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Ikasturte honetako hasierako helburuak  
 

  

 Helburu Orokorra: 

 

Europak eta nazioarteko dimentsioak sortzen dituzten aukera eta erronka berriei erantzun egokia emateko 

gaitasunak garatzea ikasleen etorkizuneko bizitza pertsonal eta profesionalean. ELOS sarean eta  Erasmus 

KA219 zein beste proiektuen bitartez ikasleak Europan ikasi, lan eta bizitzeko behar diren hainbat gaitasun 

eta ezagutza  jorratzea.  

 

 

 Helburu zehatzak: 

 

1. Elos Basque Country eta Berrikuntza Pedagogiko Zerbitzuaren arteko elkarlanarekin jarraitzea 

informazio trukatuz eta lanak elkarrekin eginez. 

2. Ikasleak Proiektu Europarretara hurbiltzea. 

3. Ikasle /hiritar euskaldun eleaniztunak heztea. 

4. Hizkuntza eta kultura ezberdinen artean begirunea lantzea. 

5. Europako ikastetxe eta hezkuntza eragileekin elkarlanean jardutea elkarrengandik ikasi eta hiritartasun 

europarra modu kritikoan garatzeko. 

6. Egindako lanaren berri ematea. 
 

Egindakoa  
 

1. Elos Basque Country eta Berrikuntza Pedagogiko Zerbitzuaren arteko 

elkarlanarekin jarraitzea informazio trukatuz eta lanak elkarrekin eginez. 
 

 ELOS BASQUE COUNTRY taldearen bilerak ondorengoen artean izan dira:    

 I.E.S. Ekialdea B.H.I. Gasteiz 

 I.E.S. Aniturri B.H.I. Agurain  

 I.E.S. Botikazar B.H.I. Bilbo  

 I.E.S.  Antigua Luberri B.H.I. Donostia 

 I.E.S. Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia B.H.I. 

 E.J. Hezkuntza Saileko Pedagogia Berriztatzeko Zerbitzuaren orde Gasteizko Berritzegunea. 

 

                     Bilerak: 

 2016ko irailaren 6an bilera Gasteizko Ekialdea BHIn. ELOS BASQUE COUNTRY taldearen 

lehenengo bileran zehaztu ziren aurretik egindako planifikazioa eta kronograma, sentsibilizazioa, 

ekintza, hedapena, ebaluazioa, jardunaldi europarrak  etab. 

 2016ko irailaren 29an Worldcafé Lakuan 

 2016ko azaroaren 10an bilera Gasteizko Berritzegunean. 

 2017ko urtarrilaren 12an bilera Gasteizko Berritzegunean. 

 2017eko otsailaren 16an bilera Gasteizko Berritzegunean. 

 2017eko martxoaren 16an CETA-TTIP EHUko Zuzenbide Fakultatean. 

 2017eko apirilaren 27an bilera Gasteizko Berritzegunean. 

 2017eko maiatzaren 11an bilera Gasteizko Berritzegunean. 

 2017eko ekainaren 23an bilera Gasteizko Berritzegunean. 

  

 



 

 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 2016ko irailaren 29an Lakuan. Urola Ikastola Azkoitia-

Azpeitia BHIko  2.Batxilergoko 4 ikaslek parte hartu zuten Lakuako Eusko Jaurlaritzaren 

eraikinean egin Elos  World Cafén. Aniturri BHI (Agurain), Antigua-Luberri (Donostia),Botikazar 

BHI (Bilbo) eta Ekialdea BHI 

(Gasteiz) ikastetxeetako beste 16 

ikaslerekin taldetan 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 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 Eusko Jaurlaritzaren pasilloetatik buelta bat eman, argazkiak 

atera eta ikastolara itzuli ziren. 

 



 

 

Elos World Café saioaren emaitzen bideoa Elos Basque Country blogan ikus daiteke 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/   edota esteka  honetan: https://sharalike.com/s/pL3N  

 

 Martxoaren 8ko Emakume Langilearen Egunaren kariaz, emakume zientzialari  

europarrek giza garapena eta ongizateari egin dioten ekarpena ezagutarazteko zenbait lan egin 

zuten DBH eta Batxilergoko ikasle batzuek. 

 

 
 https://issuu.com/elosurola/docs/aurkezpena.pptx  

 

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/
https://sharalike.com/s/pL3N
https://issuu.com/elosurola/docs/aurkezpena.pptx


 

 Martxoak 16: Azkoitiko Urola Ikastolako ikasleak Donostiako EHU/UPVko 

Zuzenbide Fakultatean Elos jardueretan. 

 
TTIP eta CETA merkataritza ituna eta  Europar Batasuneko 

hiritarronganako eragina aztertzen aritu ziren Elos Basque 

Country ikastetxeetako ikasleak.  Saio honetan Azkoitiko Urola 

Ikastolako bost ikaslek  lana nola egin zuten Ekonomia 

ikasgaian  azaldu zuten ingelesez Donostiako Zuzenbide 

fakultateko aretoan.      

 

    
 
 
 

 
 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/    

 

 

https://elosbasquecountry.wordpress.com/


 

2. Ikasleak Proiektu Europarretara hurbiltzea. 

3. Ikasle /hiritar euskaldun eleaniztunak heztea. 

4. Hizkuntza eta kultura ezberdinen artean begirunea lantzea. 

5. Europako ikastetxe eta hezkuntza eragileekin elkarlanean jardutea 

elkarrengandik ikasi eta hiritartasun europarra modu kritikoan garatzeko. 

6. Egindako lanaren berri ematea. 

 

 
 

 
 



 

 

 

2. Ikasleak Proiektu Europarretara hurbiltzea. 

3. Ikasle /hiritar euskaldun eleaniztunak heztea. 

4. Hizkuntza eta kultura ezberdinen artean begirunea lantzea. 

5. Europako ikastetxe eta hezkuntza eragileekin elkarlanean jardutea 

elkarrengandik ikasi eta hiritartasun europarra modu kritikoan garatzeko. 

6. Egindako lanaren berri ematea. 
 

Helburu hauek ondorengo Proiektu Europarretan parte hartuz landu dira bai atzerriko egonaldietan zein 

ikastetxean aldez aurretik eta ondoren egindako lanetan.  

 

Erasmus KA1 Praktikak Atzerrian: Cork (Irlanda)  

Goi mailako  Administrazio eta Finantzetako ikasle bat bere lan praktikak Irlandan egin ditu. Oso pozik etorri 

da eta dagoeneko lanean ari da. Berak esan duen bezala asko lagundu dio egonaldi honek ingelesaren maila 

hobetzeko eta beste giro batean lanean jarduten trebatzeko. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Eurocité Basque (l’Eurocite Basque) eta Hazparneko Elhuyar Ikastetxearekin 

elkartruke laburra 
 

“Aurtengoan ere, DBH4ko frantses ikasleak Eurocité proiektuan parte hartu dute eta Iruneko Ficoba kongresu-
jauregian izan dira euren bizipenak kontatzeko. Ehundako ikusleren aurrean frantsesez gure ikasleak euren 
esperientzia aurkeztu zuten. Ederki defendatu zuten euren jarduna! 
Jarraian bazkaritarako tartea hartu genuen eta arratsaldean jolas eta dantzak izan genituen. Bateko eta besteko 
ikasleok elkarrekin jolastu eta dantzatu genuen, frantsesa , euskara eta gaztelera komunikazio bide moduan 
genuela.   

Esperientzia bikaina ikasleentzat frantsesa ikasteko prozesuan aurrerapausoak egiteko!” 
 

“Urola Ikastolako DBH2ko frantseseko ikasleok egun ederra pasatu genuen joan apirilak 6, ostegunean. Hazparneko 
gure lagunak eskolara etorri ziren gu bixitatzera eta egunpasa ederra antolatu genuen. Goizean alkateak harrera 
egin eta elkarrekin jolasten ibili ginen udaletxeko plazan. Azpeitiko liburutegia ezagutzeko parada ere izan genuen 
eta ondoren eskolara etorri ginen, gure ohiko klasetara sartzeko eta gure egunerokoa ikusteko. Bazkaltzeko garaian 
eguraldi ederra genuenez, udal kiroldegian jan genituen ogitarteko bikainak eta gero hango zelaitan elkarrekin 
jolastu genuen. 
         Eguna bizkor batean pasatu zen baina hartu-eman ederra izan genuen. Irrikitan gaude jada maiatzan gu 
Hazparnera joateko!!” 

 
“Azpeitia-Hazparne senidetzarekin sakontzea, Azpeititik Hazparnera joan ginen gure lagunak bisitatzera maiatzaren 
23an. Goizean goiz abiatu eta zuzenean Elhuyar kolegiora iritsi ginen. Hantxe zeuden denak gure zain eta izugarrizko 
plana egin ziguten: lehenik, eskola ezagutu genuen eta elkarrekin jolas batzuk egin genituen; ondoren, beren 
ikastordu batera sartu ginen eta  beren egunerokoa ikusi ahal izan genuen hala.  
          Jarraian, alkatea bera etorri zen eta agurra egin zigun. Honela, Azpeitia-Hazparne herriak senidetu izanaren 30 
urteurrenari ekitaldi ofiziala egin genion.  Bazkaltzeko garaia iritsita, eskolako jangelan bertan jan genuen eta han 
ere egunero-egunero nola jarduten duten bizi genuen. Izugarria da ikustea gurengandik hain gertu dauden lagunen 
egunerokoa zenbat aldatzen den!” 

     

           



 

 

Erasmus KA219 "How it is to live, study and work in a foreign EU country" 

2015-2018 bitarteko ikasturteetan Erasmus + KA219 (www.ka2erasmus.net ) proiektuaren lanak aurrera 

doaz. Ekintzailetasuna eta lurralde bakoitzeko bizimodua, hezkuntza sistemak eta lan egiteko ikasleek 

dituzten aukeren berri izatea da Erasmus honen helburua, aldi berean,  Elosen ondorengo helburuak betez: 

ikasleak Proiektu Europarretara hurbiltzea, ikasle /hiritar euskaldun eleaniztunak heztea, hizkuntza eta 

kultura ezberdinen artean begirunea lantzea, Europako ikastetxe eta hezkuntza eragileekin elkarlanean 

jardutea elkarrengandik ikasi eta hiritartasun europarra modu kritikoan garatzea eta egindako lanaren berri 

ematea. 
 

 

 

 

http://www.ka2erasmus.net/


 

 

 

 2016ko azaroaren 13tik 18ra 4 ikasle joan ziren Poloniako erdialde-hegoaldean, Poznan eta Wroclaw 

artean  kokatzen den Leszno hiriko Higher School of  Environmental Protection  proiektuaren ikastetxe 

bazkidera.    

 

       
 

 

 

 2017ko otsailaren 19tik 24ra 7 ikasle Finlandiako Laponian dagoen Tornio hiriko Yhteislyseon Lukio 

ikastetxera joan ziren  Erasmus lanak burutzera. 

 

           

 

 

 



 

 

 2017ko martxoaren 26tik 31ra  5 ikasle joan ziren Alemania eta Belgika ondo ondoko Herbeheretako 

Limburg eskualdean dagoen Landgraaf hiriko Charlemagne College Eijkhagen ikastetxera proiektuaren 

lanetan aritzeko.  

  
 

    
 

 

 

 



 

Zailtasunak eta Iradokizunak 
 

Zailtasunak: 
 

 Proiektu Europarren mintegia edo talde egonkorra osatzeko antolaketa zailtasunak. Bi ikastetxetan 

banatuta egotea (Azkoitia eta Azpeitia) proiektuak eta irakasleak antolatzeko zailtasunak sortzen ditu. 

 Hala ere,  arestian  lehenengo puntuan aipaturiko arazoak beste bide bat hartuko du 2017-2018 

ikasturtean bailarak izango duen eskola mapa berri dela eta. Lana errazago izango da   IES Azkoitia 

BHIn kontzentratuko delarik, baina Azpeitiko IES Urola Ikastola BHIn ez da  Elos proiektuak 

segituko.    

 Emandako kredito orduak ezinbestekoak dira Elos proiektua eta dimentsio europarra, oro har, 

ikastetxean hedatzen jarraitzeko. 

 Eduki europarrak eta eleaniztasuna ikasgaien artean hedatzea eta diziplinarteko talde lana erronka 

guztiz garrantzitsua jotzen dugu. Bidean abiatuta garelakoan gaude baina oraindik lana egin beharko 

da Europan ikasi, lan eta bizitzeko behar diren gaitasunak lantzea curriculumaren barruan zabaldu eta 

finkatzeko.  

 Europar Batasuna ez   dago bere garairik onenean. Hiritartasun Europarraren kontzeptuak eta 

Europako Batasunaren balioak hiritarron ongizatean lan handia eskatzen du gela jarduera zehatzetan. 

 Elosen helburua den eurodimentsioa eta internalizazioa, baita  Hezkuntza Saileko  lehentasunetako 

bat  oraindik baldin bada ere, ezinbestekoa da Hezkuntza Sailak elkartruke eta, oro har, proiektu 

europarretarako orain dela urte batzuk arte bideratu ohi zituen  diru laguntzak berriro ere 

errekuperatzea. 
 

 

Datorren ikasturteko orain arteko planifikazioaren zehaztasunak:  

 
 Irailaren 26a European Day of Language.  Ikastetxe bakoitzean hitz egiten diren hizkuntzen bideoa.:  

 Worldcafé: urriaren 19an: 4 mahai, 4 ikasle ikastetxeko 4.DBHtik BATXI 2rako, ingelesez.  

 Gainontzeko ekintzen planifikazioa irailean egingo da baina labur bilduz: 

 

 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. 

 ikasturtean zehar Elos Basque Country taldearen ikastetxeetan hitzaldiak eta ekintza ludiko-

akademikoak (adibidez, argazki, literatura edo musika lehiaketak) antolatuko dira.  

 

Oro har, datorren ikasturtean gai hauetan zentratuko gara: 

 Europako instituzioak 

 Europako Batasuna eta aniztasuna: geografia, hizkuntzak, ohiturak … 

 Inklusioa 

 Emakumearen rola Europan.. 

 Europar Batasuna: egungo arazo eta erronkei hurbiltze kritikoa 

 

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/

