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II EBI STEAM AZOKA

Zientzia baino askoz gehiago
EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak sa-
reko ikastetxeetako 1.000 ikas-
le inguruk EBI STEAM Azokaren 
bigarren edizioan parte hartu 
dau azaroaren 30ean. Azoka 
zientifiko-artistiko honetan, 
adin guztietako ikasleek, Haur 
Hezkuntzatik Batxilergora eta 
Lanbide Heziketakoak, STEAM 
(zientziak, teknologia, ingenia-
ritza, artea eta matematika, 
ingelesezko siglen arabera) 
diziplinei lotutako 50 proiektu 

inguru aurkeztu da-
bez, gaur egungo 
hezkuntzan ezin-
bestekotzat jo-
takoak.
E k i t a l d i a 
S o d u p e k o 
Avellaneda 
ikastetxean 
egin da 
oraingo ho-
netan. Jokin 
B i ldar ra t z 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
sailburuak eta Joseba 
Segura Bilboko gotzai-
nak inauguratu dabe 
azoka. 

METODOLOGIAK
Azokak helburu bikoitza 
dau. Alde batetik, 

hezkuntza sa-
reak boka-
zio zientifikoak 
sortu eta bultzatu 

nahi dauz ikasleen –mutil nahiz 
nesken- ar-
tean, eta, bes-
tetik, azken ur-
teetan ikastetxe 
eta ikastoletan 
ezarritako me-
todologia ba-
rritzaileen, na-
gusiki egitasmo 
eta erronketan 

oinarritutako irakaskuntzaren, 
emaitzak erakutsi. 

BIDEOA: 50 bat proiektu 
barritzaile STEAM diziplina 
guztietan 

EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak sareak bokazio zientifikoak pizteko, batez be nesken 
artean, antolatutako azokaren arrakasta itzela. Avellaneda Ikastetxean egin da

2. ORR.

•Campus Zulaibar.
•Gazte Role Model eta 
Enkarterri Hoberantz.
•Lanbide Heziketa VIII 
Biltzarra.
•Euskaraldia.
•A25 EBIn. 

16 ikastetxetako 
1.000 ikasle in-
guruk 50 proie-
ktu zientifiko, 

teknologiko eta 
artistiko aurkez-

tu dabez

Joseba Segura Bilboko gotzainak: 
“Egiten dabenarekiko ilusioa 
daben pertsonak behar dira”  

Estatuko Gotzainen Batzarreko 
40 arduradun joan dira EBI 
STEAM Azokara GEHIAGO

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/estatuko-elizbarrutiko-ikastetxeetako-ordezkariak-bilbon-bilduko-dira-azaroaren-29an-eta-30ean/
https://youtu.be/NAVCbNucLg4
https://youtu.be/3Q-Om33Jl-E
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Euskaraldia EBI sare osora zabaldu 
da. Ikastetxe eta ikastolak euskararen 
alde mugitu dira. Gure hizkuntza 
sustatzeko egunak izan dira.

EBIren hezkuntza komunitatea 
Euskaraldian bete-betean egon da

Gure ikastetxe eta ikastolek hainbat 
ekintza burutu dabez, egunero egiten 
dogun sentsibilizazio lan pedagokikoa 
osatzeko. 

Azaroak 25: Konpromiso argia 
dogu emakumeen eskubideekaz

Meatzaldea sariek ikastegiaren ibilbidea 
aitortu dabe, erreferentzia baita Bizkaian 
formakuntzagaitik eta ingurunean 
dauan inplikaziogaitik.

Somorrostro Lanbide Ikastegia, 
Deia egunkariaren Hemendik Saria

Gizarte eta bizitzarako ereduak

Arratiako haranak dinamiza-
zio sozioekonomikorako gune 
barri bat, talentua erakartzeko 
gune bat eta enpresa haztegi 
bat dau jada. Unai Remente-
ria Bizkaiko ahaldun nagusiak 
eta Joseba Segura Bilboko 
gotzainak Campus Zulaibar 
inauguratu dabe azaroan, 
Zeanuriko Zulaibar Lanbi-
de Ikastegiko instalazioetan. 
Proiektuak eskualdeko lan 

eta enpresa sustapena bult-
zatzen dau, LHko hezkuntza 
eskaintza handitzen dau, na-
zioartekotzea eta 
ekintzailetza 
s endo t z en 
dauz, eta 
p r e s -
takuntza 
eta ba-
rrikuntza 
p r e s -

takuntza aukera berriak es-
keintzen deutse Arratiako 
enpresei. 

EBI ikastegiek Lanbide Heziketako 
VIII. Kongresuan parte hartu dabe 
etorkizunean aurrera egiteko
EBI sareak Lanbide Heziketako VIII. 
Kongresuan parte hartu dau. Do-
nostian egin da, urriaren 25ean 
eta 26an, eta ikastegiek epe erdi-
ra izango dabezan erronkei, behar 

izango dabezan tresna digitalei edo 
hezkuntza munduan enpresek izan-
go daben rolei heldu deutsegu, bes-
teak beste.
                              JARRAITU IRAKURTZEN 

Campus Zulaibar inauguratu da, 
Arratiako barrikuntza eta 
talentua erakartzeko gune barria

Otxarkoaga Lanbide Ikastegia

Sari batzuk erreferentzia 
bihurtu dira bizitzarako 
eta gizarterako ereduak 
erakusteagaitik. Begoñazpi 
Ikastolako Gazte Role Mo-
del eta San Viator Ikaste-
txeko Enkarterri Hoberantz 
sarien kasua da, azaroan 
entregatu dabez, gala ba-
natan. 

•  Begoñazpi Ikastolak balo-
re profesional eta solidarioak 
saritzeko ematen dauan sa-
ria da. XIII. edizio honetan, 
aitorpena jaso dabe Daniel 
Innerarity filosofo eta ikertzaile 
bilbotarrak eta Amagoia Pas-
kual enpresari durangarrak, 
Addilan-eko CEO eta Inno-
basque barrikuntzaren euskal 
agentziako kideak.   

• Lácteos de Karrantza – 
grupo TGT empresa Enkar-
terri Hoberantz sariagaz ai-
tortua izan da. Aintzatespen 
honek Enkarterriren alde 
indarrak batu nahi dau 
eta enpresek eskualdearen 
garapenean egindako lan 
garrantzitsua aitortzen dau.  
San Viator Ikastegiaren eta 
EBI taldearen hezkuntza 
proiektuaren parte da.

BEGOÑAZPIKO GAZTE ROLE MODEL ETA SAN VIATORREKO ENKARTERRI HOBERANTZ

GEHIAGO

GEHIAGO

GEHIAGOGEHIAGOGEHIAGO

GEHIAGO

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-ikastegiek-lanbide-heziketako-vii-kongresuan-parte-hartu-dabe-etorkizunean-aurrera-egiteko/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-ikastegiak-euskaraldian-murgildu-dira-euskera-ikastoletatik-eta-ikastetxetatik-haratago-hedatzeko/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/campus-zulaibar-inauguratu-da-arratiako-talentua-eta-berrikuntza-erakartzeko-gune-berria-eta-enpresa-mintegia/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/daniel-innerarity-filosofoa-eta-amagoia-paskual-eiguren-enpresaria-addilan-dira-begonazpi-ikastolako-gazte-role-model-sariaren-xiii-edizioko-sarituak/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/lacteos-de-karrantza-grupo-tgt-san-viator-ikastetxearen-enkarterri-hoberantz-saria-jaso-dau/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/azaroak-25-emakumeenganako-indarkeriaren-aurkako-nazioarteko-eguna-ebi-sareak-bat-egin-dau-emakumeenganako-indarkeriaren-aurkako-nazioarteko-egunagaz/
https://www.deia.eus/videos/bizkaia/2022/11/23/centro-formacion-somorrostro-referente-educacional-6250593.html

