzkoarrok hemen nor izan gaitezen eta mundu zabalean eragile aktiboak garela           
froga dezagun. 

Hiru ekintzaile, LKS, EREDU/ENEA eta ARIZMENDI, ditugu berrikuntzaren motor,         
kooperazioan, etorkizuneko Gipuzkoa eraikitze bide horretan ekarpena egin dutenak         
eta beste ekimen batzuentzako ildoa urratu dutenak. Animo eta bidean elkarrekin           
arituko gara! 
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Harremanetarako: 

Iban ROA, Arizmendi Ikastolako SANTA TERESA gunearen arduraduna 

iroa@arizmendi.eus 

943 77 20 25 

Luzapena: 4550 
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