
  BARRIAK
2022ko iraila

Somorrostroren STEAM proiektuak 
saritu dabez Galiziako azokan 

Somorrostro Ikastetxeko DBHko 2. eta 4. 
mailetako ikasleen bi STEAM proiektu sa-
ritu dabez A Coruñan egiten dan Open 
Science-ren V. edizioan. 

Campus Zulaibar errealitate bat da da-
borduko. Ikastegiak bere instalazio guztiak 
barritu dauz Heziketa hobetzeko eta ekin- 
tzaile eta enpresei zerbitzu bat emoteko.

EBIn, komunikazioa eraberritzen da ur-
tez urte web-orrien bitartez. Artxandape 
Ikastolak eta Ondarroako Arrantza Es-
kolak web-orria estreinatu dabe. 

Campus Zulaibar, Arratiako polo 
ekonomiko barria, martxan

Webgune barriak EBI sareko 
ikastola eta ikastetxeetan

EBIko informazio boletina

 “Aurrera egin behar dogu 
ikasleen interesean, sormenean 
eta kudeaketa emozionalean 
oihartzuna daben proiektuetan”

Begoñazpi Ikastolaren hezkuntza 
podcasta, Barrikuntzaren Arbela, 
finalista da Podcast Alkarteak anto-
latutako podcast estatuko lehiake-
tan. Hezkuntza hobetzen laguntzen 
dauan ondo egindako lana. 
HEMEN entzun daiteke.  

Begoñazpi Ikastolako 
hezkuntza podcasta, 
podcast estatu finalean

NEREA BEGOÑA, EBI SAREKO ZUZENDARIA

EBI hezkuntza sareko 
11.000 ikasle baino ge-
hiagok eta 1.000 pro-
fesional inguruk eskola 
ikasturte barria hasiko 
dabe egunotan; nagusiki, 
normaltasunerako itzulera 
da ikasturte honen prota-
gonista, pandemiagaitik 

kaltetutako ia hiru ikastur-
teren ostean. Aldi berean, 
eskola ikasturte barriak 
ikastegien berariazko di-
namikak berreskuratuko 
dauz, azken hilabeteotan 
EBI sarean egin dan legez.

Kokapen barria eta zuzendari barria 
Ondarroako Arrantza Eskolan 
Ondarroako “Antiguako Ama” Arran- 
tza Eskolak zuzendari barriagaz hasi 
dau ikasturtea. Bittor San Millan In-
txaustik Mikel Santiso ordezkatu dau 
karguan,  uztailara arte eskolaren 
zuzendaria izan da Santiso. Elizbarru-
tiko eskolaren zuzendaritzan 12 urte 

egon ondoren aurretiko 
erretiroa hartu dau Santi-
sok. Ondarroako eskolak 
instalazioak estreina-
tuko dauz aurton. 

EBIk hasi dau ‘normaltasunaren 
ikasturtea’ covid garaiaren ostean

JARRAITU IRAKURTZEN

JARRAITU IRAKURTZEN JARRAITU IRAKURTZEN

Bittor San MillánJARRAITU IRAKURTZEN

JARRAITU IRAKURTZEN

Normaltasuna-
ren ikasturtea, 
covid garaia-

ren ostean, 
abian dago. 
Egoera la-
rria atzean 
uzteaz gain, 
EBI ikastegiek 
erronkez be-

teriko ikastur-
teari egin behar 

deutsie aurre, baina jarraipe-
na emon behar deutsie ga-
ratzen ari ziran proiektuei be. 
Hezkuntza legeak be erabaki-
garriak izango dira hurrengo 

hilabeteetan. Nerea Begoña 
EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak 
sarearen zuzendaria da. 

- Covidaren ostean, normal-
tasuna heldu da. Nola egingo 
deutsie aurre EBI ikastegietako 
irakasle eta ikasleek? 

Ikasturte hasiera honi ekin 
deutsagu aurreko urteetan 
baino lasaitasun gehiagogaz. 
Uda ia-ia izan da pandemia 
aurreko udak bezala...

JARRAITU IRAKURTZEN

https://www.begonazpi.org/barrikuntzaren-arbela/podcast
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/somorrostroren-steam-proiektuak-saritu-dabez-galizian/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ikasturte-honetan-aurrera-egin-behar-dogu-ikasleen-interesean-sormenean-eta-kudeaketa-emozionalean-oihartzuna-daben-proiektuetan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-ikastetxe-eta-ikastolek-normaltasunaren-ikasturtea-hasi-dabe-covid-garaiaren-ostean/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/kokapen-barria-eta-zuzendari-barria-ondarroako-antiguako-ama-arrantza-eskolan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/webgune-barriak-ebi-sareko-ikastola-eta-ikastetxeetan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ilusioz-beteriko-ikasturtea-hasi-da-zulaibar-lanbide-ikastegian/

