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EBI sareko ikastetxe, irakasle, ikasle eta 
familiak, gizartearen aurrean bozgorai-
lu pedagogiko bihurtuko dira hainbat 
hedabidetan. 

Emakume eta neska zientzialarien 
eguna: baikortasunerako deia

EBI ikastetxeetako barrikuntza, 
alkartasuna... hedabideetan

EBI, HEDABIDEETAN

Ingeniaritza Mekatronikoa, 
CF. Somorrostroko geletan

Muskizko ikastegiak Ingeniaritza Me-
katronikoko eskolak jarri dauz abian 
ikasturte honetan. Mondragon Unibert-
sitateagaz batera emoten dauz.

EBI, 15 arrazoi on
baino askoz gehiago

Hezkuntzarik barritzaileena, banan-ba-
nako ikaskuntza-prozesuak, eleaniz-
tasuna, azken teknologiak ikaskunt-
zarako tresna lez, alkartasuna eta 
konpromisoa, konprometituta eta eten 
bako prestaketan murgilduta dagozan 
irakasleak, osoko arreta ikasle guztiei… 
eta ikuspuntu humanistiko-kristautik. 
Elizbarrutiko ikastetxeek ez dabe sekula 
alde batera izten hezkuntzarik aurrera-
tuena, euren etorkizunari aurre egiteko 

prest dagozan ikasleak eta, aldi 
berean, ikasle solidario 
eta konprometituak lort-
ze aldera. Gizartearen 
etorkizuna diran gure 
neska-mutikoen hezkunt-
za, gure bizitzen bihotzean dago 
gaur egun be. EBI ikastetxeetan 15 
arrazoi hautatu doguz, zeharkako 
15 hezkuntza-ardatz.

Sareak ez dau sekula alde batera izten hezkuntzarik aurreratuena, 
euren etorkizunari aurre egiteko prest dagozan ikasleak eta, aldi 
berean, ikasle solidario eta konprometituak lortze aldera. 

EBI ikastegiak,
First Lego League 
lehiaketan 
protagonistak

Zazpi ikastegi ordezkari izanik, 
EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak sa-
reak agertze nabaria izango 
dau robotika, zientzia eta tek-
nologiaren lehiaketa dan First 
Lego League Euskadin. Euskal 
barrikuntzaren agentzia dan 
Innobasquek antolatzen dau 

lehiaketa eta 2.000 
ikaslek baino gehiagok 

parte hartuko dabe 
edizio honetan. Le-

hiaketa, era berean, 
Donostian, Arrasaten eta Bil-

bon ospatuko da martiaren 
4an. 
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Santa Ageda eta Aratusteak, ospakizuna 
eta hezkuntza proiektuaren parte be

Aratusteak ikas-
tetxeak kolorez 
eta pozez betet-
zen dabez baina 
ezin dogu ahaztu 

jaiak dauan hezkuntza 
izaera. EBI Elizbarrutiko 
Ikastetxeen sareko ikaste-
txeek ondo dakite. Hain-
bat arrazoi ezkutatzen 
dira ospakizun honen at-
zean. Lehendabizikoa, 

proiektuetan oinarritutako irakas-
kuntzan oinarritzen dan hezkuntza 
ereduagaz harreman estua da. 
Santa Ageda kasuan, ohitura za-
harra dan jaiak Elizbarrutiko 
Ikastetxeetan emo-
ten dan hezkunt-
zaren ardatzetako 
bi batzen dauz: 
euskal kultura eta 
solidaritatea. 

Garizuma, hausnartzeko aldia
Jesusen lagunak izaten ikasteko be  
denpora behar dogu: horretarako  
antolatu zan Garizuma deitzen dan 
aldia.

GEHIAGO IRAKURRI

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-elizbarrutiko-ikastetxeak-first-lego-league-robotika-zientzia-eta-teknologia-lehiaketan-2/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/15-arrazoi-gure-seme-alabak-ebi-elizbarrutiko-ikastetxeetan-matrikulatzeko/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/inauteriak-mozorro-arteko-hezkuntza-aitzakia/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ingeniaritza-mekatronikoa-somorrostro-prestakuntza-ikastegiko-ikaslegetan/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bizkaia-irratiko-hezkuntza-saioa-abian-da-ebi-ikastegien-lankidetzagaz/
https://youtu.be/OEomE5ekeEo
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/garizuma-bizitza-bideratzeko-aldia/

