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M 8, aldarrikatzeko eta ikasketa 
indartzeko eguna 

Hezkuntzan, EBI sarean, argi dekogu 
emakume guztien eskubideen alde 
borrokatzen jarraitu behar dala. Egune-
roko lana da.

Lekualdatutako biztanle horien artean, 
orainaldi eta etorkizun duina behar 
daben haurrak, gazteak dagoz. Zori-
txarrez, egoera maizegi errepikatzen da.

Eliza Katolikoarentzat eta gizarte xedee-
tarako emoten badozu, zure laguntza 
bikoiztu egiten da. Bardin kostetan 
jatzu eta dana emoten dozu.

Ukraina: egoera ahulenean, desbide-
ratuenean... dagoenari laguntzeko

Errentaren Autorpenean, %1,4 
gehien behar dauanarentzat

GEHIAGO IRAKURRIGEHIAGO IRAKURRIIKUSI BIDEOA

JARRAITU IRAKURTZEN

‘JAZOTAKOA JASO’ LEHIAKETAREN SARI-BANAKETA

Pedagogia eta erantzukizuna EBI sarean:  
osoko ekologia eta danon dan etxearen zaintza

EBI Elizbarrutiko Ikastetxeei 
zuzendutako Jazotakoa 
Jaso V. bideoklip lehiake-
tako irabazleak doguz 
jada. Eguazten honetan 
banatu dira Somorrostro 
Prestakuntza Ikastegian 
egindako ekitaldian, On 
Joseba Segura Bilboko got-
zainaren parte hartzeagaz.

Saria aurkeztutako bideo 
guztien arteko onenari San 
Felix Ikastolarentzat izan da 
‘Etorkizuna naiz’ bideogai-

tik. Saria euskararen era-
bilera onenari San Fidel 
Ikastolarentzat izan da, eta 
saria jakintza-alorrarteko 
onenari, Artxadape Ikasto-
larentzat. 

Aurtongo gaia ‘Osoko eko-
logia eta danon dan etxea-
ren zaintza’ izan da. EBI 
sareko ikastetxeetako ikas-
leek lan handia egin dabe 
euren ikaskuntza eta balo-
reak bideoan islatzeko. 

BIDEORIK ONENA EUSKERAREN ERABILERA JAKINTZA-ALORRARTEKO SARIA ETAPAKA

“Gure karbono-aztarna mu-
rrizten saiatzeko konpromisoa 
hartu eta ohiturak aldatu be-
har doguz”. On Joseba Segura

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/zure-errentaren-autorpenean-bizkaian-zure-zergen-14-gehien-behar-daunari-emon-zeinkio/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ukraina-egoera-ahulenean-desbideratuenean-dagoenari-laguntzeko/
https://youtu.be/0sby8uliNBE
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/pedogogia-eta-erantzukizuna-ebi-sarean-osoko-ekologia-eta-danon-dan-etxearen-zaintza/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/pedogogia-eta-erantzukizuna-ebi-sarean-osoko-ekologia-eta-danon-dan-etxearen-zaintza/
https://youtu.be/dn-DJY9ZW-A
http://kulturerakundeak.bizkeliza.org/bideokliplehiaketa2021/bideoklipen-v-lehiaketa?contest=video-detail&video_id=1256
http://kulturerakundeak.bizkeliza.org/bideokliplehiaketa2021/bideoklipen-v-lehiaketa?contest=video-detail&video_id=1280
http://kulturerakundeak.bizkeliza.org/bideokliplehiaketa2021/bideoklipen-v-lehiaketa
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Avellaneda, Begoñazpi, San Viator 
Centro Somorrostro eta San Fidel Ikas-
tegiek Batxilergoa eskaintzen dabe.  

Batxilergoa EBIn: ikasleei zuzen-
dutako banan-banako arreta

GEHIAGO IRAKURRI

Bera Kruz, Centro Somorrostro y CF 
Otxarkoaga ikastegietako ikasleek auto 
elektriko bat eraiki dabe. 

Hiru EBI ikastegi, ‘Greenpower 
Iberia-Bridgestone’ proiektuan

GEHIAGO IRAKURRI

Exito rotundo de los centros EBI en 
la First Lego League
Arratiako haranak dinami-
zazio sozioekonomikorako 
erakargune barria izango 
dau datorren ikasturtetik au-
rrera Zulaibar Lanbide Ikaste-
giko instalazioetan, Zeanurin. 

Eskualdearen lan eta enpre-
sa sustapena eta eskaintza, 
LHko ziklo barrien hezkuntza 
eskaintza eta ekintzailetza 

eta nazioartekotzea biderka-
tuko dauz, eta barrikuntza 
eta heziketa eskaintza auke-
ra barriak emango deutsiez 
Arratiako enpresei.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
EBI sarean dagoan Zulaibar 
ikastegiak berak finantzatu-
tako Campus Zulaibar dei-
tutako proiektuak 5,3 millioi 

euroko aurrekontua dau eta 
Zulaibarko egungo instala-
zioetan kokatuko da, frontoia 
eta aparkalekua kokatuta da-
gozan aldameneko guneak 
erabiliz. Guztira, Campus Zu-
laibarrek 3.500 metro karra-
tuko lursaila hartuko dau.

Campus Zulaibar, talentu eta 
barrikuntzarako gunea Arratian

EBI Ikastegiek zortzi sari irabazi 
dabez First Lego League lehiaketan

Itsas ikastegiko tailerrak eta makineria 
Txomin Agirre ikastolako eraikinera era-
mango dabez.

Ondarruko Arrantza Eskola, hu-
rrengo ikasturterako izango da

JARRAITU IRAKURTZEN

Ezkerretik eskumara: Iratxe Goikoetxea, Errota Fundazioaren koordinatzailea; Ainara Basurko, Sustapen Ekonomikoko diputatua; 
Joseba Segura, Bilboko gotzaina; Unai Rementeria, Bizkaiko ahaldun nagusia; Xabier Aldama, Zulaibarreko zuzendaria; Eider Aju-
riagerra, Zeanuriko alkatea; Ricardo Lamadrid; Eusko Jaurlaritzaren Teknologia zuezndaria; eta Nerea Begoña, EBIko zuzendaria. 

Arrakasta 
hutsa First 
Lego League 
Euskadi 
Lehiaketan!!! 

EBI sarearen 
ikastetxe eta ikasto-

lek 8 sari irabazi dauz 
zientzia, teknologia eta  ro-
botika uztartzen dauan 
programa honetan. 

 SAN FIDEL IKASTOLA:
 - Robotaren portaera. 

- Berrikuntza: 
- Arrasateko 2. 

Saria.
 
BERA KRUZ 

IKASTOLA.  
- Baloreetan saria.  
- Robotaren diseinuaren saria. 

  SAGRADO CORAZÓN IKASTETXEA:
- Robotaren diseinuaren saria. 

BEGOÑAZPI IKASTOLA: 
- Deustuko Unibertsitateko Lehen Saria. 
- Ingeniaritzako bikaintasunaren saria. 

FIRST LEGO® League  kirol-ekimen for-
matua dauan nazioarteko txapelketa da 
eta horren helburua 10 eta 16 urte arteko 
ikasleen artean bokazio zientifiko-teknolo-
gikoak, sormen-espiritua eta barrikuntza 
bultzatzea dira.

Bi kategoriatan bananduta – FIRST LEGO 
League EXPLORE (6-9 urte) eta FIRST 
LEGO League CHALLENGE (10-16 urte), 
aurton taldeek Cargo Connect erronkari 
helduko deutsie, barrikuntza merkant-
zien garraioan. Parte hartzaileek urteko 
erronkagaz 3 atal honeek landuz ebazten 
dabe.

Proiektu zientifikoa: taldeek urteko 
erronkarekin zerikusia dauan arazoa iden-
tifikatzen dabe, ikertzen dabe, urtenbide 
bat proposatzen dabe eta komunitateagaz 
partekatzen dabe.

Alumnado de Artxandape Ikastola 
recibe la beca Viuda de Epalza

Hainbat komunikabidek EBI sareko ikaste-
gietara jo dabe proiektuak eta metodolo-
giak ezagutzeko. 

EBI ikastetxe eta ikastolak, 
erreferentzia hedabideentzat

GEHIAGO IRAKURRI

GEHIAGO IRAKURRI

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/batxilergoko-matrikulazio-epea-irekita-dago-elizbarrutiko-ikastetxeak-sarean/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/hiru-ebi-ikastegi-greenpower-iberia-bridgestone-proiektuan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/arratiak-talentua-eta-barrikuntza-erakartzeko-gunea-izango-dau-irailetik-aurrera-zulaibarren/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-hezkuntza-sarea-erreferentzia-komunikabideentzat-ikasturte-hasieran/
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/escuela-pesca-ondarroa-20220322072001-nt.html

