
 

ZER DA ELOS? 
 

Europa mailan hartzen diren erabakiek eragin handia izaten dute gure 

eguneroko bizitzan. Europako instituzioetan hartzen diren erabakiek, 

onerako zein txarrerako, arrantza, nekazaritza, industria, ogasuna, 

merkataritza, ingurugiro eta lan mundua zein giza eskubideak, oro har, 

baldintzatzen dituzte. Gustatu ala ez, Europako hiritarrak gara 

dagoeneko. Baina, gehienetan, gure bizitzan hainbesteko eragina duten 

erakunde horren gainean ez dakigu gauza handirik.  

 Hezkuntza ez da eragin horren kanpo geratzen eta, hain zuzen ere, 

hezkuntzari berari dagokio Europako Batasuneko hiritar konpetente eta 

kritikoak heztea. Gaurko ikasleek Europan ikasi eta lan egin beharko 

dutelako, “Konpetentzia europarrak” direlakoen identifikazioa eta 

garapena eskolaren ezinbesteko lana iruditzen zaigu Euskal Herriko 

Eloskideoi.  

“Konpetentzia europarrak” izenburu azpian eduki europarren 

ezagupena, iritzi kritikoa eta abildadeak (IKT eta bi hizkuntza atzerritar 

hitz egitea barne) garatzea dago. Hau da, Europa mailan ikasi, lan egin eta 

erlazionatzeko beharrezko diren konpetentziak eta jakintza ez ezik, 

horien erabilpenik egokiena egitea. 

  2000. urteko martxoan Lisboako Kontseilua deritzonak Europako 

Batasuna “jakintzan oinarritzen den munduko gizarterik dinamikoena eta  

lehiakorrena” bihurtzeko erronka estrategikoari ekin zion. Lisboan eta 

ondoren izan diren kontseilu bileretan ezarritako helburuak behin eta 

berriro errepikatu dira.  

 

 

 

Hauexek dira markatu diren konpetentzia europar orokorrak: 

 

a. Abildade zientifiko, praktiko eta teknikoak (oinarri mailan) 
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b. Ikasketa zein lan-munduko gizatalde heterogeneoetan  jarduteko 

abildadea. 

c. Komunikaziorako tresna ezberdinen erabilpen interaktiboa: 

hizkuntza, komunikazio eta IKT abildadea. 

d. Norberaren kulturaren ordezkari jantzia beste europarren aurrean 

izan ahal izatea. 

e. Europari eta Europako Batasunaz jakitea. 

f. Demokraziaren funtzionamenduaz jabetzea berau hiritartasun 

arduratsu baten oinarria izanik. 

 

Eta, labur bilduta, ELOSen helburu zehatzak  honako hauek: 

 Bigarren Hezkuntzako ikasleak (12-19 urte bitartekoak) Europako 

hiritar bezala prestatzea egungo Europako Batasunaren errealitatetik 

ikuspegi kritiko batez abiatuz. 

 Ikasle eta irakasleen konpetentzia europarrak (“European 

competencies” ) lantzea. 

 Europako ikas-ingurua (European Learning Environment) delako baten 

estandar nazionala eta europarra finkatzeko curriculum, ebaluazio eta 

ziurtatze prozedurak aztertzea. 

 Ikas-materiala, gidak eta praktika onak  partekatzea. 

 Europako beste herrialdetan ikasteko eta lan egiteko prestaketa 

ahalbideratzea. 

 

Helburu horiek honela labur zitezkeen Urola Ikastola Azkoitia-Azpeita 

BHI-ri egokituta: 

 Europan jarduteko beharrezko trebetasun edo konpetentzia zientifiko, 

tekniko, praktikoen definizioa : IKT, hizkuntzak, alderdi sozio-

kulturalak. 

 Europako hiritartasuna. Europan jarduteko ikasgai ezberdinetan 

irakasle eta ikasleek garatu beharko lituzketen eduki edo ezagupen 

eguneratuak. 
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 Ikasleen parte-hartze aktiboa eragiteko materiala gaurkotua eta 

erakargarria sortzea. Metodologian eta ebaluazio sisteman beharrezko 

ikusten diren bide berriak jorratzea. 

 Ebaluazio tresna, erreferentziak eta ziurtatze estandar europarrak 

aztertu eta egoki denean erabiltzea: Portfolio, Hizkuntzen 

Erreferentzi Marko Bateratua; Lizentzia Informatikoa Europarra; 

Europass... 

 Elkarlana antolatzeko Proiektu Europarren Mintegia/Lantaldea 

eratzea. 
 

EUROPAKO DIMENTSIOA ELOS IKASTETXEETAN 

2016-2017 ikasturterako ELOS ikastetxeen lan ildoa  

 

ORAIN ARTE EGINDAKOA 

- Europan, Europaz eta Europarako irakastea. Hau da azken urteotan 

ELOS ikastetxeetan lortu dugun testuingurua. Ikastetxeei dimentsio 

berria ekarri die Elos proiektuak: eurodimentsioa eta nazioartekoa, 

europar identitate berria lortzeko asmoz. Beraz, irakasten ditugun eduki 

batzuen ikuspuntuaren aldaketa ekarri digu. Bizitzarako oinarrizko 

konpetentzien arabera, egunerokoan, mundu errealean, gertatu ohi diren 

egoeren simulazioak planteatu ditugu eta ikasleek iritzi kritikoa eta 

Europan jarduteko autonomia garatu dute.  

- Europar hiritar kritiko moduan Bigarren Hezkuntzako ikasleek izango 

duten etorkizunerako prestatzeko asmoz, Europako herrialdeen ezagutza 

zabaldu nahi izan dugu. 

- Ingelesa izan dugu lan eta harremanetarako hizkuntza nagusia, beste 

hizkuntzak alboratu gabe, eta honek ekarri du ingelesari balio erantsia 

ematea. Ikasleek eta gurasoek oso ondo hartu dute egin dugun lana eta 

ikasleek motibazio handiagoa aurkitu dute ingelesa eta beste atzerriko 

hizkuntzak ikasteko. Horretarako, ikastetxe hiru eleanitzek ingelesez 

ematen dituzten ikasgaietan CLIL metodoa erabili dute. Besteek, ordea, 

beste ikasgai bat ingelesez eman dute (Citizenship eta Ethics) edo ingeles 

tailerrean eraman dute proiektua aurrera (Mintzapraktika DBH2 edo 

http://www.europeesplatform.nl/eloseducation/
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Ahozko Komunikazioa 1. eta 2. Batxilergoan), eta ikastetxeko mintegi 

desberdinekin elkarlanean dihardute modulu desberdinak ingelesez 

lantzeko (lehen Mundu Garaikideko Zientzietan eta orain Kultura 

Zientifikoan edota Alternatiba, IKT eta Ekonomian, adibidez).  

 

Zoritxarrez gai horietako batzuk ez daude aurreikusita LOMCE edo 

Heziberri plangintza barruan eta egokitze batzuk egin beharko dira. 

 

- IKTen erabilera bultzatu eta eduki digitalen ekoizpena sustatu dugu eta 

ikastetxe bakoitzaren webgunean horren isla dago. Gainera, Elos Basque 

Country ikastetxeok blog bateratua abian jarri dugu. 

- Proiektuaren hedapena. Prentsa, ikastetxeko web orrialdea, aldizkariak, 

Twitter, Facebook, eTwinning, telebista eta erakusketen bidez, gure lana 

ikastetxeetako eragileei eta komunitate zabalari heltzea lortu dugu; eta 

baita haien aintzatespen eta balorazio ona jaso ere .  

- Aldi berean, ELOS proiektua gure metodologia aldatzeko aukera 

zoragarria izan da, Europa eta EAEko beste ikastetxe batzuekin lan egin 

ahal izan dugulako, praktika onak partekatu ditugulako eta Lakuako 

europar proiektuen arduradunarekin koordinatu egin garelako. 

Proiektuarekin ildo horretatik jarraitzea gustatuko litzaiguke. 

- Euskadiko ELOS sareak ikastetxe desberdinetako irakasle eta ikasleen 

arteko harremanak sakondu ditu egindako topaketeei esker. Topaketa 

hauetan hitzaldiak, esperientziak eta lana komunean jarri egin dira 

elkarrekin ikasteko. 
 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 ikasturtean egindakoa 
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ELOS BASQUE COUNTRY ikasteetxetako taldearen partaide bezala IES 

UROLA AZKOITIA-AZPEITIA BHIko ikasleek landu eta parte hartu 

dituzten jarduerak 2015-2016 ikasturtean:    

 

 Elos World Café 2015eko urriaren 22 Lakuan. 

https://www.youtube.com/watch?v=mqVwICJxDh8 

Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIko  2.Batxilergoko 4 ikaslek parte 

hartu zuten Lakuako Eusko Jaurlaritzaren eraikinean egin zen 

hirugarren Elos  World Cafén. Aniturri BHI (Agurain), Antigua-Luberri 

(Donostia),Botikazar BHI (Bilbo) eta Ekialdea BHI (Gasteiz) 

ikastetxeetako beste 16 ikaslerekin lau mahaitan banatu ziren eta, 

irakasle bat moderatzaile zutela, 15 minutuz Europako zenbait gaiez 

iritzia trukatu zuten. Mahai 

bakoitzean gai bat landu 

ondoren hurrengo mahaira 

pasatu ziren beste bat 

eztabaidatzeko. Lehenengo 

mahaia Europari buruzko gai 

orokorrak izan ziren 

mintzagai, bigarrengoan 

Europa Zure Bizitzan, 

hirugarrengoan “Europako balizko ametsa” eta laugarrengoan “Europa 

zure etorkizunean”   

Eztabaidak ingelesez izan 

ziren eta emaitzak aurkezpen 

batean geratuko dira jasota. 

Besteak beste, era honetako 

galderen inguruan eman zuten 

iritzia:  Zer da Europar 

Batasuna zuretzat?,  Europar 

Batasunean hartutako 

https://www.youtube.com/watch?v=mqVwICJxDh8
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erabakiek ba al dute eraginik zugan? Guztiok europarrak gara? Guztiok 

berdinak gara? Zer pentsatzen duzu errefuxiatuei buruz eta beraien 

beharrei Europak emandako erantzunari buruz? “Europa amets” 

antzekorik badago? Beste herrialde batean bizitzea inoiz pentsatu al 

duzu? Uste al duzu Europan edo Europako herrialdeekin lan egingo 

duzula? Europako beste hiritar batekin familia osatuko zenuke?  Nola 

ikusten dituzu Europa, Euskal Herria eta zu zeu horien barruan 25 urte 

barru?  

Gogotsu eztabaidatu ondoren eta Berrikuntza Pedagogikoaren 

zerbitzuko zuzendaritzaren ongietorria eta animoak jaso eta gero, 

mokadutxo baten inguruan elkartu ziren. Gero Eusko Jaurlaritzaren 

bulegoetatik buelta bat eman, argazkiak atera eta ikastolara itzuli ziren. 

Lakuan urriaren 22an egin zen Elos World Café saioaren emaitzen 

bideoa Elos Basque Country blogan ikus daiteke 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/   edota esteka  honetan: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqVwICJxDh8.  

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mqVwICJxDh8


6 

 2015eko abenduaren 17an Azkoitiko 2. Batxilergoko ikasleekin 

“Science and Humanities, ELOS forum” Bergarako Laboratorium Museoan 

hamaika ikaslek bideo bat aurkeztu zuten “Science and Humanities in 

Europe” (https://www.youtube.com/watch?v=mqVwICJxDh8.) gaiaren 

inguruan.  
 

 

 2016ko martxoaren 

10ean, DBH 4. mailako ikasleak 

EHUko Zuzenbide Fakultatean Elos 

Basque Country sareko beste 

ikasleekin elkartu ziren "THE 

EUROPEAN DREAM" barnean 

errefuxiatu eta emigrazioaren 

inguruan hitz egiteko. 

Moderatzaile lanetan ingeleseko 

elkarrizketa laguntzaileak egon 

ziren,   geure Sara Lawler 

amerikarra ere bertan zegoela.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqVwICJxDh8
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 Maiatzaren 9an ospatzen den Europaren egunerako egun pil-

pilean europarrok dauzkagun arazoak islatzeko IES Urola Azkoitia-

Azpeitiko ikasleek hiru argazki bidali zituzten  

https://elosbasquecountry.wordpress.com/   blogean jasotzeko.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/


8 

 HEDAPENA:  

 https://elosbasquecountry.wordpress.com/  

 Ikasleen lanak www.urola.org  web-orriko Elos blogean daude: 

http://elosurola.wordpress.com 

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/
http://www.urola.org/
http://elosurola.wordpress.com/
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1. Proiektu Europarretan parte hartzea (Lanbide Heziketan 

Erasmus eta urtean zehar sortzen direnak) eta Erasmus KA219 

“Learning in a European Environment”aren kontzeptua proiektuen bidez 
zabalduz.  

 

 Eurocité Basque (l’Eurocite Basque) 
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 Hazparneko Elhuyar Ikastetxearekin elkartruke laburra 

 

 Pariseko bidaia. 
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 Erasmus + KA219 “How it 

is to live, study and work 

in a foreign EU country” 
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 Erasmus Praktikak Atzerrian: Cork (Irlanda), Edinburgo (Eskozia) 

 

 Elkartrukea Paduan (Italia) 
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2. GARAPENA 

 

2.1. HEMENDIK AURRERA 
 

2016-2017 ikasturtean Heziberrirekin ikastetxeetan aldaketak egongo 

direla aurreikusi dugu ikasgai batzuk desagertu eta beste batzuk 

aldatuko direlako.  

 

Hortaz, hurrengo ikasturtearen planifikazioari garrantzia eman nahi izan 

diogu  

aldez aurretik. Hurrengo ikasturtea oraindik trantsizio urtea izango 

delakoan gaude, baina taldeak elkarlanean jarraitzeko beharra ikusi du. 

 Materiala egokitu eta birmoldatzeko. 

 elosbasquebloga elikatu eta eguneratzeko.  

 Sarean lan egiten segitzeko ikasleei aukera berriak emateko. 

 Nazioarteko sareetan lanean jarraitzeko 

 Gure berariazko ELOS ebaluazio sistema egokitzeko 

 Gure ikastetxeetan mintegien arteko elkarlana sustatzeko 

konpetentzien hurbiltzea burutuz eta edozein ikastetxerentzat 

baliogarria izango den lana partekatuz. 

 Erasmus+ programak (KA 1 eta K2), eTwinning eta Europa mailan 

beste ekimenek (adibidez, elkartrukeak) eskaintzen dituzten aukerei 

heltzeko. 

 Europa mailan lanean diharduten hainbat eragilerekin (hezkuntza eta 

unibertsitate, politika eta ekonomia, komunikabide eta gizartekoekin) 

Europari lotutako gaiak eta hiritartasun kritikoa sustatzeko 

helburuarekin ikastetxeetan Jardunaldi Europarrak antolatzeko.  

 Europar dimentsioa garatzen dugun ikastetxeen praktika onak eta 

esperientziak partekatzeko, saretzeko eta elkarrengandik ikasteko. 
 

 

 

 

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/
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2.2. HELBURUAK 

Helburu nagusia, beraz, Europak eta nazioarteko dimentsioak sortzen 

dituzten aukera eta erronkei aurre egiteko ikasleak era eraginkorrean 

prestatzea da. 

Testuinguru europar batean ibiltzeko “European Competences” taulan 

Elosek identifikatzen dituen ezagutzak, trebetasunak eta iritzi kritikoa 

garatzea eta praktikan jartzea. “Gaitasun Europarrak” garatzea, alegia. 

2.3. PILOTATZEA 

Jasotako proposamenak eta eskaintzak: 

 TRIGGER proiektua pilotatzea. 

 UPV/EHUk sortu duen materiala pilotatzea. 

 European Studies programa desagertu izan arren, proiektuekin lanean 

jarraitzea eta sortutako taldeen harremanak mantentzea. 

 eTwinning sarearen hedapena. 

 ELOS sareak lortutako ziurtapena mantentzea. 
 

3. KRONOGRAMA 

 

2016-2017 ikasturtean landu beharreko gaiak aukeratu dira ondoko gaien 

artean: 
 

 Europako instituzioak 

 Europar Batasunaren kanpoko harremanak 

 Hiritartasun Europarra: eskubideak eta betebeharrak. 

 Hiritartasun Europarra eta aniztasuna: geografia, hizkuntzak, 

ohiturak... 

 Europar Batasunaren hasiera, oraina eta geroa 

 Europar Batasuna: hurbiltze kritikoa 

 Zientziak eta emakumeak 

 Emakumeak: rolak, ikasketak,... Europan eta gurean joera bera dago? 

Bukatu dira feminismoa beharrezkoa ziren egunak? 2005ean 

Berdintasun Legea onartu zen, baina betetzen da? Nola betetzen da 

nazioartean? 



Ikastetxe bakoitzean gai horiek ikasgai desberdinetan landuko dira ondoko taularen arabera: 

IKASTETXEA MAILA IRAKASGAIA GAIA 

ANITURRI BHI 3. DBH 

4. DBH 

1. Batx 

2. Batx 

Ingelesa 

Etika 

Kultura Zientifikoa 

IKT 

Ekonomia 

● Europako instituzioak 

● Europar Batasunaren barruko antzekotasunak eta 

desberdintasunak 

● Europar Batasuna: hurbiltze kritikoa 

● Zientziak eta emakumeak 

ANTIGUA LUBERRI 

BHI 

3. DBH 

4. DBH 

1. Batx 

2. Batx 

Kultura Zientifikoa 

Ingelesa 

HistoriaGaraik. 

Frantsesa 

Etika 

● Europako instituzioak 

● Zientzia eta emakumeak 

● Hiritartasun europarra eta aniztasuna: geografia, 

hizkuntzak... 

BOTIKAZAR BHI 1. Batx Ekonomia 

Ingelesa 

Psikologia 

Business Studies 

Administration 

● Europako instituzioak 

● Europar Batasunaren kanpoko harremanak 

● Europar Batasunaren barruko antzekotasunak eta 

desberdintasunak 

EKIALDEA BHI DBH 

1. Batx 

Ingelesa 

Bio-Geo 

Matem. 

Fisika-Kimika 

● Europako hizkuntza gutxituak 

● Europako instituzioak 

● Europar Batasunaren ezaugarriak 

● Europar Batasuna: hurbiltze kritikoa 

● Zientziak eta emakumeak 

UROLA IKASTOLA 

AZKOITIA-

AZPEITIA BHI 

DBH 

1.Batx 

Ingelesa 

Mintzapraktika Tailerra 

Alternatiba 

● Hiritartasun Europarra. 

● Europako Batasuna eta aniztasuna: geografia, hizkuntzak, 

ohiturak … 
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Proiektua garatzeko ondoko faseak aurreikusi ditugu: 

2016-2017 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

PLANIFIKAZIOA X (1)          

WORLD CAFÉ 

(SENTSIBILIZAZIOA) 
X 

(2) 

         

1.GAIAREN 

AURKEZPENAK 

(EKINTZA)  

   X (3)       

2.GAIAREN 

AURKEZPENAK 

(EKINTZA)  

      X (3)    

HITZALDIA 

(HEDAPENA) 

      X (4)    

EBALUAZIOA          X (5) 

JARDUNALDI 

EUROPARRAK 

  X (6)     X (6)   

 

 



Aurreko kronograman ikusten den bezala, 2016/2017 ikasturtean ELOS 

proiektua garatzeko ondoko denboralizazioa  dugu: 

 

 

(1)PLANIFIKAZIOA. Fase honetan ikasgaiak, komunean lantzeko gaiak 

finkatuko dira eta aldi berean, ekintzak zehaztuko dira. Azaldu den 

moduan, gaiak Europako dimentsioarekin lotuta egongo dira. 

Fase honetan ere adierazle batzuk finkatuko dira, ebaluazio fasean 

emaitzak baloratzeko. 

(2)SENTSIBILIZAZIOA. Fase honetan World Café-a antolatuko da, 

batez ere, ikastetxe desberdinen arteko harremanak sakontzeko, bai 

irakasleen artean, bai ikasleen artean.  World Café irailaren 22-23an 

egingo da (ostegun/ostirala) Hizkuntzen Eguna irailaren 26an delako. Gaia 

da “Language: communication tool and diversity in the EU / Hizkuntza: 

komunikazio tresna eta aniztasuna EBn.” 

 (3)EKINTZA. Fase honetan bi gai aukeratuko dira kurtsoan zehar parte 

hartuko duten ikastetxeetan komunean lan egiteko. Gai bakoitza bi 

hilabetetan landu egingo da, eta epe hau bukatu ondoren ikastetxe 

desberdinak bilduko dira bere ondorioak besteei aurkezteko. 

Beraz, lehenengo topaketa abenduan egingo da eta bigarrena martxoan. 

 Euskadi-Akitania-Nafarroa Euroeskualdea (euskaraz eta 

frantsesez) 

 Europar Batasunaren hasiera, oraina eta geroa / The beginnings, 

present and future of the EU. (euskaraz eta ingelesez) 

 Giza eskubidek eta eskubide sozialak EBn /Human and social rights 

in the EU. (euskaraz eta ingelesez) 

 Nork zuzentzen du EB? / Who leads the EU? 

 Emakumeak eta Zientziak. Emakumeen rolak eta ikasketak. 

Feminismoa nazioartean. 

(4)DISEMINAZIOA. Fase honetan proiektuaren emaitzak zabalduko 

dira eta horretarako, eragile desberdinekin hitzaldi bat antolatuko da 

komunikazio prozesu bat lortzeko. Jardunaldi honetan erakunde publikoek 

ere parte hartuko dute. 
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Euskal Herriko Unibertsitatearekin harremanetan segitzen dugu, haiekin 

beste jardunaldi bat antolatzeko. 

(5)EBALUAZIOA. Fase honetan emaitzak baloratuko dira, batez ere, 

hurrengo ikasturteari begira hobekuntzak sartzeko. 

(6)JARDUNALDI EUROPARRAK. Ikasturtean zehar Elos Basque 

Country taldearen ikastetxeetan hitzaldiak eta ekintza ludiko-

akademikoak (adibidez, argazki, literatura edo musika lehiaketak) 

antolatuko dira DBH eta DBHOn. Erasmus+ programaren barne edo 

bestelako proiektuetan ikasle eta irakasle atzerritarrak elkartrukean 

baleude, haien partaidetza eskatuko da. Hizkuntz laguntzaileen ekarpenak 

oso baliogarriak suertatuko dira. Bestela ere, hainbat esparruetako 

eragileak gonbidatuko dira jardunaldietan parte hartzeko. Komenigarria 

litzateke eragile horiek Elos Basque Country taldeko ikastetxe guztietan 

(edo gehienetan)  jardutea gero ikasleei ebaluazioa egin eta 

errekonozimendua emateko. Proposamen honen antolaketa konplikatua 

izan daiteke baina ez ezinezkoa. Eragileak unibertsitate, sozio-politika, 

kultura, komunikabide edo kirol mundutik etor daitezke.  Hizkuntzekin 

irekiak izan behar dugu. Gure helburua ez da ingelesa praktikan jartzea 

gai europarrak eta  

hiritartasuna jorratzea baizik. Akitania-Euskal Herria Euroeskualdeak eta 

Donostia 2016ko azken hilabeteek aukerak ematen dizkigute horretarako. 

Beraz, lan hizkuntzak euskara, gaztelania, frantsesa edo ingelesa -edo 

besteren bat ere- izan daitezke.  

 

Fase hauek, eta batez ere, ekintza eta hedapen faseak garatzeko 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/ bloga erabiliko dugu. 
 

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/
https://elosbasquecountry.wordpress.com/
https://elosbasquecountry.wordpress.com/

