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Bermeoko Sagrado Corazón 
Ikastetxeak 120 urte bete dauz

Ikastetxea, Bizkaiko zaharrenetarikoa, 
Bermeoko eta lurralde osoko historia-
ren parte da. 2007-08 ikasturtean EBI 
sarean sartu zan.

Ortuellako San Felix Ikastolak UNICEF-en 
aitorpena jaso dau haurren eskubideen 
eta  hiritartasun globalaren heziketan 
ikastegi erreferentea izateagaitik

Holan dalan, ikastetxeak STEAM dizipli-
nen irakaskuntza hobetu dau, ikasleen 
sormena eta gaitasuna arazoen ebaz- 
penean bultzatuz. 

San Felix, haurren eskubideak 
defendatzeagaitik saritua

San Juan Ikastetxeak robotika 
sartu dau Lehen Hezkuntzan

Bularreko Minbiziaren Aur-
kako Eguna danez gero, 
EBIko ikastetxe batzuek jar-
duerak jarri dabez abian 

ikasleekaz, kontzientziat-
zeko gaixotasunari buruz 
edo diagnostiko goiztiarra-
ren garrantziaz jabetzeko.

Bularreko Minbiziaren Aurkako Eguna

EBI ikastegiak Bizkaia Irratiko hezkuntza EBI ikastegiak Bizkaia Irratiko hezkuntza 
tartearen protagonistak diratartearen protagonistak dira

EBI sareko ikastetxe, irakasle, 
ikasle eta familiak, gizartearen 

aurrean bozgorailu pedagogi-
ko bihurtu dira, aholku, argudio, 
azalpen edo hezkuntza erantzunen 
bitartez gaur egungo hezkuntzaren 
planteamenduei erantzuteko.

Bizkaia Irratiak zapaturo, Jirabi-
ra saioaren baitan, 20 minutuko 
iraupena dauan tarte bat emi-
titzen dau. EBI sareko adituen 
eskutik, hezkuntza gaiak aztert-
zen dira. Eredu pedagogikoei, 
irakaskuntzaren egunerokoari 

edo familien kezkei buruz ber-
ba egiten da, besteak beste. 
Baina neska-mutilen ahot-
sa be entzungo da, euren 
jarduerak, hainbat for-
matutan, bertsoetatik 
txisteetara.  Gaine-
ra, entzuleek izan 
daikiezan 
zalantza 
h e z i t -
z a i l e e i  
e r a n t -
z u n g o 
jake.

Domund 2022: 
konpromiso eta 
alkartasuneko 
testigantzak

DOMUND jardunal-
diaren in-
gu ruan , 
EBI sa-
r e k o 
ikas leak 
m i s i o e n 
errealita-
teari hur-
bildu dira, behartsue-
nen konpromiso eta 

alkartasunari. Besteak 
beste, hainbat misio-
lariren testigantzak 
entzun dabez. Egungo 
gure ikasleek, etor-
kizuneko gizarteak, 
alkartasuna, bardinta-

suna edo lana 
bezalako ba-

l o r e a k 
h e l a -

r a z -
t e n 

deut-
s iezan e r e -
duak behar dabez.

Gehiago irakurri

Gehiago irakurri Gehiago irakurriGehiago irakurri

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bizkaia-irratiko-hezkuntza-saioa-abian-da-ebi-ikastegien-lankidetzagaz/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bermeoko-sagrado-corazon-ikastetxeak-120-urte-bete-dauz/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/san-juan-ikastetxeak-robotika-sartu-dau-lehen-hezkuntzan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/unicef-ek-san-felix-ikastola-aitortu-dau-haurren-eskubideak-defendatzeagaitik/

