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Jazarpenaren aurkako ipuin bat 
idatzi dau Muskizko ikasle batek

Iria-ren ipuinak, -“El dragón orejón”-, 
desberdintasunaren onarpena, zaren 
modukoa izatearen ausardia edo erres-
petua bezalako baloreak jorratzen dauz.

Estimulazioan, esperimentazioan eta 
konfiantzan oinarritzen da Ikastetxea-
ren eredu pedagogikoa eta horretara 
moldatu dabez espazioak.

EBI ikastetxe eta ikastolak eredugarriak izan 
dira pandemia garaian. Orain, protokolo 
barria ezarrita, ETB-k San Fidel Ikastolaren-
gana jo dau neurriak ezagutzeko.

Sagrado Corazón Ikastetxeak 
Haurtzaindegia erabarritu dau

Covid protokolo barria hezkuntzan:                  
ETB, San Fidel Ikastolan

Gaur egungo hezkuntzak daua-
zan erronka ugarien artean, 
irakasleen rol barria, andereño 
eta maisuen lana, apustu irmoa 
da eta eragin erabakigarria 
dau ikasleen hezkuntza proze-
suan. Irakaslearen Nazioarteko 
Egunean, EBIk haien rola –rol 

barria- aldarrikatu gura dau 
hezkuntza sisteman.   EBIko 
hezkuntza taldeak urteak daroaz 
lantzen irakasleek izan behar 
daben rola, metodologia ba-
rrietara egokitzeko eta hezkunt-
za prozesu hori hobetzeko.

Irakasleen rol barriak gaur egungo hezkuntzan

EBI, HEDABIDEETAN
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“Bikaintasuna EBI “Bikaintasuna EBI 
sareko ikastetxeen sareko ikastetxeen 
kudeaketan”kudeaketan”

JARRAITU IRAKURTZEN

EBI sareo ikastetxeakaz 
hainbat urtez lan egin 

ondoren, EBI sareak ku-
deaketaren bikaitasunaz 
diharduenean zer esan 
gura dauan ulertu dot. 
Era jarraitu eta orekatuan, 
hezkuntza-alkarteko kide 
guztientzat “ahalik eta” 
emaitzarik onenak eragi-
ten dituana da kudeaketa 
bikaina.  

EBI sareko ikastetxeek bi-

lakaera izan dabe 
eta kudeaketa eta 
antolakuntza 
eredu tradizio-
nalagoetatik 
parte hartzea 
sustatzen 
daben 
beste eredu 
batzuetara 
igaroz. 

Egile gonbidatua

Isabel Fernández Hidalgo aditua da Kudeaketa Aurreratuko Sistemetan eta 
pertsonen eta taldeen Garapenean. IFH Consulting firmaren arduraduna da.

       Isabel Fernández Hidalgo

EBI ikastetxe eta 
ikastolak First 
Lego League 
prestatzen ari 
dira jadanik
EBI ikastetxe eta ikas-
tolak First Lego League 
prestatzen ari dira jada-

nik, eskola roboti-
kako 

munduko lehiaketarik 
garrantzitsuena. FLL 
kirol-ekimen forma-
tua dauan nazioarteko 
txapelketa da eta ho-
rren helburua ikasleen 
artean bokazio zientifi-
ko-teknologikoak, sor-
men-espiritua eta barri-
kuntza bultzatzea dira. 
Aurton, #CargoCon-
nect erronka dabe au-
rrean. Etorkizuneko ga-
rraioa, euren eskuetan:

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/irakasleen-rol-barriak-gaur-egungo-hezkuntzan-irakaslearen-nazioarteko-eguna/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-hezkuntza-sarea-erreferentzia-komunikabideentzat-ikasturte-hasieran/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/sagrado-corazon-ikastetxeak-hezkuntza-eredu-barria-jarri-dau-abian-haurtzaindegian/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/san-juan-ikastetxeko-11-urteko-ikasle-batek-eskola-jazarpenaren-aurkako-ipuin-bat-argitaratu-dau/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bikaintasuna-ebi-sareko-ikastetxeen-kudeaketan/
https://youtu.be/eJSDHC_9Sxk

