
EBIko informazio-boletina

  BARRIAK
2022ko abendua

Europako Batzordeak EBI San Viator 
ikastegia hautatu eban Lanbide Hezike-
tako mugikortasun proiektu pilotu bat 
gauzatzeko.

EBI sareko ikastetxe eta ikastolak, gizar-
tearen aurrean bozgorailu pedagogiko 
bihurtu dira, gaur egungo hezkuntzaren 
planteamenduei erantzuteko.

Malawiko ikasleak, San Viator 
Ikastegiaren proiektu batean

EBI ikastegiak, astez aste irratian 
hezkuntzari ahotsa ipiniz

EBI, HEDABIDEETAN

Kalitateari beste sari bat 
Somorrostro ikastegiarentzat

Somorrostro Prestakuntza Ikastegiak 
beste sari bat lortu dau Kudeaketa 
Aurreratuan, orain ‘Estrategia’ elemen-
tuan, Euskaliten eskutik. 

Alkartasun Gabonak 

Patronato Santa Eulalia Ikastetxea eta Hijas 
de la Cruz, proiektu bateratua Santurtzin 
Patronato Santa Eulalia Ikastetxea eta 
Hijas de la Cruz ikastegiek hezkuntza 
proiektu bateratua ospatu eben pasa 
dan abenduaren 22an Gabonetako 
festa eder bategaz. Bi ikastegietako nes-
ka-mutilek Olentzero eta Mari Domin-
gi hartu ebezan, hainbat tailer burutu 
ebezan, elkar hobeto ezagutu ziran eta 
alkarregaz ikasi eben. Laburpen bat iku-
si daikezue bideoan klikatuz.

EBI ikastegiak be 
esklerosi anizkoitza-
gatik bustitzen dira. 
Ikusgarritasuna izan 
behar daben eta 
gizarte honentzat 
funtsezkoak diran 
baloreetan ikastea 

ahalbidetzen deus-
kuen kausa solida-
rioak. Eta horregaitik 
parte hartu dabe EiTB 
Maratoian. Ikusi dai-
kezue labuperna  hu-
rrengo estekan: 

Alkartasuna beti 
dago presente EBI 
Elizbarrutiko Ikaste-
txeak sarean. Hain-
bat modutara eta, 
bereziki, Gabonak 
bezalako garai be-
rezietan. Hezkunt-
zak ezin dauzalako 
ahaztu balore hain 
g a r r a n t z i t s u a k .  
Holan dalan, azken 
asteotan EBI Elizba-
rrutiko Ikastetxeak 
sareko ikasleek 
abian jarri dabez 

ekimen batzuk, hala 
nola higiene produk-
tuen bilketa, bidezko 
merkataritzako pro-
duktuen salmenta, 
adinekoei lagun-
du deutsie hainbat 
egoitzatan... Ikas-
leak pertsona beza-
la hazten dira eta 
konpromisoa hart-
zen dabe, funtsezko 
balorea baita gizarte 
honetan.

EBIko ikastegietako ikasleek ekintza eta ekimen solidarioak garatu dabez: adinekoei 
lagundu deutsie, bidezko merkataritzako produktuak saldu dabez, elikagaiak bildu dabez... 

Ur zabal eta sakona urteetan 
sustarrak emona izan daigun guztiok 

Urte Barri Ona!
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EBI, EiTB Maratoiagaz bat

https://youtu.be/eOvp4u9XaDM
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/solidaritea-eta-konpromisoa-ebi-sarearen-ardatz/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-eitb-maratoiagaz-bat/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/somorrostro-ikastegiak-beste-sari-bat-lortu-dau-kudeaketa-aurreratuan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/malawiko-16-lagunek-san-viator-ikastetxearen-egitasmo-baten-parte-hartzen-dihardue/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bizkaia-irratiko-hezkuntza-saioa-abian-da-ebi-ikastegien-lankidetzagaz/

