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Kapitulu honetan, Bizkaian “ingurumen-hezkuntzaren” 
arloan gaur arte garatu diran jarduketa guztiak agertuko dira. Hel-
buru nagusia ez da azterketa zehatza egitea, horretarako landa-lan 
handiagoa eta sakonagoa egin beharko litzatekealako, behar dan mo-
duan azaltzea baino. Azken batean, ingurumen-hezkuntzak gaur egun 
Bizkaian daukan egoera zelakoa dan eta lurralde historikoan gaur 
egun arlo horretan zelako ekimenak garatzen diran hobeto jakitea da 
helburu nagusia.

Hain zuzen be, agiria idatzi dauen taldearentzat Bizkaiko 
erakundeek arlo honetan zelako ekimenak garatu dabezan jakitea ga-
txa izan danez, IHEEk berak neurriak ezarri eta bitartekoak diseinau 
behar dauz, aurrerantzean informazino hori guztia eskuratzea askoz 
be errazagoa izan daiten eta garapenerako hezkuntzako egitasmoetako 
hartzaileentzat be eskuragarriagoa izan daiten. Ezelako zalantza barik, 
balioespen-fase honi begira lurraldean zelako baliabideak dagozan ja-
kin gurean bizitako esperientziaren ostean, behar-beharrezko jarduketa- 
-lerroa da eskuragarri dagozan baliabideen (gaur egunekoen, garatutako 
esperientzien eta etorkizunerako ekimenen) oinarri bizia (gaur egunekoa 
eta ondo dokumentautakoa) eukitea eta behar dan moduan zabaltzea, 
eta IHEEren beraren garapenak emon beharko deutso erantzuna. 

Halanda ze, atal honetan aitatutako ekimenei esker, oso 
argazki ona eukiko dogu, zer baliabide daukaguzan, zer egiten dan 
eta nork sustatzen dauen jakiteko. Horrezaz gainera, hiru antolaketa-
-arlo desbardinen araberako agiri-oinarria atondu da 1. eranskinean: 
garatzen diran jardueren tipologiaren arabera, sustatzaileen arabera 
eta, azkenik, jarduerak jorratukeran aukeratutako gai-arloen arabera. 
Holan, bada, ingurumen-hezkuntzaren arloko ekimen egoerearen irudi 
bera eukiko dogu hiru ikuspegi edo perspektiba desbardinetatik. Horri 
esker, ikuspegi desbardinetatik hurreratu ahal izango gara errealidade 
honetara eta, horren ondorioz, hobeto ulertu ahal izango dogu.

Era berean, gaur egun Bizkaiko Lurralde Historikoan ingu-
rumen-hezkuntzaren arloan garatzen diran ekimenak aurkeztu baino 
lehen, oso egokia izango litzateke sailkapenerako kontuan hartu diran 
erispideak zehaztea:

 -  PLANA: era guztietako jarduketa-lerroen bitartez garatzen 
diran helburuak, xedeak eta egitasmoak daukaz. 

- EGITASMOAK: helburu eta egitura bera daukien proiek-
tu desbardinen moltsoa da. Aldi berean, helburu, xede eta jarduketa 
ze hatzak jasoten dabez. Egitasmoetako jarduketak zuzenean (proiek-
tuen bitartez) edo zeharka (esate baterako, eragile pribaduakaz batera, 
laguntzen, dirulaguntzen… bitartez) garatu daitekez.

-  KANPAINAK: gai zehatz bati buruzko 
informazinoa eskeintzea eta/edo gai 
horren inguruan sensibilizetea daukie 
helburu. Oro har, egitasmo zabalagoen 
barruan garatzen dira. Era guztietako 
baliabideak erabilten dabez:

Liburuxkak, triptikoak, posterrak…
Ingurumen-hezkuntzako jarduerak
Tailerrak
Jardunaldiak, berbaldiak
Publizidadeko euskarriak: irratiko 
iragarki laburrak, iragarkiak…

-  JARDUERAK: unadan unadako jar-
duketak dira, eta egitasmo edo 
proie ktu zabalagoen barruan ga-
rat zen dira. Helburu bakarra daukie 
eta urtero-urtero errepikatu daitekez.

Lehen esan dogun lez, hona hemen 
Bi zkaian ingurumen-hezkuntzaren arloan inda-
rrean dagozan ekimen eta jarduketen azalpena 
(barriak izateagaitik eta/edo oraindino abian ego-
teagaitik, eurak edo bertan jasotako planak, egi-
tasmoak edo kanpainak be bai):

Jarduketaren�tipologiaren�arabera�
antolatutako�ekimenak

Lehenengo moltso honetan, Bizkaian 
ingurumen-hezkuntzaren arloan abian dagozan 
ekimenak azalduko doguz: planak, egitasmoak eta 
proiektuak; ingurumenaren arloko sensibilizazino 
eta informazino kanpainak; ekipamentuak; jar-
duerak; lehiaketa eta sari moduan antolatutako 
partaidetza-jarduketak; eztabaidarako jarduerak; 
prestakuntzaren arloko ekimenak; eta azkenik, 
ingurumen-hezkuntzagaz zerikusia daukien diru-
laguntzak eta argitalpenak. 

Era berean, nabarmendu egin behar 
da jarduketa batzuk sailkatzeko orduan zehaztu-
tako moltso bat baino ez dala aukeratu, moltso 
batekoak bakarrik izan ez arren. Bestetik, lurralde 
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historikoko ingurumen-hezkuntzako ekipamentuek 
antolatutako jarduera asko ez dira bi bider jaso 
ekipamentuei jagoken moltsotik kanpo. Halanda 
ze, atal horretan baino ez dira agertuko. 

�Ingurumen-hezkuntzako�planak,�
egitasmoak�eta�proiektuak

Gehienak ezarri barriak diranez, ez dira 
lar ohikoak udalen eta antzeko eragileen artean. 
Edozelan be, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko 
Jau rlaritzak urte batzuk daroez oso egitasmo interes-
garriak eta eragin handikoak garatzen. Orain arte, 
gehienak ikasleentzat ziran, baina azken aspaldian 
holako ekimenetan erabilitako ikuspegia aldatu egin 
danez, hartzaile gehiago hartzen dabez kontuan.

Barria danez, azpimarratu egin behar 
dogu laster 2005-2010eko EAEko Iraunkortasune-
rako Ingurumen Hezkuntzaren Estrategia (IIHE) 
iminiko dala abian (IHEE idazteko orduan ezta-
baidatzen dabilz eta Eusko Jaurlaritzak sustatu 
dau). Barritzailea danez, NBEk iraunkortasunerako 
hezkuntzan zehaztutako printzipioak eta helburuak 
hartzen dauz kontuan. Horrezaz gainera, plan oso 
samarra da, hasiera-hasieratik mugarik badauka 
be: hezkuntza-sistema formalera mugatzen da, 
unibersidade-arloa be kontuan hartu arren. Ha-
landa be, aldaketa handia izan da unibersidadea 
kontuan hartzea. Bost urteko epean, 6 jarduketa-
lerro garatuko dauz:

-  Informazinoa eta komunikazinoa, sen-
sibilizazinoari eta baterako erantzuki-
zunari begira.

-  Erabagiak hartzeko prestakuntza eta 
trebakuntza.

-  Partaidetzaren sustapena eta dina-
mizazinoa.

- Ikerketa, barrikuntza eta saiakuntza.
- Antolaketa eta baliabideak.
-  Koordinazinoa, alkarlana eta sareko 

beharra.

IIHEren arabera, aitatutako lerroek 
estrategiako sei lan-arlo handiez berba egiten 
deuskue. Lehenengo laurak iraunkortasunerako 
ingurumen-hezkuntzako tresnakaz daukie zeriku-
sia, Ingurumen Hezkuntzaren Liburu Zurian adie-
razoten dan lez. Azken biek 2005-2010ean EAEko 
hezkuntza-sistema formalean Iraunkortasunerako 
Ingurumen Hezkuntzaren Estrategia abian iminteko 
eta garatzeko beharrezkoa dan antolaketarako eta 
alkarlanerako egitureagaz daukie zerikusia.

Horrezaz gainera, lerro bakotxak eragina dauka unibersi-
dadekoa dan eta ez dan hezkuntza-sisteman, ekintzarako egitasmo 
eta neurri berezien bitartez.

Bestetik, badira urte batzuk Aztertu Egitasmoa Eusko 
Jau rlaritzaren ardurapean abian imini zala eta oso arrakastatsua izan 
da. Egitasmoaren bidez, era guztietako taldeek (alkarteak, udalek, 
ikastetxeek edo partikularrek) modu praktikoan, tokian “in situ”, landu 
eta aztertzen dabez kostaldeko eta ibaietako ekosistemak, Azterkosta 
eta Ibaialde proiektuen bitartez, hurrenez hurren. Jadetsitako informa-
zinoa balio handikoa danez, kanpaina bakotxaren amaieran txostena 
egiten da, lehen aitatutako ekosistemak zelan dagozan jakiteko. 

Proiektuak praktikoak diranez eta lortutako informazino 
ugaria kalidadekoa danez, oso egokia izango litzateke antzeko proiek-
tuak (metodologiari begira) lurraldeko beste ekosistema adierazgarri 
batzuetan abian imintea; esate baterako, basoetan, estuarioetan, pa-
duretan… Halanda ze, IHEEk ekimen hori sustatu beharko leuke, lehen 
aitatutako metodologia arrakastatsuaren bidez. Izan be, jagokozan lerro 
estrategikoan eta jarduketa-lerroan adierazoko da behar dan moduan.

Bestetik, Eskolako Agenda 21 Bizkaiko ikastetxeetan gero 
eta zabalduago dagoan egitasmoa da. Horrezaz gainera, administra-
zinoak eta ikastetxeek eurek oso ondo balioesten daben egitasmoa be 
bada. Bertan, iraunkortasunaren printzipio nagusia lantzen da: zelako 
eragina daukan eskoleak ingurunean eta zelan aldatu daitekezan es-
koleak ingurumenean daukazan eraginak. Egitasmoa Ingurumenaren 
arloko Hezkuntza Zentro Didaktikoak (INGURUGELA-CEIDAk) eta ikas-
tetxeari jagokon udalak garatu behar dabe batera. Oro har, udala bera 
Toki Agenda 21 ezarten ibilten da aldi berean. Ikastetxean, inguru-
meneko arlo desbardinak (hondakinak, zaratea, berziklapena, energia, 
ura…) lantzen dira ikasturte bakotxean, ikastetxe osoa inpliketan da-
ben partaidetza-jardueren eta curriculumeko jardueren bitartez. Dana 
dala, egitasmo ezarri barria danez, denpora gehiago igaro beharko da 
bere emoitzak balioetsi ahal izateko.

Bizkaia osoan, ingurumen-hezkuntzarako Bizkaia Maitea 
Foru Egitasmoa dago abian. Edukiei zein jarduerei begira, egitasmo 
ugaria da, eta edade guztietako personentzakoa da. Holan, bada, egi-
tasmoko Bizkaia Maitea aldizkaria eta Garbibidea proiektua oso ego-
kiak dira, helduen zein gazteen partaidetza bultzatzeko. 

Garbibidea proiektuan, berbarako, ingurumeneko arlo 
desbardinakaz (batez be, uragaz, hondakinakaz eta mobikortasun 
iraunkorragaz) zerikusia daukien jarduera praktikoak proposatzen 
dira, bizi-ohitura iraunkorrak bultzatzeko, garapen iraunkorrerako 
hezkuntzak aldarrikatutako zeharkakotasuna kontuan hartuta.

Bertako proposamenak “informalak” diranez eta zehaz-
tasunez zein profesionaltasunez gauzatzen danez, onarpen handia 
daukie biztanleen artean, eta sensibilizazinorako zein hezkuntzarako 
baliabide onak dira. Bertan, gainera, Bizkaiko milaka familiak parte 
hartzen dabe (2.500 inguruk). Dana dala, aldizkaria jasoten dabenen 
kopurua handia izan arren, baliabide hori ez da lar ezaguna hartzai-
leen (alkarteko kideen) eremutik kanpo, hau da, jentartean. Hori dala 
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eta, informazino orokorrari begira garatutako zeregina osotu beharra 
dago, beste bitarteko jentetsu baten bidez eta/edo aldizkaria indart ze-
ko jarduketaren baten bidez.

Bestetik, eskoletan urte bitan behin egiten dan Kli! Kla! 
Berzikla! Foru Lehiaketak aukera aparta eskeini dau eta eskeintzen 
dau, irakasle eta ikasleentzako ikasmaterialaren, jarduera praktikoen, 
ikustaldi gidatuen, jokoen… bidez hondakinen sorrerea eta berzikla-
pena bete-betean eta zehatz-mehatz jorratzeko. Orain arte egindako 
lau edizinoei esker, ikastetxeek uri-hondakinei buruzko oinarrizko 
lan-proposamen didaktikoa egin dabe derrigorrezko hezkuntzako eta-
pa guztietarako (3 urtetik 16 urtera). Horrezaz gainera, proposamen 
barritzaileak baizen sakonak eskeintzen dabez, edukiei eta lan-meto-
dologiei jagokenez. 

Lehiaketan, hondakinen sorrereak eta kudeaketak era-
gindako arazoen ikuspegi integraua eskeintzen da, ikasgelan gara-
tutako eduki teorikoen bidez sendotutako eta proposatutako jarduera 
praktikoak perspektiba eta arlo desbardinetatik aztertzen diralako. 
Lehiaketak hondakinen arloko ekintzarako eta aldaketarako trebatzea 
dauka helburu nagusi.

Prestatutako oinarrizko materialak eten barik egunera-
tu behar badira be, beste edizino batzuetan osotu leitekez baliabide 
barrien bitartez, eta uri-hondakinen esparruan jorratutako lan-arlo 
barriak zabaldu leitekez, partaidetzarako dinamika barrien bidez. Ho-
lan, bada, Bizkaiko Foru Aldundiak onartu barri dauen Bizkaiko Uri 
Hondakinak Kudeatzeko Plan Integraleko helburu eta proposamen ba-
rriak nabarmendu leitekez. Halanda ze, hasiera batean, egokia izango 
litzateke ekimenari eustea eta urte bitan behin egiten segidutea.

Dana dala, edizino batzuetan abian iminitako baliabide 
artistiko eta adierazkorren garapen metodologikoaren ostean, Kli! Kla! 
Berzikla! Lehiaketak agiri-agirian itxi dau arlo honetako lan-ahalme-
na itzela dana, adierazpen artistikorako teknikak eta ikus-entzunezko 
komunikazinoaren teknologiak erabili ezkero. Hori dala eta, beharbada 
interesgarria izango litzateke arlo hori IHEEk berak aztertzea.

Bestetik, ekimen batzuek (aldi berean, beste erakunde 
batzuek sustatutako egitasmoen barruan dagoz) lehentasuna emoten 
deutsie Bilbo Handiko metropolialdeagaz eta urialdeagaz zerikusia 
daukien arloen tratamentuari. Horra hor hondakin-uren tratamentua 
eta itsasadarraren susperraldia edo uri-garraiorako ohiturak eta era-
bilera iraunkorragoen sustapena. Izan be, erronka handienetakoa da 
lurraldeko iraunkortasunari begira. Lehenengoan, esaterako, Garbige-
lak eskeinitako egitaraua egongo litzateke, bai eta Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak Itsasadarraren eta Saneamenturako Plan Integralaren 
inguruan bultzatutako jarduera guztiak be, egitasmo moduan sortu 
ez badira be, helburu bera sustatzen dabelako zenbait jarduketaren 
bidez.

Halanda be, Foru Aldundiak etorkizunean eukiko dauen 
zereginari begira, ulertzeko modukoa da pentsetea baliabide barri ba-
teratzaileagoa ezarri beharko litzatekeala, Bilbo Handiaren inguruko 
lan koordinau eta integrauari erantzuna emoteko orduan (Ibaizabalgo 

itsasadarrak eskeinitako baliabidearen bitartez 
sortutakoa eta egituratutakoa). Horrezaz gainera, 
“gure uri-gizarteetako konsumo-ohituren eta uri-
-ekosistemearen” esparru konzeptualetik jorratu 
beharko litzateke. Hain zuzen be, beste erakunde 
batzuek be parte hartu leikie lan horretan, jar-
duketa-proposamen bakarra eratu ahal izate-
ko. IHEE honek erantzuna emon beharko leuskio 
erronka horri. 

Garraio-ohiturei jagokenez, bizikletea 
garraiobide moduan erabilteko egitasmoko ekime-
nak egongo litzatekez. Egitasmo hori, hain zuzen 
be, “2003-2016ko Plan Zuzentzaile Ziklagarrian” 
zehaztu eta bultzatzen da. Era berean, beste 
erakunde batzuek unean-unean eta aldian-aldian 
antolatzen dabezan beste jarduketa batzuen bi-
tartez osatu leitekez. Horra hor “Auto bako Eguna” 
edo garraio publikoaren sustapena. Edozelan be, 
unada honetan egokia izango litzateke horreexek 
eta beste ekimen batzuk jasotea eta, lehen adiera-
zo dogun lez, uri-ekosistema iraunkorra sustatzeko 
egitasmoan oinarritutako ikuspegitik jorratzea.

Eskualdeetan, ez dago ingurumen-
hezkuntzarako planik, Urdaibaiko Biosferearen 
Erreserban izan ezean. Bertan, “Interpretazinorako, 
Ikerketarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Plana” 
imini dabe abian, eta, horren bitartez, hainbat 
jarduera eta ekintza-proposamen garatzen dira 
Urdaibaiko jarduketa-eremuko biztanleentzat.

Tokian-tokian, udal gitxik daukie in-
gurumen-hezkuntzarako benetako egitasmoa. 
Gehienetan, udalek ingurumenaren arloko zenbait 
jarduera eskeintzen dabez, baina baleiteke euren 
artean ezelako loturarik ez eukitea edo aldez aurre-
tik zehaztutako helburuen arabera proposatuta ez 
egotea. Bermeon, esate baterako, beste erakunde 
batzuek eskeinitako jardueren barri emoten dabe, 
baina ez dabez udaletik bertatik garatzen.

Mungian eta Basaurin, ostera, inguru-
men-hezkuntzaren arloan eskeinitako planak ondo 
egituratuta dagoz edo hori lortzeko ahalegintzen 
dira, behintzat. Mungiak era guztietako jarduerak 
eta kanpainak antolatzen dauz, materialak emo-
ten dauz argitara eta Eskolako Agenda 21 bultza-
tzen dau. Bestetik, Basauriko Udalak Ingurumen 
Hezkuntzarako Plana proposatu dau Toki Agenda 
21eko Ekintza Planaren barruan. Era berean, bes-
te udal batzuetan sustatu dabezan ekimenak be 
badagoz; esate baterako, Ermuan, Getxon, Por-
tugaleten edo Barakaldon. Bertan, ingurumen-
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hezkuntzarako jarduerak eskeintzen dabez, eta 
aldian-aldian zein iraungarritasunez garatzen 
ahalegintzen dira.

Amaitzeko, aitatu egin behar dogu 
Bizkaiko enpresa batzuek ingurumen-hezkuntza-
rako egitasmoak eskeintzen deutseezala lurralde 
historikoko ikastetxeei. Euren artean, Aixerreku 
nabarmenduko dogu, ikasleei eta jente guztiari 
prestakuntza eskeintzen deutselako Urdaibaiko 
Biosferearen Erreserban, ikasmaterialen, ikustaldi 
gidatuen… bitartez. Bestetik, Iniciativas Ambien-

tales enpresea be badago, eta Karpin Abentura 
Parke Tematikoko Ingurumen Hezkuntzarako Egi-
tasmoa eskeintzen dau, faunea zaintzeko. Azkenik, 
Haizelan enpreseak Kadaguako Ibilbidea egiten 
dau, ibaiko ekosistemea aztertzeko.

�Ingurumen-hezkuntzako�jarduerak

Ingurumen-hezkuntzarako jarduera ge-
hienak jardunaldi tematikoak eta ibilbide gidatuak 
dira, Bizkaiko zenbait eragilek antolatzen dabez 
eta jente guztiarentzat dira. Lehenengo biderrez 
eskeini ostean, urterik urte errepikatzen dabez.

Udalek holako jarduera asko sustatzen 
dabez, eta, oro har, Tokiko Agenda 21 daukienek egi-
ten dabez sarriagotan. Halanda be, nahikoa zabal-
duta dagoz lurralde historiko osoan zehar. Oro har, ez 
dira lar desbardinak, udalerri gehienetan berberak 
egiten dabezalako: Aste Berdea, Auto bako Eguna, 
Mobikortasunaren Astea, Ingurumenaren Munduko 
Eguna eta Zugatzaren Eguna. Dana dala, ekital-
di horreen bitartez, udalek ekimenen barri emoten 
dabe, eta, horrezaz gainera, horretarako sortutako 
laguntza publikoak jasoten dabez.

Udalerri batzuek ekimen berezi-be-
reziak garatzen dabez; esate baterako, Butroi 
Ibaiaren Astea, Mungian; ibilbide ekologikoak, Ge-

txon; bizikletak ixteko zerbitzua eta/edo bic&arte osteratxu gidatuak, 
Bilbon Bizi udal-egitasmoan; edo Ur Partzuergoko Arrantza Eskolea. 
Halanda be, ez dira ohikoak. Gehienetan, udalek IHOBEk, Foru Aldun-
diak edo antzeko erakundeak proposatutako jarduerak baino ez dabez 
abian iminten, euren jarduerak diseinau beharrean.

Era guztietako jarduerak antolatzen dira. Batzuk di-
daktikoak eta ludikoak dira (Arrantza Eskolea eta Zugatzaren Eguna). 
Beste batzuek, ordea, informazinoari, sensibilizazinoari eta ohitura 
iraunkorren sustapenari emoten deutsee lehentasuna, eta edade guz-
tietako biztanleentzakoak dira (Butroi Ibaiaren Astea, Mobikortasuna-
ren Astea…). Azkenak, gainera, ekintza erabilgarriak baizen egokiak 
dira, Bizkaiko udalerri guztietan sustatu ahal izateko.

Bizkaian, ingurumenaren arloko boluntarioen alkarteak 
dagoz, eta ingurumen-hezkuntzarako jarduerak egiten dabez (jardu-
naldi tematikoak, ibilbide gidatuak, zugatzak zeintzuk diran jakiteko 
ikastaroak eta klaseak, birlandaketak, salaketarako ekitaldiak, ingu-
rune naturala defendiduteko ekimenak…), bai eta naturea ikertzeko 
beste proiektu batzuk be (hegaztien erroldak edo floreari buruzko az-
terketak). Talde handietan izan ezean (Ekologistak Martxan edo Adena 
taldeetan izan ezean), jarduera guztiak edo gehienak Eusko Jaurla-
rit zako edo Aldundiko dirulaguntzen bidez finanzetan dira. Hori dala 
eta, etenbakoa ez dan diru-sarrerearen eraginpean dago euren gara-
pena. Tokian-tokian edo eskualdean jarduten dabe, euren proiektu ge-
hienak txikiak dira, biztanleak sensibilizau gura dabez eta naturearen 
ezagutza bultzatu gura dabe, hobeto ulertzeko eta errespetetako.

Sensibilizazino-kanpainak

Kanpainak sarritan erabilitako tresnak dira, eta biztan-
leak gai jakin baten inguruan sensibilizetea edo konzienzietea daukie 
helburu. Gehienak tokian tokikoak badira be, are ugariagoak dira Toki 
Agenda 21 daukien udalerrietan. Ez dira aldian aldikoak izaten.

Erabilitako baliabideak betikoak dira, eta postontzietan itxi-
tako liburuxkea edo triptikoa dira ohikoenak. Halanda be, baliabide ba-
rriak erabilten hasi beharra dago, kanpainen eraginkortasuna hobetzeko 
eta biztanleengana modu zuzen eta eraginkorragoan iristeko. Horreta-
rako, batzuetan, ikasmateriala, berbaldiak, irratiko eta prensako ira-
garkiak… erabilten dira, kanpainak sendotzeko asmotan. Era berean, 
material praktikoa be emoten da opari; esate baterako, erabilitako orioa 
botateko ontziak edo ekintza zehatz bat sustatzeko berziklontziak. Era 
berean, baliabide erabilgarri horreek hartzaileen arretea erakartea dau-
kie helburu, eta kasuan-kasuan abian iminitako zabalkunde-osogaien 
zati bat baino ez dira. Teknologia barriak hezkuntza-baliabide moduan 
lar erabilten ez diranez, IHEEk eta, oro har, Bizkaia 21 Egitasmoaren 
garapenerako esparru orokorrak ezelako zalantza barik garatu behar 
dabe jarduketa-lerro hori, Internet eta teknologia barriak komunikazino-
rako, sensibilizazinorako eta ikaskuntzarako tresna ahaltsuak diralako. 
Bestetik, baliabide horren bitartez oso erraza izan daiteke ezagutzak, 
eretxiak eta jarduerak trukatzea. 

Jorratutako gaiak be betikoak dira (uraren aurrezkia, ber-
ziklapena eta hondakinak…). Kanpaina bakotxak gai bakar baten ingu-
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ruan sensibilizetea eta gai horri buruzko informazinoa eskeintzea dauka 
helburu, GAP Egitasmoan edo “Zure esku dago” kanpainan izan ezean, 
bertan garapen iraunkorragaz zerikusia daukien zenbait gai jorratzen 
diralako. Landutako gaiak ez eze, partaidetzarako metodologia eta ga-
ratutako lana be badira oso garrantzitsuak, GAP Egitasmoan zehaztu-
tako tresnak IHEEren eraketan kontuan hartu beharreko osogaiak dirala 
konturatzeko.

Egia da sensibilizazino-kanpainek uritarren partaidetza eta 
inplikazinoa sustatzen dabezala euren edukien bidez. Halanda be, ber-
tan jorratutako gaiak ez dira sakon aztertzen, eta ez da diziplina arteko 
ikuspegirik kontuan hartzen. Hori dala eta, uritarrek ez dabe informazino 
osorik jasoten, errealidadearen zati bat baino ez da agertzen eta, asko-
tan, ez da zergaitik edo zelan azaltzen. Horren ondorioz, jakitera emon-
dako ohiturak edo jarduera egokiak ez dira abian iminten.

Holan, bada, baieztu egin leiteke oro har asmo oneko 
ekint zak dirana eta euren helburuak egokiak dirana, baina praktikan 
akatsak daukiez eta ez dabez zehaztutako helburuak beteten. Dana 
dala, orain arte garatutako kanpaina batzuek emoitza onak lortu dabez, 
metodologia barritzailea erabili dabelako. Horra hor GAP Egitasmoa edo 
Erandioko “Auto barik, bai” kanpainea eta/edo Mungian konpostgintza 
sustatzeko garatutako proiektu eredugarria.

Ekipamentuak

Era guztietako ekipamentuak dagoz. Bizkaian honako 
honeexek dagoz abian: baserri-eskolak, dokumentazino-zentroak, in-
gurumena interpretetako zentroak eta ingurumen-gelak. Bertan, in-
gurumenagaz zerikusia daukien gaiak lantzen dira, eta era guztietako 
biztanleent zakoak dira. Beste batzuk, ostera, ikasleentzakoak baino ez 
dira; esate baterako, baserri-eskolak. Bestetik, ikasleentzako zein jente 
guztiarentzako egitasmoak eskeintzen dabezan ekipamentuak be ba-
dagoz; esate baterako, interpretazino-zentroak edo ingurumen-gelak. 
Edozelan be, helduentzako egitarauaren helburua ez da hezkuntza, in-
formazinoa edo zabalkundea baino.

Era guztietako zerbitzuak eskeintzen dabez: ibilbide gida-
tuak, erakusketak, tailerrak, ingurumenaren arloko jarduerak… Guzti- 
-guztietan, praktikeari emoten deutsie lehentasuna, eta, esperientzia-
ren bitartez, pedagogia aktiboa garatzen ahalegintzen dira. Halanda ze, 
ingurumen-hezkuntzaren printzipioetan bertan oinarritzen dira. Arazoei 
buruzko hausnarketa bultzatzen dabe, eta, aldi berean, ekintzarako tre-
bakuntza eskeintzen dabenez, iraunkortasunerako hezkuntzaren aldeko 
ekintza egokiak dirana egiaztau daiteke.

Ekipamentuak era guztietako inguruneetan kokatuta dago-
zanez, Bizkaia osoan sakabanatuta dagoz. Halanda be, sakabanaketa 
hori ez da bape orekatua, gehienak Bilbo inguruan dagozalako (Artigas-
ko Gelea, Garbigelea, Barakaldoko Ingurumena eta Historia Interprete-
tako Zentroa, Peñas Negrasko Interpretazino Zentroa). Beste eskualde 
batzuetan, ostera, oso-oso gitxi dagoz.

Baliabideen inbentarioari buruzko 1. 
eranskinaren arabera gaur egun dagozan ekipa-
mentuak ez eze, laster (2007. urtearen amaieran) 
beste ekipamentu publiko bi be edegiko dirala 
hartu behar da kontuan: Urdaibaiko Interpretazino 
Zentroa10 eta “Elaia-Bird Migration Center” Zentro 
Didaktiko eta Zientifikoa. Biak, gainera, Urdaibaiko 
Biosferearen Erreserban egongo dira.

Baserri-eskola gehienak 90eko hamar-
kadan imini ebezan abian. Hori dala eta, denpora 
luze daroe ingurumen-hezkuntzaren arloan behar 
egiten. Gaur egun, holako bost ekipamentu dagoz 
Bizkaian. Ingurumen-konzienzia argidun taldeen 
ekimenaz sortu ziran, eta egindako jardueren bitar-
tez jakinarazoten dabe konzienzia hori. Ekipamen-
tuok taldeek eurek kudeatzen dabez.

Baserri-eskolen artean, Sukarrietako 
Eskola Saiakuntzako Zentroa nabarmendu beharra 
dago, barrikuntza pedagogikorako zentroa be bada-
lako eta bere ekintza-ardatz nagusia ingurumena 
dalako.

Zentro horretan, zenbait egunetan eta 
zabal-zabal jorratzen dabez gaiak. Hasteko, ikas-
leek ikasgelan bertan behar egiten dabe, gaiari 
buruz daukiezan ezagutzak zeintzuk diran jakiteko. 
Gero, ikustaldi edo ibilbide didaktikoa egiten dabe 
behargin espezializauakaz, errealidadea zuzenean 
aztertzeko. Azkenik, ikasgelara itzultzen dira, ikus-
taldiko edo ibilbideko ondorioak aterateko, haus-
nartzeko eta aldez aurretik aztertutako egoerearen 
hobekuntzarako neurriak proposatzeko.

Ingurumena Interpretetako Zentro bat 
baino gehiago dagoz. Euretako bi lurralde historikoko 
Urkiolako eta Gorbeiako parke naturaletan dagoz; 
eta beste bat, Meatzaldean. Urdaibaiko Bio sferearen 
Erreserban, gaur egun eta interpretazino-zentroa 
edegi arte, Erreserbako Patronatuan bertan egiten 
jake harrerea bisitariei, eta bertan eskeintzen jake 
informazinoa. Horrezaz gainera, Urdaibaiko irakas-
leentzako dokumentazino eta laguntza zentroa be 
bada patronatua, eta, bertatik, ingurumenaren arlo-
ko sensibilizazino-jarduerak eta inguruneko balioen 
zein baliabideen ezagutza sustatzen dira.

Bestetik, ingurumen-hezkuntzako gela 
batzuk dagoz Bizkaian (euretako bat, gainera, ibil-
taria da). Besteak beste, honako honeexek dira: 
Plentziako Ingurumen Gelea edo Garbibusa. Ikus-

10-  Azkenean, “Madariaga Torretxea-Urdaibai, Euskadiko Biodibersidadearen Zentroa” izango danez, Biosferearen Erreserbako bertako eremutik harantzago joango da, eta, harrera zein erakusketa 
eremua ez eze, Euskadiko biodibersidadearen erreferentzia-zentroa be izango da.
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taldi gidatuak eskeintzen dabez, eta aldez aurretik 
prestatutako ikasmaterialaren araberako jardue-
rak garatzen dabez. Oro har, enpresa pribaduek 
kudeat zen dabez, erakunde publiko sustatzaileek 
proposatutako egitasmoaren araberako lehiaketa 
publikoan lortutako esleipenaren bitartez. Beste 
batzuk, barriz, Udalek eurek kudeatzen dabez zuze-
nean; esate baterako, Barakaldoko Ingurumena eta 
Historia Interpretetako Zentroa edo Areatzako Natu-
rea Interpretetako Zentroa.

INGURUGELA-CEIDAk (Bizkaian bi da-
goz) hezkuntza formalaren arloan oso zeregin era-
bilgarriak garat zen dabezan ekipamentuak dira, 
ikastetxeek ingurumen-hezkuntzaren arloan abian 
iminitako ekintzen behatokiak diralako. Batez be, 
hezkuntzaren arloan behar egiten dabe, irakasleei 
ikastaroak zein laguntza eskeintzen deutseezalako 
eta ikasmateriala prestatzen dabelako. Era berean, 
dokumentazino-zentroa eta hezkuntza-barrikuntza-
rako zentroa be badira.

Beste ekipamentu batzuek be inguru-
men-hezkuntzaren arloko jarduketak eskeintzen da-
bez, euren jarduera nagusia horixe ez bada be. Horra 
hor aterpetxe batzuen kasua (jarduerak jokoen zein 
tailerren bidez garatzen dira) eta Ur Partzuergoko 
araztegi industrialen kasua, baliabide didaktiko 
moduan be erabilten diralako.

Orain dala gitxi, zenbait ekimen imini 
dira abian lurralde historikoan, mobikortasunaren 
arloko preminetan ohitura hobeak sustatzeko, bi-
zikletearen erabilerea bultzatzeko eta bide-hezkun-
tzako arauak jakitera emoteko. Horra hor udalerri 
batzuetan dagozan bide-hezkuntzarako gelak eta 
Euskadi Txirrindularitza Fundazinoak Derion daukan 
Gela Pedagogikoa.

IHEE egiteko orduan, orain dala gi-
txi sortu diran beste ekipamentu honeek be hartu 
be har dira kontuan: Pobaleko burdinolea (baliabide 
naturaletan oinarritutako betiko ekoizpen-erabilera 
iraunkorrei buruzkoa) eta Getxoko Abra-akuariu-
ma (2003an, ekimen pribaduak sustatutakoa; eta 
2006. urtetik aurrera, udalaren ardurapekoa, Foru 
Aldundiaren laguntzaz). Azken hori planetako ur- 
-ekosistemei eta gizakiek bertan daukien eraginari 
buruzkoa da, eta hurreko inguruneari emoten deutso 
lehentasuna.

Amaitzeko, Karpin Abentura Parke Te-
matikoko hezkuntza-zeregina aitatu behar dogu, 
faunearen babesaren, biodibersidadearen balioen 
eta espezieen bilakaerearen garrantziaren inguruko 

sensibilizazinoa sustatzen dauelako bere instalazinoetan eta oinarrizko 
ikasmateriala zein ikustaldi gidatuetarako egitaraua eskeintzen dauza-
lako. Balio iraunkorrak biztanleen artean sustatzeko orduan garatzen 
dauen zeregina garrantzitsua danez, ahalegin handiagoa egin beharra 
dago, ahalmenak daukazala, publikoa dala eta oinarrizko konzeptuak 
lantzen dauzala kontuan hartuta (esate baterako, biodibersidadea, 
faunearen babesa eta espezieen bilakaerea). Halanda ze, IHEEk jar-
duketa-arlo barri horri erantzun beharko leuskio, eta lan-lerro argia 
izango litzateke, ingurune naturalaren, biodibersidadearen eta fauna 
basatiaren inguruan sensibilizetako establezimentu publikoak susta-
tukeran. Bertan, gainera, beste establezimentu batzuk egongo litzatekez 
inplikauta; esate baterako, Urkiolako eta Gorbeiako eremu natural ba-
bestuetako interpretazino-zentroak eta “Elaia” Hegaztien Migrazinoari 
buruzko etorkizuneko Zentro Tematikoa. 

Laburbatuta, ekipamentu asko badagoz be, egokia izango 
litzateke euretako batzuk berrantolatzea eta/edo sendotzea, euren ahal-
men didaktikoei eta zabalkunde-ahalmenei etekin handiagoa aterate-
ko. Era berean, barriren bat sortu beharko litzateke, iraunkortasunaren 
ikuspegitik dagozan hutsuneak bete ahal izateko. Ezelako zalantza barik, 
ekipamentu-baliabideok garatzen dabezan zereginak oinarrizko pieza 
egokiak dira iraunkortasunerako hezkuntzaren arloan garatu beharreko 
lanari begira, oro har bere printzipioetan bertan oinarrituta dagozalako: 
partaidetza, praktikearen bidezko ikaskuntza, hausnarketa, ekintzarako 
trebakuntza…

Prestakuntza

Ingurumen-hezkuntza barik, ingurumenaren arloko pres-
takuntza izan beharko litzateke atal honetako berbabidea ingurumen-
-hezkuntza bera ikastaro, mintegi edo berbaldi gitxitako gai nagusia 
dalako eta ingurumenaren arloko prestakuntzarako eskeintza ugaria 
dalako.

Prestakuntza-jarduerak arlo formalean zein ez-formalean 
garatzen dira, eta irakasleak, sektoreko profesionalak, administrazinoa, 
enpresak eta edade guztietako ikasleak dira hartzaileak.

Arlo ez-formalean, ikastaroak, mintegiak eta berbaldiak 
emoten dira lurraldeko gizarte-etxe eta kultura-etxeetan, hartzaileak biz-
tanle guztiak dira eta zenbait gairi buruzko informazinoa eskeint zea eta 
gai horreen inguruan sensibilizetea daukie helburu. Sarritan,  erakuske-
tak edo jardunaldi tematikoak be antolatzen dira aldi berean. 

Horrezaz gainera, ingurumenari buruzko lan-tailerrak be es-
keintzen deutseez euskal enpresei. Ingurumena kudeatzeko sistemaren 
bat abian imini edo abian imintekotan dagozan enpresetako inguru-
men-teknikariak dira hartzaileak. Tailerretan, ezagutza teknikoak jaso-
ten dabez, eta, gero, euren beharlekuetan ezarten dabez, produktuen di-
seinuan, baliabideen aurrezkian… ingurumen-arloko hobekuntzak lortu 
ahal izateko. Lehenengo eta behin, kasu bakotxa sakon-sakon aztertzen 
da, eta, ostean, ingurumen-arloko aukera onena bilatzen da. Tailerrok 
oso onak eta erabilgarriak dira, garapen iraunkorrerantz aurrera egiteko. 
Halanda be, badaukie arazorik, oso ingurune zehatzean, industrialean, 
baino ez dabezalako abian iminten.
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Administrazinoko beharginek, ostera, ingurumenaren arloko 
prestakuntza berezia jasoten dabe “2003-2006ko Behargin Publikoen-
tzako Ingurumen Prestakuntzarako Planaren” bidez. Benetako preminei 
erantzun ahal izateko, beharginei jorratu beharreko gaiei buruzko eta 
euren azterketaren sakontasunari buruzko inkestea egin jaken bere ga-
raian. Holan bada, lan-kontratuko behargin guztiei eskatu jaken parte 
hartzeko, ikastaroetan landu beharreko gaiak aukeratzeko eta gaiok ze-
lako sakontasunaz jorratu behar ziran zehazteko. 

Ingurumen-arloko prestakuntza teknikoa zabala da, zenbait 
enpresak ingurumenari buruzko ikastaroak eskeintzen dabezalako. As-
kotan, diruz lagundutako ikastaroak dira, eta beharrean dagozan pro-
fesionalentzat edo sektorean sartu gura dabenentzat antolatzen dira. 
Halanda ze, gai desbardinei buruzko eduki zehatz-zehatzak lantzen dira; 
esate baterako, iraunkortasunaren konzeptua, ekologia industriala edo 
energia barriztagarriak, besteak beste. Eusko Jaurlaritzak diruz lagun-
dutako Iraunkortasunerako Hezkuntzari buruzko Ikastaroa nabarmendu 
beharra dago, baina homologauta ez dagoanez, ez dau ingurumen-hezi-
tzailearen titulua lortzeko balio.

Ikastarootan, jorratutako gaiak sakon-sakon aztertzen di-
ranez, ikuspegi desbardinetatik garatzen dira (diziplinak edo eragileak 
kontuan hartuta) eta eurei buruz hausnartzen da. Ikastaroak teorikoak 
badira be, eskuratutako ezagutzak abian iminteko proiektu praktikoa 
edo saio praktikoak egiten dira.

INEMek lanbakoei eskeinitako ikastaroetako edukien ar-
tean, ingurumenaren arloan sensibilizetako modulua dago. Ikastaroko 
gaia edozein dala be, modulu hori egin beharra dago. Halanda be, 
edukiek beti euki behar dabe zerikusia prestakuntzaren helburu dan 
jardueragaz.

 Arlo formalean, Ingurumen Zientzietako lizenziaturea na-
barmendu beharra dago. Euskal unibersidade publikoan ia-ia barria 
bada be, eskola pribadu batek orain dala urte batzuetatik eskeintzen 
eban. Ez dago ingurumen-hezkuntzako doktoretza-lerro berezirik, eta 
eskeinitako masterrak edo graduau osteko ikasketak ingurumenaren 
kudeaketari eta ingurumen-teknologiari buruzkoak baino ez dira. Beste-
tik, ingurumenean espezializautako goi-mailako prestakuntza-modulu 
bi egin daitekez.

Unibersidadeko ikasketetan zein lanbide-heziketan, gaiak 
sakon-sakon aztertzen dira diziplina arteko ikuspegitik. Era berean, 
orientazinoa erabat praktikoa da lanbide-heziketari jagokonez. Kasu 
bietan, prestakuntzaren helburua profesionalak sortzea danez, erreali-
dadearen azterketa kritikoa egiten, hausnartzen, erabagiak hartzen eta 
jarduketak proposatzen irakasten jake ikasleei, zeregin horreek guztiak 
euren lanpostuetan garatu behar izango dabezalako.

Ikastetxeetako ingurumen-hezkuntzari jagokonez, ikastetxe 
bakotxak bere curriculum-proiektuaren arabera aukeratzen dau zer jar-
duera garatuko dauzan eta zer baliabide erabiliko dauzan. Eskeintzak 
aparte iristen dira ikastetxeetara, eta ez dago euren edukiak kontroletan 
dauzan organorik, egokiak dirala eta hezkuntza-kalidadearen gitxiene-
ko baldintzak beteten dabezala ziurtatzeko. Edozelan be, egoera hori 

aldatu egin leiteke, Eusko Jaurlaritzak ingurumen-
hezkuntzako ekipamentuek zelako ezaugarriak, 
hezkunt za-egitasmoak, beharginak… euki behar 
dabezan arautzeko dekretua onartu ezkero (gaur 
egun, zirriborroa baino ez da). Bestetik, onartu os-
tean, Eusko Jaurlaritzako IIHEk jarduketa esparru 
orokor zehat zagoa eratuko dau, hezkuntza-arloari 
begira garatutako ingurumen-hezkuntzako jar-
dueren eskeintza zentralizetako eta askoz gehiago 
kontroletako. Dana dala, IHEEk berak be sakontasun 
handiagoaz aztertu daike arlo hori. Horretarako, arlo 
ez-formalera eta informalera zabaldu behar dau 
bere eragin-eremua, eta Eusko Jaurlaritzagaz koor-
dinau behar da hezkuntza formalari jagokon arloan.

Funtsezkoa da ikastetxeentzako ingu-
rumen-hezkuntzak zenbait kalidade-erispide bete 
behar izatea, adinbakoak ekintzarako prestatzeko 
lan egin behar dalako. Oso gogoan euki behar da 
neurri handi batean txikitan ikasitakoaren arabera 
jokatuko dabela etorkizunean.

Ikastetxeak Eskolako Agenda 21 Egi-
tasmoan baino ez dagoz kanpoko ikuskaritzaren 
eta aholkularitzaren eraginpean, irakasleek gaiari 
buruzko prestakuntza jaso behar dabelako eta, os-
tean, INGURUGELA-CEIDAgaz zein kanpoko aholku-
lariagaz batera (enpresa pribadukoa izan daiteke) 
behar egin behar dabelako, egitasmoa behar dan 
moduan abian imini ahal izateko.

Irakasleek ikastaro bereziak egin daikiez 
(GARATU ikastaroak), ingurumenaren arloko ikuspe-
gia euren jardueran eta ikasgai barrietan kontuan 
hartzeko beharrezkoa dan esparru barrit zailea be-
reganatzeko. Bestetik, eskualdeko ikastaroak edo 
mintegiak be badaukiez, ingurune zehatzeko pre-
minei aurre egiteko. Azkenik, ikastetxeek eurent zako 
ikastaro bereziak eskatu daikiez. Hona hemen, 
besteak beste, zer jorratzen dan ikastaro horreetan: 
ingurumen-hezkuntzari buruzko ezagutzak, energia 
barriztagarriak, ingurunearen ezagutza edo ibilbi-
deen diseinua.

Bizkaiko aisialdi-eskolek aisialdiko 
begiralearen ikastaroa eskeintzen dabe, Eusko 
Jaurlaritzak homologautako titulua lortzeko, eta, 
bertan, ingurumen-hezkuntzaren arloko prestakun-
tza-modulua emoten da. Batzuetan, ikasleen eza-
gutza-mailearen arabera, ingurumenera egindako 
hurreraketa hutsa da modulua, eta, denporarik ez 
dagoanez, ez da pedagogian edo irakaskuntza-me-
todoetan sartzen. Begiraleentzako ikastaroa ez eze, 
eskolok naturako jokoetan edo berziklapenaren bi-
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dezko jokoetan espezializautako mintegiak be eskei-
ni daikiez, baina halakoetan ez da homologautako 
titulazinorik lortzen. Profesional horreen eskaria 
gero eta handiagoa izan arren, ez da ingurumen- 
-hezitzaileentzako ikastarorik eskeintzen.

Prestakuntza-jarduerak aztertu ostean, 
oso heterogeneoak dirala esan beharra dago. Hori 
dala eta, oso gatxa da danak batera balioestea. 
Horren ondorioz, prestakuntzarako ekintza bat zuk 
na hikoa egokiak dira GIHrako (esate baterako, 
behargin publikoentzakoak edo Eskolako Agenda 
21egaz lotutakoak edo irakasleak trebatzekoak). 
Beste batzuk, ostera, eskas-eskasak dira (zatikako 
prestakuntza da, ez da diziplina arteko prestakunt za, 
ez da praktikearen bitartez ikasten…). Halanda ze, 
IHEEk hobetzeko ekintzak proposatu behar dauz, 
eta Bizkaia 21 Egitasmoak gizartearen ingurumen- 
-prestakuntzari garrantzi handia emoten deutsala 
hartu behar dau kontuan, foru-erakundearen lehen-
tasunezko helburuetako bat dalako.

Lehiaketak�eta�sariak

Gitxi dira, eta, gehienetan, erakunde 
publikoek antolatzen dabez. Azken aspaldian, Toki 
Agenda 21 ezarri danez, ekimen barriak sortzen hasi 
dira, argazki-lehiaketen edo antzeko lehiaketen bi-
dez iraunkortasuna islatu ahal izateko.

Eragin handia daukanez, Foru Aldundiak 
sustatutako “Gure lehiaketa” nabarmendu beharra 
dago indarrean dagozan sari eta lehiaketen artean. 
2006. urtean, hain zuzen be, zazpigarren edizinoa 
egin zan. Edonork “Gure ingurumena: gure etorkizu-
na, gure eskubidea” gaiagaz zerikusia daukan lana 
aurkeztu daike (kontakizuna, margolana, argazkia 
edo arte digitala).

Enpresek be euren kudeaketa egokia-
gaitiko sariak jaso daikiez, Europako Ingurumen 
Sarien bitartez. Ingurumenaren arloko jarduera 
egokien sariak oso onak dira, euren bidez garapen 
iraunkorraren lorpenerako ahaleginak eta ekintzak 
sendotu, onetsi eta azpimarratu egiten diralako.

Amaitzeko, Bizkaiko interpretazino-zen-
tro bik ingurumenari buruz antolatzen dabezan ar-
gazki-rallyak aipatu behar doguz.

Eztabaidarako�jarduerak

Eztabaidagai bakarrak ingurumen-
hezkuntza edo ingurumena ez badira be, Toki Agen-
da 21 Egitasmoari partaidetza-foroak imini dira 
abian  Bizkaiko zenbait udalerritan. Edozelan be, 

danak ez dira bardinak, udalerri bakotxak foroak itxiak, edegiak edo zu-
zenduak izango diran erabagiten dauelako. Tresna erabilgarriak dira, 
administrazinoaren zein uritarren arteko komunikazinoa eta partaidetza 
sustatzeko orduan. Foroak antolatukeran, ostera, partaidetzaren zein jo-
rratutako gaien arloan akats bat baino gehiago egiten diranez, hobera 
egin beharra dago.

Lehenengo eta behin, Udal batzuek parte hartzeko dei ede-
girik egiten ez dabenez, biztanle gehienek ez daukie ekarpenik edo kri-
tikarik egiteko erarik. Bigarrenez, Udalak foroan zer gai landuko diran 
erabagiten dauenez, komunikazinoa ez da erabatekoa ez gardena, za-
tikakoa baino. Uri handietan, arlo tematikoen araberako foroak antola-
tzen dira, eta, ostean, banan-banan lantzen dira. Askotan, barriz, deia 
bera be ez da edegia.

Oso egokia izango litzateke foroetarako deialdi edegia egi-
tea, eta, bertan, Udaleko alkarte eta jarduera-sektore nagusiak egon 
beharko litzatekez ordezkatuta. Horretarako, dei zuzendua egin beharko 
litzateke.

Bizkaian eztabaidarako garatutako jardueren atal honetan, 
INGURUGELA-CEIDAk sustatutako Ingurumen Hezkuntzako Jardunaldiak 
dira nabarienak. Hiru biderrez antolatu dira, eta hezkuntzaren arloan 
ingurumen-hezkuntzagaz, garapen iraunkorragaz, globalizazinoagaz… 
zerikusia daukien esperientziei buruz eztabaidatzea, hausnartzea eta 
esperientziok trukatzea euki dabe helburu nagusi.

Era berean, Mungiako Udalak bultzatutako ekimena be 
aitatu behar dogu. 2004. urtean, hain zuzen be, “Iraunkortasunerako 
hezkuntzako jardueren errezeta-liburu edegia” izeneko proiektu ba-
rrit zailea imini zan abian udalerriko ikastetxeetako irakasle eta ikas-
leentzat. Izan be, iraunkortasunerako hezkuntzaren konzeptuei buruzko 
eztabaidearen bidez sustatu gura eban partaidetza.

Azken urteotan, mobikortasun iraunkorra be izan da aldian 
aldiko eztabaidagaia eta hausnarketagaia. Aurreikuspenen arabera, 
etorkizunean be garrantzi berberaz edo handiagoaz garatuko da gai hori.

Amaitzeko, Bilboko Aste Berdearen edizino batzuetan, lan-
foroak antolatu dira, sektoreko eta irakaskuntzako profesionalak alkar-
tzeko eta gai jakin bati buruzko esperientziak trukatzeko eta eurei buruz 
eztabaidatzeko (horra hor ura, mobikortasuna, energia…).

Halanda ze, egokia izango litzateke IHEEk jarduketa-lerro 
zehatz bat jasotea, esperientzien inguruko eztabaidarako, koordinazi-
norako eta trukerako ekimenak inplikautako erakundeen zein biztanle 
guztien artean koordinetako, antolatzeko eta bultzatzeko.

Argitalpenak

Argitalpenak era guztietako euskarrietan aurkezten dira: al-
di zkariak, buletinak, kartelak, liburuxkak edo liburuak. Horrezaz gainera, 
era guztietako erakunde publikoek edo pribaduek emoten dabez argitara, 
eta helburua zein gaiak argitalpenaren araberakoak dira. Argitu egin behar 
da 1. eranskinean ingurumenari buruzko artikuluak argitaratzen dabezan 
aldizkari guztiak agertzen dirala. Liburuetan, ostera, ez da erispide bera 
erabili, hezkuntzari begira argitaratutakoak baino ez diralako azaltzen.
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niaz idatzitako liburuak dira gehienak. Batez be, 
ikasleentzat eta irakasleentzat dira, eta talde biek 
bete-betean parte hartzea daukie helburu nagusi. 
Edukiak ikuspegi desbardinetatik garatzen dira, 
eta errealidadearen ikuspegi osoa eskeintzen dabe. 
Ikasleen edadearen eta aurretiko ezagutzen arabe-
ra, arazoak ez hain sakon edo sakon-sakon aztert zen 
dira. Halanda be, eurei buruzko hausnarketa eta 
praktikea beti-beti hartzen dira kontuan. Materialok 
baliabide garrantzitsuak dira irakasleentzat, ingu-
rumen-hezkuntza ikasgeletara eroateko orduan.

Ugarienak lan orokorrak dira, eta inguru-
men-hezkuntzarako sarrerak dira edo egitasmo zein 
egoera zehatzei buruz berba egiten dabe. Era berean, 
EAEn Ingurumen Hezkuntzari buruz egindako Jardu-
naldietako berbaldi eta ondorio guztiak be badagoz 
argitaratuta, hausnarketarako unada garrantzitsuak 
izan ziralako hezkuntza-taldearentzat.

Azterkosta eta Ibaialde egitasmoetako 
txostenak argitara emon dira, baliabide pedagogiko 
eta konsultarako baliabide moduan.

Amaitzeko, ingurumen-hezkuntzarako 
material berezi asko eta asko argitaratzen diranez, 
era guztietako gaiak landu dira. Argitalpenak kar-
teletan, liburuxketan, unidade didaktikoetan… ka-
leratu dira, eta, batez be, Haur Hezkuntzako, Lehen 
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako zikloetako 
ikasleak izan dira hartzaileak. Horrezaz gainera, 
material bereziak egin eta argitaratu dira lanbide-
heziketako zenbait arlotarako. Bestetik, helduen 
hezkuntzarako argitalpen berezia be egiten da es-
parru horretan behar egiten daben zentroetan.

Era berean, Eusko Jaurlaritzak “UNES-
COren IHNEko koadernoak” bildumea kaleratu dau. 
Oso material interesgarriak dira, eta gai orokorrak 
lantzen dabez; esate baterako, ingurumen-hezkun-
tzako egitasmoen ezarpena ikastetxeetan, inguru-
men-hezkuntzaren diziplina artekotasuna, planen 

Aldizkari asko emoten dira argitara, eta hainbat eragilere-
nak dira: alkarteak, udalak, mankomunidadeak… 

IHITZA aldizkariak, berbarako, ingurumen-hezkuntzari 
buruzko eduki asko daukaz, eta irakaskuntzako profesionalentzat zein 
irakasleentzat argitaratzen da, batez be. Eusko Jaurlaritzak eta INGU-
RUGELA-CEIDAek emoten dabe argitara.

Bizkaia Maitea, ingurumen-hezkuntzarako foru-aldizkaria, 
edozein edadetako jentearentzat da, eta, bere egituran bertan, bi eda-
de-tarte hartzen dira kontuan: umeak eta gainerakoak. Aldizkariak gure 
ingurumenaren errealidadea jakitera emotea eta balio naturalen zein 
jarduera iraunkorren inguruan konzienzietea dauka helburu. Horreta-
rako, ondo bereiztutako atalak daukaz, eta gaur eguneko ingurumen-gai 
ugariri buruz berba egiten da bertan. Atal batzuk jente guztiarentzakoak 
dira; esate baterako, Parte hartu!, ciber@mbiente edo ibilbideak. Horre-
zaz gainera, “Brikolaje ekologikoa” atalaren bitartez, ohitura iraunko-
rrak sustatzen dira etxetik bertatik. Dana dala, partaidetza-mailea 
oso eskasa da (partaidetzarako ataletan jasotako ekarpenen kopurua 
kontuan hartuta), unadan-unadan egindako inkestetan irakurleen eretxi 
orokorra ona bada be. 

Lauhilabetekaria lurraldean banaketa handiena daukan al-
dizkaria da, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak emoten dau 
argitara. Oro har, kanpoko komunikazino-bide egokia da. Bestetik, bere 
ezaugarriak (nasai-nasai irakurten da), irakurleak eta ikuspegia kon-
tuan hartuta, balioespen hori indartu egiten da, eta baieztu egin daite-
ke tresna erabilgarria baizen beharrezkoa dala garapen iraunkorraren 
erronka handiak diran komunikazinoa eta uritarren konzienziazinoa sus-
tatzeko eta, jentea sensibilizetako orduan, Aldundiarentzat interesgarria 
dan informazinoa igorteko. Edozelan be, Iraunkortasunean oinarritutako 
Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoak (IHEEk) hezkuntza-arloko komunika-
zinorako eta zabalkunderako baliabide osogarriak ezarri behar dauzan 
ala ez aztertu beharko leuke (inprimiduak edo beste era batekoak). Era 
berean, adierazpide gehiago euki beharko leukez, albisteak lehenago 
emon beharko litzatekez…

Horrezaz gainera, ingurumenaren arloko beste aldizkari 
eta buletin batzuk banatzen dira Bizkaian, eta ingurumena, bere ara-
zoak, babesa… sustatzea daukie helburu. Alkarteek, Udalek, inguru-
men-hezkuntzako ekipamentuek edo boluntarioen erakundeek emoten 
dabez argitara. Azken horreen artean, nabarmendu egin beharra dago 
informazino-artikuluak oso garrantzitsuak dirala eta talde ekologistek 
sustatutako ingurumen-jardueren barri emoten dabela irakurleentzat 
hur-hur dagoan ingurunean.

Barriak izan arren, eskualdeetan edo udaletan gero eta al-
di zkari gehiago argitaratzen dabez garapen iraunkorrari eta Toki Agen-
da 21i buruz. Batzuetan, ingurumenaren arloko gaiei buruzko artikuluak 
azaltzen dira. Horri jagokonez, IHEEk jarduketaren bat garatu leike,  sus-
tatzeko eta erabilteko asmotan. Holan, bada, iraunkortasunari buruzko 
eduki interesgarriak emongo litzatekez jakitera, Bizkaia osoan.

INGURUGELA-CEIDAk ingurumen-hezkuntzaren arloko ma-
terial erabilgarri asko emoten dauz argitara. Lehenengo argitalpenak 
90eko hamarkadearen hasierakoak dira, eta euskeraz zein gaztela-

Bizkaian�ingurumen-hezkuntazaren�arloan�garatzen�diran�ekimenen�diagnostiko�argigarria.�3.�Kapitulua
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eta jardueren ebaluazinoa… Batez be, hezkuntza-
ren munduko profesionalak dira hartzaileak.

Dana dala, II. kapituluan adierazo dan 
lez, orain arteko ingurumen-hezkuntzaren aldean 
garapen iraunkorrerako hezkuntza aurrerapen kon-
zeptual eta metodologiko handia danez, ekintzarako 
oinarrizko baliabideak edo egitasmoak euki behar 
dira (hezkuntzaren ingurunean zein eguneroko 
beste arlo batzuetan –lanean, etxean…–), pres-
tatutako baliabide guztien bitartez estrategia edo 
material barriak, argitalpen barriak… garatzeko 
eta Bi zkaian hausnarketarako zein partaidetzazko 
ekintzarako oinarri moduan erabili ahal izateko.

Dirulaguntzak

Eusko Jaurlaritzak ingurumen-hezkun-
tzagaz zerikusia daukien ekimenetarako dirula-
guntza bereziak eskeintzen dauz. Erakunde publiko 
eta pribaduentzat dira, eta honako arlo honeekaz 
lotutako proiektuek jaso daikie dirulaguntza: pro-
fesionalen prestakuntza ikastaroen edo graduau 
osteko ikasketen bidez, ingurumen-hezkuntzarako 
ekipamentuen egokitzapena, ingurumenaren arloko 
jardueren garapena… Nabarmendu egin behar da 
irabazi-asmo bako erakunde pribadu askok, hau da, 
auzokoen, ekologisten eta boluntarioen talde askok 
jasoten dabezala holako dirulaguntzak.

Ikastetxeek dirulaguntza berezia jasoten 
dabe, iraunkortasunerako hezkuntzako egitasmoak 
abian iminteko: Eskolako Agenda 21 egitasmoak, 
ingurumen-hezkuntzako jardueren sorrerea edo 
finkapena, ingurumen-hezkuntzarako ekipamentue-
tako egonaldiak edo EAEko eremu naturaletarako 
ibilbideen edo ikustaldien antolaketa.

Edozelan be, ekintza-egitasmo honek 
erantzun-mailea eta gizarte-ekimena aztertu leikez 
eta/edo Bizkaiarentzat eta aldundiarentzat inte-
resgarria dan lehentasunezko lerroren bat zehaztu 
leike, beharrezkoa izan ezkero, aurreko laguntzen 
deialdiak foru-erakundeak berak sortu daikezan 
beste batzuen bitartez osotu ahal izateko. Zentzun 
horretan, Bizkaia 21 Egitasmoan xedatutakoa izan 
daiteke helburu horretarako oinarri egokia.

Jarduketen�sustatzaileen�arabera�
antolatutako�ekimenak

Ingurumen-hezkuntza sustatzen daben 
erakundeak publikoak zein pribaduak dira. Oro har, 
publikoek ingurumen-hezkuntzarako ekipamentuak, 

egitasmoak eta planak sortzen dabez, eta pribaduek administrazinoak 
sustatutako proiektuak betearazoten dabez edo euren ekipamentuak 
kudeatzen dabez.

Eusko Jaurlaritzak Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sai-
laren bidez bultzatzen dauz jarduera gehienak. Halanda be, Herrizaingo 
Sailak (bide-hezkuntzarako parkeak) eta Hezkuntza, Unibersidade eta 
Ikerketa Sailak (unibersidadeko prestakuntza eta prestakuntza-zikloak, 
Sukarrietako Eskola Saiakuntzako Zentroa...) be sustatzen dabez ekime-
nak. Neurri txikiagoan, Garraio eta Herri Lan Sailak Mobikortasunaren 
Astean antolatutako jarduera batzuk babesten dauz, eta garraio publiko 
iraunkorraren erabilteko kanpaina orokorrak egiten dauz (hain zuzen be, 
iraunkortasuna sustatzen dau bere eskumeneko trenbideen erabilerea-
ren bitartez: EuskoTren eta EuskoTran).

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak sustatutako 
ekimenen artean, euren proiektuen bidez ingurumen-hezkuntza lantzen 
daben erakunde publiko edo pribaduei emondako dirulaguntzak nabar-
mendu behar doguz.

IHOBE soziedade publikoa, INGURUGELA-CEIDAk (Hezkuntza 
Sailaren laguntza jasoten dabe) eta Urdaibaiko Erreserbako Patronatua 
sail horren menpean dagoz, eta euren kanpainak, jarduerak, egitasmoak 
eta argitalpenak sustatzen dabez.

IHOBE soziedade publikoaren jarduketa-lerro nagusia enpre-
sea bada be, jente guztiarentzako jarduerak eta kanpainak be antolatzen 
dauz (Mobikortasunaren Astea, Aste Berdea, GAP Egitasmoko jarduketa 
zehatzen bat, aztarna ekologikoaren kanpainak...), bere ekimenen bitar-
tez zein Udalsareko udalek bultzatutako ekimenen sustapenaren zein 
babesaren bitartez. Edozelan be, INGURUGELA-CEIDAek irakaskuntza eta 
ikastetxe entzako babesa daukie helburu (Eskolako Agenda 21, irakas-
le entzako GARATU ikastaroak, ikasmaterialen prestaketa…).

Urdaibaiko Patronatua Biosferearen Erreserbako dokumen-
tazino eta informazino zentroa da, eta ingurumen-hezkuntzako planak 
zein egitasmoak iminten dauz abian (Interpretazinorako eta Ingurumen 
Hezkuntzarako Plana, plana garatzen daben jarduerak eta Laidako Dunak 
Leheneratzeko Proiektuko Ingurumen Informazinorako Egitasmoa). 

Bizkaiko Foru Aldundiak Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia 
Maitea Egitasmoa dauka, Ingurumen Sailaren bidez. Era berean, zen-
bait ekipamenturen kudeaketa/eraketaren zati bat ordaintzen dau (horra 
hor Abra-akuariuma eta Elaia-Bird Migration Center Zentro Tematikoa), 
eta sariak zein lehiaketak antolatzen dauz beste erakunde batzuen la-
gunt zaz. Horrezaz gainera, ikasteko eta sensibilizetako materialak be 
egiten dauz, eta informazino-bideak eskeintzen deutsez uritarrei.

Parke naturaletako ingurumena interpretetako zentroak eta 
Zugaztietako Aterpetxea Nekazaritza Sailaren eta Kultura Sailaren men-
pe dagoz, hurrenez hurren. Ekipamentu horreetan guztietan, ingurumen-
hezkuntzako ekimenak garatzen dira.

Bestetik, Herri Lan eta Garraio Sailak zenbait ekimen egiten 
dauz, bizikletea garraiobide moduan erabilteko (Plan Zuzentzaile Zikla-
garria 2003-2016), garraio publikoaren erabilerea sustatzeko eta autoa 
zentzunez erabilteko (auto berean joateko kanpainak).
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Bizkaiko udalek era guztietako jarduketak iminten dabez 
abian. Gehienetan, gai desbardinen inguruko sensibilizazino-kanpainak 
badira be, ingurumen-hezkuntzako jarduerak be bultzatu eta betea-
razoten dabez; esate baterako, lehiaketak, erakusketak, berbaldiak… 
Ora indino ohikoak izan ez arren, udalek gero eta egitasmo gehiago 
sort zen dabez ingurumen-hezkuntzaren arloan. Edozelan be, Eskolako 
Agenda 21 bete-betean sustatzen dabe euren udalerriko ikastetxeen ar-
tean, euren partaidetza barik ezin diralako garatu.

Bizkaiko ingurumen-hezkuntzako ekipamentu batzuk uda-
lenak dira; esate baterako, Artigasko Gelea eta Mendierrekako Historia 
eta Ingurumena Interpretetako Zentroa, Pobaleko burdinolea eta Getxoko 
Abra-akuariuma. Eguneroko kudeaketa esku pribaduetan (emakida bi-
dez) edo udalaren esku geratu daiteke.

Sustatzaile pribaduak enpresak, irabazi-asmo bako erakun-
deak edo gizabanakoak dira. Lehenengo banaketa egin daiteke inguru-
men-hezkuntzan bakarrik behar egiten dabenen eta ingurumen-hezkun-
tza euren jarduerearen zati bat lez lantzen dabenen artean. 

Ingurumen-hezkuntzan bakarrik behar egiten daben enpre-
sak ETEak dira, eta bertako beharginak ingurumenean ondo prestatu-
ta dagozan profesionalak dira (Biologiako edo Ingurumen Zientzietako 
tituludunak dira, eta, batzuetan, aisialdi-begiraleen titulua daukie). 
Ingurumen-hezkuntzako egitasmoak eskeintzen deutseez ikastetxeei 
edo udalei, ekipamentuak kudeatzen dabez eta prestakuntza-ikastaroak 
emoten dabez. Euren eskeintza ez eze, erakunde publikoen proiektuak 
edo ekipamentuak be betearazo eta kudeatu egiten dabez, lehiaketa pu-
blikoen bitartez lortu ostean.

Bestetik, euren jarduera nagusia hori ez bada be, enpresa 
batzuek ingurumenaren arloko jarduerak edo prestakuntza eskeintzen 
dabe. Horra hor Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa edo Rezikleta.

Baserri-eskolak aparteko kasuak dira. Batez be, ekimen pri-
baduari esker kudeatu eta imini dira abian, eta, askotan, ekipamentua-
ren jaubeak diran lagun biren edo baten ardurapean baino ez dagoz.

Irabazi-asmo bako erakunde pribaduek ingurumenaren ar-
loko jarduera asko antolatzen dabez euren lana garatzen daben udale-
rrietan. Era berean, ingurumenaren arloko informazinoa zabaltzen dabe 
bete-betean, euren aldizkari eta buletinen bitartez.

Lurraldeko zenbait enpresa handik lantzean behin parte 
hartzen dabe ingurumenaren arloko jardueretan. BBK-k, esate ba-
terako, Sukarrietako Eskola Saiakuntzako Zentroa finanzetan dau. 
Bestetik, El Correok, Eroski Fundazinoak eta BBVAk Bizkaiko Foru 
Aldundiak antolatutako “Gure lehiaketan” laguntzen dabe. Hori dala 
eta, IHEEk berak partaidetza hori sustatu, sendotu eta handitu egin 
beharko leuke, Erakundeen Gizarte Erantzukizunaren (EGEren) gara-
pena kontuan hartuta, Bizkaiko garapen iraunkorra Bizkaitik bertatik 
bultzatu ahal izateko. 

Horren ondorioz, egokia izango litzateke enpresek bete-be-
tean parte hartzea iraunkortasunerako hezkuntzarena baizen zabalak 
diran egitasmoetan edo proiektuetan. Holan, bada, finanza-baliabi-
de gehiago egongo litzatekez, Bizkaiko Lurralde Historikoan garapen 

iraunkorrerako hezkuntzako ekimenen zati bat ga-
ratu ahal izateko. Euren artean, gainera, ekintza-
egitasmo honetan bertan aitatutako batzuk egon 
leitekez.

Jorratutako�arlo�tematikoen�arabera�
antolatutako�ekimenak

Oro har, jardueretan, planetan eta 
kanpainetan jorratutako gaiak betikoak dira. Ha-
landa be, hondakinak eta uraren aurrezkia dira 
sarriagotan lantzen diranak. Dana dala, gai barriak 
jorratzen be hasi dira; esate baterako, mobikortasun 
iraunkorra, konsumo arduratsua… 

Egitasmo edo kanpaina batzuek zeharka 
lantzen dabez gaiok. Esate baterako, Bizkaia Maitea 
aldizkarian, artikuluan bidez jorratzen dira gaiak. 
Garbibideak, GAP Egitasmoak edo “Zure esku dago” 
kanpainak be holako gaiak lantzen dabez. Lehen 
adierazo dogun lez, Eskolako Agenda 21en gai bat 
aukeratzen da ikasturteko, eta ikastetxeko egitas-
moan aldez aurretik antolatutako eta egituratutako 
jardueren bitartez garatzen da.

Lehenengo azterketa egin ostean, argi 
eta garbi dago gai batzuk ez dirana ikertutako eki-
menetan agertzen edo ez dirana nahikoa agertzen; 
esate baterako, partaidetza, uri-ingurumena, airea-
ren kalidadea eta ingurumen-osasuna edo zaratea.

Oro har, ezer gitxi jorratzen dira uri-in-
guruneari buruzko alderdi zehatzak. Gida txiki bi 
dagoz: bat Bilbori buruzkoa da; eta bestea, Ezkerral-
deari buruzkoa. Halanda be, ez dabe uri iraunkorra 
edo antzeko konzepturik lantzen, eta ez dabe uria 
aztertzen lehengaiak eta baliabideak konsumidu 
eta hondakinak sortzen dauzan erakunde moduan.

Bestetik, egiaztau egin da enpresetan 
ingurumen-kudeaketaren bikaintasunean aurrera 
egiteko beharrezkoak diran alderdiak jorratu eta 
bideratu egin dirana. Administrazino publikoetan, 
ostera, ez da antzeko beharrik egin. Dana dala, 
alderdi hori zuzendu egin behar da eta zuzendu 
egin daiteke, gaur egun abian dagozan Agenda 21 
egitasmoak garatzen diranean, eta IHEEk berak be 
zeozer egin daike gabezia horri aurre egin ahal iza-
teko. Era berean, foru-esparruari jagokonez, Bizkaia 
21 Egitasmo onartu barria nahikoa izan behar da, 
aldundiaren eguneroko zereginetan ingurumen-ku-
deaketaren bikaintasunagaz zerikusia daukien ba-
rruko zereginak sustatzeko, besteak beste.
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Hondakinak

Ekipamentu batean baino gehiagotan 
lantzen da gaia, jarduera zehatzen bitartez (Suka-
rrietako Eskola Saiakuntzako Zentroa eta baserri-
eskolak, berbarako). Ekipamentu berezien artean, 
Artigasko Hondakinei buruzko Ingurumen Hezkun-
tzako Gelea nabarmendu behar dogu, bertako ins-
talazinoen, jardueren, erakusketen… helburua gai 
hori dalako.

Argitalpen eta material berezien eta 
ikasgelako lan-dinamiken artean, urte bitan behin 
egiten da Eskolako Kli! Kla! Berzikla! Foru Lehiaketa 
nabarmendu behar dogu, hondakinen sorrereak eta 
euren balorizazinoak eragindako arazoak aztertzea 
baino ez daukalako helburu. Era berean, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Ingurumen Hezkuntzako “Bizkaia 
Maitea” Egitasmoko proiektuetan be azaltzen da gai 
hori; Garbibidean edo Garbibusean, esate baterako. 
Bestetik, INGURUGELA-CEIDAk berak be material 
bereziak emoten dauz argitara, gai hori jorratzeko.

Edozelan be, hondakinen gaia udalek 
eta, Uri Hondakinak Kudeatzeko Plana ezarteko as-
motan, Foru Aldundiak berak sustatutako sensibili-
zazino-kanpainen bitartez landu da, batez be. Foru-
erakundeak, gainera, hezkuntza-arloa ez eze (lehen 
aitatu dogun lehiaketaren bidez), uritarren komu-
nikazinorako eta inplikazinorako egitasmo osoa be 
garatu dau, plan horretan zehaztutako helburuak 
bete ahal izateko.

Uri-hondakinen gaia IHOBEk eta Eusko 
Jaurlaritzak sustatutako kanpainetan be agertzen 
da; esate baterako, “Zure esku dago” kanpainan 
edo GAP Egitasmo ezagunaren esparruan Urdai-
bain, Ermuan eta Mallabian garatutako saiakun-
tzazko kanpainan (laguntzaileetako bat, gainera, 
Aldundia bera izan zan).

Ura

Ekosistematzat barik ura baliabidetzat 
hartuta, baieztu egin daiteke Bizkaian garatzen dan 
beharra ekipamentuetako jardueren, kanpainen 
eta, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen 
Hezkuntzako “Bizkaia Maitea” Egitasmoaren bitar-
tez lant zen dana.

Bestetik, ur-partzuergoak honako jar-
duera honeek antolatzen dauz: bertako instalazinoe-
tara (edateko uraren eta hondakin-uren araztegie-
tara) egindako ikustaldi gidatuak, itsasadarraren 
susperraldiaren inguruko jarduerak (erakusketak, 

Arrantza Biziaren Eskolea…) eta partaidetza sustatzeko beste ekitaldi 
batzuk (Uraren Jaia, berbarako).

Gorbeiako Interpretazino Zentroan (Parketxean), gidatutako 
ibilbide tematikoa egiten da uraren zikloari buruz, eta ur-partzuergoko 
instalazinoak ikusten dira. Era berean, Muskizko Udalak kudeatutako Po-
baleko burdinolan, iraganean giza jarduerea bultzatzen eban uraren in-
darraren ohiko erabilerea ezagutzeko aukerea eskeintzen jake bisitariei.

Bestetik, ekosistematzat hartutako urari jagokonez (aurre-
rago, ingurune naturalagaz zerikusia daukan atalean agertu arren), 
Aztertu lako egitasmoak (Azterkosta eta Ibaialde), Getxoko Abra-akua-
riuma zein Arenatzako Interpretazino Gelea lako ekipamentu barriak eta 
Garbibusa lako beste ekipamentu sendoagoak iminten dira abian (eta 
orain dala gitxira arte, Garbigelea). 

Horren ondorioz, iraunkortasunaren esparruan eta ekintza-
egitasmo honen sustatzailea dan erakundearen eskumen eremuan oso 
garrantzitsua dala eta Bizkaiko oreka iraunkorrari begira oso interes-
garria dala kontuan hartuta, ur-ekosistemearen inguruko arlo tematiko 
hori barriro antolatu eta bizibarritu egin beharko litzateke, Bizkaian ga-
ratutako lan-egitasmo koordinauaren bitartez. Holan, bada, gaur egune-
ko baliabideei eta ahaleginei etekina aterako litxakie, era koordin auan 
bideratuko litzatekez eta euren guztien sinergiek batera egindako lana 
edo lan bateratua eukiko leukie helburu.

Mobikortasuna

Antolatzen diran jarduera nabarienak Auto bako Eguna eta 
Mobikortasunaren Astea dira. Bestetik, gai hau beste kanpaina batzue-
tan be landu egiten da; esate baterako, “Zure esku dago”, GAP Egitas-
moa eta “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau” kanpainetan. 

Horrezaz gainera, beste era bateko sensibilizazino-kanpai-
na bereziak imini dabez abian udalerri batzuetan; berbarako, Erandioko 
“Auro barik, bai” eta Bilboko “Bilbon bizi”. Plan Ziklagarri Zuzentzailean 
zehaztutako foru-ekimenakaz batera, Bizkaian gero eta finkatuago da-
gozan jarduerak garatzen dira, eta, gure urien iraunkortasunean zeresan 
handia daukienez, gero eta garrantzi handiagoa eukiko dabe. 

Ezelako zalantza barik, IHEEk era bateko edo besteko eragi-
na euki beharko leuke alderdi horretan, eta plan zuzentzaileagaz batera 
sustatu beharko leukez ingurunea errepetetan daben moduak. Holan, 
bada, erabilerak eta moduak zentzunezkoak izango litzatekez, eta ikus-
pegi guztietatik (horra hor kutsadurea, azkartasuna, norakotasuna, 
segurtasuna…) egokiagoak diran garraiobideak erabiliko litzatekez, 
iraunkortasunari begira. 

�Garapen�iraunkorra�(modu�berezian�jorratutakoa,�
Toki�Agenda�21etik�kanpo)

IHOBEk eta Bakioko Udalak sustatutako kanpainak ez eze 
(informazinoa batukeran errakuntzarik egon ez bada, konsumoa gitxi-
tzeko kanpainak sortu dauzan udal bakarra izan da), Eskolako Agenda 
21 Egitasmoa be nabarmendu beharra dago (dana dala, beste Udal eta 
ikastetxe batzuek be parte hartzen dabe bertan).
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Ingurune�naturala

Gai hau ekipamentuen bidez garatzen da batez be: base-
rri-eskolak, ingurumen-gelak eta interpretazino-zentroak. Era berean, 
ikastaroak egiten dira gizarte-etxeetan, interpretazino-zentroetan edo 
enpresetan.

Biztanleentzat gai eskuragarria baizen interesgarria danez, 
erakundeek (alkarteek, Udalek, Aldundiak eta IHOBEk) jarduera asko ga-
ratzen dabez: ibilbide gidatuak, Aste Berdea, Ingurumenaren Eguna eta 
Zugatzaren Eguna, bai eta horri buruz egindako argitalpenak be (Aldun-
diko, Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako eta parke naturaletako landa-
gidaliburutxuak; jarduerak eskeintzen dabezan landa-gidaliburuak…).

Horrezaz gainera, Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia Maitea Foru 
Egitasmoan bertan, ingurumen-sensibilizazinorako tresnatzat eta bidetzat 
hartutako ingurune naturala jorratzen da, honako baliabide honeen bitar-
tez: Garbibusa, Plentziako Ingurumen Gelea, Bizkaia Maitea aldizkaria, 
Garbibidea, argitalpenak… Era berean, beste egitasmo eta/edo ekipa-
mentu batzuk be nabarmendu egiten dira ekosistematzat hartutako uraren 
arloan, bete-betean asmau daben ala ez kontuan hartu barik. Horra hor 
amaitu barri dan Garbigela Egitasmoa, Getxoko Abra-akuarium hasibarria 
edo Aztertu eta Ibaialde egitasmo sendotuenak, besteak beste.

Bermeoko, Barakaldoko, Bakioko, Mungiako, Gueñesko… 
udalek be kanpainak eta ekipamentuak imini dabez abian, biztanleak 
udalerriko naturearen eta ingurumenaren balioen inguruan sensibi-
lizetako.

Naturearen balioen garrantzia eta gure ingurunearen 
zein biodibersidadearen artapena iraunkortasunaren konzeptuaren 
esangurearen sensibilizazino-argudio nagusiak dira, baina horrezaz 
gainera, ingurumen-hezkuntzan garatutako lanaren hasiera-hasie-
ratik izan dira oinarrizko ikaskuntza-tresnak, eta biztanleakaz garatu 
be harreko lana sustatu dabe. Hori dala eta, era antolatuan landu 
behar dira IHEEren bitartez, indarrean dagozan baliabide publiko na-
bariak osotu eta bultzatu egin behar dira, eta beste barri batzuk sor-

tu behar dira, gabeziak edo ekimen interesgarriak 
agertzen diran neurrian.

Ingurumena�enpresan

Arlo honetan ekimen lar ez badagoz be, 
IHOBE sustatzaile nagusia da, sensibilizazino eta 
informazino kanpainen (IHOBE-Line), lan-tailerren 
eta enpresentzako sarien bitartez. 

Zentzun horretan, lehen esan dogunez, 
beharbada egokia izango litzateke enpresa-akti-
boaren inplikazino egonkorragoa aztertzea eta 
sustatzea iraunkortasunerako hezkuntzako eki-
menak garatzeko orduan (EGE). Dana dala, horren 
osogarri, IHEEn bertan onetsi eta balioetsi leitekez 
holako entidade pribaduek lurraldeko iraunkor-
tasunaren alde garatu daikiezan ahaleginak eta 
gure ingurunetik kanpo garapen iraunkorrari be-
gira alkarlanaren zein hezkuntzaren arloan susta-
tzen dabilzan jarduerak. 

Energia

Gai hau zehatz-mehatz eta beste gai 
batzuekaz batera lantzen da IHOBEk bultzatutako 
sensibilizazino-kanpainetan eta prestakuntza-ikas-
taroetan (irakasle eta profesionalentzat). Udalek 
berbaldiak eskeintzen dabez, eta argitalpen txikiren 
bat egin dabe lantzean behin. 

Energiaren Euskal Erakundeak (EEEk) gai 
hori zuzenean lantzen dauenez, “Energia Bizi” erakus-
keta ibiltaria antolatzen dau baliabide energetikoei, 
euren erabilerei, energia barriztagarriei eta etxeko kon-
sumoaren murrizketari buruz. Aldian-aldian, gainera, 
komunikabide generalisten bidez (irratiaren bidez, ba-
tez be) garatzen dauz etxeetan energiaren zentzunezko 
erabilera iraunkorra sustatzeko kanpainak.

Era berean, udalerri batzuetan EEEgaz 
batera egindako ekimenak ez eze, Urdaibaiko ere-
muan onartu barri dan eskualde-plana be nabar-
mendu behar dogu, udalerri batean baino gehiago-
tan daukalako eragina aldi berean.

Amaitzeko, ingurumena lantzen daben 
argitalpen guztiek (ingurumen-hezkuntzako Bizkaia 
Maitea aldizkariak be) lehentasuna emoten deutsee 
energiaren sorkuntza iraunkorragaz eta etxeetako 
energiaren konsumoagaz zerikusia daukien gaiei. 
Holan, bada, argi eta garbi dago arlo tematiko ho-
nek garrantzi handia daukana gurea lako gizartea-
ren iraunkortasunean eta oso garrantzitsua dana 
Kioto lako nazinoarteko agenda eta hitzarmenetan 
xedatutakoa. 
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