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Anai eta Salletar agurgarriok,

Bertan esku hartu dugun guztiok arreta handiz egin dugu Arlep
Barrutiko Salletar Hezkuntza Misioaren Lehen Asanblada. Gertaera
honek gainditu egiten du oraingo une zehatz hau, eta bertan hartu
diren erabakiek garrantzi handia daukate Barruti guztiarentzat.

Dudarik gabe, partehartzaileek hezitzaile gisa daukaten hoberena
eman dute gertaera honen garapenean, eta horrela burutu da 2011ko
urtarrilean Barrutiko Hezkuntza Obra eta Elkarteetan hasitako zere -
gina. Orain, SHMko Lehen Asanblada honekin bukatutzat ematen
dugu une garrantzitsu bat, beste bati bidea irekitzeko. Datorrena ere
funtsezkoa izango da Barrutiko Salletar Misioarentzat, hurrengo urteei
begira.

Eskaintzen dizuegunak pertsonifikatu egiten du hiru egun eta erdiz
bilduta egon diren hirurogeita hamarretik gora pertsonen (Anaia zein
Sekular) ahalegin sendoa, helburu bikoitz batekin. Alde batetik, adostu
eta baietsi egin da Barrutiaren Misiorako Proiektua hurrengo
urteetarako. Bestetik, idatzi egin dira gure lan erritmoa markatuko
duten Jardunbideak, arretarik hurbilena eskatzen diguten alorretan.

Misiorako Proiektua Barrutiko Sektore
guztien lankidetzaren fruitua izan
da, eta bertan esku hartu dute
hezkuntza eta erlijioso elkarteek,
obra guztietako hezitzaileek, kristau
elkarteek…nork bere ekarpenak
eginez. Beraz, guztiek baterako
sintesi ekintza izan da, 1. SHMrako
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Asanbladaren onarpenarekin bere betera iritsi dena.

Orain ematen zaigun Misiorako Proiektua, geure buruari, Elizari eta
alor ezberdinetan zerbitzatu nahi dugun gizarteari eskaintzen diogun
behin-betiko adierazpena da. Funtsean Hezkuntza Erakunde gisa
garena adierazten du, eta nondik bideratu nahi dugun salletar
Misioaren etorkizuna. Jarraipen bokazioarekin jaiotzen da 8-10 urte
bitarteko epe luzerako bere lerro nagusietan.

Misioaren alor guztiak adierazi eta baitaratu nahi dituen bost eremu
ezberdinek osatzen dute, hezitzaileen eta ikasleen errealitatean
oinarrituta. 1.-Misiorako deituak, 2.-Hezitzaileak, elkartean, Sarean
egindako hezkuntza lanen arabera; 3.-Sarean, elkarturik eta asoziatuta;
5.-Misioaren Zerbitzura dagoen Kudeaketa, Misioa egiteko estilo bat
ezarri arte: 4.-Gure Hezkuntza Estiloa.

Garbi dago den-dena ez dela erabat berria, eta ez dauka hala izan
beharrik, Barrutian Salletar Misioa egiteko tradizio eta modu luze
baten oinordeko sentitzen baikara. Baina, orain, geure buruari eta
barruti osoari esan egiten diogu zehaztasunez zein den gure lan estiloa,
nondik joko duten gure ahaleginek, zer-nolako osagarriak sendotu
nahi ditugun eta zer lehenetsiko dugun hurrengo urteetan, gure kezka
eta ardura izan daitezen.

Egia da Misiorako Proiektua edukirik gabe geldituko litzatekeela,
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umezurtz, Asanbladatik bertatik eta
Sektoreko Asanbladetatik sortutako
Jardunbideek dinamizatuko ez balute.
Dinamizatze lan berbera egingo dute
Misiorako Proiektua epe motzagoetan
zehazten lagunduko diguten urteroko
planek. Barruti eta Sektoreetako lan
txostenek egingo dituzte zehaztapen
hauek.

Asanbladan gogo berotu gaituen lema,
“Elkarrekin Bidegile”, modu zehatz eta
zintzoan islatuta gelditu da Misiorako
Proiektu honetan. Lema horretan
oinarrituta, Asanbladan esku hartu
dutenek aldarrikatu egin dute merezi
duela Salleko Joan Bautistaren hasierako intuizio hura gaurkotzen eta
birsortzen saiatzeak. Guztiz sinetsita daude, eta gonbidatu egiten
dituzte Misiorako Proiektu hau irakurriko dutenak, beregana dezaten,
beronekin ilusionatuta. Beharbada hezitzaile guztientzat eguneroko
ahalegin eskuzabalaren jarraipena izango da, askotan isilean eta
onarpen publiko askorik gabe eginarena, aurrerantzean ere Sarea, gure
hezkuntza obrak, denbora eta pertsonak maitasunez zerbitzatzen
ditugun haiengana helarazteko.

Misio Proiektu honek eta bertan txertatzen den hezkuntza lanak
Barruti izatearen atsegina erakusten du. Hasiera-hasieratik ikusi dugu
islatuta Asanbladan, eta horrek poztu egiten gaitu. Era beran ohartzen
gara oraindik egiteko asko dagoela, konbentzitze eta motibatze
lanetan jarraitu behar dugula, ilusioz denok norabide berdinean
jardun dezagun. Baina Asanbladatik atera eta bertan onartutako
Misiorako Proiektua eskaintzean, erabat sinetsita gaude zerbait guztiz
baliagarria egiten ari garela,  Barrutian sendotu eta trinkotu beharrean
dagoena: Salletar Misioaren oinarriak segurtatzea ARLEP Barrutian.

Bukatzeko, animatu egiten zaituztegu Misiorako Proiektu hau eta
bertatik sortutako guztia irakurri, egiaztatu eta elkarrizketatzera,
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proposamen berriak eskaini eta Proiektua aberasteko. Horrela,
hezitzaile gisa salletar Misioari eskaintzen diogun sormena ez da
geldituko argitalpen baten markoan mugatuta. Aldiz, hartu ahal
izango du hurrengo urteetan emango diogun bizitasun plus hori.

Salletar Hezkuntza Misiorako Lehen Asanbladan esku hartu duzuen
guztioi nire esker ona helarazi nahi dizuet, Misiorako Proiektu hau
diseinatzen eta onesten egin duzuen lanagatik.

Anai Jesús Miguel Zamora Martín
Ikuslari Titularra - ARLEP Barrutia

Otsailak 20, 2012
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1.1. Zer misio?

Salletar eskolaren misioa1 haur eta gazteen giza eta kristau hezkuntza
da, behartsuena batik bat. Haiengandik datozkigun galdera eta
premietatik sortzen dira hezkuntza elkarteak eskolan eman nahi
dituen erantzunak.

Salletar obrak bizitzarako eskola dira, eta ikaslearengan ardazten dira.
Haien hezkuntza proiektua ingurunearekiko, pertsonekiko,
gizartearekiko eta naturarekiko harreman egokietan oinarritzen da,
eta horren arabera antolatzen.

Salletar eskolak pertenentziaren kontzientzia landu nahi
du, eta elkarte baten, herri baten, historia baten
partaide izatearen kontzientzia horretan aurkitu
nahi du bere berezko identitatearen zentzua.
Fedearen alorrean, berriz, Jainkoaren
salbamen asmoaren baitan sentitzen du
bere burua. Horrela, salletar eskola
bizikidetza, entzutea, komunikazioa eta
topaketa zaintzeko toki gisa ulertzen da.
Salletar eskola eszenatoki bat da. Bertan,
ikasleak eta hezkuntza elkarteko beste
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1. Misiorako
deituak

1 “Eskola” hitzak balio semantiko eta instituzional handia
dauka, eta ezin diogu uko egin. Izan ere, “alaitasunez edo
atseginez egitea merezi duena” da etimologikoki bere
adiera nagusienetakoa. Hasiera-hasieratik “eskola” hitza Asoziazioaren izenean agertzen
da: “Kristau Eskoletako Anaiak.”
Hauek eta beste zenbait argudioek, hitza jarraiki erabiltzera gonbidatzen gaituzte; halere,
testuinguruak eskatzen duenean, antzeko zenbait hitz erabiliko ditugu.



kide guztiak, elkartea eraikitzen duten balioen esperimentazioan
oinarritutako ikasketa onuragarri baten egile bihurtzen dira.

Horregatik, gizarte zuzen eta solidarioago baten eraikuntzan saiatzen
da, eta ikasleengan  giza kontzientzia kritiko eta arduratsua garatzen
du. Horrela ahalegintzen da giza errealitateei erantzuten, eta
errealitate horien eragile eraldatzaile izaten. Solidaritatean, ikuspegi
zabaletan, beste erakundeekin egindako lankidetzan, boluntariotzaren
susta   penean eta kulturen arteko aniztasunaren onarpenean oinarri -
tuta egiten du hori.

Gure proiektuak erantzun bat eman nahi die bai haur eta gazteen
galdera eta premiei, bai gure oinarrian dagoen giza proiektu kristauari.
Era berean lagundu nahi zaie familiei heldutasunerako prozesuan.

1.2- Zer gizarte motan

Etengabe aldatzen ari den gizarte batetan bizi gara, eta esku hartzeko
borondate esplizitua da bere ezaugarririk nabarmenetakoa. Mundu
globalizatua da, teknologikoki aurreratua, interkomunikatua, aukeraz
eta posibilitatez betea. Eta horietarako sarbidea oso desberdina bada
ere, bide berrietara irekiago daude egunetik egunera. Era berean, gure
gizartea ongizatearen planteamendu ekonomikoetan oinarrituta dago.
Gure premia nagusiak beteta daude, krisialdi ekonomikoak zalantzan
jarri badu ere gure eskubideen eta betebeharren oinarria. Izan ere,
horien artean jar ditzakegu pertsonei eman behar zaien balioa, eta
beste zenbait funtsezko balio: xalotasuna, ahalegina, lana, eran tzu -
kizuna, sormena, transzendentzia edo betetasuna.

Horrek guztiak erronka berriak sortzen dizkigu, eta erronka horietan
eskolak, iraganean egin zuen bezala, sormenez betetako erantzunak
aurkitu behar ditu, ikasleei motibazioa eman ahal izateko beste
zenbait baloreen, krisialdi ekonomikoak sortutako egoeren eta
ikasteko eta hezteko forma berrien aurrean. Era berean, sortzaile eta
gure fedearen lekuko izateko deia egiten zaigu, sekularizazioan
murgilduta, barne bizitza eta transzendentziarako irekitasuna ukatzen
dituen munduan. Horrez gainera, guztiz zabalik bizi behar dugu gure
salletar obretan gero eta sarriago ikusten ditugun kulturen eta
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erlijioen arteko errealitatearen aurrean, gure zenbait dokumentu
instituzionaletan ikus daitekeen bezala (ikus “La Salle Ikastetxeen
Berezko Izaerari buruzko Garapen gaiak”, 1-2).

Gaur egun familia mota oso ezberdinak aurkitzen ditugu. Errealitate
horrek, familiekiko harremanak orain arte ez bezalako modu batetan
bizitzera eramaten gaitu.

Salletar eskolak estrategia berriak garatzen ditu, familiarekin batera,
sintonia berean, bete behar den heziketa lana bete ahal izateko.

Gure eskoletara datozen ikasleak jatorriz digitalak dira, giza sareak
erabiltzen dituzte enpatiazko zibilizazio horretan
elkarrekin komunikatzeko, eta gero eta
informazio gehiago lortzen dute modu
birtual eta azkarrean. Haien munduak,
irudiaren, berehalakotasunaren eta
erraztasunaren kulturaren
osagarriak dauzka. Unibertso
afektibo hori guztiz urratuta
dago errealitatearen eta
birtualtasunaren, adiskideta -
sunaren eta online topaketaren
bitartez antolatutako giza
harremanetan.

Egoera honetan, La Salle Eskolako hezitzaileek gure ikasleei hezten
lagunduko dien laguntza eman behar diete, sostengurik izan dezaten
bai egoera pertsonalean bai familiaren eta hezkuntzaren egoeran.
Balioen heziketa guztiz funtsezkoa da, Berezko Izaerak jasotzen duen
bezala. Heziketa horrek kontuan hartuko ditu ingurunea, norberaren
eta taldearen eskubideak, gizaki guztion berdintasuna eta lurralde
pobretuekiko, Hirugarren Munduarekiko, eta gure inguruko Laugarren
Munduarekiko justizia eta solidaritatearen sustapena.

1.3.  Zer-nolako identitatean oinarrituta

Salletar identitatea Misiorako komunioa bizitzeko modu karismatiko
bat da. Espirituarengandik, dohain gisa, jasotako bokazio bezala bizi
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den identitatea da, nork bere bizitzan zeregin modura integratzen duen
erantzukizuna.

Salletar karisman esku hartzeko gaitasunak egiten du hezkuntza
zentro bat salletarra, Salleko Joan Bautista erreferentzi gisa hartzeak,
bera izan baitzen fundazio karisma horren lehen gordetzailea, gure
maisu eta gida karismaren segimendu eta bereizmenean.

Salletar karismak sentiberatasun berezia ematen digu haur eta
gazteen hezkuntza premien aurrean, batik bat behartsuenen aurrean.
Erantzukizun sentimendua esnatzen du gugan, premia horiei irtenbide
bat emateko, eta ahalik sormen handiena ematen digu gure eran -
tzunak guztiz egokiak izan daitezen. Era berean bultzatu egiten gaitu
azter dezagun ea gure eskola egon behar duen tokian eta egon behar
duenekin dagoen.

Salletar karismak etengabeko erronka planteatzen digu, salletar obra
eta proiektu oro ebanjelizatze proiektu bat izan dadin. Proiektu
horretan ikaslea izango da prozesuaren erdigunea; era berean, Jesus
eta Ebanjelioa izango dira prozesuaren norabidea markatzen duten
horizonteak.

1.4.  Misioaren agenteak

“Elkarrekin eta Asoziaturik,” Anaiak Misiora bidaliak sentitzen dira
beraien sagarapena bizi duten Elkartean eta Salletar Eskolan. Jaso
duten karismari esker, Jainkoaren Erreinuaren presentzia bezala eta
hazkunderako toki pribilegiatu gisa ikusten dute haur eta gazteen
heziketa.

Anaiek beste hezitzaile sekularrekin batera betetzen dute Misio
Partekatua, eta guztiekiko senidetasun eta komunio loturak indartzen
dituzte. Era berean, giza komunitate bat sortzen laguntzen dute; eta
bertako pertsonen arteko harremanak tolesgabeak, sakonak eta
aberasgarriak izango dira.

Senidetasun marko honetan, Anaiek beren identitatearen adieraz -
garririk espezifikoena eskaintzen dute, hezkuntza elkartea aberastuko
duen balio gisa.
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Bokazio hautabideak haien bizitzan daukan indarrean oinarriturik,
Anaiak zeinu bihurtzen dira hezkuntza elkartearentzat, eta gogoratu
egiten diote bokazioaren kulturaren garrantzia. Izan ere, “bokazioaren
kultura” hori guztiz oinarrizkoa da atalaseko pedagogian, gure eskolak
pertsona abian jarri behar duen momentuan.

Salletar eskola posible egiteko, hezitzaileek bateratu egin behar dituzte
langile profesionalaren alorra eta hezitzaile bokaziodunarena. Ikasle
bakoitzari entzuten, ulertzen eta erantzuten saiatzen denean abiatzen
da hezitzailea bokazioaren ildotik. Hezkuntza lanaren zentzu sakona
erakusten duen espiritualtasunetik elikatzen da. Bere barne bizitzak
berehalakotasunetik haratago dagoena ikusteko gauza egin behar du.
Horrela liluratuko du pertsonaren, ikaslearen misterioak, eta horrela
ikusiko du bere burua artekari gisa, gainean daraman handitasuna eta
erantzukizuna onartzeko.

Irakasleekin batera badira beste zenbait pertsona
eskolaren inguruan lanean dihardutenak:
irakaskuntzari emanda ez dauden hezitzaileak,
hain zuzen, harreran, idazkaritzan, admi -
nistrazioan, garbiketan … ari direnak. Pertsona
hauek markatu egiten dute eskolaren estiloa
zenbait eremutan eta erraztu egiten dute
hezitzaile irakasleen lana. Badira beste
zenbait, boluntario gisa, beren bokazioa
ikasgelatik kanpo ebanjelizatze eragile gisa
bizi dutenak. Pertsona hauek ere
hezkuntza proiektu beraren partaide
sentitu behar dira. Izan ere, proiektu
hori gizarte osoarentzat itxaropen
zeinua da, eta esanahi sakona
ematen die boluntarioen lan
eta zereginari.

Era berean, salletar esko -
lan badira beste zenbait
pertsona beren lanbidea
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esko laren eremutik at bizi dutenak,
salletar obretan sartuta egon gabe,

salletar karismaren bokazio-era karta -
suna sentitzen dutenak.

Guraso askok deia entzun dute, eta
Misioan esku hartzen dute

eskolaren inguruko erakun -
deetan, Guraso Elkarteetan,

besteak beste.

Horretaz gain, kontuan hartzen dugu
zer-nolako aberastasuna eskain tzen diguten

bizitza Ebanjelioaren eta La Salleren balioen
aldeko hautabide gisa bizi duten Ikasle Oihek,

horiek ere lankidetzan eta konpromisoan baitihardute
heziketaren, gizar tearen edo erlijioaren eremuetan.

1.5.  Misio Partekatuan eta Asoziazioan  oinarrituta

Salletar historiaren hasieratik, behartsuen hezkuntza zerbitzurako
asoziazioa izan da proiektu hau bideratu duen ardatza. Historian zehar,
salletar espirituaren inguruan uztartu diren pertsonak (lehenik eta
behin Anaiak, eta, gero, bizitza proiektu horretan eman nahi izan duten
sekular asko) kate-mailak izan dira salletar karismak aurrera egin ahal
izateko hezkuntza misioan ari direnen artean, horri esker jarraitzen
baitu bizirik Elizan eta gizartean.

42. Kapitulu Orokorrak, 1993an, Misio Partekatuaren aldeko aukera
egiten duenean, Kristau Eskoletako Anaien Institutuak adorez betetako
erronka egiten du, Salletar Misioaren etorkizuna berretsiko duena.
Hauta bide horrek Anaien eta salletar Sekularren arteko karisma
partekatua suposatzen du, guztiak izan daitezen fundazio karismaren
“bihotza, oroitzapena eta bermea.” Gaur egun ARLEP izenarekin ezagu -
tzen dugun Barrutiak azken bi hamarkadetan bizi izandakoak baietsi
egiten du gure identitatea, etorkizunerako erronka gisa.

Gure eremuan, gaurkotu egin da 1694ko asoziazio konpromisoa.
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Horretarako 2000. urteko 43. Kapitulu Orokorrak egindako gonbita
hartu eta garatu egin da. Azken urte hauetan, asko dira asoziazio
konpromisoa esplizitu bihurtu dutenak, eta asko dira ere, hezkuntza
bokazioa dinamismo horren arabera bizi dutenak. Gainera, sasoi
honetan egin den hausnarketak “ARLEP Barrutiko asoziazio proze -
surako orientabideak” izeneko dokumentua sortu du, hala beharrezko
erreferentea, bide hori egin nahi dutenentzat.

Asoziatu sekularrek hausnarketan jarraitzeko ildo berriak aurkitu
dituzte. Horrela partekatzen dituzte esperientziak eta organizatzen
dira autonomia gero eta handiagoz. Asoziazio ibilbideen fruitu gisa
elkarte errealitate berriak sortu dira.

“Misioa partekatzea” da “behartsuen heziketarako salletar asoziazioa”
eraiki ahal izateko oinarria. Misiorako komunio prozesu bat da, eta
salletar hezitzaile guztiak bertan esku hartzera gonbidatuta daude, nor
bere identitatearen arabera.

Salletar Misioan Asoziatzea zenbait pertsonek egin duten konpromisoa
izateaz gain, dinamismoa ere bada, salletar hezkuntza zentroetan
dihardutenen artean Salletar karismak sortarazten duen indarra.

1.6.  Prozesuan: Hezkuntza eta Kristau Elkartea  

La Salle hezkuntza zentro baten identitateak agerian egon behar du
Eliza biziaren zeinu gisa txertatuta dagoen gizartean. Elkarte eban -
jelizatzailea behar du izan, eta ebanjelizatua, beste eliz elkar teekin
batera. Onartu eta bizi egiten dugu Kontzilio Vatikano II.aren plantea -
mendua, Elizaren identitatea “komunitateen komuni tate” gisa ikusten
duena. Eliza eredu honek, bai Anaiak bai Sekularrak, Naza reteko Jesu -
sen Berri Onaren aldarrikatzearen protagonista izatera garamatza
salletar misio eta karismaren abiapuntutik, Elizak eman digun dohain
eta eginbehar bezala.

Hezkuntza proiektu ebanjelizatzaile batek egin behar duen ibilbideak,
izen bat dauka: elkartea. Izan ere, helmuga eta bidea bat datoz komu -
nitatean. Elkartean datza gure hezkuntza proiektuaren edukia eta
metodoa; baita subjektu eragilea ere.
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Elkartean oinarritutako bizi estiloa da salletar eskolak helmuga gisa
planteatzen duena, eta horrela saiatzen da organizatzen bere barne
antolamendua. Lehenik eta behin, giza heziketa emanez ingurunearen
premiei erantzuten saiatzen den hezkuntza elkarte gisa. Bigarrengoz,
fedea hezkuntza misioan bizi, partekatu eta ospatzen duen kristau
elkarte gisa. Esan gabe doa guztiak ez daudela fede maila berean, baina
guztiek esku hartzen dute salletar eskolaren hezkuntza proiektuan.

Borondate honek elkartea bilaketa eta sormen jarreran ipintzen du: ez
ditu eskola egiturak absolutu gisa hartzen; aldiz, kritikatu egiten ditu,
baliagarri izan daitezen: hobetu egiten ditu, aldatu, berriak asmatu…
Proiektu hau ebanjelizatze misioaren egiaztapena izan dadin, fede
elkartea, eta pobreziaren eta baztertzearen aurkako konpromisoa
beharrezkoak eta ezinbestekoak izango dira.

Hezitzaileak senidetasunean eta solidaritatean oinarrituta bizi du bere
bokazioa. Horiek salletar oinarrizko ezaugarriak dira elkarteen
garapena bultzatuko duen dinamismo komunitario baten barruan,
bokazioz inguruko mundua antzaldatzeko.

1.7.  Hezi nahi ditugun pertsonen soslaia

Salletar hezkuntza misioak garaiko gizon-emakumeak hezi nahi ditu
bere eskoletan. Pertsona horiek gauza izango dira beren gaitasunak
modu libre, arduratsu eta solidarioan garatzeko, pertsonaren alor
guztietan: ezagupenean, afektibitatean, gizatasunean, profesional -
tasunean eta espiritualtasunean. Horretarako kontuan hartuko dute
beren gizartea plurala dela bai erlijioaren bai kulturaren aldetik, eta
gizarte horren eskakizunen arabera jardun beharko dutela mundua
eraldatzen, gizarte zuzenagoa eta senidetasunezkoagoa eraikitzeko,
norberaren izaerari eta berezitasunari begirune ahalik handiena
erakutsiz. 

Norberaren errealitate pertsonalera irekitako pertsonak nahi ditugu,
ezaguerara eta beronen indar eraldatzailera irekitako pertsonak,
kritikoak giza errealitateari begira, eta transzendentziara irekiak,
sinetsi egiten baitugu fedearen indar eraldatzailean eta kristau

14 1. Misiorako deituak



elkartean bizi den Jesusen Ebanjelioaren heziketarako indarrean.

Horretarako pertsonen barne hazkundea guztiz ezinbestekoa da.
Horrela sustatuko ditugu autoestimua, bizipenen eta sentimenduen
adierazpena, enpatiarako gaitasuna, miresmena, lasaitasuna eta isilta -
suna, egiatasun nahia, esker ona, sinesgarritasuna eta hausnarketa,
adimen aniztasunen heziketa, ikasketa kooperatiboa eta proiektuetan
oinarritutakoa.

Horrek guztiak balioen marko zehatz bat eskatzen du: erantzukizuna,
hobetzeko nahia, sormena, justizia, bizikidetza eta senidetasuna,
barnetasuna eta transzendentzia.

Ezagueraren ikuspuntutik,
zehaztasun zientifikoaren
kalitatea, interdiziplinaritatea
eta berrikuntza nahi duten
pertsonak hezten ditugu,
aniztasunera irekiak, gertaerei
buruzko ikuspegi globalak
izango dituzten hiritar
unibertsalak. Pertsona horiek
bizitza, pertsonaren duintasuna
eta giza eskubideak defendatuko
dituzte, eta gizartearen
eraldaketan jardungo dute.

151. Misiorako deituak
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Salletar obretan pozgarria iruditzen zaigu zeregin horrek pertsona
ezberdin asko bateratu izana. Guztiok sentitzen gara hezitzaile. Baina,
era berean, hezituak ere sentitzen gara elkarrekin eta asoziatuta egiten
dugun bidean.

Lana partekatzeak erraztu egiten du pertsonen arteko topaketa eta
ikasi egiten dugu garena eta egiten duguna partekatzen. Erdigunean
pertsona dago, eta ez lana. Prozesuari dagokio loturak sortzea, eta
horren fruitu bezala, hezkuntza elkartea adiskidetasun, elkarrizketa,
komunikazio eta integrazio gune bihurtzen da. Elkarteari esker posible
zaigu “zentzuan haztea”, bokazioa bereizpen pertsonal prozesuan
aurkitzea eta, sinestunen esperientzian oinarrituta, fedean haztea.

2.1. Pertenentzian eta zentzuan haztea

Esan dugun horrek mailaz mailako jarrera aldaketa eskatzen du. Hau
ez da egun bateko fruitua izango, luzaz jotzen duen

prozesu baten fruitua baizik.

Horrela erraztu egiten da salletar proiek -
tuarekiko identifikazioa, tokian tokikoa
zein unibertsala. Era berean mailaz
mailako pertenentzia zentzua geurega -
natzen dugu, norberaren jarreraren eta
ingurunearen arabera

2.1.a) Pertenentzian eta zentzuan
haztea

Hazkunde pertsona -
laren prozesuan

Hezitzaile eta
elkartean
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guztiek sentitzen dute nola urrats batek hurrengora eramaten duen,
eta hori posible egiteko esperientziak mailaz mailakoak behar dutela
izan. Salletar hezkuntza elkarteak integratu egiten ditu bere bizitzan
honako dinamismo hauek, elkartea eta elkartekideak hazten eta
heltzen joan daitezen:

l Balorazio pertsonala: aniztasuna onartzean oinarritzen da,
besteak ematen didana onartzean. Prozesu gisa ardaztuko
diren “balorazio” maila ezberdinak eskatzen ditu: elkar paira -
tzea, elkar errespetatzea, elkar onartzea, identitate ezberdinak
estimatu eta norberari pentsatzen duena adierazi eta bere
gaitasunen arabera jokatzeko aukerak ematea…

l Pertsonen arteko komunioa: balorazio pertsonala ez da aski
proiektu komun bat aurrera atera ahal izateko. Pertsonek
besteen eragina onartzeko prest egon behar dute, komuni -
kazioa sustatu behar dute, harreman positiboak ezarri behar
dituzte… Horrek topaketa momentuak sortzea eskatzen du,
elkarrizketarako uneak, hezitzaileen arteko komunikazioa
erraztuko duten bideak, eta hezitzaileen komunikazioa eskola
elkarteko beste estamentuekin.

l Inplikazioa: Pertsonen arteko komunioaren ondorioa da,
elkarrekin misio berean jardutearen kontzientziarena. Proiek -
tuak guztion lana behar du izan; baina, horretarako, guztiok
protagonista sentitu beharrean gaude, premiek bultzatuta,
ezarritako helburuen erantzule, solidario elkar tearen eraba -
kiekin
Protagonista sentitze honek erraztu egiten du konpromisoa
eta elkarren arteko erantzukizuna misio PARTEKATUAN.

2.1.b) La Salle Hezkuntza Sareak sustatzen dituen ekintzak:

l Hezitzaileen hautatze arretatsu eta egokia. Horrek bermatuko
du La Salle Hezkuntza Sareko obra batean jardungo duten
gizon-emakumeak lan horren izaera berezia ulertzeko gauza
izango direla, eta hezkuntza proiektua gauzatzen saiatuko
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direla salletar karismaren arabera.
l Hezitzaileen segimendua pertsona eta hezitzaile gisako

esperientzian. Horri eskerrak posible izango da lanaren mailaz
mailako ezagutza eta hasitako dinamiken zentzua sakontzea;
salletar pedagogia, emandako misioaren nortasuna hobeto
ezagutzea, hasiera guztietako zailtasunak gainditzea,
norberaren indarrak ezagutzea, eta proposatzen zaizkien
hobekuntzak bereganatzeko gauza izatea.
Zuzendaritzan dihardutenek zeregin berezia daukate norbe -
raren hazkunde prozesuen animazioan. Erakundeak
bida li  tako ordezkari gisa sentitu behar dute beren misioa.
Horrekin batera, onartuak sentitu behar dituzte euren buruak,
eta egin behar duten lanerako segimendua, formazioa eta
errekonozimendua jaso behar dute.

l Hezitzaileak bizi duen esperientziaren etengabeko ebaluazioa.
Hau laneko lehen urteetan da bereziki garrantzitsua. Eba -
luazio horretan kontuan hartuko dira bai bere irakasle lana
bai proiektuarekiko identifikazioa, inplikazio pertsonala eta
proiektuari eginiko ekarpena.

Nork bere bizitzan bizi duen egoeraz aparte, salletar hezitzailea
hezkuntza zentroan onartua, integratua, estimatua sentitzen denean,
hezitzaile horrek hezkuntza elkartean eta Erakundean norberaren
aberaste eta hazkunde pertsonalerako aukera ikusten du, bere
zereginetik haratago dagoena, bere bizi esperientziarekin bat egingo
duena.

2.1.c) Misioa, bizitza eta fedea partekatzeko esparrua

Hezitzaileek fedearen alorrean egin duten ibilbideak oso ezberdinak
dira. Fedearen dohaina jaso duenak beste sakontasun maila batetan
ikusten du misio partekatua: 

l Heziketa proiektua ebanjelizatze proiektu gisa ikusten du.
l Hezkuntza elkarte anitz, ezberdin, aberats eta konpeten tearen

premia sentitzen du, “salletar karismak dei egiten baitie
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pertsona ezberdinei senidetasun berri bat, salletar
senidetasuna sortzeko. Bertan Anaiek eta Sekularrek, gizon
nahiz emakume, kristau nahiz ez-kristau, La Salleren estiloaren
arabera, jardungo dute behartsuen hezkuntza zerbitzuan, eta,
haiekin batera, haur, gazte eta heldu guztien zerbitzuan”,
aniztasuna ondasun gisa ikusten duen hezkuntzarekiko
konpromisoan.

l Jainkoak bidaliak gisa ikusiko dituzte beren buruak,
Jainkoaren artekari gisa ikasleen hazkundean. Eta ikasleen
premietan Jainkoaren deia ikusiko dute, Jainkoaren graziaren
deia bere bizitzan.

l Konturatu egiten da fede elkarte batek bultzatuta bakarrik
berma daitekeela proiektu hau. Horregatik fedea beste
hezitzaile sinestunekin partekatzera deitua sentitzen du bere
burua, hezkuntza proiektuarentzat erreferentzia izango den
elkartea. Hezkuntza elkarte horrek denbora eta espazioak

eskainiko ditu gogoetarako, formaziorako, ospaki -
zu nerako, konpromisorako, bere giza, kristau

eta salletar misioa ikusteko modu berri
batetan oinarrituta

2.2. Formazioaren alderdia
bermatu beharra

Hezkuntza Sareko obretan diharduten
pertsonekiko konpromisoaren

funtsezko osagarri bezala, Erakundeak,
formazio ibilbideak eskaintzen dizkie,

pertenentzia zentzua, salletar
hezkuntza proiektuaren giltzarriak

eta erakundeak ematen dizkien
erantzukizunetan gaitasuna

erakusteko aukera izan dezaten.

Formazioaren oinarrian hezitzaileak
eta hezkuntza elkarteak misioan
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daukaten eguneroko esperientziari buruzko gogoeta dago, horrek
ahaleginduko baitie ikasleen premiei erantzun egoki eta eraginkorra
ematea.

Etengabeko formazio pertsonala are emankorragoa egiten da beste
hezitzaileekin partekatu eta taldeko lana bultzatzen duenean.

Formaziorako eskaintza aberats hori gure historiaren zatia da.
Erakundeak ahalegin handia egin du, eta oihartzun itzela izan du
hezkuntza zentroen bizitasunean eta salletar karismarekiko zintzotasun
sortzailean, harekin progresiboki identifikatzen den heinean.

2.2.a) Eskaintzen den Oinarrizko eta Etengabeko Formaziorako Plan
Integrala, ikusitako formazio premien analisitik sortua da eta
Erakundeak etengabe egin duen Ebaluaziotik. Hauexek dira
haren helburuak:

l Mundu honetan eta gizarte honetan giza balio kristauetan
oinarritutako pertsona eredua eskainiko duen hezitzailea
izatea.

l Mundu globalizatu, anitz, kultura eta erlijio askokoa ulertzeko
erraztasunak ematea.

l Gure munduan eta gure eskolan fedearen eta kulturaren
arteko elkarrizketa sustatzeko formazioa hartzea.

l Bultzatu salletar hezkuntza karismarekiko identifikazioa eta
pertenentzia zentzua, eta salletar hezkuntza proiektu kristau
horrekiko inplikazioa sustatzea.

l Adoretu, formazioak bizitzarako konpromisoari urratsak ireki
diezazkion.

l Esnatu etengabeko gaurkotze prozesuari irekita eta egokituta
egoteko beharra. Ikasketa hau bizitza osokoa da.

l Ibilbide ezberdinak eskaini, hartzaileen premien arabera.

2.2.b) Gure formazio eskaintzan zerikusi handia dauka Erakundearekin
lotuta dagoen berariazko formazioak (La Salle ezagutzeak, haren
historia, karisma eta pedagogia). Formazio hau une eta modu
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ezberdinetan ematen da, eta sakontasun maila ezberdinetan.

2.2.c) Formazio ekintzetan esku hartzen dutenei beraien gaitasun
pertsonala garatuko duten eduki eta metodologia multzo
ezberdinak ematen zaizkie. Programatutako ekintzak salletar
obren funtzioetara zuzenduta daude, zuzendaritza funtzioetara
besteak beste. Beraz, formazio honek lagundu egin behar die
orainean nahiz geroan funtzio horiek beteko dituztenei, salletar
misioa gaurkotzen eta garatzen segitu ahal izateko.

2.2.d) Emandako formazioa esanguratsua izatea nahi dugu, eta bertan
toki eman nahi diegu zenbait esperientziari: talde esperientziari,
transzendentziari, ospakizunari, pobreziarekiko hurbiltasunari...,
horiek lagundu egingo baitigute ikasketa kooperatiboan. Era
berean lagunduko digute erakundean eta beste zenbait hezkuntza
errealitateetan ibilbide luzea egin dutenekiko harremanetan.

2.2.e) Konpromisoak: Salletar obran sartu eta eskaintzen zaizkion
erantzukizunak onartzen dituenean, hezitzailea modu positi -
boan inplikatzen da lotura gisa proposatzen zaizkion hasierako
eta etengabeko formazioa egitera. Horretarako hezitzaileek for -
mazio ekintzetan jaso dituzten gaitasunen segi mendua egi teko
dauden egiturak erabiliko dira.

Formazio ekintza bat egiten duten pertsona guztiek izan behar dute
beren esperientzia komunikatzeko aukera. Horrez gain, esperientzia
egin ondorengo segimenduaz baliatzeko eskubidea daukate; baita
asebetetasuna, eraginkortasuna eta lortutako maila ebaluatzekoa ere.
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La Sallen, “elkarrekin eta asoziaturik”, geure sustraiekiko zintzotasunean,
eta haur eta gazteen hezkuntza premiei, batik bat behartsuenei,
erantzuteko, Hezkuntza Sare gisa antolatuta gaude.2

Ebanjelizatze misio horren zerbitzuan agente eraldatzaile gisa kon -
prometitzen gara, mundu zuzenago eta senidetsuagoa eraiki ahal
izateko.  

3.1. Definizioa

Salletar Hezkuntza Sarea, koordinaziorako, animaziorako, segimendurako,
esku hartzeko, bereizmenerako eta kudeaketarako organizazio egitura
bat da SHMaren zerbitzuan Barruti mailan. Sektoreetako Hezkuntza
Sareek osatzen dute.

Egitura honen helburua Hezkuntza Misioa bultzatzea da, eta horretarako
batik bat Hezkuntzaren, Pastoralaren, Misio Partekatuaren eta Asozia -
zioaren, Formazioaren eta Kudeaketaren esparruak animatzen ditu,
pertsonen arteko harremanetan oinarrituta, modu parte-hartzaile eta
solidarioan. 

3.2. Sarearen animazio estiloa

Hauek dira Barrutiko Salletar Hezkuntza Sarearen animazioaren
estiloa definitzen duten eragileak:

l Erantzunkidetasuna.
l Erabakiak hartzeko orduko komunioa.

Sarean, Elkarrekin
eta Asoziazioz

2      Salletar Hezkuntza Sareko Obrak, Sektoreetako Obren Sarearen barruan sartzen direnak
dira: Ikastetxeak, Gizarte-hezkuntzazko Obrak, Unibertsitateak, Babes etxeak… 



l Hezkuntza prozesuko eragileen arteko bereizmena.
l Sareko obra guztien arteko lan bateratu eta solidarioa.

Hau posible egiteko, Barrutiko eta Sektoreetako Animazio Taldeen
partehartzearekin kontatzen dugu, horiek bultzatzen baitute sarean
egindako lana, pertsonekiko hurbiltasunaren, adostasunaren, sorme -
naren eta lankidetzaren abiapuntutik.

Horretarako:

l Azpimarratu egiten dute Sektoreetako, Barrutiko, Institutuko
beste lurraldeetako Hezkuntza Sarearen izaera solidario eta
parte-hartzailea.

l Garatu egiten dituzte Sektore bakoitzeko Hezkuntza Sarearen
baitako lankidetza eta elkarren mendekotasuna bultzatuko
dituzten estrategiak.

l Erraztu egiten dituzte hezitzaileen arteko harremanak.
Horretarako iniziatibak partekatzen dituzte, berrikuntza
proiektuak eta hezkuntzaren eta pertsonaren
arloko premiei eman beharreko erantzun
sortzaileak. 

l Saiatu egiten dira beste kristau
erakundeen sareekin edo beste
hezkuntza erakundeekin asmo,
proiektu, iniziatiba edo
iradokizunekiko harremanak
sortzen, ebanjelizatze misioa
dinamizatu ahal izateko            

Gure parte hartze eta lankidetza
tokian tokiko Elizara eta elizbarrutira
zabaltzen da, bertako partaide baikara. Era
berean jarduten dugu kristau hezkuntzaren
alorrean ari diren beste zenbait erakunde
erlijiosoekin lanean. Baita beste giza entitateekin
ere (besteak beste, giza balioen eta gizartea
eraldatzearen alde diharduten GGKE salletarrekin).

233. Sarean, Elkarrekin eta Asoziazioz
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Eremu horretan ezin ditugu ahantzi Eskola Katolikoaren erakundeak
(FERE-EE.CC., Kristau Eskola, Escola Cristiana de Catalunya, etab.), eta
hezkuntza Administrazioa.

3.3. Antolamendua

Indarrean dauden Estatutuen bitartez antolatzen da Barrutiko Obren
Sarea.

Barrutiak, Barrutiko SHMrako Kontseiluaren eta Barrutiko Animazio
Taldearen bitartez koordinatu eta sustatu egiten ditu Sektoreetako
Sareak, guztiontzako orientabideak eta irizpideak ezartzen ditu, eta
sinergien aldeko egiturak definitzen, batik bat honako esparruotan:

l Zuzendaritzan eta orientazioan.
l Misio Partekatuaren eta Asoziazioaren animazio pedagogiko

eta pastoralean.
l Formazioan.
l Ekonomiaren eta administrazioaren kudeaketan.
l Zerbitzu komunen kontratazioan.

Salletar hezkuntza zentroetako partaide guztiak dira Sare horretako
zati esanguratsua, eta aberastu egiten dute beren ekarpenekin eta
sormenarekin.

Beraien partehartze aktiboari esker, sendotu egiten dute salletar
obraren orijinaltasuna eta egokitu egiten dute ingurunean, zerbitzu
egiten dietenen premiei erantzuteko.

Obretako Zuzendaritza Taldeek Hezkuntza Elkarteko partaide guztien
esku hartzea sustatuko dute. Sektoreko Animazio Planak eta Sektoreko
SHMrako Asanbladatik sortutako ekintzabideak kontuan hartuta,
aurrendari gisa jokatzen dute Obraren Plan Estrategikoa egiteko
orduan.

Era berean, Sektoreek kontuan hartuko dituzte Barrutitik eta SHMrako
Asanbladatik datozen proposamen eta orientabideak Plan estrategikoa
eta Animaziorakoa egiteko orduan.
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Era berean SHMrako Nazioarteko Asanbladatik eta RELEMetik
etorritako proposamenak eta orientabideak kontutan hartuta egiten
da Barrutiko Animazio Plana. Berdin kontuan hartuko dira Barrutiko
Obren Sarearen funtzionamendurako balorazioak.

3.3.1 Komunikazioa Obren Sarean

Komunikazioaren markoari esker adieraz dezakegu zer garen eta zer
egiten dugun Sarean. Hau giltzarri bat da Sareko Obren arteko
harremanak sendotzeko orduan, eta lagundu egiten du parte
hartzearen kontzientzia areagotzen.

Era berean balio du gizarteak gure hezkuntza estiloaren oparotasuna
ezagut dezan, horrela baliatuko baita bai gure jokabide jatorraz eta
heziketaren arloko premiei erantzuteko daukagun moduaz.

Sarean lehenetsi egiten dugu pertsonen arteko komunikazioa.
Horretarako erabiltzen ditugu urteetan zehar sendotuta dauden
baliabideak (lankidetza, elkarrizketa pertsonala, bilerak, debateak…),
eta informaziorako eta komunikaziorako dauden teknologia berriak.

Esparru honen garrantziak komunikazioa lantzera garamatza:

l Sarearen barru aldera: bertako kide guztien arteko trukaketa
espazioak sortzeko.

l Sarearen kanpo aldera: identitatearen eta Sarearen
zentzua indartuko dituen salletar irudi bateratua
eskaintzeko. 

3.3.2 Sarearen ebaluazioa

Obren Sarea ebaluatu egiten da,
animazio sistema, plan eta
ekimen ezberdinetako lan eta
kudeaketa taldeen funtziona -
 mendua eraginkorragoa
izan dadin, horrela aurretik
jarritako helburuak bete
ahal izateko.
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Horretarako ebaluazio irizpide
eta sistemak ezartzen ditu,

partehartze handiagoa
eta erantzunkidetasuna

bultzatzeko.

3.4. Obren Sarearen ebaluazio
instituzionala

Edozein erakunderen erantzukizuna da
bere karismari dagokion zintzotasuna

bermatzea. Horretarako diseinatu egin behar du Salletar Hezkuntza
Sareko Obra bat definitzen duten pertenentziaren ezaugarriak
ebaluatzeko prozesua, obra horren pertenentzia segurtatzeko.

Salletar Sareko Obren kasuan “Ebaluazio instituzionalerako tresna”
prestatu da. Horri esker jakingo da noraino garatu diren Obra batek
Sarearekiko dituen “pertenentzia irizpideak,” haren esparru sendoak
eta hobekuntzarako puntuak, horrela aurrera egin ahal izateko Salletar
Misioari egiten dion zerbitzuaren kalitatean. Era berean, horri esker
eskainiko diete Sektoreetako animazio Taldeek Hezkuntza Sareko
Obrei Berezko Izaerari eta Barrutiko Misio Proiektuari dagozkien
egokitze tresnak
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Salletar Misioan proposamen pedagogiko eta pastoralak estu lotuta
daude. Biek eratzen dute La Salle Erakundearen hezkuntza estiloa.
Asmo hau betetzeak zentzua, koherentzia eta sinesgarritasuna ematen
diote salletar presentziari elizaren plataforma gisa

4.1. Salletar Pastorala 

Hau da Salletar obretako pastoralaren helburua: pertsonen barne
bizitzaren hazkundea, transzendentziari irekita bizitzea, eta Naza -
reteko Jesusen mezua proposatzea gaurko munduan, horrek guztiak
bizitza estilo batera eta mundua kristau ikuspegitik ikustera eramango
gaituela sinetsita.

Salletar hezkuntza sareko obren baitako harremanen eta heziketaren
alorrean zentzua eta koherentzia ematen duen proiektu gisa ulertzen
da pastorala. Elizan eta gizartean gatz eta argi, aldaketarako eragile,
izango diren egiazko kristauak sortzea da beronen helburua. Horre -
gatik saiatzen da formaziorako segimendu eredu egokiak eskaintzen,
ibilbide existentzial eta esperimentaletan oinarrituak, salletarren eta
Eliza Unibertsalaren ikuspegiaren arabera. Horretarako erabiliko ditu
eskola, proposamen katekumenalak, eta aisialdia.

Salletar pastoralak azpimarratu egiten ditu Fede, Senidetasun eta
Zerbitzu balioak, Ebanjelioaren arabera eta tokian
tokiko eta Eliza Unibertsalarekiko
komunioan.

Salletar hezkuntza
sareko obrek kalita -
tezko Eskolako Erlijio

Gure hezkuntza
estiloa
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Irakaskuntzaren aldeko apustua egiten du, fedearen eta kulturaren
arteko elkarrizketa sustatuko duena, gizartearen eta beronen balioen
analisi kritikoa. Era berean gure ikasleei kultura erlijiosoa, soziala eta
historikoa ematen zaie, pertsona gisa eta kristau fedean hazten joan
daitezen, kulturen eta erlijioen arteko marko gero eta zabalago baten
barruan.

Horretaz gain, Salletar obrek fedea ospatzeko une bizien aldeko
apustua egiten dute, fede partekatua, norberaren esperientzia, modu
esanguratsuan eta haragituan komunikatuko duena. Horregatik,
zeinuen eta sinboloen ospakizunak, sakramentuetako sarbideak, eta
hizkuntzaren, estetikaren, emozioaren, harremanen eskutik bizi den
fedeak zentzuz eta lehentasunez betetzen dira La Salleko hezkuntza
sareko obretan.

Pertsonalizazioaren pedagogian eta esperientzian bizitako fedean
oinarrituta, La Sallek barnetasunaren eta transzendentziaren baitako
heziketaren aldeko aukera egiten du. Horrek taldean eta elkartean
bizitako fedea eskatzen du, non haur eta gazteak protagonistak izango
diren helduekin, hezitzaileekin eta familiekin batera.

Aurreko guztiaren fruitu gisa, lehenetsi egiten dugu bokazio pastorala,
bokazioaren galdera sorrarazten duena, norberari bere bokazioa
aurkitu ahal izateko laguntasuna emanez, baita bizitza erlijioso
sagaratuaren alde jokatzen denean ere.

4.2. Hezkuntza Zerbitzua behartsuei 

Eskolaren fundazio jatorriak dei egiten die La Salleko obrei behartsu
eta baztertuen alde joka dezaten justiziaren eta solidaritatearen
arabera, haur eta gazteen artean batik bat. Hautabide hau modu
askotan adierazten da; besteak beste, aniztasunari emandako arretan,
integraziorako, errefortzurako eta laguntza berezirako gelak sortzeko
egiten den ahaleginean, arazo ekonomikoak dituzten familiei
emandako laguntzan, eta gela barruan nahiz gelaz kanpo sormenak
asma ditzakeen modu guztietan, batik bat eskola kokatuta dagoen
tokian. Arduratuta sentitzen gara haurren eskubideen sustapenean eta
defentsan.
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Lehenesten dugun hautabideak gizarte-hezkuntzazko proiektuei
laguntza ematea eskatzen digu, eta berriei bideak irekitzea, aukera
gutxien dituen gazteriari lagundu ahal izateko, beren gizatasunaren
eta afektibitatearen garapena arriskuan jartzen dituen famili egoera
desegokietan.

Konprometituta sentitzen gara gure inguruan eta lurralde pobreetan
agertzen diren pobrezia eta bidegabekeria egoerak salatu eta beraiei
laguntza ematera. Erantzun hauek salletar GGKEen eta beste zenbait
sare solidarioen bitartez bideratzen ditugu. Gure konpromisoak
formazio asmoetan (justizian, solidaritatean eta kreazioaren osota -
sunean) forma hartzen du, hezkuntza-curriculumaren barruan eta
kanpoan, laguntza solidarioa eta boluntariotza sustatuz, GGKEetan
parte hartze aktiboaren eta lurralde pobretuei emandako laguntza
proiektuen bitartez.

4.3. Salletar eskolaren
proposamen pedagogikoa

La Salle eskolarentzat ikaslea da
salletar hezitzaileak egiten duen
lanaren erdigunea. Gure salletar
obren errealitate kulturaniztun eta
erlijioaniztunean pertsonan
zentratutako hezkuntza
inklusiboaren alde jokatzen dugu,
erne norberaren garapen erabateko
eta harmonikoari erantzuteko,
norberaren identitatearen errespetuan.
Printzipio honek konpro metitu egiten du
hezitzaile-tutorea hautabide hori argitzen
duten prozesuak zaintzerakoan:
ikaslearen ezagutza sakona, bere
prozesu pertsonalaren segimendua,
ikasleen aniztasunari eskainitako
dinamika egokiak, etab.
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Salletar eskolak bizitzarako prestatzen du, eta horregatik segitzen ditu
arreta handiz gizartean gertatzen diren aldaketak. Horrela, dinamismo
egokiak eskaintzen ditu eskolan irakasten denaren eta gizarteak
eskatzen dituen gaitasunen artean koherentzia egon dadin.
Dinamismo horiek lehenetsi egiten dituzte errealitateari buruzko
gogoeta, proiektu egokien bilaketa, proiektuak sormenaren abia pun -
tutik garatzea, fedearen eta eskolaren ebanjelizatze konpr o  misoaren
ildotik.

Proposamen pedagogikoan gure Berezko Izaeran agertzen diren
zenbait balio nabarmentzen dira. Besteak beste: adimen anitzen
garapena; gaitasun afektibo, sozialak, profesional eta espiritualak;
barnetasuna zaintzea; eta komunikaziorako formazioa bere alor
guztietan, nork bere buruarekiko edo besteekin batera. Horrekin
batera, hezkuntza eskaintzan Ebanjelioaren dimentsio etikoa bultza -
tuko duen bizipena sustatzen da, norberaren ibilbidearen eta ideien
arteko koherentzia, eta garapen sostengarriaren aurpegi askoren
aldeko apustua.

Salletar eskolak bizirik mantentzen du “leialtasun sortzailearen”
erronka, jakin baitaki hartzaileek (ikasleek, familiek eta

irakasleek) bizi duten errealitateari emandako erantzunetan
datzala bere zentzua.

Horregatik saiatzen da salletar karismarekiko leialtasunean
tradizioak eman diezagukeen aberastasunaren eta “hemen eta

orain”, begiak etorkizunari begira, dinamismo sortzaileak
eskaini nahi izanaren arteko oreka mantentzen.

Salletar eskola saiatu egiten da bere proposamen
pedagogikoan, abian dauden edo jarriko diren prozesuei

zentzurik ematen eta berauek
argitzen. Bizirik gorde nahi du

eguneroko alternatibei
erantzun egokiak

emateko gaitasuna,
aldaezinaren eta
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aldatzen denaren arteko orekan.

Testuinguru honetan, salletar eskolak ondo daki
hezitzailea dela protagonista nagusia; berak
animatzen dituela hezkuntza eta aldaketa
prozesuak. Horregatik zaintzen du hain ongi
haren formazioa eta etengabeko gaurkotzea.

Heziketa irakaskuntza-ikaskuntza prozesu gisa
ikusten dugu. Bertan, hezkuntza elkarteak
lagunduta, haur, gazte eta helduak dira beren
formazioaren eta hazkunde pertsonalaren
protagonistak. Horregatik, hezitzaileak
artekariak dira, lekukoak, eta erraztu egiten
dute prozesua, ikaskuntzarako lankidetza
landuz, hori baita ikasleekiko eta beste
hezitzaileekiko harremanen markoa.

Lankidetzan eta proiektuen arabera egindako
ikaskuntzak, La Salle eskolak (La Salle
programak) eskaintzen dituen gaitasunen
estimulazio eta garapenerako programek,
berrikuntzara bultzatzen dute pedagogia,
hobekuntzara, programa hauen ebaluazioa
segurtatzeko, gaur egungo eskakizunei
erantzuteko eta hezi nahi den pertsonaren
soslaiaren sustraiak ondo errotzeko.

Modu berezian zaintzen da hezkuntza sareko obra ezberdinen arteko
sareko lana (ikastetxe, gizarte-hezkuntzazko proiektu eta uniber -
tsitateen artekoa) guztien osagarri dinamizatzaile eta aberasgarria
izan dadin. Elkar ezagutzeak, beste obrei norberaren berariazkoa
eskaintzeak, proiektu komunetan elkarrekin jarduteak zera adierazi
nahi diote gizarteari: salletar hezkuntza proposamenaren batasuna.

Hezitzaileak aberastasun eta konpromiso gisa ikusten du partekatu
eta beste lagunekin batera bere formazio prozesua sendotzeko aukera.

Hezkuntza Sareko lankideekin eta misioaren alorreko beste zenbait
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esparruetan dihardutenekin batera
egiten du prozesu hori, modu
eragilean bultzatuz “sarean”
bizitzeko prozesuak. 

Informaziorako, komuni ka -
zio rako, ikaskuntzarako eta

ezagutzarako teknologiek
indartu egiten dute irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen hobekuntza.
Hori bera egiten dute ebaluazioarekin eta hezkuntza zentroan eta
gelan garatu behar den antolakuntzarekin. 

Familiekin batera partekatzen dugun ikasleen heziketa indartu egiten
da familien eta hezkuntza zentroen balio eta usteak bat datozenean.
Familien errealitate berriek, eskolak beraiekin egin behar duen
komunikazioaren aldeko apustua egiten dute, beraiek ere salletar
formazioa izan dezaten eta prozesu honetan Guraso Elkarteek modu
eraginkorrean parte har dezaten.

Hezkuntza proposamenei buruzko etengabeko hausnarketa bultzatzen
da, hartutako dinamiken ebaluazioan eta segimendu prozesuetan
oinarritzen dena. Zeregin guztiz berezia izango du Hezkuntzaren
salletar karismarekiko eta beronen osagarri nagusiekiko leialtasuna
bermatuko duen ebaluazio instituzionalak. Dinamismo egokiak
erabiliz, ebaluazio horrek bideratu egingo ditu kalitatezko proposa -
menak salletar estiloan, eta nazioarteko estandarrek eskatzen duten
hezkuntzaren antolamenduaren arabera.



5.1. Titularitatea

La Sallek aberastasun gisa ikusten du Barrutiko Obren Sarea osatzen
duten Sektoreetako Salletar Obren arteko aniztasuna.

Kristau Eskoletako Anaiek dihardute Salletar Hezkuntza Sarearen
titularitatean.

Salletar Hezkuntza Sarean sartzen dira:

l Kristau Eskoletako Anaien titularitatean dauden
Sektoreetako obrak.

l Sektore bakoitzeko beste titularitateen eta heziketa
presentzien obrak, Barrutian eskumena duten organoek
Sarearen kide gisa onartzen badituzte, Sektoreak
proposatuta. (Ikus Estatutuak 4.1 art.)

Salletar Hezkuntza Sareko partaide diren obra guztiek oso-
osorik onartzen dituzte pertenentzia horretatik datozkien
konpromisoak. Besteak beste, pertenentzia irizpideak
onartzea pastoralean, pedagogian, kudeaketan…
Arlep Barrutiko Estatutuetan jasota dagoen
bezala (Ikus 5 art.)

Barrutiko errealitateak bultzatu
egiten gaitu titularitateekin
egindako akordioak
gaurkotzera, edo akordioak
egitera oraindik adostu gabe

335. Misioaren zerbitzurako kudeaketa

Misioaren zerbitzurako
kudeaketa



34 1. Convocados para la misión34 5. Misioaren zerbitzurako kudeaketa

dauden kasuetan. Horrekin batera, lanean jarraituko dugu Ikastetxeen
Sarearen beraren titularitateari formulazio juridikoa ematen.

5.2. Testuingurua

Salletar Sareko Obrak Elizaren Entitateak dira, ebanjelizatze tokiak.
Haien helburua “haur eta gazteen giza eta kristau heziketa da, bereziki
behartsuenena.” Institutuaren araubide administratiboaren arabera
jokatzen dute, Anaien Araudiaren bitartez eta Institutuaren Direktorio
Ekonomikoaren eta Kapituluen eta Misiorako Asanbladen erabakien
bitartez.

La Salle Obrak irabazi asmorik gabeko Entitateak dira. Beraz, estatuan
eta autonomietan erakunde horiei buruz dauden arauen arabera
jokatzen dute.

La Salle Hezkuntza Sarearen eta Obren guztien kudeaketaren anima -
zioak Misioaren zerbitzura behar du egon, La Salle Ikastetxeen Berezko
Izaeran adierazita dagoen bezala, ebanjelioaren irizpidetan sustraituta,
obra bakoitzaren kudeaketa ekonomikoa helburu hori lortzeko tresna
izan dadin, eta ez berezko helburu bat.

Hezkuntza Sarearen kudeaketaren animazioak kontuan hartu behar
du unez uneko eta tokian tokiko egoera sozial eta ekonomikoa,
errealitate horiek modu gordinean pairatzen dituzten pertsonei
laguntza eman ahal izateko.

5.3. Kudeaketaren animazioa: printzipioak eta irizpideak

5.3.1. Irabazi asmorik gabeko entitateak direnez, hauek dira La Salle
Hezkuntza  Sarearen animazioa zuzentzen duten printzipioak:
Sostengarritasuna, Autosufizientzia, Gardentasuna eta Solidaritatea3.

3  Sostengarritasuna: baliabide propioekin jardutea, kanpoko finantzaketa eta ondarearen mu-
rrizketarik gabe.
Autosufizientzia: baliabide propioekin eginiko funtzionamendu arrunta.
Gardentasuna: kontu ulergarriak, agenteei informatzeko modukoak.
Solidaritatea: sareko beste obrekin bat eginda, beroien funtzionamenduan lankide dena.
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5.3.2. Hauek dira kudeaketaren animaziorako erreferentziak:

l Barrutian: Anai Ikuslari Titularra, Sarearen Zuzendaria eta
Anai Ekonomoa, laguntzen dieten Kontseiluekin batera..

l Sektorean: Anai Ikuslari Laguntzailea, Sarearen Zuzendaria,
La Salle Obren Sareko Gerentea eta SHMrako Kontseilua.

5.3.3. La Salle Obren Sarearen kudeaketan, maila guztietan, oso garbi
utzi behar da zer dagokion Obren Sareari eta zer den Kristau Eskoletako
Anaien Institutuarena. Poliki-poliki garbi utzi behar da bereizkuntza
hori kontabilitatean, diruzaintzan eta fondo instituzionalen, titulari -
tatearen eta jabegoaren alorretan.

5.3.4. Salletar Obren finantzaketa, batik bat honako bideren bat
erabiliz egingo da:

l Hezkuntza kontzertuak, diru laguntzak, giza entitateentzako
fondo europarrak, edo beste edozein finantzaketa publikoa.

l Enpresen, partikularren edota beste edozein entitate priba -
tuaren finantzaketa.

l Horretarako ezarri diren fondoen interes garbiak.
l Familien ekarpenak, ekarpen boluntario nahiz arautuak izan,

ekintza osagarriak, eskolaz kanpoko ekintzak…
l Hirugarrenek egiten duten instalazioen erabil -

pena: espazioen alokairua, formazio
ikastaroak, udako jardunaldiak…

5.3.5. Sektoreko Hezkuntza Sarearen
Animazio Taldeen finantzaketa, honako
bide hauek erabiliz egingo da:

l Kristau Eskoletako Anaiek
jarritako “Titularitate
Fondoaren” interes
garbiak
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l Sarea osatzen duten obrei ezarritako kuota.
l Sareko obrei maileguan utzitako kudeaketa zerbitzuen kuota,

laborala, kontularitzakoa nahiz juridikoa izan.
l Hezkuntza Zentroek Hezkuntza Sarearen Animazio Taldeko

kideei utzitako orduak.

5.3.6. Barrutiko Animazio Taldearen finantzaketa, batik bat honako
bide hauetako baten bitartez egingo da:

l Horretarako ezarritako Titularitate Fondoaren interes garbien
bitartez.

l Sektoreen kuoten bitartez.

5.3.7. Hauek dira Salletar Hezkuntza Sarearen kudeaketaren anima -
ziorako jokabidearen irizpideak:

l Kudeaketaren profesionalizatzea.
l Kontabilitate normaldua.
l Kontuen eta prozesuen auditoria.
l Kalitate prozesuetan sartzea.
l Barrutian nahiz sektoreka egindako zerbitzuen eta horni tzai -

leen zentralizatzea.
l Diruzaintzaren zentralizazioa.
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5.3.8. Hauek dira Salletar Hezkuntza Sarearen kudeaketaren
animazioa arautuko duten irizpide presupuestarioak:

l Obra bakoitzaren presupuestoan oreka egon behar du sarre-
ren (finantzatakoak barne) eta gastuen artean. Gastuak eta
sarrerak hezkuntza obraren finantza eta ekonomia egoeraren
ispilu zuzena behar dute izan, kontabilitatearen legaltasunari
egokituta. Horregatik, lotu egin behar zaizkio une oro inda-
rrean dagoen Kontabilitatearen Plan Orokorrari, amortizazio,
kaudimenik eza eta ustekabeen partidak apuntatuz 

l Obra bakoitzaren presupuestoa da kudeaketa arrunta eta ez-
ohikoa arautu behar dituen oinarrizko dokumentua, eta bete
egin behar da bere partida guztietan, batik bat gastuen
partidetan, eta obren beraien taldeei dago -
kie jarraipena egitea.

l Sektore bakoitzean,
Sarearen presupuesto bat
egon behar du, obren
presupuestoen
baterakuntzaz egina,
inoiz defizitarioa izan
behar ez duena.

l Obra bakoitzak eta
Sektoreko gerentziak
presupuestoaren
segimendu eta kontrol
egokia egin behar du.
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