Euskal eskola publikoa
GAUDE

www.nize-d.com

GURE

Antsoain-Ezkaba
Arantzako Eskola
Arbizuko Herri Eskola
Areso-Nazabal
Atarrabia-Atargi
Auritz-Auritzeko Eskola
Aurizberri-Auzperri
Barañain-Alaitz
Bera-Ricardo Baroja
Berriozar-Mendialdea II
Betelu-Araxes
Burlata-Ermitaberri
Doneztebe-San Miguel
Elizondo-San Francisco Javier
Erro-San Esteban
Estella-Lizarra-Remontival
Etxalar-Landagain
Etxarri Aranatz-San Donato
Gares-Puente la Reina Gares

AURKEZPENA

Garralda-Orreagako Ama
Goizueta-Andres Narbarte Xalto
Igantziko Eskola
Iruña:
Amaiur Ikastola (Iturrama)
Bernart Etxepare (Txantrea)
Buztintxuri (Buztintxuri)
Elorri (Mendillorri)
Hegoalde Ikastola (Arrosadia)
Mendigoiti (Mendillorri)
Patxi Larrainzar (Rotxapea)
San Frantzisko (Alde Zaharra)
Sanduzelai (San Jorge)

Larraintzar-Irurita Gotzaina
Leitza-Erleta
Lekunberri-Ibarberri
Lesaka-Irain
Luzaideko Eskola
Olazti-Domingo Bados
Saldias Otsonta
Sarrigurengo Eskola
Sunbillako Eskola
Urdiaingo Herri Eskola
Uharte-Virgen Blanca
Zizur Nagusia-Erreniega
Zubiri-Xabier Zubiri
Zugarramurdi-Urdazubi eta
Baztango Herrietako Eskolak

Azkar zaharkitzen ez den bitartekoren
bat bilatzea izan zen kanpainaren
ikuspegi nagusia. Erraz bidali, jantzi
edo ipintzeko eta luzaro iraun dezan
zerbait aurkitu behar genuen. Ikusten
zuen edonork, hau zer den eta nondik
datorren bere buruari galdetzeko modukoa. Horrela, ohizkoak, nahiko erabiliak eta zaharkituak dauden betiko
mezuen gainetik askoz eraginkorragoa
den informazio katea (aho belarri)
sortzen dugu. Bitartekari berria gure
esku keinuz egindako betaurrekoak
dira, jantzi, begiratu eta “Argi ikusi”
“Tenlo claro” “Clear up your mind”

BILAKAERA

Irurtzun-Atakondoa
Ituren Pulunpa
Iturmendi-Arrano Beltza
Lakuntza-Luis Fuentes

Bere seme-alabaren eskolatze garaian
publikoa eta kontzertatuaren artean
aukeratu behar du edozein gurasok
eta, publikoa aukeratu ondoren, sopa
letren artean. Normalean, oso une
delikatua, ereduen arteko nahasketa
dela eta.

KANPAINA

Modelo

Eredua

Gure asmoa, D eredu publikoa
aukera dezaten.

Modelo

Eredua

Tipografian, D hizkiak monokulo baten
forma hartzen dute eta, beraz, bikoizten eta bira ematen betaurrekoak dirudite.

Hona hemen bilatzen ari ginen bitartekoa, publizitate elementua.

BETAURREKOAK! GURE ESKU
KEINUZ EGINAK!

Etorkizunerako matrikula ezazu • Matricúlale en futuro • Join the future
Baliabide gutxi eta mezu lauak eta
errepikatuak erabili izan ditugu azken
urte hauetan, ikasturteroko matrikulazia kanpaina D ereduko ikastetxe publikoaren alde egiterakoan.
Orain dela bi ikasturte, berriz, zerbait
berri eta desberdina egitea bururatu
egin zitzaigun, “Argi kusi” “Tenlo
claro” eta “Clear up your mind” leloak
erabiliz. Eta betaurrekoak asmatu genituen, iaz egunkariaren bidez banatu
egin zirenak.

Aurten, oraindik freskoa dagoelako,
kanpaina mantentzen dugu.
Euskarriak desberdinak izanen dira.
Betaurrekoak, bakoitzak berea, bere
esku keinuarekin eginen duena, ikastetxe guztietako ikasle eta irakasle
orok egitea da asmoa; egin, argazkia
atera eta Facebook-eko orrian paratu
(www.nize-d.com). Honekin batera,
iazko ideian oinarrituz disenatutako
kartel berria eta pegatinak gure auzo
eta herrietan barraiatuko ditugu.

Hortik aparte, urtero banatzen dugun
informazioa berritua eta eguneratua
izanen da

Amaitzeko, beste egunkari eta irratietan, kanpainaren berri argitaratu eginen dugu.

AMAITZEKO

Kalitatezkoa, eraginkorra eta bere
eskura duen giza eta material baliabide guztiak erabiliko duen euskal
irakaskuntza publikoa eta eleanitza
eskaintzea da gure helburua eta
kanpainaren bitartez gure inguruko
gizarteari transmititu nahi dioguna.
Gaur egungo erronkei aurre egiteko
prest gaudela, prestuak, irmo.
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