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Herri agintariok, herri ordezkariok, gizarte ordezkariok, Elizbarruti arduradunak, 

Ikastolako zuzendari, ikastolako irakasle, ikasle, gurasoak, eta Gazte Rol Model 

sari hau epaitzen duzuenok eta babesle moduan zaretenok bai Elizbarrutia bai 

Begoñazpi Ikastola, baita Bizkaiko Foru Aldundia, Spri, Cebek eta Innobasque, 

jaun andreok, arratsalde on denoi. 

 

Bertsolaria izan beharko nuke, entzundakoa entzun eta gero, gauza berririk 

esan egin ahal izateko, baina ez da gaurkoa ni bertsolari lanetan ari zarena. 

 

Dena esanda dago eta nire partetik hitz labur batzuk besterik ez ekitaldi honi 

amaiera emateko nire aldetik. Aipatu da, ez da berria, baina bai beharrezkoa 

eta berriro esango dut: Berrikuntza da hitza. 

 

Mercedes de Miguel eta Txomin Bereciartua, beste arrazoi batzuk ere aipatu 

egin dira, baina nik zuen ibilbidearen ardatza izan den berrikuntza 

nabarmenduko nuke. 

 

“Gazte Role Model” Saria jaso egin duzue eta seguru nago 58-85 zenbaki 

horien arteko uztardura horretan eta jolas horretan sentituko zaretela. Hori bai, 

sari ederra gaztetuta sentitzea. 

 

Mercedes, Txomin, me vais a permitir destacar la innovación como se ha dicho 

pero también en mi boca, como clave de vuestra trayectoria. Innovar es 

avanzar y estoy convencido de que recibir este reconocimiento os va a animar 

a seguir avanzando. Innovar forma parte del espíritu joven, “rejuvenece”, y ese 

sí que es un buen premio, el del rejuvenecimiento. Lo merecéis y también 

merecéis disfrutarlo. 

 

Begoñazpi Ikastolari ere hitz bera: Sari hauen bidez berrikuntza indartzen 

duzue Hezkuntza sisteman. 
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Zuen “misioa” irakurri egin dut etorri aurretik. Heziketa eredu propioa eskeintzen 

duzue. Argi dago Sari hauekin asmatu eta aurrera egiten duzuela zuen 

ibilbidean. Hori da gure Hezkuntza sistemak erakutsi behar duena: ahalegin 

berri eta eraginkorrak haur eta gazteen mesedean.  

 

He leído vuestra misión: “una educación integral, de calidad, innovadora y 

plurilingüe.” Queda claro que acertáis de pleno, “Gazte Role Model” cumple con 

vuestra misión. Como ha dicho la consejera, responde a los requisitos de una 

buena práctica: “mira al medio y largo plazo, aporta valores éticos y 

responsabilidad, prima el esfuerzo”.  

 

Os animamos a seguir en esta senda de la innovación al servicio de una 

educación integral y de calidad. 

 

Denon artean “euskal hezkuntza komunitatea” osatzen dugu. Badakizue nire 

bokazioa hemen dagoela. Nire nahia da hezkuntza oinarri hartuta, 

adostasunaren bidez, gure Herria garatzea. Gizartea osatzen dugun pertsona 

guztiak aukera berriak izatea, aurrera egitea. 

 

Beraz, Lehendakari naizen aldetik, ohore bat da gaur zuekin elkartzea eta 

ekitaldi berritzaile, hezitzaile eta eraikitzaile honetan parte hartzea. 

 

Ez naiz oso berritzailea izango nire azken agurrean. Baina, orain bi hitzetan, 

bihotz bihotzez adierazi nahi dizuedana esango dizuet: Zorionak eta eskerrik 

asko! 

 


