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Iruñeko Eunate BHIko irakasleek parte hartu zuten 
“Wine…not?” Comenius Elkartearen azken bileran 
Finlandian 
 

 
  
 Iruñeko Eunate Bigarren Hezkuntzako Institutuko irakasleak berriki 
Finlandian izan dira Wine…not? Comenius-eko proiektuaren azken 
koordinatzaileen bileran parte hartzeko. 
 
  Helsinkitik lau ordu eta erdi iparralderantz dagoen Joensuu  hiriko 
Lyseo Lukio ikastetxean hurrengo hirietako koordinatzaileak bildu ziren: 
Joensuu (Finlandia), Marsala (Italia), Olkusz (Polonia), Geel(Belgika) eta 
Iruñekoak. Bilera honetan proiektuaren azken txostena prestatu zuten eta 
amankomunean bi ikasturte hauetan egindako jarduerak eta trukaketak 
aztertu  eta ebaluatu zituzten. Bilera hau egiten zuten laugarrena da, 
aurreko hiruak, Marsalan, Iruñan, eta Olkuszen egin zituzten.  
 
 Bilera egiteaz gain, Helsinki bisitatzeko aukera izan zituzten eta 
Joensuu hirian zegoen udaberriko giroaz gozatzeko aukera izan zuten. 
Iruñan 10 gradu eskas ziren bitartean Europako ipar-iparraldean dagoen hiri 
honetan 26 gradu eta gehiago ikusi zituzten kaleko termometroetan. 
Finlandiako  anfitrioiek etorritakoak Koli parke zoragarrira eraman zituzten 
eta Finlandiako txoko  alturenetarikora igo ziren, bertan izugarrizko  lakuak 
eta Errusiarekin muga ikusten zutelarik.   
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 Orain bukatzen ari diren Wine…not proiektua oso interesgarria izan 
dute ikuspuntu ezberdinetatik ikusita. Ikasturte honetan proiektuaren 
helburu hauek izan dituzte: Nerabeen artean alkoholaren papera aztertzea 
(funtzio soziala, funtzio sinbolikoa, legeak), alkoholaren erabileraren alde 
onak eta txarrak aztertzea, eta alkoholaren kontsumoaren ondorioak 
zeintzuk diren kontzientziatzea. 
 
 Helburua lortzeko ondoko lanak eta jarduerak burutu dituzte 
aurtengo ikasturtean: Galdetegi bat sortu dute eta eskola bakoitzean 300 
ikaslek erantzun dute non, noiz, nola, norekin eta abar edaten duten 
alkohola gazteek, edaten badute, jakina. Galdetegi honen erantzunak bildu 
dira eta emaitzak jakitera eman dira. Gainera ikastetxe bakoitzean 
hitzaldiak egin dira kontsumoari buruz, alkoholaren inguruan legeei buruz, 
eta abar. Eunaten Alkoholiko Anonimoak erakundeko bi kide etorri ziren 
bitan eta lehenengo Batxilergoko ikasle guztiekin hitzaldiak egin zituzten. 
Oso interesgarria izan ziren ikasleentzako galdera asko egin zituzten eta. 
 
 Horrez gain, Belgikan Final fair delakoa egin zen apirilean. Hau 
izugarrizko aukera izan zen egindako lanak aurkezteko. Iruñeko ikasleak 
ezin izan ziren joan baina birtualki parte hartu zuten bideo bat grabatu 
zutelako eta bertan erakutsi zuten. 
 
 Proiektu honetan egindako guztiaren bilduma bi moduz egin da, alde 
batetik bi DVD editatu dira eta bestetik, liburuxka bat. Honetan eskolak 
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eta hiriak aurkezteaz gain, egindako produktuak eta trukaketak azaltzen 
dira. 
 
 Posterrak ere egin dira ikastetxeetan alkoholaren ondorio negatiboei 
buruz eta bertako produktuei buruz. Nafarroan, esate baterako, sagardoa, 
ardoa, patxarana eta abar ekoizten direnez ikasleek egindako posterren 
bidez erakutsi zituzten baita Nafarroako jaki goxoekin noiz eta nola edaten 
ohi diren azalduz ere. 
 
 Egindako lan guztia proiektuaren webgunean erakusgai dago eta 
Comenius proiketua zertan datzan jakin nahi duenak eskuragarri dauka 
Eunate BHI-ko webgunean. Google-en bilatu eta menu nagusian Comenius 
lehioan klikatu eta hortik abiatu. Bestela, Google-en bilatu joemoodle 
edo/eta joemoodle,jns.fi. Hor, Humanitis 10 Lyseon Lukio klikatu, eta hortik 
Wine...not Comenius project aukeratu. Gogoratu, sakatu behar dela: Login as 
a guest. 
 
 Beraz, alkoholdun produktuek duten garrantzia gastronomian, 
kulturan eta ekonomian landu du proiektu honek. Gainera, proiektua 
ardoaren kontsumo arduratsua izan du ardatza eta hortik bere izena: 
Wine…not? Izen joko honen esanahiak ardoa eta zergatik ez kontzeptuak 
lotzen ditu. Helburua hauxe da: ardoa, zergatik ez?, beti ere modu 
arduratsuan hartzen bada. Hori dela eta, ardoa edo alkoholdun produktuen 
kontsumoaren xedea ez dela zertan mozkortzea izan behar mezua zabaldu 
nahi izan du proiektu honek.  
 
 Azkenik, proiektuaren balorazioa aipatu behar da ere. Hitz gutxitan 
esanda, proiektu honetan parte hartu duten guztiek, hala nola Eunate BHIko 
hezkuntza komunitateak eta beste atzerriko bazkideek, bat egin dute oso 
positiboa eta aberasgarria izan dela esateko. 
 
 

http://eunateingelesmintegia.weebly.com/comenius.html

