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Ikastolako berriak 
2018ko urtarrila 

⇒ Hezkuntza EUSKALDUNA da gurea 
⇒ HERRITIK sortua, HERRIARENTZAT sortua 
⇒ ELKARLANEAN oinarritzen gara 
⇒ KALITATEZKO zerbitzuak 
⇒ Ekintzailea eta berritzailea 
⇒ Etengabeko HOBEKUNTZAN dihardugu. 
⇒ GERTUKO HARREMANA bultzatzen dugu 
⇒ Garapen jasangarriarekin KONPROMETITUAK 
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 Heziketan bete ditugun 55 urte hauetan, helburu berdinak 
mugitu gaitu: zure seme/alabaren heziketan laguntzea, 4 hilabete 
dituenetik 18 urte  arte (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Der-
rigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa), honetarako tresna 
eta instalazio egokienak erabiliz, eta etengabe formazioa jasotzen 
duen profesional talde sendo batekin.  

Lan horren ondorioa da kalitatearen zilarrezko Q saria eta Hel-
dutasun Teknologikoko 2. maila lortu izana. 
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Euskal hezkuntza eredu propioa 

www.sanbenitoikastola.eus h�ps://www.facebook.com/Sanbenikas  h�ps://twi�er.com/Sanbenikas  

EUSKALDUNA 
Ikastolan euskaraz bizi gara, eta euskaraz 
bizi nahi dugu Euskal Herrian. Euskaraz 
munduratzen gara, eta mundua euskaraz 
ekartzen dugu ikastolara. Euskal Herritik 
mundura goaz, euskaratik, euskaran ardaz-
tutako eleaniztasunarekin, gure hizkuntza 
proiektuarekin. 

⇒ Euskal curriculumean oinarrituta 
⇒ Hizkuntza proiektua 
⇒ Euskaran ardaztutako eleaniztasuna 

HERRITARRA 
⇒ Herritik eta herriarentzat sortua 
⇒ Zerbitzu publikoa eskaintzen duena 
⇒ Kooperatiba, familien kudeaketa eta 

partaidetza zuzenez, bertako profe-
sionalekin lotura estuan. 

⇒ Gizarte partaidetza eta erantzukizuna 
ardatz 

⇒ Inguruko herriei irekita 
⇒ Garapen jasangarriaren bultzatzailea 

HEZKUNTZA EREDU PROPIOA 

⇒ Euskal curriculumean eta konpetentzietan 
oinarritua 

⇒ Ikaslearen irteera profiletik abiatuta 
⇒ Konpetentzia orokorrak eta digitala arloe-

tan txertatuak: pentsatzen eta ikasten, ko-
munikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera 
izaten, eta egiten eta ekiten  

⇒ Hizkuntzen trataera integral eta integratua 
⇒ Ikasmaterial propioa 
⇒ Irakasle talde finkoa eta konprometitua 
⇒ Gertuko jarraipena 
⇒ Batxilergoa bertan 

ERALDATZAILEA 
Hezkuntza eraldatzen, gizartea eralda-
tzeko; gizarte justuago, parekideago, eus-

kaldunago eta zoriontsuago bat eraiki-
tzeko. 
⇒ Proiektu pedagogikoak ikertzen, 

garatzen eta berritzen diharduena 
⇒ Bikaintasuna ikasleen hobekuntzan 

datza 
⇒ Ikasmaterial propioak dituena 
⇒ Profesionalen etengabeko formazioa 

bultzatzen duena 

ZERBITZUAK 
⇒ Ordutegi Zabala 
⇒ Zaintza Zerbitzua 
⇒ Lanerako gunea (DBH) 
⇒ Hizkuntz Eskola 
⇒ Eskola Kirola 
⇒ Jangela 
⇒ Garraioa 


