
25 urtez, 

Gamon-en eredua jarraituz

* Sorgintzuloko Cristóbal Gamón eskola publikoak zilarrezko ezteiak ospatzen d itu  aurten. *O rain déla 

25 urte inaguratu zen ikastetxea.

Cristóbal Gamón erren te ria r z ien tz ila ri eta le tragizonak XVI. Mendean buru tu  zuen 

ikerketa lan bikaina. Bere ja io tzaren  laugarren mendeurrena ospatzen zen urtean, 

1973.ean alegia, harén izena daraman ikastetxea sortu zen Sorgintxulo auzoan, "zien- 

tzia eta lan in te lektua laren b ita rtez  dietenen eredu izan daitekeelako Gamón". Azken 

mende laurden honetan irakaskuntzan egindako lana gogoratzeko, zenba it ekintza  

berezi egin dirá bertan.

Dudarik gäbe, iraganari beg iradatxo bat emate- 

ko a itzakia  paregabea dakar hain data bereziak, 

nahiz Cristóbal Gamón eskola p u b liko ko  parta i- 

deak d iren lagunek irakaskuntzan aurrera egi- 

teak duen garrantz ia  ez duten ahazten. 73. 

U rteko u rta rrila re n  15ean, etengabe gora egi- 

ten  zuen Sorg in txu lo  auzoan ja io tza  garrantz i- 

tsua izan zen.

"Eskola berria b iztanleria  gero eta ugariagoaren  

beharrei erantzuteko g iltza rrie tako  ba t izan zen 

hasieratik. Auzo berriak sortzen ari zirelako,

Errenteriak egoera sozio-ekonom iko-kulturalare- 

kin ba tze tozen  zerb itzu batzuk eskatzen zituela- 

ko ", esan dute arduradunek.

Gauzak hórrela, oso garbi agertu nahi izan da 

Cristóbal Gamón ikastetxeak betidanik herrita- 

rren garapenaren bultzatzaile  izateko ahalegina 

egin duela, ingurua bere aukeren arabera hobet- 

zen saiatuz. Gaur, bereziki, bere ikasgeletatik 

milaka haur pasatu direla gogorazi nahi da, eta 

denbora pasatu ahala, adin guztie tako ikasleak 

aritu  direla bertan. "Zabalkuntza prozesu dinam i-
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koa izan dugu, età erronka zein behar berrie i 

zabalik egoteko ahalegina egin da. Ezinbesteko 

eskolarizazio prozesu osoa p ro iek tu  euskalduna- 

ren bidez osatzen dugu gaur egun; irakasle eta 

gurasoen partehartzea garrantz itsu tza t jo tzen  

dugu gainera".

Euskal ku ltura  m aitatu.

Gaurko Gamón jende askoren lanaren ondorioa 

da, eta horregatik klase jardueretan gurasoek 

hartu tako ardura azpim arratu da esaterako. "Ira- 

kasleen antzera, aita eta amek ere hezkuntza osa- 

tuagoa lortzeko saioa egin dute, Guraso Eskolan, 

Liburutegi, edota euskara zein in form atika  ekin- 

tzetan, esaterako, parte hartuz, hórrela ikasleei 

erantzun hobeak emango zaizkie lakoan", azaldu 

dute.

Era berean, oso positibo tzat dute lagun hauek 

hezkuntza arlora tekno log ia  berriek eskaintzen 

duten material d idaktikoak ekarri izana. "Aberas-

garri da, esaterako, in form atika  bidezko Orixe 

esperientzia". Gure proiektuaren helburu nagusia 

euskal ku ltura maitatzea da, baita tekno log i 

berriak eta kanpoko h izkuntzak uztartzea eta 

barneratzea ere", gaineratu dute.

Kasu hauetan ohi denez, 25 u rte  hauek ospa- 

tzeko  ekin tza  asko a n to la tu  dira. Hauen guz- 

t ie n  artean agian p ro ie k tu rik  ga rra tz itsuene ta - 

koa a ld izka ri ba t ka le ra tu  déla. "H onen bidez, 

era zuzen edo zeharrez gure hezkuntza p ro iek- 

tuan  parte  hartu  du ten  guztiengana  heldu 

nahi dugu. E to rk izunerako  bu ltzada eg iteko  

m edio ezin hobea ¡zango da, gaur e gune tik  

a b ia tu ta  eta bizi izan dugun esperien tz iak 

lagunduta  gainera. A ld izka rian  gaur eta a tzo- 

ko Gamón b ild u ta  g e rta tu ko  za izk ig u ", ja k ina - 

razi dute.

Gauzak hórrela, eskola honetako parta ide senti- 

tzen den edonori an to la tuko  d ituzten ekintza 

guztie tan parte hartzeko gonb it berezia egin 

nahi izan zaio.
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