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1. PROIEKTUAREN AURREKARIAK

Euronet 50/50, hezkuntza zentroen eta Udalaren arteko hitzarmen baten bidez eraikin 
publikoetan energia aurreztea sustatzen duen proiektua da. Hartzaileak udalaren jabetza 
diren eta hauek kudeatzen dituzten hezkuntza zentroak dira, hau da, Lehen Hezkuntzako 
ikastetxe publikoak. Hezkuntza zentroetan diagnostiko bat egin ondoren, energia aurrez-
teko neurriak praktikan jartzen ditu, hezkuntza komunitate osoa inplikatuz. Horretarako, 
metodologia bat erabiltzen da, jarraitu beharreko pausu batzuekin, eta proiektua aurrera 
eramateko material didaktikoa dago. Elektrizitatearen, berogailuaren eta/edo uraren fak-
turak berrikusiz (ikastetxe bakoitzak aukeratzen du zein alor landu), lortutako aurrezpen 
ekonomikoaren %50 itzultzen dio Udalak zentroari.

1. Energia - taldea
antolatu

2. Ikastetxearen
diagnostioa egin

3. Hobetzeko ekintzak
aurrera eraman

4. Fakturak
aztertu

Energia fakturan
aurreztutakoaren
erdia...

Ikastetxearentzat

Udalarentzat
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Europatik datorren proiektua da, eta 13 herrialdeetako 563 zentro baino gehiagok par-te 
hartzen du; estatu mailan ere hainbat esperientzia dago proiektuarekin, eta horrela, 
proiektu global eta parte-hartzailea izanik, esperientziak partekatu egin daitezke. Bizkaiko 
Foru Aldundiak begirale gisa parte hartzen du Euronet 50/50 max  proiektu europarrean.

Bizkaian proiektua 2014. urtean abiatu zen eta urte hauetan 12 ikastetxek jarri dute martxan.

BILBO METROPOLITARRA
CEIP Juan Manuel Sánchez Marcos HLHI (Bilbao)
CEIP San Ignacio HLHI (Bilbao)
CEIP Isabel Gallego Gorria HLHI (Bilbao)
CEIP Ingeniero Jose Orbegozo HLHI (Bilbao)
Asti Leku Ikastola (Portugalete)

KANTABRIA

BURGOS

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA
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2.

1.
3.4. 10.

9.
8.

11.
12.

7.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

ARRATIA-NERBIOI
Urduña Herri Ikastetxea (Urduña)6.

DURANGALDEA
Elorrio Herri Ikastetxea -LH eta DBH- (Elorrio)7.

NERBIOI-IBAIZABAL
HLHI Ugao (Etxebarri)
HLHI Zaratamo (Zaratamo)
HLHI Kukullaga (Ugao-Miraballes)

8.

9.

10.

BUSTURIALDEA
HLHI Barrutia (Gernika)
HLHI Allende Salazar (Gernika)

11.

12.

NALIM
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EURONET 
PROIEKTUAN

%7

%93

Proiektuan dauden ikastetxe 
publikoak

Proiektuak indarrean 4 urte daramatzan honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak GALEMYS SL 
enpresari ondorengo betekizuna eman dio:

 Euronet 50/50 proiektuaren gaur egungo egoeraren diagnostikoa egitea.
 Proiektuaren difusiorako kanpaina egitea, maila sozialean ikusgaitasuna emanez.
 Bizkaiko hezkuntza zentro berrien parte hartzea lortzeko saiakera egitea.

2. DIAGNOSTIKOA

Euronet proiektua LH eta DBHra zuzenduta dago, eta 
BFAko web orrian eskaintzen diren material didakti-
koak ere horrela daude, baina EAEan udalen menpe 
dauden ikastetxeak LHkoak dira, beraz, bereziki LHkoei 
zuzenduta dago proiektua. Zenbait kasutan, Elorriokoa 
esaterako, LH eta DBHkoek eraikina konpartitzen 
dute, beraz, DBHkoek ere parte hartu dute.

Euronet 50/50 ikastetxe publikoei dagokie, izan ere,
udaletxeko eraikinak diren ikastetxeetan aurreztutakoaren 
%50 itzultzen baitzaio ikastetxeari. Itunpeko ikastetxeen kasuan, parte hartu dezakete meto-
dologia moldatuz, eta hala egin du Asti-Leku Ikastolak, eta kasu hauetan faktura energetikoak 
ikastetxeak berak ordaintzen dituenez, aurreztutakoaren %100 da lortutako onura. 

Bizkaian 279 ikastetxetatik 168 dira publikoak, eta hauetatik 11 ikastetxek hartu dute Euronet 
50/50 proiektuaren erronka, ikastetxe publikoen %7 inguruk. 

Bestalde, 4 urte hauetan parte hartu 
duten 12 ikastetxeetatik 4 Bilbokoak 
dira, eta gainerakoa probintziakoak. 
Hau da, parte hartu duten ikastetxeen 
1/3 Bilbokoak dira.

PROIEKTUAN DAUDEN
IKASTETXE PUBLIKOAK
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2.1. KONTAKTUAK EGUNERATU

Diagnostiko honen helburua Bizkaian Euronet 50/50 proiektuaren egoe-
ra ezagutzea da. Horretarako, lehenik eta behin proiektuan parte hartzen 
duten ikastetxeetako arduradunen kontaktuak lortu dira, beraiekin harre-
manetan jartzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak pasatako kontaktu zerrendatik 
abiatuz, telefono deiak egin dira zentroetara, kontaktuak konprobatzeko 
eta arduradunen artean aldaketak egon ote diren aldatzeko. Hemen, to-
patu da aldaketak egon direla Foru Aldunditik pasatako kontaktuetan, izan 
ere, arduradun batzuk jada ez daude zentroan, jubilatu dira, zentroz aldatu 
dute edo beste betebehar batzuetan daude ikastetxean. Hori horrela, kon-
taktuak berritu dira eta zerrenda berria osatu da. Bizkaiko Foru Aldundiak 
Udaletako arduradunen kontaktuak ere eskaini zituen, proiektuaren bi ar-
datzak ikastetxeak eta udalak baitira. Horregatik, zenbait kasutan 
Udalekin ere hitz egin da GALEMYSetik. 

Kontaktuen zerrenda hori eguneratzeko orduan ere, ikastetxeren baten kasuan ikusi da hasie-
ra batean Euronet proiektuan sartuta zeudela edo interesa zutela uste bazen ere, ikastetxea-
rekin hitz eginda jakin da azkenean proiektua baztertuta zutela, edo ez zirela proiektuarekin 
hasi edo horren ardura zuen irakaslea jada ez dagoela zentroan eta proiektua bertan behera 
gelditu dela. Ikastetxe horiek Mungiako CEIP LEGARDA HLHI eta Gernikako SEBER Altube Ikas-
tola dira. 

2.2. INKESTA

Gaur egun Bizkaian Euronet 50/50 proiektuaren egoeraren 
diagnostikoa egiteko eta egoeraren argazki bat egiteko, haste-
ko, Bizkaiko Foru Aldundiak eginda zuen egoeraren balantze 
bat eskaini zion GALEMYS-i, beharrezko datuak erabiltzeko eta 
hortik abiatzeko.  

Ondoren, “on line” betetzeko inkesta bat diseinatu da  Google formulario gisa, hezkuntza 
zentroak azkar eta modu erosoan bete ahal izateko moduan. Formulario honetan, emaitza 
nagusiak, lortutako aurrezpena, aurkitutako zailtasunak edo arazoak, iradokizunak eta hobe-
kuntzak… eta antzekoei buruz galdetu zaie. Formularioa gazteleraz eta euskaraz diseinatu da, 
eta Foru Aldundiko arduradunen oniritzia jasotakoan, formularioaren esteka sortu da ikas-
tetxeetara bidaltzeko. Esteka ikastetxeetara bidali aurretik, telefonoz eta emailez kontaktu 
guztiekin harremana egin da, lan honen nondik norakoak azaltzeko, eta proiektuaren diag-
nostikoa egiteko beraien laguntza eskatuz. Esan zaie email bat iritsiko zaiela formularioaren 
esteka batekin, eta epe bat jarri da formularioa betetzeko.



EURONET 50/50  
PROIEKTUAREN ZABALKUNDEA BIZKAIAN

2018ko abendua

7

Epe hori pasata, ez da erantzunik jaso, eta emailez gogorarazpen bat bidali da arduradunei. 
Modu honetara, 3 ikastetxeren erantzunak jaso dira (Allende Salazar, Barrutia eta Zaratamo). 
Jasotako 3 formulario horien emaitzak oso baliagarriak izanagatik ere, erantzun gutxi zirela 
baloratu da, eta galdeketa beste modu batera egitea erabaki da. Oraingoan galdeketa asko 
laburtu da, oinarrizko galderak bakarrik sartuz eta berriz telefonoz deitu zaie arduradunei, be-
raien kolaborazioa eskatuz. Zaila suertatu da irakasleekin telefonoz hitz egitea, klase barruan 
egoten direlako eta hainbeste proiekturen artean tarte bat aurkitzea zaila zaielako. Horrega-
tik, prozesuak denbora asko eraman du. Azkenik, gainetik bada ere, arduradun batekin inkes-
ta telefonoz betetzea lortu da (Elorriko herri ikastetxea), eta beste bi ikastetxerekin, (Ugao eta 
Kukullagarekin), zuzenean irakasleekin modu presentzialean bete da inkesta. Beraz, guztira 6 
zentrotako emaitzak jaso dira. 

Eranskinean inkestaren ereduak erantsita daude.

Aipatu beharra dago, kasuren batean, Bilboko kasuan esaterako, harremana ez dela zuzenean 
ikastetxeekin egin, baizik eta Bilbao Metropoli 30 elkartearen bitartez egin dela. Elkarte ho-
netako arduradunarekin hitz egin da GALEMYS aurrera eramaten ari zen lanaren inguruan eta 
beraien lankidetza eskatu da ikastetxeetara iristeko eta inkesta helarazteko. Horren ondoren, 
eta saiakera askoren ondoren, ez da Bilboko ikastetxeetatik inolako erantzunik jaso. 

Beste kasu batzuetan, Udaletxeetako teknikariek 
egin dute bitartekari lana ikastetxeetako ardura-
dunengana iristeko, batez ere, bere bitartez ikaste-
txean Euronet 50/50 proiektuan arduradun dabilen 
pertsonarekin kontaktuan jartzeko. 

INKESTA BETE DUTEN
IKASTETXEAK ON LINE TELEFONOZ 

(eredu motza)

MODU
PRESENTZIALEAN 

(eredu motza)

Allende Salazar x

Barrutia x

Zaratamo x

Ugao x

Kukullaga x

Elorrio x
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Hauek dira inkestetatik jasotako emaitza esanguratsuenak:

 Parte hartzaileak zein ikasmailakoak diren galdetuta, gehiengoak HH3 eta LH1-6 mai-
lakoak izan dira, hau da, HH1 eta 2koekin ez dute ia landu. 

 Landutako baliabideei dagokionez, batez ere landu den gaia elektrizitatea eta bero-
gailua izan da, baina baita hondakinak eta ura ere.

0
1
2
3
4
5
6

Título del gráfico

ELEKTRIZITATEA BEROGAILUA HONDAKINAK URA ENERGIA
BERRIZTAGARRIAK

LANDUTAKO BALIABIDEAK

 Lortutako aurrezpenaren inguruan galdetuta, 6 ikastetxetik 2k bakarrik jaso eskaini 
dituzte aurrezpenaren datuak:

 Gernikako Allende Salazar ikastetxeak lortutako aurrezpena
1. urtean (2015): 1959 kWh
2. urtean (2016): Ez zen aurrezpenik egon. Kostu gutxiko neurriak beste-
rik ez ziren hartu, eta ez zen aurrezpenik lortu. 
3. urtean (2017): 26653kWh. Berrikuntzak egin ziren kalefakzio eta gas
sisteman, eta aurrezpena nabaria izan zen. 

2014-2017 urteetan batez besteko aurrezpena berogailuan, -3113 kwh izan da, 
eta gasoil eta berogailuan 4149 kwh (Iturria: BFAko aurre-balantzea).

URTEA LORTUTAKO 
DIRUA

2015 92,32

2016 ---

2017 310,61

 Gernikako Barrutia ikastetxea: Bizkaiko 
Foru Aldundiak pasatako aurre-balantzean, 
ikastetxe honen datuak biltzen ziren, eta 
hauek ere hemen barneratu dira: 2014-
2017 urteetan batez besteko aurrezpena 
berogailuan, -722kwh izan da, eta gasoil 
eta berogailuan 192323kwh.

URTEA LORTUTAKO 
DIRUA

2015 ---

2016 1555,65

2017 46,27

Iturria: BFAko aurre-balantzea

Iturria: BFAko aurre-balantzea
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Alderdi positiboak

 Zein baliabiderekin lortu duten aurrezkirik handiena galdetuta, elektrizitatea, 
berogailua eta ura dira aipatutakoak. 

 Galdeketa erantzundakoen gehiengoak uste du eguneroko ohituren aldake-
tek aurrezkia ekarri dutela uste badute ere, behin ohitura horiek aldatuta, le-
henengo urtetik aurrera, aurrezpena nabarmena izan dadin,  inbertsio ekono-
mikoa behar duten neurriak beharrezkoak direla ikusi dute. 

 Inbertsio ekonomikoa beharrezkoa izan duten neurriak aurrera eramateko 
garaian, kasu gehienetan neurri horien gastua ikastetxeak eta udaletxeak hartu 
dituzte euren gain. Eta beste hainbat kasutan, ez dira inbertsio ekonomikoa 
beharrezkoa zuten neurriak hartu, kasuren batean (Elorrio) Udaletxeak ez die-
lako erantzunik eman. 

 Aurrezpenarengatik dirua lortu den kasuetan, ele-
ktrizitatea aurrezteko neurrietarako erabili da batez 
ere diru hori.

 Proiektua garatzeko orduan aurkitutako arazoen 
inguruan galdetuta, arazo nagusia denbora falta eta 
pertsona falta direla izan da aho batez erantzun-
dakoa.

0
1
2
3
4

Aurkitutako arazoakAURKITUTAKO ARAZOAK

DENBORA FA
LTA

PERTSONA FA
LTA

UDALETXEAREN ERANTZUNIK EZ

IN
PLIK

AZIO
 FA

LTA

METODOLO
GIA KONPLIK

ATUA

IN
ST

RUMENTU FA
LTA

AHOLK
ULA

RITZA FA
LTA

 Inkesta erantzun dutenek azpimarratutako alderdi positiboak hauek izan dira: 
 Trebakuntza eta hartutako ezaguerak
 Aurrezki ekonomikoa
 Parte hartutakoen gogoa eta inplikazioa 
 Energiaren aurrezpenaren alorrean sortutako sentsibilizazioa.

ALDERDI POSITIBOAK

AURREZKIA UDALA
RENTZAT

PA
RTE HARTZEA

IN
PLIK

AZIO
A

TREBAKUNTZA

SENTSIBILI
ZAZIO

A
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 Galdetegia erantzun dutenetatik ia guztiek aipatu dute datorren ikasturtean 
jarraitzeko asmoa dutela, Elorrioko ikastetxeak izan ezik (Udaletxearen parte-
tik ez dute erantzunik jasotzen).

 Amaitzeko, askok erantzun ez duten galdera izan arren, Bizkaia 21 portaleko 
Eskola Iraunkorraren atalean eskaintzen diren edukien berririk ez zutela aipatu 
dute batzuek.

Inkestetan jaso ez bada ere, ikastetxeekin izandako elkarrizketetan, aurrera eraman dituzten 
ekimenen berri izan da. Aipatzekoak:

 Argiak itzalita daudela ziurtatzeaz arduratuko diren ordezkarien izendapena. Egunero 
ordu zehatzetan (patiora irteeran, jangelara joaterakoan…), argiak itzalita gelditu direla 
ziurtatzeko gelaz gela eta eremuz eremu joaten dira ikasle ordezkari batzuk. 

 Etengailuetan pegatinak jarri dituzte, argi lerro guztiak ez pizteko (pegatina berdea 
dutenak bakarrik, esaterako). 

 Gela bakoitzean termometro bat jartzea eta tenperatura apuntatzea (arduradunak 
txandaka aldatzen dira).

 …

Udalari egin dizkieten eskaeren artean, hauek azpimarratzekoak:
 Pasilloetan eta komunetan mugimendu sentso-

reak jarri, argia norbait pasatzean bakarrik pizteko. 
 Poliki-poliki, argiak aldatu behar direnean, 

fluoreszenteak led argiengatik aldatzen joan. 
 …

BAI; 5

EZ; 1

Datozen urteetan jarraitzeko
asmoa?

DATOZEN URTEETAN
JARRAITZEKO ASMOA?
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2.3. ONDORIOAK

Telefonoz, emailez eta elkarrizketetan jasotako erantzun, iritzi eta irudipenak kontuan har-
tuta, AMIA (edo DAFO) taula osatu da eta proiektuaren Ahultasun, Mehatxuak, Indarguneak 
eta Aukerak laburpen gisa islatu nahi izan dira, proiektuaren egoera ikusteko eta etorkizunean 
proiektuak hartu beharko lukeen norabidea erabakitzeko oinarri izan dadin. 

Barruko faktoreak Kanpoko faktoreak
AHULTASUNAK MEHATXUAK

•	Denbora falta irakasleen partetik.
•	Irakasleek proiektu asko dituzte esku artean.
•	Pertsona falta. Kolaboratzeko prest daudenak bai, baina

kudeaketaz arduratzeko prest daudenak falta, eta pertsona
bakar baten esku geratzen da ardura nagusia.

•	Hezkuntza komunitatean, gehienetan irakasle eta ikasleez
gain, besterik ez da inplikatzen (gurasoak, idazkariak, gar-
bitzaileak, mantenimendukoak …).

•	Udalaren erantzun falta.
•	Batzuetan udalarekin kudeaketa zaila edo mantsoa.
•	Udalaren inplikazio falta zenbait kasutan.
•	Emaitzak publiko eta ikusgarri egiteko eta ezagutzera ema-

teko ez da indar berezia egiten.

•	Proiektuaren ikusgarritasun gutxi ematen da, herrita-
rren ez dute ezagutzen.

•	Aintzatespen sozial falta.
•	Bestelako proiektu transbertsaletan integrazio falta 

(klima aldaketaren aurkako borroka edo moldapena …).
•	Bestelako instituzioengandik laguntza falta (Eusko

Jaurlaritza …).
•	Proiektuari buruzko idatzizko dokumentazio siste-

matizatuaren eskasia edo falta. Honek Udalarentzat
proiektua garatzeko informazio falta ekarri du zenbait
kasutan, eta baita ikastetxeentzat ere, batez ere urte
batetik bestera ikastetxean proiektuaren arduraduna
aldatzen bada.

INDARGUNEAK AUKERAK

•	Aurrezki ekonomikoa Udalarentzat
•	Irabazi ekonomikoa Ikastetxearentzat
•	Ikasleek jarritako gogoa
•	Ikasleak protagonistak izatea
•	Proiektu hezitzailea
•	Oihura aldaketak sustatzen ditu, eta honek eragina du

etxean, kalean …
•	Curriculumean txertatu daitekeen proiektua
•	Hezkuntza komunitate osoa inplikatzeko aukera
•	 Iraunkortasuna sustatzen du
•	Sentsibilizazioa sustatzen du
•	Herriko Udala eta Hezkuntza komunitatea elkarlanean

aritzeko aukera
•	Proiektuan dauden beste herrietako adibideak ezagutze-

ko aukera, besteengandik ikasteko aukera, esperientziak
konpartitzeko aukera

•	Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka globalean parte
hartzeko erronka

•	Ikastetxearen aldetik, ez du dokumentazioa betetzeko es-
fortzu handirik eskatzen (memoriak egin, justifikazioak …)

•	Metodologia ikastetxe bakoitzaren beharretara egokitzeko
malgutasuna

•	Gizartera begira, iraunkortasuna indartzen du, prak-
tika onen eredu da eta ingurumen kontzientziaren
irudia ematen du.
•	Kanpo finantziazioa bilatzeko aukera: EVE, Eusko

Jaurlaritza
•	Erakundeen laguntza: Bizkaiko Foru Aldundia eta

beste
•	BFAren diru laguntzak jasotzeko posizionamendua

hobetzen du (puntuak ematen ditu)
•	Ingurumen onura dakar: CO2 isurketak gutxitu, kutsa-

dura gutxitu …)
•	Etorkizuneko herritarren ohitura aldaketak, ohitura

jasangarriagoetarantz
•	Bizkaian parte hartzen ari diren beste ikastetxee-

kin harremanetan egon eta emaitzak, ekimenak …
konpartitzeko aukera, elkarlanean aritzeko aukera.
Sarean lan egitea

•	Baliabide desberdinak landu (energia, ura, hondaki-
nak)
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3. HEDAPENA

Eskaintza honen helburuetako bat Euronet 50/50 proiektuaren hedapena da, hau da, eza-
gutaraztea, balorea ematea, eta ikusgaitasuna ematea. Horretarako, hiru bide nagusi erabili 
dira:

3.1. ZABALPENERAKO ESKUORRIA: 

DIN-A4 formatuan, triptiko moduan tolesteko eta ko-
loretan, hedapenerako liburuxka diseinatu da, proiek-
tuaren informazio orokorrarekin. Bertan, modu grafiko 
batean, testu eskematiko eta marrazkiekin, proiektua zer 
den, zer helburu duen, zer eskaintzen duen eta kon-
taktatzeko, informazioa jasotzeko edo martxan jartzeko 
bideak eta kontaktuak agertzen dira. Honek inprimatu 
eta eskuorri gisa balio dezake, baita e-mailez bidaltze-
ko ere, eta baita web orrian txertatzeko ere. Bizkaia 21 
atarian eskuorri honen esteka jarri da: 

Informazio orokorra

Hizkuntza dela eta, bi eredu egin dira: euskaraz eta gaz-
telaniaz. 

3.2. DIAGNOSTIKOAREN
EMAITZEN DOKUMENTU
DIBULGATZAILEA

Euronet 50/50 proiektuak Bizkaian duen egoeraren diagnostikotik lortu-
tako emaitzak dokumentu grafiko batean bildu dira, pdf interaktibo for-
matuan, eta Foru Aldundiak emaitzak dibulgatzeko erabili du, Euronet 
50/50 web orrian adibidez. 

A
ho
rre
mos
energía!
en el centro
escolar.

¡

UNÍOS
al Proyecto
Euronet 50/50
en BIZKAIA

Euronet
50/50

Un proyecto
europeo
enfocado al
ahorro 
de energía
en las
escuelas.

Ya somos
más de… 

… 525 centros
educativos en
13 países de
Europa.
… también 
en Bizkaia.

 El 50% de lo 
ahorrado en los 
costes de energía 
se devuelve a la 
escuela en forma 
de dinero.

 El otro 50% es un 
ahorro para los 
ayuntamientos 
que pagan las 
facturas
energéticas.

 En el caso de
las escuelas
privadas, se
quedan con el 
100% de lo
ahorrado.

 Reducimos el consumo energético (luz y cale-
facción), las emisiones de CO2 y la contaminación.

 Combatimos el efecto invernadero, y la acele-
ración del cambio climático.

Escolares y profesorado consumimos menos 
energía mediante el cambio de hábitos. 

Contribuimos a crear escuelas más sostenibles.

Además de disminuir el 
gasto económico:

Sin duda,¡ganamos!

QUÉ nos ofrece
  este proyecto?

Un método práctico am-
pliamente utilizado en nume-
rosos colegios y países, con
un enfoque de gestión integral
de la energía.

 Materiales didácticos y herramientas 
para su uso por parte del profesorado, es-
colares y toda la comunidad educativa.

Formar parte de la Red 50/50, teniendo ac-
ceso a las experiencias y buenas prácticas 
puestas en marcha en otras escuelas.

La colaboración estrecha entre el ayun-
tamiento y el centro educativo.

Contacta para poder
asesorarte y ponerlo en
marcha:

Os animáis a
PARTICIPAR?

ingurugiroa@bizkaia.eus

Información
general:

Euronet 50/50:
http://www.euronet50-50max.eu

Escuela Sostenible:
www.bizkaia21.eus

94 406 86 10
Bilbao

BIZKAIA

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/EURONET%2050-50/EURONET_BIZKAIA_EUSK_25092018132001.pdf?hash=00519e8986b8af3b8c07121f4dc14c75
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3.3. HEZKUNTZA ZENTRO BERRIAK ERAKARTZEKO 
SAIAKERA

Euronet 50/50 proiektuan hezkuntza zentro berrien parte hartzea lortzeko, lehenik eta be-
hin Bizkaiko Foru Aldundiak udaltalde edo/eta mankomunitateen bitartez lehenengo pros-
pekzio bat egin zuen, interesa eduki zezaketen udal eta hezkuntza zentroen berri izateko, eta 
hortik, interesa azaldu zutenen zerrenda bat pasa zitzaion GALEMYS SLri, eta kontaktu hauek 
azaltzen ziren bertan:

 DEBEGESAKO TEKNIKARIA, Ermua eta Mallabiako ikastetxeen parte hartzea plan-
teatzeko. 

 AREATZA, LEMOA ETA MUNDAKAKO UDALAK: Sailetik gutuna bidali zenean interesa 
erakutsi zuten eskola publiko txiki hauekin parte hartzeko aukera aztertzeko. 

 ARIZKO IKASTOLA (BASAURI): Bere garaian parte hartzeko interesa erakutsi zuen 
ikastetxearen parte hartzeaz galdetzeko.

 BILBAO M30: Bilboko ikastetxe gehiagok parte hartzeko interesa eduki ote dezaketen 
aztertzeko.  

 NERBIOI-IBAIZABAL: Udaltaldetik interesa eduki dezaketen ikastetxe-udal gehiago 
egon ote daitezkeen ikusteko. 

Zerrenda horretatik abiatuz, lehenik, 
jasotako kontaktuei e-mail bat bidali zaie 
proiektuaren berri emanez, eta 
zabalpenerako sortutako eskuorria ere 
bidali zaie, eta informazio gehiago 
jasotzeko edo zalantzak argitzeko 
GALEMYSeko arduradunen kontaktua eta 
telefonoa eman zaie. Horrez gain, interesa 
edukiz gero, edo informazio gehiago jaso 
nahi izanez gero, interesatuekin bilera bat 
egiteko aukera eskaini zaie.  Horren ondo-

ren, telefonoz ere deitu da zentroetara, baina oraingoan ere zaila suertatu da irakasleek te-
lefonoz tarte bat eskaintzea proiektuaren nondik norakoak azaltzeko, ikasgelan edo bilduta 
egoten baitira, eta ez baitute denbora libre askorik edukitzen. Saiakera bat baina gehiago 
egin da kontaktu bakoitzarekin, baina ez da oso arrakastatsua izan. Hasiera batean irakasleei 
interesgarria iruditzen zaie proiektua, baina ondoren, gehienek denbora eta hori egiteko 
pertsona faltagatik, ez dira GALEMYSekin kontaktuan jarri proiektura atxikitzeko. Hortaz, 
aste batzuk pasa ondoren, e-mailez berriz bidali zaie informazioa eta zalantzak edo 
galderak argitzeko telefonoa eta helbide elektronikoa, eta momentuz behintzat, inork ez 
du parte hartzeko interesik azaldu. 
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Beste kasu batzuetan, proiektuan parte hartzeko interes falta Udaletik etorri da, Ermuako 
kasuan esaterako. Hainbat herrietako ikastetxeetara informazioa bidali aurretik,  zenbait 
Udalekin hitz egin da, beraien aldetik parte hartzeko interesa egongo ote litzatekeen galde-
tuz, eta hauek izan dira jasotako erantzun batzuk: 

  Udaletxetik eskoletara diru itzulketak kudeatzeko zailtasunak ikusten dituzte eta 
hori nola egin aztertu beharko lukete. Horrez gain, hauteskunde urtea denez, ikusten 
dute agian ez dela une egokia proiektuan sartzeko. 

Hortaz, kasu batzuetan ikastetxeen partetik proiektura atxikitzeko interesik ez da egon, eta 
beste zenbait kasuetan, Udaletik etorri da ezezkoa. Hargatik guztiagatik, ez dira informazio 
bilerak antolatu. 

4. HAUSNARKETA ETA
AURRERA BEGIRAKOAK

Bizkaian Euronet 50/50 proiektua aztertu ondoren, ikusi da orokorrean parte hartzen du-
ten ikastetxeak pozik daudela proiektuarekin, batez ere hezigarria iruditzen zaielako, parte 
hartzailea eta ikastetxean gauzatu daitezkeen keinu txikien gainean eta eguneroko ohituren 
gainean lan egiten duelako. Hala ere, irakasleek behin eta berriz azpimarratzen dute proiek-
tuari dedikatzeko denbora falta.

Ikastetxeetako martxa ikusita eta hainbat irakaslerekin hitz egin on-
doren, uste da ikastetxeek proiektu asko dituztela eta proiektua in-
teresgarri iruditu arren,  ez dutela denborarik proiektuak eskatzen 
dituen orduak sartzeko. Irakasleengandik, Udaltaldekoengandik eta 
Udaleko teknikariengandik jasotakoarekin, uste da etorkizun batean 
ikastetxeak proiektura animatzeko hauek izan litezkeela kontuan 
hartzeko puntu batzuk:

  Ingurugelaren bitartez, Eskolako Agenda 21erako egiten den 
bezala, irakasleei ordu batzuk eskaintzea proiektu hau aurrera 
eramateko. 

  Proiektua Berritzegunearen bitartez zabaltzea.
  Irakasle ez diren hezkuntza komunitateko beste kideengan 

erortzea proiektuaren zeregin gehienak: gurasoren bat, guraso 
elkartea, bedela, idazkaria…

  Udaletxe batzuk asko inplikatu diren arren, Udaletxeren batetik erantzun falta na-
barmena ikusi da, horregatik, kasu guztietan proiektuak funtziona dezan Udalaren 
inplikazioa eta ikasetetxe-udalaren arteko elkarlana ziurtatu beharko da.
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Honekin guztiarekin, ikastetxeei proiektuan murgiltzeko erraztasunak ematen bazaizkie 
eta bestelako laguntza eta lankidetzak bilatzen badira, etorkizunean ikastetxe gehienetan 
ezartzeko aukera ikusten da (Eskolako Agenda 21en moduan, esaterako). Aldaketa klimati-
koaren kontrako borrokan lanean jarraitzeko eta kontzientzia areagotu eta modu aktiboan 
energia (eta dirua) aurrezteko tresna baliagarria da Euronet 50/50. Garrantzitsua da, 
gainera, hezkuntza komunitatearen barneko agenteen parte hartzea eta hauen eta Udalen 
arteko lankidetza. Lankidetza, partehartze eta elkarlan hori izango da iraunkortasunean 
urrutira iristen lagunduko duena. Izan ere, esaera afrikar honek dion bezala: 

“Azkar joan nahi baduzu, 
zoaz  bakarrik.

Urrutira iritsi nahi
baduzu, lagunduta joan”.
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ERANSKINAK
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Eranskina
Inkesten ereduak



1- Ikastetxearen izena: 

2- Udalerria (eskualdea): 

3- Inkesta erantzuten duen pertsona: 

 Zuzendaria

 Irakaslea

 Beste. Nor?_________

4-  Proiektuaren arduradun izan al zara? 

 Bai

 Ez

5- Noiztik parte hartzen duzue Euronet 50/50n? 

 2013-2014

 2014-2015

 2015-2016

 2016-2017

 2017-2018

6- Zein baliabide landu dituzue? 

 Elektrizitatea

 Berogailu eta ur berokuntzarako energia.

 Hozte sistemarako energia (aire girotua)

 Ura

 Hondakinak

 Energia berriztagarriak

7- Zein aurrezki lortu duzue? 

Ikasturtea  ____________  Aurrezkia (euros) ________ 

Ikasturtea  ___________  Aurrezkia (euros) ________ 

Ikasturtea  ____________  Aurrezkia (euros) ________ 

Ikasturtea  _____________  Aurrezkia (euros) ________ 

Ikasturtea  ___________  Aurrezkia (euros) ________ 

8- Inbertsio ekonomikoa behar izan duten neurriak hartu badituzue, nork hartu ditu bere 

gain? 

 Ikastetxeak



 Udaletxeak

 Biak

 Beste. Zein? _____________

9- Proiektua garatzeko orduan zein arazo eduki dituzue? 

 Denbora falta

 Pertsona falta

 Inplikazio falta:

 Ikasleen aldetik

 Irakasleen aldetik

 Zuzendaritzaren aldetik

 Irakasle ez direnen aldetik

 Proiektuaren metodologia konplikatua iruditu zaigu.

 Jarraipen eta kontrolerako material eta instrumentu falta.

 Zalantzak argitzeko aholkularitza falta.

 Udaletxeak ez die gure eskaerei erantzun.

 Beste. Zein?__________________

10- 2018-2019 ikasturtean jarraitzeko asmorik ba al duzue? 

 Bai

 Ez. Zergatik?_______________

11- Bestelako iritzi edo iradokizunak: 

________________ 
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