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Eunate BHIkoak Poloniara joan dira eta ikastetxeak 
Finlandiako ikasleak jaso ditu, "Wine... not?" izeneko 
Comenius elkarte aniztunean dagoen bigarren urtean. 
 

 
 

Iruñeko Eunate Bigarren Hezkuntzako Institutuko irakasleak berriki 
Polonian izan dira Wine…not?Comenius-eko proiektuaren koordinatzaileen 
bileran parte hartzeko. Krakoviatik gertu dagoen Olkusz hiriko Liceum 
Ogólnoksztalcace im. Krzysztofa Kamila Baczýnskiego ikastetxean hurrengo 
koordinatzaileak bildu ziren: Joensuun (Finlandia), Marsala (Italia), Olkusz 
(Polonia), Geel(Belgika) eta Iruñekoak. Bilera honetan proiektuaren 
eboluzioa ebaluatu zen, jarduera berriak finkatu zituzten eta trukaketak 
birpasatu ziren.Bilera hau koordinatzaileen hirugarrena da, aurreko biak 
Marsalan eta Iruñean egin ziren. 
Bilera egiteaz gain, Poloniako anfitrioiek etorritakoak Krakovia hiri 
zoragarrira eraman zituzten. Gainera koordinatzaileek beta apur bat izan 
zuten  Auswitch Kontzentrazio gunea eta Juan Pablo II jaio zen Wadowice 
hiria bisitatzeko. 
Wine…not proiektua oso interesgarria da eta parte hartzen duten 
ikastetxeen arteko lankidetza bultzatzeaz gain, ardoa, garagardoa, 
sagardoa eta beste produktu alkoholikoen ekoizpena aztertzen du. Horretaz 
gain, alkoholdun produktuek duten garrantzia gastronomian, kulturan eta 
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ekonomian lantzen du.  Gainera, proiektua ardoaren kontsumo arduratsuan 
datza eta horregatik bere izena: Wine…not? Izen joko honen esanahia 
ardoa eta zergatik ez kontzeptuak lotzen ditu. Helburua hauxe da: ardoa, 
zergatik ez?, beti ere modu arduratsuan hartzen bada. Beraz,ardoa edo 
alkoholdun produktuen kontsumoaren xedea ez dela zertan mozkortzea izan 
behar mezua zabaldu nahi du proiektu honek.  
Bestetik joan den azaroan, Iruñeko Eunate BHI izan da anfitrioia. 
Finlandiako Joenssun Lyseo Upper Secondary School ikastetxeko ikasleak 
astebetez egon dira Iruñean bertako ohiturak, bizimodua eta kultura 
ezagutzeko. Eunate BHIko ikasleak Finlandiara joanen dira martxoan bisita 
itzultzera. 
Gurean egin duten egonaldian hainbat txango egin dituzte: Bilbora, 
Guggenheim museoa, katedrala eta liburutegia bisitatzera; Baztanera, 
Arizkungo dolarea bisitatzera; Zugarramurdira, leizeak eta sorginen museoa 
bisitatzera; Iruñean barna paseoak eta Jorge Oteiza museora bisita. 
 

 
 
Finlandiar ikasle eta irakasleek aste zoragarria pasatu dute. Ikasle eta 
irakasle anfitrioiek eta bisitariek elkar ezagutzeko aukera paregabea izan 
dute. Honako honetan Joensuuneko gonbidatuek aukera izan dute gure 
bizimodua eta ohiturak ezagutzeko; martxoan gure ikasleak hara joanen 
dira eta hango errealitatea ezagutzeko parada izanen dute. Bi herriak oso 
ezberdinak badira ere, ikasi dute oso antzekoak direla beste zernahi 
kontutan. Egiaztatu ahal izan dute gazteen beharrak, zaletasunak eta 
ametsak oso antzekoak direla Nafarroan eta Joensuunen, Europako 
iparraldean. 
Larunbateko agurra tristea izan zen, baina denek badakite martxoan 
elkartuko direla iparreko lurretan, ur izoztuetan igeri egiteko, saunaz 
gozatzeko eta hango hezkuntza sistema eta bizimodua nolakoak diren 
ezagutzeko. Bitartean, "Wine...not?" proiektuarekin segituko dute. 


