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Egun on eta eskerrik asko. Lauro bihotzean, presidente andrea, jakina baietz. 

1984ean ikastolako irakasle maisu izateko frogak egin nituen, hemen Laurok. 

Beraz, bihotzean jakina baietz. 

 

Irakurri egin dut baita Lauroko ikastolaren historia, ez bakarrik hor, sarrera 

nagusian, beste eraikuntzan ikusi egin dugun historioa museoan. Lehen 

ikastola legalizatua, izandakoa Resurrección María de Azkuetik Lauro ikastola 

izatera pasatu egin zenean, lehenengo familien kooperatiban 1970ean, Loiura 

etorri 1973an, eta uste dut, oker ez baldin banago 38 promozio pasatu egin 

direla ikastolatik, ez bakarrik 6.000 ikasle baizik eta 38 promozio direla 

hemendik irtendakoa. 

 

Irakurri egin dut baita ikastolaren xedea zein den? Irakurrita dauka baita 

ikuspegia guretzat hain barneratuta daukagun leloa: izan zirelako gara eta 

garelako izango dira. Eta baita baloreak. Baloretan azpimarratu egin dut izaera 

eta nortasun propioa, hezkuntza eredu eta kultura propioa garatuz. Hori da 

irakurri egin dudana Lauroko ikastolaren baloren artean eta esaldi bat geratu 

egin zait ikasle guztiak pentsalari eta ikasle ona. 

 

1.-Lauro Ikastolak 50 urte bete ditu eta gogotsu aurkitu egin dut. 

Hasteko eta behin, gogotsu hasiera zail haiek gogora ekartzeko: lehen eskola 

liburua, ikastolaren ofizialtasuna, eliza eta Euskaltzaindiaren laguntza, egoitza 

Berria. Aberasgarria da hasiera zailak gogoratzea, eta aitortzea. Belaunaldi 

haien ahaleginak gure gaurko konpromisoa indartzen du. Gogotsu ikusten 

zaituztet belaunaldi berriei jaso duguna baino gehiago eskaintzeko. 

 

2.-Lauro Ikastolak 50 urte bete ditu eta bizi-bizi jarraitzen du. 

Ikastola “barrutik” ezagutzeko aukera eskaini diguzue. Ordu bete betea izan da: 

agenda 21, tailerrak, bideokonferentzia; euskara eta ingelesa; bertsoa, poesia 

eta musika; proiektu zientifikoa, iPad eta Erdi Aroko proiektua. Ikastolak bizi-bizi 

betetzen ditu lehen bost hamarkada hauek.  
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3.-Lauro Ikastolak 50 urte bete ditu eta elkarlan betean darrai aurrera. 

Argi daukagu hezkuntza maila hobetzeko elkarlana ezinbestekoa dela. 

Hezkuntza komunitate bat osatzen dugu eta elkarrekin egin behar diegu aurre 

erronka eta helburu berriei. Elkarlana Lauro ikastolaren balioetako bat da. 

Elkarlana mila berrehun famili, bi bila ikasle, 120 irakasle eta 30 langileekin. 

Elkarlana, baita ere, erakundeekin eta hezkuntza komunitatearekin.  

 

Proiektu eredugarria zarete eta, gaur, hiru hitzetan laburbilduz: Lauro Ikastola 

gogotsu, bizi-bizi eta elkarlan betean aurkitu egin dugu. 

 

Zorionak eta eskerrik asko denoi. 


