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 Bizkaiko Lurralde Historikoan ingurumen-hezkuntzaren 
arloan garatutako eta aurreko kapituluan zehaztutako ekimenen azal-
penean eskeinitako eretxiak eta iruzkinak ez eze, IHEE idatzi dauen 
taldearen balioespenak be azalduko doguz, orain arte garatutako ingu-
rumen-hezkuntzari buruz daukien ikuspegi orokorra zelakoa dan hobe-
to adierazoteko. Gainera, agirikoa danez, eragin handia eukiko dabe 
ekintza-egitasmo hau eginkeran hartu beharreko erabagietan. Horren 
ondorioz, Bizkaian garatutako ingurumen-hezkuntzaren diagnostikoa 
abiapuntua izango da, oinarritutako iraunkortasunerako hezkuntzaren 
printzipio barrietan oinarritutako ekintza-plan hau zehazteko. Holan, 
bada, IHEEn bertan, kapitulu bietan (diagnostiko argigarriari buruzko 
III. kapituluan eta balioespen-azterketa orokorrari buruzko IV. kapitulu 
honetan) adierazotakoak eukiko dau eragina. 

Orain arte, Bizkaian garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
arloan garatu diran planak, egitasmoak eta gainerako jarduerak sus-
tatzaile publiko zein pribaduen unean uneko jarduketen ondorioak izan 
dira, eta ingurumenaren arloko printzipioetan oinarrituta egon dira. 
Ostantzean, arazo zehatzei erantzuna emoteko sortutakoak izan dira. 
Horra hor garatutako ekintzak hasiera batean balioetsikeran ateratako 
lehenengo ondorioa. Holan, bada, Bizkaian ingurumen-hezkuntzaren ar-
loan dagozan preminak ekimen moduan gauzatu dira, eta ez da ikuspegi 
estrategiko orokorrik euki, ez egoalako gure lurralde-eremuan eragina 
eukan berezko jarduketa-esparru osorik, ez eta beste era batekorik be. 
Halanda ze, horixe bera egin gura dogu ekintza-egitasmo (IHEE) hone-
tan oinarrituta, eta, hezkuntza formalaren esparruan baino ez bada be, 
Eusko Jaurlaritzako IIHE be hartu gura dogu kontuan. Hori guztiori dala 
eta, lehenengo azterketa egin ostean, egindako ahalegina handia eta 
garrantzitsua izan arren, Bizkaia 21 Egitasmoan zehaztutako helburu 
bereziak ez dira asko eta ez dabe lerro estrategiko osorik garatzen.

Edozelan be, egoera arrunta eta aurreikusteko modukoa da, 
ingurumen-hezkuntza (IH) orain arte lan-estrategia orokor baten ba-
rruan egon ez dala kontuan hartuta. Dana dala, lehen esandakoak adie-
razo daikeanaren aurka, ez dogu esan gura gaur arte egindako jarduera 
guztiak IHEEk berak eta Foru Agenda 21ek (Bizkaia 21 Egitasmoak) 
zehaztu beharreko lerroetatik eta helburuetatik aldenduta dagozanik, 
ezelako zalantza barik eurei esker urrats handiak baizen seguruak emon 
diralako garapen iraunkorrerako hezkuntzarantz. Izan be, egindako bide 
hori be ulergarria eta beharrezkoa izan leiteke, uritarrak ingurumenaren 
arloko gai garrantzitsuen inguruan informau, prestatu eta sensibilizau 
dauzalako eta biztanleen jarrera-aldaketak sustatu dauzalako inguru-
neko arazoen aurrean. Era berean, arduradun politiko eta sozialei be 
adierazo deutse arazo horreei iraunkortasunerako hezkuntzaren konzeptu 

barriaren barruan dagoan ikuspegi orokorretik aurre 
egin behar jakela, gero arlo horretan egin be harreko 
zereginak errazago garatuko diralako.

Aitatzekoa da zer gatxa izan dan ingu-
rumen-hezkuntzaren arloko jarduerei, kanpainei, 
dirulaguntzei… buruzko datuak batzea. Informa-
zinoa erabat deszentralizauta dagoanez, oso gatxa 
eta neketsua izan da informazino zehatza baizen 
osoa lortzea. Jarduerei eta eskeintzei buruzko infor-
mazino guztia koordinau beharko litzateke, eta in-
gurumen-hezkuntzaren zein garapen iraunkorraren 
arloko ikerketa sustatu beharko litzateke, alderdi 
hau hobetu ahal izateko.

Diagnostikoaren fasean azaldutako 
ekintzen artean, euretako batzuk (Eskolako Agenda 
21, Ibaialde Egitasmoa, Eskolako Kli! Kla! Berzikla! 
Lehiaketa edo Bizkaia Maitea aldizkaria) oso tres-
na erabilgarriak dira, GIHren alde egiteko orduan, 
iraunkortasunaren printzipioetan oinarrituta dago-
zalako, partaidetza sustatzen dabelako, ikasteko 
metodo moduan praktikea erabili eta bultzatzen 
dabelako eta oso izpiritu bateratzailean oinarrituta 
dagozalako. Hori dala eta, egokia izango litzateke 
ekintza horreei eustea, sustatzea eta beste esparru 
edo arlo tematiko batzuetara zabaltzea.

Bestetik, Bizkaiko ekipamentuetan 
garatutako ekintzek be bultzatzen dabe GIH, 
praktikearen bitartez partaidetza zein ikaskuntza 
sustatzen dabezalako eta errealidadearen azterketa 
osoa egiten dabelako. Edozelan be, hezkuntza-zere-
ginaren hartzaile nagusia eskola-sektorea da, hel-
duentzako jarduerak eskeini arren euren helburua 
ez dalako hezkuntza, zabalkundea baino. Eusko 
Jaurlaritzak autonomia-erkidegoko ingurumen-
ekipamentuak arautzeko dekretua onartuko dau 
laster, ekipamentuetako edukiak, azpiegiturak eta, 
oro har, hezkuntza-eskeintza hobetzeko asmotan. 
Horren ondorioz, zeozelako arauketa jadetsiko da, 
ikasleentzako arloan, behintzat. Dana dala, IHEEk 
badauka zer eginik arlo honetan, Bizkaia 21 Egi-
tasmoan ze haztutako helburuak behar dan moduan 
bete gura izan ezkero.

IV. Kapitulua.  GAUR EGUN INGURUMEN-
-HEZKUNTZAK BIZKAIAN 
DAUKAN EGOEREA ORO HAR 
BALIOESTEKO AZTERKETA
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Gauza bera jazoko litzateke Mobikortasunaren Astean, 
Aste Berdean edo antzeko jardunaldi tematikoetan proposatutako 
jarduerakaz edo bertan emondako informazinoagaz. Betiko moduan, 
egunotan landutako edukiak urtean zehar sendotzen ez diranez edo 
aldarrikatutakoaren ezarpena bultzatzen ez danez, uritarrak nahastau 
egin leitekez, gogaitu egin leitekez eta ikasitakoa abian ez imintea 
erabagi leikie. Horixe bera gertatzen da bizikleten maileguan edo Aste 
Berdean, Auto bako Egunean edo unean uneko antzeko ekintzetan. 
Askotan, praktikea bultzatzen da, baina gero ez dira behar besteko 
baliabideak eskeintzen abian imini ahal izateko.

Oraindino, askotan eta, batez be, helduen prestakuntzari 
jagokon guztian, praktikearen alde barik, ezagutza teorikoen igorpen 
hutsaren alde egiten dabe. Hori dala eta, aztertutako gaiei buruzko 
hausnarketak eta konzeptuak menperatzeko prozesuak ez daukie zerikusi 
handirik GIHren printzipioakaz.

Era berean, udal batzuek holako jardueren antolamen-
dua hobetu daikie. Izan be, askotan, euren ekimenagaitik barik, abian 
im inteko eskeinitako dirulaguntzengaitik garatzen dabez, eta ez dira 
bape orijinalak proposatutako gaiei eta jarduerei jagokenez. Edozelan 
be, udal batzuek ekimen barritzaileak sustatzen dabezanez, erreferente 
nabarmenak izan daitekez gainerako udalentzat.

Bizkaiko ingurumen-hezkuntzaren egoerea aztertukeran, 
oso deigarria da ikastetxeetan egindako hezkuntza-eskeintzan ezelako 
“kontrolik” ez egotea. Lehen adierazo dogunez, ekipamentuei buruzko 
dekretuari esker, lekuotan proposatutako jarduketek kalidadeko zenbait 
eskakizun bete beharko dabez, horretarako sortuko dan erregistroan 
agertu gura izan ezkero, behintzat. Erispide eta kalidade-azterketa ho-
rreek ikastetxeei proposatutako gainerako jarduera eta kanpainetan be 
ezarri beharko dira, bai eta garapenerako hezkuntzaren arloko ekimen 
eta jarduera-sustatzaile guztietan be.

Ekipamentuak era guztietakoak eta 
ugariak badira be, gabezia batzuk daukiez, garapen 
iraunkorrari begira oso garrantzitsuak diran gai ba-
tzuk ez dabezalako behar dan jorratzen; esate bate-
rako, itsasoa  eta arrantzako baliabideak, airearen 
kalidadea eta ingurumenaren osasuna, uriko in-
gurumena, konsumo-ohiturak… Gai horreetarako, 
ekipamentu bereziak sortu beharko litzatekez edo, 
gitxienez, lehendik dagozan egitasmoetan hartu 
be harko leukiez kontuan.

Jarduera egokien sariak aitatu behar 
doguz, gaur eguneko Europako Ingurumen Sariak, 
berbarako, Bizkaiko erakundeen garapen iraunko-
rreranzko ekintzak eta politikak onetsi eta babestu 
egin gura dabezalako.

Bestetik, hutsuneak edo hobetu beharre-
ko alderdiak antzemon dira ebaluautako ekintza as-
kotan. Hasteko, sensibilizazino-kanpaina gehienak 
hezkuntza-arlokoak edo jeneralistak diranez, ez dira 
etxeetara iristen (halanda ze, hartzaileen araberako 
jarduera zehatzak eta/edo bereziak antolatu be har-
ko litzatekez). Era berean, industriarako ekintza 
ze hat zak be badagoz, baina oraindino ez da sektore 
guztiakaz behar egiten; esate baterako, ostalaritza-
gaz, merkataritzagaz eta landa-munduagaz, besteak 
beste. GIH sektore guztietara iritsi behar da.

Kanpaina gehienetan, ohiturak edo ja-
rrerak aldatzeko aholkuak emoten dira, eta, abian 
imini ezkero, oso lagungarriak izango litzatekez 
garapen iraunkorra lortzeko. Halanda be, kanpai-
notako informazinoa ez da lar zabala eta zehatza, 
eta, horrezaz gainera, ez dabez egoera partikula-
rrak, bilakaera historikoa, etorkizuneko bilakaerea, 
parte-hartzaileen aurrerakuntzak… balioetsi eta 
ebaluetan (GAP Egitasmoan izan ezean).

Informazinoa osoa ez danez, ez dau 
errealidadearen ikuspegi orokorra eskeintzen eta ez 
dau persona bakotxak globalidade horretan daukan 
benetako inplikazinoa zein dan jakiteko aukerarik 
emoten. Hori dala eta, askotan kanpainako hartzai-
leek ez dabe benetan ulertzen zer arazo konpondu 
behar dan eta zergaitik jokatu behar daben holan, 
konpondu ahal izateko. Holakoetan, ingurume-
naren aldeko aholkuak inposaketa bihurtzen dira 
biztanle entzat, eta, horren ondorioz, ezer ez egiteko 
erabagia hartu daikie. Eskeinitako informazinoari 
ikuspegi osoa emon beharko litxakio, errealidadea 
diziplina eta eragile desbardinen bidez aztertzeko 
eta ikuspuntu orokorra emoteko. Dana dala, eki-
men bakotxeko hartzaile guztiek ulertzeko moduko 
hizkuntza erabili beharko litzateke beti.
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Sensibilizazino-kanpainak balioetsikeran, informazinoa 
igorteko erabilitako baliabideak lar orijinalak ez dirala aitatu dogu. 
Horri jagokonez, ezohiko baliabide adierazkor tradizionalak (antzerkia, 
txotxongiloak edo ipuin-kontalariak, berbarako) ezer gitxi erabilten dira, 
baina erabilgarriak baizen eraginkorrak izan daitekez etorkizuneko jar-
duketetan, erabilera ugariak daukiezalako eta erraz-erraz iristen dira-
lako hartzaile guztietara. Izan be, erabili diran aukera bakarretan (Kli! 
Kla! Berzikla! Lehiaketan, udalerriren bateko Aste Berdeko unean uneko 
jarduketetan…), arrakasta handia lortu dabe.

Alde horretatik, informazinoaren eta komunikazinoaren 
te knologia barriak eta Internet lako baliabide ahaltsua baizen irisga-
rria ezer gitxi erabilten dira. Etorkizunari begira, helburua ez da izan 
be har kanpaina bateko datuak sarean ikusgai imintea, alkarreraginezko 
komunikazino-bide arinak sortzea baino. Holan, bada, esperientziak 
trukatu ahal izango dira, eta gizarte-sektoreen zein administrazinoaren 
arteko atzeraelikadurea gertatuko da. Horrezaz gainera, on-line pres-
takuntza gero eta gehiagotan erabilten da, ikasteko eta barruko zein 
kanpoko partaidetza sustatzeko.

Amaitzeko, lurralde historikoko boronda-
tezko lana bultzatu beharra dago, uritarrengandik 
hur dagoalako eta oso eraginkorra dalako balioak 
igorteko orduan. Boluntarioen alkarte gehienak di-
rulaguntzen menpe dagozanez, diru-sarrerea ez da 
iraunkorra. Egoera hori, ostera, aldatu egin leiteke, 
iraunkortasunerako hezkuntzarako dirulaguntza-le-
rro berezien bidez babes gehixeago jasoko balebe.

Aitatutako hutsuneak edo gabeziak 
gainditu egin daitekez, GIHk Bizkaia 21 Egitasmoan 
aldarrikatutako printzipioak ezarri ezkero. Horri es-
ker, ingurumen-hezkuntza zentzunezko “osotasun” 
harmonizaua izan daiteke, iraunkortasunaren es-
parruan zehaztutako zenbait helburu eta asmo bete 
daikez. Hori dala eta, plan, jarduera eta kanpaina 
egokiak garatu ezkero, GIH tresna erabilgarria bai-
zen emonkorra izan daiteke, biztanleek bizi-ohitura 
iraunkorrak barruratu daiezan.
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