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Diagnostikoa egindakoan eta IHEEk zein erakunde susta-
tzaileak onartutako printzipioak eta baldintzatzaileak zehaztutakoan, 
horreetan nahiz errealidadean bertan oinarrituta zer neurri eta jardue-
ra garatu behar diran erabagi beharra dago. Zentzun horretan, onartu 
egin behar dogu mugak eta zailtasunak dagozala, antzemondako pre-
mina guztiei erantzuteko eta onetsitako printzipio zein baldintzatzaile 
guztiak abian iminteko. Era berean, egitasmoan bertan gabeziak eta 
hutsuneak egon daitekezala onartu beharra dago hasiera-hasieratik.

Hori holan izanda be, aurreko kapituluan nabarmendutako 
printzipio estrategikoei jagokenez, jakitera emon behar dira eta holako 
agiri batean agertu behar dira, egintza hori autokritikarako, balioespe-
nerako eta autoeskakizunerako parametroa dalako IHEErentzat zein egi-
tasmoa garatuko dauen Bizkaiko Foru Aldundiarentzat. Jakin badakigu 
garapen iraunkorrerako hezkuntza orain dala gitxi sustatutako esparrua 
dana (eta, ez, barria) eta bizi-bizia dana. Horren ondorioz, jarduketa-
aukera barriak eskeini ahal (eta behar) dauz epe ertainari begira, gaur 
egun kontuan hartzen ez diran arloetan. Horretarako, erabagigarria izan-
go da ekintza-egitasmoaren lehenengo epealdian, 2010. urtera arte, ga-
ratzen dan lana, bai eta horren ostean zehaztutakoa be.

Diagnostikoaren�ondorioz�begira�ekintzarako�
lortutako�arlo�eta�ideia�barriak:�jarduketa-lerro�
estrategikoen�azalpena

Diagnostikoa egindakoan, taldean eta labur-labur azalduko 
dogu zeintzuk diran ekintzari begira jadetsitako ekarpenak edo ondo-
rioak, IHEEren oinarriak izango dira-eta. Horri esker, jarduketa-lerro 
estrategikoak zehaztu ahal izango doguz; eta aurrerago, IHEEn garatu 
beharreko ekintzak be bai.

Diagnostikoaren�alfabetoa

Holan, bada, honako emoitza eta baiezpen honeek nabar-
mendu behar doguz, hasierako egoerea aztertu ostean:

a.�Egiaztau egiten da oso gatxa dana Lurralde Historikoko 
erakundeek arlo honetan garatzen dabezan ekimenak zelakoak diran 
jakitea.

b.� Lan-arlo eta partaidetza-arlo barriak zehaztu behar dira 
beste esparru batzuetan ezarritako metodologien bidez, emoitza onak 
lortu dabezalako eta oso erabilgarriak diralako iraunkortasunaren aldeko 
lanean zehaztutako helburua beteteko (horra hor Aztertu eta GAP ekimene-
tan ezarritako egitasmoak eta/edo metodologiak);

c.�Zabalkunde handiko informazino-ba-
liabideak imini behar dira abian, albisteak eta/edo 
informazinoa lehenbailehen edo jazoten danean 
emon ahal izateko. Holan, bada, jarduera iraunko-
rren aldeko kultura orokorra sustatzeko asmotan ko-
munikazinoaren arloan egindako ahaleginak osotu 
ahal izango dira;

d.� Aldundiak bere bitartekoak hobeto 
erabili eta bultzatu egin behar dauz, Aldundiak be-
rak sortzen dauzan albisteen barri emoteko, behar 
besteko balioa eskeintzeko eta gainerako komunika-
bideek kontuan hartzeko; 

e.� Uri-hondakinen inguruko sensibili-
zazinoari eutsi behar jako, 2005-2016ko Bizkaiko 
Uri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralaren di-
seinuaren arabera. Uren eta ur-ekosistemen arloan 
be gauza bera egin beharra dago, GIHren bitartez 
Bilbo Handiko Saneamentu Planean eta indarreko 
Uren Foru Planean garatutako ahaleginei erantzuna 
emoteko; 

f.� Ikus-entzunezko komunikazinorako  
teknikeak eta adierazpen artistikorako tresnak za-
balkunderako zein partaidetzarako tresna eta motiba-
zino-baliabide moduan erabili behar dira, iraunkorta-
sunaren oinarriakaz zerikusia daukien gaietan;

g. “Uri-ekosistemearen eta uriko 
konsumo-ohituren” ideian oinarritutako balia-
bide barriak ezarri behar dira. Horrezaz gainera, 
ideia hori osogai bultzatzailea be izan behar da, 
ez dauzalako bakarrik interpretau behar Bizkaiko 
biztanleek iraunkortasunaren aldeko zereginetan 
euki behar daben inplikazino soziala sustatzeko 
garatzen diran lanak. Era berean, eragile aktiboa 
be izan behar da, udaletako egitasmoak eta ardu-
radunak prestatzeko eta babesteko preminei aurre 
eginkeran;

h. Teknologia barriak hezkuntza-balia-
bide moduan erabili behar dira, komunikazinorako, 
sensibilizazinorako eta ikaskuntzarako tresna 
ahaltsuak diralako (era berean, bitarteko horreen 

VI. Kapitulua.  GARATU BEHARREKO 
JARDUKETA-LERROAK



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa3�

bidez oso erraza izan daiteke ezagutzak, eretxiak 
eta jarduerak trukatzea); 

i. Lurraldeko ekipamentuetako hezkun-
tza-zereginak sustatu behar dira. Horretarako, 
ordea, ez da nahikoa eskola-arlorako egitasmoak 
bakarrik bultzatzea. Halanda ze, euren bidez eta 
helduei igorritako informazino-edukiak egokitu 
behar dira, hezkuntza-arloko proposamen barriak 
sortzeko;

j. Gaur egun dagozan ekipamentuak 
eta interpretazino-zentroak osotu egin behar dira, 
lehentasunezko arloetan abian iminitako ekimen 
barrien bitartez. Era berean, aukera barriak sortu 
behar dira, eta, batez be, ekimen publikokoak izan 
behar dira. Esate baterako, lehendik dagozanei 
lagundu behar deutsee aurrera egiten, eta, horre-
tarako, osotu eta sendotu egin behar dabez, euren 
helburua berme osoz beteteko aukera izan daien 
(zentzun horretan, lehentasuntzat hartutako uri- 
-ekosistemea ez eze, ur-ekosistemea, ingurune na-
turalaren balioak, biodibersidadea eta fauna basa-
tia be hartu behar dira kontuan);

k.� Beste erakunde batzuekaz batera, 
mekanismoren bat egituratu behar da, lurralde his-
torikoko eskeintza eta/edo ekipamentu bakotxeko 
edukiak “kontrolau eta balidetako” eta egokiak di-
rala eta hezkuntza-kalidadeko gitxieneko baldintzak 
beteten dabezala bermatzeko;

l.� Prestakuntzaren arloko ekimen ego-
kiak bultzatu behar dira; esate baterako, behargin 
publikoentzat antolatutakoa edo Eskolako Agenda 
21egaz edo irakasleen prestakuntzagaz lotutakoa. 
Era berean, beste egitasmo batzuek arlo horretan 
daukiezan gabeziak konpondu behar dira, diziplina 
artekotasunaren arloan, prestakuntza praktikoan 
eta gure errealidadearen ezagutzan;

ll. Hirugarrenek iraunkortasunaren ar-
loan egindako ahaleginak jentaurrean onesteko me-
kanismoak diseinau behar dira;

m. Eztabaidea sustatzeko moduko 
tresnak imini behar dira abian, eta esperientzien 
koordinazinoa zein trukea bultzatu behar dira foru- 
-erakundeko egitasmoen (esaterako, Bizkaia 21 
Egitasmoaren) garapeneko protagonisten eta eragi-
leen artean, baita euren eta lurraldean inplikauta 
dagozan erakundeen eta biztanleen artean be;

n.� Toki Agenda 21 egitasmoen arloan 
garatutako sensibilizazino-ekimenak sustatu behar 

dira, eta, horrezaz gainera, Bizkaiari begira eduki interesgarriak eskein-
tzen dabezanak be bultzatu  egin behar dira;

ñ.�Hezkuntzaren arloan zein eguneroko bizimoduko beste arlo 
batzuetan (beharrean, etxean…), oinarrizko baliabideak edo ekintzarako 
egitasmoak euki behar dira, eta garapen iraunkorrerako hezkuntzako 
oinarrizko materialen bilduma moduan erabiliko dira. Era berean, erre-
ferentziatzat hartuko doguz, eta oso lagungarriak izango dira iraunkorta-
sunaren konzeptu barria garatzeko orduan. Halanda be, gaur arte argita-
ra emondako eta sortutako baliabideak be erabili egingo dira;

o.�Lurraldean garapen iraunkorrerako hezkuntzaren arloan 
garatutako ekimenak diruz laguntzeko lerroak sustatu behar dira, eta 
bultzatu beharreko jarduketetan eredutzat hartu daitekezan proiektuei 
emon behar jake lehentasuna, beti be proposamen egonkorrak badira, 
etorkizunerako proiektuakaz konpromisoa hartu badabe eta, partikula-
rren interesak barik, onura sozialari lehentasuna emoten badeutsie; 

p. Erakundeen arteko alkarlana eta erakunde publiko guz-
tien partaidetza sustatu behar dira GIHren arloan batera garatutako 
zereginetan;

q.�Alkarlan hori, gainera, bete-betean sendotu eta erakun-
de pribaduetara zabaldu behar da. Izan be, erakundeen gizarte-
erant zukizunaren (EGEren) erispideen arabera, erakundeok IHEEgaz 
zerikusia daukien ekimenen eta inbersinoen zati batean parte hartu 
leikie eta beharko leukie. Horren ondorioz, egitasmoak ahalmen eta 
finantza-gaitasun handiagoak eukiko leukez, eta bere zeregin eredu-
garria sendotuko leuke;

r.�Garapen iraunkorrerako hezkuntzan, are nabariagoak eta 
erabilgarriagoak izan behar dira Bizkaian sustatutako ekimenetan seku-
la agertzen ez diran gaiak edo sarritan azaltzen ez diran gaiak, zeresan 
handia daukielako iraunkortasunaren helburuetan. Horra hor partaide-
tza, uri-ingurunea, konsumo-ohiturak, airearen kalidadea, ingurumen-
-osasuna edo zaratea;

s.�Lurraldeko errealidadea kontuan hartuta, uri iraunkorra 
lako konzeptuei emon behar jake lehentasuna, lehengaiak zein balia-
bideak konsumiduten dauzalako eta hondakinak sortzen dauzalako. 
Horrezaz gainera, alkarbizitzea, bizi-kalidadea eta ingurune hurreagaz 
zein urrunagaz euki beharreko baterako erantzukizuna be hartu behar 
dira kontuan;

t. Administrazino publikoen arloan, ingurumenaren ku-
deaketaren bikaintasuna ezarri behar da, erakunde publikoek eta arau-
tegiek arlo pribaduan antzeko egitasmoak jorratu, garatu eta bultzatu 
dabezan moduan; 

u.�Ur-ekosistemearen arloko jarduketa barriro antolatu eta 
bizibarritu egin behar da. Horretarako, gaur eguneko ahaleginak eta ba-
liabideak hartu behar dira kontuan, eta era koordinauan bideratu behar 
dira, euren guztien sinergiak zeregin bateraturantz sustatzeko;

v.�Iraunkortasuna lortzeko eragozpenen artean, gure arazo 
nagusietakoa ibilgailu pribadua zentzunez ez erabiltea danez, zelan 
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edo halan aurre egin behar deutsagu. Bestetik, garraiobide iraunko-
rrak ezarri, garatu eta sustatu egin behar doguz, eta autoa “zibilizau” 
behar dogu, eskaria kudeatzeko politikearen bitartez. Holan, bada, 
Bizkaiko biztanleen artean bultzatu ahal izango dogu kasuan-kasuan 
egokiena dan garraiobidea erabiltea. Horra hor mobikortasun ardu-
ratsua; 

w.�Ulertu egin behar dogu naturearen balioen garrantzia eta 
gure ingurunearen zein biodibersidadearen artapena iraunkortasunaren 
konzeptuaren esangurearen sensibilizazino-argudio nagusiak dirala, 
baina horrezaz gainera, ingurumen-hezkuntzan garatutako lanaren 
hasiera-hasieratik izan dira oinarrizko ikaskuntza-tresnak, eta biztan-
leakaz garatu beharreko lana sustatu dabe. Hori dala eta, era antola-
tuan landu behar dira IHEEren bitartez, indarrean dagozan baliabide 
publiko nabariak osotu eta bultzatu egin behar dira, eta beste barri 
batzuk sortu behar dira, gabeziak edo ekimen interesgarriak agertzen 
diran neurrian;

x. GIHko ekimenak era guztietako hartzaile eta sektoreentzat 
izan behar diranez, gizarte-errealidade orokorragaz lan egin behar da. 
Dana dala, horrek ez dau esan gura ekimen jeneralistei lehentasuna 
emon behar jakenik, ahal danik eta jente gehienarengana iristeko mo-
duko jarduketak sustatu behar dirala baino;

y. Bultzatzen eta/edo bultzatuko diran kanpainen bidez 
igorritako informazinoa sakonagoa izan behar da, eta ezagutzak ez 
dira ezelako testuinguru barik eta hartzaileen erabateko inplikazino 
zein partaidetza barik igorri behar. Holan, bada, ohitura zehatzak al-
datzeko informazinoa eta aholkuak eskeiniko jakez biztanleei, eta, aldi 
berean, informazino hori ahal danik eta zabalena izan behar da, har-
tzaileek egoera partikularren balioespenak zein ebaluazinoak egiteko 
aukerea euki daien. Bertan, gainera, bilakaera historikoa, etorkizune-
ko bilakaerea, parte-hartzaile bakotxak jarduera barrien bitartez lor-
tutako aurrerapenak… be hartu behar dira kontuan. Holan, bada, in-
formazinoak ikuspegi osoa eskeiniko leuke, eta errealidadea diziplina 
eta ikuspuntu desbardinetatik aztertu leiteke. Hau da, errealidadearen 
ikuspegi orokorra emongo leuke, baina erabilitako hizkuntza ekime-
neko hartzaileek ulertzeko modukoa izango litzateke beti, hartzaileek 
eurek emoitzak ebaluetako eta, zergaitik ez, informazino-igorpeneko 
jarduleak izateko;

z.� Amaitzeko, biztanleen artean jarduketa eta ohitura 
iraunkorrak sustatzen badira, garatzeko besteko baliabideak eskeini 
beharko jakez. Halanda ze, iraunkortasunaren aldeko jarduketa zeha-
tzak beteteko eskatu ahal izango jake.

IHEEko�jarduketa-lerro�estrategikoen�zehaztapena

Orain arte adierazotakoa balioetsi ostean, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Iraunkortasunerako Hezkuntzaren Ekintza Egitasmoak ho-
nako jarduketa-lerro honeek aukeratu dauz, eta garatu beharreko eki-
menak bertan lekuratu eta testuingururatuko dauz, IHEEk indarrean 
dagoan bitartean (2007-2014) sustatutako ekintzari emongo deutsie-
lako edukia.

�Gizarteagaz�komuniketako�eta�
informazinoa�emoteko�sistemak�
hobetzea

Bizkaian ingurumen -hezkuntzaren arloan 
zelako jarduerak garatzen diran jakitea ezinbes-
tekoa danez eta informazino-sistemetan gabeziak 
dagozanez, zelan edo halan hobetu behar dira, 
uritar guztiengana iritsi ahal izateko. Horrezaz 
gainera, gai gehiago jorratu behar dauz, gaur 
egun dagozan hutsuneak zuzentzeko, IHEEren 
oinarria dan iraunkortasun-konzeptuaren inplika-
zinoei erantzun hobea emon ahal izateko eta 
hi zkuntza zein baliabide ulergarri, erabilgarri eta 
dibersifikatuagoak erabilteko. Izan be, ahal danik 
eta informazino zabalena, argiena eta xeheena 
emon beharko dabe, uritarrek gaur eguneko in-
gurumenaren egoerearen zentzunezko erispideak 
euki daiezan eta horren arabera jokatu daien. 

Horren ondorioz, hiru lehentasun-arlo 
edo ekintza-helburu hartuko doguz kontuan lerro 
honetan:

-  Bizkaian iraunkortasunerako hezkun-
tzaren arloan dagozan baliabideei 
buruzko informazinoa eskeintzea.

-  Sistema desbardinen bitartez, tokian 
tokiko eta eskualdeko ingurumena-
ri buruzko informazino eguneratua 
emotea.

-  Norabide biko komunikazino edegi 
baizen arinerako sistemak sortzea.

�GIHrako�ekipamentuen�sarea�
sendotzea

Lehen adierazo dogunez, balio natu-
ralen eta iraunkortasunaren sustapenerako eki-
pamentuak eta/edo interpretazino-zentroak ahal-
men handiko eta erabilera ugariko baliabideak 
dira, jentearen edadera, ezagutzetara eta premi-
netara egokitutako era guztietako jarduerak pro-
posatzen dabezalako. Halanda ze, GIH garat zeko 
oinarrizko osogaiak dira, bai eta ingurumenaren 
gaineko konzienzia barria sortzeko tresna garran-
tzitsuak be. 

Bizkaian era guztietako ekipamentuak 
badagoz be, aztertutako arloetan antzemondako 
hutsuneei aurre egin gura deutsegu, eta, aldi 
berean, euren eginkizun batzuk handitu eta/edo 
aldatu gura doguz, GIHri begira askoz eraginkorra-
goak izan daitezan. Era berean, lehendik dagozan 

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua
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GIHko�hartzaileen�kopurua�handitzea

Orain arte garatutako ingurumen-hezkuntzaren zati handi 
baten hartzaileak ikasleak eta uritarrak izan diranez, ez dira jarduketa 
bereziak ezarri, ekintzarako interesaren eta aukerearen arabera berei-
zitako eta zehaztutako sektore sozial eta ekonomikoak kontuan har-
tu barik. Iraunkortasuneranzko bidean, oso garrantzitsua da sektore 
guz tientzako jarduera bereziak sortzea, gizarteko sektore eta edade-
tarte guztiak kontuan hartuta. Hori dala eta, GIHren hartzaileen artean 
se ktore eta biztanle-tarte barriak sartzea izan behar da jarduketa- 
-lerroetako bat.

Alde horretatik, administrazino publikoen (batez be, toki- 
-erakundeen) eta uritarren arteko alkarlana da GIHren oinarrietako bat. 
Ezelako zalantza barik, ingurumenaren gaineko konzienzia handitu eta 
iraunkortasunaren helburuakaz zerikusia daukien ohitura onak susta-
tuko dira alkarlanaren eta partaidetzaren bidez.

�Komunikazinorako�eta�partaidetzarako�tresna�barriak�
sartukeran,�alderdi�metodologikoak�hobetzea

Informazinoaren gizartea bilakatu egin danez, osogai 
tek nologiko barriak agertu dira, eta, gaur egun, oso ezagunak dira uri-
tarrentzat. Hori dala eta, ingurumen-hezkuntzak betidanik erabili dau-
zan baliabideak eta metodoak barritu behar dira, eta beste barri batzuk 
sortu behar dira, gizarteko sektore barrietara iristeko eta/edo euren 
partaidetza bultzatzeko. Hain zuzen be, alkarren arteko komunikazinoa 
sustatzeko eta jente askori informazinoa igorteko tresna barriak ezarri 
behar dira, eta ahalik danik baliabide gitxien konsumidu behar dabez. 
Alde horretatik, teknologia barriak baliabide pedagogiko ahaltsuak dira, 
autoikaskuntza sustatzen dabe eta ordutegi bako komunikazino azkarra 
baizen fidagarria eskeintzen dabez.

Era berean, beste baliabide tradizionalago batzuk be susta-
tu behar dira, orain arte ez diralako behar dan moduan erabili. Horra hor 
belaunaldi barriko baliabide artistikoak eta adierazpideak. Oso ohikoak 
ez diranez, orain arte oso ezagunak izan ez diran partaidetzarako zein 
konsultarako prozesuak finkatu egin behar dira, eta biztanleen zein 
administrazinoaren arteko lanerako eta komunikazinorako sistema ede-
giak izan behar dira.

Horren ondorioz, lehentasun-arlo edo ekintzarako helburu bi 
hartuko dira kontuan lerro honetan:

-  Informazio eta Komunikaziorako Teknologia Barriak eta 
beste adierazpide batzuk GIHn erabiltea.

-  Uritarrek informazinoaren tratamentuan eta ingurume-
naren kudeaketan parte hartzeko prozesuak sustatzea.

GIHko�jardueretako�partaidetza�sustatzea�

Agiri honetan nabarmendu eta aurreko jarduketa-lerroan 
azpimarratu dogun lez, GIH ondoen zehazten daben funtsezko oso-

ekipamentuen alderdi didaktikoak sustatu behar 
dira, beti be arrakastarako ahalmena, baldintzak 
badaukiez eta baliabiderik ez badaukie.

�Foru-erakundean�bertan�GIHren�
arloko�partaidetza�eta�prestakuntza�
bultzatzea

Administrazino publikoek funtsezko ze-
regina daukie GIHren garapenean, erakunde sus-
tatzaileak diralako eta erakunde pribaduentzako 
zein gizartearentzako eredu izan behar diralako. 
Esandakoa oso garrantzitsua da, kasu honetan 
foru-erakundeak berak ekintza-egitasmoa bultza-
tzen dauela eta bere Foru Agenda 21 (B21E) abian 
daukala kontuan hartzen badogu.

Halanda ze, Foru Aldundiko beharginen 
jarduketetan eta erakundearen beraren portaeran 
ingurumenari begira iraunkorrak diran printzipioak 
ezarri behar dira, eta Foru Aldundiko arloetako edo 
sailetako beharginen prestakuntza, informazinoa, 
partaidetza eta koordinazinoa sustatu behar dira, 
ekintza-egitasmo honen bitartez. 

Gai�gehiago�jorratzea�

Ingurumen-hezkuntzaren bilakaeran, 
era guztietako gaiak landu dira. Hasiera batean, 
orientazinoa naturalistea bazan be (espezieen eta 
ekosistemen ezagutza igortea zan garrantzitsuena), 
orain materialen eta energiaren zikloen funziona-
mentua eta gizakiek bertan daukien eragina dira 
gai nagusiak. Hain zuzen be, orientazino barri ho-
rretan lekuratzen da GIH.

Holan, bada, GIHren bitartez era guztie-
tako gaiak jorratu ahal eta behar dira, eta, horre-
tarako, ikuspegi orokorra hartu behar da kontuan. 
Hori dala eta, ikuspegi hori eskeintzen daben pla-
nak, egitasmoak eta proiektuak sortu behar dira. 
Halanda ze, baliabide, material eta kanpaina ba-
rrien bidez aurre egin ahal izango jake azterketan 
ant zemondako hutsuneei.

Horren ondorioz, lehentasun-arlo edo ekin-
tzarako helburu bi hartuko dira kontuan lerro honetan:

-  GIHn gai barriak jorratzea.
-  Kanpainetan, planetan eta egitas-

moetan erreferente barriak eskeintzea 
eta gaiak ikuspegi orokorraren bidez 
jorratzea.

* IKTB:  Informazio eta Komunikaziorako Teknologia Barriak.
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hart zaile interesdunen partaidetza eta eurentzako in-
formazinoa sustatzeko.

Datu-baseok, gainera, hartzaileen, 
komunikazino-egintzan daukien interesaren eta 
komunikazino-egintzaren edo ekimenaren ezau-
garrien arabera egituratuko dira. Halanda be, ez 
dira erabilgarriak eta eraginkorrak izango, bizirik, 
eguneratuta egoteko lantzen ez badira, kide ba-
rririk ez badaukie eta hazten ez badira. Datu-base 
horreetan, gainera, hartzaileen informazinoaren 
ob je ktibotasuna eta benetakotasuna nahastau 
behar dira hartzaileek ekimen bakotxean parte 
hartzeko erakutsitako interesagaz. Bestetik, datu-
baseotan, “e-postetarako” edo posta-kodeen bi-
dezko bialketetarako helbideen fitxategiak ez eze, 
IKTBen bidezko informazino-banaketa tratetako 
fitxategiak be egongo dira (posta elektronikoaren 
kontuak eta telefonia mobila).

Hori guztiori dala eta, IHEEk baliabide 
hori aparte landu gura dau, beste ekimen garran-
tzitsu bat izango balitz lez. Halanda ze, ekintza-egi-
tasmoko jarduera guztiak izango dira bere garape-
naren elikagai, eta, aldi berean, datu-base biziok be 
euren mesederakoak izango dira, euren errendimen-
tua hobetuko dabelako.

Horren ondorioz, ekimen hau garatuke-
ran, IHEEk datu-baseetako fitxategietan dagozan 
persona fisikoen datuen tratamentua, askatasun 
publikoak, oinarrizko eskubideak eta euren zein 
euren familiaren ohorerako eta intimidaderako dau-
kien eskubidea bermatu eta babestu egingo dauz, 
Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoko (DBLOko)11 12. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. Era berean, Norberaren 
Datuak daukiezan Fitxategi Automatizauen Segur-

gaietako bata da. Hori dala eta, IHEEn proposatutako ekintza guztiak 
egiturat zen dabezan printzipioetako bat izan behar dan arren, inguru-
menaren kudeaketan eredugarri diran partaidetza-esperientzia bereziak 
bultzatu eta onetsi egin behar dira. Esate baterako, boluntarioen taldeek 
egindako ekintzak dira holako esperientzien adierazgarri apartak. 

Horren ondorioz, lehentasunezko arlo edo ekintzarako hel-
buruetako bat izango da jarduketa-lerro honetan, bai eta jarduera eta 
ekimen egokiak zabaltzea, sustatzea eta saritzea be.

�Bizkaian�GIHren�arloan�garatzen�diran�prestakuntza-�
-ekintzak�bultzatzea�eta/edo�osotzea

GIHren arloan teknikari espezialistentzat antolatzen dan 
hezkuntza arautua BFAren eskumenen barruan ez badago be, IHEEk 
partaidetzaren bat proposatzen du zentzun horretan, iraunkortasune-
rako hezkuntzaren arloan behar egiten dabenen (edo behar egin gura 
dabenen) gaitasun teknikoa eta profesionala hobetzeko eta, baliabide 
zein proposamen didaktiko barrien bidez, lurraldeko ikastetxeek euren 
prestakuntza-curriculumaren garapenean egunero gauzatzen daben 
be harra bultzatzeko. 

GIHko�ikerketa�sustatzea

Bizkaiko GIHren bilakaera egokiari begira, ezinbestekoa da 
egindakoa balioesteko ikerketa, jarraipena eta ebaluazinoa garatzea eta 
iraunkortasunerako hezkuntzaren arloko jarduketek zelako kalidade- 
-erispideak bete behar dabezan zehaztea.

Ekintzen�azalpena�eta�antolakuntza�jarduketa-lerro�
estrategikoen�arabera

Ondoren, zehaztutako jarduketa-lerro bakotxean garatzen 
diran jarduketak lekuratu, testuingururatu eta labur-labur azalduko 
doguz. 2. eranskinean, jarduketa bakotxaren nondik norakoak azaltzeko 
laburpen-fitxea agertuko da. 

Errazago antolatzeko asmotan, ekintza bakotxa jarduketa-
-lerro bategaz lotzen ahalegindu arren, IHEEk badaki ekintza-egitas-
moko ekimen guztiek alkarren arteko eragina daukiena eta alkarreragin 
ugariko egitasmo bakarra osotzen dabena. Halanda ze, ez da hain ga-
rrantzitsua jarduketa-lerro bakar bategaz lotzea. 

�Gizarteagaz�komuniketako�eta�informazinoa�emoteko�
sistemak�hobetzea

�IHEEko�datu-baseen�sorrerea,�artapena�eta�erregistroa

Edozelako komunikazino-jardueratan, gero eta garran-
tzit suagoa da behar dan moduko datu-baseak eukitea abian iminitako 
ekimen bakotxeko hartzaileei buruz, jarduerok arrakastatsuak izateko eta 

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua

11-  DBLOk 95/46/EE Zuzentaraua estaduko ordenamentu juridikora eta bere ezarpenerako arauetara daroanez, interesdunak datu-basean dagozan datuak ezagutu, zuzendu eta ezeztu ahal izango 
dauz edozein unadatan, aldez aurretik idatziz eskatu ezkero.
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Egitarau horretan, bizpahiru ekipamentu ikusteko sortak 
eskeiniko litzatekez. Astegunetan, ikastetxe eta edadekoen alkarteent-
zat egongo litzatekez abian; eta larunbat batzuetan, jente guztiarentzat, 
beti be aldez aurretik taldeak osotzeko deitzen badabe. Ikustaldiak gidari 
adituakaz egingo litzatekez, eta horretarako argitara emondako informa-
zino-materiala eskeiniko lit zateke.

Jarduketa hau uritar guztientzat garrantzitsua bada be, are 
garrantzi handiagoa dauka edadekoentzat baino ez bada, Bizkaia 21 
Egitasmoan berariaz zehaztutako helburuetako bati erantzuten deutsa-
lako, “edadekoen bizi-kalidadea ingurumenaren arloko jarduketetako 
partaidetzaren bitartez” hobetu behar dala baieztukeran. Horretarako, 
foru-agendeak helburu berezietako batean (7.19.1. helburuan) hartzen 
dau konpromisoa, “edadekoek ingurumenaren eta garapen iraunko-
rraren gainean daukien konzienziazinoa sustatzeko”. Hain zuzen be, 
jarduketa biren bitartez zehazten dau asmo hori: a) Gizarte Ekintzako 
Sailaren logistikea Ingurumen Sailaren esku iminiko da, edadekoek in-
gurumenaren gaineko konzienziazino eta sensibilizazino kanpainen ba-
rri euki daien; eta b) Gizarte Ekintza Sailak Ingurumen Sailagaz batera 
behar egingo dau, era guztietako instalazinoetara ikustaldi gidatuak 
egiteko (horra hor hondakin-uren araztegiak (HUAk), edateko uraren 
tratamentutegiak (EUTak).

Hori guztiori holantxe da, ulertu egin dauelako “talde ho-
rren bizi-kalidadea bermatzeko euren aisialdia dinamizau behar dala. 
Zentzun horretan, gizarte-ondoizatearen eta ingurumen-babesaren ar-
loen arteko alkarlana gai horretan esku hartzeko bide egokietakoa bat 
izan daiteke, euren konzienziazinoa eta, batez be, partaidetza sustatzen 
dauzalako ingurunearen zainketan. Azken batean, edadekoen hezkun-
tza-bokazinoaren balio erantsia kontuan hartzea da helburua, euren 
konzienziazinoak inguruko guztiengan euki daikealako eragina”.

Kazetaritzako�Ingurumen�Behatokia�

Biztanleei jakitera emoteko asmotan, Euskadiko Autonomia 
Erkidegoan egunero saltzen diran prensa-bide guztietan ingurumenari 
buruz agertutako informazinoa batzeko eta batera kudeatzeko “platafor-
mea” sortzea da helburua. Hau da, autonomia-erkidegoko eta Bizkaiko 
biztanleek egunero ingurumenari buruz inprimiduta irakurten daben in-
formazinoa baliabide barri honetan batu, sailkatu eta antolatu egingo 
litzateke.

Ekimen hori gauzatzeko, Ingurumen Sailak honako kontratu 
honen barruan prensea12 husteko egiten dauen lana hartuko litzateke 
kontuan: “aholkularitza eta laguntza, idatzitako prensa-bideetan ingu-
rumenari buruz azaltzen diran albisteen tratamentua aztertzeko eta ba-
lioesteko”. Dana dala, lortutako informazinoak ez dauka ezelako baliorik, 
etekinik ateraten ez bajako eta ondorioak aterateko erabilten ez bada.

Komunikabideen hustuketaren emoitzan oinarrituta, azal-
dutako informazino guztiak (datu-basea) “artxibetako prozedura in-

tasun Neurriei buruzko Araudiko 6. artikuluan xe-
datutakoa be hartuko da kontuan. Araudi hori, hain 
zuzen be, bagilaren 11ko 994/1999 Errege Dekre-
tuaren bidez onartu zan, eta behar besteko neurriak 
zehazten dauz, datuen isilekotasuna, sekretua eta 
osotasuna ziurtatzeko eta datuok baimen barik ez 
aldatzeko, tratetako edo eskuratzeko. Bertan, gai-
nera, erabilt zaileek eskatutako zerbitzua emoteko 
ezinbestekoak diran arloak baino ez dira agertuko. 

Baliabideen�agenda-gidaliburua�

IHEEk iraunkortasunerako baliabideen 
katalogoa diseinau eta argitara emon gura dau for-
matu digitalean zein inprimiduan (azken hori urte 
bitan behin kaleratuko leuke), Bizkaiko Lurralde 
Historikoan abian iminitako edo eragina eukitako 
egitasmo, proiektu eta jarduketei buruzko informa-
zino eguneratua euki gura daben uritar, erakunde 
eta alkarteentzat.

Horretarako, IHEE arlo horretan behar 
egiten daben erakunde publiko eta pribadu guz-
tiakaz hartu-emonetan imini beharko litzateke, ho-
rri buruzko informazinoa batu eta egituratu egingo 
litzateke, eguneratuta egongo litzateke eta behar 
besteko lanak zehaztuko litzatekez, beti-beti abian 
egon daiten, aldundiak www.bizkaia.net domeinu 
orokorrean daukan web orrian eta ekintza-egitasmo 
honen arabera Bizkaian/Bizkaitik iraunkortasunari 
buruz garatuko dan “www.bizkaia21.net” (eta/edo 
“www.b21.net”) atari barrian. Era berean, urte bi-
tan behin baliabideen katalogoa antolatu, diseinau, 
argitaratu eta banatuko leuke katalogo-koaderno 
moduan, interesa daukien erakundeen, udalen… 
artean. Horrezaz gainera, behar besteko baliabide 
guztiak erabiliko leukez, gidaliburu horretako in-
formazinoa eskuratzeko zer egin behar dan jakitera 
emoteko eta zabaltzeko. 

Jardunaldi�edegien�egitaraua�

Ingurumenaren arloko ekipamentuetara 
eta azpiegituretara joateko eta ezagutzeko egita-
raua egituratuko da, lurralde historikoko biztanleek 
konsumitzaile moduan eragiten dabezan ondorioen 
barri euki daien. Era berean, ingurumenaren ku-
deaketan egindako ahalegina eta lekuotan garatu-
tako lana zelakoak diran eta konsumoagaz zelako 
lotura zuzena daukien jakin ahal izango dogu.

12- Kontratu-lan horren barruan, prensea ez eze, beste komunikabide batzuk be hustu egiten dira, eta informazino hori be behatokira eroaten da, zeregin hori garatzen dan bitartean, behintzat.
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formatikoa” ezarri behar da. Bertan, hain zuzen be, albiste bakotxa 
(ondo ikusteko moduan egon behar da, eta aldez aurretik artxiborako 
disein autako ingurumen-erispideen arabera sailkatu behar da), ingu-
rumenari begira daukazan ezaugarriak eta edizino-teknikak erregistrau 
behar da. Era berean, programea behar da, bilaketa-gako desbardinen 
bitartez arin konsultatu ahal izateko (konsultarako nabegatzailea). Pro-
zedurea osotzeko, analisi-programea (Reporta) egin leiteke, erabiltzai-
leek albisteen lehenengo balioespen arina erdietsi daien, tratamentuan 
zelako garrantzia daukan jakin daien, albistea zenbat komunikabidek 
jorratzen daben ezagutu daien…

Lan barri hau eginkeran eta ingurumenari buruzko informa-
zinoa eten barik antzemon, aukeratu, artxibau, topau eta aztertukeran, 
eguneroko prensa idatziaren bidez ingurumenari buruz eskeintzen dan 
irudia ezagutzeko eta balioesteko tresna egituratua jadesten da: egune-
roko prensa idatziaren Ingurumen Behatokia izan leiteke eta Interneten 
egongo litzateke eskuragarri (aldundiaren www.bizkaia.net web orrian 
nahiz Bizkaiko iraunkortasunaren www.b21.net atarian edo bietan).

Lan-egitura horri esker, erabilera publikoa eukiko leuke, eta 
Ingurumen Sailak zein Bizkaiko Foru Aldundiak euskarri informatikoan 
eguneratuta eukiko leukie informazinoa, behar dan moduan gordeta 
eta erraz topateko moduan, Interneteko domeinuaren bitartez (sarbi-
de-gakoak zehaztu beharko litzatekez). Gero, informazino hori prozesau 
egingo leukie.

Enláz@te,�barripaper�digitala

Kazetaritzako Ingurumen Behatokian gordetako informazi-
noa teknikoegia edo “hotzegia” izan daiteke biztanleentzat. Hori dala 
eta, datuok eta ateratako ondorioak beste era batera emon behar dira 
argitara. Halanda be, modu berean, barripapera egiteko orduan, egokia 
izango litzateke gaurkotasun handiko gaiak eta informazino interesga-
rriak jorratzea, beti be ohiko komunikabideetan landu ez badabez edo 
nahikoa landu ez badabez. Halanda ze, barripaper digitalean edo ekin-
tza-egitasmo honetako beste zabalkunde-baliabide batzuetan argitara 
emongo litzatekez.

Hori guztiori era bitara egin daiteke: batetik, ingurumen-
-atarian agertuko litzatekean gunea edo estekea izango litzateke; eta 
bestetik, astekari, hamaboskari edo hilabetekari digitala sortuko litza-
teke, esate baterako.

Halanda ze, aldian-aldian barripapera zabalduko litzateke 
posta elektronikoaren bitartez, eta zerbitzura harpidetzean euren e-
posten helbideak emon dabezanek jasoko dabe. Barripapera inprimidu 
egingo litzateke eta DIN A4 tamainukoa izango litzateke, baina Interne-
ten oso zabalduta dagoan irakurketa-formatuan argitaratuko litzateke, 
PDF formatuan, hain zuzen be, eduki dinamikoak (bideoak, lokuzinoak, 
animazinoak, galde-sortak…) sortzeko aukerea be eskeintzen dauelako. 

Holan bada, Interneten eskegita egonkeran, inpri-
midu eta banatzeagaitiko kostuak aurreztuko litza-
tekez, eta zabalkundea asko hobea izango litzateke. 

Horrezaz gainera, barripapera nortzuk 
gura daben jakingo geunke barriro, doako harpi-
detza egin beharko leukielako (eskabide-orria bete 
ostean13). Holan, irakurleak baimena emongo leuke, 
bere posta elektronikoan beste ale bat argitaratu dala 
jakinarazoteko. Halanda ze, Informazinoaren Gizarte-
ko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko 
Lege (IGZL) barrian xedatutakoa beteko litzateke.

Komunikazino bakotxean, albisteak 
au rkibide moduan agertuko litzatekez, eta izenburua 
zein azpititulua azalduko litzatekez, bai eta sarrera 
txikia be. Albistea bertan sakatukeran baino ez litza-
teke horniduko, eta baliabide grafikoen zein errefe-
rentzien alboan azalduko litzateke (orri batean).

Informazino�jeneralistarako�kanpainak

Ingurumenari buruzko informazinoa gi-
zarteratzeko lerro estrategiko honetan garatutako 
ekintzen osogarri, IHEEk biztanle guztientzat disei-
nautako informazino-kanpainak erabili gura dauz 
ohiko sistemen bitartez (prensea, irratia eta TB), 
jarduketa-estrategia orokorra sendotzeko eta beste 
jarduketa batzuen finkapenerako interesgarria da-
nean abian iminteko. 

Halanda ze, Bizkaia 21 Egitasmoaren, 
Hondakinen Plan barriaren eta biak garatzeko ekime-
nen edo IHEEn proposatutako ekipamentuen eta eki-
menen edegierearen barri emoteko, komunikabideak 
erabili behar dira, ekintza-estrategia osoagaz bat 
datorren mezua igorri behar da eta iraunkortasune-
rako hezkuntzaren ikuspegi orokorretik jorratu behar 
da gaia. Alde horretatik, neurriak eta jarduketak (me-
zua, markea…) antzemoteko osogaiak euki beharko 
litzatekez, eta, garatu beharreko ekimen guztiakaz 
batera, biztanleek Bizkaiko iraunkortasunagaz lotze-
ko moduko mezu ezagun bera igorri beharko leukie.

Ekintza-egitasmoak garatu gura dauen 
marka-estrategiagaz batera, era guztietako albis-
teak, mezuak eta informazinoak eskeini beharko 
litzatekez komunikabideei informazinoa emoteko 
mekanismoen bidez (horra hor prensaurrekoak, in-
formazino-oharrak eta publizidade-kanpainak). Era 

13-  Gauza bera jazoko litzateke Kazetaritzako Ingurumen Behatokiko konsulta-zerbitzuko parte-hartzaileakaz. Dana dala, zerbitzura lehenengo biderrez sartukeran baino ez litzateke gertatuko, handik 
aurrera erabiltzaileak konsulta-gakoa eukiko leukealako eta IHEEko datu-basearen barruan egongo litzatekealako.

14- Komunikabideek eta Foru Aldundiak “Iraunkortasunaren aldeko Adierazpena” egin beharko leukie, biak biztanleentzako informazinoan eta sensibilizazinoan inplikauta egoteko.

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua
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berean, komunikabideakaz hitzartutako14 berezko 
eremuak be egon beharko litzatekez (zati bat or-
dainduta egongo litzateke, baina komunikabideek 
beste zati bat ordaindu beharko leukie euren EGE-
ri begira), iraunkortasunari15 buruzko informazino 
sakonagoak eta/edo monografikoak jorratzeko. 

�SOStemible:�iraunkortasunaren�
aldeko�ikusizko�eta�saiakuntzazko�
barripaper�biziduna

“Jakin-minaren” bidez ikasteko prin-
tzipioan oinarrituta dago, eta GIHren alderdi 
praktikoak sendotzen dauz, honako hauxe adiera-
zota: “eginez ikasten da; entzundakoa ez da ahaz-
ten; ikusitakoa gogoratu egiten da; egindakoa ez da 
sekula ahazten”.

Alde horretatik, irudian oinarritutako ba-
liabidea sortzeko eta informazinoa albisteak daukan 
eraginaren bitartez igorteko proposatzen dau IHEEk. 
Holan, bada, albisteotan sakontzeko interesa bizten 
da (eragileak, ondorioak eta bilakaeran euki daikien 
zeresana, berbarako). Albisteok, gainera, izenburu 
batean, irudi batean, bineta batean… oinarrituta 
egon daitekez. Gaiak proposatu ostean, informa-
zinoa sakontzeko, hausnartzeko interesa bizten da 
personengan, eta, aurrerago, euren hausnarketako 
emoitza trukatzen dabe (zehaztutako gaiak sakona-
go aztertzen diralako, sustatzaileek, IHEEk, ekimen 
hori euki dabelako edo SOStemible ekimeneneko 
parte-hartzaileen ekarpenak, ikerketak eta saiakun-
tzak trukatzen diralako).

“Katrinaren” eraginez askatutako Alli-
gator missisipiensisen argazki harrigarriari buruzko 
albisteak eta “hamarnaka krokodilo nora ezean 
dabilz Missisipin” argazki-oinak aukera aparta 
eskeiniko leukie, hondamendi naturalen eta euren 
ondorioen gaia jorratzeko. Gogoan euki behar dogu 
1.200 hildako eta milaka lekualdatu egon zirala eta 
zergaitik iritsi ziran zenbaki ikaragarri horreetara. 
Bestetik, etxekoak lotan dagozan bitartean “stand 
byn” dagoan telebistaren binetea, uriko milaka 
etxetan irudikatuta, eta “Europako Batasunak Er-
dialdeko Amerikan urtebetean konsumiduten daben 
beste elektrizidade konsumiduten da atsedenaldian 
dagoan telebistaren argitxuan” izenburuak aukera 
aparta eskeiniko leukie, energiaren aurrezkiaren eta 
jarduera iraunkor egokien gaia lantzeko.

Ideia soil bi dira, eta hirugarrenen “jakin-mina” biztea da 
euren helburua. Holan, bada, ondo diseinautako estrategiaren barruan, 
hausnartzen, informazinoa zein dokumentazinoa sakontzen eta saiakun-
tza zein ekintza garatzen hasiko dira biztanleak.

Ekimen  hori gauzatzeko, IHEEko gainerako baliabideakaz 
zerikusirik ez daukan barripaper inprimidua edo birtuala sortu daiteke. 
Bestetik, ekintza-egitasmo honetako ekimenen bategaz edo batzuekaz 
lotutako esperientzia sortu daiteke. Izan be, urtenbide onena izan leiteke 
heldutasunera iritsi baino lehen ibilbide independentea izatea, IHEEko 
estrategiaren barruan garatzen bada be. Holan, bada, diseinauko dan 
web atarian edo Foru Aldundiaren bizkaia.net web orrian edo bietan imi-
ni daiteke ikusgai, “asteko edo hileko hausnarketa” izango balitz lez 
nabarmenduta.

B�i�z�k�a�i�a�Maitea�ingurumen-arloko�aldizkaria

Ingurumen-arloko argitalpena da, eta, 1988. urtetik, 
Bi zkaiko Foru Aldundiak emoten dau argitara, bertako Ingurumen Sai-
laren bitartez. Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza 
Egitasmoak (IHEEk) aldizkariari eutsiko deutso, eta, horrezaz gainera, 
sustatu egingo dau, gero azaldutako aldagaien eta hobekuntzen arabe-
ra. Bertan, Bizkaian, Euskadin eta nazinoartean gaurkotasuna daukien 
gaiak eta informazino orokorra jorratzen dira hiru hilean behin.

Labur-labur, honako honeexek dira aldizkariaren helburuak: 
lurralde historikoko biztanleei ingurumen-arloko edukiei buruzko infor-
mazinoa eskeintzea, jentea konsumo arduratsuaren inguruan sensi-
bilizetea eta erakundeek zein ekimen pribaduak gure ingurunean gai 
horretan egiten dabezan ahaleginen barri emotea.

Irakurleak (hartzaileak) aldizkaria argitara emoten dauen 
foru-sailaren menpeko Bizkaia Maitea Alkarteko hogeta bost mila in-
guru kideak dira, bai eta lurralde historikoko ikastetxeak, auzo-etxeak 
eta kultura-etxeak be, eurak be aldizkariko doako harpidedunak dira- 
-eta. Halanda ze, aldizkariaren zabalkundea 70.000tik gora lagunekoa/ 
/irakurlekoa da, gitxi gorabehera.

Aldizkaria gaikako arloen arabera dago atonduta: Lur pla-
netan, Gure ingurunea, Gazteak eta ingurumenaren osasuna, Ibilbideak, 
Gaur egunekoak, Ingurumenaren kudeaketa, Mende barria, Parte hartu, 
Laburrak, Brikolaje ekologikoa eta Garbideiak (umeentzako gehigarria). 
Urtero, gainera, 16 orrialdeko berezia emoten da argitara “Bizkaiko 
iraunkortasunagaz” zerikusia daukan monografikoren bati buruz.

Etapa desbardinetatik igaro ostean, argitalpenaren forma-
tua oso atsegina da gaur egun, diseinua egoki-egokia dalako. Bertan, 
ingurumen-arloko kultura orokorragaz zerikusia daukien alderdiak 
lant zen dira. Halanda be, hiru hilean behin argitaratzen danez, ez da 
gaurkotasun handiko eta/edo berehalako gairik jorratzen, bizkaitarren-
gandik hur dagozan gaiak baino, mundu globalean daukien erantzuki-
zuna kontuan hartuta.

15-  Era guztietako tarteak dira. Horra hor TBn 15-30 segundoko iraupena daukien “hamabi hilabete, hamabi zeregin iraunkortasunaren alde” kanpaina, 3-4 minutuko tarteak, 10-15 minutukoak… 
Era berean, gauza bera egin daiteke irratian zein prensan.
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Etorkizunari begira, helburua ez da hiru urte indarrean da-
roan gaur eguneko formatua lar aldatzea, IHEEren arabera oso egokia 
dalako (horra hor orain dala hilabete batzuk irakurleen artean egindako 
inkestako emoitza onak). Hain zuzen be, ingurumenaren arloko kultu-
ra orokorrari buruzko informazinorako eta prestakuntzarako gunea izan 
gura dauenez, albisteen berehalakotasunean oinarritutako informazino-
-baliabideak egituratu behar dira eta bizkaitarrei jazoten diran unadatik 
hurragoko epean igorri behar jakez albisteok. Alde horretatik, IHEEk ga-
ratutako jarduketek ekintza-egitasmo honetako diagnostikoan berretsi-
tako erespenari emoten deutsie erantzuna.

Labur-labur esanda, IHEEk baliabide hau egokia dala ba-
lioetsi ostean eta komunikazinorako zein ingurumen-hezkuntzarako jar-
duketa sendotuaren etorkizuneko lerro barriak zehaztu ostean, Bizkaia 
Maitea aldizkariaren etorkizuna itxaropentsua da benetan, beti be in-
gurumen-arloko edukiak jorratzen dabezan aldizkarien argitalpenean 
sortutako diseinu-lerro barrietara egokitzen bada eta komunikazinorako 
zein ingurumen-hezkuntzarako estrategietatik erakunde sustatzailean 
ezarten diran eskakizunei erantzuten badeutse. Zentzun horretan, IHEE 
honetan jasotako ekimen edo estrategia barri batzuk (SOStemible barri-
papera, esate baterako) aldizkarian islatu leikez etorkizunean.

�Iraunkortasunari�buruzko�“www.bizkaia21.net”�ataria

Jarduketa honek erakundearen gaur eguneko web orritik 
harantzago joatea dauka helburu. Halanda ze, ingurumen-ataria sor-
tu leiteke, erabiltzaileakaz hartu-emonetan egoteko eta ingurumenari 
buruzko informazino interesgarri “guztiaren” barri emoteko.

Web barriak ezaugarri garrantzitsu bi eukiko leukez 
funt sean: batetik, edukiak bateratuko litzatekez; eta bestetik, hizkuntza 
erraza baizen hurbila erabiliko litzateke.

Hain zuzen be, zabalkunderako, hezkuntzarako, pres-
takunt zarako eta sensibilizazinorako ataria izango litzateke.

Edukien baterakuntza

Arlo honetan era guztietako erakunde publikoek eta priba-
duek esku hartzen dabenez, informazinoa sarean zehar sakabanatuta 
dago zenbait web orritan. Helburu nagusietako bat edukiak zabaltzea 
bada eta bide bakar bat erabilten bada (saila, enpresea edo beste edo-
zein erakunde dan kontuan hartu barik), ingurumenagaz eta iraunkor-
tasunagaz lotura handia edo ez hain handia daukien gainerako erakun-
deak albo batera itxita argitaratzen da informazinoa, hau da, honako 
hauxe jazoten da: “nik informazinoa imini dot eta gura dauenak topau 
daiala”.

IHEEk, ostera, benetako ataria sortu gura dau, eta errespe-
tau egingo dau erakunde bakotxak bere web orria eukitea. Halanda be, 
berea horreen guztien gune nagusia izango da. Bertan, diseinu erakar-

garria eta hizkuntza erraza erabiliko dira, eta era 
antolatuan topau ahal izango da informazino guztia. 
Holan, bada, ez dira edukiak bikoiztuko, atari (web) 
honetan beste web batzuetara joateko estekak edo 
sarbideak egongo diralako, topautako informazinoa 
osotu ahal izateko.

Hizkuntza erraza baizen hurbila

Teknizismoetatik urrun (beharrezkoak 
baino ez) helburua informazinoa eroso-eroso irakur-
tea bada, funts-funtsezkoa da hizkuntza erraza bai-
zen hurbila erabiltea. Web hau bateratzailea izango 
litzateke, baina aldi berean, IHEEko ekimen asko be 
agertuko litzatekez bertan. Horra hor Kazetaritzako 
Ingurumen Behatokiaren datuen bidez lortutako 
ondorioak. Era berean, Bloga16 be izan daiteke, 
irakurleek albisteei buruzko eretxiak emon daiezan. 
Halanda ze, “feedback-a” ezarri daiteke, eta oso 
erabilgarria izan daiteke uritarrek ingurumena zelan 
bizi daben jakiteko.

Dana dala, erabiltzaileak erregistrau 
egin beharko dira, erantzun, euren eretxia emon eta 
informazinoak osotu gura badabez. Horren ondorioz, 
atarian sartutakoen ezaugarriei buruzko datuak lor-
tuko dira, eskabide-orria beteten dabenean.

�IHEEren�partaidetza�Bizkaia�21�
Egitasmoaren�zabalkundean

Egitasmoa bera eta, batez be, bertako 
neurriak, emoitzak eta abioa foru-erakundean ber-
tan eta Bizkaiko biztanle guztien artean zabaltzea da 
helburua, bai eta hartutako konpromisoak eta gara-
penean jadetsitako aurrerapenak nabarmentzea be. 
Izan be, egitasmoak berak lan-zirriborroetan zehaztu 
ebanez, ezinbestekoa zan “komunikazino-estrate-
gia berezia ezartea, egitasmoa BLHn abian imini 
eta betearazokeran. Foru-erakundeko sail guztiakaz 
(barruko komunikazinoan) zein udalakaz, gizarte-
taldeakaz eta beste interesdun batzuekaz (kanpoko 
komunikazinoan) ezarritako komunikazino-bideak, 
gainera, argiak baizen irmeak izan behar dira”. 

Horren ondorioz, Bizkaia 21 Egitasmoan 
argi eta garbi adierazoten da “urteko lan-egitas-
moak ezarri behar dirana, foru-erakundeko behar-
ginak zein uritarrak konzienziau eta sensibilizetako 
eta ekimenak zein esperientziak trukatzeko”. Era 
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16-  Funtsean, bloga web formatuko egunkari personala da. Bertan, kronologiaren arabera sailkatzen dira egile baten edo batzuen mezuak, eta edonork emon daike bere eretxia. Hori dala eta, web 
orriaren aldean, egileak gurata iminten dau ikusgai, eretxiak jasoteko eta erantzun-katea sortzeko, RSS (really simple indications) izeneko esteka-teknikeari esker. Era berean, “weblogak” be 
esaten jake. Termino hori Jorn Barrer estadubatuarrak sortu eban 1997. urtean, sarean idazteko prozesua zala (“logging the web”) azaltzeko. Blogen aro barrian, egileak argitara emondako 
artikuluak “postak” dira, eta, bertan, argazkiak zein beste orri batzuetarako estekak agertzen dira. “Post” bakotxak jasotako erantzunak, ostera, “eretxiak” dira, eta, lehen esan dogun lez, edonork 
idatzi leikez, izenik emon barik be, sartzeko iragazkirik imini ezean.
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berean, “urtero-urtero lortutako emoitzak balioet si 
behar dira: jadetsitako helburuak, zailtasunak, 
eragileak, urtenbideak… Bestetik, foru-sailei la-
gundu behar jake Bizkaia 21 Egitasmoa urtero eba-
luetan”. Lan eta emoitza horreek, gainera, lurralde 
historikoko erakundeen eta biztanleen artean emon 
be har dira jakitera.

Izan be, azkenean onartutako foru- 
-egitasmoa eginkeran baieztu zan lez, “komunika-
zinoa behar dan modukoa izan ezkero, aldaketak 
arinago jazoten dira, lan-taldeak suspertzen dauz, 
“iraunkortasunaren” konzeptua berresten dau ba-
rruko ingurunean zein Bizkaiko biztanleen artean, 
sinisgarritasuna eskeintzen dau eta oso erabilga-
rria da agente interesdunen artean esperientziak 
eta ezagutza trukatzeko orduan”.

Era berean, “hasitako komunikazino-
prozesuek lotura estua daukie sustatu beharreko 
partaidetza-prozesuakaz”. Politikearen, teknikearen 
eta uritarren eretxiaren arloan Bizkaia 21 Egitas-
moagaz zerikusia daukan partaidetza-maila onarga-
rria erdietsi ahal izateko, “zabalkunderako edukiak 
eskeintzen dabezan materialaren sorreratik haran-
tzago, komunikazino-alderdiak lantzeko apustu ir-
mea egin beharko litzateke”. Zentzun horretan, IHEE 
honetan abian iminitako tresnak erabili behar dauz 
foru-erakundeak, Foru Agenda 21en partaidetzarako 
eta komunikazinorako aitatutako estrategiaren zati 
handi bat egituratu ahal izateko. Hain zuzen be, ho-
nako hauxe adierazo eben foru-agendea egiten egon 
ziranean: “lehendik dagozan komunikazino-bideak 
erabiltea eta, euren gainean, garapen iraunkorraren 
eta Bizkaia 21 Egitasmoaren eduki bereziak sartzea 
izango litzateke aukera eraginkorrena (zelan komu-
nikau behar edo ahal dan azaldukeran), beti be una-
dan unadako preminak kontuan hartuta”.

Hona hemen foru-agendea (B21E) 
eginkeran barruko (foru-administrazinoan) zein 

kanpoko (uritar eta interesdunetan) komunikazino-prozesuen bitartez 
lortu gura ebezan onurak, besteak beste.

-  Teknikariek eta uritarrek prozesuan parte hartuko ebela 
bermatzea. 

-  Abian iminitako ekimenei buruzko eretxia eta iradokizunak 
jasotea.

-  Prozesuaren atzeraelikadurarako bideak ezartea, talde 
dinamizatzailea elikatzeko eta bideratzeko.

-  Biztanleen artean, edukiak eta leloak zabaltzea, ekimenen 
inguruko babesa, konzienziazinoa eta sensibilizazinoa 
erdiesteko. 

-  Unadan unadako gaien inguruko interesa biztea gizartean. 
- Iraunkortasunaren balioen alde heztea.

Bizkaia 21 Egitasmoaren bilakaeran, komunikazinorako 
zereginak ezartea garrantzitsua danez eta, egitasmoan bertan adiera-
zotakoaren arabera, zeregin hori “aginte-mahaiaren” (Ahaldun Nagu-
siaren Bulegoaren) erantzukizuna danez, IHEEk egituratu egin behar 
dau eta behar besteko baliabideak eskeini behar deutsaz, Bizkaia 21 
Egitasmoaren eginkizun-eremuan ezelako zalantza barik ezarri behar-
ko diran komunikazino-zereginak behar dan moduan beteteko. Izan be, 
IHEEk batera lan egiteko proposatzen dau, Bizkaia�21�Egitasmoaren�
Komunikazino�Estrategia�zehazteko orduan.

Estrategia horrek, gainera, “zehaztu egin beharko dau 
nort zuk diran komunikau beharreko jarduketen hartzaileak, zelako 
hi zkuntza erabili behar dan eta noiz garatu behar dan”. 

Barruko ikuspegitik, Foru Agenda 21 garatzeko, BFAko 
tek nikariak euren artean komunikauta egon behar dira, lan-arlo hau 
zeharkakoa dala kontuan hartuta. Hain zuzen be, sistema hori apurka-
-apurka ezarten dabilz.

Bestetik, kanpora begira, Udalak, mankomunidadeak eta 
toki-erakundeak dira komunikazino-prozesuko hartzaile nagusietakoak. 
Udal-teknikariek toki-garapen iraunkorrerako ekimenei buruzko infor-
mazinoa, prestakuntza eta aholkularitza eskatzen dabez. Kanpoko ko-
munikazinoari begira, ezinbestekoa da teknikarion eta BFAren arteko 
komunikazinoa proaktiboa izatea.

Era berean, informazinoa sortu eta jakinarazo egin behar 
da, uritarrek Bizkaia 21 Egitasmoaren inguruan daukien motibazi-
noa eta inplikazinoa sustatzeko eta proiektuan parte hartzeko. Alde 
horretatik, estrategiak onartu egin behar dau mezuen norabide biko 
komunikazinoa funtsezkoa dala eta honako osogai honeek argi-argi 
zabaldu behar dirala: 

-  Garapen iraunkorraren konzeptua.
-  Bizkaia 21 Egitasmoaren irismena
-  Foru Aldundiak hartutako konpromisoak eta ekimenak. 
-  Aurreikusitakoaren arabera benetako lortutako emoitzak 

eta balantzeak.
-  Aurreikusitako konpromisoen eta jarduketen gaineko 

ekarpenak. 
-  Bizkaiaren partaidetza eskualdeko eta nazino-mailako 

foroetan.
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-  Esperientzien eta ezagutzen trukea, prozesua eten barik 
hobetzeko. 

Oro har, honako honeexek garatu leitekez bertan: batetik, 
Bi zkaiko Foru Aldundiko arduradun politiko zein teknikarientzako eta 
lotura daukien erakundeentzako materialak eta komunikazino-egintzak 
(euren helburu nagusia prestakuntza danez, gaiak zehaztasunez jorratu 
behar dira); eta bestetik, uritar eta interesdunentzako materialak eta ko-
munikazino-egintzak (euren helburu nagusia emoitzen zabalkundea da). 

�Iraunkortasun�Adierazleen�Sistemearen�zabalkundea

Lotura estu-estua dauka Bizkaia 21 Egitasmoaren komu-
nikazino-estrategiagaz. Era berean, Bizkaiko Udalerrietako Iraunkor-
tasun Adierazleen Sistemearen bidez lortutako eta Ingurumen Sailak 
kudeatutako emoitzak jakinarazoteko jarduketa bilakaerearen zabalkun-
dearen zati bat izango litzateke, ahal danik eta proiekzino eta eragin 
publiko handiena lortzeko orduan.

Zabaltzeko orduan, IHEE17 honetan zehaztutako baliabideak 
erabiliko litzatekez. Era berean, beste bitarteko batzuk be erabili leitekez 
euskarri informatikoan (CD-ROMean) eta/edo inprimiduta (koadernoa). 
Edozelan be, emoitzen zabalkundeagaz batera, beste ekimen osogarri 
batzuk garatu beharko litzatekez: lehenengo kasuari jagokonez, esate 
baterako, norberaren aztarna ekologikoa kalkuletako programa infor-
matikoak edo aztarnearen araberako banan-banakako planak ezarteko 
aukerea…; eta inprimidutako edizinoari jagokonez, ostera, jarduera 
egokien eskuliburua eta/edo zentzunezko erosketa edo antzeko ekintzak 
sustatzeko erreferentziak…

�Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�
Egitasmoaren�(IHEEren)�zabalkundea

Bere jarduketen barruan, ekintza-egitasmo honek Bizkaiko 
biztanleek iraunkortasunaren arloan daukiezan ezagutza-mailak 
hobet zeko proposatzen dau. Horretarako, egitasmoaren edukia zabaldu 
beharra dago, foru-erakundeko arduradunek barruan eztabaidatu eta 
onartu ostean. Horretarako, erakunde sustatzaileak berak gaur egun 
daukazan baliabideak erabiliko litzatekez, bai eta IHEEren onarpenaren 
zein garapenaren ondorioz sortutako beste guztiak be.

GIHrako�Ekipamentuen�sarea�sendotzea

B�i�z�k�a�i�a�21�-�Iraunkortasunerako�Bailabideen�Zentroa

Eratu beharreko ekipamentu barria da, eta, IHEEko diag-
nostikoan antzemondakoaren arabera, uri-ekosistemearen gaia era 
esplizituan jorratzea dauka helburu. Era berean, behar dan moduko eki-
pamentua imini behar dau abian, lurraldeko biztanleen konsumo-ohitu-
rakaz eta erabilerakaz zerikusia daukien gaiak sustatzeko eta gainerako 
erakundeek eta, batez be, Agenda 21eko sustatzaileek arlo horretan ga-
ratzen dabezan zereginak bultzatzeko.

Horretarako, IHEEk instalazinoa lu-
rraldeko uri-ingurun zentralizauan iminteko pro-
posatzen dau, eta, ahal izan ezkero, Ibaizabalgo 
Itsasadarraren inguruan, biztanle gehienak hortxe 
bizi diralako: garraio publikoaren bidez ondo komu-
nikauta dagoan eremu ikusgarria da.

Era berean, ekimen honek erantzuna 
emoten deutso Bizkaia 21 Egitasmoa egiteko fasean 
jorratutakoari, Foru Agenda 21ek sustatu beharreko 
partaidetza-estrategiari buruz berba eginkeran uri-
tar eta interesdunentzako “Baliabideen Gelea” sor-
tu behar zala adierazoten zan-eta (baliabideen zen-
troa ez eze, uritarrentzako alkargunea eta Bizkaiko 
iraunkortasunari buruzko erakusketa iraunkorrerako 
lekua be izan behar zan).

Zentroak era guztietako zerbitzuak es-
keiniko leukez: ingurumenari buruzko informazino- 
-zerbitzua eta aholkularitza; dokumentazino-zentroa 
eta baliabideen zentroa; prestakuntzarako, informa-
zinorako eta partaidetzarako zentroa; iraunkorta-
sunaren behatokia; Agenda 21 egitasmoetako infor-
mazino-guneak… Ingurumena eta iraunkortasuna 
ardatz nagusiak izango dira ekipamentuan, biztan-
leen artean ingurumen-kulturea sustatzeko orduan 
eta iraunkortasunaren printzipioetan oinarritutako 
gizarte-eredu barria eratzeko orduan. Horretarako, 
azpiegitura barria iraunkortasunaren benetako di-
namizatzailea izan behar da, lurraldean arlo horre-
tan lan egiten daben eragile guztientzat.

Lehen esan dogun lez, uri-ekosiste-
meari, baliabideei, gizakiari eta bere alkarreragi-
nari buruzko erakusketa iraunkorrerako lekua be 
izango litzateke. Era berean, ingurumenagaz ze-
rikusia daukien gaurkotasun handiko gaiei buruzko 
aldi baterako erakusketetarako eremua be egongo 
litzateke (horra hor argi-kutsadurea, eguraldiaren 
aldaketa, zaratea…). Bertan, gainera, berbaldi- 
-gelea eta lan-geleak be egongo litzatekez, hezkun-
tzaren zein zabalkundearen arloko beste jarduera 
batzuk garatzeko. Horrezaz gainera, euskarri-mue-
ta ugaritan gordetako era guztietako baliabideen 
bibliotekea be egongo litzateke. Bestetik, zentroko 
eskeintzaren edukia zehazteko orduan, tratamentu 
berezia emongo litxakio uraren gaiari (ur-ekosiste-
mea: erabilerak eta eraginak), ekipamentu barriko 
lan-ardatzetako bat izango litzateke-eta (gero, 
“Uraren Geleari” buruz berba eginkeran aitatuko 
dogu kontua, “ur-inguruneagaz zerikusia daukien 

 17-  Bai eta Bizkaiko Iraunkortasunaren Behatokia (BIB) abian iminikeran sortutako baliabideak be. Hain zuzen be, gero, “GIHko ikerketa sustatzea” jarduketa-lerroan berba egingo dogu behatoki 
horri buruz. IHEEk proposatutako erakundea da, baina bere jarduketa-eremua gainditzen dau, Bizkaia 21 Egitasmora mugatukeran.

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua
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ibilguko ingurunearen suntsipena ekidin behar da, bere benetako balioa 
it zuli be har jako eta tarteak urigintzako erabileretarako antolatu behar dira 
– ibiltokia, zubiak…–). Horrezaz gainera, biztanleentzako informazinorako, 
hezkuntzarako eta sensibilizazinorako zereginak sustatu behar dira. 

Zentzun horretan, IHEEk proposatutakoaren arabera, Bizkaia 
21 – Iraunkortasunerako Baliabideen Zentroa ibai-ekosistema iraunko-
rren arloko zabalkunderako erreferentziako ekipamentua be izango da. 
Horretarako, hurrengo ekipamentu guztiak eukiko dauz osogarri, ibai- 
-ekosistemetako ekarpenen eta giza jarduerearen bilakaereagaz zerikusi 
zuzena daukie-eta.

�Arrantzaleen�Museoa

IHEEk berak onetsi egiten dau urteen joan-etorrian Arrant za-
leen Museoak bilketaren, berreraikuntzaren eta zaharbarrikuntzaren18 
arloan garatu dauen lana bikaina dala. Era berean, lan zorrotza egin 
dau arlo museologiko eta zientifikoan, bai eta zabalkundearen arloan 
be. Hori guztiori dala eta, uritarren zerbitzura dagoan museo bizia bai-
zen modernoa da gaur egun, eta estaduko 10 museo garrantzitsuenen 
artean dago bere arloan.

Gaur egun, Arrantzaleen Museoak bere helburuak beteten 
dauzala egiaztau dauenez, IHEEk bertako eskeintza didaktikoa, sensi-
bilizazinoa eta itsasoagaz zerikusia daukien zereginei buruzko ezagu-
tzaren zabalkundea hobetu gura dauz. Horretarako, itsas ekosistemea 
eta, oro har, itsasoa ardatz daukien gainerako ekipamentuakaz batera 
behar egingo dau. Izan be, IHEEk bere hormetatik urteteko aukerea es-
keini behar deutso museoari, eta adierazo egin behar deutso ahal danik 
eta ahalegin handiena egin behar dauela apurka-apurka bere bilduman 
itsas ondare etnografikoko osogaiak eukiteko; esate baterako, itsa-
sontziak, herritarren etxebizitzak, ohiko arrantza-industriako instalazi-
noak… Holan, bada, antxinarotik euskal herritarren bizibideagaz hain 
lotura estua euki dauen ondareak hobera egingo dau, eta hobeto artatu, 
ulertu eta balioetsi egingo da. Zentzun horretan, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Trebakuntza eta Lan Sailak eta Bermeoko Udalak batera garatu 
daben ekimenari esker, beste ekipamentu osogarri bat imini dabe abian 
museoaren inguruan, “Baleontzia” Balearen Interpretazino Zentroa, 
alegia, 2006. urtean “Beti Aita Guria” arrantza-ontzia XVII. mendeko 
baleontziaren erreplika zehatz bihurtzeko lanak amaitu ostean.

Hain zuzen be, azken hamarkadan, Arrantzaleen Museoa 
ezinbesteko erreferentea da itsasoaren zein arrantzaren kulturan intere-
sa daukien guztientzat. Holan, bada, 70eko hamarkadan 3.000 bisitari 
eskasa baeukazan be, 35.000 daukaz gaur egun.

Plentziako�Eskolako�Ingurumen�Gela

400 metro koadroko gelea 1998. urtean imini eben abian, 
eta Plentziako hondartzako pasealekuan dago kokatuta. Bizkaiko ikaste-
txeetako curriculum-proiektua garatzeko baliabide baliotsua da. Bertan 
egindako jardueretako hartzaileak Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. ziklo-

ekipamentuen eskeintza hobetzea eta osotzea” jar-
duketan, hain zuzen be). 

Garraio publikoaren erabilereari begira, 
leku irisgarrian egon behar bada be, ekipamentu ba-
rria edegiteko ordutegiak be malguak izan behar dira, 
ahal danik eta jente gehien joateko. Horrezaz gainera, 
oztopo arkitektonikorik be ez da egon behar. Bestetik, 
eraikina eregi edo zaharbarritu ezkero (lehendik da-
goana bada), iraunkortasunaren erispideak hartuko 
dira kontuan, ingurukoentzat eta Bi zkaia osoarentzat 
jarduketa-erreferentea izan behar dalako.

�Ur-inguruneagaz�zerikusia�daukien�
ekipamentuen�eskeintza�hobetzea�
eta�osotzea

Lehenengo eta behin, IHEEk foru- 
-erakundeak Bizkaiko lurraldean daukazan ekipa-
mentuak garatzen segiduko dau: Bermeoko Arran-
tzaleen Museoa (Kultura Sailaren menpe dago) eta 
Plentziako Ingurumen Gelea (udan, ostera, “Ontzi-
ren Gelea” da), Ingurumen Sailaren menpekoa.

Hain zuzen be, itsasoa bizkaitarren 
ezaugarri bereizgarria da, eta arrantzako balia-
bide zein baliabide biologiko ugari dagoz bertan. 
Horrezaz gainera, bertako paisaiak be balio handia 
dauka, eta aisialdiaz gozatzeko aukera aparta es-
keintzen dau. Ezinbestekoa da biztanleek bere ga-
rrantziaren inguruko konzienzia eukitea eta horren 
arabera jokatzea, bertan eragina daukien aldagaiak 
eta babes-preminak kontuan hartuta. Txiki-txikita-
tik sustatu ezkero, askoz hobeto jagongo eta erres-
petauko dabe etorkizunari begira. 

IHEEren bidez garatu beharreko lanari 
erreparauta, agirikoa da zeresan handia daukana 
Bizkaia lako lurraldeko iraunkortasunaren katean, 
baina horrezaz gainera, foru-erakundeak berak egin-
dako apustua be bada, Uraren Europako Esparru 
Zuzentaraua garatzeko eta ezarteko. Holan, bada, 
ibai-arroetako ekosistemea oso-osorik berreskuratu 
ahal izango da, berreskurapen kimiko hutsetik fisiko-
ra eta biologikora igarota. Izan be, urak araztea ez da 
nahikoa balio naturalak berreskuratu ahal izateko.

Hori dala eta, osogai naturalak lehene-
ratzeko eta euren kudeaketa iraunkorra bermatzeko 
neurriak hartu behar dira (faunea aske ibili behar 
da batetik bestera, egokiak ez diran biziguneak zu-
zendu behar dira faunea eta florea ugaldu daitezan, 

18-  1986an amaitutako lanetatik aurrera, museoak eraikin osoaren (Ertzilla Torrearen) azalerea hartzen dau, eta behar besteko eremuak daukaz bere eginkizunak beteteko: liburutegia, biltegiak, 
tailerrak, areto nagusia…). Ostean, erakusketa barriak imini ebezan ikusgai eta 1988ko irailean edegi zan barriro. 1995ean eta 1996an, torrearen kanpoko aldea atontzeko lanak egin ebezan, 
bere edertasun sendoa nabarmentzeko.
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etako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloetako ikasle 
bizkaitarrak dira. Gelara iristeko, garraio publikoa dago (Metro Bilbao 
eta Bizkaibus), eta, urritik bagilera, eskola-egun guztietan dago zabalik. 
Egunero 20-25 ikasle inguruko taldea hartzeko prestatuta dago, hau da, 
2.500 inguru parte-hartzaile ikasturte bakotxean.

Ikasleentzako diziplina ugariko eremu didaktikoak beharrean 
segiduko dau, ingurunearen balio naturalak ikasteko eta gizakiek ingu-
runean eta, batez be, kostaldean zelako eragina daukien aztertzeko. 

Ezarritako metodologiari jagokonez, IHEEk proposatutakoa 
kontuan hartuta, gelan goizean (9:30etik 14:00etara) garatzen diran lan-
-saioak parte-hartzaileen edadeetara egokituta egon behar dira, eta era 
guztietako teknikak zein baliabide teknologikoak nahastau behar dira: 
ibilbide ekologikoak, gure kostaldeko giza jarduerari buruzko lana taldean 
edo banan-banan eta ur-biotopoen erakusketei buruzko lana (akuariofi-
liaren teknikea), inguruneko balio naturalei buruzko ikus-entzunezkoak… 
Jarduera horreek guztiak aditu batek, gelako arduradun didaktikoak, zu-
zendu behar dauz, ikasleen taldeko irakasle tutorearen laguntzaz.

Ezelako zalantza barik, bere muga handiena irisgarritasuna 
da, parte-hartzaile gehienek 40-60 minutu behar dabezalako Plentzia-
ra heltzeko (eta beste horrenbeste itzultzeko), 14:00etan amaitukeran 
goizeko jarduerea dala kontuan hartuta. Halanda be, bertara joateko 
metroa eta Bizkaibus dagozanez, joan-etorriak be merkeagoak dira, eta, 
aldi berean, garraiatzeko ohitura iraunkorrak bultzatzen dira ikasleen 
artean. Horri jagokonez, azpimarratu egin behar dogu gelak bete-betean 
asmau dauela jarduereari geltokian bertan hasierea emonda. Izan be, 
lehenengo jarduerea dan interpretazino-ibilbidea geltokian hasten da. 
Ostean, gelako instalazinoetara joaten dira, bertan ikasten segiduteko.

Plentziako uri-ingurunea eta bazterrak hobetu eta berres-
kuratu ostean, orain beste jarduketa bi iminiko dira abian, eta gelako 
jarduerearen osogarri izango dira: Gorlizeko itsasertzaren eta dunen be-
rreskurapena eta EHUko Itsas Ikerketa Biologikorako Unidadearen ede-
gierea Plentziako antxinako ospitaleko instalazinoetan. Jarduketa biak 
Plentziako Gelearen eragin-eremu zuzenean garatuko diranez, aukera 
aparta eskeintzen dabe ekimen barriak sortzen segiduteko eta itsasertze-
ko ekosistemearen interpretazino didaktikorako benetako  gelea eta hobea 
izateko. Era berean, ordutegia luzatu eta beste persona batzuentzat be 
zabaldu daiteke. Hori guztiori dala eta, IHEE gelearen ingurunean sor-
tutako eremu barri horren garapenaren pentzura egon beharko da, eta 
inguruan azalt zen diran aukeretara egokitu beharko du bere eskeintza.

�Ontziren�Gela:�Plentziako�ingurumen-gelako�
udako�egitaraua

Ingurumenaren arloko informazinoa eskeintzeko, erakuske-
tak egiteko eta dinamizazinoa zein sensibilizazinoa sustatzeko eremua 
da, eta Plentziako Ingurumen Gelan dago kokatuta. Udan bertan (gara-
garriletik irailera), urtaroaren araberako egitarau berezian igorten dauz 
ingurumenaren aldeko mezuak. 1994. urtean imini zan abian, eta ingu-

rumenari buruzko erakusketak eskeintzen dauz gaur 
egun (batzuk finkoak dira, eta beste batzuk urtero 
barritzen dira). Era berean, filmak eta dokumentalak 
emoten dauz egunero, gaztetxuentzako ingurumen-
-antzerkiak egiten dauz astero, berbaldiak atontzen 
dauz, ingurumen-arloko aldizkariak ixten dauz… 
Oro har, biztanleak era atsegin baizen dibertigarrian 
heztea eta sensibilizetea eta maila orokorrean zein 
toki-mailan biodibersidadearen ezagutza sustatzea 
dauka helburu nagusi. 

Ekimenaren hartzaileak Plentziako eta 
Gorlizeko hondartzetako eragin-eremura hurreratzen 
diran persona guztiak dira. Udaro, hain zuzen be, 
12.000-15.000 bisitari hurreratzen dira bertara19.

�B�i�z�k�a�i�ko�kostaldea:�
itsasoaren�gela�handia

Itsasoaren eta itsasertzaren arloari 
eut sita, IHEEk bere diagnostikoan adierazo dau 
gaur egun Bizkaian itsasoa ardatz daukien beste 
ekipamentu batzuk be badagozala (ardatz bakarra 
izan ez arren): Trinkete Etxea-Lekeitioko Itsas Eskola 
eta Getxoko Abra-akuariuma. Holan, bada, Bizkaiko 
kostaldeari eta ekipamentu horreen kokapenari 
erreparau ezkero, kostaldeko zati handi bat har-
tzen dabela esan beharra dago. Horrezaz gainera, 
jarduera osogarriak garatzen dabez, euren guztien 
ardatza itsasoa bada be. 

Ekipamentu bakotxeko jarduerak be-
rrikusi eta, holan bajagoko, hobetu ostean, IHEEk 
instalazino horreek batera ikusteko eskeintza koor-
dinau eta sustatu egin gura dau, jorratu beharreko 
gaien, preminen eta taldeen edadearen araberako 
ibilbideen eta materialen bitartez. Holan, bada, 
hezkuntza-etapa bakotxean, arlo desbardinak lan-
du leitekez, derrigorrezko hezkuntza amaitukeran, 
ekosistemea, baliabide-iturria eta bizibidea dan 
itsasoari buruzko ikuspegi zabala euki ahal izateko. 
Era guztietako ekipamentuak ikusita, itsas inguru-
neari buruzko ezagutza zabala izango litzateke, eta 
gai-arlo desbardinak hartuko litzatekez kontuan. 
Horrezaz gainera, kostaldearen zati handi bat ze-
harkatuko litzatekeanez, itsasoa interpretetako gela 
handia izango litzateke Bizkaiko kostaldea.

Moltso honetan bertan be, IHEEk lehen 
aitatu dogun ekipamentu bat sendotu gura dau: 
Getxoko� Abra-akuariuma. Izan be, babes berezia 

19-  Bisitarien kopuruan eragin handia daukie eguraldiak eta hondartzara zein ingurunera hurreratzen dan jenteak. Dana dala, sortu zanetik, kopuruak gora eta gora egin dau. Izan be, hasierako 
bisitarien kopurua 2.000 lagunetik beherakoa zan. Oraingoa, ostera, nahikoa egonkorra da, edegi osteko hiru urteetan garatutako egitarau barriari esker. Holan, bada, 14.625 bisitari euki ebazan 
azken edizioan (2005eko udan).

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua
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eskeini behar jako, hezkuntza-ahalmen handiko ba-
liabide originala dalako, ahalegin handia egin behar 
dauelako aurrera segiduteko eta, baliabide didaktiko 
ahaltsua izankeran, prestazino onak daukazalako.

Azkenik, jarduera-moltso honen hasie-
ran adierazo dogunez, IHEEk “Uraren� Gelea” ere-
mua imini gura dau abian Bizkaia 21 – Iraunkor-
tasunerako Zentroaren barruan, zelan edo halan 
itsasadarraren ardatzagaz be badaukalako zeriku-
sirik. Gelan bertan, uraren ziklo osoa bete-betean 
landuko litzateke, eta, horretarako, ibaiaren ibilgua 
berregingo litzateke, ibaian zehar garatutako eko-
sistemak nabarmenduko litzatekez, giza jarduerak 
ur-ingurunean daukan garrantzia aztertuko litzate-
ke, ura baliabide moduan erabilten dala azalduko 
litzateke, ura bera araztu eta ingurunera itzultzen 
dala irakatsiko litzateke…

“Uraren Gelan” garatu beharreko jar-
duerek biztanleak baliabide honen garrantziaren eta 
zentzunezko erabilerearen inguruan konzienzietea 
eukiko leukie helburu. Edade eta era guztietako har-
tzaileentzat egokitutako jarduerak praktikoak izango 
litzatekez, eta, euren osogarri, urak hartzeko, edanga-
rri egiteko eta arazteko instalazinoetara egin leitekez 
ikustaldiak, eta ibilbideak antolatu leitekez erriberako 
ekosistemetan zehar. Horregaz guztiagaz batera, pro-
posamen didaktikoa eskeini behar jake ikasleei, on-
doren ikastetxean lantzeko aukerea izan daien.

Holan, bada, IHEEk diagnostikoan 
antzemondako zeozeri emongo deutso erantzuna. 
Hain zuzen be, bertan adierazotakoaren arabera, 
ur-inguruneari buruzko ekipamentu osogarri uga-
ridun eskeintza antolatu eta sustatu beharra dago, 
osotasuna lortzeko. Bertan, Uraren Gelea zatietako 
bat izango litzateke, eta, gaur egun, ekipamentu 
bakotxak eskeintzen dauena osotuko litzateke, le-
hendik dagozanak sustatuko litzatekez eta premina 
eta/edo hutsune didaktikoak osotuko litzatekez, 
didaktikeari begira koherenteagoa eta ahaltsuagoa 
dan osotasuna sortzeko.

�Ingurune�naturalagaz�eta�fauna�
basatiagaz�zerikusia�daukien�
ekipamentuen�eskeintzaren�
hobekuntza

Ingurune naturala, faunea eta florea 
jagoteko, ezinbestekoa da Bizkaiko eremu natu-

ralak interpretetako zentroek zabalkundearen eta konzienziazinoaren 
arloan egiten daben lana. Gaur egun, Parketxea (Gorbeia), Peñas 
Negrasko Interpretazino Zentroa20 (Galdameseko eta Trianoko men-
diak) eta Toki Alai (Urkiola) daukaguz. Laster, ostera, 2008. urtean, 
seguruenik, Urdaibaiko Interpretazino Zentroa21 be eukiko dogu. Eki-
pamentu horreek guztiek euren azpiegiturea eta funzionamentu-eus-
karria daukiezanez, IHEEk neurriren bat aztertu eta hartu besterik 
ez dauka, eskeintza zabaltzeko eta koordinetako eta hartzaileentzat 
irisgarriagoa izateko. Horrezaz gainera, alderdi didaktikoak babestu 
daikez, osogarriak eta kalidadekoak dirala nabarmentzeko. Horreta-
rako, ekintza-egitasmoak horri buruzko baliabideak zehaztu dauz bere 
jarduketaren katalogoan.

Era berean, foru-eskumenari jagokonez, babestutako�ere-
mu�naturaletan�(Gorbeian�eta�Urkiolan) eta, batez be, bertako inter-
pretazino-zentroetan garatzen diran kudeaketa eta lana nabarmendu 
behar dira. Diagnostikoan adierazo dan lez, jarduera horren osogarri, 
beste interpretazino-jarduketa batzuk garatzen dira babestutako beste 
eremu batzuetan (biotopoetan) eta lurraldeko balio naturalen zabalkun-
dean. Zabalkundea eta lan didaktikoa ezinbestekoak dira, giza jarduerak 
eremuotan daukan eragina gitxitzeko eta balio naturalak, ekosistemak 
eta bertan garatutako erabileren eragina garrantzitsuak dirala ulertara-
zoteko. Lan hori, hain zuzen be, Nekazaritza Sailaren bitartez sustatzen 
dau foru-erakundeak.

Horri jagokonez, IHEErentzat oso onak dira azken ekital-
diko (2005eko) bisitari-kopuruari buruzko datuak, 28.000 lagun inter-
pretazino-zentro horreetara hurreratu ziralako, eremu horreetan ber-
tan egondako hamarna milaka bisitarien adierazgarri. Holan, bada, 
12.800 bisitari (euretatik, 6.310 ikasleak ziran) Urkiolako Toki Alai In-
terpretazino Zentroan egon ziran; eta 15.000, Gorbeiakoan (euretatik, 
5.357 ikasleak izan ziran). Datuon osogarri, zentro biek borondatezko 
lanerako sustatzen dabezan egitasmoetako ekimenetako partaidetzari 
buruzko datuak daukaguz. Esate baterako, 562 lagunek eta 123 alkar-
tek Urkiolako Lagunen Taldean parte hartu dabe. Dana dala, indarrean 
dagozan ekimenen eta IHEEn bertan zehaztutako beste jarduketa ba-
tzuen bitartez, interpretazino-zentrora joan ostean eremu naturaletan 
sartzen diran lagunen kopurua ugaltzen lagundu beharko leuke IHEEk, 
ikustaldiaren ustiapen iraunkor hobea lortzeko, aurrezaintzeko eta 
errentagarritasuna aterateko modu onena da-eta.

Bestetik, proiektuan dagoan beste ekipamentu barri bat be 
bada interesgarria, biodibersidadearen balioak sustatzen dauzalako lu-
rraldeko iraunkortasunaren konzeptu garrantzi moduan, planetako bes-
te leku batzuekaz alderatukeran. Izan be, diagnostikoan aitatu dogun 
“Elaia-Bird�Migration�Center” dogu berbabide. Gaur egun, proiektuan 
dago, eta 2007. urterako egongo ei da prest Urdaibain bertan, Gaute-
giz-Arteagan, hain zuzen be. Hori dala eta, ekintza-egitasmo hau zentro 
horren abioan inplikauko da, behintzat.

20-  Eusko Jaurlaritzak Trapagarango Zugaztietara eroango dau zentroa, eta “Zugaztietako Ingurumena Interpretetako Zentroa” izango da bere izena (2009. urtean). Holan, bada, gaur egun bertara 
iristeko dagozan zailtasunei aurre egingo jake, eta jatorrizko zentroaren eraikuntza-akatsak konponduko dira.

21-  Agiri hau idazteko orduan, ekipamentu honen lan zibila egiten eta edukia diseinetan dabilz. Helburua, gainera, barria izango da, Biosferako Erreserbako Interpretazino Zentroa barik, EAEko 
Biodibersidadea Interpretetako Zentroa izango dalako. 



�1

Edozelan be, zentro publiko horreen guztien eskeintza arreta 
handiz diseinau beharra dago, GIHn zehaztutako eta Bizkaia 21 Egi-
tasmoan aldarrikatutako printzipio guztietan oinarrituta egon behar 
dalako, erronka barrietara egokitu behar dalako eta edade zein era guz-
tietako hartzaileentzat izan behar dalako.

Amaitzeko, IHEEk beste apustu bat egin gura dau biodi-
bersidadearen balioen sustapenean. Horretarako, beste ekipamentu 
publiko batzuk bultzatuko dauz, euren eskeintzaren balio didaktikoak 
eta sustapen-balioak nabarmentzeko. Izan be, gauza bera egin dau au-
rreko moltsoan, Abra-akuariumari buruz berba eginkeran; eta atal ho-
netan bertan, proiektuan dagoan Elaia Zentroaz aitatukeran. Hain zuzen 
be, Karpin�Abentura�-�Faunearen�Parke�Tematikoaz berbetan gabilz. 
Enkarterriko Udalena eta Aldundiarena da, eta, Gorlizeko�Fauna�Basa-
tia�Errekuperetako�Foru�Zentroagaz batera, lan bikaina garatzen dau 
arlo horretan. Lehenengoan, zauritutako animaliak hartzen dabez euren 
ingurune naturalean barriro bizitzerik ez daukienean. Horrezaz gaine-
ra, espezieen eta biodibersidadearen bilakaerearen zabalkunderako eta 
hezkuntzarako alderdiak lantzen dabez. Bigarrenean, ostera, albaitari-
tzako alderdi klinikoa jorratzen dabe, animaliak osatu eta errehabilitau 
egiten dabezalako eta/edo parkean bertan ostatu emoten deutseelako.

Parkea baliabide didaktiko garrantzitsua da berez, bertan 
dagozan animaliengaitik eta kokalekuagaitik beragaitik. Izan be, Ka-
rrantza Haraneko (Enkarterriko) paisaia eta landaretza oso-oso abe-
ratsak diranez, Bizkaiko eskualde hori sustatu beharra dago. Halanda 
ze, IHEEk hezkuntzarako eta konzienziazinorako jarduera barrien bitar-
tez bultzatuko dau zentroa.

 Ingurumen Hezkuntzarako 
Gela Ibiltaria 

GARBIBUSA – Ingurumen Hezkuntzarako Gela Ibiltariari ja-
gokonez, IHEEk berbideratu egin gura dau, Bizkaia 21 Egitasmoko eta 
ekintza-plan honetako helburuei hobeto erantzun ahal izateko.

Hezkuntza-arloko ekipamentua da, eta Foru Aldundiak disei-
nau dau, Bizkaiko ingurumenaren egoereari buruzko oinarrizko ezagutzak 
zabaltzeko. Gela ibiltaria 1997. urtean imini zan abian berreskuratutako 
eta berziklatutako autobus batean. Autobus horrek, hain zuzen be, lurral-
deko udalerriak zeharkatzen dauz, ikastetxeetara, udaletxetara eta talde 
interesdunetara hurreratzeko.

Sortu zanetik, gizartea ingurumenaren 
arazoen inguruan sensibilizetea eta, partaidetzan 
oinarrituta, ingurumenagaz arduratsuak diran joka-
bideak sustatzea izan da bere helburua, interpre-
tazinorako baliabidea bera jentearengana hurrera-
tzeko asmotan. Hain zuzen be, dinamika hori oso 
egokia izango litzateke GIHk defendidutako printzi-
pioen ikuspegitik.

Gaur arte, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
ikastetxe guztiak izan dira jarduerako hartzaile na-
gusiak (Lehen Hezkuntzako ikasleak, batez be, De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek be parte 
hartu arren). Horrezaz gainera, oporretan eta aste-
buruetan, jente guztiarentzat egon da zabalik (uda-
len, auzoen, alkarteen eta beste talde interesdun 
batzuen eskariei emon jake lehentasuna). Halanda 
ze, urteko 365 egunetan egon da abian ia-ia.

Guztira, 20.000 ikaslek eta 2.000-3.000 
helduk parte hartzen dabe, eta 250etik gora urteera 
egiten dauz urtean.

Gaur egun, gelan garatzen dan hezkun-
tza-jarduera multimediako programak daukiezan 
zortzi ordenagailuren, bideo tematikoaren eta panel 
argigarrien bidez egiten da. Lau gai-moltso jorrat zen 
dira: Ura, Uri Hondakinak, Energia eta Iraunkorta-
suna (azkena barriena da). Honako hauxe da bere 
dinamikea: irailean ikastetxeakaz iminten da har-
tu-emonetan. Egunak eta orduak zehaztutakoan, 
eskatutako lekura eroaten da gela ibiltaria. Parte-
-hartzaileek eskeinitako edozein gai-moltso lantzen 
dabe. Gitxi gorabehera, jarduerak ordubete irauten 
dau talde edo parte-hartzaile bakotxeko, bertan da-
gozan begirale espezializauen zuzendaritzapean.

Lurraldeko eskari geografikoaren pre-
mietara egokitzeko moduko ekipamentu ibiltaria 
abian imintea oso barritzailea izan zan bere garaian, 
eta, ezelako zalantza barik, gaur egun be ekimen ona 
da, aukera asko eskeintzen dauzalako behar egiteko 
eta biztanleen artean balioak zabaltzeko orduan. Izan 
be, egiaztau egin ahal izan da gaur eguneko ekipa-
mentuak, Garbibusak, agerpen nabaria euki dauena 
Bizkaia osoan, eta eragin nabarmena euki dauena 
gaztetxuen artean, euren prestakuntzako lehenengo 
etapetan (Lehen Hezkuntzan), batez be.

Hori dala eta, etapa barriari begira, 
Ingurumen Hezkuntzarako Gela Ibiltariak beste 
erronka eta helburu batzuei aurre egin behar deut se. 
Batetik, edade-tarte gehiagotako hartzaileak eraka-
rri behar dauz, 12 eta 16 urte arteko gaztetxuak 
(gaur eguneko eskeintzan zeresan gitxi daukie) eta 
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helduak, batez be. Bestetik, jarduketa eredugarri 
eta lan-dinamika desbardin gehiago eskeini behar 
dauz, eta jarduera-sortzaile moduan daukan ahal-
mena nabarmendu behar dau. Horretarako, baliabi-
de gehiago euki behar dauz, jarduera-eremua han-
diagotu behar dau eta hartzaile barrientzat egokitu 
behar dauz egitarauak.

Holan, bada, ekipamentua kudeatzeko 
eta jarduketa-tokira eroateko ahalegina egindakoan, 
etekin handiagoak erdietsi beharko dauz arlo barriak 
ezarrikeran. Esate baterako, alboko modulu atera-
garriak daukazan modelo barria edo antzekoa ekarri 
leiteke, jarduera-eremu barriak sortzeko. Horri esker, 
erabiltzaile (eta edade) gehiago atendiduko leukez, 
eta jarduera-mueta gehiago eskeiniko leukez; esate 
baterako, tailerrak, multimediako eremua barriak… 

Modu berean, beste aurrerakuntza ba-
tzuk be ezarri leitekez ekipamentuan. Berbarako, 
dinamika barrien bitartez, jentearen partaidetza ez 
litzateke gelearen barruko lanera mugatuko, handik 
urtenkeran etxean euki daikealako jarraipena. Gai-
nera, egokia izan ezkero, erantzuteko eta aholkuak 
eten barik emoteko mekanismoa be ezarri daiteke, 
etxetik bertatik prestakuntzari eta ekimen persona-
lari jarraipena emoteko.

Horrezaz gainera, gela ibiltariaren iru-
dia eta kanpoko ikurrak be aldatu egin beharko 
litzatekez, hartzaile-mueta handitzeko helburuagaz 
bat datorren komunikazino-eredua lortzeko. Zent zun 
horretan, IHEEk izena bera be aldatu gura dau, 
iraunkortasunaren eta Bizkaia 21 Egitasmoaren 
konzeptuagaz lotura zuzenagoa euki daian. 

Era berean, gela ibiltariak aukera tek-
niko handiagoak euki beharko leukez, helburua eda-
de gehiagotara iristea, jarduketa eredugarri eta lan- 
-dinamika desbardinak eskeintzea, jarduera-eremua 
(alboko modulu ateragarrien bidez) handiagot zea 
eta egitarauak hartzaile barrientzat egokitzea bada. 
Bestetik, behar beste ekimen imini beharko litza-
tekez abian, gelako ikustaldia amaitu ostean par-
taidetzari etxetik bertatik jarraipena emoteko eta 
“fee dback” erantzunerako mekanismoak ezarteko.

�Foru-erakundean�bertan,�GIHren�
arloko�partaidetza�eta�prestakuntza�
sustatzea

�GAP,�IHEE�sustatzen�dauen�
erakundean�bertan�

GAP Ekintzarako Egitasmoa Global Ac-
tion Plan nazinoarteko erakundearen ekimena da. 

Nazino Batuetako Ingurumen Egitasmoaren babespean, lehenengo 
munduko herrialdeetako biztanleek ingurumenagaz daukien hartu- 
-emona hobetzea eta euren eguneroko bizimoduan ohitura iraunkorrak 
ezartea dauka helburu.

Beste herrialde batzuetan, metodologia berezia garatu dabe, 
GAP Egitasmoa beharlekuetan ezarteko eta lan-jarduerak ingurumenean 
daukan eragina gitxitzeko asmotan. Horretarako, honako arlo honeekaz 
zerikusia daukien gaiak landu dabez: energiaren aurrezkia (argia, ekipo 
informatikoen erabilerea, berokuntza, eguraspen-sistemak…), mate-
rialen kudeaketa (murrizketa, berrerabilpena, berziklapena eta balori-
zazinoa), garraioa (auto berean joateko ohiturea, garraio publikoaren 
erabilerea…), uraren konsumoa (baliabidearen erabilera egokia, ema-
ria gitxitzeko sistemak…) eta egitasmoa ezarri daben erakundeetako 
beharginen sensibilizazinoa euren konsumo-ohituren inguruan.

Egitasmoa foru-erakundean ezarri ezkero, eredu izango 
lit zateke beste Administrazino publiko batzuentzat. Ezarpen hori, gaine-
ra, apurka-apurka egin daiteke, hau da, bat edo bi foru-sailetan ezarri 
daiteke, estrategiak eta lan-materialak probetako. Holan, bada, Foru Al-
dundiak IHEEren eta Foru Agenda 21en (B21Eren) bidez abian iminitako 
ingurumen-politikak eduki eta zentzun handiagoa eukiko leuke. Azken 
kasu horretan, gogoan euki behar dogu jarduketa-lerro hori bat dato-
rrela Bizkaia 21 Egitasmoan xedatutakoagaz, “Baliabideen zentzunezko 
erabilera eraginkorraren sustapenari” buruzko 4.11. lerro estrategikoan 
honako helburu berezi hau zehazten dauenean: “Foru-sailetan eta so-
ziedade publikoetan Ingurumena Kudeatzeko Sistemak (IKSak) ezartea 
eta ziurtatzea”.

“GAP bulegoan” Egitasmoak erraz ezarteko moduko tresna 
erabilgarria izan gura dau. Hasteko, “Ingurumen Ekintzarako Taldea” 
sortuko litzateke erakundean bertan. Taldeak bulegoko ingurumen-
kudeaketa ebaluauko leuke, eta ekintzen egutegia zehaztuko leuke, 
kudeaketa hori hobetu ahal izateko. Era berean, gainerako beharginei 
eskatuko leuskie egitasmoan parte hartzeko, eta aldian aldiko txos-
tenak egingo leukez, lan-arlo bakotxean zelako aurrerapenak jadetsi 
diran ebaluau ahal izateko. Jarduera horreek guztiak egiteko orduan, 
GAP erakundearen laguntza teknikoa jasoko leukie banan-banako pres-
takuntzaren eta komunikazinoaren bitartez. Era berean, proposatutako 
ekintzak sustatzeko materiala bereziak be egingo litzatekez.

Ezelako zalantza barik, IHEEk badaki GAPek garatzen dauzan 
dinamikak eta lan-metodologiak bat datozana Bizkaia 21 Egitasmoan 
xedatutakoagaz. Hori dala eta, IHEE bultzatzen dauen foru-erakundean 
ezarritakoan (edo aldi berean), islea eta jarraipena euki leikez lurraldeko 
toki-erakundeetan, Agenda 21eko planen inguruan egindako lana sus-
tatzeko eta sendotzeko.

Aztarna�ekologikoaren�kalkulua�

Hartu-emonen, esparruen, jardueren… arloko iraunkorta-
sun-mailaren adierazle (edo balioespen-prozedura) barri samarra da, 
eta aukera ezin hobeak eskeintzen dauz IHEE22 honen helburu dan ga-
rapen iraunkorrerako hezkuntzarako eta sensibilizazinorako tresna mo-
duan erabili ezkero. 
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Bizimodu zehatz batzuen iraunkortasuna aztertzeko asmo-
tan, William Rees eta Mathis Wackernager ikertzaileek adierazle barria 
sortu eben, eta “aztarna ekologikoa” izena imini eutsien. Parametroaren 
ahalmen argigarria eta didaktikoa handiak diranez, erreferentziatzat 
hartzen da iraunkortasunari buruz berba egiteko orduan.

Aztarna ekologikoaren kalkulua honako 5 suposamendu ho-
neetan oinarrituta dago, funtsean:

-  Badago biztanleek konsumiduten dabezan baliabide ge-
hienak eta sortzen dabezan hondakin gehienak zenbatzerik.

-  Baliabideen eta hondakinen emari gehienak eurei eusteko 
beharrezkoa dan ekoizpen-eremu bihurtu daitekez biolo-
giari begira.

-  Azalerak desbardinak izan arren, unidade beraren bidez 
adierazo daitekez, euren emonkortasunaren arabera iru-
dikatu ostean (eremu baliokidea).

-  Azalera horreek salbuesten diran erabilerak diranez eta 
normalizautako hektarea bakotxak emonkortasun bera 
daukanez, guztizkoa kalkulau daiteke. Zenbaki hori giza-
kien eskaria da, hain zuzen be.

-  Eskeintza eta eskaria: gizakien eskari guztia natureak 
emondako “zerbitzu ekologikoen” hornikuntzagaz alderatu 
daiteke, biologiari begira emonkorra dan planetako ere-
mua ebaluau egin daiteke-eta.

IHEEren ustez, behar beste probautako tresna erabilgarria 
danez, IHEE23 sustatzen dauen erakundeko sailen batean ezarten eta 
garatzen hasiko da. Horrezaz gainera, adierazlea bera GAP Egitasmoak 
Europar Batasuneko zenbait Administrazino publikotan ezarritako es-
trategiaren barruan imini dabe abian. Hori dala eta, oso interesgarria 
izango litzateke erakunde horregaz hitzarmenen bat sinatzea, Aldun-
dian bertan era independentean edo “GAP bulegoan” ekimenagaz ba-
tera ezarri ahal izateko.

Edozelan be, erakundeetan edo herrietan ez eze, tresna barri 
hori beste arlo batzuetan be ezarri daiteke; esate baterako, hezkuntza- 
-erkidegoan, etxean eta eremu personalean. IHEEko jarduketa-lerroetako 
beste epigrafe batzuetan sartuko litzatekezan ustezko garapen horreek 
guztiak bideragarriak dira oso, eta, unadea iritsitakoan, IHEEk berak 
erabagi beharko leuke kontuan hartuko dauzan ala ez.

�Erosketa�publiko�arduratsuari�buruzko�gidaliburua�

Euren ekintzen bidez, Administrazino publikoak eredu izan 
behar dira, gizarteak eskatutako aldaketak garatzeko orduan. Euren jar-
duketen bitartez erakutsi egin behar dabenez, bide barriak edegi behar 

dabez; esate baterako, ingurumen-erispideak har-
tu daikiez kontuan, euren lan-jarduerea garatzeko 
be harrezkoak diran produktuak erosteko orduan24.

Erosketa berdearen edo ekologikoaren 
konzeptua argi eta garbi ulertzeko, estandarizetako 
eta zehazteko asmotan, Europar Batasuneko Ingu-
rumen Zuzendaritza Nagusiak emondako azalpena 
hartu behar dogu kontuan. Hain zuzen be, 2005eko 
apirileko txosten batean adierazoten dauen lez, 
“erosketa ekologikoaren bidez, potere publikoek in-
gurumen-erispideak hartzen dabez kontuan euren 
erosketa-prozesuetako etapa guztietan. Holan, bada, 
ingurumen-teknologien zabalkundea eta ingurumena 
errespetetan daben produktuen garapena sustatzen 
dabez, bizitza-tekniko osoan zehar ingurumenean 
ahal danik eta eragin txikiena daukien aukerak eta 
urtenbideak topaukeran eta aukeratukeran”.

Horren ondorioz, ondasunak zein zerbi-
tzuak erosikeran ingurumenaren gaineko eraginak 
ahal danik eta gehien gitxitu behar diranez eta 
administrazinoko ekoizleek zein hornitzaileek an-
tzemoteko moduko eskaria aurkeztu behar danez, 
erispide “berdeak” sustatu behar dira kontratazino 
publikoan. Holan, bada, ohikoak ez beste produktu 
eta zerbitzu iraunkor batzuk ekoiztu eta banatu ahal 
izango dira.

Erosketetako kudeatzaileek eta ardu-
radunek ohiko produktuak erosteko eta ziurtagiriak 
lortzeko erispide ekologikoei buruz ezer ez dakienez, 
IHEEk Foru Aldundiari proposatzen deutso lurralde-
ko gainerako Administrazino publikoei gidaliburua 
eskeintzeko. Bertan, hain zuzen be, honako arlo ho-
neei buruzko informazinoa agertuko litzateke: ener-
giaren eraginkortasunerako erispideak, ekoetiketak, 
hondakinen tipifikazinoa… Izan be, alderdi horreek 
guztiak oso kontuan hartu beharko litzatekez eros-
ketak egiteko orduan: bulegoko materiala, ekipo 
informatikoak, argi-sistemak, eguraspen-sistemak, 
komunetan ura kudeatzeko ekipoak…

Ekimen horren bidez, Bizkaia 21 Egitas-
moan hartutako konpromisoari aurre egingo litxakio, 
bertan honako helburu berezi honeek zehazten di-
ralako: “Ingurumen-arloko erispideak zehaztea eta 
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22-   Izan be, 2004. urtean, Garapen Iraunkorraren Adierazleei buruzko Nazinoarteko Mintegia egin zan Bilbon, Garapen Iraunkorrerako Eskualde Gobernuen Sareko (NRG4SDko) eta Europako Eskual-
deen Ingurumen Batzarreko (ENCOREko) jardueren esparruan, eskualde-mailan eta nazinopeko mailan ezarteko moduko adierazle bateratuen garapenerako oinarria zehazteko asmotan. Bertan 
ateratako ondorio nagusiaren arabera, “gogor lan egin behar da 10+1 eskualde-helburua lortzeko, hau da, aztarna�ekologikoaz gain, garapen iraunkorraren 10 adierazle bateratu eukiteko”.

23-  Esate baterako, hasiera batean, Ingurumen Sailaren aztarna ekologikoa kalkulau daiteke, eta, ostean, ezarpenerako metodologia ezarritakoan eta lortutako emoitzak aztertutakoan, gainerako 
sailetan ezarri daiteke (foru-erakundearen aztarna ekologikoa kalkuletako). Holan, bada, bere bilakaerea balioetsi daiteke, ekintza-egitasmo honetako ekimenak eta Foru Agenda 21eko jarduketa 
guztiak garatzen diran neurrian. Era berean, IHEEk lurraldeko toki-erakundeetan be ezarri daike geroago, Toki Agenda 21eko tresnea izango balitz lez. 

24-  Arlo honetan, Europako Batzordeak honako honeexek emon dauz argitara, besteak beste: Kontratu Publikoei buruzko Legeria Interpretetako eta Ingurumen Erispideak Kontratazino Publikoan 
Kontuan Hartzeko Jakinarazpena [COM (2001) 274 azkena] eta Gizarte Erispideak Kontuan Hartzeko Jakinarazpena [COM (2001) 566 azkena].
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onartzea, ondasunen, lanen eta zerbitzuen kontra-
tazino zentralizaurako orrietan kontuan hartu ahal 
izateko” (4.11.2),  “Ingurumen-arloko erispideak 
zehaztea eta onartzea, ondasunen, lanen eta zer-
bitzuen sailkako kontratazinorako orrietan kontuan 
hartu ahal izateko” (4.11.3) eta “Ingurumen-arloko 
erispideak kontuan hartuta, ondasunak, lanak eta 
zerbitzuak kontratetea” (4.11.4).

Ezelako zalantza barik, ekimen hori 
baliabide orientagarri moduan erabili daiteke lu-
rraldeko beste erakunde eta korporazino batzuetan 
egiten dabezan erosketetarako, beti be euren pro-
duktuak erosikeran holako erispide berdeak ezarri 
gura badabez.

Partaidetza�Birtualerako�Foroa

Ekimen hau Bizkaia 21 Egitasmoa gara-
tzeko prestakuntza, informazinoa eta barruko komu-
nikazinorako prozedurak sustatzeko baliabidea da.

Bertan, lerro estrategikoetako batean, 
argi-argi azaltzen da ezinbestekoa dala foru-
erakundeko estamentu guztiek Foru Agenda 21eko 
helburuen lorpenean parte hartzea, inpliketea eta 
euren arteko barruko komunikazinoa bultzatzea. 
Holan, bada, “gobernu-moduei” buruzko lehenengo 
konpromisoan, lerro estrategiko zehatza agertzen da, 
“Bizkaiko Foru Aldundian partaidetzarako eta ba-
rruko komunikazinorako eredua eta tresnak egitura-
tzeko”. Gainera, “Bizkaia 21 Egitasmoaren inguruko 
eta foru-administrazinoko maila desbardinen arteko 
partaidetza-dinamikak garatzen hasteko” helburu 
orokorraren bidez egituratzen da, helburu bereziak 
eta zehaztutako jarduketak kontuan hartuta.

Bizkaia 21 Egitasmoko lerro estrategiko 
hori aurrera eroateko asmotan, IHEEk helburu hori 
bultzatu gura dau, eta, horretarako, zenbait ekimen 
proposatzen dauz, barruko komunikazinorako zein 
partaidetzarako mekanismoak sustatu eta sendotu 
ahal izateko; esate baterako, Partaidetza Birtuale-
rako Foroa. Horrezaz gainera, baliabide hori abian 
imini ezkero, barruko prestakuntza eta informazinoa 
sustatzen dira, egitasmoaren abioaren barri emoten 
dauelako, beti be bertan sartzeko baimenik euki ezke-
ro. Era berean, foru-sail bakotxean egitasmoa dina-
mizetan daben arduradunen arteko komunikazinoa 
be etenbakoa izango da. Horra hor “iraunkortasuneko 
eragileak”25, egitasmoan adierazoten dan lez. 

Holan, bada, Bizkaia 21 Egitasmoko kide parte-hartzaileen 
artean ideiak, eretxiak, proposamenak, aurrerakuntzak… trukatzeko 
asmotan, hostingeko zerbitzari guztietan abian iminitako tresnea era-
bilteko proposatzen da: foroa.

Tresna horri esker, kideak Internetera konektautako edozein 
ordenagailutatik komunikau daitekez euren artean, hau da, ez daukie 
euren ordenagailua zertan erabilirik (etxekoa edo bulegokoa). Agirikoa 
danez, tresnea bera foru-erakundeko Intranet zerbitzuaren bidez imini 
daiteke abian. Hona hemen bere ezaugarri eta abantaila nagusiak:

-  “Mailaka” sailkatutako “harien” edo “gaien” bidez dabile-
nez, oso erraza da “foroan” bertan gai zehatza topetea eta 
mezuak ez gainjartzea.

-  Foroko kideek gainerako kideakaz (iraunkortasuneko eragi-
leakaz) partekatu gura dabezan gaiak sartzen dabez, eta/
edo euren iruzkinak, eretxiak eta informazinoak azaltzen 
dabez beste batzuek edegiten dabezan foroetan.

-  Euren gakoen bidez erabiltzaileak kudeatu daikiezanez, 
baimendutako kideek baino ez dabe foroan parte hartuko.

-  Erantsitako fitxategiak, argazkiak edo dokumentuak, ikus-
gai iminteko aukerea eskeintzen dau. Holan, bada, beste 
erabiltzaile batzuek jatsi, aldatu eta barriro igo egin ahal 
izango dabez.

Tresna horri esker, iraunkortasuneko eragileak hartu-emo-
netan egongo dira; euren aurrerapenen, hausnarketen, proiektuen… 
barri eukiko dabe; eta askoz hobeto prestatuko dabez Bizkaia 21 Egi-
tasmoaren garapeneko eginkizun-organigraman zehaztutako zuzeneko 
bat zarrak edo koordinazino-unadak. Bestetik, foru-ekimenean inplikau-
tako gainerako beharginek egitasmoaren garapenean parte hartu ahal 
izango dabe, eta barruko prestakuntzarako zein partaidetzarako zeregi-
nak antolatu ahal izango dabez, besteak beste.

Gai�gehiago�jorratzea�

�Iraunkortasunerako�hezkuntzari�buruzko�
oinarrizko�modulua

Garapen iraunkorrerako hezkuntzako lana ulertzeko modu 
barriaren ondorioz orientazinoa aldatu egin danez, oso garrantzitsua da 
espezieak eta ekosistemak zelakoak diran jakitea, baina aldi berean, 
materialen eta energiaren zikloak zelakoak diran eta gizakiek bertan 
daukien eragina zelakoa dan be jakin beharra dago, bai eta uritarren 
ondoizatea eta bizi-kalidadea zelakoa dan be.

Holan, bada, GIHk ohiturak eta jokabideak aldatzeko ere-
duak sustatu gura dauz honako gai honeetan: uraren eta energiaren 
konsumoa, mobikortasuna, materialen konsumoaren murrizketa eta 
berrerabilpena, erosketa arduratsua… Hain zuzen be, IHEEn proposa-
tutako ekintzetan sartu dira apurka-apurka. 

25-  Bizkaia 21 Egitasmoa garatzeko orduan, sail bakotxean egongo dan teknikari, koordinatzaile eta dinamizatzailea izango da. Horrezaz gainera, hartu-emonetan egongo da Ahaldun Nagusiaren 
Bulegoagaz (hortxe dagoalako B21Eko “aginte-mahaiaren” erantzukizuna). Era berean, proiektuen sustapena eta jarraipena egingo leuke, eta egitasmoari buruzko informazinoa, prestakuntza 
eta zabalkundea egingo leuke bere sailean.
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Bestetik, komunikabideen eta biztanleen artean garapen 
iraunkorraren konzeptua (termino moduan) gero eta sarriagotan erabilten 
bada be, ez dabez beharrezko erispideak eta ezagutzak kontuan hartzen. 
IHEEk behar besteko tresnak eskeini behar dauz, konzeptu hori landu ahal 
izateko eta txiki-txikitatik zer esan gura dauen barruratu ahal izateko.

Hori dala eta, iraunkortasunerako hezkuntzako oinarrizko 
modulua egiteko proposatzen da, eta, aurretiko ezagutzetara zein edade 
desbardinetara egokitutako unidade moduan, oso lagungarria izango 
da konzeptua sakon aztertzeko eta esangurea barruratzeko. Orain dala 
urte batzuk, hain zuzen be, antzeko zeozer egin zan etxeko zaborren in-
guruan, Kli! Kla! Berzikla! Hezkuntza Lehiaketaren bitartez. Lehiaketa 
hori IHEEn bertan agertzen da, eta, bere nortasun independentea euki 
arren, Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Plan onartu barriagaz dauka 
zerikusia.

Proposamen didaktikoa derrigorrezko eta derrigorrezkoaren 
osteko hezkuntza osorako diseinau daiteke, Haur Hezkuntzatik Batxi-
lergora. Irakaskuntza-ziklo bakotxean, hezkuntza-modulu bat egongo 
litzateke, eta, bertan, edadera eta aurretiko ezagutzetara egokitutako 
eduki teorikoak landuko litzatekez. Horrezaz gainera, zenbat eta urte 
ge hiago euki ikasleek, orduan eta sakonagoak izango litzatekez eta arlo 
gehiago jorratuko leukiez. Era berean, proposamen praktikoak be egingo 
litzatekez, ikasgelako lana osotzeko eta konzeptuak finkatzeko. Ikasge-
latik kanpo egiteko jardueren artean, ikustaldiak egin daitekez lurral-
deko establezimentu eta ekipamentuetara; esate baterako, Bizkaia 21 
– Iraunkortasunerako Baliabideen Zentrora. Bertan, ikasgelan ikasitako 
konzeptuak osotu eta jarduera praktikoak garatuko litzatekez.

�Aztertu�Egitasmoko�metodologia�beste�arlo�edo�
ekosistema�batzuetara�eroateko�ekimena

Diagnostikoan adierazo dogun lez, oso-oso egokiak dira 
(Eusko Jaurlaritzako INGURUGELA-CEIDAen ikuskaritzapean garatutako) 
Aztertu Egitasmoaren lan-dinamika orokorra, partaidetzan oinarritutako 
metodologia, bertan egindako azterketa eta hartzaileak inpliketako sis-
temea (udal-arloko ikastetxeak eta alkarteak, batez be), gaur egun kos-
taldeko eta ibaiko ekosistemetan bakarrik egiten badira be.

Egitasmoak garatzeko orduan, informazino-kanpaina egin 
behar da lehendabizi, eta, ostean, izena emoteko epea edegi behar da 
ikasle-taldeentzat, alkarteentzat, aisialdi-taldeentzat, kirol-taldeen-
tzat… Epea amaitutakoan, parte-hartzaileei azterlanei buruzko infor-
mazino-batzarretara joateko dei egin behar jake, eta, ondoren, aztertu 
beharreko trantsektua edo laginketa-tartea eta horretarako materiala 
emoten jakez. Kanpainearen amaieran, parte-hartzaileek datuak bialdu 
behar dabez, gauzatutako lanari buruzko txostena egiteko.

Behar dan moduan dabilenez eta ezarritako mekanikea ona 
danez, lan-metodo hori beste ekosistema batzuk aztertzeko erabiltea 
proposatzen dau IHEEk. Horra hor basoa, estuarioak, padurak, uri-in-
gurunea… Ekosistemok aztertzeko egitasmoak urtero egingo litzatekez, 
eta, garatzeko orduan, IHEEren erakunde sustatzaileak bere egin behar-
ko leukez Aztertu Egitasmoko lan-metodologia eta egiturea. Ostantzean, 
INGURUGELA-CEIDAkaz eta Eusko Jaurlaritzagaz batera behar egin 
be harko leuke, eurek ekimena kudeatzen dabelako gaur egun.

�Mobikortasun�iraunkorrari�buruzko�
eskola-lehiaketa

Mobikortasuna konpondu bako arazoa 
da gure gizartean, eta, horrezaz gainera, ezinbes-
tean gainditu beharreko handicapa be bada, bizi-
modu iraunkorra euki gura badogu. Agirikoa danez, 
iraunkortasunerako hezkuntzako oinarrizko modu-
lua edo material didaktikoa egiteko garatu beharko 
diran lan-arloetako bat da. Dana dala, uri-honda-
kinak (Kli! Kla! Berzikla! Lehiaketaren bidez) jo-
rratukeran lan berezia egiten zan moduan, IHEEren 
ustez mobikortasun eta irisgarritasun arduratsuek 
be behar besteko osogaiak daukiez modu berezian 
tratetako. Izan be, garrantzi handia daukie ekintza-
egitasmoan bertan, baina etxeko zaborrakaz jazoten 
dan lez, “Iraunkortasunerako hezkuntzako oinarrizko 
moduluan” garatu beharreko laneko beste zati bat 
izango balira lez landuko dira. 

Jarduketa hau Toki Agenda 21 egi-
tasmoakaz eta Ziklagarritasunari buruzko Foru 
Planagaz (2003-2016ko PZKgaz) batera garatuko 
litzateke. Oro har, gainera, Bizkaia 21 Egitasmoko 
“mobikortasun hobeari eta zirkulazinoaren mu-
rri zketari” buruzko 6. konpromisoan xedatutakoa 
hartuko litzateke kontuan, bai eta “ibilgailu priba-
dua ez beste garraiobide batzuk sustatzeko” hel-
burua be. Horretarako, “mobikortasun iraunkorra 
bultzatzeko” lerro estrategiko osoa garatzen dau, 
Herri Lan eta Garraio Sailagaz eta Ingurumen Sai-
lagaz batera, batik bat.

Prestakuntza-etapen arabera antola-
tutako moduluan, era guztietako gaiak jorratuko 
litzatekez: lurralde-antolamenduaren eta mo-
bikortasunaren eredua; uriko mobikortasuna; auto 
partikularra; errepide bidezko mobikortasunak 
ingurumenean sortutako eraginak; gizarte-eragi-
nak; kostuak; uriak eta bertako garraio-sistemak; 
oinezko, bizikleta bidezko eta motor bidezko mo-
bikortasuna; uri-garraioa; norberaren erantzukizu-
na… Sortu beharreko baliabide didaktikoak ez eze, 
etxeko zaborretan egindako moduan, lehiaketa be 
antolatu leiteke. Izan be, Mobikortasunaren Astea-
gaz batera hasi leiteke irailean, eta egun adieraz-
garri batean amaitu leiteke; esate baterako, Lurra-
ren Egunean (apirilaren 22an) edo Ingurumenaren 
Munduko Egunean (bagilaren 5ean).

�KLI!�KLA!�BERZIKLA!�
Eskola�Lehiaketa

Berziklapenari eta uri-hondakinei buruzko 
eskola-lehiaketa monografikoa da, eta partaidetzan 
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dago oinarrituta. Lehiaketaren bidez, gaztetxuek za-
borren sorrerearen eta tratamentuaren errealidadea 
ulertzen dabe, eta, bien bitartean, euren ingurunean 
(etxean, eskolan, urian) berziklatzeko jarduerak eta 
teknikak ikasi eta garatu egiten dabez. Aldi berean, 
jarduera horreek ingurumenean sortzen dabezan onu-
rak ezagutzen dabez.

Ekimena urte bitan behin garatzen da 
1998. urtetik, eta Bizkaiko hezkuntza-munduari 
material eta tresna barriak eskeini gura deutsaz, 
ikasleek uri-hondakinen arazoak zeintzuk diran 
ondo jakiteko eta behar dan moduan tratetan 
ikasteko.

Oro har, lehiaketaren edizino bakotxak 
ikasleen prestakuntza-prozesuko etapetako bat 
dauka helburu (eskolaurrea, lehen hezkuntza, de-
rrigorrezko bigarren hezkuntza eta derrigorrezkoaren 
ostekoa). Lehiaketaren azken edizinoa, bosgarrena, 
2004-2005eko ikasturtean egin zan, “Berziklatzen 
olgetan” izenburupean. Bertan, 300etik gora ikas-
gelatako 6.500 ikaslek parte hartu eben. 

Holantxe garatzen da jarduera: irailean, 
deialdiaren barri emoten jake ikastetxeei. Ikasgelek 
urrian eta azaroan emoten dabe izena, eta, ostean, 
sortutako ikasmaterialak banatzen dira. Ikasge-
lako beharra babes-proposamen barrien bitartez 
osot zen da martian: hondakinen tratamentutegiak 
eta erakusketak ikusteko bisitak, antzerkiak, ipuin-
-kontalariak... 

Hain zuzen be, eskola-lehiaketak orain 
arte eskeinitako baliabideak eta proposamen di-
daktikoak era guztietakoak diranez eta ikastetxeen 
erantzuna ezin hobea danez, balio eta berme nagu-
sietakoa da. Horrezaz gainera, uri-hondakinen gaia 
lantzeko oinarrizko proposamen osoa eskeintzen 
dau derrigorrezko hezkuntzako etapa guztietan. Hori 
dala eta, IHEEn kontuan hartu beharra dago.

Aurrerantzean, batetik, 2005eko aben-
duan Batzar Nagusietan onartutako Bizkaiko Foru 
Aldundiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Planak 
uri-hondakinen tratamentuari buruz proposatzen 
dauzan barrikuntzen arabera eguneratu behar dira 
orain arte garatutako baliabideak eta proposamen 
didaktikoak.

Horrezaz gainera, ikasgelako lan-pro-
posamenetan, eskola-lehiaketak zelan edo halan 
lortu behar dau proposatutako hezkuntza-jarduerak 
ikasle parte-hartzaileen etxeetara iristea eta euren 
familiak inpliketea. Holan, bada, murrizketa, be-
rrerabilpena eta berziklapena sustatzeko asmotan 

ikastetxeetan egindako ekintza guztietan parte hartuko dabe. Horre-
zaz gainera, beste egitasmo batzuek, eskolako Agenda 21 egitasmoek, 
berbarako, zehaztutako helburuak eta metodologiak be bultzatu egingo 
dira, eta egitasmoak eurak be indar handiagoz hedatuko dira epe ertain 
eta laburrari begira.

Ezelako zalantza barik, ekintza-egitasmo honetako ekimen 
barri batzuk abian iminikeran, eskola-lehiaketaren bidez proposatu 
be harreko lan-estrategiak be sustatu egingo dira. Hain zuzen be, horixe 
bera izan behar da IHEEren eta bere ekintza guztien joera nagusia. Ha-
landa ze, egitasmo bakarra izango da, baina batera eta koordinazino-
pean garatzen diran era guztietako ekimenak egongo dira bertan, alkarri 
laguntzen eta alkarren baliabideak izaten. 

“B�i�z�k�a�i�a�21�Iraunkorra”�materialen�bildumea

IHEEk oso garrantzitsuak diran gaiei buruzko material ba-
rriak egiteko proposatzen dau, gure inguruneko aberastasuna, konsu-
mo-ohitura egokiak eta ingurumenaren aldeko jarrerak zabaltzeko. 

Materialak “Bizkaia 21 Iraunkorra” bilduman gorde daite-
kez, eta zenbait gai jorratzen dabezan gidaliburutxu eskuragarriak izan 
daitekez biztanle guztientzat. Holakoetan, hartzaile helduak hartu behar 
dira kontuan materialak egiteko orduan.

Argitaratu daitekezan gidaliburutxuak honako gai honeekaz 
euki daikie zerikusia: ingurunearen interpretazinoa (lurraldeko ekosis-
tema adierazgarrienak aukeratu daitekez), ingurumenaren kudeake-
ta (lehentasun berezia emon ahal jake etxeetan garatutako ekintza 
iraunkorrei), ingurumenaren arloko kulturea eta hezkuntza (egunero 
ingurumenaren arloan erabilten diran terminoei buruzko “hiztegitxua”), 
konsumo iraunkorrerako ohiturei buruzko gidaliburutxua...

Lehenengo eta behin, bilduman zelako gaiak gorde beharko 
litzatekezan eta norentzat izan beharko litzatekezan erabagi beharko li-
tzateke, diseinuan, edukietan… eukiko dauelako eragina. Geroxeago, 
garatzeko eta zabaltzeko plangintza egin beharko litzateke.

Gidaliburuak banan-banan diseinau eta banatu daitekez, 
faszikulukako bildumea izango balitz lez. Gidaliburutxuak paperean edo 
euskarri digitalean banatu daitekez. Dana dala, ez litzateke bape egokia 
izango jente askori batera bialdutako mailinen bidez banatzea. Izan be, 
informazino-kanpainearen ostean berariaz eskatzen dabenei baino ez 
litxakie bialdu beharko, baliabideak aurreztu behar diralako eta infor-
mazinoa benetako interesa daukien personengana iritsiko dalako. Era 
berean, ekintza-egitasmoak sustatutako ekimenetan parte hartzen da-
benei be banatu ahal jakez. Alde horretatik, jentearen esku imini leitekez 
ingurumen-ekipamentu batean edo batzuetan. Holan, bada, ingurume-
na ezagutzeko eta babesteko urratsa emon daben personak eskatu eta 
hartuko dabez.

Erosketa�iraunkorraren�gidaliburua�

Erosketa “berde” publikoari buruz berba eginkeran aurreko 
ekintzetako batean aitatu dogun lez, uritarrek be iraunkortasunerako 
erispideak kontuan hartu beharko leukiez euren eguneroko erosketak 
egiteko orduan. Konsumo-ohiturak aldatu ezkero, jarrerak aldatu ahal 
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izango doguz. Horrezaz gainera, euren ekoizpen-ezaugarriengaitik edo 
baliabideen konsumoan daukien egokitasun-mailengaitik ekologiari, gi-
zarteari eta etxeko ekonomiari begira gomendagarriak diran produktuen 
erabilerea bultzatu ahal izango dogu.

Gidaliburua argitaratu daiteke, erosketa ekologikorako 
erispide nagusien eta Bizkaian holako erosketa egiteko aukerea eskein-
tzen daben lekuen barri emoteko. Hain zuzen be, oso tresna erabilgarria 
izango litzateke IHEEn zehaztutako helburuak lortzeko. Gidaliburuan, 
informazino teorikoak eta praktikoak agertuko litzatekez, eta bizpahiru 
urtean behin barrituko litzateke, produktu eta helbide barriak sartze-
ko. Agiri hori, gainera, Bizkaiko iraunkortasunaren web atarian iminiko 
lit zateke ikusgai, eta “Bizkaia 21 Iraunkorra” bildumako osogaia izan-
go litzateke.

Ekimen hau, IHEEko beste asko lez, beste erakunde pribadu 
batzuen laguntzaz garatu leiteke, “Gure lehiaketa” edo antzeko ekime-
netan jazoten dan moduan.

“Garbibidea”�ingurumen-pasaportea�

Ingurumen Saileko Bizkaia Maitea Egitasmoan indarrean 
dagoan ekimena da. Agiri personal eta besterenezina da, eta, horri esker, 
jaubeek indarraldi guztian zehar antolatu daikiez lurralde historikoko in-
gurumen-azpiegiturak ezagutzeko ikustaldiak. Era berean, iraunkorta-
sunaren aldeko jarduerak egin daikiez. Ostean, jarduera horreek egiaz-
tauta (siluz markauta) geratzen dira agirian bertan, egitasmoan parte 
hartzen daben ehun zentro kideen laguntzari esker.

Ekimenaren hartzaileak Bizkaiko uritarrak dira, oro har. In-
gurumen-pasaportea eukiteko, ez da ezelako kuotarik ordaindu behar. 
Edozelan be, titularrek euren oneretxi sinatuaren bidez egiaztau behar 
dabe agiria euki gura dabela.

Partaidetzari eta irismenari jagokenez, azken edizinora arte 
egindako pasaporteen kopurua 5.800 unidadekoa zan. Halanda be, 
2005-2006ko azken edizinoan, 7.500 pasaporte egin ziran. Bestetik, 
garbikideen kopurua be hartu behar da kontuan, hau da, pasaportea 
daukien zenbat lagunek amaitzen dabezan arrakastaz egitasmoan pro-
posatutako ikustaldiak eta jarduerak. Alde horretatik, ekintza-plana 
idatzi aurreko edizinoan, kopuru hori 1.043 lagunekoa izan zan, parte-
hartzaileak 5.791 izan zirala kontuan hartuta.

Funtzionamentu-mekanikeari jagokonez, lehenengo deial-
ditik (2001. urtetik) gaur arte gertatu dan lez, interesdunek irailean 
eta urrian eskatzen dabez pasaporteak. Bertan, lehen adierazo dogun 
lez, egin daitekezan jarduerak agertzen dira ibilbideen edo taldeen 
arabera sailkatuta (oro har, hiruzpalau). Udabarrian, epea amaitzen 
danean, pasaportearen jaubeak ziurtatu egin behar dau gitxienez lau 
jarduketa desbardin garatu dauzala ibilbide edo talde beraren ba-
rruan. Gero, garbikidearen banan-banako titulua emoten jako, bere 
partaidetzagaitik eta interesagaitik eskerrak emoteko. Bagilaren 
5ean-edo, Ingurumenaren Munduko Egunean-edo, Garbikideen Jaia 
egiten da Bilbon (Abandoibarran), egindako lanagaitik jentaurrean 
eskerrak emoteko, eta milaka lagunek parte hartzen dabe bertan 
(8.000 eta 12.000 artean).

Garbibidea Egitasmoa garatzeko or-
duan, arlo pribaduko beste erakunde batzuek 
be euren laguntza eta babesa eskeintzen dabez, 
erakundeen gizarte-erantzukizuna (EGE) sustatze-
ko asmotan. Hori dala eta, zeozelako balio erantsia 
dauka, Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza Estrate-
giak holako lankidetzak bultzatu behar dauzalako. 
Horrezaz gainera, Ekintza Egitasmo honetako prin-
tzipio estrategikoen barruan, nabarmendu egin da 
“jarduketa publikoak be zeresan handia daukala 
gizartean talde-erantzukizun handiagoa sortzeko 
orduan eta enpresentzako esparru egokia ezarteko 
orduan. Horren bidez, enpresek ingurumen eta gizar-
te arloko gaiak hartu beharko dabez kontuan euren 
jardueretan, eta, era berean, ikuspegi proaktiboa 
erakutsi beharko dabe, garapen iraunkorraren arlo-
ko ekimenak sustatzeko orduan, erakundeen gizar-
te-erantzukizunaren printzipioak kontuan hartuta. 
Bestetik, administrazino publikoakaz be behar egin 
beharko dabe.” 

Gainera, nabarmendu egin behar da 
ekimenak oneretxi publiko handiak euki dauzala 
estadu-mailan. Halanda ze, gehiago sakondu behar 
da, eta aukera barriak landu behar dira egitasmoko 
lan-metodologian bertan.

Emoitzak kontuan hartuta, IHEEk egi-
tasmoari eusteko asmoa dauka. Aurrerantzean, os-
tera, azken edizinoetan lez hobetzen segidu be har-
ko dau, eta beste aldaketa batzuk egin beharko 
dauz. Esate baterako, egitasmoaren garapenerako 
urtarokotasunaren ondorioz (gaur egun, zemenditik 
apirilera egin behar dira bisaduak), gehiegi muga-
tzen da beste urtaro batzuetako (adibidez, udako) 
jarduerak egiteko eta balioztatzeko aukerea. Bes-
tetik, aisialdi arduratsuagaz zerikusia daukien 
familia-jarduerak egiteko proposatu daiteke, oso 
garrantzitsuak diralako iraunkortasunaren ikuspe-
gi konzeptualetik. 

Kirol�Iraunkorraren�Dekalagoa�

Garatutako gizarteetan gero eta heda-
tuago dagoan arloa da, eta aisialdiko zein kiroletako 
jarduera osasungarriakaz dauka zerikusia. Hori dala 
eta, iraunkortasunerako erispideak kontuan hartuta 
garatzeko ereduak sustatu behar dira. Ekimenak 
balio horreek bultzatuko leukez gaztetxuen artean 
eskolan kirolei emondako epealdian, iraunkorta-
sunerako erispideakaz bat egin daien.

IHEEk proposatutakoaren arabera, 
Bizkaiko Foru Aldundiak onartu barri dauen Kirol 
Iraunkorraren Dekalogoa zabaldu beharra dago 
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ikasleen artean, kirol-jarduera iraunkorrerako 
oinarrizko hamar aholkuak ulertu eta abian imini 
daiezan.

Aurreko denporaldietan, eskolako kiro-
len arloan, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak 
umeen eskubideen, joko garbiaren eta kirol-ekital-
dietako ikusleen jokabidearen aldeko kanpainak 
sustatu dauz. Edozelan be, ekimen horreek guztiak 
iraunkortasunaren zeharkako ikuspegiaren osogai 
be badira, iraunkortasuna ez jagokolako bakarrik 
ingurumenaren arloko alderdiei. 

Dana dala, dekalogoaren bidez, ingu-
rumenari begira egokiak diran jarduketa-ereduak 
ezarri ahal izango dira kirolen arloko jarduera 
iraunkorretan. Era berean, energia aurrezteko, kon-
sumoak murrizteko, eremu publikoak zein pribaduak 
zentzunez erabilteko… aholkuak be emongo dira. 
Bestetik, eskola-erkidegoarentzako gomendio ak 
be agertuko dira Kirol Iraunkorraren Dekalogoan. 
Esate baterako, kiroletako arduradunei gomenda-
tuko jake zelan gitxitu gastuak eta zelan koordinau 
behar diran ikastetxeko hezkuntza fisikoko irakas-
leakaz, jarduera horreek abian imini ahal izateko. 
Horrezaz gainera, instalazinoak norberarenak izan-
go balira lez jagon behar dirala eta bertan energia-
ren konsumoa gitxitu behar dala azaltzen dau. Ho-
nako gai honeen inguruko gomendioak be azaltzen 
dira: zaborren berrerabilpena, uraren konsumoaren 
murrizketa, garraio iraunkorraren erabilerea kirolak 
egiteko zentrora joateko, kirola eginkeran ahal da-
nik eta zarata gitxien sortu beharra, zaborrak gaika 
batzeko sistemen erabilera egokia, kirola egiteko 
aukeratutako ingurunearen errespetua… Dekalo-
goan adierazoten dan lez, gurasoek be euren eran-
tzukizuna daukie seme-alabak iraunkortasunean 
hezteko orduan.

Dekalogoa ikastetxeetan, kirol-alkar-
teetan, kiroldegietan, liburutegietan eta prestakun-
tza-zentroetan zabaldu eta sustatu behar da. Azken 
batean, gaztetxuak sarritan joaten dira leku horree-
tara, eta, batzuetan, irakasle eta/edo tutoreakaz 
hurreratzen dira bertara. 

Zabalkunderako jarduketa horren oso-
garri, beste ekimen batzuk be egingo dira eskola-
arloan (IHEEn zehaztuta egon nahiz ez egon). Esate 
baterako, ikasleak gero eta gehiago inplikauko dira 
eskolako Agenda 21 egitasmoen prestaketan eta ga-
rapenean, edo, gero azalduko dogun lez, GAP Egitas-
moa ezarriko da udaleko kirol-instalazinoetan.

�GIHko�hartzaileen�kopurua�handitzea

Landa�Inguruneko�GAP�Egitasmoa�

Eguneroko jarduerek ingurumenaren gainean daukien era-
gina gitxitzeko jokabide-ohitura barriak ezarteko ekintza gehienak uri-
guneetako biztanleentzat diseinau dira. Hori dala eta, landa-guneetako 
biztanleak albo batera itxi dabez, Bizkaiko lurraldearen zati handiena 
jagonkeran zeresan handia euki arren eta euren jarduketa uriko biztan-
leen mesederakoa be izan arren. 

Izan be, holako biztanleen eragina txikiagoa ei da, ingurune 
horretan jente gitxiago bizi dalako. Bestetik, euren eragina txikiagoa ei 
da, neurri handi batean jokabide tradizionalenaren ereduaren ondorioz 
sortutako ohiturei eusten deutseelako oinarrizko gaietan. Horra hor ura-
ren eta energiaren konsumoa, garraioa edo hondakinen kudeaketa.

Edozelan be, landa-eredua ikaragarri aldatu da azken ha-
markada biotan, eta uriko ohiko jokabideak landa-ingurunera iritsi dira. 
Hori dala eta, biztanle horreekaz lan egin beharra dago, uriko biztanleek 
itxi gura dabezan ohitura txarrak landa-inguruneko biztanleen artean 
ez sustraitzeko. Halanda ze, honako gai honeexek jorratu behar dira: 
ibilgailu pribaduaren erabilerea, materialen berrerabilpena, energien 
erabilerearen kontrola etxean...

GAP Egitasmoko metodologia arrakastaz ezarri da Urdai-
baiko eta Deba Barreneko eskualdeetan. Hori dala eta, tresna era-
bilgarria da, landa-inguruneko biztanleen artean zenbait jokabide 
ekologiko zabaltzeko orduan. Edukiak landa-bizimoduko inguruabar 
berezietara eta gune txikienetako azpiegituretara egokitu beharko 
litzatekez (berziklontzi gitxiago, lehenengo mailako erregaien erabi-
lerea energia-iturri moduan, maiztasun handirik ez daukan garraio 
publikoa...). Materialak egokitu ostean, egitasmoko jarduketa-eredu 
berberak ezarri leitekez.

GAP Egitasmoak zuzenean behar egiten dau etxean, egu-
neroko bizimoduan, alegia. Batez be, 4 eskuliburutan oinarrituta dago, 
eta, bertan, bost arlo nagusiren inguruko ekintzak azaltzen dira: ura, 
energia, garraioa, etxeko hondakinak eta eguneroko erosketak. Eskuli-
buruok parte-hartzaileen etxera bialtzen dabez hilero, galde-sorteagaz 
batera. Bertan, zenbait itaun agertzen dira, egindako aldaketak eba-
luetako, zenbat energia edo ur aurreztu dan kalkuletako, CO2 gitxiago 
igorri dan jakiteko edo garraiobideen erabileran aldaketarik egon dan 
zehazteko.

Eskuliburuak praktikoak dira oso, eta jarduketa-eredu 
errazak eskeintzen dabez, ekintzak behar dan moduan garatu ahal 
izateko. Aldi berean, zenbait alderdi azaltzen dabez, ekintzok zergaitik 
proposatzen diran hobeto ulertu ahal izateko. Ekintzetako emoitzak egi-
tasmoaren erakunde sustatzaileei eta parte-hartzaileei bialtzen jakez 
banan-banan, jorratutako gaietan lortutako aurrezkiei buruzko txosten 
txikiagaz batera.

Parte-hartzaileek etenbako laguntza jasoten dabe, tele-
fonoaren eta/edo konsulta partikularraren bitartez, talde kideak izan 
ezkero.
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Ezarteko orduan, “GAP bulegoan” Egitasmoa foru-erakunde-
ko sailetako bulegoetan abian iminteko azaldutako eredu bera erabiliko 
litzateke, hau da, “Foru-erakundean bertan, GIHren arloko partaidetza eta 
prestakuntza sustatzea” jarduketa-lerroko ekimenen artean azaldutakoa.

�GAP�Egitasmoa,�ostalaritzan,�dendetan�
eta�zerbitzu-enpresetan

Behin eta barriro azaldu dogun arren, IHEEren oinarrietako 
bat nabarmendu behar dogu barriro: argi eta garbi dago gizakiek kon-
sumo iraunkorrerako ohiturak euki behar dabezana euren bizitzako arlo 
guztietan. Energiaren eta uraren konsumoak, hondakinen kudeaketak, le-
hengaien konsumoaren murrizketak, mobikortasun iraunkorrak… lotura 
estu-estua daukie laneko jarduerakaz, industrien eta enpresen inguru-
men-kudeaketa bermatzen daben arautegiak edo legeriak egon arren.

Ekintza-egitasmoko jarduketa eredugarri honetan be, GAP 
metodologia bera erabili daiteke, formatu desbardin bitara egokitu-
ta: bata 50 beharginetik gorako enpresentzakoa izango litzateke; eta 
bestea, behargin gitxiago daukiezan enpresentzakoa. 50 beharginetik 
gorako enpresetan, banan-banako lan zuzena egingo litzateke, GAP Egi-
tasmoa Foru Aldundiko sailetan ezarteko garatutako ekintzan lez. Horren 
osogarri, Foru Aldundiak dirulaguntza emongo leuskio enpreseari, eta, 
enpreseak berak gainerakoa ordainduko leuke.

Baliabide ekonomiko gitxiago daukien enpresa txikiagoen-
tzat, foru-erakundeak iraunkortasunaren atarian (www.bizkaia21.net) 
imini leike GAP Egitasmoaren “autoezarpenerako” eremua. Bertan, 
erakundearen inguruabarretara egokitutako inkesten eta aholkuen bi-
tartez, barruko neurriak hartzeko prozesuan aurrera egingo litzateke 
apurka-apurka, kudeaketa erispide ekologikoagoetara egokitu ahal iza-
teko. Prozesu osoan zehar, etenbako atentzinoa eskeiniko litzateke posta 
elektronikoaren eta/edo telefonoaren bidez, sortu daitekezan zalantzak 
argitzeko. Ekimen honetan parte hartzeak ez leuke ezelako kosturik eu-
kiko enpresearentzat, IHEEk berak ordainduko leukealako.

Ekimena sistema egokienen bidez aurkeztuko litzateke (bere 
garaian zehaztuko litzatekez), enpresetako kudeatzaileek ekimenaren 
barri euki daien. Era berean, lankidetza-hitzarmenak sinatu leitekez, 
taldeok batzen dabezan alkarte eta erakundeen artean zabaldu eta 
abian iminteko.

�GAP�Egitasmoa,�udal-kiroldegietan

Besteakaz bat datorren ekimen honetan, GAPek sortu-
tako lan-metodologia erabiliko litzateke. Kasu honetan be, kudeaketa 
iraunkorra ezarriko litzateke zerbitzu-ekipamentuak diran kiroldegietan. 
Era berean, zentzunezko erantzuna emongo leuskio “Gai gehiago jo-
rrat zea” jarduketa-lerroko azken ekintzan xedatutakoari, “Kirol Iraunko-
rraren Dekalogoari”, alegia. Izan be, oso garrantzitsua da dekalogo 
hori eskolako kirolen zati handi bat garatzen daben zentro horreetan be 
ezartea eta kirol-zentroaren beraren zein bertako beharginen eta kudea-
tzaileen konpromisotik zein jarduketatik egitea. Holan, bada, bertan, 
erabiltzaileak zein zerbitzu-emoileak bide beretik joango dira erabilera 
iraunkorrerako eguneroko jardueretan.

Hori guztiori dala eta, IHEErentzat oso 
interesgarria da GAP Egitasmoan aurkeztutakoak 
lako kudeaketa eta jarduketa iraunkorrerako siste-
mak ezartea udaleko kirol-instalazinoetan. Ezarteko 
orduan, gainera, Foru Aldundiak zenbait dirulagun-
tza emon leikez Kultura Sailaren bitartez, izen bere-
ko egitasmoaren sustatzailea dan GAP Alkarteagaz 
hitzartutako lankidetzaren esparru orokorrean. Zen-
tzun horretan, oso egokia izango litzateke ordurako 
Kultura Sailak berak be GAP Egitasmoa ezarrita eu-
kitea bere sailean (IHEEn bertan agertzen da “GAP 
Egitasmoa, IHEE sustatzen dauen erakundean ber-
tan” jarduketan). 

�Iraunkortasunerako�hezkuntzako�
toki-egitasmoen�ezarpena

Udalak eta beste toki-erakunde batzuk 
sensibilizazinorako tresna egokiak dira, biztanlee-
tatik hur dagozalako eta jakin badakielako zelako 
preminak daukiezan biztanleek edo zelako arrakas-
tea edo porrota eukiko daben abian imini beharreko 
jarduerek… Halanda ze, oso garrantzitsua da behar 
besteko baliabideak eta babesa emotea, inguru-
men-hezkuntzarako eta iraunkortasunerako egitas-
moak garatu daiezan.

Udalerri gehienak abian iminitako Toki 
Agenda 21eko dinamiken barruan euren ekintza-
-plana garatzen dabilzanez, IHEEk dirulaguntzak 
emoteko proposatzen dau, iraunkortasunerako 
hezkuntzako jarduerak abian iminteko eta toki-egi-
tasmo edo toki-esparruaren barruan egituratzeko. 
Izan be, udalentzako bizgarriak izango litzatekez. 
Era berean, holako jardueretarako dirulaguntzarik 
sortu ezean, egokia izango litzateke zenbait erispide 
ezartea, udalerriei gaur egun emoten jakezan diru-
laguntzak esleitzeko. Holan, bada, holako ekintzak 
eta egitasmoak sustatuko litzatekez.

Bestetik, lan-foroak ezarri daitekez, 
foru-erakundeko beharginak, iraunkortasuneko 
zein ingurumen-hezkuntzako adituak eta udaletako 
teknikariak inpliketako eta planon garapenean ba-
tera lan egiteko. Lan-foro horreek (“Trukerako eta 
eztabaidarako jarduerak” moltsoan aitatu doguz) 
ez litzatekez lar ugariak izango, eta, eurei esker, 
errazagoa izango litzateke toki-planen plangintza 
eta ezarpena garatzea. Hain zuzen be, zalantzak 
argitzeko, proposamen barriak egiteko eta, azken 
batean, esperientziak trukatzeko eremu edegiak 
dira. Holan, bada, giza laguntza emongo litxakie 
iraunkortasunerako eta ingurumen-hezkuntzarako 
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egitasmoak garatu gura dabezan udalei, Udalsa-
reak edo goragoko antzeko erakundeek emon ahal 
deutseen babesaren osogarri.

�Komunikazinorako�eta�
partaidetzarako�tresna�barriak�
sartukeran,�alderdi�metodologikoak�
hobetzea

Jarduketa-lerro honetan, IHEEk aurrera-
go proposatutako ekimenak osotu gura leukez honako 
honeetan oinarritutako ekintzen bitartez: informazi-
noaren eta komunikazinoaren teknologia barriak (au-
rreragoko beste ekimen batzuetan be aitatu doguz) 
eta adierazpenerako, komunikazinorako eta partai-
detzarako beste tresna eta estrategia batzuk. Azken 
horreek ezagunxeagoak badira be, orain arte ez dabez 
behar dan moduan ustiatu, garapen iraunkorrerako 
hezkuntzako helburuetan aurrera egiteko.

Azkenik, jarduketa-lerro honetan, beste 
ekimenen bat be agertuko litzateke, zehaztutako bes-
te batzuen (partaidetza-foroaren, www.bizkaia21.net 
atariaren…) osogarri diran partaidetza-tresna ba-
rriak ezarteko. Holan, bada, errazagoa izango lit za-
teke biztanleek zer pentsetan daben, euren kezkak 
zeintzuk diran eta egitasmo honen zein lurralde his-
torikoan garatzen diran beste batzuen bidez garatu-
tako jarduketari buruz zer uste daben jakitea.

Informazinoaren�eta�komunikazinoaren�
teknologia�barriak

IHEEk Bizkaiko eta sartaldeko gizarte ga-
ratuetako errealidade barria emon gura dau jakitera, 
Interneteko biztanleak gero eta ugariagoak diralako 
bertan. Ziberespazioak komuniketako modu barria 
sortu dau, arinagoa, merkeagoa eta, etxetik edo 
be harlekutik mobidu barik, informazino asko esku-
rat zeko aukera emoten dauena. Izan be, telefonia mo-
bileko sistema barrien bitartez jasoten da informazino 
hori. Informazinoa eskuratzeko modu barri horren on-
dorioz, informazinoa konsumiduteko ohiturak aldatu 
egin dira eta aldatzen dabilz. Gizarte barria da, eta, 
bertan, informazinoaren igorpena benetako iraultza 
soziokultural eta ekonomikoa da. Halanda ze, IHEEk 
bere helburuak beteteko erabiliko dau.

Hain zuzen be, era guztietako infor-
mazinoa era guztietako gizarte-eragile eta konsu-
mit zaileei igorteko erabilten da sarea. Zenbat eta 

erabiltzaile gehiago euki eta zenbat eta gehiago hobetu bere teknologia, 
orduan eta korapilotsuagoa da zibergizartea.

Horren ondorioz, Internet tresna garrantzitsua da gizarte eta 
ingurumen arloko komunikazino-eredu barriari begira. Ingurumenari 
buruzko informazinoa trukatzeko eredua da, hain zuzen be. Expert Corner 
Txostenean adierazoten zan lez (Europako Ingurumen Agentzia, 1999), 
“alkarreraginean, partaidetzan, iturri eta eretxien ugaritasunean, errea-
lidadearen irudikapen desbardinetan eta espazioaren zein denporearen 
arloko mugen desagerpenean oinarrituta egon behar da, erabagiak 
hartzeko orduan eragina eukiteko eta plataforma zein sistema barriak 
sort zeko. Holan, bada, ingurumenari buruz lortutako informazinoa ba-
liotsua baizen erabilgarria izango da, konsumorako bakarrik izan be ha-
rrean. Hona hemen oinarrizko hiru alderdiak: informazinoaren eta ko-
munikazinoaren teknologia barrien erabilerea, ezagutzaren irudikapen 
desbardina eta gizarteari eskeinitako edukien berrikuspena”.

Halanda be, erabilera barria danez eta aplikazino guztiak 
ezagutzen ez diranez, Internetek abantaila argiak daukaz gaur egun, 
baina aldi berean, ahuleziak be badaukaz komunikabide moduan.

Hona hemen bere abantailak, besteak beste: sarbide erraza, 
alkarreraginezko komunikazinorako aukerea, informazinorako eta par-
taidetzarako sarbide gehiago eta komunikazinorako zein informazino-
rako sarbidea beste era batera holakorik egiterik ez daukien eragile eta 
taldeentzat.

Hona hemen gaur egun daukazan mugak: informazino lar 
(antolatu barik, eduki giltzarrien hierarkia barik dagozan 3.000 milioitik 
gora orri), alkarreragin eskasa (informazinoaren konsumora mugatzen 
da, batez be) eta ezarpen-maila desbardina.

2007. urtea erkidegoen urtea izango da seguruenik, eta ba-
rruko zein kanpoko erkidegoak iminiko dira abian, foroen, blogen, wikien 
(edonork editau daikezan web orriak) eta antzekoen bidez. Erkidegook 
era guztietako gaiak egituratuko dabez: prestakuntza, erakunde-haus-
narketarako prozesuak, hirugarrenakaz ezarritako hartu-emonak, joerei 
buruzko ikerketak… Euren kudeaketa ez da zientzia ziurra izango, 
baina alkarrizketan, partaidetzan gehiago oinarritzen dan gizarterantz 
joango dira. IHEEk joera hori irakurten jakin behar dau, eta beragaz 
bat egin behar dau, hau da, bere estrategiak ezarri behar dauz IKTBen 
artean, arrakastea ziurtatzeko eta bere erkidegoak eraginkortasunez 
kudeatu ahal izateko.

Gauza bera esan leiteke teknologia mobileko aurrerakunt zei 
buruz. Izan be, 2005. urtea komunikazinoen baterakuntzaren urtea izan 
zan. Aldi berean, gainera, hirugarren belaunaldiko26 (3Gko) mobila ka-
leratu dabe, eta Internet bera sendotu egin da, gero eta azkarragoak 
dan banda zabalari eta ADSLri esker. Hori dala eta, telefonia finkoak 
eta mobilak eta Internetek bat egin dabe, eta hurrengo belaunaldiko 
mobilak boltsikoko benetako ordenagailu txikiak dira. Gizartean abian 
iminiko diran urtenbide orokorrei esker, ahal danik eta etekin handiena 
atera ahal izango jake komunikazinoei.

26-  Posta elektronikoa konsultetea, nabegetea, erakundeko Intraneten sartzea edo aldi berean zenbait lagunekin berbaldi ugariak eukitea. Horra hor 3G teknologia mobilak eskeinitako aukerak, bes-
teak beste. Horri esker, mezularitzako zerbitzuak biderkatu daitekez: koloretako irudiak, soinuak, animazinoak edo bideoak bialdu eta jaso daitekez edo mezu ugari trukatu daitekez aldi berean.
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Halanda ze, IHEEk bizitasunez eta eten barik zehaztu behar-
ko dau garatu beharreko komunikazinoaren testuinguru birtuala, baina 
horrezaz gainera, iraganeko errakuntzetatik, metatutako esperientziatik 
ikasi beharko dau, behar dan moduan bilakatzekotan.

Hurrengo taulan, Internetek garapen iraunkorrari zer arlotan 
lagundu ahal deutsan azaltzen da (Ana Tarragona, 2002):

Zehaztutako jarduketen osogarri, IHEEk honako honeek 
be garatu leikez, sarearen birtualtasunak zeregin erabagigarria 
dauka-eta (Kazetaritzako Ingurumen Behatokia; Enláz@te, informa-
zino-barripapera; www.bizkaia21.net ataria; Partaidetza Birtualerako 
Foroa…):

�B�i�z�k�a�i�a,�
Interpretazino�Zentro�Birtuala

Ekimenak Iraunkortasunerako Interpre-
tazino Zentro handitzat hartuko dau Bizkaiko Lurral-
de Historikoa. Ikustaldia sarearen bidez egingo da, 
eta bisitariak modu fisikoan ibiliko dira (nabegauko 
dira) bertatik. Gelditu eta Interpretazino Zentro Bir-
tualeko ekipamentuetan sartuko dira, eta “bene-
tan” jakingo dabe bakotxak zer garatzen dauen: zer 
prozesu eta lan garatzen diran bertan.

Horretarako, aldez aurretik aukeratu, 
diseinau eta prestatu beharko dira interpretazino-
-zentro handi honetako guneak edo ekipamentuak: 
lehendik dagozan ekipamentuak eta interpretazino-
-zentroak, baina ikusi ezin diran beste horreek be 
bai (jentearentzat zabalik ez dagozalako). Edozelan 
be, interpretau egin leitekez, eta oso lagungarriak 
dira iraunkortasunaren balioak ulertzeko eta euren 
arabera hezteko. 

Danok dakigunez, Abra-akuariuma, 
Karpin Abentura, Urkiolako Toki Alai edo Plentziako 
Ingurumen Gelea, adibide batzuk imintearren, balio 
handiko ekipamentuak dira, ingurumen-hezkuntza 
lantzeko eta iraunkortasunaren balioak sustatzeko 
orduan. Era berean, beste adibide batzuk imintea-
rren, Benta Altako edateko uraren araztegiak eta 
Galindoko hondakin-uren araztegiak be badira 
balio handikoak. Ekipamentu honeek guztiak ur-
tean zehar ikusi daitekez gaur egun abian dagoan 
ikustaldi-egitarauaren arabera, ikustaldirako ba-
liabideak, gidak… eskeintzen dabez. Halanda be, 
beste interpretazino-baliabide batzuk be badagoz 
Bizkaian; esate baterako, BZB – Ontziak Bereizteko 
Instalazinoa, edozein garbigune, Orkonerako ta-
mainu handiko hondakinen berziklategia eta, zer-
gaitik ez, kutsatutako lurzoruak garbitzeko trata-
mentua edo industriako beste berziklategi batzuk 
(erabilten ez diran ibilgailuak tratetako inztalazi-
noa, Sestaon, edo pneumatikoak tratetakoa, Za-
mudion), bai eta basogintzako zein nekazaritzako 
ekoizpen iraunkorra be, Bizkaian dagozan adibide 
batzuk imintearren.

Gaur egun, ostera, ez dago azken insta-
lazino eta/edo jarduera horreek guztiak ikusten joa-
terik. Edozelan be, gaur egun bertan “egon” gaite-
kez, modu birtualean bada be, lekuotan garatutako 
lanak ikusten “ia-ia”. Hain zuzen be, baliabide hori 
“GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea” jarduke-
ta-lerroaren barruan be sailkatu daiteke. 
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GARAPEN-ESPARRUA
INTERNETEK�GARAPEN�IRAUNKORREAN�
EGINDAKO�EKARPENA

Esparru�Ekonomikoa
Eraginkortasunaren 
hobekuntza

Baliabide gitxiagoren erabilerea eta 
eraginkortasun handiagoa.
Azpiegiturako kostuen murrizketa.
Diseinuaren, inprimaketaren eta banaketan 
kostu txikiagoa bizitza-tekniko guztian zehar.
Komunikazino-aukera barrien ustiapena.
Abantaila lehiakor barrien garapena.
Hartu-emon hobea hornitzaile eta bezeroakaz.
On-line hornikuntzak.

Ingurumenaren�
Esparrua
Ingurumenaren 
babesa

Baliabideen konsumoko desmaterializazinoa.
Paperaren desagerpena, Administrazinoko 
komunikazinoaren tresna nagusi moduan.
Energiaren konsumoaren murrizketa. Negutegi-
-efektuaren aurkako burrukarako ekarpena.
Garraioak eragindako kutsadurearen 
murrizketa. Bidaien murrizketa.
Bideo-berbaldiak.
Bulegoetarako instalazinoen murrizketa. 
Eraikuntzaren eta lurraldearen okupazinoaren 
eraginaren murrizketa

Gizartearen�
Esparrua
Gizarte-bardintasuna

Ingurumenari buruzko informazinoa 
eskuratzeko aukera gehiago.
Partaidetza handiagoa eta parte hartzeko 
sistema barriak.
Ingurumenari buruzko albisteen argitalpena.
Adostasunen sorrerea talde-arazoak 
antzemoteko orduan.
Ezagutza trukatzeko aukerea.
Erabiltzaileen eta proiektuen arteko 
sinergien sorrerea.
Esperientziak trukatzeko plataformea.

Erakundeen�
Esparrua
Gobernagarritasuna

Ingurumen-politiken gardentasuna.
Demokrazia elektronikoa.
On-line arautegia eta lege-esparrua.
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Azken batean, IHEEk Interneten bidez 
abian imini gura dauen Interpretazino Zentro Birtua-
lean, baliabide horreek guztiak eta gaur egun ikusi 
daitekezanak egongo litzatekez erakusgai. Izan be, 
lurraldeko iraunkortasuna interpretetako ekipamen-
tu guztiak egongo litzatekez bertan, beti be bertan 
parte hartu gura badabe. Askotan, zentro barrira 
egindako lehen ikustaldiari esker, hobeto prestatuko 
litzateke zentrora bertara ostean egin daitekean 
ikustaldia, beti be holakorik egiterik badago.

Ekipamentu birtual barri hau garat ze-
ko, Google Earth27 tresnea dago Interneten, eta 
lurreko kokapenak oso modu grafikoan irudikatzen 
dauz 3Dko simulazinoaren bidez. Lur-globo osoa 
irudikatuta egon arren, Bizkaia bakarrik aukera-
tu daiteke (era berean, kanpora be urten daiteke, 
gure lurraldean hasi eta bertatik kanpo jarraipena 
daukan prozesuko etapak erakutsi gura izan ezke-
ro). Personalizauta dagoanez, “gune interesgarriak” 
imini daitekez, erabiltzaileari eremu interesgarriak 
erakusteko eta euren arteko alkarreragina ezarteko. 
Horretarako, informatikako tresnea diseinau eta 
programetako prozesua osoa garatu beharra dago, 
eta behar besteko lizentziak erosi behar dira.

Esate baterako, Bizkaiko mapako eremu 
batean, modu grafikoan imini daitekez enpresak, 
parkeak, ekipamentuak… Erabiltzaileak “euren 
gainetik hegan” egin beharko leuke guztiak ikus-
teko, eta bertara be hurreratu leiteke, gura izan 
ezkero. Eremu horreei buruzko ohar idatziak topauko 
leukezanez, bertan “klik” eginkeran web orri batera 
“jauzi” egin leike, gune horri buruzko informazinoa 
jasoteko. Ostantzean, horretarako prestatutako si-
mulazinoa edo azalpena ikusi leike, aukeratutako 
instalazinoa zelan dabilen edo zer daukan jakiteko 
eta ikustaldi birtuala egiteko.

Sistema honek beste abantaila batzuk 
be badaukaz, erakutsi daitekezan gune horreek 
guztiak batu eta sailkatu egin leitekezalako. Holan, 
bada, zentro birtualera sartzen dan erabiltzailea 
ez litzateke mapan zehar ezer topaten hasi behar-
ko. Izan be, alboko barran agertuko litzateke dan 
(ordenagailuko pantailan, Google Earth aplikazi-
noaren barruan). Ostean, barriro “klik” eginkeran, 
gidatutako bidaia hasiko litzateke, unada horretako 
egoeratik (internautak aldez aurretik adierazotako 
egoeratik) aukeratutako gune barrira joateko.

Tresna hau ez da bakarrik geratzen lurraldea erakusteko 
moduaren ikusizko alderdian, harantzago doalako. Hain zuzen be, edo-
zein GIS informazinorako, GPS ibilbideetarako, errepide bidezko sarbide 
gidatuetarako… erabili daiteke.

Iraunkortasunari�buruzko�liburutegi�birtuala:�e-book

Liburu digitalak gero eta hedatuago dagoz, eta kalidadeko 
gero eta liburutegi birtuala gehiago sortzen dira iraunkortasunari edo 
antzeko gaiei buruz. Hori dala eta, informatikearen arloan eta Internet 
sareko euskarrian landu beharreko beste aukera batzuk dira. Neu-
rri hori, gainera, beste ekimen batzuetan garatutako lanaren osogarri 
izango litzateke (horra hor Kazetaritzako Ingurumen Behatokia, Baliabi-
deen Agenda Gidaliburua, Bizkaia 21 - Iraunkortasunerako Baliabideen 
Zentroa…). Bestetik, oso lagungarria izango litzateke www.bizkaia21.
net atariaren antzeko neurriak abian jartzeko orduan (bertan, gainera, 
IHEEko neurri gehienak agertuko litzatekez, Interneten bertan iraunkor-
tasunari buruzko benetako ataria sortu gura izan ezkero).

Liburutegian, gaiari buruzko era guztietako ezagutzak gor-
deko litzatekez, baina dibersinorakoak, informazino espezializaua eta 
ingurumenari zein garapen iraunkorrerako hezkuntzari buruzko hainbat 
eta hainbat gai be bai. Izan be, sareen sarea (Internet) planetako kultu-
ra-edukiontzi handienetakoa da.

Formatuak orrialdeak pasetako erarik eskeintzen ez badau 
be, eroso-erosoa da ohiko liburuaren aldean. “e-bookaren” konzeptuak, 
hain zuzen be, urteak daroaz sarean. Hasiera batean, jenteak jaramon 
handirik egin ez baeutsan be, moda-modan dago gaur egun, eta argi-
taletxeek, egile independenteek, Internet bidezko dendek eta liburutegi 
publikoek e-bookaren aldeko apustu irmea egin dabe. Holan, bada, gero 
eta izenburu gehiago emoten dira argitara formatu honetan: erosketa 
askekoak liburutegi birtualean agertuko litzatekez; eta besteak, errefe-
rentzia eta iruzkinpean azalduko litzatekez, euren erreferentzia zehatze-
tara iritsi ahal izateko.

Era berean, liburu-denda birtualak be hartu behar dira 
kontuan, euren ustez formatu hori etorkizunaren aldeko apustu argia 
dalako. Izan be, eBookStand.com konpainiaren arabera, liburu digita-
lak “modan dagoz gaur egun”, eta merkadua “azkarrago garatu leiteke, 
argitaletxe eta teknologiako konpainia aurrendariak bertan inbertiduten 
dabilzalako”. “e-bookak” era guztietako ordenagailuetan eta “reader” 
programen bidez irakurten dira, eta paperezko ohiko liburuen antzekoak 
izatea da euren helburua. Era berean, egile-eskubideak babesteko sis-
tema berezia be eskeintzen dabe, “digital rights management” tekno-
logiaren bidez.

�Hobekuntza�iraunkorrra�eta�Foru�Aldundiaren�
web�orriaren�eguneraketa

Bestetik, IHEEk Foru Aldundiaren web orrian iraunkorta-
sunaren inguruan dagoan informazino-ahalmena eguneratu eta hobetu 
egin gura dau. 

27-  Google Maps tresnearen bilakaerea da, eta Keyhole 2 LT software-teknologiari esker garatu ahal izan da. Laster, Microsoftek berak be MSN Virtual Herat izeneko antzeko zerbitzua kaleratuko dau. 
Halanda be, irudiak 45 graduko angeluan ikusteko aukerea eskeiniko dau.
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IHEEk ahal danik eta ahalegin handiena 
egingo dau, AAA irisgarritasun-mailak garatzeko, 
hau da, ahal danik eta irisgarritasun handiena lor-
tzeko. Holan, bada, horixe bera izango da ekintza- 
-egitasmo honen esparruan sortzen diran baliabide 
barri guztietan garatu beharreko mailea. Era berean, 
bete-betean lan egingo dau, gaur eguneko web orria 
bere irisgarritasun-mailan apurka-apurka egokitzen 
joateko, harik eta maila horretara heldu arte.

Beste�adierazpide�batzuk�
eta�jenteagaz�berba�egitekoak

�“Betiko”�adierazpeen�eta�
komunikazino-baliabideen�erabilera�

Gorputz-adierazpenaren arteetan, arte 
plastikoetan eta ikus-entzunezkoetan oinarritutako 
adierazpen eta komunikazino tresnak eta estrate-
giak daukaguz berbabide. Hizkuntza adierazkorra-
ren teknikak dira, oso ohikoak dira (biztanle gehie-
nentzat, behintzat) eta ez dira informazinoaren eta 
komunikazinoaren teknologia barriak (IKTBak) bai-
zen urrunak. IHEEk atal honetan kontuan hartutako 
komunikazino-bideak (filmaketa edo zinea, antzer-
kia, bakarrizketak, ipuin-kontalariak, erakusleihoen 
apainketa…) ez dira behar dan moduan ustiatu 
orain arte, garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
helburuak lantzeko orduan.

Gitxitan erabili arren, arrakasta handia 
lortu dabe, alderdi ludikoak eta hezkuntzakoak na-
hastau diralako. Hori dala eta, mezu argiak baizen 
errazak igorri ahal izan dira ingurumenaren alde. 
Orain arte, umeentzakoak baino ez dira izan holako 
jarduerak.

IHEEk holako jarduerak garatu gura 
dauz, eta, horretarako, zine eta antzerki zikloak edo 
jaialdiak sortuko dauz, esate baterako. Proposame-
na eskolentzat, antzerki-tailerrentzat, eszenaratze-
ko jardueragaz zerikusia daukien enpresentzat… 
zabalik dagoan deialdiaren bidez egituratuko litza-
teke. Era berean, ingurumenari buruzko bideo-do-

Neurri handi batean, lan hori garatzeko asmotan, urita-
rrentzat interesgarriak diran baliabide barriak sartu dira web orrian: 
Bizkaia 21 Egitasmoaren garapena, era guztietako datuak (unadan 
bertan ia-ia) uren eta airearen kalidadeari, azpiegiturei, mobikorta-
sun-zerbitzuei… buruz. 

Dana dala, web orrian bertan “sartzeko” moduari be erre-
parau behar jako. Egia esan, ez dago “irisgarritasunaz” berba egiterik, 
“erabilgarritasunik” ez badago eta alderantziz. Konzeptu biak bat baka-
rra izango balitz lez azaltzea da zuzenena. Halanda ze, euren mugak edo-
zelakoak dirala be (ezagutzak, hizkuntza, elbarritasuna…) eta sartzeko 
erabilten daben testuingurua edozein dala be (ordenagailua, telefono 
mobila, PDA, sistema eragilea, nabegatzailea…), ahalik eta erabiltzaile 
gehienei “sartzeko” eta “erabilteko” aukerea eskeintzea da “irisgarrita-
suna”. Holan, bada, web orri edo web gune bat irisgarria izango da, bere 
edukiak eta zerbitzuak edonork erabilteko moduan diseinau eta kodetu 
badira, erabiltzaileen nabegazino-testuingurua edozein dala be.

Agirikoa danez, gatx samarra da egoera desbardinen arteko 
baterakuntza ezin hobea lortzea. Halanda be, ez da ezinezkoa, diseinu-
gileek, gailu-ekoizleek, software-ekoizleek… estandar batzuk beteteko 
adostasuna lortu besterik ez daukie-eta. IHEEk erronkea hartuko dau bere 
gain eta konpromiso handiz28 behar egingo dau zentzun horretan. Hain 
zuzen be, era guztietako erabiltzaileei eta, batez be, elbarriei29 erantzutea 
iraunkortasunerako estrategia guztien helburu nagusietakoa da, eta ho-
lantxe adierazoten da Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Agenda 21en30.

Elbarriek zailtasun handiak euki daikiez web orriak erabilte-
ko, honako arlo honeetan oztopoak topetan dabezalako:

- Ordenagailua eta bere periferikoak.
-  Erabiltzaileentzako aplikazinoak: nabegatzaileak, laguntza 

teknikoak, multimediako irakurgailuak…
- Web orrietako informazinoa.

Sarritan, elbarriek software eta hardware espezializauak (la-
guntza teknikoak) erabilten dabez, web orrietan zehar nabegetako. Disei-
nugileek eta garatzaileek webeko erabiltzaile batzuen eta besteen erabi-
lera-testuingurua oso desbardina dala hartu beharko leukie kontuan31. 

WAIk (Web Accesibility Initiative – Web Iraunkortasunerako 
Ekimenak) 1.0 Web Edukirako egindako Irisgarritasun Gidalerroak egi-
tatezko arauak dira Europako Batasunean. Gidalerro horreek 14 eredu 
nagusitan antolatuta dagoz, zenbait kontrol-gunetan banatuta dagoz 
eta edozein diseinugilek erraz-erraz egiaztau daikez. Holan, bada, ere-
duetara egokitzeko hiru maila32 dagoz: “A”, “A bikotxa” (AA) eta “A 
hirukotxa” (AAA).

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua

28- Horretaz arduratzen dan erakundea dago Interneten: World Wide Web Consortium. Hona hemen sarean daukan helbidea: http://www.w3c.es/Consorcio.

29-  Informazinoaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko garagarrilaren 11ko 34/2002 Legearen (IGMEZLren) arabera, “administrazino publikoek behar besteko neurriak hartuko 
dabez, Interneteko web orrietan ikusgai daukien informazinoa elbarriek eta edadekoek eskuratzeko modukoa izan daiten, 2005eko abenduaren 31 baino lehen edukia eskuratzeko onetsitako erispi-
deak kontuan hartuta. Era berean, euren diseinua edo artapena finantzetan dabenean, Interneteko web orriei eskatu ahal izango deutsee lehen aitatutako irisgarritasun-erispideak ezarteko”.

30- Bizkaia 21 Egitasmoko “Elbarriak gizarteratzen laguntzea” 9.25.2. helburu berezia, “Gizartean egoera txarragoan dagozan taldeentzako atentzinoa” lerro estrategikoaren barruan.

31-  Estandarrak zehazten dabezan w3c lan-taldeen web helbideak: irisgarritasuna (http://www.w3.org/WAI/), internazionalizazinoa (http://www.w3.org/international/) eta gailuen independentzia 
(http://www.w3.org/2001/di/).

32- Lehentasun-maila bakotxean bete beharrekoari buruzko informazino gehiago lortzeko, web orri honetan sartu: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html.
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Arakatzeko�eta�parte�hartzeko�beste�tresna�batzuk

�“Biztanleen�mahaia”,�ebaluzinorako�eta�uritarren�
partaidetzarako�tresnea

IHEEk biztanleen adierazgarri dan foro euki gura dau, Foru 
Aldundiak garatutako estrategiaren abioa alderatu ahal izateko. Holan, 
bada, “biztanleen mahaia” konsultarako foro soziologikoa izango litza-
teke, eta bere jarduketek biztanleetan zelako eragina daukien jakiteko 
aukerea eskeiniko leuskio aldundiari (eurentzat ezagunak diran, esku-
ragarriak diran, egin egin dabezan, zelako eretxia daukien…). Horrezaz 
gainera, euren lehentasun eta kezken barri be eukiko leuke, eta, euren 
ikuspegitik, bete egin diran ala ez jakingo leuke.

Horretarako, Bizkaiko biztanle guztien adierazgarri dan 
biztanle-lagina aukeratuko litzateke, eremu, gizarte-maila, erosketa- 
-ahalmen, familia-egoera… desbardinetako personak kontuan hartuta. 
Lagin hori urte zehatz batzuetarako aukeratu leiteke, eta, ostean, aldatu 
egin leiteke, ahal danik eta biztanle gehienek euren eretxia adierazoteko 
aukerea euki daien.

Aldian-aldian, aldundiak eretxia eskatuko leuskie (bizpahiru 
inkesta urtean) ingurumenaren arloan abian iminitako ekintzei buruz 
edo Bizkaia 21 Egitasmoak zehaztutako beste jarduketa batzuei buruz. 
Erantzunen fidagarritasun-mailea handia izan ezkero, lagungarriak 
izan daitekez, etorkizuneko erabagiak hartzeko orduan eta estaldu ba-
rik dagozan preminak, egindako akatsak eta arrakastak antzemoteko 
orduan. 

Inkestak albo batera itxita, batzar bat edo batzuk egin dai-
tekez urtean. Bertan, gainera, inkestautakoei zuzenean emon ahal jake 
ondorioen, proposatutako beste jarduketa batzuen eta abian dagozan 
ekintzetan egin beharreko aldaketen barri, biztanleen poztasun-mailea 
areagotzeko asmotan, beti be ahal izan ezkero. Era berean, inkestau-
takoek saritxua jaso daikie emondako laguntzagaitik; esate baterako, 
Bizkaiari buruzko material tematikoa, ingurumen-baliabideak aurrezte-
ko produktuen erosketarako bonuak, museo edo ingurumen-zentroeta-
rako doako sarrerak… 

kumentalen lehiaketa, ingurumenari buruzko zine-
zikloa… antolatu daitekez, besteak beste.

Antzezlan guztien gai nagusia inguru-
mena eta iraunkortasuna izango litzatekez. Lanak 
urteko edozein sasoitan antzeztu leitekez, leku es-
talduetan edo atari zabalean (kaleko antzerkia, 
esate baterako), udalerrietako pasealekuetan imi-
nitako behin-behineko agertokietan, udabarriko 
eta udazkenaren hasierako zenbait asteburutan, 
eguraldi ona egiten dauen bitartean. Ez litzateke 
bape aukera txarra izango antzezlan-kopuru finkoa 
zehaztea eta zenbait udalerritan zehar “bira txikia” 
egitea, Bizkaiko biztanle gehienek ikusteko aukerea 
euki daien.

Bestetik, diseinuaren eta erakusleiho-
ren apainketaren arloan, sensibilizazino-kanpainak 
imini daitekez abian. Adibidez, uri bateko edo uri- 
-inguru bateko dendetako erakusleihoak atondu 
daitekez, IHEEk eta merkatarien alkarteek sinatu-
tako hitzarmenaren arabera. Orain dala gitxi, Bil-
boko Udalak eta “Bilbao Dendak” Bilboko Erdialde-
ko Merkatarien Alkarteak “Munduari begira” izeneko 
ekimena antolatu eben National Geographic Image 
Collection Selects bildumearen inguruan, eta holako 
ekimenen eraginaren adibide ona da. Hain zuzen be, 
6 dendak parte hartu ebenez, erakunde pribaduen 
eta Administrazino publikoaren arteko alkarlanaren 
adibide adierazgarria izan zan, sensibilizazinorako 
balioak sustatzeko orduan. Bilbon ez eze, Bizkaiko 
beste herri batzuetan be badagoz holako alkarteak 
(Durangon, Getxon, Ezkerraldean…). Halanda ze, 
badago batera garatzeko moduko neurriak propo-
satzerik eta balio iraunkorra bultzatzerik, denda 
moduan daukiezan euskarrien bidez. Aldi berean, 
gainera, dendak eurak sustatzen dira, euren irudi 
positiboa areagotzen da eta gizarteratu egiten dira.

Dana dala, ziklo, jaialdi, zinemaldi… 
berezietan ez eze, holako adierazpideak jai-giroan 
egindako ingurumen-hezkuntzako jardunaldietan 
be garatu beharko litzatekez, foru-erakundeak par-
te hartzen dauenean (horra hor Zugatzaren Eguna, 
Auto bako Eguna, Garbikideen Jaia…), holako jar-
duketak abian iminteko leku egokiak diralako.

Bestetik, holako jarduketak be garatu 
daitekez (antzerkiak, txotxongiloak…), biztanleak 
jokabide edo gai jakin baten inguruan konzienzie-
tako egindako kanpaina handien osogarri. Orain 
arte, testuinguru horretan erabili diranean arrakas-
ta handia lortu dabenez, erabilten segiduteko pro-
posatzen dau IHEEk.
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�“SIGRU”,�informazinorako�eta�uritarren�partaidetzarako�
egitasmoaren�ustiapena

Uritarrek lurraldeko ingurumen-kudeaketan parte hartzeko 
sortutako eremuak handitzeko estrategian, Ingurumen Sailak giro-zara-
tea kontroletako sustatu dauen ekimenaren aukerak ustiatu gura dauz  
IHEEk. Horra hor SIGRU (Uriko Zaratea Kudeatzeko Sistema Integrala). 
Ekimen aurrendaria, barritzaile eta asmo handikoa da ingurumen-ku-
deaketaren arloan, eta beste urrats bat emoten dau, ingurumenari begi-
ra iraunkorragoak diran inguruneak lortzeko helburuan.

SIGRU garapen-fasean dago33, eta honako aukera honeek 
eskeintzen dauzan plataforma informatikoan abian imini beharreko ku-
deaketa-tresna modernoa da:

-  Udalerrietako zarata-mailak konsultau eta eguneratu egin 
daitekez.

-  Zarata-mailen irudikapen grafikoak sortu daitekez oina-
rri kartografikoen gainean (zaratearen mapak eta mapa 
estrategikoak). Uritarren erantzun psikosoziala kontuan 
hartuta.

-  Teknologia aurreratuetan oinarrituta dago: Informazino 
Geografikorako Sistemea (IGS) eta zaratea iragarteko 
ereduak.

-  Ekintza-planak egin daitekez, soinu-kutsadurea gitxitze-
ko eta uritarrek udalerriko zarateari buruzko informazinoa 
errazago eskuratu ahal izateko.

-  Egoera barriak aztertzeko guneak ezarri daitekez.
-  Etorkizuneko preminen arabera, beste kudeaketa-modulu 

batzuk erantsi daitekez.

Funtsean, sistemearen funzionamentu-eskemea honako 
sekuentzia honetan oinarrituta dago: aukerearen proposamenak / azter-
tu beharreko egoeren proposamenak / sistemeari buruzko iradokizunak.

-   Sistemearen administrazinoa: Lantik 
Informazinoa eta eskuratzeko aukerea kudeatzen dauz.

-  Kudeaketa-organo zentralizaua: Foru Aldundia 
Informazinoaren azken arduraduna. 
Zaratearen mapak eta sistemako ekintza-planak kudea-
tzen dauz.

-  Kudeaketaren erabiltzaileak: Aldundia eta Udalak 
Ekintza-planetarako aukerak zehazten dabez. 
Erakundeen arteko koordinazinoa sustatzen dabe.

-  Konsultearen erabiltzaileak: 
Aldundia, Udalak eta uritarrak 
Soinuari buruzko eta soinuari buruzkoak ez diran datuak 
konsultetan dabez. 
Soinu-egoereari eta ekintza-planei buruzko informazinoa 
eskuratzen dabe.

Halanda ze, SIGRU Egitasmoari esker, 
etenbako diagnostiko eguneratua daukagu zaratea-
ren ebaluazinoan eta kontrolean, soinuari buruzko 
informazinoa era koordinauan kudeatzen da eta 
oinarrizko tresnea da arlo guztietako erabagiak har-
tzeko orduan. Horrezaz gainera, informazinoa eta 
uritarren partaidetza be sustatzen dauz.

�GIHko�jardueretako�
partaidetza�sustatzea�

�Gure�lehiaketa:�gure�ingurumena,�
gure�etorkizuna,�gure�eskubidea

Gaur egun indarrean dagoan ekimena 
da. Urtero-urtero, Bizkaiko ingurumenari buruzko 
lehiaketa antolatzen da honako arlo honeetan: ar-
gazkilaritza, pinturea, ipuin laburrak eta arte digi-
tala. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak an-
tolatzen dau, Eroski Fundazinoaren, Bilbao Vizcaya 
Argentaria bankuaren eta El Correo egunkariaren 
laguntzaz (erakundeen gizarte-erantzukizunaren 
barruan garatzen da ekimena).

1998. urtean sortu eben, uritarrei haus-
narketarako eta adierazpenerako esparrua eskeintze-
ko asmotan. Bertan, teknika artistiko eta literarioen 
bitartez, ingurumenari eta Bizkaiari buruz daukien 
ikuspegi berezia adierazoten dabe, Administrazinoak 
euren ekarpenen eta kritiken barri euki daian.

Gure lehiaketan, lau modalidade da-
goz (pinturea, argazkilaritza, ipuin laburrak eta 
arte digitala), eta modalidade bakotxa hiru maila-
tan antolatuta dago edadeen arabera (umeentzat, 
gazteentzat eta seniorrentzat). Azken edizinootan, 
1.500 inguru lan aurkeztu dira lehiaketara, eta, 
gaur egun, Bizkaian arlo horretan onarpen handie-
na daukien ekimenetako bat da, onarpen handiena 
daukana ez bada. Bertan, gainera, ekimenaren al-
derdi didaktikoak be nabarmendu egiten dira. 

Hona hemen bere garapenaren krono-
gramea: otsailean, oinarriak jakinarazoten dira. 
Lanak aurkezteko epea apirilaren amaieran amai-
tzen da, eta epaimahaiek maiatzean hartzen dabe 
erabagia. 6.000 euro banatzen dira sarietan. Sari-
-banaketa Ingurumenaren Munduko Egunean-edo 
egiten da jai-ekitaldi batean. Ostean, saritutako 
lanen eta epaimahaikideek aurkeztutako guztien ar-
tean aukeratutako lanen erakusketa egiten da. Urte 

33-  Egitasmoa garatzeko hasierako lanak 2002ko maiatzean hasi eta 2003. urtearen amaieran amaitu ziran. Harrezkero, SIGRU Bizkaiko udalen zerbitzura dagoan tresna bizia da. Apurka-apurka, 
gero eta udal gehiago dagoz kudeaketa-sisteman, gero eta aukera tekniko handiagoak daukaz eta beste aplikazino aurreratuago batzuk eskeintzen dauz.

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua
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bitan behin, argitalpena eta CD-ROMa kaleratzen 
dira, edizino bi horreetako irabazle guztiak agertzen 
dira bertan eta parte-hartzaileen artean, ikastetxee-
tan, liburutegietan… banatzen dira.

IHEErentzat oso garrantzitsua da orain 
arte lortutakoa, erakunde pribaduak (EGE-babe-
saren bidez) antolakuntzan eta garapenean parte 
hartu eta inplikau egiten diralako. Hori dala eta, 
ekimenak balio handia dauka GIHrako baliabideen 
artean. Aldi berean, IHEEko beste ekimen batzue-
tan be abian imini beharko litzatekean lan-lerroa 
eskeintzen dau. Horren guztiorren ondorioz, IHEEk 
urteko ekimenari eutsiko deutso, eta laguntzaileen 
babesa eukiko dau zeregin horretan (Eroski, BBVA 
eta El Correo).

�Onespen�publikoak:�
Bizkaia�21�Iraunkorra�saria

Erakunde publikoek eta pribaduek 
iraunkortasunaren alde egindako ahaleginak 
jentaurrean onesteko formulak eta mekanismoak 
ezartea euren lanari eusteko bizgarria da onet si-
tako erakundeentzat zein gainerakoentzat. Are 
gehiago, onespen publikoa ez eze, zeregin hori 
garatzen segiduteko “sariren” (diru-baliabideren) 
bat jasoten badabe.

Hain zuzen be, diagnostikoa egin os-
tean, IHEEk argi eta garbi adierazoten eban “hiru-
garrenek iraunkortasunaren arloan egindako ahale-
ginen onespen publikorako mekanismoak egituratu” 
behar zirana. Aurrerago, ostera, agirian ixten eban 
erakunde publikoek “ingurumenaren kudeaketaren 
bikaintasuna ezarri behar dabena, erakunde pu-
blikoek eurek eta arautegiek arlo pribaduan antzeko 
egitasmoak jorratu, garatu eta bultzatu dabezan 
moduan”. 

Zentzun horretan, IHEEk zenbait meka-
nismo iminiko dauz abian, bere baliabideen bitartez 
onespena merezidu daben erakundeei finantza-
arloko babesa emoteko. Holan, bada, euren zere-
ginari eutsi ahal izango deutsie, “GAP bulegoan” 
edo ant zeko egitasmoak ezarri ahal izango dabez, 
aurrekontu-zuzkiduraren bat jaso ahal izango dabe 
interes bako mailegu moduan34, hasierako kostua 
ordaindu ahal izango jake osteko urteetan eutsi 
be harreko zerbitzuari aurre egin ahal izateko…

Era berean, Bizkaia 21 Foru Egitasmoaren arabera, ones-
pen-tituluren bat sustatu leiteke (“Bizkaia 21 Iraunkorra saria”, berba-
rako), Nazino Batuek bultzatutako GAP Erakundearen baterako berme-
agaz emon leiteke eta, ahal izan ezkero, Nazino Batuetako Ingurumen 
Egitasmoaren silua be eroan leike, beti be erakunde horregaz hitzarme-
nik sinatzen bada (epaimahaian be egon leiteke). Izan be, ekintza-egi-
tasmoko ekimenak garatzeko asmotan, IHEEk erakunde horregaz sinatu 
gura dauen hitzarmenaren barruan agertu daiteke proiektu hori. 

�Ingurumen�arloko�borondatezko�lanerako�egitasmo�
eta�alkarteentzako�dirulaguntzak

Diagnostikoa egin ostean, IHEEko jarduketa-lerroak jorra-
tukeran nabarmendu dogun lez, “lurraldean garapen iraunkorrerako 
hezkuntzaren arloan garatutako ekimenak diruz laguntzeko lerroak 
sustatu behar dira, eta bultzatu beharreko jarduketetan eredutzat hartu 
daitekezan proiektuei emon behar jake lehentasuna, beti be proposa-
men egonkorrak badira, etorkizunerako proiektuakaz konpromisoa hartu 
badabe eta, partikularren interesak barik, onura sozialari lehentasuna 
emoten badeutsie”.

Era berean, IHEEK lehentasunezko beste lerro interesgarri 
batzuk hasi eta zehaztu leikez Bizkaiarentzat eta Foru Aldundiarent zat, 
eta aitatutako dirulaguntzak jaso leikiez, baina horrezaz gainera, 
be harrezkoa izan ezkero, beste erakunde batzuek bultzatutako beste la-
guntza-deialdi batzuen osogarri moduan erabili leikez (horra hor Eusko 
Jaurlaritza, Europako Batasuna…). 

Dana dala, dirulaguntzak emonkeran, aldez aurretik 
ze haztutako helburuen eta erispideen araberako hautaketa-prozesua 
ezarten bada, benetako balioespena, jarraipena eta babesa garatu 
behar dira, emondako baliabideen eta lortutako emoitzen jarraipena, 
egiaztapena eta balioztapena egin ahal izateko. IHEEk, hain zuzen be, 
oso-oso kontuan hartuko dau hori guztiori, eta behar besteko balia-
bideak eskeiniko dauz, emondako fondoen ustiapena bermatzeko eta 
hautaketa-baldint zak zein proiektuko baldintzak bete egiten dirala 
ziurtatzeko. 

�Bizkaian�GIHren�arloan�garatzen�diran�
prestakuntza-ekintzak�bultzatzea�eta�osotzea

 “Benchmarking”:�GHIren�arloko�jarduera�egokiei�
buruzko�lan-taldea

Kalidadea kudeatzeko teknika aurreratuen taldean agertzen 
da. Kudeaketa-metodo aurreratua da, jarduera egokienak antzemote-
ko eta aurreikusitako helburuak jadesteko. Lan-foroei eta esperientzien 
trukeari jagokenez, lotura estu-estua dauka aurreko jarduketagaz, eta 
“GIHren arloko jarduera egokiak trukatzeko” tekniketan oinarrituta 
dago, lan-taldeen araberako egituraketa kontuan hartuta. Europako 
esparruan, “Citizens Network Benchmarking Initiative (CITNET)35” egi-

34- Aldez aurretik, hitzarmenen bat sinatu daiteke finantza-erakunde bategaz, IHEE hau garatzeko inplikazinoaren esparruan.

35- “Citizens Network Benchmarking Initiative” egitasmoari buruzko informazino gehiago jasoteko, Europako Batasuneko web orri honetan sartu: www.eltis.org.
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tasmoa da, hain zuzen be (iraunkortasunaren aldeko aurrerakuntzak eta 
giltzarriak ikastea eta trukatzea).

Agirikoa da Udalek zeresan handia daukiena garapen 
iraunkorrerako sensibilizazinoan zein hezkuntzan, baina udal-bizimo-
duko gizarte eta kultura bilbadureak be bai. Hori dala eta, bitartekoei 
eta irudimenari begira, IHEEk benetako ahalegina egin beharko dau, 
Lurralde Historikoko iraunkortasunari buruzko udal-planak (Toki Agenda 
21 egitasmoak) zehaztukeran beharrezkoa dan laguntza teknikoa es-
keini ahal izateko. Teknikok arakatzeko eta ustiatzeko ekimena zentzun 
horretan garatu daiteke, eta, enpresetako kalidade-estrategietan ez eze, 
era guztietako toki eta lurralde planetan eta jarduketetan be ezarri dai-
tekez, euren helburua edozein dala be.

Oro har, honako honeexek dira Benchmarkingeko proiek-
tuaren etapak: prestaketa (aztergaia edo neurgaia zehazten da), egita-
teen aurkikuntza (jarduera egokienak ikertzen dira), ekintzen garapena 
(jarduera egokienak eragiketetan ezarten dira) eta monitorizazinoa eta 
berkalibrazinoa.

Benchmarkingeko kalidade-tekniketan oinarritutako la-
nerako eta alkarlanerako mekanikea abian imini ezkero, parte hartzen 
daben udalen eta erakundeen jarduera egokietatik ikasiko geunke, eta, 
horrezaz gainera, GIHren sustapenerako neurriak bultzatzeko eta ezar-
teko ahalegin ekonomikoei errentagarritasuna aterako geunskie. Era 
berean, lotura zuzena baizen estua eukiko geunke IHEEren garapenagaz 
eta egitasmoa egituratzen daben arloakaz. Bestetik, estadu zein Euro-
pa mailan garatutako beste esperientzia batzuk ezagutzeko aukerea be 
eukiko geunke.

Benchmarkinga kudeaketarako eta autohobekuntzarako 
prozesu etenbakoa da. Bere garapenean, zenbait giltzarri dagoz. Bate-
tik, antolakuntzaz eta/edo esperientziaz (barrukoaz edo ez) berba egin 
beharra dago, GIHren arloan miretsia edo miresgarria dalako. Teknika 
horren beste aplikazino-osogai bat neurketa da, hau da, estrategien 
zein jarduketen funzionamentua eta Benchmarktzat edo erreferentzia-
tzat hartutakoak neurtzen dira, ezaugarri onenak daukiezanak izango 
diralako. Ohiko azterketa baino askoz gehiago da, zer egin dan eta ze-
lan egin dan aztertzen dalako edo beste errealidade eta jarduera batzuk 
ikertzen diralako lortutako emoitzen bidez. Era berean, sustatutako eta 

aztertutako jarduerak eta jokabideak hartzaileek 
zelan onartu dabezan eta sendotu dabezan ala ez 
aztertzen da. Benchmarkingeko teknikak ezarteko 
orduan, oso garrantzitsua da egin beharreko ekin-
tzak hartzaileen gustukoak izatea eta ulertzea eta 
GIHko neurriak garatzen dabezanen artean ideia 
barriak edegitea ikuspegi zabalagoaren bidez eta 
gauzak egiteko beste modu batzuk dagozala eta 
hobeak izan daitekezala ulertzea.

�“Iraunkortasunerako�
hezitzaileentzako”�
prestakuntza-ikastaroa

Diagnostikoan GIHren arloko prestakun-
tza berezian antzemondako gabezietako bati eran-
tzuteko asmotan, “iraunkortasunerako hezit zai-
leentzako” prestakuntza-ikastaroa edo modulua 
abian iminteko proposatzen da, Eusko Jaurlaritzak 
Bizkaiko ingurumen-hezkuntzako ekipamentuak 
arautzeko onartuko dauen dekretu barria kontuan 
hartuta.

Ikastaro hori, gainera, erakunde pu-
bliko batek babestu eta onetsi egin beharko leuke, 
se ktorean interesa daukienek egiteko erabagia har-
tu daien. Ikastaroan, eduki teorikoak eta praktikoak 
emongo litzatekez, eta, euren bidez, hezkuntzako 
proiektuak garatuko litzatekez eta/edo begirale eta 
egitasmogile lan egingo litzateke, egitasmoak abian 
iminteko establezimentuetan. Hona hemen bertan 
landu leitekezan oinarrizko edukiak:

-  Ingurumen-hezkuntza. 
Konzeptua eta bilakaerea.

-  Garapen iraunkorra. 
Konzeptua eta bilakaerea.

-  Garapen iraunkorrerako ingurumen- 
-hezkuntza.

-  Hezkuntza-arloko baliabideak. 
Ingurumen-hezkuntzako egitarauak.

-  Ekologiaren oinarriak; paisaiaren, fau-
nearen eta florearen interpretazinoa; 
eta konsumo iraunkorrerako jarduera 
barriak: errealidadearen azterketa eta 
sustatu beharreko ereduak.

-  Urteera praktikoak Bizkaian zehar, 
ezagutzak ezarteko asmotan: paisaia-
ren interpretazinoa eta ekosistemen 
ezagutza euren azterketa iraunkorra-
ren ikuspegitik.

-  Ingurumen-arloko hezkuntza eta ku-
deaketa iraunkorrerako ekipamentuen 
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Internet inguruneetan. Oraingo joerea, ostera, ez da CD-ROM formatuko 
ikastaroak garatzea. Teknologia barriek prestakuntza-baliabideak hobe-
tzeko aukerea eskeintzen dabe, honako zeregin honeek garatzen ixten 
dabelako: instalazinoa, eguneraketa, kontrol alkarreragilea... 

Sareen sareari esker, beste aurrerapauso bat emon da urru-
neko hezkuntzaren arloan, eta, gaur egun, esperientzia birtuala da oso. 
e-learninga Internet bidez eskeintzen dan hezkuntza da36.

IHEEk e-learningeko ingurunea sortuko leuke, garapen 
iraunkorrerako hezkuntzaren arloko prestakuntza eta informazinoa 
emoteko. Hain zuzen be, testuak, multimedia, bideoak edo audioa es-
keiniko leukez sarbide mugatuko web gunearen bitartez. Zerbitzu horren 
hartzaileak foru-erakundea eta lurraldeko gainerako administrazino-
erakundeak izan leitekez, eta, aldi berean, egitarau berezia be ezarri 
leike prestakuntza hori uritar guztiei eskeini ahal izateko.

Zerbitzugintzaren hasieran, erabiltzaile guztiak sartzeko ba-
lioztatu beharko litzatekezanez, ikastaroko ariketa eta materialetan lor-
tutako aurrerapenei buruzko txostenak jasoko leukiez. Irakasleek posta 
elektronikoaren, testu zein ahots txaten, mezularien (ICQ, MSN Messen-
ger edo beste batzuen), eztabaida-foroen edo bideo-berbaldien bitartez 
emongo leukie laguntza. Merkaduko plataforma askok holako tresnak 
eskeintzen dabezanez, IHEEk balioetsi egin beharko dauz bere jarduketa 
zerbitzuan imini baino lehen.

Hona hemen hezkuntza birtualaren abantaila nagusiak: kos-
tuen murrizketa, ikasgeletako ohiko ikastaroetan baino parte-hartzaile 
gehiago egon arren; mintegietan inbertidu beharrekoaren aurrezkia; oso 
deszentralizauta dagozan erakundeen gaikuntza (horra hor Aldundia); 
eta ordutegien malgutasuna. Azken faktore hori oso garrantzitsua da, 
prestakuntzako parte-hartzaileek ahal danik eta modu onenean perso-
nalizau daikielako ikastaroko egutegia.

Irakasteko baliabide edo estilo barria da, persona gehiagori 
eskeintzen deutse prestatzen segiduteko aukerea eta “Lisboako Estra-
tegiaren37” ostean bultzatu zan. Bertan, argi eta garbi adierazo eben 
hezkuntza eta prestakuntza eEurope Planeko giltzarriak zirana. Gero, 
eLearning ekimena garatu zan, lan-kontratuko beharginen eta uritar 
guztien artean eGaitasunak zabaldu eta garatzeko asmotan. Holan, 
bada, Informazinoaren Gizarteko erronkei aurre egiteko (IKTBei buruz 
ikasteko) prest egongo ziran, eta IKTBak erabili behar/ahal ebezan 
(eztabaidatuagoa izan zan), prestakuntza-eskari handiari begira pres-
takuntza-prozesuak babestu ahal izateko (IKTBen bitartez ikasteko). 

Buztarketa hain “naturala” zanez, e-learninga 2000. eta 
2001. urteetako diskurso politikoaren gai nagusia izan zan. Holan, bada, 
ez zan bape bitxia e-learninga Informazinoaren Gizarteko Estrategiako 
lehentasunetako bat zala esaten entzutea gobernuko presidenteei. Hori 
dala eta, ia-ia hezkuntza-mundu guztia hasi zan e-learninga aukera 
seriotzat edo mehatxu larritzat hartzen. Europan, e-learninga ez egoan 

ezagutza, abian dagozan kanpainak 
eta jarduerak. Eremu naturalen eta 
gizatiartutako ingurunearen erabilera 
publiko iraunkorra.

-  Era guztietako jentearentzako jardue-
rak (helduentzat, ikasleentzat, aisial-
dirako…).

-  Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzako 
Plana antolatzeko eta ezarteko has-
tapenak. Eragileak eta GIHn daukien 
zereginaren arabera euren preminei 
aurre egiteko modua.

-  Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
arloko alkarlana.

Ikastaroaren bidez, profesional barriak 
(eta/edo arlo horretan lehendik behar egiten daben 
profesionalak) trebatuko litzatekez egitasmoen di-
seinuan eta ezarpenean, ingurunearen, egoerearen 
eta hartzaileen arabera. Horrezaz gainera, behar 
besteko ezagutza teorikoak euki beharko leukiez, 
baliabideei buruzko ikuspegi zabala baizen doku-
mentaua euki ahal izateko.

Ikastaroa zuzenean emon leiteke zen-
bait hilabetean zehar, bere intensidadearen ara-
bera, eta praktikaldi laburra be egin leiteke. Lehen 
adierazo dogun lez, sektoreko profesionalentzat 
antolatu daiteke, beti be euren prestakuntza oso-
tu eta bermatu gura badabe, bai eta arlo honetan 
interesa daukien tituludun barrientzat, aisialdiko 
begiraleentzat… be.

�On-line�e-learninga,�
iraunkortasunerako�prestakuntzan�
ezarritako�teknologia

Iraultza industrialetik, urruneko hezkun-
tzako sortu zen, prestakuntza personala errazteko 
asmotan. Holan, bada, urteak joan, urteak etorri, 
teknologiak informazinoa trukatzeko aukera desbar-
dinak aurkeztu dauz beti; esate baterako, inprimi-
dutako materiala, irrati-berbaldiak, teleberbaldiak, 
bideoak eta posta bidezko gutunetan zein telefono-
deietan oinarritutako CD-ROMak.

Era berean, Computer Based Training 
(CBT) edo Computer Aided Instruction (CAI) WBT / 
IBT: (Web Based Training / Internet Based Training) 
barrira bilakatu da Interneten bidez, Intranet edo 

36-  e-learning Europako www.elearningeuropa.info web orrian azaldutakoaren arabera, honako hauxe da e-learninga: multimediako eta Interneteko teknologia barriak erabiltea, prestakuntzaren 
kalidadea hobetzeko. Horretarako, zerbitzuak eta baliabideak, trukeak eta urruneko alkarlana eskeintzen dira.

37- Europako Konseiluak onartu eban 2000ko martian Lisboan egindako Goi Batzarrean. 
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lar zabalduta EBko herrialde gehienetan, baina bultzada handia emon 
eutsien ekimen politikoaren ondorioz.

Sei urteren ostean, egoerea oso-oso desbardina da. Labur-
-labur esanda, egiaztau egin daiteke e-learningak garrantzi handiagoa 
daukana praktikan eta garrantzi gitxiago daukana diskurso politikoan. 
Holan, bada, gaur egun, unibersidadeek, institutu teknikoek, alkarteek 
eta aholkulari-taldeek sistema barri hori erabilten dabe, euren hezkun-
tza-egitasmoak aurkezteko eta merkadu zabalagora iristeko baliabide 
barriak topetako38. 

Edozelan be, IHEEk neurriz balioesten dau bitartekoa, eta 
bere jarduketa-planean hartzen dau kontuan, baina jakin badaki ho-
lako ekimenak urtenbidea ez dirana eta hobekuntzarako beste osogai 
bat baino ez dirana, Bizkaiko Iraunkortasunean oinarritutako Hezkun-
tzarako Ekintza Egitasmo honetan zehaztutako informazinorako eta 
prestakuntzarako jarduketa guztien artean. Horrezaz gainera, egiaztau 
egin behar da prestakuntza birtuala garatukeran lortutako esperientzia 
gero eta handiagoa dana. Holan, bada, ikastetxeek, enpresek, uniber-
sidadeek eta Administrazino publikoko prestakuntza-zerbitzuek apur-
ka-apurka ikasi dabe IKTBak prestakuntzan erabilten, biak bateratzen 
eta euren gabezia onartzen, e-learningaren kalidadea behar dan mo-
dukoa izan ez arren. Hain zuzen be, seguruenik kalidadearen inguruko 
konzienziazinoa da azken urteotako e-learningaren bilakaeran eragin 
handiena daukan faktorea.

�Garapenerako�nazinoarteko�alkarlanerako�egitasmoak�
GIHren�arloan

Garapenerako alkarlanak helburu daukazan herrialdeen 
preminak osotzen dauz, ekintzarako edo inbersinorako egitasmoen 
bitartez. Batzuetan, gainera, biztanleen hezkuntzarako eta partai-
detzarako egitasmoak be garatzen dauz aldi berean. Herrialdeotan 
jarduketa-arlo horri aurre egiteko eta ekintzen iraunkortasuna berma-
tzeko, ezinbestekoa da iraunkortasunerako hezkuntzako profesionalak 
prestatzea.

Era berean, Bizkaia 21 Egitasmoan zehaztutako “garapene-
rako nazinoarteko lankidetza” 10.30. lerro estrategikoari eta lerro horri 
jagokon “egoera txarrean bizi diran herrien garapena sustatzea” hel-
buru nagusiari erantzuten deutse.

Foru Aldundiak garapenerako babesean daukan eskume-
nari erreparauta, IHEEk Iraunkortasunerako Hezkuntzako Prestakuntza 
Bekak ezarteko proposatzen dau. Deialdia urtero egingo litzateke, beste 
herrialde batzuetako ikasleentzat izango litzatekez eta Bizkaian bertan 
garatuko litzatekez GIH interesgarriakaz batera. Horren osogarri, behar 
dan moduko prestakuntza jasoko leukie unibersidadean. Izan be, alkar-
lan-hitzarmena sinatu leiteke beragaz, emon beharreko prestakuntza-
ren ezaugarriak zehazteko eta Foru Aldundiak ikastaro edo mintegietan 
parte hartzeagaitiko kostuei aurre egiteko. Esleipendunak egitasmoa 
ekipamentuetan edo bulegoetan garatzen dabilzan taldeetan sartuko 

litzatekez, eta lan praktikoak egingo leukiez, arlo 
horretan prestatu ahal izateko.

Ekimenaren bigarren fasea be egin lei-
teke, prestatutako ikasleak euren sorterrira itzultzen 
diranean. Horretarako, alkarlan-sistemea ezarri 
daiteke, bekadunak aurkeztu beharreko proiektua 
finantzetako (proiektua inguruko erakunde os-
petsuren batek bermatu leike, behar dan moduan 
garatzen dana ziurtatzeko). Holan, bada, IHEEK 
garapen-bidean dagozan herrialdeetatik etorritako 
ikasleak GIHn prestatzea lortuko leuke, eta beste 
aurrerapauso bat emongo leuke, sorterrian bertan 
arlo horretako ekimenak abian imini ezkero. Horre-
zaz gainera, Bizkaian prestatutako ikasleak euren 
sorterrian laneratuko litzatekez, eta euren osteko 
lanbide-garapena sustatuko litzateke, etorkizunean 
GIHren arloan garatu daikezan egitasmo barriei la-
guntzak emon ezkero.

Ekimen hau garatzeko, Ahaldun Nagu-
siaren Bulegoak Bizkaia 21 Egitasmoan bere egiten 
dauen erantzukizunean oinarritzen da IHEE. Bertan, 
hain zuzen be, “ELGEko Garapenerako Laguntza 
Lantaldeko Dirulaguntzen Hartzaileen Zerrendan 
agertzen diran herrialdeakaz garatutako lankidetza-
proiektuak finantzatzea” 10.30.1. helburu berezia 
lortzeko jarduketen gaineko erantzukizuna esleitzen 
jako. Izan be, Bizkaiko Foru Aldundiko Bizkaia 21 Egi-
tasmoak jarduketa-mueta bi zehazten dauz zentzun 
horretan: garapen iraunkorrerako alkarlan-ekimenen 
finantziazinoa eta sensibilizazinoa edo garapenerako 
hezkunt za sustatzeko ekinetzen finantziazinoa, ira-
bazi-asmo bako erakundeen bitartez.

GIHko�ikerketa�sustatzea

�Egindako�planen,�egitasmoen,�
proiektuen�eta�jardueren�balioa�zein�
da�jakiteko�ebaluazino-tresna�egokien�
(adierazle-sistemearen)�diseinua

Iraunkortasunerako hezkuntza sus-
tatzeko baliabideak ezarrikeran ahal danik eta 
emoitza onenak lortzeko eta uritarrei kalidadeko 
eskeintza emoteko asmotan, behar besteko tres-
nak sortu behar dira, garatutako egitasmoak eta 
ekintzak ebaluetako. Horretarako, ezarpenean zu-
zenean parte hartzen dabenek indarrak eta ahu-
leziak aztertu beharko leukiez, eta, ostean, aditu 
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38-  e-learningaren merkadua garatu egin da (eta garatzen segiduten dau), garapen-tasa hori orain dala urte batzuk aurreikusitakoa baino askoz txikiagoa izan arren: gaur eguneko zenbatespenen 
arabera, urteko batez besteko tasea %30 ingurukoa da Europan, eta alde handiak dagoz herrialdeen zein merkaduko segmentuen artean.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa�0

buruz etorkizunean emongo dauen dekretuaren osogarri, IHEEren us-
tez Bizkaiko iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintza guztian be 
ezarri behar dira erispideok. Halanda ze, ekipamentuetatik harantza-
go joan beharra dago, eta egitasmoak, materialak zein jarduerak be 
hartu behar dira kontuan.

GIHrako ebaluazino-adierazleak aukeratzeko egindako iker-
lanaren emoitzari esker, iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintzak 
bete beharreko gitxieneko kalidade-erispideak ezarri beharko litzatekez, 
Administrazino publikoaren laguntza, sustapena edo garapena jaso 
ahal izateko.

Kalidade-erispideak zehaztu baino lehen, egitasmoak, ma-
terialak eta jarduerak sailkatu behar dira, lehen azaldutako adierazleen 
arabera ebaluau behar dira eta helburuak lortzeko moduko erispideak 
ezarri behar dira.

�UNESCO��Katedrea�“Garapen�iraunkorrari�
eta�ingurumen-hezkuntzari”�buruz

Lehendik dagoan katedra honek garapen iraunkorragaz ze-
rikusia daukien gaiei buruzko ikerketa aplikaua, irakaskuntza eta az-
terlan bereziak sustatzea dauka helburu. Horretarako, diziplina arteko 
ikuspegia erabilten dau, eta natur zientziak, gizarte-zientziak eta zien-
tzia teknikoak hartzen dauz kontuan.

Bertan garatutako jardueren artean, honako honeexek 
nabarmenduko doguz: ikertzeko laguntzetarako deialdia, berbaldien 
eta mintegien antolaketa, batzar eta biltzarretako partaidetza, bere 
arloan garatutako lanen zabalkundea, garapen iraunkorragaz zeriku-
sia daukien konzeptuen zabalkundea eta EHU kudeatzeko alkarlana 
unibersidadeko iraunkortasunerako estrategiagaz loturea daukien 
alderdietan.

Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Unibersida-
deak, Unesco Etxea Zentroak eta Azti-Tecnalia, Neiker edo antzeko iker-
keta-zentroek sustatzen dabe katedrea. Edozelan be, beste erakunde 
publiko eta pribadu batzuek be katedreak garatutako lanetan parte har-
tzen dabe. Izan be, urtero antolatutako ikerketa-deialdi publikoak dira, 
eta garapen iraunkorraren alderdiak ikuspegi naturaletik eta sozialetik 
aztertzen dabezan diziplina ugariko proiektuak bultzatzea eta garatzea 
daukie helburu.

Oraingo honetan, IHEEren ustez, foru-erakundeak katedran 
parte hartu beharko leuke Bizkaia 21 Egitasmoaren bitartez. Hain zu-
zen be, egitasmoaren tresnea izango litzatekeanez, Ahaldun Nagusia-
ren Bulegoaren tutoretzapean egingo litzateke, Foru Agenda 21 (B21E) 
zuzentzeko erantzukizuna daukalako. Katedrearen funzionamentuan 
bertan, gainera, Ingurumen Sailak sustatuko leukez iraunkortasune-
rako hezkuntzagaz lotura handiena daukien gaiak, ekintza-egitasmoan 
adierazotakoaren arabera. Holan, bada, jarduketa-lerro honetan zehaz-
tutakoak lako ekintzak eta aurreko biak (ebaluazino-tresnen diseinua 
eta kalidade-erispideen ezarpena) katedrearen beraren bitartez bultzatu 
eta garatu leitekez. 

independenteek berrikusi beharko leukiez, euren 
kalidadearen etenbako hobekuntzan aurrera egin 
ahal izateko.

IHEEk proposatutako garapen-adie-
ra zleak zehaztukeran, tresna horreek ezarriko 
lit zatekez. Adierazleen bidez, gainera, ikuspegia za-
balagoa izango litzatekeanez, oso lagungarria izan 
leiteke hausnartzeko orduan, egindako jarduketei 
buruzko eretxi kritikoa erdiesteko eta zer egin dan 
ondo edo txarto edo zer ez dan egin antzemoteko.

Horretarako, IHEEk berak ikerlana ga-
ratzeko egindako azterketa hartu leiteke kontuan. 
Holan, bada, GIHren kalidadea eta ezaugarriak az-
tertzeko zenbait adierazle ezarriko litzatekez. Bes-
tetik, ingurumen-hezkuntzari begira lehendik da-
gozan adierazle-sistemen azterketa bibliografikoa 
egin beharko litzateke ikerlan horretan, eta GIHn 
proposatutako erispide barrietara egokitu be harko 
litzateke. Egokienak aztertu eta ezarritakoan, abian 
dagozan egitasmoetan erabiliko litzatekez, egokiak 
diran ala ez egiaztetako. Gero, adierazleen azken 
aukeraketa egingo litzateke. Horren ondorioz, erraz 
ezarri eta ulertzeko moduko adierazleak lortu behar-
ko geunkez, sustatutako egitasmoen eta jardueren 
egokitasuna balioetsi ahal izateko.

Adierazle kuantitatiboen artean, admi-
nistrazinoak, hezkuntza-erakundeek eta enpresa 
pribaduek egitasmoen, ingurumen-ekipamentuen, 
jarduketen… garapenean ingurumen-hezkunt zari 
begira erabilitako baliabideak hartu leitekez kon-
tuan, bai eta uritarren partaidetza, jorratutako 
gaiak... be.

Adierazle kualitatiboetan, uritarrek in-
gurumenaren arloko hezkuntzarako eta komunika-
zinorako egitasmoak balioesteko erabilitako erispi-
deak hartuko litzatekez kontuan, bai eta erabilitako 
mezuaren edo baliabidearen ezaugarriak… be.

�Kalidade-erispideen�ezarpena,�
ingurumen-hezkuntzaren�arloko�
eskeintzarako

Gero eta baliabide material eta ekono-
miko eta giza baliabide gehiago erabilten dira ingu-
rumenaren arloko sensibilizazino-ekintzetan, baina 
gehienetan ez dago euren kalidadearen gaineko 
edo uritarretan daukien eraginaren gaineko ezelako 
kontrolik.

Eusko Jaurlaritzak ekipamentuen eta 
euren hezkuntza-eskeintzaren kalidade-erispideei 
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IHEEko�jarduketa-lerroen�eta�garatu�beharreko�ekintzen�zerrendea

JARDUKETA-LERROA ERREFERENTZIAKO�HELBURUA JARDUKETA

Gizarteagaz�
komuniketako�eta�
informazinoa�emoteko�
sistemak�hobetzea

•  Bizkaian iraunkortasunerako 
hezkuntzaren arloan dagozan 
baliabideei buruzko informazinoa 
eskeintzea.

•  Sistema desbardinen bitartez, 
tokian-tokiko eta eskualdeko 
ingurumenari buruzko informazino 
eguneratua emotea.

•  Norabide biko komunikazino edegi 
baizen arinerako sistemak sortzea.

-  IHEEko datu-baseen sorrerea, artapena eta erregistroa. 
-  Baliabideen agenda-gidaliburua. 
-  Jardunaldi edegien egitaraua. 
-  Kazetaritzako Ingurumen Behatokia. 
-  Enláz@te, barripaper digitala. 
-  Informazino jeneralistarako kanpainak.
-  SOStemible: iraunkortasunaren aldeko ikusizko eta saiakuntzazko barripaper 

biziduna.
-  Bizkaia Maitea ingurumen-arloko aldizkaria.
-  www.bizkaia21.net ataria.
-  IHEEren partaidetza Bizkaia 21 Egitasmoaren zabalkundean.
-  Iraunkortasun Adierazleen Sistemearen zabalkundea. 
-  Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoaren 

(IHEEren) zabalkundea.

GIHrako�ekipamentuen�
sarea�sendotzea

•  Lurraldeko GIHrako ekipamentuen 
eskeintza osotzea.

-  Bizkaia 21 - Iraunkortasunerako Baliabideen Zentroa.
-  Ur-inguruneagaz zerikusia daukien ekipamentuen eskeintza hobetzea eta 

osotzea.
-  Ingurune naturalagaz eta fauna basatiagaz zerikusia daukien ekipamentuen 

eskeintzaren hobekuntza.
-  Ingurumen Hezkuntzarako Gela Ibiltaria.

Foru-erakundean�
bertan,�GIHren�arloko�
partaidetza�eta�
prestakuntza�sustatzea

•  BFAko beharginentzako 
prestakuntza, informazinoa, 
partaidetza eta koordinazinoa 
bultzatzea

-  GAP, IHEE sustatzen dauen erakundean bertan.
-  Aztarna ekologikoaren kalkulua.
-  Erosketa publiko arduratsuari buruzko gidaliburua.
-  Partaidetza Birtualerako Foroa.

Gai�gehiago�jorratzea

•  GIHn gai barriak jorratzea.
•  Kanpainetan, planetan eta 

egitasmoetan erreferente barriak 
eskeintzea eta gaiak ikuspegi 
orokorraren bidez jorratzea.

-  Iraunkortasunerako hezkuntzari buruzko oinarrizko modulua.
-  Aztertu Egitasmoko metodologia beste arlo edo ekosistema batzuetara 

eroateko ekimena.
-  Mobikortasun iraunkorrari buruzko eskola-lehiaketa.
-  KLI! KLA! BERZIKLA! Eskola Lehiaketa.
-  “Bizkaia 21 Iraunkorra” materialen bildumea.
-  Erosketa iraunkorraren gidaliburua.
-  “Garbibidea” ingurumen-pasaportea.
-  Kirol Iraunkorraren Dekalogoa

GIHko�hartzaileen�
kopurua�handitzea�

•  GIHren hartzaileen artean sektore 
eta biztanle-tarte barriak sartzea.

•  Toki-erakundeakaz batera behar 
egitea, gizarteko GIHko prozesuak 
sustatzeko.

-  Landa Inguruneko GAP Egitasmoa.
-  GAP Egitasmoa, ostalaritzan, dendetan eta zerbitzu-enpresetan.
-  GAP Egitasmoa, udal-kiroldegietan.
-  Iraunkortasunerako hezkuntzako toki-egitasmoen ezarpena.

Komunikazinorako�
eta�partaidetzarako�
tresna�barriak�
sartukeran,�alderdi�
metodologikoak�
hobetzea

•  IKTBak eta beste adierazpide 
batzuk GIHn erabiltea.

•  Uritarrek informazinoaren 
tratamentuan eta ingurumenaren 
kudeaketan parte hartzeko 
prozesuak sustatzea.

-  Bizkaia, Interpretazino Zentro Birtuala.
-  Iraunkortasunari buruzko liburutegi birtuala: e-book.
-  Hobekuntza iraunkorra eta Foru Aldundiaren web orriaren eguneraketa.
-  “Betiko” adierazpideen eta komunikazino-baliabideen erabilerea.
-  “Biztanleen mahaia”, ebaluazinorako eta uritarren partaidetzarako tresnea.
-  “SIGRU”, informazinorako eta uritarren partaidetzarako egitasmoaren ustiapena.

GIHko�Jardueretako�
partaidetza�sustatzea

•  Jarduera eta ekimen egokiak 
zabaltzea, sustatzea eta saritzea.

•  Boluntarioen taldeek 
ingurumenaren arloan egindako 
ekimenak bultzatzea.

-  Gure lehiaketa: gure ingurumena, gure etorkizuna, gure eskubidea.
-  Onespen publikoak: Bizkaia 21 Iraunkorra saria.
-  Ingurumenaren arloko borondatezko lanerako egitasmo eta alkarteentzako 

dirulaguntzak.

Bizkaian�GIHren�
arloan�garatzen�diran�
prestakuntza-ekintzak�
bultzatzea�eta�osotzea

•  Hezkuntza-egitasmo formalak 
eta adituen zein gizarte osoaren 
prestakuntza berezia sustatzea.

-  “Benchmarkinga”: GIHren arloko jarduera egokiei buruzko lan-taldea.
-  “Iraunkortasunerako hezitzaileentzako” prestakuntza-ikastaroa.
-  e-learninga, iraunkortasunerako prestakuntzan ezarritako teknologia.
-  Garapenerako nazinoarteko alkarlanerako egitasmoak GIHren arloan.

GIHko�
Ikerketa�sustatzea

•  Iraunkortasunerako hezkuntzaren 
arloan, kalidade-erispideen 
ikerketa, jarraipena, ebaluazinoa 
eta ezarpena bultzatzea.

-  Egindako planen, egitasmoen, proiektuen eta jardueren balioa zein dan 
jakiteko ebaluazino-tresna egokien (adierazle-sistemearen) diseinua.

-  Kalidade-erispideen ezarpena, ingurumen-hezkuntzaren arloko eskeintzarako.
-  UNESCO Katedrea “Garapen iraunkorrari eta ingurumen-hezkuntzari” buruz.






