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‘JAZOTAKOA JASO’ LEHIAKETAREN SARI-BANAKETA

‘Bakea, bizikidetza eta adiskidetzea’
EBI Elizbarrutiko Ikastetxeei zuzendutako Jazotakoa Jaso IV. bideoklip
lehiaketako irabazleak doguz jada.
Banatu dira Somorrostro Prestakuntza
Ikastegian egindako ekitaldian.
Markinako Berakruz Ikastolak aurkeztu dauan ‘Erantzi mozorroak’ bideokliparentzat izan da bideoklip onenaren saria –honako honegaz batera
agertzen da-. Jentearen bideoklipik

gustukoena, Elorrioko Maria Bitarteko
ikastetxeari emon deutse.
Lehiaketaren antolaketaz arduratu
dan Kultur Erakundeen Mahaitik esker
ona adierazo deutse ikastetxeetako
irakasle eta ikasleei parte hartzeagaitik
eta aurkeztu dabezan bideoen kalitateagaitik.
JARRAITU IRAKURTZEN

ZUZENEKO GRABAZIOA. Somorrostro Prestakuntza
Ikastegiko ikus-entzunezko zikloetako ikasleek lan
bikaina egin eben galaren emankizunean.

Enkarterri Hoberantz sarien
XVII edizioa San Viator Ikastegian

Iparragirre Ikastolak ISO 21001
ziurtagiria lortu dau

Sagrado Corazon ikastetxeak
barrikuntza saria jaso dau

Saria San Viatorren hezkuntza proiektuaren parte da. Ikastetxearen helburu
nagusietako bat eskualdearen eraldaketa sozial eta ekonomikoa da.

AENOR Normalizazio eta Ziurtapen
Alkarteak emoten dau aintzatespena, eta,
zehazki, hezkuntza erakundeen kalitatezko
kudeaketa nabarmentzen dau.

Bermeoko ikastetxeko ikasleek ‘Most innovative’ saria irabazi dabe The Small League Glocal 2021 kongresuan. Eraldaketa
kimatikoari buruzko proiektua landu eben.
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San Fidel Ikastolak ezarriko
dau Gernika-Lumoko lehen
eguzki-energia komunitatea
Hezkuntza ikastolako estalkian 200 eguzki-plaka
jarrita,
Gernik a - Lu m o k

eguzki-energia komunitatea izango dau San Fidel
Ikastolari esker. Erabiltzaileei “energia
iraunkor, solidario,
ekonomiko eta 0
km-koa
sortzea,
kontsumitzea
eta
partekatzea ahalbidetuko” dau ikastolak. Zehazki inguruan diran “150

etxebizitza eta saltoki hornituko dauz energia barriztagarriz, eta, gainera,
hileroko faktura merkatzea ahalbidetuko deutse”.
Ekimenak ingurumenari
egingo deutson mesedea
be azpimarragarria izango da.
JARRAITU IRAKURTZEN

Begoñazpiko ikasleak alkateagaz
eta ahaldun nagusiagaz egon dira
Juan Mari Aburtok eta Unai Rementeriak
ikasleak hartu dabez, Barrikuntza 24
ordu (B24) jardunaldi teknologikoaren
erronketako bat irabazi dabenak.
GEHIAGO IRAKURRI

Artxandapeko bi ikaslek Epalza
Alarguna beka eskuratu dabe
Ikasle hauek hurrengo ikasturteetan, Batxilergoa zein prestakuntza-zikloak edota
unibertsitate-graduak egiteko diru-laguntza jasoko dabe.
GEHIAGO IRAKURRI

SNOEZELEN GELA EBIko YouTube kanalean ikusi daikezuen bideoetako bat da,
hezkuntza sarearen barrikuntza proiektuak kontatzeko eta deskribatzeko modu bat.

Snoezelen ikuspegia Iparragirren
Iparragirre Ikastolan
urte biko umeek
ikusten,
ikutzen, dastatzen,
usaintzen, entzuten dabe.

Zentzumenen bitartez ikasten dabe. Snoezelen ikuspegia da, estimulazio multisentsoriala bilatzen dauan
eremu pedagogikoa, esperimentatzeko, sortzeko eta
imajinatzeko, holan, euren
pentsamendua
eta hezkuntza
aberastuz.
Bilboko urigunean

kokatutako EBI sareko ikastolak, eredu pedagogiko
hausle hau ezarri dau ikaskuntza bultzatzeko urte biko
adin erabakigarrian, non
inguruan daben mundua
sumatzen hasiko diran.
Gainera, behar berezietako umeek laguntza jasoko
dabe.
JARRAITU IRAKURTZEN

Erlejino-irakasgaia, jakintza-alor
arteko egitasmoetan
Carlos Esteban teologo eta pedagogoak
erlejinoaren eta egungo curriculumean
haren txertatzearen inguruko masterclass
bat emon dau.
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“Neska-mutilei taldean lan egiteko
eskatzen badeutsegu, geuk be
taldean lan egiten jakin behar dogu”
ALKARRIZKETA. César Bonak, ‘Global
Teacher’ dalakoaren arabera, munduko
50 maisurik onenen artean dagoanak,
berbaldia eskaini eban Otxarkoaga
ikastegiko X. Hezkuntza-jardunaldietan.

Irakaskuntzaren arloko hainbat profesionalek parte hartu eban eta gaur egungo
curriculumaren edo heziketa-barrikuntzaren inguruan jardun eben, besteak beste.
JARRAITU IRAKURTZEN

César Bona, Otxarkoaga Ikastegian

