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52015-2020  
Ekintza-egitasmoa

Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako Ekin
tza Egitasmoa 2020ren helburu nagusia da Iraunkor-
tasunaren kultura Bizkaian zabaltzea. 

Egitarauarekin antolatu edo egituratu nahi dira gara-
pen iraunkorra Lurralde Historikoan sustatzeko ba-
lio lezaketen planak, programak, proposamenak eta 
ekintza zehatzak. 

5.1. 
Egitasmoaren printzipioak

DIMENTSIO ANITZEKO ZEHARKAKOTASUNA.
IHaren berezkoa duen izaera orohartzaile edo holis-
tikoak beharrekoa du gaiaren ikuspegi zehatz bat, 
batere samurra ez dena erakundeetan zein gizartean 
bertan, ingurumenaren alderdiari ez ezik, hezkuntzatik 
beste esparru batzuei heldu behar zaielako, sozialari, 
ekonomikoari, gobernantzarenari edo ekonomikoari 
kasu.

GAIKAKO JARDUTE
EREMUAK 

 � INGURUMENA
 � KULTURA
 � EKONOMIA
 � GIZARTEA
 � GOBERNANTZA ETA PARTE-HARTZEA
 � EZAGUTZA, AHALDUNTZEA ETA GIZARTE-BERRIKUNTZA

JARDUTE ESPARRU
ESTRATEGIKOAK

 �  TOKIKO ADMINISTRAZIOAK: FORU ETA UDAL ADMINISTRAZIOAK 
 � HEZKUNTZA FORMALA, EZ-FORMALA ETA INFORMALA
 � ENPRESA
 � HERRITARRAK ETA GIZARTE ZIBILA

ERANTZUNKIDETASUNA. 
Norbanakoak beren erabaki eta ekintzen jabe diren 
gizarte heldu batean, eta halakoxea da gurea, BFAk 
kolektiboen eta pertsonen alde jokatu behar du, ikas-
kuntza-prozesuak erraztuz, baina ez erabakiak aurretik 
harturik emanda, ezpada laguntza begirunez eta asmo 
onenez eskainiz.

EGINEZ IKASI. 
Aldaketak benetakoak izan daitezen, beharrezkoa da 
informatzea, zabaltzea eta sentsibilizatzea, baina ez 
nahikoa.Norbanakoek zein kolektiboek beren egin be-
har dute hobekuntza eta bikaintasuna lortzeko konpro-
misoa, horrela erabateko iraunkortasunerantz jotzeko.
Zeregina da, hartara, konpromiso horiek azaleraraztea, 
eta dagoeneko arduraz jokatzen dutenak “mimatzea”.

INGURUMEN ARLOKO EKINTZARAKO HEZKUNTZA.
Asmoa da jokamolde proaktiboa sortzea inguru-
menaren alorrarekiko, eta jarrera hori beste sektore 
batzuetara zeharkakotasunez iritsaraztea. Baliagarri 
ditugun baliabide naturalak mugatuak izatea, ekosis-
temek gizakioi ematen dizkiguten onurak eta aurre-
ko garaietako ingurumen-krisiak nahikoa arrazoi dira 
ahaleginetan jarraitu dezagun eta ekimen berriak abia 
ditzagun ingurumenaren alde eta lurraldearen kalitatea 
hobetzeko.

LANKIDETZA. 
Lankidetza, elkarlana eta itunak erraztu ditzaketen gi-
zarte-eragileak bilatzea. Instituzioen lankidetza, itun 
publiko-pribatuak, gizarte-administrazioak...; hots, si-
nergiak eratzea alde guztietarantz.

PARTEHARTZEA. 
Gizarte eta lurralde biztanle guzti-guztiak izan daitezke 
arazoen konponbidea, hobekuntzarako eragileak, bai-
na baita erronketatik eta krisietatik datozkigun auke-
ren onuradunak ere. Non ekin lanari? Parte hartu nahi 
duen edozein pertsonak tresnak aurkituko ditu Egita-
rauan, etxetik, lantokitik, ikastetxetik nahiz atsedento-
kitik bere alea jartzeko. 

EKINTZARAKO ARDATZ
ESTRATEGIKOAK

 � ZABALTZEA

 � SENTSIBILIZATZEA

 � GAITZEA

 � ERA IRAUNKORREAN JOKATZEA

 � EZAGUTZEA ETA BERRITZEA
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5.2. 
Egitasmoaren garapena

Garapenari dagokionez, 4 konpromiso planteatzen dira:

 KONPROMISOAK

 �  IRAUNKORTASUNAREN KONTZEPTUA ZABALDU ETA 
SUSTATZEKOA.

 �  GURE ONDARE NATURALA ETA KULTURALA EZAGUTA-
RAZTEKOA.

 �  JOKAMOLDE EGOKIETARAKO TRESNAK ZABALTZEKOA, 
GURE AZTARNA EKOLOGIKOA GUTXITZEA ERRAZTE AL-
DERA.

 �  ANIZTASUNAREN ALDEKOA ETA ONGIZATE INTEGRALEAN 
OINARRITUTAKO GIZARTE EREDU BIDEZKO ETA INKLUSI-
BO BAT TRANSMITITZEKOA.

Helburu horiek lortzeko, Bizkaiko Iraunkortasunerako 
Hezkuntzako Ekintza Egitasmoa 2020k zenbait  lerro 
estrategiko eta helburu operatibo proposatzen ditu, 
ekimen berritzaileren multzo batan bitartez bideratuak. 
 Orain azaldu dugun guztia da hurrengo ataleko gaia.

IRAUNKORTASUNAREN 
KONTZEPTUA ZABALDU ETA 
SUSTATZEKO KONPROMISOA

1. LERRO ESTRATEGIKOA.
TOKIAN TOKIKOTIK 

GLOBALTASUNERA ETA
ALDERANTZIZ. HURBILEKO
ERREALITATEARI HELTZEA

1.1. helburu operatiboa. Informazio-bide berrien 
bitartez, Iraunkortasunerako Hezkuntzarekin (IH) lotu-
tako ekintzen berri helaraztea dagokien eragile guztiei 
(herritarrak, ikastetxeak, gizarte-eragileak, enpresak...), 
elkarrizketarako eta esperientziak trukatzeko esparruak 
eratuz. 

1.1.1 ekimen berritzailea: Bizkaiko Foru Aldundiaren 
iraunkortasunerako hezkuntza-eragileen foroa sortzea, 
2020 Iraunkortasunerako Hezkuntzaren dinamizatzaile 
gisa jardun dezan.

1.1.2 ekimen berritzailea: Bizkaia 21 atariaren bitar-
tez, IHarekin zerikusia duen informazioa eremu geo-
grafiko gehiagotara eta komunikaziorako teknologia 
berrietara zabaltzea.
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1.1.3 ekimen berritzailea: Ikus, Ekin eta Iraun. 
Iraunkortasuna zabaltzeko ikus-entzunezkoak.

1.2. helburu operatiboa Bizkaian IHaren alorrean 
diharduten eragileen koordinazioa eta lankidetza lortu, 
mota desberdinetako gizarte-eragileak elkartzeko balio 
duten sareak eta itunak sortuz horretarako. 

1.2.1 ekimen berritzailea: Iraunkortasunerako 
hezkuntzaren alorrean arituko den instituzioarteko eta 
diziplina anitzeko lan-talde bat eratzea. 

1.3. helburu operatiboa- Bizkaiko Foru Aldundia, ad-
ministrazio eredugarri, berritzaile eta motibagarria.

1.3.1 ekimen berritzailea: Iraunkortasunarekin zeri-
kusia izan dezaketen edukiak gehitzea prestakun tza-
programari, gaia errazago txarta dadin jarduera-arloetan.

1.3.2 ekimen berritzailea: Iraunkortasunaren ikas-
kuntza BFAren jarduera-alor guztietara iritsarazteko 
baliabideak sortzea. 

1.3.3 ekimen berritzailea: Berariazko ekintzak 
erakundeek zein enpresek garapen iraunkorraren al-
deko ekimenak abaia ditzaten.

GURE ONDARE NATURALA ETA 
KULTURALA EZAGUTARAZTEKO 
KONPROMISOA

2. LERRO ESTRATEGIKOA.
INGURUMENA

2.1. helburu operatiboa Bizkaiko ondare naturala, 
landa-aldea, paisaiak eta ekosistemen zerbitzuak eza-
gutaraztea.

2.1.1 ekimen berritzailea: Geodibertsitatea gehitzea 
inguru naturala ezagutarazteko eta haren balioa azpi-
marratzeko jarduerei. 

2.1.2 ekimen berritzailea: Biodibertsitatearen, pai-
saien, natura zaindu beharraren eta ekosistemen onu-
ren garrantzia azpimarratzeko ekimen berriak garatzea, 
herritarrek balio horien guztien guztiz jakitun egiteko. 

2.1.3 ekimen berritzailea: Eskola-programak eta bi-
sitarientzako arreta-jarduerak koordinatzea BFAk nahiz 
beste erakunde batzuek kudeatzen dituzten gune ba-
bestuetan.

3. LERRO ESTRATEGIKOA.
GURE NORTASUNA ETA BERTAKO

KULTUR ANIZTASUNA

3.1. helburu operatiboa Bizkaiko ondare materiala 
zein immateriala ezagutaraztea.

3.1.1 ekimen berritzailea: Programak eta bisitarien-
tzako arreta-jarduerak koordinatzea BFAk nahiz beste 
erakunde batzuek kudeatzen dituzten erreferentziazko 
kultur ekipamenduetan.

3.1.2 ekimen berritzailea: Heziketa-eskaintza berria 
kultur ondare materialaren eta immaterialaren interpre-
tazio-guneetan.

3.1.3 ekimen berritzailea: Meatzaldeko Kultur eta In-
gurumen Parkeko Interpretazio Zentro berriaren hezi-
keta-eskaintza. 

3.2. helburu operatiboa Belaunaldi arteko elkar 
ulertzea bultzatzea.

3.2.1 ekimen berritzailea: Belaunaldi arteko argaz-
ki-rallya.

JOKAMOLDE EGOKIETARAKO 
TRESNAK ZABALTZEKO ETA 
HORRELA GURE AZTARNA 
EKOLOGIKOA GUTXITZEKO 
KONPROMISOA

4. LERRO ESTRATEGIKOA.
NOLA KONTSUMITU ETA ERABILI

ZENTZUZ ONDASUNAK
ETA ZERBITZUAK

4.1 helburu operatiboa Sentsibilizatzea kontsumi-
tzen eta erabiltzen ditugun ondasun eta zerbitzuak al-
bait ondoen baliatzeko, eta jakinaraztea badirela onda-
sun zein zerbitzu iraunkorrak eta solidarioak. 

4.1.1 ekimen berritzailea: Heziketa-ekintza berriak 
zabaltzea ekosistemetako zerbitzuak (ura, elikagaiak, 
energia...) zentzuz eta era solidarioan kontsumitzea eta 
erabiltzea sustatzeko.

4.1.2 ekimen berritzailea: Heziketa-programa. Hel-
burua: energiaren gaia iraunkortasunaren paradigma 
gisa lantzea.
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4.1.3 ekimen berritzailea: Lehen sektoreko mer-
katuan eskuragarri dauden ondasun eta zerbitzu 
iraunkorrak eta solidarioak sustatzeko jardunaldiak 
lehen, eta haiek ikusarazteko moduak (etiketak eta 
publizitatea).

5. LERRO ESTRATEGIKOA.
HONDAKINAK, ISURKETAK, EMISIOAK

ETA ZARATA GUTXIAGOTZEA

5.1 helburu operatiboa Gaikuntza eskaintzea sor-
tzen ditugun hondakinak eta isurketak egoki kudea-
tzeko, bizimoduak aldatuz horretarako (kontsumo ar-
duratsua).

5.1.1 ekimen berritzailea: Laguntza ematea udal 
eta mankomunitateei hondakinak gutxiagotu beharraz 
sentsibilizatzeko abiatzen dituzten ekimenetan, eta 
gaikako bilketari dagokionez, bereziki materia organi-
koa biltzeko programetan: bosgarren edukiontzia, au-
tokonpost-ontziak...).

5.2. helburu operatiboa. Gaikuntza eskaintzea egu-
neroko joan-etorrietan sortzen ditugun isurpenak eta 
zarata gutxiagotzeko (mugikortasun iraunkorra).

5.2.1 ekimen berritzailea: Bizikletarako Aldundiko 
estrategian proposatutako jarduera berritzaileak mu-
gikortasun iraunkorraren alde eta bizikleta garraiobide 
gisa sustatzeko. 

6. LERRO ESTRATEGIKOA.
LURRALDEAREN ERABILERA

6.1. helburu operatiboa Eskuragarri jartzea gaiari 
buruzko heziketa- eta sentsibilizazio-programak, ar-
datz izango dutenak lurraldearen zaintza eta paisaiaren 
eraikuntza eta babesa, lurraldea ondasun komuntzat 
harturik. 

6.1.1 ekimen berritzailea: Bizkaiko Lurraldea Zain-
duz. Ikasketa-programa, naturaren babes-ekintzetan 
izandako esperientzien trukean oinarritua (Lurraldearen 
zaintza).

6.1.2 ekimen berritzailea: Prestakuntza-saioak an-
tolatu, bereziki administrazio publikoei zuzendutakoak, 
baina baita lurraldearen gainean esku-hartzen duten 
foru-departamentuei ere.

DIBERTSITATEAREN ALDE 
ETA ONGIZATE INTEGRALEAN 
OINARRITUTAKO GIZARTE 
EREDU BIDEZKO ETA INKLUSIBO 
BAT TRANSMITITZEKO 
KONPROMISOA.

7. LERRO ESTRATEGIKOA.
EKINTZARAKO PARTEHARTZEA

7.1. helburu operatiboa Parte hartzeko prozesu ire-
kiak hobetzeko ekintzak definitzea.

7.1.1 ekimen berritzailea: Iraunkortasunaren aldeko 
Gazteen Bizkaiko Foroa.

7.1.2 ekimen berritzailea: IHaren alorreko erakun-
deen, boluntariotzaren eta gizarte parte-hartzearen 
berri zabaltzea. 

7.2. helburu operatiboa Iraunkortasunerako Hez-
kuntzari atxikitako kolektiboei parte hartzeko bide be-
rriak ziurtatuko dizkieten berariazko estrategiak zehaz-
tea. 

7.2.1 ekimen berritzilea: Norberaren Agenda 21. 
Iraunkortasunarekin dudan konpromisoa.

8. LERRO ESTRATEGIKOA.
BIZI KALITATEAREN BIKAINTASUNA

OHITURA OSASUNGARRIEN
ETA PREBENTZIOZKO
JOKAMOLDEEN BIDEZ

8.1. helburu operatiboa Nutrizio-heziketa sustatzea 
etxean, eskolan eta komunitatean.

8.1.1 ekimen berritzailea: Ikastetxeetan tokiko eli-
kagaien kontsumoari, osasunari eta iraunkortasunari 
buruzko hezkuntza-ekimenak eta ekintza orientatzai-
leak.

8.2. helburu operatiboa Bizimodu osasungarria 
sustatzea etxean, eskolan zein komunitatean.

8.2.1 ekimen berritzailea: Prestakuntza ematea 
kirol-entrenatzaile eta -monitoreei osasunaren eta 
iraunkortasunaren aldeko eragile gisa gaitu daitezen. 
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8.2.2 ekimen berritzailea: “Kirola osasunaren bidea” 
kanpaina, kirol-jarduera fisikoak eta haiekin zerikusia 
duten ohitura iraunkorrek dakartzaten onurez sentsi-
bilizatzeko.

8.2.3 ekimen berritzailea: Iraunkortasuna eta 
osasuna sustatzen duten Osasun Giroa plataformaren 
eta Osasun Sarearen berri zabaltzea.

8.2.4 ekimen berritzailea: Hirigintza-planifikazioaren 
arduradunentzako prestakuntza, udalerri osasungarri, 
atsegin eta iraunkorretarako irizpideekin planifikatu be-
harraz ohartarazteko.

9. LERRO ESTRATEGIKOA.
GIZARTE ASKOTARIKOA,

BIDEZKOA ETA
SOLIDARIOA

9.1. helburu operatiboa Balioen aldaketa sustatzea, 
sexuaren araberako gizarte-rolak eta estereotipoak 
desagerraraziz eta emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna eta erantzunkidetasuna bultzatuz.

9.1.1 ekimen berritzailea: Genero ikuspegitik abia-
tuta zaintzaren arloan lan egiten duen pertsonalaren 
prestakuntza jardueren diseinu, plangintza, dinamiza-
zio eta ebaluazioan.

9.1.2 ekimen berritzailea: Jokamolde egokiak bil-
tzea eta hirigintzako profesionalen taldeei prestakuntza 
eskaintzea hiri- nahiz lurralde-hobekuntzan, diseinuan 
eta planifikazioan genero-ikuspegia txertatzeko eraz.

9.2. helburu operatiboa. Genero-indarkeria desa-
gerrarazteko heztea.

9.2.1 ekimen berritzailea: Emakumeen aurkako in-
darkeriaren ezabaketan gizartearen kontzientziatzea 
eta parte hartze aktiboa sustatzea.

9.2.2 ekimen berritzailea: Beldur Barik programaren 
ezagutza zabaltzea. Genero-indarkeriari buruzko film 
laburrak eta bestelako komunikazio-baliabideak.

9.3. helburu operatiboa Gizarte-inklusioaren alde 
heztea eta sentsibilizatzea.

9.3.1 ekimen berritzailea: Ezgaitasunak dituzten 
pertsonak gizarteratzeko ekimenak antolatu beharraz 
sentsibilizatzea (ONCE, FEKOOR).

9.3.2 ekimen berritzailea: Herritarrei gizarte zerbi tzuei 
buruzko hezkuntzako-laguntzako informazioa ematea.

9.3.3 ekimen berritzailea: Iraunkortasunerako hezi-
keta-tresnak behar bereziak dituzten pertsonentzat 
egokitzea. 

9.4. helburu operatiboa Arriskuen prebentziorako 
eta adinekoen eta mendekotasundunen zainketarako 
heztea.

9.4.1 ekimen berritzailea: Zabalkuntza handiagoa 
ematea adineko pertsonen programei.

10. LERRO ESTRATEGIKOA.
NOLA JO ONGIZATEKO
GIZARTE BATERANTZ

10.1. helburu operatiboa Ekosistemen zerbitzu, 
ekonomia berde, gizarte-berrikuntza eta garapen 
iraunkorrezko ezagutza handitzea.

10.1.1 ekimen berritzailea: Informazio- eta pres-
takuntza-programa, honako alderdi hauek eskaintzen 
dituzten aukerei buruzkoa: ekosistemetako zerbitzuen 
eta ekonomia berdearen ikuspuntuak, berrikuntza 
sozialak eta iraunkortasunaren ikuspegi integralak.

10.2. helburu operatiboa Iraunkortasunerako hezkun-
tzan eta heziketan tresna didaktikoak izan daitezkeen 
kontzeptuak, metodologiak eta baliabideak sustatzea.

10.2.1 ekimen berritzailea: Hezkuntza-metodologia 
berriekin esperimentatu eta Informazioaren eta Komu-
nikazioaren Teknologiekin -IKT- (Internet, teknologia mu-
gikorra) eta sare bidezko lanarekin uztartu, iraunkortasu-
nerako hezkuntza-sistema berriak bultza tzeko asmoz.


