
Hezkuntza-
erkidegoa osatzen 

duten guztien 
inplikazioa.

Jakintzaren 
ezarpena eta 
partaidetza 

aktiboa.

Ingurune 
hurbila ikertuz 

ikasteko 
prozesua.

Naturarekin 
begirunetsuak 
diren eskolak:
Ikastetxeak euren 
ingurunean integratzea

Naturarekin begirunetsua den eskolan, bere ingurunearekin daukan 
harremana ikasleen ikaskuntza-prozesuaren eta ikastetxearen kudeaketaren 
beraren parte da. Ingurumenarekin eta gizartearekin daukan erantzukizuna 
hartzen du kontuan, eraginkortasunez darabiltza baliabideak, zirkulartasuna 
ezartzen du, bere hondakinak behar bezala kudeatzen ditu...

“Irakaskuntzaren bidea luzea da teorien bidez; baina labur bezain 
eraginkorra, adibideen bitartez”. 
         Seneca (Filosofo eta hizlari erromatarra).

HEZKUNTZA-EREDU BERRITZAILE, INTEGRAL 
ETA IRAUNKORRA

Eskola anitz, aktibo eta elkarreragilea, pertsonak errespetatzen dituena eta ingurumenarekin 
arduratsua dena.

Aniztasun 
soziokulturala. 

AGENDA 2030
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://bit.ly/2IfFs4R
https://bit.ly/2HubUQm
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Ikastetxe askok funtzionalak bezain irekiak izatea eta baliabideak eraginkortasunez erabiltzea dute helburu. Honako 
hauxe behar da eraldatzeko eta ingurunera egokitzeko prozesu horretan:

Garapen Iraunkorrerako 4 Helburuaren 7. xedea:
“Hemendik 2030era, ziurtatu egin behar da ikasle guztiek behar besteko 
jakintza teoriko eta praktikoak bereganatzen dituztela, honako hauxe 
sustatzeko: garapen iraunkorra, garapen iraunkorrerrako hezkuntzaren 
eta bizimodu iraunkorarren bidez, besteak beste; giza eskubideak; 
genero-berdintasuna; bakearen eta ez-indarkeriaren kultura; 
herritartasun unibertsala; dibertsitate kulturalaren balioespena; eta 
kulturak garapen iraunkorrean daukan ekarpena”. 

Natura

Gure esku dagoena egin dezagun, 2030ean egia izan dadin!

ESKOLEN BILAKAERA BERRIA

Hezkuntza

Garapen 

iraunkorra

Jarraitasuna: epe luzerako proiektua.
Malgutasuna: ekintzarako plan eta programa dinamiko, aldagarri eta egokigarriak.
Bereizgarritasuna: ikastetxearen ezaugarrietara egokitzea.
Gizarteratzea: ikastetxeko errealitate sozialaren araberakoa izatea, berdintasun-
irizpideak eta elkarbizitza baketsua kontuan hartuta.
Gehikortasuna: apurka-apurka aurrera egitea.
Baikortasuna: ikuspegi baikorra eta eratzailea.
Globaltasuna: ikastetxeko hezkuntza-erkidegoaren partaidetza (irakasleak, 
ikasleak, administrazioko, garbiketako zein artapeneko langileak, gurasoen 
elkarteak...).

Ingurumena 
erreferentziatzat 
hartzen duten ikastetxeak 
iraunkorragoak dira, euren 
gastua murrizten dute eta, 
aldi berean, ikasleek balio 
ekologikoak bereganatzen 
dituzte.

https://bit.ly/2IfFs4R
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1. URRATSA: IKASTETXEAREN DIAGNOSTIKOA

Abiapuntuko egoera zein den jakitea funtsezkoa da plangintza egiteko, jarduteko eta hobetzeko.

Zer egoeratan gaude?  

¿
  Ingurugela zentroak ezagutzen dituzu? Irakasleei eta ikastetxeei 
laguntzeko ekipamendu publikoen sarea dira, eta ingurumen-
hezkuntzarako planak zein programak koordinatzen dituzte. Horrez 
gain, ingurumen-hezkuntzako berrikuntza sustatzen dute, eta, 
horretarako, proiektuak bultzatu, baliabideak eskaini eta ikastetxeen 
laguntzaz ikertzen dute. Informazioa eskatu!
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Zein da ikastetxearen 
aztarna ekologikoa?

Ikastetxearen 
aztarna 

ekologikoak 
adierazi egingo digu 
ingurumenean sortzen 
duen eragina ona ala 

txarra den.

...

https://bit.ly/2kHUfeO
https://bit.ly/2kHUfeO
https://bit.ly/2XIkIpO
https://bit.ly/2XIkIpO
https://bit.ly/2XIkIpO
https://bit.ly/2XIkIpO
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Ikasgelak elementu 
natural eta ekologikoen 
bidez girotzea (landareak, 
erabiltzen ez diren habiak, 
leiho zein kristaletan 
txoriak babesteko jarritako 
elementuak, eskolako material 
birziklagarria, jokabide 
iraunkorrerako esaldiak...).

Eskola baratzea eta 
konpostegia abian jartzea, 
elikagaiak ereiteko eta 
ikastetxean sortutako 
hondakin organikoak 
kudeatzeko. Zergatik ez 
dugu intsektuentzako 
hotela ere egiten 
baratzean?

Energia berriztagarrien eta 
garraio iraunkorraren aldeko 
apustua egitea. 
Eskola bideak. 

Ikastetxeetako sukaldeak 
berreskuratzea eta, bertan, 
ekoizle hurbilenen elikagaiak 
prestatzea, elikadura bera 
gozoa, osasungarria eta 
iraunkorra izan dadin.

Hezkuntzako eragile guztiek bete-betean parte hartzen badute, ekintza errazak egin ahal izango ditugu, naturarekin 
begirunetsuagoa den ikastetxeranzko eraldaketa nabarmen sustatu ahal izateko. Beste ikastetxe batzuen ekimenak eta 
esperientziak oso lagungarriak izan daitezke guretzat, baita Naturan Oinarritutako Irtenbideetarako proposamenak 
ere; esate baterako:

Parte hartu nahi 
duzu?

Berdeguneak handitzea eta, 
horretarako, loreak, heskaiak 
eta zuhaitzak jartzea. Parke 
geologiko txikia antolatzea. 
Euri-ura biltzea, ureztatzeko edo 
komunetan erabiltzeko...
Habia-kaxaren bat  jarriko 
dugu?

Aldian aldiko ingurumen-
auditoriak egitea, 
naturarekin begirunetsua 
den eskolari begira 
etengabe hobetzeko 
asmoz.

2. URRATSA: ZER EGINGO DUGU?

Parte hartu nahi 

duzu?

Soinu kalitateari 

buruzko tailerrak

Baliabideak erantzukizunez 

erabiltzea eta kudeatzea; esate 

baterako, koadernoetako orri 

guztiak erabiltzea, orriak alde 

bietatik erabiltzea, behar diren 

fotokopiak egitea... birziklatzeko 

asmoz era guztietako hondakinak 

banatu egin behar direla ahaztu 

gabe.
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https://bit.ly/2NuYqYY
https://bit.ly/2lNzjTX
https://bit.ly/2kwF9Jb
https://bit.ly/2kwF9Jb
https://bit.ly/2kGv9Ne
https://bit.ly/2kduR07
https://bit.ly/2lSwJM8
https://bit.ly/2mfn9Dx
https://bit.ly/2kHhg1q
https://bit.ly/2Ge0f6I
https://bit.ly/2Ge0f6I
https://bit.ly/2lQYQve
https://bit.ly/2mfo1rN
https://bit.ly/2mfo1rN
https://bit.ly/32XL8bd
https://bit.ly/2lQFhDC
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Gogoan izan ikastetxetik kanpo irten behar garela, ingurune naturalak edo ekosistemek gure auzoan, herrian edo hirian 
eskaintzen dizkiguten zerbitzuak ezagutzeko. Esperientzia berri, interesgarri eta dibertigarri horiek beste ikastetxe 
batzuek ere egiten dituzten ekintzak eta ekimenak ikasten edo ezagutzen lagunduko digute.

Nola?

Mendirako 
txangoak.

Udalerrian 
bertan zuhaitzak 
edo beste 
landare batzuk 
landatzea. 

Udalerria 
ezagutzeko 
txangoak.

Bisitaldiak: museoak, 
parkeak, lorategiak.

Ingurumen-
ekipamenduetarako 
bisitaldiak edo 
egonaldiak.

“Ez dago eguraldi txarrik
, a

rro
pa

 e
go

ki
a 

ba
da

”.

Eskoletatik ere ematen dugu 

gure erkidegoa inklusiboagoa, 

seguruagoa, erresilienteagoa eta 

iraunkorragoa izateko laguntza.

https://bmf-fvm.org/eu/eskola-kirola/
https://bit.ly/2lShXVH
https://bit.ly/2lKKLzI
https://bit.ly/2mfh4ah
https://bit.ly/2RJGgkQ
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3. URRATSA: ABIAN!

Eskolako Agenda 21en parte hartzen 
duten zenbait ikastetxek Eskola 
Iraunkorren Ziurtagiria jaso dute.

Ikasleek inguruko 
landaretza ezagutzen 
dute Informazioaren 

Teknologiei (IKT) esker.

Txori-habiak jarri eta behatu 
dituzte eskola inguruan.

Eskolako negutegia 
muntatu dute 

auzolanen.

Baso-eskolak: badugu 
lehenengo “Basondartza”.

Orain, gure ikastetxerako ekintza-proposamenak erabaki eta abian jarri besterik ez dugu.

Gogoratu! Proposamen errazena motor ahaltsuena izan daiteke naturarekin begirunetsua den eskolari begira. 
Gero eta ikastetxe gehiagok integratzen dute euren ingurumenarekin duten harremana.

munduan...

Plastikozko botilez eraikitzen 
dituzte ikasgelak.

Eskola berdeen 
kopuruak gora egin du.

azenekien...¿B
  ...1914ean Bartzelonan ireki zela estatuko 
lehenengo baso-eskola? Gaur egun, atari 
zabaleko gero eta eskola gehiago daude mundu 
zabalean.

 BizkaiaN...

https://bit.ly/30oo7ft
https://bit.ly/2lLZkTw
https://bit.ly/2XSY7ex
https://bit.ly/2LfVygz
https://bit.ly/2khvoyg
https://bit.ly/2m6ptfQ
https://bit.ly/30oo7ft
https://www.greenschool.org/
https://bit.ly/2lSxSTW
https://bit.ly/2lJqRVD
https://bit.ly/2m6ptfQ
https://bit.ly/2Uz2MgB
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GehiaGo jakiteko...i
 Eskola iraunkorrak. Bizkaia 21. Bizkaiko Foru Aldundia.

Eskolako jasangarritasunerantz. Jasangarritasunerako hezkuntzako kalitate irizpideak. Eusko 

Jaurlaritza.

Euskadiko Jasangarritasunerako Hezkuntzaren 2030eko Estrategia. Eusko Jaurlaritza.

40 Jardunbide Eskolako Agenda 21 Programan. Eskola iraunkortasunerantz. Eusko Jaurlaritza.

Iraunkortasuna eta hezkuntza esku-hartzea. Eusko Jaurlaritza.

Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna. Eusko Jaurlaritza.

Eskola Inklusiboa Garatzeko Esparru Plana 2019-2022. Eusko Jaurlaritza.

Iraunkortasunerako eskola-sareen zerrenda. Iragaitza Ekologikorako Ministerioa. Espainiako 

Gobernua.

Hezkuntza Inklusiboko Jarduketa Onen Gidaliburua. Save de Children España.

Eskolako Eko-auditoria. Iragaitza Ekologikorako Ministerioa. Espainiako Gobernua.

Eko-eskolak. FEE (Foundation for Environmental Education). Eko-eskolen sarea.

Zeure aztarna ekologikoa neurtu. Vida Sostenible Fundazioa.

Gure platera gure aukera. Eskola-jangela osasungarriago, hurbilago, bidezkoago eta 

hesitzaileagoaren alde

Inguruko Hegaztiak Programa. Urdaibai Bird Center.

Eskolako Ingurunea Eraldatzeko Proiektua. Estatu Iberoamerikarren Erakundea (OEI).











Irudiak: Freepik

Etorkizuna gure esku dago

















http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=279&idioma=eu
https://bit.ly/2khvaqX
https://bit.ly/2khvaqX
https://bit.ly/2lR0KvS
https://bit.ly/2m8JL8t
https://www.euskadi.eus/web01-a3hihea/eu/
https://bit.ly/2Gc8iOp
https://bit.ly/2lR1npe
https://bit.ly/2Z0BWjM
https://bit.ly/2Z0BWjM
https://bit.ly/1vknm5m
https://bit.ly/2XQPX2g
http://www.ecoescuelas.org/
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-huella-ecologica/
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
http://www.birdcenter.org/eu/hezkuntza/inguruko-hegaztiak
https://bit.ly/2YYejsn
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