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SoRRERA ERA bIlAKAERA

urumea ikastolaren sorrera hiru euskaltzale sutsuei esker 
izan zen: Juanito Goia, iñaki Guruzeaga eta Joxe larra-
ñaga. hauek lortu zuten benetako euskal mugimendua 
herri mailan. lokalak erosteko akzionistak eta hilean ahal 
zena emateko sozio “protektore” ugari bilatu zituzten. 
diru hau ikastolako gastuentzat erabiltzen zen. 1961ean 
eman ziren urumea izango zenaren ikastola irekitzeko 
lehenengo urratsak.

Guraso haiek hutsetik hasi ziren; dena egiteko zegoen: 
lokalak aurkitu, ikasgelak txukundu, irakasleak lortu, fa-
miliak konbentzitu, dirua lortu, klandestinitatea gainditu, 
ikasmateriala sortu... herritik sortutako ekimena izan zen, 
herriarentzat; euskara eta euskal kultura berreskuratzeko 
eta zabaltzeko; eskola aurrerakoia eta kalitatezkoa.

Sortzaileen hitzetan: 
“1962an hasi ginen euskara lantzen eta klaseak ema-
ten. oarso 3an erositako lokalak prestatu arte lokal 
probisionaletan aritu ginen. Gaueko seitatik zortzie-
tara bost, sei eta zazpi urteko 70 umerekin hasi zi-
ren klaseak ‘luistarren2’ lokaletan. ideia, ezagutzera 
ematea eta hurrengo urterako umeak lortzea zen. 
oarso 3ra urtebete beranduago pasa ginen, 86 nes-
ka-mutiko genituen, 4, 5, 6 eta 7 urtekoak. hurren-
go urteetan gehitzen joan ziren ikasle, irakasle eta 
gelak. 1977/78 ikasturtean 872 ikasle eta 30 irakas-
le genituen. Gure S.A. bezala hasi zen. lege aurrean 
euskarazko izena ezin jarri eta gazteleraz ‘enseñan-

zas urumea S.A.’ izan zen. Sozietate Anonimoa 51 
akzionistek osatzen zuten. Gero Batzordea zegoen, 
gutxienez astean behin biltzen zen. urte zail haietan 
Javier valle de lersundi izan genuen lehendakari eta 
idazkaria iñaki Guruzeaga. Batzordea beti zen gertu, 
laguntzeko prest. hauetaz gain Joxe laburu, Joxe eli-
zegi, Jose luis Zubillaga, rafael esnaola… Benetan 
eskertu beharrean gaude orduko gurasoek gugan 
konfiantza izateagatik”.

Urumea izena jartzearen zergatia. hiru sortzaileak 
lizeo Santo Tomaseko gurasoekin biltzen ziren hauek 
urumea ibai bazterrean zituzten bizpahiru lokaletan. ho-
nekin batera urumea ibaia ere hernanitik pasatzen den 
horretan eta herriarekin duen loturarekin… urumea ize-
na jartzea erabaki zen.

elbira Zipitria udaran erasunera joaten omen zen oporrak 
pasatzera eta bertan Maritxu ezagutu zuen. Aranaldek 
eta elbirak hiru sortzaileei esan zieten Maritxuren bila 
joateko 61ean. Maritxuk urtebete egin zuen elbirarekin 
praktiketan.

ikastolak debekatuta zeuden; klandestinitatean aritu zi-
ren lanean: gela guztiak ez zeuden legalizatuak.

hasiera hartan ikastolen artean harreman handia zegoen, 
elkarri lagundu eta erakusten. larunbat arratsaldero bil-
tzen ziren Seminarioan, Azpeitikoekin, lizeokoekin…
ikasleen kopurua etengabe handitzen zihoan eta ezin-
bestekoa zen guraso eta akziodunen laguntza.

URUMEA  
IKAStolA,

50. urteurrena (1963-2013)
Urumea Ikastolak 50 urte bete ditu. 2013/14 ikasturteari hasiera eman zion 50. urteurre-
na iragarriz. Guraso talde baten ekimenez sortu zen, haien ausardiari esker, seme-ala-
bak euskaraz hezteko helburuarekin; euskarazko irakaskuntza eta beste eskola eredu 
bat ziren une hartako ametsak. Garai hartan “Enseñanzas Urumea oarso 2 ” izenarekin 
sortu zen. Mende erdiko ibilbidea ospatu beharreko zerbait da: tartean zailtasunak ez 
dira gutxi izan, baina urtez-urte egokitu eta aurrera egin du. Urte hauetan zehar jende 
askok lagundu du Ikastolaren proiektua eraikitzen eta sendotzen.
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loKAlAK

- oarsoko lokala 1960/61ean erosi zen.
- 1963an inauguratu zen lokala eta 1963/64 ikasturtean 

hasi ziren klaseak bertan.
- 1966/67an legalizatu zen.
- Beste bi gela egin ziren oarsoko goiko pisuan.
- 1967/68an oarso 2an beste lokal bat hartu zen.
- 1968/69an bi lokal elkano 17an.
- 1971/72an garai hartako institutuko gela bat.
- 1972/73an institutuko beste gela bat.
- 1972/73an Atsegindegin bi gela.
- 1974/75ean sei gela lizeagan (Atsegindegikoak utzita).
- 1975/76an Benefizentziako bajo bat alokatu zen.
- 1976/77an institutuko gela bat gehiago lortu zen.
- 1989an 2 urteko lehenengo gela zabaldu zen. Gela ho-

nen kokapena berriz ere hasierako lokaletan izan zen, 
oarson zegoena, egokitzapenak egin ondoren. Gela 
honen sorrera ere gurasoen ekimena izan zen.

HEZKUNtZA PRoIEKtUA.

ikaslearen garapen integrala helburutzat jotzen zen. ho- 
rretarako gurasoak eta irakasleak haurren heziketan parte- 
hartzaileak ziren eta familia eta irakasleen arteko harre-
mana estua bihurtu zen. hezkuntza komunitateak esana-
hi handia zuen. 

Metodologia aktiboko printzipioetan oinarrituz ikas-
leen parte-hartzea sustatzen zen, manipulaziotik 
eta esperientzietatik abiatuz eta ingurunearen 
behaketa zuzenak eginez. Material gabezia kontuan 
hartuta euskarazko materiala eta testuak behar ziren; 

mota guztietako materiala bila- 
tzen zuten, ikasleek etxetik ekar-
tzen zituztenak ere. Andereñoek 
aukera berritzaileak asmatu zi-
tuzten. euskarazko testuak oso 
urriak zirenez, beraiek sortu 
behar zituzten edota zeudenak 
euskaratu. dena euskara hu- 
tsean ematen zen. hasieran 
euskalkiak eta beranduago 
euskara batua.

oso lan garrantzitsua egin 
zuten ildo metodologiko be-
rritzaileak sortuz eta euskara 
zabalduz.

PUblIFIKAZIoA.

ikastola sortu zenetik legalizatu zen arte urte gutxi pasa 
ziren baina bitarte horretan ez zuen baimen ofizialik. 
ikasleek egindako ikasketan agirietan agertu ahal izateko 
laguntza eskatzen zen. honela, ikastolako neska-mutilen 
ikasketak zertifikatzen zituzten eta “cartilla escolar”-etan 
jasota geratzen zen.

1969an Gipuzkoako ikastolen elkartea sortu zen ikasto-
len arazoei aurre egiteko: klandestinitatetik atera eta le-
galizatzea, finantziazioa lortzea...

urumea ikastola 1994ean publifikatu zen: euskal eskola 
publikoaren sarean integratu zen eta honen ondorioe-
tako  bat Gay Mur eraikinean kokatzea izan zen.
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EUSKARA, EUSKAl KUltURA, jAIAldIAK.
 
1969an hasi zen Galarretako jaialdia ospatzen (69ko maia- 
tzaren 6an, hain zuzen ere). helburua euskal kultura, 
folklorea, ohiturak… zabaltzea eta familia eta lagun gi-
roan ospatzea. euskaltzale asko hurbiltzen zen; Bilbotik 
ere bizpahiru autobus etortzen ziren gazte jendearekin. 
Jende askok hartzen zuen parte baita euskal Kulturan 
garrantzi handia zutenek ere: Benito lertxundi (ikasto-
lara bertaratzen zen klaseak ematera), Joxean lizarribar 
(ikastolan dantza irakasten zuen), Jose Mari Gabiria 
(bertsolaritza lantzen zuen ikastolan), Xabier lete, lour-
des iriondo… eta hainbat eta hainbat.

inude eta Artzainak lehen aldiz 93an egin zen Gala-
rretan eta 94ean hernaniko kaleetan zehar. euskal 
folklorearekin zerikusia zuen guztia ahalegintzen ziren 
ikastolara ekartzen, bertsolaritza, dantza… ideia guz-
tiak ongietorriak ziren. dantzariekin harreman handia 
zegoen eta testuinguru honetan erabaki zen inudeak 
ere antolatzea. 1994 - 2010 urte bitarte urumea ikasto-
lako dBhkoek antolatu zuten eta, 2011. urtez geroztik, 
hernaniko dBhko bateratzearen ostean eta tradizioa 
mantendu nahian, urumea ikastolak hartu du bere gain 
antolaketa (haur eta lehen hezkuntzako ikasleekin). 
egun 250 inguru pertsonak hartzen du parte konpartsa 
honetan.

50. URtEURRENAREN oSPAKIZUNAK.

2013/14 ikasturteari urumea ikastolak hasiera eman zion 
50. urteurrena iragarriz. Mende erdiko ibilbidea ospatu 
beharreko zerbait da eta ikasturtean zehar izaera desber-
dineko ekintzak antolatu ziren. Beraz, ospakizun urtea 
izan da!

Santomasetan eta Gabonetan Guraso elkartearen la-
guntzaz ekimen bereziak antolatu ziren.

inude eta Artzainetan urumea ikastolaren 50. urteurre-
na dela eta, ekitaldiari amaiera berezia eman zaio. uru-
mea Txarangarekin batera hernaniko Musika Bandaren 
partaidetza berezia izan da ekitaldi nagusian Gudarien 
plazan.

Aurtengoa 21. aldia izango da urumea ikastolak konpar-
tsa antolatzen duela. urteen poderioz bere arrakasta 
herriko mugak gaindituz, beste herrietako ikusle eta par-
te-hartzaileak erakartzen ditu. 

honekin batera urteetan inude eta Artzainak iragarri du-
ten kartelen erakusketa antolatu da.

ikastolaren eguneko jaialdia maiatzeko azken igandean 
ospatzen da eta aurtengoari ere esanahi berezi bat eman 
nahi izan zaio: urteetan zehar egindako jaialdietatik 
emanaldi adierazgarrienak aukeratu dira familiei berriz 
ere eskaintzeko. ikastolako ikasleek beraiek egindako 
bertsoak abestuko zituzten jaialdian zehar. Bertso hauen 
bidez ikastolaren bilakaera adierazteaz gain, sortzaileei 
ere eskerrak eman nahi izan dizkiete egindako lanaga-
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tik. Jaialdiari amaiera emateko ikasle, irakasle eta familia 
guztien artean olatz Zugastiren “Bizirik gaudelako” kanta 
abestu zen bereziki ikastola sortu zutenei eskerrak ema-
nez. Azpimarratzekoa da urteetan zehar bildutako argaz-
kien proiekzioak izandako arrakasta.

San Joan jaietako iragarpen kontzertuan (preludio txi-
kian nahiz nagusian) aipamen berezia egin zitzaion ere 
ikastolako urteurrenari.

ospakizunei eta ikasturteari amaiera emateko hernaniko 
Musika Bandak, San Joan eguneko kontzertuan, emanal-
di berezia eskaini zuen: urumea ikastolari bereziki sor-
tutako biribilketa estreinatu zuen herri osoaren aurrean 
“urumea ikastola” izenekoa.

estreinaldirako, Musika Bandako musikariaz gain, konpo-
sitore, bertsolari, kantarien... partaidetza izan zen. hone-
kin batera ikastolako ikasle batzuk ere hartu zuten parte: 
dantzariak, danborreroak eta abesbatza. Biribilketa hau 
Jose Mª oiarzabal konpositoreak sortu du eta Jose luis 
urdangarin bertsolariak (ikasle ohiak) hizkia jarri dio. Ai-
nara ortega abeslariak (ikasle ohia) abestu zuen.

Modu honetan omendu egin nahi izan dituzte ikastolako 
irakasle, ikasle eta guraso izandakoak eta direnak, ikas-
tolaren sorreran lagundu zutenak eta, nolabait, ikastolari 
lotuta dauden guztiak. urumea ikastolaren izpiritua ja-
sotzen da kantuan: bere momentuan eta hernanin izan-
dako papera eta bete zuen hutsunea. eta era berean 
etorkizunari keinu bat egin nahi izan zaio. 

Aipatu biribilketa hemendik aurrera urtero inude eta 
Artzainen ospakizunean antzezteko asmoa dute ekitaldi 
nagusian.

“ItURRI ZAHARREKo UR bERRIAK”.

Sortzaileek egin zutena gorestekoa izan zen. Garai har-
tako egoera kontuan hartuta eraldaketa handia suposa-
tu zuen eta jende askok hartu zuen parte, hala nola, fami-
lia, irakasle, herritar... Ardurak askotarikoak izan ziren eta 
bakoitzak ahal zuen neurrian erantzuten zuen. Bereziki 
azpimarragarria izan da andereñoen eta maisu-maistren 
konpromisoa, partaidetza eta ikastolaren proiektuareki-
ko atxikimendua: instalazioen baldintza kaxkarrak, ga-
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beziak, lan baldintzak... oztopoak gainditu eta gure he-
rriko hizkuntzaren alde ilusioz lan egitea!

egun ere, guztiok erronkak eta konpromisoak betetzen 
jarraitzen dugu. 50 urte hauetan garaiak eta baliabideak 
aldatu eta hobetu egin dira baina xedea ilusioz man-
tenduz jarraitzen dugu. Gizartea aldatu egin da baita 
hezkuntza sistema ere, eta horrek aldaketak ekarri ditu 
eskoletako xede eta helburuetara ere. Bizitzeko behar 
diren oinarrizko konpetentziak eta gaitasunak garatzea 
izango da helburu nagusia betiere hasierakoei eutsiz, 
hau da, euskara eta euskal kulturaren baitan heztea, 
hezkuntza egokia eskainiz.

Mende erdiko ibilbidea hasi zutenei jarraiki kalitatezko 
hezkuntza eskaintzen dihardugu, gizartearen eskaerari 
erantzunez, euskal kultura eta euskararen erabilera sus- 
tatuz; familiekin elkarlanean, ikasleak osotasunean hez-
tea, ikasleak dimentsio guztietan eraginkortasunez jar-
duteko trebatzea dugu helburu: ikasleak bizitzarako 
presta daitezen, gizarte batean bizitzeak eragingo diz-

kien gaiei erantzuten jakingo duten hiritar gisa aritzeko 
konpetentziak eskuratuz. ikastetxe euskalduna eta elea-
nitza, parte-hartzailea, anitza eta hezkidetzailea, etenga-
beko prestakuntzan diharduna, kultur aniztasunaren eta 
teknologia berrien gizarteari erantzuna emateko.

500 ikasle inguru hezten ditu urtero hiru eraikinetan ba-
natuta. euskara da harremanetarako hizkuntza nagusia; 
horrez gain, gaztelera, ingelesa eta frantsesa. eskola eus-
kalduna eta eleanitza da beraz.

Teknologia berrietan oinarrituta lan egiten dute ikasleek 
eta zentzu honetan ahalegin berezia egin du ikastolak 
ordenagailu bidezko irakaskuntza bideratzen, ordena-
gailuz hornituz eta lehen hezkuntza osoa arbela digita-
lez hornituz (berriz ere gurasoen laguntzarekin).

hau dela eta, etorkizunari begira, etengabeko egune-
ratzeari, ikastolako zerbitzuak hobetzeari eta hezkuntza 
komunitate guztiaren partaidetza bultzatzeari ekingo 
diogu, partaide guztien arteko errespetua  bermatuz. 

duela 50 urte guraso talde batek euren seme-alabek eus-
karaz ikasteko aukeraren apustua egin zuten. urumea 
ikastolaren hezkuntza ibilbidean gizon eta emakume as-
koren amets, ilusio eta lanak daude. Zenbat lan, zenbat 
ahalegin, zenbat ikasle, irakasle eta familia! 

Mila esker gure hezkuntza ibilbidean parte hartu du-
zuen guztioi!

(Hernaniko KRoNIKA).




