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El presente documento estratégico es 
fruto de la reflexión interna llevada a cabo por la Di-
putación Foral de B i z k a i a, en respuesta al compro-
miso adquirido en favor del desarrollo sostenible por 
el Ente Foral, concretado en el Programa B i z k a i a 21 
(PB21), y con el objetivo de poder liderar, desarrollar 
y fomentar, desde su propio ámbito competencial, 
las necesarias labores de información, sensibiliza-
ción y educación para la sostenibilidad de la socie-
dad de B i z k a i a.

Pretende ser una propuesta-guía del 
quehacer de la Diputación Foral en materia de sen-
sibilización y educación para el desarrollo sosteni-
ble a lo largo del período de vigencia de la Agenda 
Foral 21 (PB21) y de la Década para la Educación 
para el Desarrollo Sostenible que concluye en el año 
2014 y que fue promulgada recientemente por Na-
ciones Unidas. 

No se trata, por tanto, de un documento 
cerrado, sino que estará sujeto a las variaciones y 
actualizaciones que establezca la propia Diputación 
Foral, fruto de la reflexión continua y del sistema de 
evaluación con la que se dota el propio Programa 
de Acción. 

Agiri estrategiko hau Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako 
barruko hausnarketaren emoitza da, eta foru-erakundeak garapen 
iraunkorraren alde hartutako konpromisoari erantzuten deutso. 
Konpromiso hori, gainera, Bizkaia 21 Egitasmoan (B21En) zehaztu 
dau, Bizkaiko gizartearen iraunkortasunerako informazinoa, 
sensibilizazinoa eta hezkuntza bere eskumenen eremutik bertatik 
zuzendu, garatu eta sustatu ahal izateko.

Foru Aldundiak garapen iraunkorrerako sensibilizazinoan 
eta hezkuntzan garatu beharreko zereginaren gida-proposamena 
izan gura dau, Foru Agenda 21 (B21E) indarrean dagoan bitartean 
eta Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzarako Hamarkadeak dirauen 
bitartean. Izan be, 2014. urtean amaituko da, eta orain dala gitxi 
aldarrikatu dabe Nazino Batuek. 

Halanda ze, ez da agiri zarratua izango, Foru Aldundiak 
berak zehaztutakoaren arabera aldatu eta eguneratu egingo dalako, 
etenbako hausnarketa egin ostean eta ekintza-egitasmoko bertako 
ebaluazino-sistemea ezarri ostean. 
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I. Kapitulua. SARREREA

“Gizakiak garapen iraunkorragaz zerikusia daukien 
kezken erdi-erdian dagoz. Natureagaz bat datorren bizit za 

osasungarri eta emonkorrerako eskubidea daukie”
 (Rion Ingurumenari eta Garapenari buruz egindako 

Adierazpenaren lehenengo print zipioa)

“Garapen iraunkorra” terminoak Nazino Batuek 1992. ur-
tean Ingurumenari eta Garapenari buruz Rion egindako Bat zarrean 
onartutako Adierazpenaz geroztik dauka garrantzi politikoa. Adieraz-
pen hori estrategia orokorrerako oinarrizko agiria da, eta, lehenengo 
biderrez, ingurumenaren zein garapenaren arloko politikea zehazten 
dau, planetako gaur eguneko biztanleak eta etorkizuneko belaunaldiak 
kontuan hartuta.

Europako Batasunak garapen iraunkorrerako urrats irmeak 
emon dauz, konzeptu hori inspirazino-helburua izan dalako Europar Ba-
tasuneko Itunean eta Europako Konstituzinoan (gaur egun, berresteko 
fasean dago) politika ekonomikoak eta sozialak zehazteko orduan. Ho-
rretarako, 2001eko bagilean Europako Konseiluak Gotenburgon onartu 
eban Europako Batasuneko Garapen Iraunkorrerako Estrategia.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, legegintza-ikuspegi-
tik konzeptu hori lehenengo biderrez kontuan hartu zan Ingurumena 
Babesteko Lege Orokorrean (zezeilaren 27ko 3/1998 Legean). Ostean, 
2002-2020ko Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategiaren 
bitartez bideratu zan. Bertan, hain zuzen be, uritarrentzako helburu 
eta jarduketa-urrats bateratuak, agente emonkorrak eta aldez aurretik 
ezarritako bost ingurumen-helburuen gaineko administrazinoa zehaztu 
ziran:

- Aire, ur eta lurzoru garbi baizen osasungarriak bermatzea. 
- Baliabide naturalak eta hondakinak zentzunez kudeatzea.
- Naturea eta biodibersidadea babestea.
- Lurralde-orekea eta mobikortasuna lortzea: ikuspegi bateratua.
- Eguraldiaren aldaketaren eragina mugatzea.

Alde horretatik, Bizkaiak iraunkortasunaren alde hartutako 
konpromiso irmeari erantzuteko asmotan, Bizkaiko Foru Aldundiak 
Bi zkaia 21 Egitasmoa (Foru Agenda 21) egin eban. Azken batean, foru-
erakundearen estrategia da, eta, barruko kudeaketari zein Bizkaiko 
biztanle guztien kudeaketari begira, garapen iraunkorra sustatzea 

dauka helburu. Bizkaia 21 Egitasmoa iraunkor-
tasuna erdiesteko etenbako hobekuntzarako eta 
baterakunt zarako prozesua da, eta, Rioko Batza-
rretik aurrera garatutako eta gure errealidadera 
egokitutako helburu orokorretan eta konpromisoe-
tan oinarrituta, zenbait lan-lerro estrategiko eta 
lerrook garatzeko moduko jarduerak zehazten dauz. 
Bertan, gainera, foru-erakundeko sail guztiek parte 
hartu behar dabe euren eskumenen eremuan. 

Zer�da�garapen�iraunkorra?�

Konzeptu hau 1987. urtean agertu zan 
lehenengo biderrez, Brundtland1 Txostenean, hain 
zuzen be. Bertan, argi eta garbi azaldu zan “etor-
kizuneko belaunaldiek euren preminei aurre egite-
ko daukien gaitasunari kalterik egin barik, gaur 
eguneko preminei aurre egiten deutsen garapena” 
zala. Horren osogarri, Naturea Babesteko Munduko 
Batasunaren2 ekarpena aitatu behar dogu, “gara-
pen iraunkorraren bidez bizi-kalidadea hobetzen 
da ekosistemetako mugen barruan” dinoalako.

2001eko urtarrilaren 22an Bilbon onar-
tutako Euskal Herriko Iraunkortasunaren aldeko 
Konpromisoan adierazoten dan lez, “garapen-ere-
du barria ondorio guztiak kontuan hartuta onartu 
ezkero, gaur eguneko eredua aldatu beharra dago, 
ondoizate ekonomikoan, justizia sozialean eta 
ingurumen garbi baizen osasungarrian oinarritu 
daiten. Zutabeok, hirurok, bultzatu beharreko ga-
rapen-ereduaren ezinbesteko oinarriak dira”. 

Formulazino integral hori benetako 
erronkearen abiapuntua da: helburu bakarra ez da 
garapen iraunkorraren alderdi guztietarako poli-
tikak eta egitasmoak zehaztea, hiru dimensinoak 
buztartu egin behar diralako. Holan, bada, ez dira 
ingurumenean daukiezan ondorioak kontuan har-

1- Ingurumenerako eta Garapenerako Munduko Batzordea, 1987, 43. or. “Gure etorkizun bateratua” agiria Norvegiako Brundtland lehen ministroak egin eban, Nazino Batuek eskatuta. 

2- Nazino Batuen Ingurumen Egitasmoa eta Naturearen Munduko Fondoa, 1991.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa�

Hori dala eta, Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako 
Ekintza Egitasmo (IHEE) hau Bizkaiko garapen iraunkorrerako egitasmo 
estrategikoen betearazle nagusia da. IHEEk zehaztu egingo dau zelan 
lortu behar diran ahalik eta modu onenean garapen iraunkorrerako in-
formazinoaren eta sensibilizazinoaren arloko helburuak. Horretarako, 
proiektuak, egitasmoak, jarduerak eta ekimen estrategikoak aukeratu 
beharko dauz, kalidadea hobetzeko eta garatu beharreko urratsen era-
gina sendotzeko, beti be gaur arte egindako beharra eta eskuragarri 
dagozan giza eta finantza baliabideak kontuan hartuta.

Ekintza Egitasmo honetan garatu beharreko estrategiak eta jarduke-
tak zehaztu baino lehen, ostera, “garapen iraunkorrerako hezkunt za” 
terminoan jasotako konzeptu barria azaldu beharra dago lehenengo eta 
behin, aurrerakuntza handia izan dalako larogeiko hamarkadako ingu-
rumen-hezkuntzari jagokonez. Ostean, gaur egun egitasmo honen jar-
duketa-esparruan, Bizkaiko Lurralde Historikoan, garatzen dan lanaren 
azalpen laburra egingo dogu. Holan, bada, abian dagozan jarduketak 
eta ekimenak eta euren arduradunak diran sustatzaileak eta agenteak 
zelakoak diran jakingo dogu. 

Bizkaian abian dagozan jarduketen diagnostikoagaz eta inbenta-
rioagaz batera, Ekintza Egitasmo hau zehazteko orduan, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eginkizunak eta eskumenak hartuko doguz kontuan. Holan, 
bada, errazagoa izango da egitasmo errealistearen lehentasunak, es-
trategiak eta neurriak zehaztea. Horrezaz gainera, egitasmo hori GIHko 
helburuetara, egindako diagnostikoan azaldutako errealidadera eta al-
dundiak berak onartutako3 Bizkaia 21 Egitasmora egokitu beharko da.

tzen ez dabezan politika ekonomiko eta sozialak 
ezarriko, eta ez dira garapen ekonomikoa nahiz on-
doizate soziala bermatzen ez dabezan ingurumen-
-egitasmoak abian iminiko. 

Iraunkortasuneranzko prozesua konzien-
tea da, eta partaidetzan oinarrituta dago. Bertan, 
gainera, garapen iraunkorrerako hezkuntza (GIH) 
konzeptu dinamikoa da, eta biztanleen konzienzia-
ren, hezkuntzaren eta prestakuntzaren alderdi guz-
tiak balioesten dauz, garapen iraunkorragaz zeriku-
sia daukien arazoen arteko loturak jakitera emoteko 
edo hobeto ulertzeko eta ezagutzetan, gaitasunetan, 
pentsakeretan, jarduketetan eta balioetan aurrera 
egiteko. Holan, bada, nork bere baliabideak eukiko 
dauz, etorkizun bideragarria eta ustiagarria sortu 
ahal izateko.

Proposamen barri horretan, Bizkaiko 
Foru Aldundiak zeregin erabagigarria baizen bult za-
tzailea dauka, Bizkaiko Lurralde Historiko osoaren 
sensibilizazinoaren eta ekintza iraunkorraren susta-
penerako jarduketa-urratsak zehazteko orduan. Era 
berean, lehendik daukazan egitasmoak berrikusi 
behar dauz, garapen-eredu horren sustapenerako 
beharrezkoak diran aldaketak kontuan hartzeko. 
Bere jarduketaren bitartez, ondorio orokorrak dau-
kiezan toki-planen ezarpena bultzatu behar dau, eta 
gure gaur eguneko zein etorkizuneko garapenaren 
jarduera iraunkorretan ezarteko moduko kalidade- 
-arauak garatu behar dauz.

Hona�hemen�garapen�iraunkorraren���ideia�nagusi:
1.   Garapenak ekonomiaren, gizartearen eta 

ingurumenaren arloko dimensinoa dauka, eta, 
iraunkorra izateko, bizi-kalidadean eragina 
daukien alderdien arteko orekea lortu beharko da.

2.  Iraunkorragoak diran ohituretarantz aurrera 
egiteko, iraunkortasun bera prozesua dala 
hartu behar da kontuan.

3.   Iraunkortasuneranzko aurrerapena aldaketa 
positiboa da, eta, horri esker, beharraren zein 
ondoizatearen arloko aukera gehiago daukiez 
uritarrek.

4.   Garapen iraunkorra epe luzerako aukera 
estrategiko argia da, epe laburrera 
egokitzapen-kostu batzuk euki ahal badauz be.

5.   Erakundeen konpromisoa eta adostasun 
soziala giltzarriak dira iraunkortasunerantz 
hurreratzeko prozesuan.

3- 2005eko zemendiaren 22ko Gobernu Konseiluan.
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II. Kapitulua .  IRAUNKORTASUNERAKO 
HEZKUNTZA

Gure gizartea garatu egin danez, estandarrak orokortu ahal 
izan doguz gure biztanleen bizi-kalidadearen mailetan. Hori dala eta, 
aurrerakuntzak gertatu dira gizartean, preminei aurre egiteko orduan; 
esate baterako, eskubide eta betebehar indibidual eta kolektiboen sis-
tema demokratikoa daukagu. Era berean, osasuna, hezkuntza, kulturea, 
oinarrizko elikadura bermatua, etxebizitza duina, ingurumen orekatua, 
personen arteko bardintasun-maila handiagoak… eskuratzeko aukerea 
be badaukagu.

Edozelan be, lorpen horreek eta, batez be, ezarritako ohiko 
garapen-sistemearen ondorioz hasitako bideak ez dabe bardintasunezko 
aurrerakuntzarik sortu planetako biztanle guztiotan eta ez dira eskualde 
guztien mesederakoak izan neurri berean.

Hori dala eta, oso-oso kontuan hartu behar dogu garapena-
ren eta ondoizatearen arloan planetako eskualdeen artean alde handiak 
erakusten dauzan errealidadea, eragileen eta ondorioen arteko loturea 
estu-estua dalako. Izan be, askotan, batzuen gabezietatik eta zailta-
sunetatik dator beste batzuen ondoizatea. Horrezaz gainera, gizarte au-
rreratuenek erdietsitako onura gehienak beti doakoak izan ez dirala esan 
daikegu, ekonomia eta diru arloko aldagaietan oinarritutako garapenak 
ez dauzalako beti funtsezko sistema naturalak eta biztanleen oinarrizko 
giza eskubideak errespetau aurrera egiteko orduan.

Badago beste era bateko mundua sortzerik, gura izan ezkero.  
Mundua hobetu daikegu,  

zoriontsuak izan gaitekez eta gainerakoak egin daikeguz zoriontsu.
(Bizkaiko Ekintza Egitasmoa Iraunkortasunean 

oinarritutako Hezkuntzarako)

Halanda ze, oso garrantzitsua da “garapen iraunkorraren” 
eredu barriaren oinarri diran giltzarriak onartzea eta abian imintea. Izan 
be, ezarten diranean, gizarte-errealidade barriak eratu ahal izango dira, 
planetea gehiago errespetetan daben formula orekatuagoetan oinarri-
tuta. Holan, bada, bertako biztanleek bardintasunean eskuratu ahal 
izango dabez behar dan moduko ondoizatea eta bizi-kalidadea. 

Dana dala, jakin badakigu iraunkortasunaren konzeptuaren 
inguruko eztabaida ugari sortzen dirana, edozertarako eta edozein tes-
tuingurutan erabilten dalako. Halanda be, behar dan moduko zentzuna 
hartzen dau gai zehatzetan erabilten danean; esate baterako, baliabi-
deen kudeaketan, lurraldearen antolamenduan, urigintzaren ereduan, 
zerbitzuetan, konsumoan… Modu berean, baieztu egin daikegu bape 
argi ez dagoana zelan imini behar diran abian garapen iraunkorraren 
asmo handiko esakune teorikoak. Gaur egun, herrialde eta garapen-ere-
du bakar bat be ez da oso-osorik iraunkortzat hartzen, arlo batzuetan 
bide onetik badoaz be.

Zehaztapen politikoek eta lurralde-mai-
lako jarduketek “oro har pentsau eta tokian-tokian 
jardun” printzipioa hartu behar dabe kontuan, 
ekintza-arlo guztietara iritsi behar dira (gizartea, 
ekonomia, ingurumena…) eta iraunkortasunaren 
erispidea zeharkakotasunez agertu behar da jar-
duketa-arlo guztiak diseinau, abian imini eta eba-
luetako funtsezko oinarrietan.

Ezelako zalantza barik, iraunkortasuna 
etorkizunerako aukerea da, baina preminea be bai. 
Bere garrantzia ez datza izenean, bere helburuetan, 
konzeptualizazino teorikoan eta, batez be, geure eran-
tzukizunetik emoten deutsagun erabileran baino.

Hezkuntza,�etorkizun�iraunkorrerantz�
aurrera�egiteko�tresnea

Garapenerako eredu barrian, biztanleen 
prestakuntza, sensibilizazinoa eta partaidetza lehen 
mailako tresnak dira, gizartea iraunkortasunerantz 
eroateko orduan.

“Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren” 
konzeptuaren esangurea eta inplikazinoa azaltzeko, 
Rioko Batzarretik aurrera idatzitakoa hartuko dogu 
kontuan, baina batez be, Nazino Batuen Hezkunt za, 
Zientzia eta Kulturarako Erakundeak (UNESCOk) 
egindako testuetan gai horri buruz agertzen diran 
hausnarketak eta horreen ondorioz garatutako beste 
iturri bibliografiko batzuk.

Holan, bada, garapen iraunkorrerako 
hezkuntzaren (GIHren) bidez, biztanleek behar 
besteko trebetasunak eta ezagutzak lortuko dabez 
bizit za osorako ikaskuntzari begira, eta oso la-
gungarriak izango dira ingurumenean, ekonomian 
eta gizartean daukiezan arazoak konpondu behar 
dabezanean: GIH tresnea da. Naturarako Munduko 
Batasuneko (UICNko) Hezkuntza eta Komunikazino 
Batzordearen esanetan, ostera: “Garapen iraunko-
rrerako hezkuntzak gizakiak eta gizarte-taldeak 
bultzatu, prestatu eta engaiatu egiten dauz gure 
bizimoduari buruzko hausnarketan, informazinoan 
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oinarritutako erabagiak hartzeko prozesuan eta 
iraunkorragoa dan mundurantz aurrera egiteko bi-
deen ezarpenean. GIH aldaketarako ikaskuntza da, 
helduentzat zein gazteentzat”.

Hezkuntza bera beharrezko baldintzea 
da, iraunkortasuneranzko eraldaketan eta eraketan. 
Hain zuzen be, holantxe adierazo dabe berariaz na-
zinoarteko txosten batean baino gehiagotan.

Izan be, GIHren gaur eguneko konzeptua 
nazinoarteko zenbait hitzarmenen ondorioa da, eta 
garapen iraunkorraren alde bete-betean behar egi-
teko dei orokorrari erantzutea dauka helburu nagusi. 
Hasiera batean, iraunkortasunari buruzko hezkuntza 
bazan be, gaur egun ezagutzen zabalkunde hutsetik 
harantzago doa Agenda 21en eta Garapen Iraunko-
rrari buruzko Munduko Goi Bilerearen4 eraginez. 

Hezkuntza hiru helburu garrantzit su 
daukaz: konzienziazinoa, balioen ezarpena eta 
jarduteko konbita. UICNk berak azaltzen dauenez, 
“hezkuntzak personen autorrealizazinoa bultzatu 
behar dau, eurak izan daitezan eta parte hartzen 
ausartu daitezan. Izan be, garapen iraunkorra ku-
deaketa egokitzailerako prozesua bada be eta sor-
mena, malgutasuna eta hausnarketa kritikoa behar 
dabezan pentsaera-sistemen prozesua izan arren, 
GIHk partaidetzan oinarritutako ikaskuntza sustatu 
gura dau etenbako alkarreraginaren bitartez (horra 
hor informazinoa, prestakuntza, alkarrizketa eta 
partaidetza). Holan, bada, era guztietako aukerak 
eta etorkizunean eukiko dabezan ondorioak kontuan 
hartu eta balioetsi egingo dira. Azken batean, gara-
pen iraunkorrerako hezkuntzaren oinarrizko faktorea 
da informazinoa lortzeko eta jenteak erabagietan 
parte hartzeko sistema eraginkorrak eskeintzea”.

Iraultza isila da: 
jende txiki askok gauza txikiak 
eginten dauz leku txikietan, 
MUNDUA ALDATZEN DABIL.
(Mundu Hoberako Proiektu eta Utopien 
Ezohiko II. Biltzarra)

GIHren bitartez, itaun garrantzitsu honi 
erantzun ahal izango deutsagu: “nik zer egin daike-
dan esatea, zer egin daitekean esan beharrean. 
Guztiok badaukagu zer eginik, eta hori geuk baino 
ez dogu egiterik geure eguneroko bizimoduan, in-

gurukoakaz hartu-emonetan iminteko moduan, konsumiduteko eran, 
astialdia erabilteko moduan, ezagutzen aurrean iminteko orduan, behar 
egiteko orduan... Horrezaz gainera, konpromisoa eta gizarte-partaidetza 
be hartu behar doguz kontuan.” (Lurraren Gutuna).

Egia esan, 2002ko Munduko Goi Bileran giza garapenari be-
gira aitatutako lau printzipioak Delors Txostenean5 zehaztutako hezkun-
tzaren lau zutabeakaz alderatu daitekez. 

Halanda ze, hezkuntza, sensibilizazinoa eta partaidetza era-
bagigarriak dira garapen iraunkorra jadesteko orduan, personen gaita-
sunak hobetzen dabezalako eta gizartearen inguruan daukiezan asmoak 
errealidade bihurtzen dabezalako. Garapen iraunkorrerako hezkuntza 
ikaskuntza-prozesuan bertan datza, eta erabagi egokiak hartzen lagun-
tzen deusku, erkidego guztietako ekonomiaren, ekologiaren eta bardin-
tasunaren etorkizuna epe luzera babesteko moduko erabagiak hartzeko 
orduan. Izan be, gaitasunak sortzen dauz, etorkizunari begira dagoan 
hausnarketa egin daiten.

Nazino�Batuetako�Garapen�Iraunkorrerako�
Hezkuntzaren�Hamarkadea�200�-2014

1987. urtean, Nazino Batuetako Batzar Nagusian “gara-
pen iraunkorra” lehen biderrez onartu ebenetik, garapen iraunkorra 
sustatzeko hezkuntzaren konzeptua arakatzen eta aztertzen be hasi 
ziran aldi berean. 

Hezkuntza-mobimentu gehienetan jazoten zanaren al-
dean, GIH hezkuntza-erkidegotik kanpo hasi eta sustatu zan, bere 
esparru konzeptualagaz bat egin gurean, beharbada. Izan be, nazi-
noarteko foro politiko eta ekonomikoak izan ziran GIH gehien bult zatu 
ebenetakoak (horra hor Nazino Batuak, Lankidetza eta Garapen Eko-
nomikorako Erakundea, Estadu Amerikarren Erakundea). Garapen 
iraunkorraren konzeptua eztabaidatu eta zehaztu egiten zan neurrian, 
are garrantzitsuagoa izan zan biztanleak horren inguruan heztea, sen-
sibilizetea eta bertan parte hartzea, harik eta GIH iraunkortasunerako 
gakoa zala ebatzi arte.

Garapen�iraunkorra�arrakastatsua�
izan�daiten:

Hezkuntzak�gaitasunak��
emoten�dauz:

Erronkea onartu behar da Ezagutzen ikasteko

Talde-erantzukizuna eta erkidego 
aktibo baizen konstruktiboa euki 
behar dira

Alkarregaz bizitzen ikasteko

Zentzunezko ekintza garatu behar da Egiten ikasteko

Ezelako salbuespen barik, gizaki 
guztien duintasunean sinistu behar da

Izaten ikasteko

4- Johannesburg, Hego Afrika, 2002.

5- L’éducation : un trésor est caché dedans. XXI. menderako Hezkuntzari buruzko Nazinoarteko Batzordearen Txostena, UNESCO, 1996.
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sustat zailearen (Bizkaiko Foru Aldundiaren) kasura 
egokitutako garapen konzeptuala eukitea eta, gara-
tzeko orduan, Nazino Batuek onartutako esparrua-
gaz bat datorren epealdia zehaztea: 2005-2014. Ho-
lan, bada, lehenengo urtean, Bizkaia 21 Egitasmoa 
egin eta onartu egin da. Horrezaz gainera, ekintza- 
egitasmo hau prestatu da, 2015. urtera arte faseka 
garatzeko asmotan.

Iraunkortasunerako�hezkuntza:�
konzeptu�bizia

Hamarkadearen eta Ekintzarako Foru 
Planaren irismena hobeto ulertzeko, garapen 
iraunkorrerako hezkuntzaren konzeptua aztertu 
beharra dago, bere azalpenari buruzko adostasun 
orokorrik ez badago be.

Azalpena

GIHHren esparruan xedatutakoa kontuan 
hartu ezkero, “euren lanbidea eta gizarte-mailea 
edozelakoak dirala be, persona guztiak planetearen 
iraunkortasunaren gaineko mehatxuen plangintza 
egiteko, mehatxuoi aurre egiteko eta konpontzeko 
prestatzen dauzan” hezkuntza da garapen iraunko-
rrerako hezkuntza6. Horrezaz gainera, abian iminteko 
planean aurrerago azaltzen danez, “GIH iraunkorta-
sunaren ideal eta printzipioetan oinarrituta dago. 

Holan, bada, 1987tik 1992ra, garapen iraunkorraren kon-
zeptua heldu zan, batzordeek eztabaidatu, negoziau eta Egitasmoa 
21eko 40 kapituluak idazten ebezan neurrian. GIHri buruzko lehenengo 
ideiak Egitasmoa 21eko 36. kapituluan zehaztu ziran (“hezkuntza, jen-
tearen konzienzia eta gaitasuna sustatzea”). Era berean, Rion 1992an 
egindako Goi Bileran, herrialde guztiei eskatu eutseen 2002. urterako 
Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza Estrategia bultzatzeko, garatzeko eta 
abian iminteko. Hori holan izanda be, eguna iritsi zanean, bakar batzuek 
baino ez eben esparru estrategiko hori diseinau, nazino-mailan prozesu 
horretan aurrera egin ahal izateko.

Horra helduta, 2002. urtean Johannesburgen Garapen 
Iraunkorrari buruz egindako Munduko Goi Bileran, berariaz adierazo zan 
Iraunkortasunerako Hezkuntzaren Hamarkadea sustatu beharra egoala. 
Aldi berean, herrialdeei eskatu eutseen horren guztiaren garapenerako 
beharrezkoak ziran baliabideak bermatzeko.

“Nazino Batuetako Batzar Nagusiari 2005. urtetik aurrera 
Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkadea 

aldarrikatzeko aukerea aztertzeko gomendatzea”.
(Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Goi Bilerako Txostena. 

Johannesburg, Hego Afrika, 2002)

Gomendio hori konpromiso bihurtu zan, Nazino Batuetako 
Batzar Nagusiak maila orokorrean “Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza-
ren Hamarkadeari (GIHHri)” hasierea emon behar jakola ebatzi ebanean. 
Gainera, UNESCO izendatu eban, sustapenaren erakunde gidaria izateko.

Batzar Nagusiak 
2005eko urtarrilaren 1ean hasiko dan hamar urteko 

epealdia Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren 
Hamarkadea izango dala erabagi dau. 

Gobernuei eskatu gura deutse 2005. urterako 
hamarkadea euren ekintza-planetan eta hezkuntza-

arloko estrategietan ezarteko moduko neurriak 
hartzeko, Nazino Batuen Hezkuntza, Zientzia eta 

Kulturarako Erakundeak (UNESCOk) prestatu behar 
dauen nazinoarteko ezarpen-plana kontuan hartuta”.
(Nazino Batuetako Batzar Nagusiak 2002ko abenduaren 22an 

onartutako 57/254 Ebazpena)

GIHHk hezkuntzaren eta giza jokabidearen arlo guztietan ga-
rapen iraunkorraren printzipioak, balioak eta jarduerak kontuan hart zea 
dauka helburu nagusi. Holan, bada, behar besteko jokabide-aldaketak 
jazoko dira, persona guztientzat iraunkorragoa eta bidezkoagoa dan gi-
zartea lortzeko orduan.

Bere adierazpenak aukera aparta eskeintzen dau, hezkun-
tzan, sensibilizazinoan eta partaidetzan indarrean dagozan prozesuak 
berrikusi eta barritzeko eta herrialde guztietan iraunkortasunerako 
estrategia eta politika publikoak bultzatzeko. Horren ondorioz, agiri 
honen helburua nazino-mailako iraunkortasunerako hezkuntza-estra-
tegia orokorra ezartea ez bada be, egokia izan leiteke egitasmo honek 

6- GIHH Abian Iminteko Plana (UNESCO, 2006).

Iraunkortasunerako�Hezkuntza.�2.�Kapitulua
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Horra hor belaunaldien arteko orekea, sexuen arteko 
bardintasuna, gizarte-tolerantzia, txirotasunaren 
murrizketa, ingurumenaren susperraldia, baliabide 
naturalen artapena eta bidezko gizarte paketsuak”. 

Konzeptualizazino hori Egitasmoa 21eko 
36. kapituluan  “hezkuntzaren, trebakuntzaren eta 
konzienziazinoaren sustapenari” buruz adierazotako 
guztian oinarrituta dago. Bertan, hain zuzen be, hiru 
jarduketa-arlo nabarmentzen dira, eta oso-oso ga-
rrantzitsuak dira, garapen iraunkorra sustatzeko eta 
biztanleek ingurumenaren zein garapenaren arloko 
gaietarako daukien gaitasuna handitzeko:

�Hezkuntza�garapen�iraunkorrerantz�
bideratu�beharra

Bertan argudiatutakoaren arabera, 
hezkuntza akademikoa eta ez-akademikoa ezinbes-
tekoak dira personen jarrerak aldatzeko eta ga-
rapen iraunkorraren arazoen ebaluazinoari eta 
konponbideari aurre egin ahal izateko. Ostean 
baiezten dauenez, hezkuntza bera be ezinbestekoa 
da, garapen iraunkorragaz bat datozan konzienzia, 
balioak, jarrerak, teknikak eta jokabide ekologiko 
zein etikoak eskuratzeko eta erabagietan jentearen 
partaidetza eraginkorra bultzatzeko. Eraginkorra 
izateko, ingurumenaren eta garapenaren arloko 
hezkuntza ingurune fisiko, biologiko eta sozioeko-
nomikoaren dinamikaz eta giza garapenaz ardu-
ratu behar da (garapen izpiritualaz be bai, agian). 
Horrezaz gainera, diziplina guztietan hartu behar 
da kontuan, eta metodo akademikoak eta ez-aka-
demikoak eta komunikazino-bide eraginkorrak era-
bili behar dira.

Jentearen�konzienziazino�handiagoa

Informazino gitxi edo zehaztasun bako 
informazinoa egoteagaitik, giza jarduera guztien 
eta ingurumenaren artean dagoan loturearen in-
guruko konzienzia eskasa dana egiaztau ostean, 
jentea sensibilizau beharra dago ingurumenaren 
eta garapenaren arazoen inguruan. Izan be, jenteak 
arazoon konponbidean parte hartu behar dau, ingu-
rumenaren gaineko erantzukizun personala susta-
tu behar dau eta bere motibazinoa zein arduraldia 
handiagoak izan behar dira garapen iraunkorrari 
jagokonez.

Trebakuntzaren�sustapena

Trebakuntza, hain zuzen be, tresna 
garrantzitsuenetakoa da, giza baliabideak garat-
zeko eta mundu iraunkorragorantz aurrera egiteko 

orduan. Trebakuntzaren bidez, beharra lortzen eta ingurumeneko zein 
garapeneko jardueretan parte hartzen laguntzeko ezagutzak eskeini 
be harko litzatekez. Aldi berean, trebakuntza-egitasmoek konzienzia 
handiagoa bultzatu beharko leukie ingurumenagaz eta garapenagaz ze-
rikusia daukien gaien inguruan, ikaskuntza dualerako prozesua da-eta.

Hainbat eta hainbat abiapuntu dagoz GIHko prozesuak has-
teko orduan. Era berean, antzekotasun eta lotura ugari dagoz jakintzako 
esparru desbardinakaz. Dana dala, ingurumen-hezkuntzaren arloan 
garatutako prozesuak abiapuntu onak eta erreferente garrantzitsuak 
dira. Hain zuzen be, iraunkortasunerako hezkuntzaranzko bilakaereak 
ingurumen-hezkuntzaren mugak gainditzea dauka helburu, azken ha-
markadan konzeptuari eta praktikeari begira muga asko gainditu ba-
dauz be, naturara eta ikasleetara bakarrik ez mugatukeran, ingurume-
naren tratamentuak eskatutako ikuspegi ekosistemiko eta integrauan 
aurrera eginkeran, ezagutzak finkatukeran eta ekintza zein praktika 
bihurtukeran (oso sintomatikoak dira honako arlo honeetan jadetsitako 
aurrerapenak: hondakinen tratamentua, edadekoen inplikazinoa sensi-
bilizazinoan, lurzorua kudeatzeko eta babesteko dinamikak…), histo-
riaren azterketatik eta errealidadearen zergaititik abiatukeran ora ina 
balio esteko eta etorkizunaren proiektua egiteko… Ezelako zalantza 
barik, ingurumen-hezkuntzak garatutako eraldaketa teoriko eta praktiko 
hori erabagigarria da gaur egun edukiz betetea eta garapen iraunko-
rrerako hezkuntzaren esparru barrian aurrera egitea zergaitik dan hain 
garrantzitsua ulertzeko.

Hori guztiori dala eta, ekintza-plan honek Bizkaiko lurral-
de-eremuan arlo horretan garatutako ekimenak aztertuko dauz hasiera 
batean. Gero, euren garapenerako printzipio estrategikoak, jarduketa-
lerroak eta jarduerak zehaztuko dauz.

Helburuak

Eskola-arloa gainditzen dauen ikuspegi zabalagoaz, honako 
honeexek dira GIHren helburuak, S. Sterlingen eretxiz (1992): 

-  Planetako bizimodu guztien arteko loturea eta giza ekint zek 
zein erabagiek gaur eguneko eta etorkizuneko erkidego 
orokorren eta tokikoen baliabideetan eragiten dabezan on-
dorioak ulertzen laguntzea. 

-  Ekonomiaren, politikearen, kulturearen, gizartearen, tekno-
logiaren eta ingurumenaren artean dagoan eragin estua-
ren inguruko eta garapen iraunkorrean daukien zeresana-
ren inguruko konzienzia hartzea. 

-  Gaitasunak, trebetasunak, jarrerak eta balio egokiak ga-
ratzea, tokian-tokian, nazino-mailan, eskualdean edo na-
zinoartean garapen iraunkorrean bete-betean inpliketako, 
etorkizunean bardintasun eta iraunkortasun handiagoa 
eukiteko eta uritarrek ingurumenagaz eta ekonomiagaz 
zerikusia daukien erabagietan parte hartzeko. 

-  Ingurumen-hezkuntza eta GIH bultzatzen dabezan pro-
posamen guztiak kontuan hartzea eta zeharkako gaietan 
zein curriculumeko ohiko arloetan iraunkortasunaren 
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kon zeptu desbardinak aintzat joten dabezan ereduak 
sakon aztert zea. 

Hain zuzen be, errealidade barri horren ondorioz, bitarteko 
konzeptuak eta adierazleak topetan doguz eten barik, iraunkortasunaren 
ikuspegia erabagiak hartzeko prozesuetara hurreratu ahal izateko. Izan 
be, ekonomia, gizarte-bardintasuna eta ingurumenaren babesa kontuan 
hartuta egituratu ezkero, giza jarduerek ez dabez planetako bizitzaren 
oinarria diran prozesuak hondatuko, eta, aldi berean, bizitza duina bai-
zen paketsua eukiteko aukerea eskeiniko deutsee bertako biztanleei. 
Hori dala eta, ingurumen-hezkuntza, kultura arteko hezkuntza, pake-
rako hezkuntza, giza eskubideen aldeko hezkuntza, txirotasunari aurre 
egiteko hezkuntza, osasunerako hezkuntza eta genero-bardintasune-
rako hezkuntza, besteak beste, garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
funt sezko osogaiak dira bizitza osoan zehar. 

Halanda ze, maila eta mueta guztietako hezkuntza-proze-
suek bizimodu osasungarria, iraunkorra, lortu behar dabe. Helburu ho-
rretan, GIH ingurumenean oinarritutako hezkuntza-modalidadea baino 
askoz gehiago da, honako gai honeei guztiei buruz ikasi behar dalako: 
giza eskubideak, gatazken konponbidea, gobernagarritasuna, ekono-
mia, artea eta kulturea. GIHk diziplina ugariko ikuspegi bizia dakar, eta 
personei bizitzako etapa guztietan eta ikaskuntza-testuinguru guztie-
tan7 (formaletan, ez-formaletan eta informaletan) eskeintzen deutse 
garapen iraunkorra sortzeko beharrezkoak izango diran bizi-estiloei eta 
balioei buruz ikasteko aukerea.

Integratzailea�eta�partaidetzazkoa

Konzeptu bizia da, ekintzarako tresna barria, alegia. Apur-
ka-apurka, zehaztu egingo da, eta, bere garapenean, honako alderdi 
honeek bateratzen ahaleginduko da: pentsaera sortzailea eta kritikoa, 
ahozko eta idatzizko komunikazinoa, laguntza eta alkarlana, gatazken 
kudeaketa, erabagiak hartzeko prozesua, informazinoaren eta komu-
nikazinoaren teknologiek (IKTek) lagundutako proiektuen ezarpena eta, 
azkenik, eguneroko uritartasuna.

Ekintza-egitasmo honetan, estrategia garatu eta zehaztu 
egingo da, garapen iraunkorrerako hezkuntza Bizkaiko Foru Aldundia-
ren eskumen-esparruan sustatzeko, bizkaitar guztiak kontuan hartuta. 
Lehen adierazo dogun lez, estrategia hori foru-erakundeko “Bizkaia 21 
Egitasmoa” Agenda 21en barruan dago. Gainera, iraunkortasunerako 
hezkuntzaren konzeptuagaz jazoten dan moduan, tresna bizia da, eta 
foru-sail guztiek parte hartu beharko dabe bertan, gure lurraldean arlo 
horretan jardun eta eragina daukien gainerako erakundeakaz batera.

Izan be, egitasmo eta partaidetza barriak hastea baizen ga-
rrantzitsua edo are garrantzitsuagoa da lehendik dagozanen bitartez lan-
kidetza-sistemak eratzea eta tresnen baterakuntzari lehentasuna emotea.

Ezelako zalantza barik, ekintza-plana eta, 
oro har, hamarkadako helburuen garapenerako abian 
imini daitekean beste edozein ekimen arrakastatsua 
izan daiten, itunak ezarri beharko dauz, ahaleginak 
koordinau beharko dauz abian dagozan proiektu eta 
ekimenetan eta konfiantzea sortu beharko dau abian 
imingo diran egitasmo barrietan.

Gutierrez Jren eta beste batzuen esane-
tan (2005)8, “GIHko proiektu sendoa daukien ikas-
tetxeak, enpresak, erakunde publikoak eta gizarte-
erakundeak inpliketako aukerea; proiektu berean 
erkidego osoa edo sektore profesional desbardinak 
inpliketako aukerea, energiaren, uraren erabilerea-
ren, mobikortasunaren, garraioaren eta hondakinen 
tratamentuaren arloko partaidetzazko metodologien 
eta konpromiso ikugarrien bidez; arlo personalean 
eta profesionalean proiektuok hobekuntzarantz eta 
ekintza zuzenerantz bideratzeko aukerea; erakun-
dearen beraren eta instituzinoaren perimetroa gain-
ditzeko aukerea, lurraldean ahaleginak gainjarri 
gurean; sektore profesionaletan eta enpresetako 
prestakuntza-planetan ingurumen-jarduera egokiak 
eta ingurumena errespetetan daben ohiturak ezarte-
ko aukerea; sarean behar egiteko aukerea; etenbako 
barrikuntzara zabalik dagozan egitasmo malgu bai-
zen dinamikoak; eta administrazinoen eta erakun-
deen erabateko inplikazinoa eta alkarlana epe luze 
eta ertainerako sektore arteko proiektu bateratuetan. 
Horra hor gizarteak zentzunez eta adimen iraunko-
rraz erronka barrien lorpenerantz doazana eta mar-
ketinetik, publizidade-propagandatik, modatik eta 
merkantilismotik harantzago doazana egiaztetan 
daben testigantzak”. 

Ezelako zalantza barik, UNESCOren Ha-
markadeak norabide horretan aurrera egiteko erea 
eskeintzen dau, eta Ekintzarako Foru Plan honek be 
bide horretatik jo gura dau.

Garapen�iraunkorraren�historiako�
jazoera�gogoangarriak

Kapitulua amaitzeko, labur-labur aita-
tuko dogu zeintzuk diran erreferentziako pasarteak9 
garapen iraunkorraren eta, batez be, iraunkorta sune-
rako hezkuntzaren historiaren bilakaeran: 

7- Hezkuntza�formala: ikastetxeetan eta prestakuntza-zentroetan garatzen da, eta onetsitako titulu eta gaitasun ofizialak lortzen dira bertan. Hezkuntza�ez-formala: hezkuntza eta prestakuntza 
sistema nagusien parean garatzen da, ikastetxeetan jasotakoaren osogarria izan daiteke eta beharlekuan edo gizarte zibileko erakunde eta taldeetako jardueren bidez eskuratu daiteke (horra hor gazteen-
tzako alkarteak, sindikatuak edo alderdi politikoak). Hezkuntza�informala: beharragaz, familiagaz edo eguneroko jarduerearen berezko osogarria dan aisialdiagaz zerikusia daukien eguneroko bizimoduko 
jarduketen bidez lortzen da, ez da ezinbestean guratakoa izan behar eta ez dau ezelako egiturarik eta ziurtapenik behar.

8- “Educación para el desarrollo sostenible: evaluación de retos y oportunidades del Decenio 2005-2014” (Revista Iberoamericana de Educación. 40. zk.).

9- Zerrenda osoagoa eta zehatzagoa euki gura izan ezkero, interneteko helbide honetara joan: http://sdgateway.net/introsd/timeline.htm

Iraunkortasunerako�Hezkuntza.�2.�Kapitulua



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa14

-  1��2.� Nazino� Batuen� Bilerea� Giza�
Ingurumenari� buruz. Stockholmen egin 
zan, eta, bertan, Nazino Batuetako Ingu-
rumenerako Egitasmoa (UNEP) sortu zan.

-  1���.� Gure� Etorkizun� Bateratua. 
Brundtland Batzordearen txostena da, 
eta “garapen iraunkorra” terminoa 
zabaldu eban.

-  1��2. Agenda�21. Rio de Janeiron Lu-
rrari buruz egindako Goi Bileran onartu 
zan, eta garapen iraunkorreranzko au-
rrerapena neurtzeko oinarria da.

-  1���.� Iraunkortasun� Orokorraren�
Indizea. Erakundeen jardueren gaine-
ko kontrola eroatea zan helburua.

-  2000.� Milurteko�Adierazpena. Nazi-
no Batuetako Batzar Nagusiak onartu 

eban. Bertan adierazotakoaren arabera, “natureagazko er-
rrespetua” funtsezko balioa da, eta “garapen iraunkorra-
ren printzipioak politika nazionaletan kontuan eukiteko” 
konpromisoa hartzen dau.

-  2002.� Garapen� Iraunkorrari� buruzko� Munduko� Goi�
Bilerea. Johannesburgen (Hego Afrikan) egin zan, eta in-
gurumenaren babesa zein garapen sozial eta ekonomikoa 
sustatzen dauz, alkarren artean lotuta dagozan printzipio 
sendogarri moduan.

-  200�.� Nazino� Batuetako� Garapen� Iraunkorrerako�
Hezkuntzaren�Hamarkadea (GIHH). Bizitza osorako ikas-
kuntza eta gizarte-eraldaketa iraunkorra lortzeko trebeta-
sunak eta balioak sustatzen dauz.

”Buruak alkartu daiguzan 
 eta seme-alabei zelako bizimodua 
eskeiniko deutsegun ikusi daigun”.
(Sioux tribuko burua zan Takanta Lotankaren, 
edo Zezen Jesarriaren aitamena).
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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 

III. Kapitulua:  BIZKAIAN INGURUMEN- 
-HEZKUNTZAREN ARLOAN 
GARATZEN DIRAN EKIMENEN 
DIAGNOSTIKO ARGIGARRIA



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa16

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-

Bizkaian�ingurumen-hezkuntazaren�arloan�garatzen�diran�ekimenen�diagnostiko�argigarria.�3.�Kapitulua
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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.

Bizkaian�ingurumen-hezkuntazaren�arloan�garatzen�diran�ekimenen�diagnostiko�argigarria.�3.�Kapitulua
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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-
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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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 Bizkaiko Lurralde Historikoan ingurumen-hezkuntzaren 
arloan garatutako eta aurreko kapituluan zehaztutako ekimenen azal-
penean eskeinitako eretxiak eta iruzkinak ez eze, IHEE idatzi dauen 
taldearen balioespenak be azalduko doguz, orain arte garatutako ingu-
rumen-hezkuntzari buruz daukien ikuspegi orokorra zelakoa dan hobe-
to adierazoteko. Gainera, agirikoa danez, eragin handia eukiko dabe 
ekintza-egitasmo hau eginkeran hartu beharreko erabagietan. Horren 
ondorioz, Bizkaian garatutako ingurumen-hezkuntzaren diagnostikoa 
abiapuntua izango da, oinarritutako iraunkortasunerako hezkuntzaren 
printzipio barrietan oinarritutako ekintza-plan hau zehazteko. Holan, 
bada, IHEEn bertan, kapitulu bietan (diagnostiko argigarriari buruzko 
III. kapituluan eta balioespen-azterketa orokorrari buruzko IV. kapitulu 
honetan) adierazotakoak eukiko dau eragina. 

Orain arte, Bizkaian garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
arloan garatu diran planak, egitasmoak eta gainerako jarduerak sus-
tatzaile publiko zein pribaduen unean uneko jarduketen ondorioak izan 
dira, eta ingurumenaren arloko printzipioetan oinarrituta egon dira. 
Ostantzean, arazo zehatzei erantzuna emoteko sortutakoak izan dira. 
Horra hor garatutako ekintzak hasiera batean balioetsikeran ateratako 
lehenengo ondorioa. Holan, bada, Bizkaian ingurumen-hezkuntzaren ar-
loan dagozan preminak ekimen moduan gauzatu dira, eta ez da ikuspegi 
estrategiko orokorrik euki, ez egoalako gure lurralde-eremuan eragina 
eukan berezko jarduketa-esparru osorik, ez eta beste era batekorik be. 
Halanda ze, horixe bera egin gura dogu ekintza-egitasmo (IHEE) hone-
tan oinarrituta, eta, hezkuntza formalaren esparruan baino ez bada be, 
Eusko Jaurlaritzako IIHE be hartu gura dogu kontuan. Hori guztiori dala 
eta, lehenengo azterketa egin ostean, egindako ahalegina handia eta 
garrantzitsua izan arren, Bizkaia 21 Egitasmoan zehaztutako helburu 
bereziak ez dira asko eta ez dabe lerro estrategiko osorik garatzen.

Edozelan be, egoera arrunta eta aurreikusteko modukoa da, 
ingurumen-hezkuntza (IH) orain arte lan-estrategia orokor baten ba-
rruan egon ez dala kontuan hartuta. Dana dala, lehen esandakoak adie-
razo daikeanaren aurka, ez dogu esan gura gaur arte egindako jarduera 
guztiak IHEEk berak eta Foru Agenda 21ek (Bizkaia 21 Egitasmoak) 
zehaztu beharreko lerroetatik eta helburuetatik aldenduta dagozanik, 
ezelako zalantza barik eurei esker urrats handiak baizen seguruak emon 
diralako garapen iraunkorrerako hezkuntzarantz. Izan be, egindako bide 
hori be ulergarria eta beharrezkoa izan leiteke, uritarrak ingurumenaren 
arloko gai garrantzitsuen inguruan informau, prestatu eta sensibilizau 
dauzalako eta biztanleen jarrera-aldaketak sustatu dauzalako inguru-
neko arazoen aurrean. Era berean, arduradun politiko eta sozialei be 
adierazo deutse arazo horreei iraunkortasunerako hezkuntzaren konzeptu 

barriaren barruan dagoan ikuspegi orokorretik aurre 
egin behar jakela, gero arlo horretan egin be harreko 
zereginak errazago garatuko diralako.

Aitatzekoa da zer gatxa izan dan ingu-
rumen-hezkuntzaren arloko jarduerei, kanpainei, 
dirulaguntzei… buruzko datuak batzea. Informa-
zinoa erabat deszentralizauta dagoanez, oso gatxa 
eta neketsua izan da informazino zehatza baizen 
osoa lortzea. Jarduerei eta eskeintzei buruzko infor-
mazino guztia koordinau beharko litzateke, eta in-
gurumen-hezkuntzaren zein garapen iraunkorraren 
arloko ikerketa sustatu beharko litzateke, alderdi 
hau hobetu ahal izateko.

Diagnostikoaren fasean azaldutako 
ekintzen artean, euretako batzuk (Eskolako Agenda 
21, Ibaialde Egitasmoa, Eskolako Kli! Kla! Berzikla! 
Lehiaketa edo Bizkaia Maitea aldizkaria) oso tres-
na erabilgarriak dira, GIHren alde egiteko orduan, 
iraunkortasunaren printzipioetan oinarrituta dago-
zalako, partaidetza sustatzen dabelako, ikasteko 
metodo moduan praktikea erabili eta bultzatzen 
dabelako eta oso izpiritu bateratzailean oinarrituta 
dagozalako. Hori dala eta, egokia izango litzateke 
ekintza horreei eustea, sustatzea eta beste esparru 
edo arlo tematiko batzuetara zabaltzea.

Bestetik, Bizkaiko ekipamentuetan 
garatutako ekintzek be bultzatzen dabe GIH, 
praktikearen bitartez partaidetza zein ikaskuntza 
sustatzen dabezalako eta errealidadearen azterketa 
osoa egiten dabelako. Edozelan be, hezkuntza-zere-
ginaren hartzaile nagusia eskola-sektorea da, hel-
duentzako jarduerak eskeini arren euren helburua 
ez dalako hezkuntza, zabalkundea baino. Eusko 
Jaurlaritzak autonomia-erkidegoko ingurumen-
ekipamentuak arautzeko dekretua onartuko dau 
laster, ekipamentuetako edukiak, azpiegiturak eta, 
oro har, hezkuntza-eskeintza hobetzeko asmotan. 
Horren ondorioz, zeozelako arauketa jadetsiko da, 
ikasleentzako arloan, behintzat. Dana dala, IHEEk 
badauka zer eginik arlo honetan, Bizkaia 21 Egi-
tasmoan ze haztutako helburuak behar dan moduan 
bete gura izan ezkero.

IV. Kapitulua.  GAUR EGUN INGURUMEN-
-HEZKUNTZAK BIZKAIAN 
DAUKAN EGOEREA ORO HAR 
BALIOESTEKO AZTERKETA
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Gauza bera jazoko litzateke Mobikortasunaren Astean, 
Aste Berdean edo antzeko jardunaldi tematikoetan proposatutako 
jarduerakaz edo bertan emondako informazinoagaz. Betiko moduan, 
egunotan landutako edukiak urtean zehar sendotzen ez diranez edo 
aldarrikatutakoaren ezarpena bultzatzen ez danez, uritarrak nahastau 
egin leitekez, gogaitu egin leitekez eta ikasitakoa abian ez imintea 
erabagi leikie. Horixe bera gertatzen da bizikleten maileguan edo Aste 
Berdean, Auto bako Egunean edo unean uneko antzeko ekintzetan. 
Askotan, praktikea bultzatzen da, baina gero ez dira behar besteko 
baliabideak eskeintzen abian imini ahal izateko.

Oraindino, askotan eta, batez be, helduen prestakuntzari 
jagokon guztian, praktikearen alde barik, ezagutza teorikoen igorpen 
hutsaren alde egiten dabe. Hori dala eta, aztertutako gaiei buruzko 
hausnarketak eta konzeptuak menperatzeko prozesuak ez daukie zerikusi 
handirik GIHren printzipioakaz.

Era berean, udal batzuek holako jardueren antolamen-
dua hobetu daikie. Izan be, askotan, euren ekimenagaitik barik, abian 
im inteko eskeinitako dirulaguntzengaitik garatzen dabez, eta ez dira 
bape orijinalak proposatutako gaiei eta jarduerei jagokenez. Edozelan 
be, udal batzuek ekimen barritzaileak sustatzen dabezanez, erreferente 
nabarmenak izan daitekez gainerako udalentzat.

Bizkaiko ingurumen-hezkuntzaren egoerea aztertukeran, 
oso deigarria da ikastetxeetan egindako hezkuntza-eskeintzan ezelako 
“kontrolik” ez egotea. Lehen adierazo dogunez, ekipamentuei buruzko 
dekretuari esker, lekuotan proposatutako jarduketek kalidadeko zenbait 
eskakizun bete beharko dabez, horretarako sortuko dan erregistroan 
agertu gura izan ezkero, behintzat. Erispide eta kalidade-azterketa ho-
rreek ikastetxeei proposatutako gainerako jarduera eta kanpainetan be 
ezarri beharko dira, bai eta garapenerako hezkuntzaren arloko ekimen 
eta jarduera-sustatzaile guztietan be.

Ekipamentuak era guztietakoak eta 
ugariak badira be, gabezia batzuk daukiez, garapen 
iraunkorrari begira oso garrantzitsuak diran gai ba-
tzuk ez dabezalako behar dan jorratzen; esate bate-
rako, itsasoa  eta arrantzako baliabideak, airearen 
kalidadea eta ingurumenaren osasuna, uriko in-
gurumena, konsumo-ohiturak… Gai horreetarako, 
ekipamentu bereziak sortu beharko litzatekez edo, 
gitxienez, lehendik dagozan egitasmoetan hartu 
be harko leukiez kontuan.

Jarduera egokien sariak aitatu behar 
doguz, gaur eguneko Europako Ingurumen Sariak, 
berbarako, Bizkaiko erakundeen garapen iraunko-
rreranzko ekintzak eta politikak onetsi eta babestu 
egin gura dabezalako.

Bestetik, hutsuneak edo hobetu beharre-
ko alderdiak antzemon dira ebaluautako ekintza as-
kotan. Hasteko, sensibilizazino-kanpaina gehienak 
hezkuntza-arlokoak edo jeneralistak diranez, ez dira 
etxeetara iristen (halanda ze, hartzaileen araberako 
jarduera zehatzak eta/edo bereziak antolatu be har-
ko litzatekez). Era berean, industriarako ekintza 
ze hat zak be badagoz, baina oraindino ez da sektore 
guztiakaz behar egiten; esate baterako, ostalaritza-
gaz, merkataritzagaz eta landa-munduagaz, besteak 
beste. GIH sektore guztietara iritsi behar da.

Kanpaina gehienetan, ohiturak edo ja-
rrerak aldatzeko aholkuak emoten dira, eta, abian 
imini ezkero, oso lagungarriak izango litzatekez 
garapen iraunkorra lortzeko. Halanda be, kanpai-
notako informazinoa ez da lar zabala eta zehatza, 
eta, horrezaz gainera, ez dabez egoera partikula-
rrak, bilakaera historikoa, etorkizuneko bilakaerea, 
parte-hartzaileen aurrerakuntzak… balioetsi eta 
ebaluetan (GAP Egitasmoan izan ezean).

Informazinoa osoa ez danez, ez dau 
errealidadearen ikuspegi orokorra eskeintzen eta ez 
dau persona bakotxak globalidade horretan daukan 
benetako inplikazinoa zein dan jakiteko aukerarik 
emoten. Hori dala eta, askotan kanpainako hartzai-
leek ez dabe benetan ulertzen zer arazo konpondu 
behar dan eta zergaitik jokatu behar daben holan, 
konpondu ahal izateko. Holakoetan, ingurume-
naren aldeko aholkuak inposaketa bihurtzen dira 
biztanle entzat, eta, horren ondorioz, ezer ez egiteko 
erabagia hartu daikie. Eskeinitako informazinoari 
ikuspegi osoa emon beharko litxakio, errealidadea 
diziplina eta eragile desbardinen bidez aztertzeko 
eta ikuspuntu orokorra emoteko. Dana dala, eki-
men bakotxeko hartzaile guztiek ulertzeko moduko 
hizkuntza erabili beharko litzateke beti.
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Sensibilizazino-kanpainak balioetsikeran, informazinoa 
igorteko erabilitako baliabideak lar orijinalak ez dirala aitatu dogu. 
Horri jagokonez, ezohiko baliabide adierazkor tradizionalak (antzerkia, 
txotxongiloak edo ipuin-kontalariak, berbarako) ezer gitxi erabilten dira, 
baina erabilgarriak baizen eraginkorrak izan daitekez etorkizuneko jar-
duketetan, erabilera ugariak daukiezalako eta erraz-erraz iristen dira-
lako hartzaile guztietara. Izan be, erabili diran aukera bakarretan (Kli! 
Kla! Berzikla! Lehiaketan, udalerriren bateko Aste Berdeko unean uneko 
jarduketetan…), arrakasta handia lortu dabe.

Alde horretatik, informazinoaren eta komunikazinoaren 
te knologia barriak eta Internet lako baliabide ahaltsua baizen irisga-
rria ezer gitxi erabilten dira. Etorkizunari begira, helburua ez da izan 
be har kanpaina bateko datuak sarean ikusgai imintea, alkarreraginezko 
komunikazino-bide arinak sortzea baino. Holan, bada, esperientziak 
trukatu ahal izango dira, eta gizarte-sektoreen zein administrazinoaren 
arteko atzeraelikadurea gertatuko da. Horrezaz gainera, on-line pres-
takuntza gero eta gehiagotan erabilten da, ikasteko eta barruko zein 
kanpoko partaidetza sustatzeko.

Amaitzeko, lurralde historikoko boronda-
tezko lana bultzatu beharra dago, uritarrengandik 
hur dagoalako eta oso eraginkorra dalako balioak 
igorteko orduan. Boluntarioen alkarte gehienak di-
rulaguntzen menpe dagozanez, diru-sarrerea ez da 
iraunkorra. Egoera hori, ostera, aldatu egin leiteke, 
iraunkortasunerako hezkuntzarako dirulaguntza-le-
rro berezien bidez babes gehixeago jasoko balebe.

Aitatutako hutsuneak edo gabeziak 
gainditu egin daitekez, GIHk Bizkaia 21 Egitasmoan 
aldarrikatutako printzipioak ezarri ezkero. Horri es-
ker, ingurumen-hezkuntza zentzunezko “osotasun” 
harmonizaua izan daiteke, iraunkortasunaren es-
parruan zehaztutako zenbait helburu eta asmo bete 
daikez. Hori dala eta, plan, jarduera eta kanpaina 
egokiak garatu ezkero, GIH tresna erabilgarria bai-
zen emonkorra izan daiteke, biztanleek bizi-ohitura 
iraunkorrak barruratu daiezan.

Gaur�egun�ingurumen-hezkuntzak�Bizkaian�daukan�egoerea�oro�har�balioesteko�azterketa.�4.�Kapitulua
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Lehenengo kapitulu bietan azaldu dogun lez, erronka gatxa 
da, bai eta gaur egunekoa be, eta gatxa da, irismen handikoa dalako. 
Izan be, iraunkortasunerako hezkuntzak arlo guztietan dauka eragina 
(horra hor biodibersidadea, mobikortasuna, urbanizazinoa, kultura 
arteko ulermena, landa-eraldaketa, turismoa, sustapena eta gizarte- 
-bardintasuna…), bai eta erkidegoko ikaskuntza-prozesu guztietan 
be (arlo formalean, ez-formalean eta informalean). Halanda ze, erki-
degoko persona eta eragile guztietan be badauka eraginik (horra hor 
administrazinoa, enpresak, hezkuntza-erkidegoa, uritarrak oro har eta 
komunikabideak).

Zentzun horretan, zailtasun horri aurre egiteko, honako gi-
dalerro honeek hartuko doguz kontuan Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkor-
tasunean oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoan:

-  Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren aldeko jarduna ber-
matzeko, iraunkortasunerako hezkuntzaren printzipioak 
kontuan hartu eta ezarri egin behar dira, IHEEko estrategia 
guztiak (arlo informalean, ez-formalean eta formalean), 
zehaztutako arlo tematikoa eta inplikautako eragileak 
edozelakoak dirala be. 

-  IHEEko egitasmoek eta jarduketek iraunkortasunerako 
hezkuntzaren printzipioak kontuan hartu eta ezarri egiten 
dauzan neurrian, benetako ekarpena egingo da Bi zkai-
rako eta Bizkaitik etorkizun iraunkorragoa lort zeko hel-
burura. Lehen adierazo dogun lez, honako honeexek dira 
printzipioak: ekintzarako eta aldaketarako hezkunt za; 
hausnarketa kritikoa; ikuspegi integraua eta ikuspegi 
ekosistemikoa; balioetan oinarritutako hezkuntza; etor-
kizunerako ikuspegia, etenbako ikaskuntza eta etenbako 
aurkikuntza; esperientzietan eta ekintzan oinarritutako 
ezagutza, lehendik dagoan aberastasunaren balioespena 
eta errealidadeagaz euki beharreko loturea; eta, azkenik, 
partaidetza.

IHEEk sustatutako jarduera guztietan, iraunkortasunerako 
hezkuntzaren printzipioak benetan kontuan hartu, zehaztu eta ezarri 
egiten badira, iraunkortasunaren aldeko konpromisoa edo estrategia 
bera sendotu ahal izango da Bizkaian, Bizkaia 21 Egitasmoan eta to-
kian-tokian zein autonomia-erkidegoan garatutako beste hainbeste es-
trategiatan adierazoten dan lez.

Aurrera egiteko, ekintza-egitasmoko erreferentzia-esparru 
estrategikoa ezarri eta zehaztu egingo dogu. Bizkaiko Foru Aldundiak 
emon gura deutsan bultzadearen bitartez, iraunkortasunerako hezkun-

tza abian iminteko konzeptu nagusien eta ekintza-
tresnen laburpena da, hain zuzen be.

Lehenengo eta behin, ekintza-egitasmo 
honen garapenaren mugaeguna zehaztuko dogu, 
eta, II. kapituluan aurreratu dogun lez, Nazino 
Batuetako 200�-2014ko Garapen Iraunkorrerako 
Hezkuntzaren Hamarkadearen araberakoa izango 
da. Edozelan be, 2010.�urtean�berrikusi�eta�egune-
ratu�egingo�da, Bizkaia 21 egitasmoa berrikusten 
danean, alegia. Hori dala eta, IHEEren eta bertako 
jarduketa guztien ezarpenaren jarraipena eta eba-
luazinoa egin beharko dira, eta iraunkortasunak 
Bizkaian daukan errealidadea zelakoa dan balioetsi 
beharko da, unadea iristen danean beharrezko al-
daketak egin ahal izateko.

Bigarrenez, iraunkortasunari begira 
ze haztu beharreko ekintza-egitasmoan oinarrizkoak 
izango diran giltzarriak, printzipioak eta hasierako 
baldintzatzaileak nabarmendu beharko dira. Halan-
da ze, hasiera-hasieratik onartu egin behar da ga-
rapen iraunkorra helburu�orokorra izan behar dala 
epe�luzerako�ikuspegi�zabalagotik. Bertan, gaine-
ra, onetsi egin behar da hazkuntza ekonomikoa, gi-
zarte-kohesinoa eta ingurumenaren babesa eskutik 
joan behar dirala, behin eta barriro adierazo dogun 
lez. Ikuspegia positiboa izan behar da, ingurumen 
garbiago, seguruago eta osasungarriagoagaz 
konpromisoa daukan bidezko gizarte oparoagoaren 
etorkizunari begira.

Era berean, garapen iraunkorrerako 
hezkuntza arduradun�politikoentzako�eta�eretxi�pu-
blikoarentzako�bultzatzailea�da, erakundeak eral-
datzeko eta enpresen zein konsumitzaileen jokabide 
arduratsua aldatzeko orduan. Horrezaz gainera, era-
gileak�izateko eta iraunkortasunaren asmo handiko 
ikuspegia zehazteko, arazo-kopuru�mugatua�baino�
ez�dau�jorratu�beharko,�agian: ondoizate orokorrari 
begira mehatxu larrienak edo itzulezinak diranak. 

Alde horretatik, Europako Batasuneko 
Garapen Iraunkorrerako Estrategian zehaztutakoak ai-
tat zearren, honako honeexek dira mehatxu nagusiak:

V. Kapitulua.  IHEEREN PRINTZIPIO 
ESTRATEGIKOAK
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-  Beroketa orokorra. Giza jarduerearen 
ondorioz sortutako negutegi-efektuko 
gasen igorpenagaz lotuta dago.

-  Biodibersidadearen galerea, azken ha-
markadotan ikaragarri areagotu da-
lako; hondakin-kopuruaren etenbako 
gehikuntza, BPGren gainetik dagoa-
lako; gero eta handiagoa dan higadu-
rea; eta landa-inguruneko oinarrizko 
jarduerearen eta emonkortasunaren 
beheraldia.

-  Mobikortasun ugaria eta garraioa, ika-
ragarri areagotu diralako eta, askotan, 
ia-ia jarduera guztia geldiarazoten 
dabelako.

-  Mehatxupean dagoan elikadurearen 
segurtasuna. Izan be, gaixotasun 
batzuetan antibiotikoei aurre egiten 
deutseen zepa barriak agertu dira, 
eta gaur egun erabilten diran milaka 
produktu kimikok ondorioak eragin 
daikiez epe luzera.

-  Txirotasuna eta gizarte-bazterketa. 
Joera horrek personen arteko aldeak 
nabarmentzen dauz euren edadeagai-
tik, mailagaitik eta sexuagaitik, eta 
familia batean zenbait belaunalditan 
irauten dauen joerea da, gainera.

-  Biztanleen zahartzapena. Horren on-
dorioz, hazkuntza ekonomikoaren 
erritmoa eta gizarte-prestazinoen zein 
osasun publikoaren kalidadea eta 
iraungarritasuna dagoz mehatxupean.

Era berean, beste gai interesgarri 
bat zuk edo lehentasunezko beste gai batzuk be 
badagoz; esate baterako, lehenengo sektoreak 
Bi zkaian daukan garrantzia (mehatxupean dago 
erabat, balio estrategiko handia dauka eta konser-
bazionistea da) eta arlo horreetako eragile nagu-
sien prestakuntza eta euren jardunaren zabalkun-
dea zein duintasuna. Bestetik, balioen eraketan 
zeresan handia daukienez, komunikabideen eta 
publizidadeko mezuen eragina, euren interpretazi-
noa eta irakurketa-kodea be hartu beharko geunkez 
kontuan, konsumitzaileen jarrera kritikoa ulerme-
naren bitartez sustatu ahal izateko.

Arriskuak eta/edo iraunkorrak ez diran 
joerak zeintzuk diran azalduta, garapen iraunko-
rrerako hezkuntzaren ahalmen guztiak imini behar 

dira abian. Gainera, preminaz�jardun eta egin egin behar dogu Bi zkaiko 
Foru Aldundiaren eskumenen esparruan, baina irme, plangintzapean 
eta seriotasunez jokatu behar dogu, estrategiak, ekimenak, baliabide 
ekonomikoak zein teknikoak eta giza baliabideak abian jartzeko orduan. 
Bestetik, aitzindaritza� politikoa� eta� erantzukizun� publikoa� hartu�
be har�doguz�geure�gain, jarduketa-esparru argia eskeintzeko orduan. 
Edozelan be, jakin badakigu uritarrek eta gizarte-erakundeek behar 
besteko jarrera-aldaketak eta aldaketa teknologikoak egin be harko da-
bezana, garapen iraunkorra lortu ahal izateko: jarduketa�guztiena�izan�
behar�da,�eta�maila�guztietan�garatu�behar�da.

Bizkaiko Foru Aldundiak onartu egin behar dau mundu�
globaleko�bazkide�erantzulea dala. Horrezaz gainera, Bizkaian lide-
rra izateko, “etxean�jardutea”, liderra izatea oso�garrantzitsua�dala 
ulertu behar dau, garapen iraunkorreranzko bidean aurrera egin ahal 
izateko. Holan, bada, gainerakoei erakutsi eta eskatu ahal izango 
deut se euren erantzukizunak beteteko: jarduketa�politikoaren�kohe-
renzia�hobetzea. Izan be, garapen iraunkorrerako ekarpena ona izan 
daiten, konpromisoduna eta eraginkorra izan behar da kudeaketa. 
Administrazinoa� erreferentea� izan� behar� da� eguneroko� ekintzan 
(erakutsi egin behar dau), eta erispideak zein arauak zehaztu eta 
ezarri egin behar dauz. Hain zuzen be, garrantzitsua izan arren, ez 
da nahikoa hezkuntzaren zein sensibilizazinoaren alderdiak bakarrik 
lantzea, eta, gizarte-baldintzatzaileak dagozala onartu ostean, ulertu 
egin behar da arautegiak�ezarri�behar�dirala eta, batzuetan, jarduke-
tak debekatu behar dirala, eremu publikoetan tabakoagaz egin barri 
daben lez. Modu berean, azaldutakoagaz bat datorren ezarpenaren 
arabera, baieztu egin daiteke kasu honetan be arauak eta debekuak 
ezarri behar dirana, eta, aldi berean, ahalegin� handia� egin� behar�
dana,� arauak�azaltzeko,� parte�hartzeko�eta�adostasuna� lortzeko. 
Horretarako, proposatutako neurrien… bitartez lortu beharreko hel-
buruak eta errazoiak zeintzuk diran azaldu beharko da.

Horrezaz gainera, hementxe garatzen dogun jarduketak gure 
mugez bestaldeko iraunkortasun-aurreikuspenetan eragina daukanez, 
jakinarazo eta bermatu egin behar da berton garapen iraunkorragoa 
lortzeko hartu doguzan neurriek helburu bera euki beharko dabela pla-
netearen gaineratikoan. Taldean zein banan-banan egindako politikek 
eta jarduketek�bete-betean�babestu�behar�dabez�gainerako�herrial-
deek�(batez be, garapen-bidean dagozan herrialdeek) iraunkortasuna�
erdie�steko�egindako�ahaleginak.

Erantzukizun politikotik, arriskuak eraginkortasunez ku-
deatu eta aurrezaindu egin behar dira, baina horrezaz gainera, jen-
teari�argi�eta�garbi�azaldu�behar�jako�zelakoa dan eta noraino iristen 
dan, eta iraunkorra� ez� dan� joera� hori� aldatzeko� jarrerak� sustatu�
behar�dira. Horretarako, komunikazinoa hobetu behar da, eta era guz-
tietako gizarte-erakundeak zein uritarrak mobidu behar dira. Politikak 
argiago azaldu ezkero, jarduketak hobera egingo dau, eta partaidetza 
sustatuko da. Izan be, prozesu politikoa edegia bada, uritarrengandik 
hur egongo da, ustezko mesfidantzak desagertu egingo dira eta argi 
eta garbi zehaztuko da zeintzuk diran beharrezko urtenbideak. Hain zu-
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zen be, biztanleek garapen iraunkorraren helburuan bete-betean parte 
hartzeko, gardentasun�osoz�jokatu�behar�da�politikak�zehaz�tukeran, 
eta personei jakinarazo behar jake euren jarduketak benetako aldake-
ta eragin daikeala. Zentzun horretan, jarrera iraunkorren ondorioz ja-
detsitako onurak�ikusi�(eta�ikutu)�egin�behar�dira, hau da, egindako 
ahalegin personalaren helmugari buruzko informazinoa jaso behar 
dabe ordainetan. Holan, bada, jenteak hobeto ulertu eta balioetsi ahal 
izango dau bere jarrerearen bitartez lortutakoa (berziklapenaren aha-
legina nora doan, zenbat irabazten dan, diru horren bidez zer egiten 
dan… jakinarazo behar da).

Helburu horretan, iraunkortasunaren xedea ulertzeko orduan, 
ezinbestekoa izan daiteke Agenda 21 egitasmoen garapena eta hezkun-
tza-arlorako jarduketak sustatzea. Horrezaz gainera, banan-banako eta 
taldekako erantzukizuna bultzatu daiteke, garapen iraunkorraren konpro-
misoak errespetetan dabezan jokabideak ezarri ahal izateko.

Jarduketa publikoak be zeresan handia dauka, taldearen�
gizarte-erantzukizun�handiagoa�sortzeko eta esparru egokia ezarteko 
orduan. Hain zuzen be, ingurumenaren zein gizartearen arloko alderdiak 
ez eze, enpresek ikuspegi proaktiboa be hartu behar dabe kontuan euren 
jardueretan. Holan, bada, garapen iraunkorraren arloko ekimenak ba-
besten dabezanean, erakundeen gizarte-erantzukizunaren printzipioak 
hartuko dabez kontuan, eta administrazino publikoakaz batera be behar 
egingo dabe.

Era berean, lehentasunezkoa da tokian tokiko eta autono-
mia-erkidegoko beste administrazino eta erakunde batzuekaz alkarlan�
eraginkorra garatzea eta estaduko, Europako eta nazinoarteko erakun-
deetako erreferentzia estrategikoak zein jarduketa-politikak kontuan 

hartzea, beti be garapen iraunkorrean euki daben 
ekarpenagaitik erreferenteak badira.

Aukeratutako norabidean bide zuzena 
egiteko, nork�bere� lan-metodoak�berrikusi�behar 
dauz. Holan, bada, garapenerako hezkuntzaren 
sustapena hobeto koordinauko da eta are eraginko-
rragoa izango da. Bizkaia 21 Egitasmoari eta ekin-
tza-egitasmo honi buruz hausnartukeran eta onar-
tukeran, horixe bera imini da agirian. Edozelan be, 
emoitzak�aldian-aldian berrikusi eta ebaluau egin 
behar dira, adierazotako helburuetara egokitzeko 
eta beharrezkoak diran estrategia eta jarduketa ba-
rriak zehazteko. Alderdi interesdunek zeregin horre-
tan parte hartzen badabe, sinisgarriagoa eta balio 
handiagokoa izango da. 

Amaitzeko, argi eta garbi euki behar 
dogu garapen iraunkorra lortzeko ahaleginak prin-
tzipioen� jaubetza� bateratuaren eraginpean da-
gozana azken batean eta jaubetza hori uritarrena, 
enpresena, gizarte zibilarena, tokian tokiko aginta-
riena eta udalaz gaineko agintariena dana. Garapen 
iraunkorrerako edozein egitasmotan zehaztutako 
estrategia onartzeko aurreikuspenak are handia-
goak izango dira, etenbako� alkarrizketa� arinean 
eta biztanleen erabateko partaidetza, informazinoa 
eta inplikazinoa bultzatzen dabezan jarduketetan 
oinarrituta badagoz.

IHEEren�printzipio�estrategikoak.��.�Kapitulua

Ekintza-egitasmo hau idatzikeran onartutako�garapen�iraunkorraren�printzipioak�eta�baldintzatzaileak:
•  Epe luzerako ikuspegi zabalagotik, helburu orokortzat hartu behar da. 
•  Arduradun politikoentzako eta eretxi publikoarentzako bultzatzailetzat hartu behar da. 
•  Arazo larrienei emon behar jake lehentasuna.
•  Preminaz jardun beharra dago: aitzindaritza politikoa eta erantzukizun publikoa. 
•  Guztien jarduketa izan behar da, eta maila guztietan emon behar da.
•  Mundu globaleko bazkide erantzulea gara, eta “etxean bertan jardun” behar dogu: jarduketa politikoaren koherenzia hobetu behar dogu.
•  Administrazinoa erreferentea izan behar da iraunkortasunaren alde egunero garatzen dauen ekintzan (erakutsi egin behar dau).
•  Garrantzitsua izan arren, ez da nahikoa hezkuntzaren zein sensibilizazinoaren alderdiak bakarrik lantzea, eta, gizarte-baldintzatzaileak 

dagozala onartu ostean, ulertu egin behar da arauak ezarri behar dirala. Modu berean, ahalegin handia egin behar da, arauok azaltzeko, 
parte hartzeko eta adostasuna lortzeko.

•  Bete-betean babestu behar dira gainerako herrialdeek (batez be, garapen-bidean dagozan herrialdeek) iraunkortasuna erdiesteko 
egindako ahaleginak.

•  Jenteari informazino argia emon behar jako, eta jarrera proaktiboak sustatu behar dira.
•  Politikak gardentasunez zehaztu behar dira: jarduera iraunkorren ondorioz lortutako onurak ikusi (eta ikutu) egin behar dira.
•  Taldearen gizarte-erantzukizun handiagoa sortu behar da, eta enpresen ikuspegi proaktiboa bultzatu behar da.
•  Alkarlan eraginkorra garatu behar da tokian tokiko, autonomia-erkidegoko, estaduko eta nazinoarteko beste administrazino eta erakunde 

batzuekaz.
•  Nork bere lan-metodoak berrikusi behar dauz: emoitzak aldian-aldian berrikusi eta ebaluau egin behar dira.
•  Garapen iraunkorraren printzipioak uritarrakaz partekatu behar dira, biztanleen erabateko partaidetza, informazinoa eta inplikazinoa 

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

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

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

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

Diagnostikoaren�alfabetoa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Kapitulua.  GARATU BEHARREKO 
JARDUKETA-LERROAK
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bidez oso erraza izan daiteke ezagutzak, eretxiak 
eta jarduerak trukatzea); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IHEEko�jarduketa-lerro�estrategikoen�zehaztapena

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

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

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

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

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

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

-  Norabide biko komunikazino edegi 
baizen arinerako sistemak sortzea.

�GIHrako�ekipamentuen�sarea�
sendotzea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIHko�jardueretako�partaidetza�sustatzea�

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

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

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

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

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

Gai�gehiago�jorratzea�

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

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

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

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

moetan erreferente barriak eskeintzea 
eta gaiak ikuspegi orokorraren bidez 
jorratzea.

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

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

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

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

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

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

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

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

GIHko�ikerketa�sustatzea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazetaritzako�Ingurumen�Behatokia�

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

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

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

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

Baliabideen�agenda-gidaliburua�

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

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

Jardunaldi�edegien�egitaraua�

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

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

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

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

Enláz@te,�barripaper�digitala

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

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

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

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

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

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

Informazino�jeneralistarako�kanpainak

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

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

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

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

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

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



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukien baterakuntza

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

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

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

Hizkuntza erraza baizen hurbila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Teknikariek eta uritarrek prozesuan parte hartuko ebela 
bermatzea. 

-  Abian iminitako ekimenei buruzko eretxia eta iradokizunak 
jasotea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eta balantzeak.
-  Aurreikusitako konpromisoen eta jarduketen gaineko 

ekarpenak. 
-  Bizkaiaren partaidetza eskualdeko eta nazino-mailako 

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

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

�Iraunkortasun�Adierazleen�Sistemearen�zabalkundea

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

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

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

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

GIHrako�Ekipamentuen�sarea�sendotzea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�Arrantzaleen�Museoa

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

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

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

Plentziako�Eskolako�Ingurumen�Gela

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

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

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

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

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

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

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

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

18-  1986an amaitutako lanetatik aurrera, museoak eraikin osoaren (Ertzilla Torrearen) azalerea hartzen dau, eta behar besteko eremuak daukaz bere eginkizunak beteteko: liburutegia, biltegiak, 
tailerrak, areto nagusia…). Ostean, erakusketa barriak imini ebezan ikusgai eta 1988ko irailean edegi zan barriro. 1995ean eta 1996an, torrearen kanpoko aldea atontzeko lanak egin ebezan, 
bere edertasun sendoa nabarmentzeko.



4�

etako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloetako ikasle 
bizkaitarrak dira. Gelara iristeko, garraio publikoa dago (Metro Bilbao 
eta Bizkaibus), eta, urritik bagilera, eskola-egun guztietan dago zabalik. 
Egunero 20-25 ikasle inguruko taldea hartzeko prestatuta dago, hau da, 
2.500 inguru parte-hartzaile ikasturte bakotxean.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19-  Bisitarien kopuruan eragin handia daukie eguraldiak eta hondartzara zein ingurunera hurreratzen dan jenteak. Dana dala, sortu zanetik, kopuruak gora eta gora egin dau. Izan be, hasierako 
bisitarien kopurua 2.000 lagunetik beherakoa zan. Oraingoa, ostera, nahikoa egonkorra da, edegi osteko hiru urteetan garatutako egitarau barriari esker. Holan, bada, 14.625 bisitari euki ebazan 
azken edizioan (2005eko udan).
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eskeini behar jako, hezkuntza-ahalmen handiko ba-
liabide originala dalako, ahalegin handia egin behar 
dauelako aurrera segiduteko eta, baliabide didaktiko 
ahaltsua izankeran, prestazino onak daukazalako.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21-  Agiri hau idazteko orduan, ekipamentu honen lan zibila egiten eta edukia diseinetan dabilz. Helburua, gainera, barria izango da, Biosferako Erreserbako Interpretazino Zentroa barik, EAEko 
Biodibersidadea Interpretetako Zentroa izango dalako. 
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Edozelan be, zentro publiko horreen guztien eskeintza arreta 
handiz diseinau beharra dago, GIHn zehaztutako eta Bizkaia 21 Egi-
tasmoan aldarrikatutako printzipio guztietan oinarrituta egon behar 
dalako, erronka barrietara egokitu behar dalako eta edade zein era guz-
tietako hartzaileentzat izan behar dalako.

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

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

 Ingurumen Hezkuntzarako 
Gela Ibiltaria 

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

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

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

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

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

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

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

Hori dala eta, etapa barriari begira, 
Ingurumen Hezkuntzarako Gela Ibiltariak beste 
erronka eta helburu batzuei aurre egin behar deut se. 
Batetik, edade-tarte gehiagotako hartzaileak eraka-
rri behar dauz, 12 eta 16 urte arteko gaztetxuak 
(gaur eguneko eskeintzan zeresan gitxi daukie) eta 

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



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa�2

helduak, batez be. Bestetik, jarduketa eredugarri 
eta lan-dinamika desbardin gehiago eskeini behar 
dauz, eta jarduera-sortzaile moduan daukan ahal-
mena nabarmendu behar dau. Horretarako, baliabi-
de gehiago euki behar dauz, jarduera-eremua han-
diagotu behar dau eta hartzaile barrientzat egokitu 
behar dauz egitarauak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aztarna�ekologikoaren�kalkulua�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�Erosketa�publiko�arduratsuari�buruzko�gidaliburua�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partaidetza�Birtualerako�Foroa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gai�gehiago�jorratzea�

�Iraunkortasunerako�hezkuntzari�buruzko�
oinarrizko�modulua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�Mobikortasun�iraunkorrari�buruzko�
eskola-lehiaketa

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

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

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

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

Berziklapenari eta uri-hondakinei buruzko 
eskola-lehiaketa monografikoa da, eta partaidetzan 

Garatu�beharreko�jarduketa-lerroak.�6.�Kapitulua
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dago oinarrituta. Lehiaketaren bidez, gaztetxuek za-
borren sorrerearen eta tratamentuaren errealidadea 
ulertzen dabe, eta, bien bitartean, euren ingurunean 
(etxean, eskolan, urian) berziklatzeko jarduerak eta 
teknikak ikasi eta garatu egiten dabez. Aldi berean, 
jarduera horreek ingurumenean sortzen dabezan onu-
rak ezagutzen dabez.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erosketa�iraunkorraren�gidaliburua�

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

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

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

“Garbibidea”�ingurumen-pasaportea�

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

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

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

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

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

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

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

Kirol�Iraunkorraren�Dekalagoa�

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

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

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

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

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

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

�GIHko�hartzaileen�kopurua�handitzea

Landa�Inguruneko�GAP�Egitasmoa�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�GAP�Egitasmoa,�udal-kiroldegietan

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

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

�Iraunkortasunerako�hezkuntzako�
toki-egitasmoen�ezarpena

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

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

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

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

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

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

Informazinoaren�eta�komunikazinoaren�
teknologia�barriak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esparru�Ekonomikoa
Eraginkortasunaren 
hobekuntza

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

Ingurumenaren�
Esparrua
Ingurumenaren 
babesa

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

Gizartearen�
Esparrua
Gizarte-bardintasuna

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

Erakundeen�
Esparrua
Gobernagarritasuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

teknikoak, multimediako irakurgailuak…
- Web orrietako informazinoa.

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

WAIk (Web Accesibility Initiative – Web Iraunkortasunerako 
Ekimenak) 1.0 Web Edukirako egindako Irisgarritasun Gidalerroak egi-
tatezko arauak dira Europako Batasunean. Gidalerro horreek 14 eredu 
nagusitan antolatuta dagoz, zenbait kontrol-gunetan banatuta dagoz 
eta edozein diseinugilek erraz-erraz egiaztau daikez. Holan, bada, ere-
duetara egokitzeko hiru maila32 dagoz: “A”, “A bikotxa” (AA) eta “A 
hirukotxa” (AAA).
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28- Horretaz arduratzen dan erakundea dago Interneten: World Wide Web Consortium. Hona hemen sarean daukan helbidea: http://www.w3c.es/Consorcio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Udalerrietako zarata-mailak konsultau eta eguneratu egin 
daitekez.

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

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

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

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

batzuk erantsi daitekez.

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

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

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

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

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

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

�GIHko�jardueretako�
partaidetza�sustatzea�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�“Iraunkortasunerako�
hezitzaileentzako”�
prestakuntza-ikastaroa

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

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

-  Ingurumen-hezkuntza. 
Konzeptua eta bilakaerea.

-  Garapen iraunkorra. 
Konzeptua eta bilakaerea.

-  Garapen iraunkorrerako ingurumen- 
-hezkuntza.

-  Hezkuntza-arloko baliabideak. 
Ingurumen-hezkuntzako egitarauak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
arloko alkarlana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIHko�ikerketa�sustatzea

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

Iraunkortasunerako hezkuntza sus-
tatzeko baliabideak ezarrikeran ahal danik eta 
emoitza onenak lortzeko eta uritarrei kalidadeko 
eskeintza emoteko asmotan, behar besteko tres-
nak sortu behar dira, garatutako egitasmoak eta 
ekintzak ebaluetako. Horretarako, ezarpenean zu-
zenean parte hartzen dabenek indarrak eta ahu-
leziak aztertu beharko leukiez, eta, ostean, aditu 
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38-  e-learningaren merkadua garatu egin da (eta garatzen segiduten dau), garapen-tasa hori orain dala urte batzuk aurreikusitakoa baino askoz txikiagoa izan arren: gaur eguneko zenbatespenen 
arabera, urteko batez besteko tasea %30 ingurukoa da Europan, eta alde handiak dagoz herrialdeen zein merkaduko segmentuen artean.
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buruz etorkizunean emongo dauen dekretuaren osogarri, IHEEren us-
tez Bizkaiko iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintza guztian be 
ezarri behar dira erispideok. Halanda ze, ekipamentuetatik harantza-
go joan beharra dago, eta egitasmoak, materialak zein jarduerak be 
hartu behar dira kontuan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JARDUKETA-LERROA ERREFERENTZIAKO�HELBURUA JARDUKETA

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

•  Bizkaian iraunkortasunerako 
hezkuntzaren arloan dagozan 
baliabideei buruzko informazinoa 
eskeintzea.

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

•  Norabide biko komunikazino edegi 
baizen arinerako sistemak sortzea.

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

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

(IHEEren) zabalkundea.

GIHrako�ekipamentuen�
sarea�sendotzea

•  Lurraldeko GIHrako ekipamentuen 
eskeintza osotzea.

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

osotzea.
-  Ingurune naturalagaz eta fauna basatiagaz zerikusia daukien ekipamentuen 

eskeintzaren hobekuntza.
-  Ingurumen Hezkuntzarako Gela Ibiltaria.

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

•  BFAko beharginentzako 
prestakuntza, informazinoa, 
partaidetza eta koordinazinoa 
bultzatzea

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

Gai�gehiago�jorratzea

•  GIHn gai barriak jorratzea.
•  Kanpainetan, planetan eta 

egitasmoetan erreferente barriak 
eskeintzea eta gaiak ikuspegi 
orokorraren bidez jorratzea.

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

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

GIHko�hartzaileen�
kopurua�handitzea�

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

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

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

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

•  IKTBak eta beste adierazpide 
batzuk GIHn erabiltea.

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

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

GIHko�Jardueretako�
partaidetza�sustatzea

•  Jarduera eta ekimen egokiak 
zabaltzea, sustatzea eta saritzea.

•  Boluntarioen taldeek 
ingurumenaren arloan egindako 
ekimenak bultzatzea.

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

dirulaguntzak.

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

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

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

GIHko�
Ikerketa�sustatzea

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

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

-  Kalidade-erispideen ezarpena, ingurumen-hezkuntzaren arloko eskeintzarako.
-  UNESCO Katedrea “Garapen iraunkorrari eta ingurumen-hezkuntzari” buruz.
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Ekintza-egitasmoaren printzipio estrategikoak zehazteko 
kapituluaren hasieran garapenerako epealdiari buruz adierazo dogun 
lez, Nazino Batuetako 2005-2014ko Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza-
ren Hamarkadea eta Foru Agenda 21 (B21E) onartu barria garatzeko 
epea (2010. urtera artekoa) hartuko doguz kontuan, epealdi hori zehaz-
teko orduan. Hori dala eta, Bizkaia 21 Egitasmoa berrikusten dan urtean 
bertan berrikusi eta eguneratu egingo da IHEE hau.

Dana dala, horrek ez dau esan gura IHEE bera epe ho-
rretara arte ebaluau eta/edo berrikusi behar ez danik. Are gehiago, 
IHEEk berak adierazotakoaren arabera, IHEEko Idazkaritzaren arlo-
ko balioespena egingo da urtero. Horrezaz gainera, abian iminitako 
neurriak eta ekint za-egitasmoaren abioa bera ebaluauko dira urte 
bitan behin, gitxienez, eta emoitzaren barri emongo jake erakunde 
eskudunei. 

Horri jagokonez, IHEEk berak “garapen iraunkorrerako 
hezkuntzako ikerketa sustatzea” lerro estrategikoaren barruan egi-
turatzen dauz ebaluazinoa bultzatzeko jarduketak, “egindako planen, 
egitasmoen, proiektuen eta jardueren balioa zein dan jakiteko ebalua-
zino-tresna egokiak (adierazle-sistemea) diseinau” behar dirala eta 

“ingurumen-hezkuntzako eskeintzarako kalidade-
-erispideak ezarri” behar dirala dinoanean.

Holan, bada, IHEEk bere jarduketa-egi-
turearen barruan emoten deutso balioa ebaluazino-
prozesuari berari. Horrezaz gainera, behar besteko 
ziurtasuna, autonomia eta garrantzia emoten deut-
saz, GIHko egitasmo hau eta Bizkaiko Lurralde His-
torikoan abian iminitako beste guztiak garatu ahal 
izateko. Era berean, estrategia eta jarduketa guztiak 
be ebaluau eta balioetsi egiten dira.

Hori guztiori dala eta, IHEEk egindako 
proposamenak unadan-unadan dagozan benetako 
aukeren arabera abian iminiko dirala kontuan har-
tuta, gatxa da, ezinezkoa ez esatearren, egitasmoa 
garat zeko erreferentziako denpora-plangintza egi-
turatzea. Zentzun horretan, IHEEk ez dau erreferen-
tziako ezelako kronogramarik zehaztuko, abian imi-
ni eta garatuko daben erakundeek benetan beteko 
dabela adierazo ezean.

VII. KAPITULUA.  GARAPEN-EGITASMOA
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Jarduketaren�tipologiaren�arabera�antolatutako�ekimenak

Ingurumen-hezkuntzaren�arloko�planak,�egitasmoak�eta�proiektuak

I. ERANSKINA.  BIZKAIAN INGURUMEN- 
-HEZKUNTZAREN ARLOAN 
GARATZEN DIRAN 
EKIMENEN ZERRENDA 
ARGIGARRIA

Hona hemen Bizkaian ingurumen-hezkuntzaren arloan garatzen diran ekimen guztien edo 
nabarienen zerrenda osoa1. Izan be, eranskin honetan jasotakoa nahikoa da Bizkaian ekintza-plana garatzeko 
beharrezkoa dan lan-arloaren diagnostikoa egiteko.

Agiri-oinarri hau, hain zuzen be, hiru arloren arabera antolatu da: garatzen diran jardueren 
tipologiaren arabera, euren sustatzaileen arabera eta, azkenik, jorratukeran kontuan hartzen diran arlo te-
matikoen arabera. 

Izena IRAUNKORTASUNERAKO�INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�PLANA�EAEko�HEZKUNTZA-SISTEMA�
FORMALEAN�(200�-2010)

Helburuak  Iraunkortasunerako ingurumen-hezkuntza hezkuntza-sistema formalean bultzatzea, etorkizun 
iraunkorragorantz aurrera egiteko tresnea da-eta.

Eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoa.

Hartzaileak Hezkuntza-arloa (unibersidadekoa eta unibersidadekoa ez dana).

Baliabideak 5 jarduketa-lerro kontuan hartzen dabezan jarduketa-egitasmoak.

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu Saila eta Hezkuntza, Ikerketa eta Unibersidade Saila.

Betearazlea(k) Zenbait eragile (enpresak, administrazinoa, ingurumenaren arloko hezkuntza-zentro didaktikoak 
(INGURUGELA-CEIDA)…).

Iraupena 2005-2010 (gaur egun, onartu baino lehenagoko prestaketa teorikoa egiten dabilz).

Izena INTERPRETAZINORAKO,�IKERKETARAKO�ETA�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�
ERABILERA-PLANA�URDAIBAIKO�BIOSFEREAREN�ERRESERBAN

Helburuak
Urdaibaiko inguruan esku hartzen daben biztanle eta gizarte-sektore guztiek Biosferearen 
Erreserbeagaz bat egitea, bere kudeaketan bete-betean parte hartu daien. Ingurumenaren 
arloko hezkuntza eta konzienziazinoa maila guztietan sustatzea.

Eremua Urdaibaiko Biosferearen Erreserbea.

Hartzaileak Urdaibaiko biztanle guztiak eta bisitariak.

Baliabideak Jarduketak, argitalpenak, prestakuntza… garatzeko egitasmoak.

Sustatzailea(k) Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Patronatua. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendu Saila. Urdaibaiko INGURUGELA-CEIDA.

Betearazlea(k) Biosferearen Erreserbako inguruneko eragileak, kontratautako enpresak eta patronatua bera.

Iraupena 10 urte (1997-2007).

1- Edozelan be, lan sakonagoa egin beharko litzateke ekimen guztiak aitatzeko.
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Izena AZTERTU�EGITASMOA

Helburuak
Ingurumenaren babesaren inguruko konzienzia sortzea ingurumenaren ezagutzaren bitartez. 
Bertan, itsasertzeko (Azterkosta Proiektua) eta erriberako (Ibaialde Proiektua) ekosistemak, euren 
arazoak eta gaur eguneko egoerea dira aztergai nagusiak.

Eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoa.
Hartzaileak Hezkuntzaren eta alkarteen arloko taldeak, batez be.
Baliabideak Proiektu bakotxerako zehaztutakoak.
Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
Betearazlea(k) Alkarteak, ikastetxeak, Udalak eta partikularrak.
Iraupena Urtekoa (ikasturtea).

Izena IBAIALDE�PROIEKTUA

Helburuak EAEko ibaien ezagutza eta arazoak zabaltzea, uraren garrantziaren inguruan konzienzietea eta ibai-
-ekosistemen babesaren garrantziaren inguruan sensibilizetea.

Eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoa.
Hartzaileak Hezkuntzaren eta alkarteen arloko taldeak, batez be.

Baliabideak Bete beharreko galdetegia, ur-ekosistemei buruzko informazino osogarria jasoten dauen koadernoa 
eta uraren kalidadea zehazteko azterketa-sorta erraza.

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. INGURUGELA-CEIDA.
Betearazlea(k) Alkarteak, taldeak, udalak, ikastetxeak eta partikularrak.
Iraupena Urtekoa (ikasturtea).

Izena AZTERKOSTA�PROIEKTUA

Helburuak Itsasertzaren ezaugarriak hobeto ezagutzea, bertako arazoen barri emotea eta kostaldeko eremu 
naturalak babestu beharraren inguruko konzienzia zabaltzea gizartean.

Eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta, batez be, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoak.
Hartzaileak Hezkuntzaren eta alkarteen arloko taldeak, batez be.
Baliabideak Inguruko mapea, galdetegia, uraren kalidadea zehazteko azterketa-sortea.
Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. INGURUGELA-CEIDA.
Betearazlea(k) Alkarteak, taldeak, Udalak, ikastetxeak eta partikularrak.
Iraupena Urtekoa (ikasturtea).

Izena ESKOLAKO�AGENDA�21�EGITASMOA
Helburuak Ingurumena hobetuta, konpromisorako jarrerak eta balioak sustatzea eskolatik bertatik.
Eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoa.
Hartzaileak EAEko ikastetxeak.

Baliabideak Eskolako Agenda 21 eskolan ezarteko gidaliburua, prestakuntza-ikastaroak, ikasmateriala, foroak, 
ikastetxeetako proiektuak…

Sustatzailea(k)
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Saila, INGURUGELA-CEIDA eta udalak.

Betearazlea(k) Ikastetxeak, udalak eta INGURUGELA-CEIDA (babesa).

Iraupena
Orain dala 3 urte imini zan abian eta ikastetxe bakotxak ezarri egiten dau udalak borondatez 
eskeintzen deutsanean, ikastetxeko zuzendaritza-organoetan onartu eta ikastetxeko proiektu 
moduan onetsi ostean.

Izena BERMEOKO�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EGITASMO�OROKORRA

Helburuak
Biztanleentzat eta ikastetxeentzat ingurumen-hezkuntzaren arloko proposamen estrategikoa egitea. 
Lurralde Historikoan ingurumen-hezkuntzaren arloan eskeintzen dabezan jarduerak babestea eta 
eurei buruzko informazinoa emotea, bertan parte hartzeko aukera izan daien.

Eremua Bermeoko udalerria.
Hartzaileak Bermeoko biztanleak.

Baliabideak
Berziklapenari eta basoaren erabilera iraunkorrari buruzko erakusketak, ibilbideak, jarduerak 
(Zugatzaren Eguna, Auto bako Eguna, Mobikortasunaren Astea…), triptikoak eta beste 
argitalpen batzuk.

Sustatzailea(k)�
eta�
betearazlea(k)

Bermeoko Udala.

Iraupena 2005. urtetik aurrera (5.000 euroko aurrekontua).
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Izena MUNGIAKO�UDALAREN�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EGITASMOA
Helburuak Toki Agenda 21en esparruan, ingurumenaren gaia bete-betean lantzea udalerri osoan.
Eremua Mungiako udalerria.
Hartzaileak Udalerri osoa, ikasleak eta uritarrak.

Baliabideak Unidade didaktikoak, Eskolako Agenda 21, jarduerak (Zugatzaren Eguna, Uraren Astea, 
Aste Berdea, Mobikortasunaren Astea, Auto bako Eguna), triptikoak…

Sustatzailea(k)�
eta�
betearazlea(k)

Mungiako Udala.

Iraupena Ikasturtea.

Izena ERMUKO�IKASLEENTZAKO�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EGITASMOA
Helburuak Ikastetxeetan ingurumenaren zenbait alderdi lantzea.
Eremua Ermuko udalerria.
Hartzaileak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasle ermuarrak.
Baliabideak Irakasleentzako ikasmateriala eta ikasgeletan garatutako tailerrak.
Sustatzailea(k) Ermuko Udala.
Betearazlea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).
Iraupena Urtekoa.

Izena BIZIKLETEA�GARRAIOBIDE�MODUAN�ERABILTEKO�EKIMENAREN�ALDEKO�
SENSIBILIZAZINO-KANPAINEA

Helburuak
Erakundeen (Udalen eta Foru Aldundiaren) arteko lankidetza eta biztanleen partaidetza sustatzea, 
garraioa iraunkortasunez erabilteko eta eguneroko joan-etorrietan bizikletearen erabilerea 
bultzatzeko, 2003-2016ko Bizikletearen Plan Zuzentzailean (BPZn) adierazoten dan lez.

Eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa.
Hartzaileak Bizkaiko biztanleak.

Baliabideak
Web orria, liburuxkak, erakusketak eta berbaldiak, argitalpen teknikoak, mintegien eta biltzarren 
antolaketa, partaidetzaren aldeko ekitaldi publikoak, txirrindularitzaren arloko alkarteakaz eta 
erakundeakaz sinatutako hitzarmenak…

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio Saila.
Betearazlea(k) Aldundia bera eta kontratazino publikoaren bitartez kudeatutako idazkaritza teknikoa.

Iraupena Urte ugarikoa, Plan Zuzentzailean adierazotakoaren arabera. Dana dala, lana bera aspaldi hasi 
zan garatzen, 1998. urtean, hain zuzen be.

Izena BARAKALDO�EZAGUTU�EGITASMOA

Helburuak
Barakaldo eta bertako ondare naturala ezagutzeko interesa biztea ikasleen artean (oso kanpaina 
zabala da eta, helburuetako bat ingurumena ezagutzea bada be, historia, ondarea, industria… 
be hartzen dira kontuan).

Eremua Barakaldo.
Hartzaileak Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak.

Baliabideak Ibilbideak, tailerrak, kartelak, informazino-orriak, ikasmateriala, bideoak, Historia eta 
Ingurumena Interpretetako Zentroa (ikustaldiak).

Sustatzailea(k) Barakaldoko Udala.
Betearazlea(k) Barakaldoko Udala.
Iraupena 1998. urtetik dago abian (baina gero eta eskeintza zabalagoa dauka).

Izena AZTARNA�EKOLOGIKOAN�OINARRITUTA�IRAUNKORTASUNA�SUSTATZEKO�EGINDAKO�
INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EGITASMOA

Helburuak Iraunkortasuna sustatzeko hezkuntza-jarduerak garatzea, udaleko aztarna ekologikoa 
tresnatzat hartuta.

Eremua Basauri.
Hartzaileak Uritarrak eta, batez be, udalerriko umeak, gazteak eta alkarteak.
Baliabideak Zehaztu barik dagozan jarduerak.
Sustatzailea(k) Basauriko Udala (Toki Agenda 21eko Ekintza Planaren barruan).
Betearazlea(k) Basauriko Udala.
Iraupena Zehaztu barik.
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Izena INGURUMEN-HEZKUNTZAREN�ARLOAN�BETEARAZOTAKO�KANPAINEN�LUZAPENA,�
URI�IRAUNKORRETAKO�BALIOEI�BURUZKO�GAIAK�JORRATZEKO

Helburuak Udalak ingurumen-hezkuntzaren arloan egindako jarduerak luzatzea, ikasleak (DBHkoak, batez 
be) hezteko eta sensibilizetako.

Eremua Basauri.

Hartzaileak Ikasleak eta, batez be, Bigarren Hezkuntzakoak.
Baliabideak Zehaztu barik dagozan jarduerak.
Sustatzailea(k) Basauriko Udala (Toki Agenda 21eko Ekintza Planaren barruan).
Betearazlea(k) Basauriko Udala.
Iraupena Urtekoa.

Izena BIZKAIA�MAITEA�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EGITASMOA

Helburuak Gizartean jokabide barriak sustatzea, ingurunea errespetauta bizitzeko eta material, jarduera 
zein egitasmo barritzaileak, inparzialak eta orokorrak erabilteko.

Eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa.
Hartzaileak Bizkaiko biztanle guztiak.

Baliabideak Bizkaia Maitea aldizkaria, landa-gida txikiak, Kli-Kla berzikla! Eskola-lehiaketa, Plentziako 
Ingurumen Gelea, gure lehiaketa, Garbibidea, Garbigelea, web orria.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila.
Betearazlea(k) Enpresa pribaduak (lehiaketa bidezko emakidearen bitartez).
Iraupena 90eko hamarkadatik dago abian (datak desbardinak izan dira, jarduketa bakotxaren arabera).

Izena GARBIBIDEA�PROIEKTUA.�INGURUMEN-PASAPORTEA

Helburuak Bizkaiko ingurumen-baliabideak sustatzea eta horren aldeko jarduerak bultzatzea 
bizkaitarren eskutik.

Eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa.
Hartzaileak Bizkaiko biztanle guztiak.

Baliabideak Ingurumen-pasaportea. Bertan, berziklapenagaz, garraio iraunkorragaz eta gure ingurunearen 
ezagutzagaz zerikusia daukien jarduerak proposatzen dira.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila.
Betearazlea(k) Enpresa pribadua (lehiaketa bidezko emakidearen bitartez).
Iraupena Ikasturtean zehar (irailetik bagilera).

Izena KLI!�KLA!�BERZIKLA!�(INGURMEN-HEZKUNTZARAKO�PROIEKTUA)

Helburuak Ikasleak hondakinek sortutako arazoen eta berziklapenaren inguruan konzienzietea.
Eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa.
Hartzaileak Unibersidadekoa ez dan hezkuntza-arloa.

Baliabideak Ikasmateriala (ikasleen eta irakasleen koadernoa), jokoak, UHSak tratetako azpiegituretara 
egindako ikustaldiak.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila (urte bitan behin).
Betearazlea(k) Enpresa pribadua (lehiaketa bidezko emakidearen bitartez).
Iraupena Urtekoa (ikasturtea).

Izena LAIDAKO�DUNAK�BERRESKURATZEKO�PROIEKTUARI�BURUZKO�INGURUMEN-INFORMAZINORAKO�
EGITASMOA

Helburuak Biztanleei hondartzan garatutako beharren, euren balio naturalaren eta paisaiari begira daukien 
balioaren barri emotea.

Eremua Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako udalerriak.
Hartzaileak Urdaibaiko biztanleak eta bisitariak.
Baliabideak Ikasleentzako unidade didaktikoa, gidatutako ikustaldiak, erakusketa, liburuxkak eta panelak.

Sustatzailea(k) Urdaibaiko Erreserbearen Patronatua, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu 
Saila (LIFE Proiektua).

Betearazlea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).
Iraupena 2005eko udabarria eta uda.
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Izena AIXERREKUK�ESKEINITAKO�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EGITASMOA
Helburuak Ikasleak eta biztanle guztiak hurreko ingurunearen balioetan prestatzea, behaketa praktikoaren bidez.
Eremua Orokorra, baina batez be, Busturialden eta Bizkaian.
Hartzaileak Biztanleak, ikasleak eta alkarteak.

Baliabideak Gidatutako ikustaldiak, mendiko ibilaldiak, hegaztien behaketa, ikasmateriala, ikastaroak, 
berbaldiak eta tailer didaktikoak.

Sustatzailea(k) Aixerreku.
Betearazlea(k) Aixerreku.
Iraupena Antolatzaileek zehaztuta egunak.
Eremua Urdaibaiko Biosferearen Erreserbea eta EAE.

Izena BERMEO�ARGI�ETA�GARBI�-�GAUZA�BAKOTXA�BERE�LEKUAN

Helburuak Biztanleei hondakinak behar dan moduan kudeatzea oso garrantzitsua dala adierazotea eta udalak 
arlo horretan eskeintzen dauzan zerbitzuen barri emotea.

Eremua Bermeo.
Hartzaileak Bermeoko biztanle guztiak.

Baliabideak Biztanleei postontzian itxitako triptikoa, irratiko iragarkiak, udal-aldizkariko artikuluak, hondakinei 
buruzko erakusketa.

Sustatzailea(k) Bermeoko Udala.
Betearazlea(k) Bermeoko Udala.
Iraupena 2004. urtea.

Izena BERMEOKO�INGURUMENAREN�BALIOEN�INGURUKO�SENSIBILIZAZINOA

Helburuak Udalerriko ekosistemak eta balio naturalak jakitera emotea, biztanleei hori guztiori jagotea oso 
garrantzitsua dala adierazoteko.

Eremua Bermeo.
Hartzaileak Bermeoko biztanle guztiak.

Baliabideak
Liburua (Bermeoko paisaien eta ekosistemen liburua) eta Bermeon zehar egiteko moduko ibilbideen 
barri emoten daben triptikoak (gidatutako ibilaldiak dagoz egun zehatzetan: Urdaibaiko urteurrena, 
Aste Berdea...).

Sustatzailea(k) Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Patronatua eta Bermeoko Udala.
Betearazlea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).
Iraupena 2004. urtea.

Izena UR-BALIABIDEEN�INGURUAN�KONZIENZIETAKO�KANPAINEA

Helburuak Ura zentzunez erabiltea garrantzitsua dala eta ibaietako biziguneak jagon egin behar dirala adierazotea.
Eremua Mungia.
Hartzaileak Mungiako ikasleak eta biztanleak.
Baliabideak Gida didaktikoa, triptikoa eta aldizkari egokitua. Butroi ibaira egindako urteerak Aste Berdean zehar.
Sustatzailea(k) Mungiako Udala.
Betearazlea(k) Mungiako Udala.
Iraupena 2003ko urritik 2004ko maiatzera.

Izena LANDA-INGURUNEAN�KONPOSTGINTZA�SUSTATZEKO�KANPAINEA

Helburuak Ingurunea errespetetea eta esperientzia barrien (konpostgintzaren) inguruko heziketa eskeintzea 
garrantzitsua dala jakitea.

Eremua Mungia.
Hartzaileak Mungiako udalerriko biztanleak eta bertako landa-guneetako zein inguruko ekoizleak.

Baliabideak
Zabalkunderako materiala eta konpostgintzari buruzko gidaliburua. Konpostgintzaren garrantziari 
buruzko liburuxkak. Zabalkunderako berbaldiak eta eskatzen dabenentzako prestakuntza berezia. 
Urteko batzarrak adituakaz. Doako ekipamentuaren banaketa konpostgintzarako.

Sustatzailea(k) Mungiako Udala.
Betearazlea(k) Mungiako Udala.
Iraupena 2004.

Sensibilizetako�eta�ingurumenari�buruzko�informazinoa�emoteko�kanpainak
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Izena PLASTIKOZKO�BOLTSEAREN�ERABILEAREN�MURRIZKETAREN�INGURUAN�
SENSIBILIZETAKO�KANPAINEA

Helburuak Biztanleak hondakinen berrerabilpenaren eta murrizketaren garrantziaren inguruan sensibilizetea.

Eremua Mungia.

Hartzaileak Mungiako biztanleak.

Baliabideak Triptikoa eta oihalezko boltsea.

Sustatzailea(k) Mungiako Udala.

Betearazlea(k) Mungiako Udala.

Iraupena Unean unekoa, 2005.

Izena ��REN�KUDEAKETA:�INTERNETEN�DAGOAN�TRESNA�BERZIKLAPENERAKO�

Helburuak Biztanleak eta enpresak sensibilizetea eta orientetea, hondakinak behar dan moduan kudeatzeko 
eta horri buruzko informazino ugari jasoten dauen tresna birtuala eskeintzeko.

Eremua Interneterako sarbidea daukien guztiak eta, batez be, EAEn bizi diranak.

Hartzaileak Biztanleak eta enpresak.

Baliabideak Web orriaren sorrerea (www.gestion5r.com).

Sustatzailea(k) Gordexolako Udala.

Betearazlea(k) Eskualdean luzaroan langabezian dagozan andrak.

Iraupena 2004ko garagarriletik dago abian (egin egin zan, baina ez da barritu, proiektu zarratua izan zalako).

Izena URITARRAK�URI-HONDAKIN�SOLIDOEN�KUDEAKETAREN�ETA�BERZIKLAPENAREN�INGURUAN�
KONZIENZIETAKO�KANPAINEA

Helburuak Biztanleei hondakinak behar dan moduan kudeatzeko garrantzitsua dala adierazotea.

Eremua Portugalete.

Hartzaileak Portugaleteko biztanle guztiak.

Baliabideak “Zer egin hondakinakaz” triptikoaren argitalpena, posterra…

Sustatzailea(k) Portugaleteko Udala.

Betearazlea(k) Portugaleteko Udala.

Iraupena Unean unekoa, 1998. urtetik.

Izena PNEUMATIKOAK�BATZEKO�INFORMAZINO-KANPAINEA

Helburuak Biztanleei zerbitzu barriari, bere abantailei eta hondakinak batzeko sistemeari buruzko 
informazinoa eskeintzea.

Eremua Portugalete.

Hartzaileak Portugaleteko biztanle guztiak.

Baliabideak Postontzietan sartutako liburuxkak.

Sustatzailea(k) Portugaleteko Udala.

Betearazlea(k) Portugaleteko Udala.

Iraupena Unean unekoa eta aldian aldikoa.

Izena LUTXARRERIEN�KONSUMOAK�SORTUTAKO�LOHIA�GITXITZEKO�KANPAINEA

Helburuak Lutxarrerien hondakinak lurrera ez botatea.

Eremua Portugaleteko udalerria.

Hartzaileak Portugaleteko 4 eta 18 urte arteko biztanleak, euren ikastetxeen bitartez.

Baliabideak Udalerriko ikastetxeetako irakasleentzako liburuxkak eta gutuna eta ikasgelan bertan ohitura 
garbiak sustatzeko garatutako beharra.

Sustatzailea(k) Portugaleteko Udala.

Betearazlea(k) Ikastetxeak eta bertako irakasleak.

Iraupena Unean unekoa.



�1Bizkaian�ingurumen-hezkuntzaren�arloan�garatzen�diran�ekimenen�zerrenda�argigarria.�I.�eranskina

Izena ETXEKO�ORIOA�BATZEKO�INFORMAZINO-KANPAINEA

Helburuak Hondakin hau batzea eta berziklatzea garrantzitsua dala adierazotea.
Eremua Portugalete.
Hartzaileak Portugaleteko biztanle guztiak.
Baliabideak Liburuxkea eta txartela (alde bi: batzeko lekuak, egunak eta berziklatzeko sistemea).
Sustatzailea(k) Portugaleteko Udala.
Betearazlea(k) Portugaleteko Udala.
Iraupena Unean unekoa, 2005.

Izena ETXEKO�ORIOA�BATZEKO�INFORMAZINO-KANPAINEA

Helburuak Durangon bertan, hondakin honen berziklapena sustatzea.
Eremua Durango.
Hartzaileak Durangoko biztanle guztiak.
Baliabideak Postontzian sartutako triptikoa eta etxeko orioa batzeko ontzien banaketa.
Sustatzailea(k) Durangoko Udala.
Betearazlea(k) Durangoko Udala.
Iraupena Unadan unadakoa, 2004. urtetik.

Izena URAREN�KONSUMOA�GITXITZEKO�KANPAINEA

Helburuak Uraren konsumoa gitxitzea, udan eta hondartzan, batez be.
Eremua Bakio.
Hartzaileak Bakioko biztanle guztiak eta bisitariak eta/edo udako egoiliarrak.
Baliabideak Ura Eraginkortasunez Erabilteko Jarduera Egokiei buruzko Eskuliburua.
Sustatzailea(k) Bakioko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).
Betearazlea(k) Bakioko Udala.
Iraupena Unean unekoa eta, barriro be, udan.

Izena KONSUMOA�GITXITZEKO�SENSIBILIZAZINO,�PRESTAKUNTZA�ETA�INFORMAZINO�KANPAINEA

Helburuak Konsumoa gitxitzea eta konsumo-ohitura arduratsuak sustatzea.
Eremua Bakio.
Hartzaileak Bakioko Udaleko gazteak eta helduak.
Baliabideak Udalak eta udalerriko ikastetxe batek egindako tailerrak.
Sustatzailea(k) Bakioko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).
Betearazlea(k) Urkitza Ikastetxea.
Iraupena Ikasturtea.

Izena URTE-SASOIAREN�ERAGINARI�BURUZKO�UDAKO�KANPAINEA

Helburuak Turismoak udalerriko uraren konsumoan zelako garrantzia daukan jakitera emotea.
Eremua Bakio.
Hartzaileak Bakioko biztanle guztiak.
Baliabideak Informazino-liburuxkak, autobus-geltokietan, iturrietan eta dutxetan iminitako kartelak…
Sustatzailea(k) Bakioko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).
Betearazlea(k) Bakioko Udala.
Iraupena 2005eko udea.

Izena “NIRE�AUTO�BARIK,�BAI”�KANPAINEA

Helburuak Biztanleei garraiobideak eta, batez be, automobil pribadua behar dan moduan eta iraunkortasunez 
erabiltea garrantzitsua dala adierazotea.

Eremua Erandio.
Hartzaileak Erandioko biztanleak eta, batez be, gazteak zein ikasleak.

Baliabideak Urtean zehar gazteentzat, ikasleentzat eta biztanle guztientzat antolatutako jarduerak, 
bide-hezkuntzako jokoak, bizikletaz egiteko ibilbideak…

Sustatzailea(k) Erandioko Udala eta Erandioko Txirrindularitza Alkartea.
Betearazlea(k) Udala eta uribilduko alkarteak.
Iraupena 2005-2006ko ikasturtea.
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Izena ZURE�ESKU�DAGO

Helburuak Maruri-Jatabeko biztanleei etxean ura aurrezteko tresnak eskeintzea.

Eremua Maruri-Jatabe.

Hartzaileak Maruri-Jatabeko udalerriko biztanleak.

Baliabideak Etxean Ura Aurrezteko Garatu Beharreko Jarduera Egokiei buruzko Liburuxkea.

Sustatzailea(k) Maruri-Jatabeko Udala eta Udalsarea 21.

Betearazlea(k) Maruri-Jatabeko Udala (Toki Agenda 21en barruan sustatutakoa).

Iraupena Unean unekoa, 2004. urtea.

Izena HONDAKINAK�BEHAR�DAN�MODUAN�BANATZEKO�KANPAINEA

Helburuak Biztanleei hondakinak behar dan moduan banatzea garrantzitsua dala adierazotea eta behar 
dan lez egiteko beharrezko informazinoa emotea.

Eremua Bilbo.

Hartzaileak Bilbon bizi diran egoiliarrak.

Baliabideak Postontzian sartutako liburuxkea eta hozkailurako imana.

Sustatzailea(k) Bilboko Udala.

Betearazlea(k) Bilboko Udala.

Iraupena Unean unekoa, 2005.

Izena BERZIKLATZEN�LAGUNDU!�KANPAINEA

Helburuak Berziklapena sustatzea.

Eremua Getxo.

Hartzaileak Getxoko biztanle guztiak.

Baliabideak Umeentzako jokoa eta helduei postontzian itxitako liburuxkea.

Sustatzailea(k) Getxoko Udala.

Betearazlea(k) Getxoko Udala.

Iraupena Unean unekoa.

Izena GAIKAKO�BILKETA�ETA�BERZIKLAPENA�ZABALTZEKO�KANPAINEA

Helburuak Uri-hondakinen sorrerea gitxitu egin behar dala adierazotea eta, berziklatu ahal izateko, 
hondakinak banatu egin behar dirala azaltzea.

Eremua Alonsotegi.

Hartzaileak Alonsotegiko biztanle guztiak eta, batez be, merkatariak eta ostalariak.

Baliabideak Zelako hondakinak dagozan eta nora bota behar diran azaltzen dauen gidaliburua.

Sustatzailea(k) Alonsotegiko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).

Betearazlea(k) Udala.

Iraupena 2004.

Izena HONDAKINEN�BERZIKLAPENAREN�INGURUAN�SENSIBILIZETAKO�KANPAINEA

Helburuak Hondakinen banaketari eta berziklapenari buruz ikasitakoa gogoratzea eta sendotzea.

Eremua Amorebieta-Etxano.

Hartzaileak Amorebieta-Etxanoko biztanle guztiak.

Baliabideak Postontzian bertan honako gai honeei buruz sartutako liburuxkak: hondakinen banaketa, 
arropearen bilketa, altzarien eta tresnen bilketa.

Sustatzailea(k) Amorebieta-Etxanoko Udala.

Betearazlea(k) Amorebieta-Etxanoko Udala.

Iraupena Unean unekoa eta aldian aldikoa.
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Izena SEKTORE�GUZTIETAN�URAREN�KONSUMOA�GITXITZEKO�JARDUERA�EGOKIEI�BURUZKO�
INFORMAZINO-KANPAINEA

Helburuak Etxean zein industrian, uraren aurrezkia bultzatzea, eta, horretarako, ohitura iraunkorren 
zein aurrezteko sistemen barri emotea.

Eremua Basauri.

Hartzaileak Basauriko udalerriko biztanle eta industria guztiak.

Baliabideak Gida Didaktikoa.

Sustatzailea(k) Basauriko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).

Betearazlea(k) Basauriko Udala.

Iraupena Unean unekoa.

Izena
ETXEBIZITZETAN�HOBEKUNTZA�ENERGETIKOAK�SUSTATZEA�ETA,�HORRETARAKO,�ENERGIAREN�
ERAGINKORTASUNA�ZEIN�AURREZKIA�HANDITZEKO�SISTEMEN�INGURUKO�SENSIBILIZAZINO�ETA�
ZABALKUNDE�EGITASMOAK�BULTZATZEA

Helburuak Etxebizitzetan, hobekuntza energetikoen ezarpena sustatzea.

Eremua Basauri.

Hartzaileak Basauriko uritarrak.

Baliabideak Gida Didaktikoa.

Sustatzailea(k) Basauriko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).

Betearazlea(k) Basauriko Udala.

Iraupena Unean unekoa.

Izena UDALERRIKO�BERZIKLAPENAREN�EHUNEKOA�HANDITZEKO�ZABALKUNDE-KANPAINAK

Helburuak Hondakinak etxean bertan banatukeran, uritarrei bete-betean parte hartzeko eskatzea, 
berziklapenaren ehunekoak gora egin daian.

Eremua Basauri.

Hartzaileak Basauriko biztanle guztiak.

Baliabideak Zehaztu barik (oraindino proposamen hau abian badago be, laster egongo da).

Sustatzailea(k) Basauriko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).

Betearazlea(k) Basauriko Udala.

Iraupena Unean unekoa.

Izena HONDAKINEN�SORREREA�GITXITZEKO�MODUKO�KONSUMO-OHITUREN�
SUSTAPENERAKO�KANPAINAK

Helburuak Konsumo-ohitura barria bultzatzea, etxeko hondakinen sorrerea gitxitu ahal izateko. 
Batez be, tokian tokiko merkatariak egongo dira inplikauta.

Eremua Basauri.

Hartzaileak Basauriko biztanleak eta dendak.

Baliabideak Zehaztu barik (oraindino proposamen hau abian badago be, laster egongo da).

Sustatzailea(k) Basauriko Udala (Toki Agenda 21en Ekintza Planaren barruan).

Betearazlea(k) Basauriko Udala.

Iraupena Unean unekoa.

Izena ZURE�ESKU�DAGO�KANPAINEA

Helburuak EAEko ingurumena zelan dagoan jakinarazotea eta ingurumenaren alde egiteko tresnak 
eskeintzea biztanleei.

Eremua Euskadiko Autonomi Erkidegoa (EAE).

Hartzaileak EAEko biztanle guztiak.

Baliabideak Ingurumena jagoteko informazinoa eta aholkuak emoten dauzan web orria (www.ingurumena.net), 
TBko eta egunkarietako iragarkiak…

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.

Betearazlea(k) IHOBE.

Iraupena Abian dago 2002. urtetik.
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Izena ZELAKO�PLANETA-ZATIA�JAN�DOZU�ZUK?�ZEURE�AZTARNA�EKOLOGIKOA�KALKULAU

Helburuak Eguneroko ekintzek ingurumenean eragin handia daukiela adierazotea eta horren aurka zer 
egin daikegun azaltzea.

Eremua EAE.

Hartzaileak EAEko biztanle guztiak.

Baliabideak Aholku erabilgarriak eskeintzen dauzan egutegia eta nork bere aztarna ekologikoa kalkuletako 
galdetegia, telebistako eta egunkarietako iragarkiak…

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.

Betearazlea(k) IHOBE.

Iraupena 2005.

Izena IHOBE-LINE�–�ENPRESENTZAKO�INFORMAZINO-ZERBITZUA

Helburuak Euskal enpresei ingurumenaren arloko gaiei buruzko aholkuak emotea eta ingurumenaren arloan 
indarrean dagoan legeriari buruzko informazinoa eskeintzea.

Eremua EAE.

Hartzaileak EAEko enpresak.

Baliabideak Informazinorako telefonoa.

Sustatzailea(k) IHOBE, S.A. soziedade publikoa.

Betearazlea(k) IHOBE.

Izena HONDAKINEN�INGURUAN�KONZIENZIETAKO�KANPAINEA

Helburuak Berziklatu ahal izateko, hondakinak behar dan moduan banatu behar dirala azaltzea.

Eremua Arratiako eskualdea.

Hartzaileak Arratiako bailarako biztanle guztiak.

Baliabideak Liburuxkea.

Sustatzailea(k) Arratiako eskualdeko udalak.

Betearazlea(k) Arratiako Udal Talde 21.

Iraupena Unean unekoa.

Izena ORIOA�ETA�HONDAKIN�ARRISKUTSUAK�BATZEKO�SENSIBILIZAZINO-KANPAINEA

Helburuak Hondakin honeek banatzea eta berziklatzea garrantzitsua dala azaltzea.

Eremua Arratiako Mankomunidadeko biztanle guztiak.

Hartzaileak Arratiako eskualdea.

Baliabideak Biztanleei postontzian itxitako liburuxkak.

Sustatzailea(k) Arratiako udalak.

Betearazlea(k) Arratiako Udal Talde 21.

Iraupena Unean unekoa.

Izena GAP�(Global Action Plan)�EGITASMOA

Helburuak
Biztanleei euren ekintzek ingurumenean eragina daukiela azaltzea eta ingurumenaren alde 
egiteko tresnak eskeintzea: euren inplikazino aktiboa sustatzea, arlo personaletik ekintzara 
igaroteko.

Eremua
Urdaibaiko Biosferearen Erreserbea, Ermua, Mallabia (azken biek Debabarreneko gainerako 
udalakaz batera garatu dabe esperientzia) eta Lea-Artibai. Beste edizino batzuk be egongo 
dira, antza.

Hartzaileak Familia-arloa (Urdaibaiko, Ermuko eta Mallabiko biztanleak).

Baliabideak Eskuliburuak, galdetegiak, posterrak, triptikoak, informazinorako telefonoa…

Sustatzailea(k) IHOBE, Bizkaiko Foru Aldundia, Urdaibaiko Erreserbearen Patronatua eta Debegesa.

Betearazlea(k) Espainiako GAP.

Iraupena 2003ko maiatzatik – 2004ko maiatzera.
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Ingurumen-hezkuntzako�ekipamentuak

Izena INGURUGELA-CEIDA�(INGURUMENAREN�ETA�DIDAKTIKEAREN�ARLOKO�HEZKUNTZA�ETA�
IKERKETA�ZENTROAK).�Bilbon�eta�Urdaibain�daukie�egoitzea.

Erakunde�
kudeatzailea(k) Eusko Jaurlaritza.

Finantziazinoa Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila eta Hezkuntza, Unibersidade eta Ikerketa 
Saila. Eusko Jaurlaritza.

Edegiera-urtea 1990.

Ekipamentu-muetea Dokumentazino eta Informazino Zentroa. Hezkuntzaren Barrikuntzarako Zentroa.
Prestakuntza Zentroa.

Jarduerak

Informazinoa eta dokumentazinoa. Irakasleen etenbako prestakuntza.
Curriculumeko materialen prestaketa. Ikastetxeko proiektuetarako aholkularitza.
Eskola ekologikorako eta eskolako ekoikuskaritzarako kanpainak. 
Aztertu programa: Ibaialde eta Azterkosta.

Erabiltzaileak Irakasleak. Jente guztia.

Izena LURRASKA�BASERRI�ESKOLEA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Pribadua (jaubeak eurak).

Finantziazinoa Finantziazino pribadua.
Edegiera-urtea 1994.
Ekipamentu-muetea Baserri-eskolea.

Jarduerak Animalien zainketagaz zerikusia daukien jarduerak. Tailerrak.  Gidatutako ibilbideak. Txangoak.

Erabiltzaileak Lehen Hezkuntzako ikasleak (4 eta 14 urte artekoak).

Izena AREITZ�SOROA�BASERRI�ESKOLEA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Pribadua (jaubeak eurak).

Finantziazinoa Finantziazino pribadua.
Edegiera-urtea 1996.
Ekipamentu-muetea Baserri-eskolea, Nekazaritza Ekologikoko Ikerketa eta Aholkularitza Zentroa.

Jarduerak Ingurumenaren arloko jarduerak (nekazaritza ekologikoagaz zerikusia daukienak, batez 
be). Prestakuntza. Gidatutako ibilbide ekologikoak. Tailerrak. Lorazaintza. Eskolako soloa.

Erabiltzaileak 4 eta 18 urte arteko ikasleak. Helduak.

Izena BARATZE�BASERRI-ESKOLEA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Pribadua (jaubeak eurak).

Finantziazinoa Finantziazino pribadua.
Edegiera-urtea 1990.
Ekipamentu-muetea Baserri-eskolea.
Jarduerak Soloagaz eta animaliakaz zerikusia daukien jarduerak. Tailerrak. Gidatutako ibilbidea.
Erabiltzaileak 4 eta 16 urte arteko ikasleak (Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza eta DBH).

Izena SUKARRIETAKO�ESKOLAKO�SAIAKUNTZA-ZENTROA

Erakunde�
kudeatzailea(k) BBK.

Finantziazinoa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila eta BBK-ko Gizartekintza.
Edegiera-urtea 1982.
Ekipamentu-muetea Baserri-eskolea, Hezkuntzaren Barrikuntzarako Zentroa.

Jarduerak Landa-inguruneagaz, animaliakaz eta inguruneko ekosistemakaz zerikusia daukien 
jarduerak. Ikerketa pedagogikoa. Tailerrak. Ibilbideak. Ikasmaterialaren prestaketa.

Erabiltzaileak Ikasleak (Lehen Hezkuntzako 4. mailatik aurrera eta DBHko 1. zikloa).
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Izena LAPURRIKETA.�INGURUMENEKO�BALIABIDEEN�ZENTROA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Jaubeek osotutako kooperatibea.

Finantziazinoa Finantziazino pribadua.
Edegiera-urtea 1990.
Ekipamentu-muetea Baserri-eskolea eta baliabide energetiko alternatiboak erakusteko zentroa.
Jarduerak Tailerrak. Prestakuntza. Ibilbideak.
Erabiltzaileak 2 eta 18 urte artekoak (ikasleak). Astialdiko taldeak. Helduen taldeak.

Izena URDAIBAIKO�BIOSFEREAREN�ERRESERBAKO�PATRONATUA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Eusko Jaurlaritza.

Finantziazinoa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
Edegiera-urtea 1994.
Ekipamentu-muetea Informazinoa eta dokumentazinoa. Udetxea Jauregia.

Jarduerak Dokumentazino eta Informazino Zentroa. Erakusketak. Berbaldiak. Ikastaroak eta 
jardunaldiak. Argitalpenak. 

Erabiltzaileak Jente guztia.

Izena PLENTZIAKO�INGURUMEN-GELEA�–�ONTZIREN�GELEA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (lehiaketa publikoaren bidez egindako emakidea).

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila.
Edegiera-urtea 90eko hamarkadearen hasierea.
Ekipamentu-muetea Naturearen Gelea.
Jarduerak Gidatutako ibilbideak. Ingurumenaren arloko jarduerak. Erakusketak. Emonaldiak.
Erabiltzaileak Ikasleak (Lehen Hezkuntza eta DBH) (ikasturtean). Jente guztia (udan).

Izena GARBIGELEA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (lehiaketa publikoaren bidez egindako emakidea).

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundia, Portuko Agintaritza eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
Edegiera-urtea 2000.
Ekipamentu-muetea Itsasadarra eta Bertako Ingurunea Interpretetako Gelea.

Jarduerak Gidatutako ikustaldiak. Ingurumenaren arloko jarduerak (bertan egindako ikasmateriala: 
ikasleentzako eta irakasleentzako koadernoa eta AV-CDRom euskarria).

Erabiltzaileak Lehen Hezkuntza azken zikloa eta DBH.

Izena “LA�HERRERA”.�INGURUMENEKO�BALIABIDEEN�ZENTROA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez) (Haizelan).

Finantziazinoa Autofinantziazinoa (Haizelan).
Edegiera-urtea 2003 (baina 2005ean hasi zan bete-betean behar egiten).
Ekipamentu-muetea Irakasleei Laguntzeko Zentroa. Dokumentazino eta Prestakuntza Zentroa.
Jarduerak Gidatutako ibilbideak: Kadaguako Ibilbidea. Erakusketak. Ikastaroak. Tailerrak.
Erabiltzaileak Irakasleak, jente guztia eta ikasleak.

Izena HONDAKINEI�BURUZKO�INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�GELEA�ARTIGASEN
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Finantziazinoa Bilboko Udaleko Obra eta Zerbitzuen Saila.
Edegiera-urtea 2004.
Ekipamentu-muetea Ingurumen Hezkuntzako Gelea.

Jarduerak Ingurumenaren arloko jarduerak (bertan egindako ikasmateriala: ikasleentzako eta 
irakasleentzako koadernoa, CDa). Gidatutako ikustaldiak.

Erabiltzaileak Ikasleak. Alkarteak. Jente guztia.
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2-  2009. urtetik aurrera, zentroa beste leku batean egongo da, Trapagarango Zugaztietan, hain zuzen be. Horrezaz gainera, “Zugaztietako Ingurumena 
Interpretetako Zentroa” izena eukiko dau aurrerantzean.

Izena “KARPIN�ABENTURA”.�INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�GELA�BIZIDUNA�BIODIBERSIDADEARI�
ETA�ESPEZIEEN�BILAKAEREARI�BURUZ

Erakunde�
kudeatzailea(k)

Erakunde kudeatzailea(k): Enpresa pribadua (Iniciativas Ambientales), jaubeak diran 
Enkarterriko udalek egindako emakidearen bidez.

Finantziazinoa Autofinantziazinoa (Iniciativas Ambientales).

Edegiera-urtea 1995.

Ekipamentu-muetea Ingurumen Hezkuntza Gelea eta Gune Zoologikoa.

Jarduerak
Erakusketak. Ingurumenaren arloko jarduerak (bertan egindako ikasmateriala: 
ikasleentzako eta irakasleentzako koadernoa, DVDa). Gidatutako eta autogidatutako 
ikustaldiak. Interpretazino Gelea.

Erabiltzaileak Ikasleak eta unibersitarioak. Alkarteak. Jente guztia.

Izena BASONDO.�URDAIBAIKO�FAUNEA�INTERPRETETAKO�ZENTROA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Xabier Maiztegi Fundazinoa, animalia basatiak defendiduteko hezkuntzarako.

Finantziazinoa Autofinantziazinoa.

Edegiera-urtea 2000.

Ekipamentu-muetea Urdaibaiko Faunea Interpretetako Zentroa.

Jarduerak Erakusketak. Ingurumenaren arloko jarduerak. Gidatutako eta autogidatutako 
ikustaldiak. Gela Pedagogikoa.

Erabiltzaileak Ikasleak eta unibersitarioak. Alkarteak. Jente guztia.

Izena PARKETXEA.�Gorbeiako�Parke�Naturaleko�Ingurumena�Interpretetako�Zentroa

Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila.

Edegiera-urtea 2001.

Ekipamentu-muetea Naturea Interpretetako Zentroa.

Jarduerak Ikasmateriala. Ibilbideak. Ingurumenaren arloko jarduerak.

Erabiltzaileak Ikasleak (DBH, Batxilergoa eta LHko moduluak). Alkarteak. Jente guztia.

Izena TOKI�ALAI.�Urkiolako�Parke�Naturaleko�Ingurumena�Interpretetako�Zentroa.

Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila.

Edegiera-urtea 1992.

Ekipamentu-muetea Naturea Interpretetako Zentroa.

Jarduerak Erakusketak. Gidatutako ibilbideak. Tailerrak ikasleakaz. Ingurumen-hezkuntzako jarduerak.

Erabiltzaileak Ikasleak (Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloak). Alkarteak. Jente guztia.

Izena PEÑAS�NEGRASKO2�INGURUMENA�INTERPRETETAKO�ZENTROA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Finantziazinoa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.

Edegiera-urtea 1995.

Ekipamentu-muetea Meatzaritzaren Ekintza Historikoak eta Emonkorrak Ingurunean euki dauen Eragina eta 
Naturea Interpretetako Zentroa.

Jarduerak Gidatutako ibilbideak Erakusketak. Dokumentazino Zentroa. Prestakuntza Zentroa. 
Zabalkunderako materialaren argitalpena. Ingurumen-hezkuntzako jarduerak.

Erabiltzaileak DBHko eta Batxilergoko ikasleak. Jente guztia.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa��

Izena BARAKALDOKO�HISTORIA�ETA�INGURUMENA�INTERPRETETAKO�ZENTROA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Barakaldoko Udala.

Finantziazinoa Barakaldoko Udala.
Edegiera-urtea 1998.
Ekipamentu-muetea Inguruko Ondare Historikoa eta Etnografikoa eta Bertako Ingurumena Interpretetako Gelea.
Jarduerak Gidatutako ikustaldiak. Zentro Dokumentala. Ingurumen-saiakuntzarako eremuak.
Erabiltzaileak Jente guztia, ikasleak, alkarteak, astialdiko taldeak…

Izena ARENATZA.�NATUREA�INTERPRETETAKO�GELEA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Gueñesko Udala.

Finantziazinoa Gueñesko Udala.
Edegiera-urtea 2003.
Ekipamentu-muetea Naturea Interpretetako Gelea.

Jarduerak
Gidatutako ikustaldiak parkean (lorategi botanikoan) eta alboko ibaian (Kadaguan) zehar. 
Emonaldiak. Prestakuntza-ikastaroak. Multimediako gelea. Ikasmateriala CDan. Heriotza 
bako Arrantzarako Eskolea.

Erabiltzaileak Jente guztia. Ikastetxeak.

Izena ZUGAZTIETAKO�ATERPETXEA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saila (Gazteria Zuzendaritza).
Edegiera-urtea 1993.
Ekipamentu-muetea Aterpetxea.
Jarduerak Ingurumen-hezkuntzako jarduerak. Tailerrak.
Erabiltzaileak Hezkuntza-arloa (Lehen Hezkuntzako 2. ziklotik aurrera) eta alkarteak. Jente guztia.

Izena IZADI�ARLOA.�ESTAZINOKO�NATURA-GELEA
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enkartur Servicios Turísticos S.L.

Finantziazinoa Enkartur (dirulaguntza publikoen bidez).
Edegiera-urtea 1999.
Ekipamentu-muetea Aterpetxea, Naturearen Gelea.
Jarduerak Ingurumen-hezkuntzako jarduerak (tailerrak). Abenturako kirolak.
Erabiltzaileak Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikastetxeak eta alkarteak.

Izena URAREN�GELEA�–�UR�PARTZUERGOKO�INSTALAZINOETARAKO�IKUSTALDIAK
Erakunde�
kudeatzailea(k) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

Finantziazinoa Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
Edegiera-urtea 1988.
Ekipamentu-muetea Uren tratamentutegiak (edateko uren araztegiak eta araztegiak).
Jarduerak Gidatutako ikustaldiak.
Erabiltzaileak Ikasleak (12 eta 18 urte artekoak) eta unibersitarioak. Alkarteak. Jente guztia.

Izena GARBIBUSA�(INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�GELA�IBILTARIA)
Erakunde�
kudeatzailea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila.
Edegiera-urtea 1999-2000.
Ekipamentu-muetea Ingurumen Hezkuntzako Gela Ibiltaria.

Jarduerak Multimediako programa informatikoak. Erakusketa. Beste ikasmaterial batzuk 
(ikus-entzunezkoak eta inprimatuak).

Erabiltzaileak Ikasleak. Jente guztia.
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Izena “ABRA-AKURIUMA”.�GETXOKO�AKUARIOA

Erakunde�
kudeatzailea(k)

Getxoko Udala (2006. urtetik aurrera, urte horretara arte eta edegi zanetik erakunde 
pribadu batek kudeatu eta sustatu dauelako).

Finantziazinoa Getxoko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila (2006. urtetik aurrera, 
urte horretara arte eta edegi zanetik fondo pribaduen bitartez finantzatu dalako).

Edegiera-urtea 2004.

Ekipamentu-muetea Itsasoaren Gelea.

Jarduerak Erakusketa didaktikoa. Gidatutako ikustaldiak. Ikasmaterialak. Gela birtuala.

Erabiltzaileak Jente guztia, ikasleak, alkarteak.

Izena POBALEKO�BURDINOLEA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Forlan (Garapen Agentzia) eta Muskizko Udala.

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundia.

Edegiera-urtea 2004.

Ekipamentu-muetea Museoa.

Jarduerak
Burdinola zaharra abian iminten da, baliabide naturaletan, uraren indarrean, esaterako, 
oinarritutako ohiko ekoizpen-ohitura iraunkorrak zelakoak ziran erakusteko. Gidatutako 
ikustaldiak. Gida didaktikoak. Tailerrak, jarduerak.

Erabiltzaileak Jente guztia, alkarteak eta ikastetxeak.

Izena BERMEOKO�ARRANTZALEEN�MUSEOA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundia.

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundia.

Edegiera-urtea 1948.

Ekipamentu-muetea Museoa.

Jarduerak Erakusketa iraunkorra eta aldi baterakoak. Berbaldiak eta emonaldiak. 
Gidatutako ikustaldiak.

Erabiltzaileak Ikasleak, alkarteak eta jente guztia.

Izena SAHATS�PARKEA

Erakunde�
kudeatzailea(k) GKE (Agiantza Alkartea).

Finantziazinoa INEM, Bizkaiko Foru Aldundia eta, unean-unean, beste erakunde batzuen finantziazino 
pribadua (BBK).

Edegiera-urtea 1997 (jarduketen hasierea).

Ekipamentu-muetea Energia Barriztagarriei buruzko Parke Tematikoa.

Jarduerak Prestakuntza eta lana.  Enpleguaren Etxea. Gidatutako ikustaldiak.

Erabiltzaileak Ikasleak, alkarteak eta jente guztia.

Izena OIZ�MENDIKO�PARKE�EOLIKOA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Eólicas de Euskadi.

Finantziazinoa Eólicas de Euskadi.

Edegiera-urtea 2004.

Ekipamentu-muetea Parke eolikoa.

Jarduerak Energia barriztagarriaren ibilbidea. Gidatutako ikustaldiak. Ikasmateriala.

Erabiltzaileak Ikasleak, unibersidadea, alkarteak eta erakundeak.
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3-  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.

Izena EUSKADI�TXIRRINDULARITZA�FUNDAZINOAREN�GELA�PEDAGOGIKOA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Euskadi Txirrindularitza Fundazinoa.

Finantziazinoa Bere baliabideak eta hitzarmenen bidez Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek emoten 
detsiezan laguntzak.

Edegiera-urtea 1998.

Ekipamentu-muetea Gela pedagogikoa.

Jarduerak Garraiobide moduan erabili daitekean bizikleteari buruzko tailer didaktikoak. Bizikletan 
egindako urteerak. Bide-hezkuntza.

Erabiltzaileak Ikasleak, gaztetxuentzako txirrindularitza-taldeak.

Izena BIDE-HEZKUNTZARAKO�GELAK
Erakunde�
kudeatzailea(k) Udalak (gela finkoak) eta Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza (gela ibiltaria).

Finantziazinoa Udalak, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren babesaz.

Edegiera-urtea 1995.

Ekipamentu-muetea Bide Hezkuntzarako Gelea.

Jarduerak Bide-hezkuntzari buruzko tailer teorikoak. Instalazinoan zehar egindako ibilaldi praktikoa. 
Berbaldi didaktikoak.

Erabiltzaileak Ikasleak, umedunak eta elbarri fisikoak.

Izena GORLIZEKO�FAUNA�BASATIA�ERREKUPERETAKO�ZENTROAN�ETA�FORU�ETXALDEAN�
IMINITAKO�GELA-ERAKUSKETA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila.

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila.

Edegiera-urtea 2003.

Ekipamentu-muetea Etxola-erakusketa.

Jarduerak Aldundiak zentro bietan garatzen dauen jarduerari buruzko erakusketa. Zentro biak, 
gainera, leku berean dagoz. Etxaldea ezagutzeko ikustaldia.

Erabiltzaileak Ttipi-ttapa Egitasmoaren barruan etxaldea ikusten doazan ikasleak.

Hurrengo ekipamentuak edegi barik dagozan arren, laster abian iminiko diranez, egokia iruditu 
jaku atal honetan aitatzea:

Izena BALEONTZIA

Erakunde�
kudeatzailea(k) Bermeoko Udala eta/edo Turismo Bulegoa.

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundia.

Edegiera-urtea 2006.

Ekipamentu-muetea Balea Interpretetako Zentroa.

Jarduerak Oraindino ez da jardueren egitaraurik zehaztu.

Erabiltzaileak Ikasleak, alkarteak eta jente guztia.

Izena URDAIBAIKO�BIOSFEREAREN�ERRESERBAKO�INGURUMENA�INTERPRETETAKO�ZENTROA3

Erakunde�
kudeatzailea(k) Zehaztu barik dago oraindino.

Finantziazinoa Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Busturiako Udala.

Edegiera-urtea Ez da egunik zehaztu (baina 2008. urtearen hasieran izango da seguruenik).

Ekipamentu-muetea Biodibersidadea Interpretetako Zentroa.

Jarduerak Zehaztu barik dago oraindino, baina interpretazino-zentroetakoak lakoak izango dira: 
erakusketak, gidatutako ikustaldiak…

Erabiltzaileak Ikasleak, alkarteak eta jente guztia.
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Horrezaz gainera, Kanalako Ostralekua zaharbarrituko da, itsas hegaztien eta zetazeoen behato-
kia iminiko da abian Matxitxakon eta Arrain Konserben Interpretazino Zentroa eregiko da Bermeon. Dan-danak 
proiektuak dira oraindino, bai eta Itsasoaren Museo Gela barria edo antzekoa egiteko ideia be. Zierbena Portua, 
S.A. kudeaketarako soziedade publikoa aurreproiektua egiten dabil, hain zuzen be. Proiektu honeek guztiak 
zehaztu barik dagozan arren, aitatu egin doguz, etorkizunari begira daukien garrantzia kontuan hartuta.

Eztabaidarako�eta�hausnarketarako�jarduerak�

Izena ELAIA-BIRD�MIGRATION�CENTER

Erakunde�
kudeatzailea(k) Naturgintza Alkartea eta Euskalmet.

Finantziazinoa Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Sustapen Ministerioa eta erakunde pribaduak.

Edegiera-urtea 2007. urtea, aurreikuspenen arabera.

Ekipamentu-muetea Hegaztien Migrazinoa Aztertzeko Gelea.

Jarduerak Erakusketa iraunkorrak eta aldi baterakoak. Estazino meteorologikoa. Hegaztien behaketa. 
Ikerketa. Migrazinoaren tunela.

Erabiltzaileak Jente guztia.

Izena INGURUMEN-HEZKUNTZARI�BURUZKO�I.�JARDUNALDIAK

Helburuak EAEn ingurumenaren hezkuntzaren arloan egindako jarduerei eta esperientziei buruz 
eztabaidatzea.

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritza.

Hartzaileak Alkarteen eta enpresen arloan ingurumen-hezkuntzaren inguruko interesa daukien 
irakasleak eta personak.

Urtea 1986.

Argitalpenak Askoren artean berbaldiak jasoteko egindako liburua.

Izena INGURUMEN-HEZKUNTZARI�BURUZKO�II.�JARDUNALDIAK

Helburuak I. jardunaldietatik garatutako ekintzak aztertzea eta abian iminitakoari buruz hausnartzea.

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritza.

Hartzaileak Alkarteen eta enpresen arloan ingurumen-hezkuntzaren inguruko interesa daukien 
irakasleak eta personak.

Urtea 1991.

Argitalpenak 1992an askoren artean argitara emondako liburua.

Izena INGURUMEN-HEZKUNTZARI�BURUZKO�III.�JARDUNALDIAK

Helburuak Garapen iraunkorrari, konsumoari, globalidadeari… buruz eztabaidatzea eta 
etorkizunerako jarduketa-lerroak proposatzea. 

Sustatzailea(k) INGURUGELA-CEIDA (Eusko Jaurlaritza).

Hartzaileak Ingurumen-hezkuntzako profesionalak.

Lekua�eta�urtea Donostia. 2002ko urria.

Argitalpenak Jardunaldietako berbaldiak, komunikazinoak eta ondorioak jasoten dauzan CD-Roma.

Izena IRAUNKORTASUNERAKO�HEZKUNTZAREN�ARLOKO�JARDUEREI�BURUZKO�ERREZETA-�
-LIBURU�EDEGIA

Helburuak Partaidetzan oinarritutako prozesuei ekitea, eta, horretarako, iraunkortasunaren 
konzeptuei buruzko eztabaidea garatzea.

Sustatzailea(k) Mungiako Udala.

Hartzaileak Mungiako ikastetxeetako irakasleak eta ikasleak.

Lekua�eta�urtea Mungia. 2004ko urtarriletik apirilera.

Argitalpenak Hezkuntzaren arloko materialak.
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Izena MOBIKORTASUN�IRAUNKORRARI�BURUZKO�JARDUNALDIAK

Helburuak Gaur eguneko errealidadeari, arazoei, baliabideei eta urtenbideei buruz hausnartzea, Bilbo 
Handian irisgarritasun iraunkorraren arloan dagozan preminei erantzun ahal izateko.

Sustatzailea(k) Bilboko Udala.

Hartzaileak
Mobikortasunaren arloko teknikariak eta arduradunak eta irisgarritasunagaz zein 
garraiobide iraunkorrakaz zerikusia daukien gaien inguruko interesa azaltzen daben 
beharginak.

Lekua�eta�urtea Bilbo. 2000. urtetik, gitxi gorabehera, urtean behin egiten da.
Argitalpenak Berbaldiak.

Izena GARRAIOBIDE�MODUAN�ERABILITAKO�BIZIKLETEARI�BURUZKO�BILTZARRA

Helburuak Bizikletea garraiobide moduan erabiltean sortzen diran aukerei eta estrategiei buruz 
hausnartzea.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Saila.

Hartzaileak

Bizkaiko mobikortasunaren arloko teknikariak eta arduradunak eta, lurralde historikoan 
bertan zein lurralde historikotik kanpo, garraio-eskariei aurre egiteko orduan, bizikleta 
bidezko irisgarritasunaren sustapenagaz zerikusia daukien gaien inguruko interesa 
azaltzen daben beharginak.

Lekua�eta�urtea Bilbo. 1999. urtea.
Argitalpenak Berbaldiak.

Izena LURRALDEKO�IRAUNKORTASUNA�SUSTATU�DAIKEAN�BIZIKLETEARI�BURUZKO�MINTEGIA.�
BIZIKLETA�BIDEZKO�MOBIKORTASUNA�XXI.�MENDEKO�URIETAN

Helburuak Bizikletea garraiobide moduan ezarteko esperientziei buruz hausnartzea eta Bizkairako 
Plan Ziklagarri Zuzentzaileko lerro estrategikoen barri emotea.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio Saila.

Hartzaileak
Bizkaiko mobikortasunaren arloko teknikariak eta arduradunak eta bizikleta bidezko 
irisgarritasunaren sustapenagaz zerikusia daukien gaien inguruko interesa azaltzen 
daben beharginak.

Lekua�eta�urtea Bilbo, 2001. urtea.
Argitalpenak Berbaldiak.

Lehiaketa�eta�sari�moduan�antolatutako�jarduerak

Izena “BANDERA�BERDEA”�SARIAK

Sarituak Udalerriak. Erabiltzaile Konsumitzaile Independenteen Federazinoak Osasun eta 
Ingurumen ministerioen laguntzaz emondako saria.

Antolatzailea(k) Bizkaitik bertatik antolatuta egon ez arren, bertako zenbait udalerrik jadetsi dabe saria:  
Basauri, Durango eta Mungia.

Saria Onespen moduan, bandera berdea emoten deutsie udalerriari.

Izena ENPRESAN�INGURUMENAREN�ARLOAN�GARATUTAKO�KUDEAKETAREN�SARIAK.�
EUROPAKO�INGURUMEN�SARIAK

Sarituak Ingurumena arriskuan imini barik, garapen ekonomikoa eta soziala buztartzeko moduko 
politikak, prozesuak eta produktuak abian iminten dabezan enpresak.

Antolatzailea(k) Eusko Jaurlaritza Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila, IHOBEren bitartez. Europar 
Batasunak sustatutakoak.

Saria Golardoa.

Izena BERZIKLAPENAREN�UDALGARBI�SARIAK

Sarituak
2003. urtera arte egon ziran indarrean, eta azken urtean paper, beira edo ontzi gehien 
berziklatzen ebazan udalerriari emoten eutsien. Lurralde historikoko 3 udalerri saritzen 
ebezan, Uri Hondakin Solidoen Foru Behatokiak eskeinitako datuak kontuan hartuta.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila.

Saria BBK-k finantzatutako diru-saria udalerri irabazle bakotxarentzat (interes bako kreditu 
moduan).
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Izena GURE�LEHIAKETA�(KONTAKIZUN�LABURRA,�ARGAZKILARITZA,�PINTUREA�ETA�ARTE�DIGITALA)

Hartzaileak “Gure ingurumena, gure etorkizuna, gure eskubidea” lelopean, euren lanak aurkeztu 
gura ebezan guztiak.

Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila, Eroski Fundazinoaren, BBVAren eta
El Correoren babesaz.

Sariak Dirua eta egiaztagiriak. Saritutako eta aukeratutako lanak ikusgai iminteko erakusketa 
eta lan irabazleen bidez urte birik behin egindako argitalpena.

Izena INGURUMENARI�BURUZKO�ARGAZKI-RALLYA

Hartzaileak Jente guztia.

Sustatzailea(k) Enkarterri-Ezkerraldea Udaltaldea (Ingurumenaren Munduko Egunean).

Sariak Argazki-kamera digitala parte hartzen dauen udalerri bakotxeko irabazle bientzat.

Izena ARGAZKI-RALLYA.�PARKETXEA

Hartzaileak Jente guztia.

Sustatzailea(k) Parketxea. Gorbeiako Ingurumena Interpretetako Zentroa.

Sariak Argazkilaritzako materiala eta grafikoa.

Izena ARGAZKI-RALLYA.�PEÑAS�NEGRAS

Hartzaileak Jente guztia.

Sustatzailea(k) Peñas Negrasko Ingurumena Interpretetako Zentroa.

Sariak Argazkilaritzako materiala eta grafikoa.

Izena MARRAZKI-LEHIAKETA.�AZTERKOSTA

Hartzaileak Izen bereko ingurumen-hezkuntzarako egitasmoan parte hartu daben ikasleak.

Sustatzailea(k) Azterkosta Egitasmoa.

Sariak Material grafikoa, piktorikoa eta bibliografikoa.

Ingurumen-hezkuntzako�jarduerak

Izena MOBIKORTASUN�IRAUNKORRAREN�ASTEA

Helburuak

Hausnarketa egitea eta mobikortasuna arduratsua izan behar dala azaltzea, era 
guztietako garraiobideak erabilteko orduan eta, batez be, garraio publikoa, talde-garraioa 
eta beste era bateko garraiobide batzuk sustatzeko orduan (oinez, bizikletaz, auto berean). 
Holan, bada, ez da motor bidezko automobil pribadua zentzun barik erabiliko.

Baliabideak Tailerrak eta kaleko jarduerak, herri-ibilaldiak, liburuxkak, posterrak…

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Herri Lan eta Garraio saila eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu 
Saila, Bizkaiko Foru Aldundia,  IHOBE eta Udalak.

Betearazlea(k) Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundia.

Iraupena Astebete, irailean.

Eremua Bizkaia osoa. Bertan, udalerri bakotxak parte hartuko dauen ala ez eta zer jarduera 
garatuko dauen erabagiko dau.

Izena AUTO�BAKO�EGUNA

Helburuak Garraio publikoa eta motor bidezko ibilgailu pribaduak ez diran beste garraiobide batzuk 
erabiltea oso garrantzitsua dala azaltzea.

Baliabideak Kaleko jarduerak, ikastetxeakaz egindako lana, bizikleten mailegua, posterrak…

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Herri Lan eta Garraio Saila eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu 
Saila, Bizkaiko Foru Aldundia, IHOBE eta udalak.

Betearazlea(k) Udalak (Bilboko uriburuan antolatutako ekitaldietan izan ezean, bertan Bizkaiko Foru 
Aldundiak bete-betean parte hartzen dauelako).

Iraupena Urtean behin (irailaren 22an).

Eremua Lurralde historiko osoa.
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Izena ASTE�BERDEA
Helburuak Uritarrak euren ingurunearen zainketan inpliketea.

Baliabideak Kaleko jarduerak, jardunaldi tematikoak, lan-foroak, ikastetxeakaz garatutako 
jarduerak…

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
Betearazlea(k) IHOBE, Bizkaiko udal batzuk.
Iraupena Astebete, bagilean (oro har, lehenengo astean).
Eremua Bizkaia osoa.

Izena INGURUMENAREN�MUNDUKO�EGUNA
Helburuak Uritarrei ingurumena jagotea garrantzitsua dala adierazotea.
Baliabideak Umeentzako jaiak, kontzertuak, tailerrak…

Sustatzailea(k)

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. EAE mailan, Bilbon bertan 
antolatzen dau ekitaldi nagusia EITBren laguntzaz (Eusko Jaurlaritzaren asmoa ekitaldia 
urte bakotxean lurralde historiko batean egitea bada be, 2004ko eta 2005eko ekitaldiak 
Bizkaian egin dira).

Betearazlea(k) IHOBE eta Udalak.
Iraupena Bagilaren 5ean.
Eremua Bizkaia osoa.

Izena GARBIKIDEEN�JAIA

Helburuak Garbibide Egitasmoan parte hartzen dabenakaz eta jente guztiagaz ingurumenaren 
zainketaren inguruan konzienzietako ekitaldian eta jaian parte hartzea.

Baliabideak Umeentzako jarduerak, kontzertuak, tailerrak, garbikideentzako sarien banaketa…
Sustatzailea(k) Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila, Euskaltelen eta Bilboko Udalaren laguntzaz.
Betearazlea(k) Enpresa pribadua (lehiaketa bidez).
Iraupena Bagilaren 5ean-edo.
Eremua Bizkaia osoa (baina, batez be, Bilbon bertan garatzen da).

Izena ZUGATZAREN�EGUNA

Helburuak Zugatzak, eurek beteten dabezan eginkizunak eta eskeintzen deuskuezan baliabideak 
garrantzitsuak dirala adierazotea gazteei.

Baliabideak Zugatzen landaketa, ibilbideak…
Sustatzailea(k) Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila.
Betearazlea(k) Udalak eta ikastetxeak.
Iraupena Urtean behin, zezeilean edo martian, toki-erakundearen arabera.
Eremua Bizkaiko udalerriak.

Izena “ITSASADARRA�BIZI”�ARRANTZA-ESKOLEA

Helburuak Itsasadarraren susperraldian uraren zentzunezko erabilerea eta Saneamentu Plana 
garrantzitsuak izan dirala adierazotea.

Baliabideak Tailerrak eta heriotza bako arrantza-eskolea, itsasadarreko faunearen inbentarioa egiteko 
eta itsasadarra suspertzeko orduan daukan erabilerearen adierazgarri.

Sustatzailea(k) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
Betearazlea(k) Bizkaiko Arrantza Federazinoa.
Iraupena Domeketan, maiatzetik garagarrilera eta irailetik zemendira.
Eremua Bizkaia osoa (baina, batez be, Bilbon, Portugaleten eta Getxon garatzen da).

Izena IRAUNKORTASUNAREN�AZOKEA

Helburuak Lurraldeko ingurumenaren susperraldian behar egiten daben erakundeak ezagutzea eta 
jentearengana hurreratzea.

Baliabideak Erakundeen erakustegiak, animazinorako eta partaidetzarako jarduerak, tailerrak…

Sustatzailea(k) Enkartur, Muskizko Udala, Ur Partzuergoa, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendu Saila eta IHOBE.

Betearazlea(k) Enkartur eta erakunde erakusleak.
Iraupena Asteburuetan, bagiletik garagarrilera.
Eremua Bizkaia osoa.
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Izena BUTROI�IBAIAREN�ASTEA

Helburuak Biztanleei eta ikasleei Butroi ibaiko balio naturalen eta erriberako ekosistemen barri 
emotea.

Baliabideak Gidatutako ibilbideak, garbiketak.

Sustatzailea(k) Mungiako Udala (ingurumen-hezkuntzaren arloan daukan egitasmoaren barruan).

Betearazlea(k) Mungiako Udala.

Iraupena Astebete, urrian.

Eremua Butroi ibaia, Mungia zeharkatukeran.

Izena ZUGATZAREN�ASTEA

Helburuak Zugatza landatzeko gogoa biztea 5 urteko umeen artean eta biztanleak zein ikasleak 
zugatzen balioaren inguruan konzienzietea.

Baliabideak Zugatzen landaketa, gidatutako ibilbideak, ikastetxeetan egindako jarduerak.

Sustatzailea(k) Mungiako Udala (ingurumen-hezkuntzaren arloan daukan egitasmoaren barruan).

Betearazlea(k) Mungiako Udala eta ikastetxeak.

Iraupena Astebete, martian.

Eremua Mungia.

Izena IBILBIDE�EKOLOGIKO�KULTURALA�URDAIBAIN�ZEHAR

Helburuak Inguruneko aberastasuna jakitera emotea.

Hartzaileak Biztanle guztiak, baina, batez be, familiak.

Baliabideak Urdaibaiko leku adierazgarrietan zehar oinez egindako ibilbide gidatuak.

Sustatzailea(k) Urdaibaiko Udaltalde 21.

Betearazlea(k) Aixerreku.

Iraupena Egunbete.

Eremua Urdaibai.

Izena URAREN�JAIA

Helburuak Uraren garrantziaren inguruan sensibilizetea.

Baliabideak Gidatutako ikustaldiak uren araztegian zehar, tailer didaktikoak, jolas-jarduerak.

Sustatzailea(k) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

Betearazlea(k) Iniciativas Ambientales.

Iraupena Egunbete, maiatzean (domekan).

Eremua Benta Alta (Arrigorriaga).

Izena MEATZARITZAKO�IBILBIDEA�TRIANOKO�MENDIETAN�ZEHAR

Helburuak Eskualdeko mendien aberastasuna ezagutzea.

Hartzaileak Biztanle guztiak.

Baliabideak Gidatutako ibilbidea eskualdeko mendietan zehar.
Sustatzailea(k) Abanto eta Zierbenako Ingurumen eta Emakume Saila.
Betearazlea(k) Trianoko Mendietako Erabiltzaileen Alkartea.
Iraupena Egunbeteko zenbait ibilaldi egiten dira urtean.
Eremua Trianoko mendiak eta Galdames, bizkaitar guztientzat.

Izena IBILBIDE�EKOLOGIKOAK�GETXOKO�UDALERRIAN�ZEHAR

Helburuak Gazteek euren inguruneagaz bat egitea, behar dan moduan ezagutu ostean.

Hartzaileak 10 eta 14 urte arteko ikasleak (DBHko lehen zikloa).

Baliabideak Gidatutako ibilbideak.

Sustatzailea(k) Getxoko Udala (Hezkuntza Saila eta Ingurumen Saila).

Betearazlea(k) Udala (emakida bidez).

Iraupena Ikasturtea.

Eremua Getxoko eremu naturalak.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa�6

Izena BILBON�BIZI�ETA�BIZI�ARTE

Helburuak Bilboko biztanleen artean bizikletearen erabilerea sustatzea eta erraztea.

Baliabideak Bizikleten doako mailegua eta uriburuan zehar bizikletaz egindako ibilbide artistiko gidatuak.

Sustatzailea(k) Bilboko Udala.

Betearazlea(k) Enpresa pribadua (emakida bidez).

Iraupena Unean uneko kanpainak (udabarrian, udan eta udazkenean).

Eremua Bilbo eta bertako eskualdea.

Izena BEROHI-REZIKLETA�SOZIEDADE�KOOPERATIBOAK�INGURUMENAREN�ARLOAN�
ESKEINITAKO�JARDUERAK

Helburuak Enpresak hondakinen arloan eskeinitako kudeaketa integrala jakitera emotea eta 
ingurumenari begira oso garrantzitsua dala adierazotea.

Baliabideak

Ikastetxeetan, gizarte-etxeetan… eskeinitako hiru erakusketa: “Zaborra berrerabili 
egin daiteke”, “Kimikariak etxean” eta “Oihalen berreskurapena”. Hondakinen 
kudeaketari buruzko berbaldiak, gidatutako ikustaldiak (tamainu handiko hondakinen 
tratamentutegia, oihalak berreskuratzeko lantegia, Ekorropa dendak). Ikastetxeetan 
oihalak batzeko kanpainak. Bertan, oihalen berreskurapenaren garrantziari buruzko testua 
eta boltsea emoten deutseez. Ostean, ikustaldia egiten dabe Rezikleta lantegian zehar.

Sustatzailea(k) Berohi-Rezikleta S. Koop.

Betearazlea(k) Berohi-Rezikleta S. Koop.

Iraupena Urtekoa.

Eremua Bizkaia.

Izena INGURUMENAREN�ARLOKO�TAILERRAK,�URTEERAK�ETA�BERBALDIAK

Helburuak Biztanleak ingurune naturalaren balioen inguruan sensibilizetea.

Baliabideak Berbaldiak, tailerrak, gidatutako ikustaldiak…

Sustatzailea(k) Lurralde historikoko kultura-etxeak eta ingurumena interpretetako zentroak eta 
ekipamentuak.

Betearazlea(k) Lurralde historikoko kultura-etxeak eta ingurumena interpretetako zentroak eta 
ekipamentuak.

Iraupena Udalen araberako egutegia.

Eremua Bizkaia.

�BIZKAIKO�TALDE�EKOLOGISTEK�ETA�BOLUNTARIOEK�INGURUMEN-HEZKUNTZAREN�ARLOAN�
EGINDAKO�BESTE�JARDUERA�BATZUK

•�TRAPAGARANGO�NAZINOARTEKO�AUZOLANDEGIA�
 Ibilbideetan seinaleak iminten dabez, eta mea garraiatzeko azpiegituren aztarnak garbitu eta 
berreskuratu egiten dabez.          

•��EKOLOGISTAK�MARTXAN�(Bilbo)
 Etenbako ingurumen-hezkuntzako lana. Inprimidutako (liburuak, aldizkariak) eta inprimiduta ez 
dagozan (CDak, DVDak) argitalpen asko dagoz ingurumenaren arloko gaiei buruz. Materialok euren 
ingurumen-hezkuntza sustatu gura dabenen esku dagoz. Horrezaz gainera, erakundeak berak 

Sustatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza eta Trapagarango 
Udaleko Kultura Saila.

Hartzaileak Euskadiko, beste erkidego batzuetako eta atzerriko 19 eta 26 urte arteko gazteak.

Iraupena Udaro.

Eremua Trapagaran eta ingurua.
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berbaldiak, liburuen aurkezpenak edo gidatutako ibilbideak antolatzen dauz. Holan, bada, ahal 
danik eta gehien zabaltzen dira ingurumenaren arloko ezagutzak, eta biztanleen konzienziazino 
handiagoa lortzen da. Jente guztiarentzat zabalik dagoan “Bizizaleak” Dokumentazino Zentroa 
kudeatzen dabe.

•�ELORRIXA�(Elorrio)
Jardunaldi tematikoak antolatzen dabez euren udalerrian, eta dokumentazino-zentroa daukie.

•�EZPITSUA�PLATAFORMEA�(Barakaldo)
 Konzienziazinorako jardunaldi tematikoak antolatzen dabez, eta inguruneko eremu naturalak 
defendiduten dabez.

•�SAGARRAK�(Basauri)
I ngurumenaren arloko jardunaldiak antolatzen dauz Basaurin, hondakinei, konsumo 
arduratsuari… buruz.

•�LUR�MAITEA
 Hondakin toxiko eta arriskutsuen arloan behar egiten dau, biztanleei euren arriskuen barri emo-
teko asmotan (horra hor lindanearen arriskuak). Era berean, ingurumenagaz zerikusia daukien 
beste alderdi batzuk be landu egiten dauz.

•�ABRA�KOLEKTIBOA
 Alkartea Ezkerraldean iminitako proiektu energetikoen aurka burrukatzen da.

•�AMEZTI�TALDEA�(Santurtzi)
 Santurtziko naturearen ezagutza sustatzen dabe. Igaz, “Landaketak eta ingurumen-hezkuntza” 
proiektua garatu eben.

•�TXIRPIAL�(Bilbo)
 Ibilaldi botanikoak, hegaztien behaketa, basa-lorak identifiketako ikastaroak, bertako espezieen 
bidezko landaketak… antolatzen dabez. 

•�BASASAGU�NATUR�TALDEA�(Bilbo)
Ibilaldiak antolatzen dabez mendira, paisaia, florea eta faunea miresteko. 

•�IZATE�INGURUMEN�ALKARTEA�(Barakaldo)
 Konzienziazinorako jardunaldi tematikoak antolatzen dabez, eta inguruneko eremu naturalak 
defendiduten dabez.

•�TXIPIO�BAI�(Plentzia)
 Liburuxkak emoten dabez argitara, inguruko balio naturalei buruz berba egiteko. Era berean, 
3 ibilbide eskeintzen dira, eskualdeko ingurune naturala ezagutu ahal izateko. Era berean, 
Ingurumen Hezkuntzako Azterkosta Egitasmoan parte hartzen dabe. 

•�KARRANTZA�NATURALA�(Karrantza)
Euren udalerriko ingurune naturala babesten dabe.
•�GALTZAGORRIAK�URDAIBAIKO�BOLONDRESAK�(Urdaibai)
 Erreserbea ezagutzeko ibilbideak diseinau eta argitaratu egiten dabez, euren proiektuei buruzko 
ingurumen-hezkuntzako jardunaldiak antolatzen dabez (erakusketak, berbaldiak) eta euren 
proiektuei buruzko liburuxkak emoten dabez argitara. Euren guztien helburu nagusia Urdaibaiko 
ingurune naturala da beti.

•�LANIUS�SOZIEDADE�ORNITOLOGIKOA�(Bilbo)
 Zabalkunderako jarduerak antolatzen dabez: landa-urteerak, txangoak, ikastaroak, berbaldiak 
eta erakusketak. Dokumentazino-zentroa daukie.

•�EKOLAN

 Biltzarrak, ikastaroak eta beste era bateko ekitaldiak antolatzen dabez, konzeptuak zabaltzeko 
edo naturearen babeserako jarrerak adierazoteko.

•�KIMA�BERDEA:
Igaz, ingurune naturala ezagutzeko tailerra imini eben abian.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa��

Ingurumeneko�prestakuntzaren�arlolo�ekimenak

-  2003-2006ko INGURUMENAREN ARLOKO PRESTAKUNTZA-PLANA 
EUSKAL ADMINISTRAZINO PUBLIKOKO BEHARGINENTZAT

-  INGURUGELA-CEIDAek IRAKASLEEI INGURUMEN-HEZKUNTZAREN ARLOAN ESKEINITAKO
   IKASTAROAK

1.��GARATU ikastaroak. Irakasleei behar besteko esparru barritzailea eskeintzen deutsee, 
eguneroko jardunean eta irakasgai barrietan ingurumena kontuan hartu daien: 

Energia barriztagarriak
Ingurunearen erabilera didaktikorako ibilbideak.

2. Eskualdeko ikastaroak edo mintegiak, ingurune bakotxaren preminei aurre egiteko: 
Ingurumen-hezkuntzako mintegia Haur Hezkuntzan.
Aurrezki energetikoa eta energia barriztagarrien aplikazinoa eraikinetan.
Ingurumen-hezkuntza jokoen eta jardueren bitartez ezarteko mintegia.
Urdaibaiko dunak bizibarritzeko proiektua.
Jarduera profesionalak eta ingurumena.
Lurraldearen antolamendua, ingurumena eta kartografia.
Ingurunearen ezagutza.
Eskolako solo ekologikoa

3. Ikastetxeetan egiteko ikastaroak: Ikastetxeen preminetara egokituta dagoz
Ingurumen-hezkuntzaren hastapenak.
Ingurumen-hezkuntzarako jokoak eta jarduerak.
Uri-ingurunea eta Eskolako Agenda 21.
Eskola ekologikoa eta ingurumenaren arloko eko-ikuskaritza.
Ibilbideak: ingurumen-hezkuntzarako baliabide baliotsuak.

- HEZKUNTZA EZ-FORMALEKO IKASTAROAK

1.  Lurralde historikoko kultura-etxeetan emondako ikastaroak eta mintegiak. Sustatzailea(k): 
Udalak.

2.� Zenbait erakundek (EDE Fundazinoak, Urtxintxa eskoleak) aisialdiko begiraleei eskeinitako 
ikastaroak

3. Ikastaroak eta berbaldiak Urdaibaiko Erreserbako Patronatuan

4. Haizelaneko Ingurumen Hezkuntzako Urruneko Ikastaroa.
�. Aixerreku, Naturea eta Ingurumena erakundeak emondako ikastaroak.

- IHOBEk ENPRESEI ESKEINITAKO IKASTAROAK

Helburua Behargin publikoa trebatzea, ingurumena sail guztietan kontuan hartzeko eta, 
prestakuntza-ikastaroen bidez, iraunkortasuna bultzatzeko.

Sustatzailea(k) HAEE, IHOBE eta Eusko Jaurlaritza.

Beteareazlea(k) Lurraldeko eta Uriko Ikaskuntzen Euskal Eskolea (LHIEE).

Sustatzailea(k):�IHOBE: “Ingurumen-arloko lan-tailerrak euskal enpresentzat”.

Hartzaileak Ingurumena kudeatzeko sistemaren bat ezarri daben enpresetako 
ingurumen-teknikariak (gehienak).

Izenburuak

Iraunkortasunerantz aurrera egiten.
UNE-EN-ISO 14001 arauaren ezarpena.
Legeria-teknikak.
Produktuaren ingurumen-barrikuntza: ekodiseinua.
Ekoscan arauen ezarpena.
IPPC enpresak.
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Ikastaroak�(2004/200�eko�ikasturteko�zerrenda) Erakundea Lurraldea

Garapen iraunkorrerako ekintza-planak egiteko gakoak Durangaldeko Behargintza Bizkaia

Nekazaritzako elikagaigintza txikiko hondakinen kudeaketa ENBA Bizkaia

Ekologia industriala, ekoizpen iraunkorraren eredu Bakeaz Bizkaia

Ondare Naturala Jagoteko I. Jardunaldiak Euskadiko Biologoen 
Alkargo Ofiziala Bizkaia

Enpresentzako mintegiak, ingurumen-arloko esperientziak 
trukatzeko Confebask Bizkaia

Eguzki-energia termikorako sistemak Formabask Bizkaia

Energia, ingurumena eta lana UGT-Euskadi Bizkaia

Ingurumenaren Nazinoarteko Ikuspegia kontuan hartzeko 
II. Ikastaroa Unesco Etxea Bizkaia

Toki Agenda 21eko teknikariak prestatzeko ikastaroa Euskadiko Nazinoarteko 
Ikaskuntzen Goi Zentroa Bizkaia

Naturea eta uria Mendikoi-Derioko 
Nekazari Eskola Bizkaia

Ingurumen-diagnostikoko espezialistea: 
kudeaketa eta ikuskaritzak

Trebakuntza eta 
Lan Zentroa Bizkaia

Iraunkortasunerako hezkuntzari eta ondarearen 
interpretazinoari buruzko ikastaroa Orbela-Haizelan S. Koop Bizkaia

Energia barriztagarriei buruzko ikastaroa Behargintza Mungialdea Bikaia

Graduau�ostekoak Erakundea Lurraldea

Masterra/Aditua Ingeniaritzan eta Ingurumenaren 
Kudeaketan Deustuko Unibersidadea Bizkaia

Unibersidadeko Masterra Kalidade Sistemen 
Kudeaketa Integrauan, Ingurumenean eta Laneko 
Arriskuen Aurrezaintzan

EHU. Ingeniaritza Kimikoko 
Saila. Bizkaia

“Ingurunearen alde hezi” ingurumen-hezkuntzako 
graduau-ostekoa

BILBOKO INGURUGELA-CEIDA 
(1993-1994ko ikasturtea) Bizkaia

Bizkaian�ingurumen-hezkuntzaren�arloan�garatzen�diran�ekimenen�zerrenda�argigarria.�I.�eranskina

- INGURUMENAREN ARLOKO PRESTAKUNTZA TEKNIKOA

1.  Eusko Jaurlaritzak DIRUZ LAGUNDUTAKO eta zenbait taldek edo enpresak emondako 
IKASTAROAK, arloko profesionalentzat edo arlo horretan behar egingo dabenentzat. 

2. IKASTAROEN ETA MASTERREN ANTOLATZAILEAK (hasiera batean, dirulaguntza barik):

Euskadiko Biologoen Alkargo Ofiziala
ORBERE
Bakeaz
CESEI (Derio)
EHUko udako ikastaroak
EEE eta Asmoz Fundazinoa

3. INGURUMEN-ZIENTZIETAKO LINENTZIA:
ESNE (Bilbao)
EHU (Leioa) 2. zikloa

4. Erandioko ATEGORRI TARTANGA BHIn eskeinitako PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK :
 Ingurumen Osasuneko Goi Mailako Prestakuntza Zikloa (ingurumenagaz barik, 
osasunagaz dauka lotura handiagoa).
 Ingurumen Kimikako Goi Mailako Prestakuntza Zikloa (ingurumenaren arloko 
kudeaketa eta aurrezaintza).
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5. DOKTORETZA
Ez dago ingurumen-hezkuntzako doktoretza zehatzik

6. IRAKASGAIAK
 Ingurumen Zientzietako eta Gizarte Hezkuntzako ikasketa-planean baino ez da “In-
gurumen Hezkuntza” izeneko irakasgaia eskeintzen.
 Beste ikasketa batzuetan, ingurumenaren arloko irakasgaiak eskeintzen dira, baina 
ingurumen-hezkuntza ez da berariaz agiri. Hona hemen ingurumenari buruzko 
irakasgaiak daukiezan ikasketak:
-  Ingeniaritza Kimikoa (ingurumen-ikuskaritzak, ingurumen-kudeaketa industria 

kimikoan).
-  Enpresak Antolatzeko Ingeniaritza eta Materialen Ingeniaritza (ingurumenaren 

ingeniaritza).
-  Meatzaritzako Ingeniaritza Teknikoa, Meategien Ustiapena (geoingurumeneko 

ingeniaritza I eta II).
- Herri Lanen eta Eraikuntza Zibilen Ingeniaritza Teknikoa (urak eta ingurumena).
-  Magisteritza: espezialidadeak: Hezkuntza Berezia, Haur Hezkuntza, Musika 

Hezkuntza eta Atzerriko Hizkuntza (ingurune naturalaren ezagutza).
-  Magisteritza: espezialidadea: Haur Hezkuntza (natur zientziak eta euren 

didaktikea I eta II).
-  Geologiako eta Kimika Zientzietako Lizentzia (ekologia, biologia, ingurumen-inge-

niaritzaren oinarriak, ingurumena eta gizartea).

7. INEMeko IKASTAROAK 
 Bizkaiko INEMek eskeinitako ikastaro guztietako egitarauan, ingurumenaren arloko 
9 orduko sensibilizazino-modulua agertzen da. Ikastaroaren gaineratikoa emoten 
dauen personak edo enpreseak eskeini arren, Ordezkaritzak berak zehaztuko 
dau zein izango dan edukia, eta beti-beti eukiko dau zerikusia ikasleak ikasten 
dabilzanagaz, hau da, sensibilizazino-modulua ez da bardina izango informatika-
-ikastaroa egiten dabenentzat eta edadekoentzako atentzino-ikastaroa egiten 
dabenentzat, esate baterako.

Ingurumen-hezkuntzaren�arloko�dirulaguntzak

4-  Deialdi horretarako gehienezko aurrekontu-zuzkidurea.

Izena ERAKUNDE�PUBLIKO�ETA�PRIBADUENTZAKO�DIRULAGUNTZAK,�EAEn�INGURUMEN-�
-PRESTAKUNTZA�TEKNIKO�EZ-ARAUTURAKO�JARDUERAK�EGITEKO

Kudeatzailea(k) Biodibersidade Zuzendaritza 
(Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila).

Hartzaileak Erakunde publikoak edo pribaduak.

Egitasmoko�zuzkidura�
ekonomikoa4 122.000 euro.

Izena
UNIBERSIDADEAN�GRADUAU�OSTEKO�IKASTAROEN�ANTOLAKETARAKO�DIRULAGUNTZAK,�
EAEko�UNIBERSIDADEKO�LIZENTZIADUNAK�EDO�DIPLOMADUNAK�INGURUMENAREN�
ARLOAN�ESPEZIALIZETAKO

Kudeatzailea(k) Biodibersidade Zuzendaritza 
(Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila).

Hartzaileak EAEko unibersidade-erakundeak edo beste era bateko erakundeak, beti be EAEko 
unibersidaderen batek onartutako ikastaroak eskeintzen badauz.

Egitasmoko�zuzkidura�
ekonomikoa 35.000 euro.
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Izena
UDAL,�MANKOMUNIDADE�ETA�BESTE�TOKI-ERAKUNDE�BATZUENTZAKO�DIRULAGUNTZAK,�
BIODIBERSIDADEAREN�BABESERAKO�ETA�INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�EREMUAK�
ETA/EDO�ERAIKINAK�SORTZEKO�ETA/EDO�ZAHARBARRITZEKO

Kudeatzailea(k) Biodibersidade Zuzendaritza 
(Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila).

Hartzaileak Udalak, mankomunidadeak eta beste toki-erakunde batzuk.

Egitasmoko�zuzkidura�
ekonomikoa 3.000.000 euro.

Izena
IRABAZI-ASMO�BAKO�ERAKUNDE�PRIBADUENTZAKO�DIRULAGUNTZAK,�EAEn�
INGURUMENAREN�ARLOKO�JARDUERAK�EGITEKO,�PROIEKTUAK�GARATZEKO�ETA�
INGURUMENAREN�ARLOKO�BORONDATEZKO�LANERAKO�SAREAK�ANTOLATZEKO

Kudeatzailea(k) Biodibersidade Zuzendaritza 
(Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila).

Hartzaileak Irabazi-asmo bako erakundeak.

Egitasmoko�zuzkidura�
ekonomikoa 167.000 euro.

Izena EAEn�UNIBERSIDADEKOAK�EZ�DIRAN�IKASTETXEENTZAKO�DIRULAGUNTZAK,�
IRAUNKORTASUNERAKO�HEZKUNTZAKO�EGITASMOAK�GARATZEKO

Lau�modalidade

1. Eskolako Agenda 21eko proiektuak.
2.  Ikastetxeko proiektua, ingurumen-hezkuntza sustatzeko edo sendotzeko 

(ikastetxeen kudeaketa iraunkorra, eskolako soloak, ingurumen-gaiak curriculumean 
kontuan hartzeko prozesua, ingurumen hurbilaren hobekuntza…).

3. Ingurumen-hezkuntzako zentroetako egonaldiak.
4. EAEko ingurumen-ondarea ezagutzeko ibilbideak edo ikustaldiak.

Kudeatzailea(k) Biodibersidade Zuzendaritza 
(Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila).

Hartzaileak EAEn unibersidadekoak ez diran ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribaduak.

Egitasmoko�zuzkidura�
ekonomikoa Modalidadearen arabera (280.000 euro, 60.000 euro, 180.000 euro edo 80.000 euro).

Izena

IRABAZI-ASMO�BAKO�ERAKUNDE�PRIBADUENTZAKO�DIRULAGUNTZAK,�GARAPEN�
IRAUNKORRERAKO�EUSKAL�INGURUMEN�ESTRATEGIAKO�AURREIKUSPENEN�ESPARRUAN�
INGURUMENAREN�ARLOKO�INFORMAZINOA,�PARTAIDETZA�ETA�SENSIBILIZAZINOA��
SUSTATZEKO

Kudeatzailea(k) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Plangintza, Partaidetza eta Kontrolerako Saila.

Hartzaileak Irabazi-asmo bako erakundeak, alkarteak eta beste entidade pribadu batzuk.

Egitasmoko�zuzkidura�
ekonomikoa Diruz lagundu daitekezan gastuen %70; eta 60.000 euro, erakundeko eta urteko.

Era�guztietako�argitalpenak

Lurralde�historikoan�INGURUMEN-HEZKUNTZAREN�ARLOAN�DAGOZAN�ALDIZKARIAK

Gure autonomia-erkidegoan argitara emondakoak
1. “IHITZA”. INGURUGELA-CEIDAk argitaratutakoa.
2. “Bizkaia Maitea”. Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratutakoa.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa102

Gura autonomia-erkidegotik kanpo argitara emondakoak

3. “Aula de Innovación Educativa”.

4. “Aula Verde”.

5. “Contacto”. Ingurumen-hezkuntzako barripapera.

6. “Ciclos” Ingurumen-hezkuntzako aldizkaria.

INGURUMEN-EDUKIKO�ALDIZKARIAK

1.  “Urdaibai” barripapera. Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Patronatua.

2.  “Orekan” barripapera. Ihobe. 

3.  “Ambienta” aldizkaria. Ingurumen Ministerioa.

4.  “Adoxa” aldizkaria. Iberdrola. Osabedarrei buruzkoa da.

5.  “Bio” barripapera. Biologoen Alkargo Ofiziala.

6.  “Bizia” aldizkari zaharra. Ingurumen-edukiei buruzkoa zan, baina ez da 1995. urtetik 
argitaratzen.

7.  “Gorosti” aldizkaria. Naturearen Alkartea.

8.  “Peñas Negras” aldizkaria. Meatzaldeko gai naturalak, historikoak eta ingurumenaren 
arlokoak (formatu digitalean be badago).

9.  “Gorbeiako lagunak” barripaper-aldizkaria. Parke naturalari eta bertan garatutako jarduerei 
buruzko informazinoa eskeintzen dau.

10.  “Urkiola” seihilabetekaria. Parkeko mikologia, faunea, ingurumen-gaiak, balio naturalak eta 
bertan antolatutako jarduerak daukaz berbabide.

11. “Oldartu” barripapera. Gaiker.

12.  Partzuergoaren barripaper-liburuxkea. Uraren faktureagaz batera banatzen da.

GARAPEN�IRAUNKORRARI�BURUZKO�ESKUALDE�EDO�UDAL�ALDIZKARIAK

1.  Arratialdeko aldizkaria. Udaltalde 21 proiektua, egindako azterketak eta ondorioak daukaz 
berbabide.

2. Leioako “Eutsi” aldizkaria. Garapen iraunkorrari buruz berba egiten dau.

3.  Lea-Artibaiko Udaltalde 21en aldizkaria. Garapen iraunkorrari eta Toki Agenda 21i buruzko 
informazinoa eskeintzen dau.

4.  Txorierriko eskualdeko aldizkariak: “Aikor”, “Beitu” eta “Zamudio orain”. Garapen iraunkorrari 
eta ingurumenari buruzko artikuluak argitaratzen dabez.

�INGURUMENAREN� ARLOKO� BORONDATEZKO� LANERAKO� ALKARTEEK� ARGITARA� EMONDAKO�
ALDIZKARIAK

1. “Argi eta garbi”. Eki Talde Ekologista.

2. “Basasagu”. Basasagu Natur Taldea.

3. “Eguzki”. Eguzki Talde Ekologista.

4. Greenpeaceko barripapera.

5. “Ivilia”. Urdaibaiko Galtzagorriak.

6. “Matxinsaltoa” Sagarrak Ekologista Taldea.

7.  “Naturaren ahotsa” ADEVE - Desagertzear dagozan Espezieak Babesteko Alkartearen adie-
razpidea.

8. “Txepetxa”. Urdaibaiko Ekologistak (gaur egun, ez da argitaratzen).

9. “Txirpiberri”. Txirpial Alkartea.
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- INGURUMEN-HEZKUNTZAKO LAN OROKORRAK 

INGURUGELA-CEIDAko�ARGITALPENAK�(era�guztietako�euskarriak:�liburuak,�liburuxkak,�kartelak…)

- JARDUNALDIAK, BILTZARRAK…

- AZTERKOSTA EGITASMOA

Izenburua AZTERKOSTA�1��2.�DOSSIERRA AZTERKOSTA�1���.�DOSSIERRA AZTERKOSTA�1��6.�DOSSIERRA

Argitalpen-urtea 1994 1997 1998

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�
JARDUNALDIAK�EUSKADIKO�
AUTONOMIA�ERKIDEGOAN

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�
II.�JARDUNALDIAK.�
AGIRIAK�ETA�ONDORIOAK.�
Bilbo�

INGURUNEAREN�ALDE�HEZI,�
INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�
GRADUAU-OSTEKOA�
1��3-1��4�(Teresa�Nuño,�
Kepa�Martínez�Lagos)

Argitalpen-urtea 1988 1992ko urria 1995
Hizkuntza Euskera-gaztelania Gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua INGURUMEN-HEZKUNTZAREN�
HASTAPENETAKOA�IKASTAROA

IKASTETXEKO�HEZKUNTZA-
PROIEKTUAK�INGURUMEN-�
-HEZKUNTZAREN�IKUSPEGITIK�
EGITEKO�IRADOKIZUNAK

ESKOLAKO�EKO-IKUSKARITZA
(Mª�Asun�Fernández)

Argitalpen-urtea 1992 1993 1996

Hizkuntza Gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua INGURUMEN-HEZKUNTZA�
EUSKADIN.�EGOEREA�ETA�
AURREIKUSPENAK�
(Joseba�Martínez)

GUZTIOK�BATERA�
LURRA�DEFENDATZERA.�
GAZTEENTZAKO�AGENDA�21en�
EGOKITZAPENA

INGURUGIRO�HIZTEGI�
ENTZIKLOPEDIKOA

Argitalpen-urtea 1996 1998 1998

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua INGURUGIRO�HEZIKETAREN�
SARRERA�IKASTAROA

TOKI�AGENDA�21�EUSKADIKO�
UDALERRIETAN�EZARTEKO�
ETA�GARATZEKO�GIDALIBURU�
PRAKTIKOA

BORONDATEZKO�LANA�ETA�
INGURUMENA�EUSKADIN

Argitalpen-urtea 1. edizinoa: 1992 
2. edizinoa 1995 2000 2000

Hizkuntza Euskera Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua INGURUMEN-HEZKUNTZAKO�
KOADERNOAK.�ZURE�ETXEA,�
ZURE�PLANETEA.�
Danon�etorkizunerako�
proposamena

INGURUMEN-HEZKUNTZA�
EAEko�LEHEN�HEZKUNTZAN�
ETA�DERRIGORREZKO�
BIGARREN�HEZKUNTZAN�
EZARTEKO�DIAGNOSTIKOA

URA:�DIBERSIDADEA�
JORRATZEKO�PROPOSAMENAK

Argitalpen-urtea 2000 2003 2005

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Liburua Liburua
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Izenburua AZTERKOSTA�1��� INGURUGIRO�HEZKUNTZAKO�
MATERIALAK-Lehen�
Hezkuntza:�AZTERKOSTA.�
Kostaldeari�buruzko�
ingurugiro�hezkuntza

MATERIALES�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL-Educación�
Primaria:�AZTERKOSTA.�
Educación�ambiental�
sobre�la�costa

Argitalpen-urtea 2000 2000 2000
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera Gaztelania
Formatua Liburua Karpetea Karpetea

Izenburua Educación�secundaria�
Obligatoria:�AZTERKOSTA.�
Educación�ambiental�
sobre�la�costa

AZTERKOSTA�1��� AZTERKOSTA�1���

Argitalpen-urtea 2000 2000 2000
Hizkuntza Gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Karpetea Liburuxkea Liburuxkea

Izenburua AZTERKOSTA�2000 AZTERKOSTA.�
BIGARREN�HEZKUNTZA

AZTERKOSTA.�
LEHEN�HEZKUNTZA

Argitalpen-urtea 2001 2001 2000
Hizkuntza Euskera-gaztelania   
Formatua Liburuxkea   

Izenburua IBAIALDE�1��6.�IBAIEI�
BURUZKO�INGURUMEN-�
-HEZKUNTZA.�DOSSIERRA

IBAIALDE�1���.�IBAIEI�
BURUZKO�INGURUMEN-�
-HEZKUNTZA.�DOSSIERRA

IBAIALDE�1���

Argitalpen-urtea 1997 1998 2000
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Liburua Liburua Liburuxkea

Izenburua IBAIALDE�1��� IBAIALDE�2000 IBAIALDE�2001
Argitalpen-urtea 2000 2001 2002
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Liburuxkea Liburuxkea Liburuxkea

Izenburua IBAIALDE�2002
Argitalpen-urtea 2003
Hizkuntza Euskera-gaztelania
Formatua Liburuxkea

- IBAIALDE EGITASMOA

- INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO MATERIALAK

Izenburua INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�
MATERIALAK.
Haur�Hezkuntza

ESKOLA�EKOLOGIKOARI�
BURUZKO�KARTELA

CARTEL�ESCUELA�ECOLÓGICA

Argitalpen-urtea 1996 1993 1993
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera Gaztelania
Formatua Liburua Kartela Kartela

Izenburua ESKOLA�EKOLOGIKOARI�
BURUZKO�KARTELA�
INTERPRETETAKO�KOADERNOA

ESKOLA�EKOLOGIKOARI�
BURUZKO�LIBURUXKA�
TEMATIKOEN�BILDUMEA

ITSASERTZEKO�
EKOSISTEMEARI�BURUZKO�
KARTELA

Argitalpen-urtea 1997 1993. urtetik 1994
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Koadernoa Liburuxkea Kartela
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Izenburua ITSASERTZEKO�
EKOSISTEMEARI�BURUZKO�
KARTELA�INTERPRETETAKO�
KOADERNOA�(Burgoa,�Begoña;�
Martínez�de�Lagos,�Kepa)

IBAI�EKOSISTEMARI�BURUZKO�
KARTELA

CARTEL�DE�ECOSISTEMA�
FLUVIAL

Argitalpen-urtea 1998 1995 1995

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera Gaztelania

Formatua Koadernoa Kartela Kartela

Izenburua IBAI-EKOSISTEMARI�BURUZKO�
KARTELA�INTERPRETETAKO�
KOADERNOA

HIRI�EKOSISTEMARI�BURUZKO�
KARTELA

HIRI-EKOSISTEMARI�BURUZKO�
KARTELA�INTERPRETETAKO�
KOADERNOA

Argitalpen-urtea 1998 1998

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Koadernoa Kartela Koadernoa

Izenburua INGURUMENA�
INTERPRETETAKO�ZENTROA

INGURUMENA�
INTERPRETETAKO�ZENTROA

INGURUMENA�
INTERPRETETAKO�ZENTROA

Argitalpen-urtea 1995 1996 1996

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Liburuxkea Liburuxkea Mapea

Izenburua Lanbide�Heziketa:�
“SUKALDARITZA�ETA�
INGURUMENA”

PLAIAUNDIKO�PARKE�
EKOLOGIKOA.�DBH.�UNITATE�
DIDAKTIKOA�(Etxaniz,�Mikel)

PARQUE�ECOLÓGICO�DE�
PLAIAUNDI.�ESO.�UNIDAD�
DIDÁCTICA�(Etxaniz,�Mikel)

Argitalpen-urtea 1999 2000 2000

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera Gaztelania

Formatua Karpetea Koadernoa Koadernoa

Izenburua Lanbide�Heziketa:�
“Kutsatu�barik�aztertu”

LA�CIUDAD�Y�SU�ENTORNO Lanbide�Heziketa:�
“Automobilgintza�eta�
ingurumena”

Argitalpen-urtea 1999 2001 2001

Hizkuntza Euskera-gaztelania Gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Karpetea Kartela Karpetea

Izenburua Lanbide�Heziketa:�
“Osasun-laguntza�eta�
ingurumena”

Lanbide�Heziketa:�
“Elikagaigintza�eta�
ingurumena”

Lanbide�Heziketa:�
“Administrazinoa�eta�
ingurumena”

Argitalpen-urtea 2001 2001 2001

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Karpetea Karpetea Karpetea

Izenburua Lanbide�Heziketa:�
“Sistema�informatikoak�
eta�ingurumena”

Lanbide�Heziketa:�
“Elektrizidadea�eta�
ingurumena”

ÁRBOLES�MUERTOS�
LLENOS�DE�VIDA

Argitalpen-urtea 1999 1999 2004

Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Gaztelania

Formatua Karpetea Karpetea Liburuxkea

Izenburua ZUHAITZ�HILARI�BIZIA�DARIO LEHEN�HEZKUNTZA:�
BIODIBERSIDADEA

LEHEN�HEZKUNTZA:�
JARDUERA�EKONOMIKOAK�
ETA�INGURUMENA

Argitalpen-urtea 2004 1996 1996

Hizkuntza Euskera Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania

Formatua Liburuxkea Karpetea Karpetea
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Izenburua BIGARREN�HEZKUNTZA:�
KUTSADUREA

BIGARREN�HEZKUNTZA:�
BIODIBERSIDADEA

BIGARREN�HEZKUNTZA:�
JARDUERA�EKONOMIKOAK�
ETA�INGURUMENA

Argitalpen-urtea 1996 1996 1996
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Karpetea Karpetea Karpetea

Izenburua HELDUEN�HEZKUNTZA:�
EGUNEROKO�BIZIMODUKO�
EKOLOGIA

LEHEN�HEZKUNTZA:�
ESKOLAKO�SOLOA

HAUR�HEZKUNTZA:�
GURE�HERRIA

Argitalpen-urtea 1997 1998 1998
Hizkuntza Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania Euskera-gaztelania
Formatua Karpetea Karpetea Karpetea

Izenburua IHNE�04.�URIETAKO�
INGURUGIRO-ARAZOEI�
BURUZKO�UNITATE�
DIDAKTIKOA

IHNE�01.�TENDENCIAS�DE�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
A�PARTIR�DE�LA�CONFERENCIA�
DE�TBLISI

IHNE�02.�GUÍA�DE�
SIMULACIÓN�Y�JUEGOS�PARA�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(John�Taylor)

Argitalpen-urtea 1998 1994 1993
Hizkuntza Euskera Gaztelania Gaztelania
Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua IHNE�03.�PROGRAMA�DE�
EDUCACIÓN,�CONSERVACIÓN�
Y�GESTIÓN�DE�LOS�RECURSOS�
NATURALES�
(Christian�Souchon)

IHNE�04.�PROGRAMA�
DE�EDUCACIÓN�SOBRE�
PROBLEMAS�AMBIENTALES�EN�
LAS�CIUDADES�(UNESCO)

IHNE�0�.�PROGRAMA�
DE�INTRODUCCIÓN�A�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
MAESTROS�E�INSPECTORES�
DE�EDUCACIÓN�PRIMARIA�
(Joyce�Galsgow,�Pnasy�
Robinson�eta�Williard�J.)

Argitalpen-urtea 1994 1993 1995
Hizkuntza Gaztelania Gaztelania gaztelania
Formatua Liburua Karpetea Liburua

Izenburua IHNE�06.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL:�PROGRAMA�DE�
FORMACIÓN�CONTINUA�PARA�
MAESTROS�E�INSPECTORES�DE�
EDUCACIÓN�PRIMARIA�
(B.D.�Atreya,�D.�Lahiry,�J.S.�Gill,�
N.K.�Jangire�eta�Shri�G.�Guru)

IHNE�0�.�PROGRAMA�DE�
FORMACIÓN�EN�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�PARA�FUTUROS�
PROFESORES�DE�CIENCIAS�
DE�ENSEÑANZA�SECUNDARIA�
(Peter�Fenshmam,�
D.�John�Hunwick�eta�
Williard�J.�Jacobson)

IHNE�0�.�PROGRAMA�DE�
FORMACIÓN�CONTINUA�EN�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
PROFESORES�Y�ASESORES�
DE�CIENCIAS�DE�ENSEÑANZA�
SECUNDARIA�
(Williard,�J.�Jacobson)

Argitalpen-urtea 1996 1996 1996
Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Gaztelania
Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua IHNE�0�.�PROGRAMA�
DE�INTRODUCCIÓN�A�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
PROFESORES�E�INSPECTORES�
DE�CIENCIAS�SOCIALES�DE�
ENSEÑANZA�MEDIA.�
(Savita�Sinha,�N.U.�Jangira,�
Supta�Das,�Williard�J.�Jacobson)

IHNE�10.�PROGRAMA�DE�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
PROFESORES�E�INSPECTORES�
DE�CIENCIAS�SOCIALES�
DE�ENSEÑANZAS�MEDIAS�
(Margaret�Muthoka,�Assumpta�
B.Rego�eta�Williard�Jacobson)

IHNE�11.�LA�ENERGÍA�COMO�
TEMA�INTERDISCIPLINAR�EN�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(J.P.Delëage�eta�CH.�Souchon)

Argitalpen-urtea 1995 1995 1996
Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Gaztelania
Formatua Liburua Liburua Liburua

-  IHNE-UNESCO KOADERNOAK. EUSKO JAURLARITZAK ARGITARA EMONDAKOAK 
(Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila)
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Izenburua IHNE�12.�EVALUACIÓN�
DE�UN�PROGRAMA�
DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(Dean�Bennett)

IHNE�13.�GUIA�PARA�
LA�ENSEÑANZA�DE�VALORES�
AMBIENTALES�
(Michael�J.�Caduto)

IHNE�14.�ENFOQUE�
INTERDISCIPLINAR�EN�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(Josée�de�Felilce,�
André�Giordan�eta�
Christian�Souchon)

Argitalpen-urtea 1993 1993 1994

Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua IHNE�1�.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL:�HACIA�UNA�
PEDAGOGÍA�BASADA�EN�LA�
RESOLUCIÓN�DE�PROBLEMAS�
(Richard�Quetel�eta�
Christian�Souchon)

IHNE�16.�MÓDULO�EDUCATIVO�
SOBRE�LA�DESERTIZACIÓN��
(C.�Souchon�eta�J.P.�Deléage)

IHNE�1�.�CRITERIOS�
PEDAGÓGICOS�Y�CIENTÍFICOS�
PARA�LA�DEFINICIÓN�DE�LOS�
CONTENIDOS�AMBIENTALES�
EN�LA�EDUCACIÓN�GENERAL�
UNIVERSITARIA�
(S.�Tanguiane�eta�
V.�Perevedentsev)

Argitalpen-urtea 1994 1996 1997

Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua IHNE�20.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL:�PRINCIPIOS�DE�
ENSEÑANZA�Y�APRENDIZAJE�
(A.�Giordan)

IHNE�21.�ACTIVIDADES�DE�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
PARA�EDUCACIÓN�PRIMARIA�
(S.�Tnaguiana�eta�
V.�Perevedentsev)

IHNE�22.�CÓMO�CONSTRUIR�
UN�PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�
(Harold�R.�Hungerford�eta�
Robert�Ben�Peyton)

Argitalpen-urtea 1993 1997 1993

Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua IHNE�23.�PRINCIPIOS�
FUNDAMENTALES�PARA�
EL�DESARROLLO�DE�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
NO�CONVENCIONAL�
(A.J.�Young�eta�M.J.�McElhone)

IHNE�24.�LA�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�EN�LA�EDUCACIÓN�
TÉCNICA�Y�PROFESIONAL�
(Sven�Grabe)

IHNE�2�.�ESTRATEGIAS�
PARA�LA�FORMACIÓN�DEL�
PROFESORADO�EN�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(Richar�J.�Wilke,�R.�Ben�Heyton�
eta�Harold�R.�Hungerford)

Argitalpen-urtea 1994 1995 1994

Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Gaztelania

Formatua Liburua Liburua Liburua

Izenburua IHNE�26.�PLAN�DE�ESTUDIOS�
PARA�LA�FORMACIÓN�DE�
FUTUROS�PROFESORES�
EN�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(D.�Lahiry,�Savira�Sinha,�
J.S.�Gill,�V.�Mailk�
y�A.K.�Mishra)

IHNE�2�.�PROGRAMA�DE�
INTRODUCCIÓN�DE�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�EN�LA�
FORMACIÓN�DE�PROFESORES�
DE�EDUCACIÓN�PRIMARIA��
(Harold�R.�Hungerford,�
Trudi�L.�Volk,�Billy�G.�Dixon,�
Thomas�J.�Marcinkowski,�
Archibald�P.C.�Sia�
y�Shahrir�Jamaluddin)

IHNE�4�.�INGURUMEN-�
-HEZKUNTZAKO�ETA�GARAPEN�
IRAUNKORREKO�MODULUA�
(Sven�Grabe)

Argitalpen-urtea 1996 1996 1997

Hizkuntza Gaztelania Gaztelania Euskera

Formatua Liburua Liburua Liburua

Bizkaian�ingurumen-hezkuntzaren�arloan�garatzen�diran�ekimenen�zerrenda�argigarria.�I.�eranskina
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Sustatzaileen�arabera�antolatutako�ekimenak

EUSKO�JAURLARITZA

-�HERRIZAINGO�SAILA�(TRAFIKO�ZUZENDARITZA)

BIDE-HEZKUNTZA ETA GIZARTEAREN SENSIBILIZAZINOA:
 -  Bide-hezkuntzari buruzko ikastaroak sustatzen dauz, eta, bertan, mobikortasun arduratsuaren 

balioak nabarmentzen dira.
-  Zenbait udalerritako bide-hezkuntzako gelak eta gela ibiltaria finantzetan dauz.

-�HERRI�LAN�ETA�GARRAIO�SAILA

-    Auto bako Europako Egunaren inguruan antolatzen diran mobikortasun-asteak babesten 
dauz, eta Eusko Legebiltzarrak onartutako EAEko Garraio Iraunkorraren Plana egin, idatzi eta 
segiduten dau.

-  Garraio iraunkorrari eta garraio publikoaren erabilerearen sustapenari buruzko komunikazino-
-kanpainak egiten dauz komunikabideetan (Euskotren)

-�HEZKUNTZA,�UNIBERSIDADE�ETA�IKERKETA�SAILA

EQUIPAMENTUAK
-  Sukarrietako Eskola Saiakuntzako Zentroa, BBK-ko Gizarte Ekintzaren laguntzaz. 

Hartzaileak: ikasleak.
-  INGURUGELA-CEIDA, Ingurumen Sailaren laguntzaz. Hartzaileak: irakasleak eta jente guztia.

PRESTAKUNTZA:
-  Lanbide Heziketa: goi-mailako prestakuntza-ziklo bi.
-  Ingurumen Prestakuntzarako Plana behargin publikoentzat.
- Unibersidadea:

- Graduau ostekoak
- Masterrak
- Ingurumen Zientzietako Lizentziaturea
- Beste lizentziatura batzuetako irakasgaiak

- INGURUMEN�ETA�LURRALDE�ANTOLAMENDU�SAILA

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANAK ETA EGITASMOAK:
-  2005-2010eko Iraunkortasunerako Ingurumen Hezkuntzako Plana (IIHP) EAEko Hezkuntza 

Sistema Formalean. Hartzailea: hezkuntza-sistema formala (Lehen Hezkuntza, Bigarren 
Hezkuntza eta unibersidadea) –prestatzen–.

DIRULAGUNTZAK:
-  Erakunde publiko edo pribaduentzako dirulaguntzak, prestakuntza, jarduerak, borondatezko 

lana, ingurumen-hezkuntzako zentroetako partaidetza… sustatzeko, beti be ingurumen- 
-hezkuntzagaz eta ingurumenagaz zerikusirik badaukie.

EKIPAMENTUA:
-   Peñas Negrasko Ingurumena Interpretetako Zentroa (ingurunearen interpretazinorako 

erakusketa, gidatutako ibilbideak eta nork bere kabuz egitekoak, ingurunearen babesean zein 
berreskurapenean parte hartzeko kanpainak).

-  Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Ingurumena Interpretetako Zentroa (eregiten).
-  Elaia-Bird Migration Center (proiektuan). Biztanleak Urdaibaiko hegaztien migrazinoaren 

inguruan sensibilizetako ekipamentua 

EZTABAIDARAKO JARDUERAK:
- Ingurumen Hezkuntzako I. eta II. Jardunaldiak.
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ARGITALPENAK:
-  UNESCOko IHNE koadernoak.

IHOBE

- SENSIBILIZAZINO-KANPAINAK:
-   “Zure esku dago” kanpainea, prensearen, Interneten eta TBren bitartez. 

Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau”. 2005eko egutegia. Hartzaileak: biztanle guztiak. 

Baliabideak: prensako eta TBko iragarkiak.
-  GAP Egitasmoa. Urdaibai, Ermua eta Mallabia. Hartzaileak: biztanle guztiak (Bizkaiko Foru 

Aldundiaren eta Urdaibaiko Patronatuaren laguntzaz).
-  Enpresentzako informazino-zerbitzua: Ihobe-line.

- PRESTAKUNTZA:
-  Ingurumenaren kudeaketarako sistemaren bat ezarten dabilzan enpresentzako ikastaroak
-  Behargin publikoentzako ikastaroak

- INGURUMEN-HEZKUNTZAKO JARDUERAK:
-  Aste Berdea: biztanle guztientzat.
- Ingurumenaren Eguna: biztanle guztientzat.
- Auto bako Eguna: biztanle guztientzat.
- Mobikortasunaren Astea: biztanle guztientzat.
- Iraunkortasunaren Azokea: biztanle guztientzat.

- LEHIAKETAK ETA SARIAK:
-  Europako Ingurumen Sariak: enpresentzat

INGURUGELA-CEIDA (Hezkuntza, Ikerketa eta Unibersidade Sailaren laguntzaz)

- INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANAK ETA EGITASMOAK:
-  Aztertu Egitasmoa: Azterkosta eta Ibaialde proiektuak, ibai-ekosistemak eta kostaldea 

ezagutzeko. Hartzaileak: ikasleak, alkarteak eta jente guztia.
-  Urdaibaiko Interpretazinorako, Iikerketarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Plana.
-  Eskolako Agenda 21. Hartzaileak: ikastetxeak eta udalak.

- EZTABAIDARAKO JARDUERAK:
-  Ingurumen Hezkuntzako III. Jardunaldiak. 

- EKIPAMENTUA: 
-  Dokumentazino eta aholkularitza zentroa.
- Ikasmaterialaren argitalpena.
- IHITZA aldizkariaren argitalpena.

- PRESTAKUNTZA:
- Irakasleentzako ikastaroak.
- Jente guztiarentzako ikastaroak.

URDAIBAIKO ERRESERBAKO PATRONATUA

- EKIPAMENTUA:
- Jente guztiarentzako dokumentazino-zentroa.
-  Informazino-zentroa (erakusketak, ikastaroak eta jardunaldiak). Hartzaileak: jente guztia 

eta ikasleak.

- INGURUMEN-HEZKUNTZAKO EGITASMOAK:
-  Urdaibaiko Biosferearen Erreserbearen Interpretazinorako, Iikerketarako eta Ingurumen 

Hezkuntzarako Plana
-  Laidako dunak leheneratzeko proiektuko ingurumen-informazinorako egitasmoa 

(erakusketa, gidatutako ikustaldiak, unidade didaktikoaren argitalpena). Hartzaileak: 
ikasleak eta biztanle guztiak.
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- ARGITALPENAK: 
-  “Urdaibai” aldizkaria
-  Beste argitalpen batzuk.

-��KULTURA�SAILA�(GAZTERIA�ETA�GIZARTE�EKINTZA�ZUZENDARITZA)

JARDUERAK:
- Trapagarango nazinoarteko auzolandegia.

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA�

-�INGURUMEN�SAILA

SARIAK:
- Berziklapenaren UDALGARBI sariak: udalei emoten jakezan. 2003. urtetik ez dagoz indarrean.

INGURUMEN ARLOKO EKIPAMENTUAK:
-  Garbigelea (Ur Partzuergoaren eta Portuko Agintaritzaren laguntzaz). Ikasleentzako 

ekipamentua da.
-  Plentziako Ingurumen Gelea. Ingurumen-sensibilizazinorako ekipamentua da. Hartzaileak: 

ikasleak (ikasturtean zehar) eta jente guztia (udan).
-  Garbibusa. Ingurumen-hezkuntzako gela ibiltaria da, eta, bertan, jokoen bidez lan egiten da. 

Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.
-  Sahats parkea. Energia barriztagarrien parke tematikoa eta lorategi botanikoa da. Jente guz-

tiarentzat dago zabalik, eta gidatutako ikustaldiak egiten dira ikasleentzat.
-  Getxoko Abra-akuariuma (Getxoko Udalagaz batera). Itsas ingurunearen gaineko sensibilizazi-

norako ekipamentua da jente guztiarentzat.
-  Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Ingurumena Interpretetako Zentroa (eregiten).
-  Elaia-Bird Migration Center (proiektuan).

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO EGITASMOAK:
- Bizkaia Maitea Egitasmoa:

-  Lehiaketak: Gure lehiaketa: ingurumenagaz zerikusia daukien lanei buruzko lehiaketa. 
Hartzaileak: jente guztia.

- Ekipamentuak:
-  Garbibusa: Ingurumen Hezkuntzako Gela Ibiltaria. Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.
-  Plentziako Ingurumen Gelea: jarduerak, ibilbideak, erakusketak eta emonaldiak. 

Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.
- Ingurumen-hezkuntzako proiektuak.

-  Kli! Kla! Berzikla! Eskola-lehiaketa: ikasmateriala, ikustaldiak, jokoak. Hartzaileak: 
ikasleak.

-  Garbibidea: ingurumenaren arloko jardueren moltsoa. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  Argitalpenak:

-  Gidaliburu txikiak: landa-gidaliburuen argitalpena. Hartzaileak: ikasleak.
-  Bizkaia Maitea aldizkaria: ingurumen-edukiko aldizkaria. Bizkaiko familiek etxean 

jasoten dabe aldizkaria.
-  Jarduerak: Garbikideen Jaia. Hartzaileak: biztanle guztiak eta Garbibidea Egitasmoan 

dagozanak.

-�KULTURA�SAILA

EKIPAMENTUAK:
-  Zugaztietako aterpetxea (Gazteria Arloa): ingurumen-hezkuntzako jarduerak eta tailerrak. 

Hartzaileak: alkarteak, aisialdiko taldeak…

5-  Ekipamentuen kudeaketa eta proiektuen prestaketa osoa esku pribaduetan dagoz: Ortzadar, Haizelan, Iniciativas Ambientales.
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-  Pobaleko burdinolea. Burdinolen funzionamentuari buruzko museoa. Hartzaileak: ikasleak eta 
jente guztia.

-  Bermeoko Arrantzaleen Museoa. Itsasoari eta bertako baliabideei buruzko museoa. Hartzaileak: 
ikasleak, alkarteak eta jente guztia.

-  Bermeoko baleontzia: Balearen Interpretazino Zentroa (edegiteko).

-�NEKAZARITZA�SAILA

EKIPAMENTUAK:
-  Naturea interpretetako zentroak (jarduerak, erakusketak, ikasmateriala, gidatutako ibilbideak, 

borondatezko lana). Hartzaileak: ikasleak eta uritarrak.
- Gorbeiako parke naturala: Parketxea.  
- Urkiolako parke naturala: Toki Alai.
- Gorlizeko Fauna Basatiaren Zentroa eta Foru Etxaldea.

JARDUERAK:
- Zugatzaren Eguna. Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.

-�HERRI�LAN�ETA�GARRAIO�SAILA�

EGITASMOA:
-  Garraiobidetzat hartu daitekean bizikletearen erabilerea sustatzeko eta horren inguruan 

sensibilizetako egitasmoa: Bizkaia bizikletaz - 2003-2016ko Plan Zuzentzaile Ziklagarria.

BILTZARRAK ETA MINTEGIAK: 
- Garraiobidetzat hartu daitekean bizikletearen erabilereari buruzkoak.

JARDUERAK:
-  Mobikortasunaren Astea.
-  Auto bako Eguna eta uritarren osteratxua bizikletaz.
-  Plan Zuzentzaile Ziklagarria eta garraiobidetzat hartu daitekean bizikletearen erabilerea 

sustatzeko jarduerak (horra hor udalek bultzatutako bizikleta-maileguak).

EKIPAMENTUAK:
- Euskadi Txirrindularitza Fundazinoko Gela Pedagogikoaren finantziazinoa.

UDALAK6

SENSIBILIZAZINO-KANPAINAK 7: 
-  Hondakinen, uraren, ingurumen-balioen, konsumo arduratsuaren… ingurukoak. 
-  Hartzaileak: ikasleak eta biztanle guztiak. 
-   Baliabideak: liburuxkak, unidade didaktikoak, tailerrak...
-  Mobikortasun iraunkorrari buruzko jardunaldiak eta berbaldiak.

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO JARDUERAK 8 :
- Ikasleentzako eta jente guztiarentzako jardunaldi tematikoak:

- Auto bako Eguna.
- Mobikortasunaren Astea.
- Zugatzaren Eguna.
- Ingurumenaren Eguna.
- Aste Berdea.
- Iraunkortasunaren Azokea.
- Bilbon Bizi & Bizi Arte.

6-  Erakundeok sustatzen dabezan ekimen gehienak eurek betearazoten dabe.

7-  Proiektu honeek IHOBEren laguntzaz egin daitekez, Toki Agenda 21 ezarteko prozesuan egon ezkero edo Udalsarea 21eko kidea izan ezkero. Holan, bada, 
soziedade publiko horren dirulaguntza eta babesa lortzen dira. 

8-  Aurreko kasuan lez, Udalsarea 21en barruan dagozan udalek babesa eta dirulaguntzak jasoten dabez.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa112

- Zugatzaren Astea.
- Butroi ibaiaren Astea.
- Gidatutako ibilbideak.

- Baliabideak: liburuxkak, kartelak, kaleko jarduerak, ibilaldiak, berbaldiak, tailerrak…
- Borondatezko lanerako jarduerak:

- Trapagarango nazinoarteko auzolandegia.

ARGITALPENAK:
- Garapen iraunkorrari eta ingurumenari buruzko udal-aldizkariak.

LEHIAKETAK:
- Ingurumenari buruzko argazki-lehiaketak. Hartzaileak: jente guztia.

EZTABAIDARAKO JARDUERAK:
-  Mungiako Udala: Iraunkortasunerako Hezkuntza Jardueren Errezeta Liburu Edegia.

INGURUMENAREN ARLOKO ERAKUSKETAK ETA BERBALDIAK

INGURUMEN ARLOKO EKIPAMENTUAK:
- Hartzaileak: ikasleak edo jente guztia.

- Artigasko Gelea.
- Arenatzako Naturearen Gelea.
- Mendierrekako Historia eta Ingurumena Interpretetako Zentroa.
- Karpin Abentura.
- Getxoko Abra-akuariuma (aldundiaren laguntzaz).
- Pobaleko burdinolea.
- Bide-hezkuntzako gelak.
- Euskadi Txirrindularitza Fundazinoko Gela Pedagogikoa.
- Bermeoko baleontzia.

- Baliabideak: erakusketak, jarduerak, gidatutako ikustaldiak eta ikasmateriala.

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO EGITASMOAK:
-  Eskolako Agenda 21: ikastetxeentzako laguntza eta proiektuen koordinazinoa, INGURUGELA- 

-CEIDAgaz eta Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera.
-  Udalek ingurumen-hezkuntzaren arloan diseinautako egitasmo orokorrak. Hartzaileak: ikasleak 

eta gainerako biztanleak.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

-�ENPRESAK

INGURUMEN-HEZKUNTZAKO EGITASMOAK:
-  Aixerreku: ikastetxeei ingurumen-hezkuntzaren arloan eskeinitako egitasmoa. Jente 

guztiarentzako jarduerak be antolatzen dira.
INGURUMEN-HEZKUNTZAKO JARDUERAK:
-  Berohi-Rezikleta Koop.: erakusketak, gidatutako ikustaldiak eta berbaldiak. Hartzaileak: 

ikasleak, alkarteak eta gizarte-etxeak.
- Ur Partzuergoa: Uraren Jaia, Arrantza Eskolea. Hartzaileak: biztanle guztiak.

EKIPAMENTUAK:
-  Enkartur Servicios Turísticos S.L. : 

-  “La Estación” Naturearen Gelea: ingurumen-hezkuntzako jarduerak, abenturako kirolak. 
Hartzaileak: ikasleak eta alkarteak.

-  Haizelan:
-  “La Herrera” Ingurumeneko Baliabideen Zentroa: irakasleentzako laguntza-zentroa, 

dokumentazino-zentroa, prestakuntza eta gidatutako ibilbideak. Hartzaileak: ikasleak, 
irakasleak eta biztanle guztiak.

- Ur Partzuergoa:
- Gidatutako ikustaldiak bertako instalazinoetan zehar. Hartzaileak: alkarteak eta ikasleak.
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-  Garbigelea (Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailaren eta Portuko Agintaritzaren laguntzaz)
-  Baserri-eskolak: euren jaubeek finantzetan dabez, eta finantziazino pribadukoak dira. 

Hartzaileak: ikasleak eta alkarteak. Baliabideak: jarduerak, tailerrak, ibilbideak….
- Forlan (Garapen Agentzia):

- Pobaleko burdinolea.
- Eólicas Euskadi:

-  Energia barriztagarrien ibilbidea, Oizko mendiko haize-erroten instalazinoetan zehar. 
Gidatutako ikustaldiak parkean zehar, tailerrak eta energia barriztagarrien azterketa 
praktikoa. Jarduerak ikasle eta alkarteentzat dira.

LEHIAKETAK:
-  Gure lehiaketa: Hartzaileak: biztanle guztiak. Babesleak: BBVA, Eroski Fundazinoa eta El Correo 

(Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz).

PRESTAKUNTZA:
-  Enpresak: Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako edo ez lagundutako ikastaroak. Hartzaileak: 

ingurumeneko profesionalak edo lan-sektore horretan lan egin gura daben beharginak
-  INEM: bere prestakuntza-ikastaro guztietan, “ingurumenaren arloko sensibilizazino-modulua” 

eskaintzen dau. Hartzaileak: lanbakoak
-  Astialdiko eskolak: prestakuntza-ikastaroak. Hartzaileak: astialdiko begiraleak eta biztanle guztiak.

ALKARTEAK

-  Bizkaiko borondatezko lanerako alkarteek eta talde ekologistek ingurumen-hezkuntzaren arloan 
antolatutako jarduerak. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Euskadi Txirrindularitza Fundazinoa:
-  Gela pedagogikoa. Garraiobidetzat hartu daitekean bizikleteari buruzko gela didaktikoa. 

Jarduerak ikasle eta txirrindulari gaztetxuentzat antolatzen dira.
- Agiantza Alkartea:

-  Sahats parkea. Energia barriztagarrien parke tematikoa eta parke botanikoa. Jente 
guztiarentzat dago zabalik. Gidatutako ikustaldiak eskeintzen dauz ikasleentzat. Lanerako 
prestakuntza.

Gaiaren�arabera�antolatutako�ekimenak�

•�URA�

EUSKO�JAURLARITZA

HEZKUNTZA, UNIBERSIDADE ETA IKERKETA SAILA
- Ekipamentua: 

-  Sukarrietako eskola-zentroa (BBK-ko Gizarte Ekintzak kudeatutakoa). Bertako ingurumen-
hezkuntzako egitasmoko jarduketa-lerroetako bat ura danez, horri buruzko jarduerak 
garatzen dira. Hartzaileak: ikasleak.

- INGURUGELA-CEIDA (udalen eta ikastetxeen laguntzaz). Eskolako Agenda 21: ikasturte eta 
ikastetxe bakotxean gai desbardinak jorratzen dira, eta euretako bat ura da. Hartzaileak: ikasleak.

- INGURUGELA-CEIDA. Urari buruzko argitalpenak.
- Unibersidadea eta Lanbide Heziketa:

-  Ur-baliabideen kudeaketari buruzko irakasgaiak, zenbait ikasketatan eta preskuntza- 
-ziklotan.

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA
- Aztertu Egitasmoa (Azterkosta eta Ibaialde). 

IHOBE
- Sensibilizazino-kanpainak:

-  “Zure esku dago” kanpainea: etxean ura aurrezteko aholkuak. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau” egutegia: etxean ura aurrezteko aholkuak. Hartzaileak: 

biztanle guztiak.
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-  GAP Egitasmoa: etxean ura aurrezteko aholkuak eskeintzen dauzan koadernotxua. 
Hartzaileak: Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako, Ermuko eta Mallabiko familiak.

- Jarduerak (Jardunaldi tematikoak):
-  Aste Berdea: batzuetan (udalen arabera), asteko edo jardunaldietako jarduerak gai zehatzei 

buruzkoak dira (esate baterako, urari buruzkoak). Hartzaileak: biztanle guztiak

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA

INGURUMEN SAILA
-  Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia Maitea Egitasmoa.

- Ekipamentuak:
-  Plentziako Ingurumen Gelea.
-  Garbibusa: urari buruzko PC jokoak. Hartzaileak: ikasleak eta biztanle guztiak.
-  Garbigelea.

-  Argitalpenak: Bizkaia Maitea aldizkaria. Bere kudeaketari buruzko artikuluak edo ura 
aurrezteko aholkuak. Hartzaileak: Bizkaiko familiak.

-  Ingurumen-hezkuntzako proiektuak: Garbibidea. Urarekin zerikusia daukien jarduerak 
garatzen dira. Hartzaileak: biztanle guztiak.

NEKAZARITZA SAILA
- Ekipamentuak: 

-  Gorbeiako Parke Naturala Interpretetako Zentroa: Parketxea. Uraren zikloari buruzko ibilbide 
didaktiko gidatua. Ikasmateriala eta ikustaldiak urtegira, EUTra eta HUAra. Hartzaileak: 
DBHko ikasleak.

-  Gorlizeko Fauna Basatia Errekuperetako Zentroko eta Foru Etxaldeko gela-erakusketa.

UDALAK

- Ekipamentuak: 
-  Getxoko Abra-akuariuma (Foru Aldundiaren laguntzaz).
-  Pobaleko burdinolea (ura: indar bultzatzailea eta baliabide iraunkorra).
-  Arenatzako Naturea Interpretetako Gelea (Kadagua ibaiaren interpretazinoa).

- Sensibilizazino-kanpainak:
-  Mungiako Udala. “Ur-baliabideen inguruan konzienzietako kanpainea”.  Hartzaileak: 

ikasleak eta biztanle guztiak. Gidaliburu didaktikoaren, triptikoaren eta egokitutako 
aldizkariaren argitalpena.

-  Bakioko Udala. “Uraren konsumoa gitxitzeko kanpainea”. Hartzaileak: biztanle guztiak. 
Jarduera egokien eskuliburua.

-  Bakioko Udala. “Urtaroen eraginari buruzko udako kanpainea”. Liburuxkearen argitalpena 
eta kartelen itsaspena leku estrategikoetan.

-  Maruri-Jatabeko Udala. “Zure esku dago” kanpainea. Hartzaileak: biztanle guztiak. Ura 
aurrezteko jarduera egokiei buruzko liburuxkearen argitalpena.

-  Basauriko Udala. “Uraren konsumoa sektore guztietan gitxitzeko jarduera egokiei buruzko 
informazino-kanpainea”.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA
-  Ingurumen-hezkuntzako jarduerak: Uraren Jaia. Jardunaldi tematikoa. Hartzaileak: jente guztia. 

Ikustaldiak EUTra, adinbakoentzako tailer didaktikoak…
-  Ekipamentua: gidatutako ikustaldiak bertako instalazinoetan zehar. Hartzaileak: ikasleak, 

alkarteak eta erabiltzaileak.
- Itsasadarra Bizi
-  Uraren ordainagiriagaz batera banatutako barripaper-liburuxkak. Gaiak: erakunde sustatzai-

leari buruzko albisteak, ur-baliabideen zentzunezko erabilerea eta biztanleen inplikazinoa sa-
neamenturako zereginetan.
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•�GARAPEN�IRAUNKORRA

EUSKO�JAURLARITZA

HEZKUNTZA, UNIBERSIDADE ETA IKERKETA SAILA
- Ekipamentua: 

-  INGURUGELA-CEIDA: (udalen eta ikastetxeen laguntzaz). Eskolako Agenda 21: ikasturte 
eta ikastetxe bakotxean gai desbardinak jorratzen dira. Hartzaileak: ikasleak.

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA
- Ikastetxeentzako dirulaguntzak, Eskolako Agenda 21en ezarpenerako proiektuak garatzeko.

IHOBE
- Sensibilizazino-kanpainak:

-  “Zure esku dago” kanpainea: bizi-ohitura iraunkorrak sustatzeko aholkuak. Hartzaileak: 
biztanle guztiak.

-  “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau” egutegia: bizimodu iraunkorra eroateko aholkuak. 
Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  GAP Egitasmoa: bizimodu iraunkorragoa lortzeko asmotan, zenbait arlotan ezarri beharreko 
aholkuei buruzko 4 koadernotxu. Hartzaileak: Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako, Ermuko 
eta Mallabiko familiak (Debabarrenekoak, bertan be egitasmoa garatu zalako).

-  Prestakuntza: Euskal Administrazino Publikoaren zerbitzura dagozan Beharginentzako 2003-
2006ko Ingurumen Prestakuntzarako Plana. Behargin publikoen artean iraunkortasuna 
bultzatzeko prestakuntza.

-  Jarduerak: Iraunkortasunaren Azokea. Lurraldeko ingurumenaren berreskurapenean behar 
egiten daben erakundeak jakitera emoteko azokea.

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA

INGURUMEN SAILA
- Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia Maitea Egitasmoa.

-  Argitalpenak: Bizkaia Maitea aldizkaria. Iraunkortasunari eta Toki Agenda 21i buruzko 
artikuluak. Hartzaileak: Bizkaiko familiak.

-  Garbibusa: ekipamentuak 2006. urtean eskeinitako jardueren artean, garapen iraunkorraren 
konzeptuari buruzko multimediako lan-egitasmoa nabarmentzen da.

UDALAK

- Sensibilizazino-kanpainak:
- Bakioko Udala: 

-  Konsumoa gitxitzeko sensibilizazino, prestakuntza eta informazino kanpainea. 
Udalerriko gazte eta helduentzako tailerrak.

- Jarduerak: Iraunkortasunaren Azokea (Muskiz). Hartzaileak: biztanle guztiak.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

ENPRESAK
-  Prestakuntza: diruz lagundutako edo ez lagundutako eta sektoreko enpresek emondako 

ikastaroak iraunkortasunari eta Toki Agenda 21i buruz.
-  Jarduerak: Ur Partzuergoa. Muskizko Iraunkortasunaren Azokearen sustapena eta partaidetza.

•�INGURUMENA�ENPRESAN

EUSKO�JAURLARITZA

HEZKUNTZA, UNIBERSIDADE ETA IKERKETA SAILA
-  Prestakuntza: industriako ingurumen-kudeaketari buruzko masterrak eta graduau-ostekoak. 

Hartzaileak: ingurumenaren arloko espezializazinoa euki gura daben lizentziadunak.
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INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

IHOBE
- Sensibilizazino-kanpainak:

-  IHOBE-line: enpresentzako ingurumen-informazinorako doako telefonoa.
-  Prestakuntza: ingurumen-kudeaketarako sistemaren bat ezarten dabilzan enpresentzako 

ikastaroak.
- Sariak: Europako Ingurumen Sariak. Hartzaileak: enpresak.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

ENPRESAK
-  Prestakuntza: diruz lagundutako edo ez lagundutako eta sektoreko enpresek ingurumeneko 

profesionalei emondako ikastaroak. Ikastaroek industriagaz, ingurumen-kudeaketagaz, 
diseinu ekologikoagaz… daukie zerikusia.

•�ENERGIA

EUSKO�JAURLARITZA

HEZKUNTZA, UNIBERSIDADE ETA IKERKETA SAILA
- Ekipamentua: 

- INGURUGELA-CEIDA 
-  Eskolako Agenda 21 (udalen eta ikastetxeen laguntzaz): ikasturte eta ikastetxe 

bakotxean gai desbardinak jorratzen dira, eta euretako bat energia da. Hartzaileak: 
ikasleak.

-  Prestakuntza: irakasleentzako GARATU ikastaroak. Bertan, energiari buruzko ikastaroak 
emoten dira.

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

IHOBE
- Sensibilizazino-kanpainak:

-  “Zure esku dago” kanpainea: etxean energia aurrezteko aholkuak. Hartzaileak: biztanle 
guztiak.

-  “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau” egutegia: energia aurrezteko aholkuak. Hartzaileak: 
biztanle guztiak.

-  GAP Egitasmoa: etxean energia aurrezteko aholkuak eskeintzen dauzan koadernotxua. 
Hartzaileak: Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako, Ermuko eta Mallabiko familiak.

URDAIBAIKO BIOSFEREAREN ERRESERBAKO PATRONATUA
-  Argitalpenak: Urdaibaiko eguneroko bizimoduan energia aurrezteko gidaliburua. Hartzaileak: 

Urdaibaiko biztanle guztiak.

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA

INGURUMEN SAILA
- Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia Maitea Egitasmoa.

-  Ekipamentuak: Garbibusa: energiari buruzko PC jokoak. Hartzaileak: ikasleak eta biztanle 
guztiak.

-  Argitalpenak: Bizkaia Maitea aldizkaria. Energia barriztagarriei buruzko artikuluak edo 
etxean energia aurrezteko aholkuak. Hartzaileak: Bizkaiko familiak.

-  Sahats parkea. Energia barriztagarrien parke tematikoa eta lorategi botanikoa da. Jente 
guztiarentzat dago zabalik, eta gidatutako ikustaldiak egiten dira ikasleentzat.

UDALAK

-  Energiari, bere erabilereari, aurrezkiari, energia barriztagarriei… buruzko berbaldiak edo 
erakusketak, kultura-geletan eta gizarte-etxeetan. Hartzaileak: biztanle guztiak.
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-  Basauriko Udaleko sensibilizazino-kanpainea, udalerriko etxebizitzetako hobekuntza energe-
tikoak sustatzeko.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

ENPRESAK
-  Prestakuntza: diruz lagundutako edo ez lagundutako eta sektoreko enpresek ingurumeneko 

profesionalei emondako ikastaroak. Ikastaroek energiagaz, energiaren erabilera eraginkorrakaz, 
energia barriztagarriakaz… daukie zerikusia. 

-  EEE: Energia Bizi erakusketa. Energiari, erregaiei, euren bilakaera historikoari eta etxeko 
aurrezkiari buruzko erakusketa ibiltaria. Hartzaileak: jente guztia.

-  Baserri-eskolak: Lapurriketa.
-  Eólicas de Euskadi: Energiaren ibilbidea. Energia eolikoa eta energia barriztagarriak aztertzeko 

ekipamentua. Hartzaileak: ikasleak eta alkarteak.

ALKARTEAK

-  Sahats parkea. Energia barriztagarrien parke tematikoa eta lorategi botanikoa da. Jente guz-
tiarentzat dago zabalik, eta gidatutako ikustaldiak egiten dira ikasleentzat.

•�INGURUNE�NATURALA

EUSKO�JAURLARITZA

HEZKUNTZA, UNIBERSIDADE ETA IKERKETA SAILA
- Ekipamentua: 

-  Sukarrietako eskola-zentroa (BBK-ko Gizarte Ekintzak kudeatutakoa). Bertako ingurumen- 
-hezkuntzako egitasmoko jarduketa-lerroetako bat “Lurra eta basoak” danez, horri buruzko 
jarduerak garatzen dira. Hartzaileak: ikasleak.

- Unibersidadea eta Lanbide Heziketa:
-  Irakasgai bereziak Ingurumen Zientzietan, Biologian eta antzeko titulazinoetan. Magisteri-

tzan be, ingurunearen ezagutza lantzen dabe.

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA
-  Ikastetxeentzako dirulaguntzak, baserri-eskoletan egonaldiak egiteko edo EAEn ingurumenari 

begira garrantzitsuak diran lekuak ikusten joateko.
-  Ekipamentua: 

-  Peñas Negrasko Interpretazino Zentroa: gidatutako ibilbideak, erakusketak eta ikasmateriala, 
ingurune naturala ezagutzeko. Argazki-rallyak. Hartzaileak: ikasleak eta uritarrak.

-  Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Ingurumena Interpretetako Zentroa (eregiten).
-  Elaia-Bird Migration Center (proiektuan). Urdaibaiko hegaztien migrazinoa aztertzeko eta 

horren inguruan sensibilizetako zentroa.

INGURUGELA-CEIDA
-  Ingurumen-hezkuntzako egitasmoak:

-  Eskolako Agenda 21 (udalen eta ikastetxeen laguntzaz): ikasturte eta ikastetxe bakotxean 
gai desbardinak jorratzen dira, eta euretako bat ingurune naturalaren ezagutza da. 
Hartzaileak: ikasleak.

-  Aztertu Egitasmoa: Ibaialde eta Azterkosta proiektuak. Helburua: kostaldea eta ibai-
ekosistemak “in situ” azterketaren bidez ezagutzea. Hartzaileak: ikasleak eta alkarteak, 
batez be.

-  Prestakuntza: irakasleentzako GARATU ikastaroak: baliabide didaktikotzat hartu daitekean 
ingurumenari buruzko monografikoak. Hartzaileak: irakasleak.

-  Azterkosta marrazki-lehiaketa. Hartzaileak: Azterkosta Proiektuan parte hartu daben ikasleak.
-  Ingurune naturalari buruzko argitalpenak eta bere interpretazinorako koadernoak. Hartzaileak: 

ikasleak eta irakasleak.
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IHOBE
-  Jarduerak (jardunaldi tematikoak):

-  Aste Berdea: batzuetan (Udalen arabera), asteko edo jardunaldietako jarduerak gai 
zehatzei buruzkoak dira (esate baterako, ingurune naturalari buruzkoak). Hartzaileak: 
biztanle guztiak.

-  Ingurumenaren Eguna: batzuetan, gidatutako ibilbideak antolatzen dira ingurune natura-
lean zehar. Hartzaileak: biztanle guztiak.

URDAIBAIKO PATRONATUA
-  Ekipamentua: informazino orokorra, berbaldiak eta erakusketak Urdaibaiko Biosferearen 

Erreserbako ingurune naturalari buruz. Bertako floreari eta fauneari buruzko bibliografia. 
Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Ingurumen-hezkuntzako egitasmoa: Laidako dunak leheneratzeko proiektuari buruzko 
ingurumen-informazinorako egitasmoa. Ikasmaterialaren argitalpena, gidatutako ikustaldiak, 
erakusketa. Hartzaileak: biztanle guztiak eta ikasleak.

-  Biosferearen Erreserbako balio naturalei buruzko jardunaldiak eta biltzarrak.

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA
INGURUMEN SAILA
-  Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia Maitea Egitasmoa.

-  Ekipamentuak: 
-  Garbibusa: ingurune naturalari buruzko multimediako jokoak. Hartzaileak: ikasleak eta 

biztanle guztiak.
-  Plentziako Ingurumen Gelea: gidatutako ibilbideak, jarduerak, erakusketak eta inguru-

meneko gaiei buruzko emonaldiak. Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia (udan).
-  Garbigelea: gidatutako ibilbideak Nerbioiko Itsasadarrean zehar. Irakasle eta ikasleen-

tzako ikasmateriala. Hartzaileak: ikasleak.
-  Getxoko Abra-akuariuma. Itsasoaren gelea. Gure inguruneko ingurumen-balioen 

gaineko sensibilizazinoa.
- Urdaibaiko Biosferearen Erreserbako Ingurumena Interpretetako Zentroa (eregiten).
-  Elaia-Bird Migration Center (proiektuan). Urdaibaiko hegaztien migrazinoa aztertzeko 

eta horren inguruan sensibilizetako zentroa.
-  Argitalpenak: 

-  Bizkaia Maitea aldizkaria. Ingurumenaren kudeaketari, parke naturalei, fauneari eta 
floreari buruzko artikuluak. Hartzaileak: Bizkaiko familiak.

-  Landa-gidaliburu txikiak: Bizkaiko eskualdeetarako landa-gidaliburuak. Hartzaileak: 
ikasleak.

-  Ingurumen-hezkuntzako proiektuak: Garbibidea. Ingurune naturalaren ezagutzagaz zerikusia 
daukien jarduerak garatzen dira. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Jarduerak: Garbikideen Jaia. Hartzaileak: Garbibideko parte-hartzaileak eta jente guztia.
-  Lehiaketak: Gure lehiaketa. Ingurumenari buruzko ipuinen, argazkien eta margolanen 

aurkezpena. Hartzaileak: biztanle guztiak.

KULTURA SAILA
-  Ekipamentuak: 

-  Zugaztietako aterpetxea: jarduerak ingurune naturalean. Hartzaileak: alkarteak, astialdiko 
taldeak…

-  Pobaleko burdinolea: burdinearen eta uraren erabilera iraunkorrei buruzko museoa.
-  Arrantzaleen Museoa: itsasoari eta bertako baliabideei buruzko museoa. Hartzaileak: ikas-

leak eta jente guztia.
-  Baleontzia (eregiten): balea interpretetako etorkizuneko zentroa.

NEKAZARITZA SAILA
-  Ekipamentuak: 

-  Gorbeiako Parke Naturala Interpretetako Zentroa: Parketxea. Gidatutako ibilbideak, erakus-
ketak eta ikasmateriala, ingurune naturala ezagutzeko. Hartzaileak: ikasleak eta uritarrak.
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-  Urkiolako Parke Naturala Interpretetako Zentroa: Toki-Alai. Gidatutako ibilbideak, 
erakusketak eta ikasmateriala, ingurune naturala ezagutzeko. Argazki-rallyaren antolaketa. 
Hartzaileak: ikasleak eta uritarrak.

-  Gorlizeko Fauna Basatia Errekuperetako Zentroko eta Foru Etxaldeko gela-erakusketa.
- Jarduerak: Zugatzaren Egunaren sustapena. Hartzaileak: ikasleak eta biztanle guztiak.

UDALAK

-  Sensibilizazino-kanpainak:
-  Bermeoko Udala: Bermeoko ingurumen-balioen gaineko sensibilizazinoa. Liburuaren eta 

triptikoen argitalpena, udalerrian zehar ibilbideak egin ahal izateko. Hartzaileak: biztanle 
guztiak.

- Ingurumen-hezkuntzako jarduerak:
-  Aste Berdea: udalen arabera, ibilbide naturalak edo ingurune naturalaren ezagutzagaz 

zerikusia daukien beste jarduera batzuk antolatzen dira. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  Ingurumenaren Munduko Eguna: udalen arabera, ibilbide naturalak edo ingurune 

naturalaren ezagutzagaz zerikusia daukien beste jarduera batzuk antolatzen dira. 
Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Zugatzaren Eguna: zugatzen balioaren inguruan sensibilizetako jarduerak. Hartzaileak: 
umeak, batez be.

-  Zugatzaren Astea: zugatzen balioaren inguruan sensibilizetako jarduerak. Hartzaileak: 
ikasleak eta jente guztia.

-  Butroi ibaiaren Astea: Butroi ibaiko eta erriberako ekosistemetako balio naturalak jakitera 
emoteko ekimena. Hartzaileak: biztanle guztiak eta ikasleak.

-  Ibilbide ekologiko kulturala Urdaibain zehar: eskualdeko familiei ingurunearen aberasta-
sunaren barri emoteko jarduera.

-  Meatzaritzako ibilbidea Trianoko mendietan eta Galdamesen zehar: eskualdeko mendien 
aberastasuna ezagutzeko ibilbidea. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Ibilbide ekologikoak Getxoko udalerrian zehar: gazteek euren ingurunea zuzenean ezagutzeko 
egindako ibilbide gidatuak. Hartzaileak: ikasleak.

-  Berbaldiak, erakusketak, urteerak: kultura-etxeek biztanle guztientzat antolatutakoak.
-  Auzolandegiak: Trapagarango nazinoarteko auzolandegia eta  Dulverton Proiektua (Artea).

-  Lehiaketak: ingurumenari buruzko argazki-lehiaketak. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  Ekipamentuak:

-  Arenatzako Naturearen Gelea: gidatutako ikustaldiak parkean eta alboko ibaian zehar, 
erakusketak, materiala… Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.

-  Barakaldoko Historia eta Ingurumena Interpretetako Zentroa, Mendierrekan: gidatutako 
ikustaldiak, erakusketak, ingurumen-saiakuntzarako eremua. Hartzaileak: jente guztia, 
ikasleak, alkarteak eta astialdiko taldeak.

-  Garbigelea: Bilboko Itsasadarraren eta bertako ingurunearen interpretazinoa. Gidatutako 
ikustaldiak, ikasmateriala, beste jarduera batzuk. Hartzaileak: ikasleak.

-  Karpin Abentura: ingurumen-hezkuntzako gela biziduna espezieen babesari buruz. Gidatu-
tako ikustaldiak eta ikasmateriala. Hartzaileak: ikasleak, alkarteak eta jente guztia.

-  Getxoko Abra-akuariuma: itsasoaren gelea, gure inguruneko itsas baliabideen gainean 
sensibilizetako. Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.

-  Pobaleko burdinolea. Burdinearen eta uraren erabilera tradizionalei eta iraunkorrei buruzko 
museoa. Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.

-  Baleontzia: balea interpretetako etorkizuneko zentroa.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

INGURUMEN-ARLOKO BORONDATEZKO LANERAKO ALKARTEAK
-  Gidatutako ibilbideak lurraldeko mendietan eta ingurune naturaletan zehar. Hartzaileak: 

biztanle guztiak.
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ENPRESAK
-  Ekipamentuak:

-  Enkatur Servicios Turísticos S.L.: Izadi Arloa. Abenturako kirolak eta ingurune naturalean 
garatutako beste jarduera batzuk. Hartzaileak: ikastetxeak eta alkarteak.

-  Haizelan: Herrerako Ingurumen Baliabideen Zentroa: Kadaguako ibilbidea, gidatutako 
ibilbideak. Hartzaileak: ikastetxeak.

-  Baserri-eskolak: gidatutako ibilbideak eta ingurune naturalaren ezagutzagaz zerikusia 
daukien beste jarduera batzuk. Hartzaileak: ikasleak eta astialdiko taldeak.

-  Ur Partzuergoa: 
-  Arrantza Eskolea. Hartzaileak: adinbakoak, Bilbon eta Portugaleten.
-  Garbigelea (Foru Aldundiaren laguntzaz): gidatutako ibilbidea Nerbioiko Itsasadarrean 

zehar. Ikasmaterialean, ingurune naturalari buruzko atala dago. Hartzaileak: ikasleak.
-  Prestakuntza: 

-  Aixerreku: gidatutako ibilbideak Urdaibaiko Biosferearen Erreserban zehar. Ornitologiako 
prestakuntza. Hartzaileak: ikasleak eta jente guztia.

-  Beste enpresa batzuk: Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako prestakuntza-ikastaroak, 
ingurune naturala ezagutzeko asmotan. Hartzaileak: sektoreko profesionalak edo sektore 
horretan behar egiten hasi gura dabenak.

•�MOBIKORTASUNA

EUSKO�JAURLARITZA

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
-  Ingurumen-hezkuntzako jarduerak: Mobikortasun Iraunkorraren Astea (IHOBEren, udalen 

eta mankomunidadeen laguntzaz). Urian mobikortasun iraunkorra bultzatzeko jarduerak. 
Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Komunikazino-kanpainak garapen iraunkorrari eta garraio publikoaren erabilerearen 
sustapenari buruz (EuskoTren).

-  Bide-hezkuntzako gelak. Udaletako gelen finantziazinoa eta gela ibiltariaren finantziazinoa eta 
kudeaketa. Hartzaileak: ikasleak.

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

IHOBE
-  Ingurumen-hezkuntzako jarduerak:

-  Mobikortasunaren Astea: garraio publikoaren erabilerea eta ibilgailu pribaduen zentzunezko 
erabilerea sustatzeko jarduerak. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Auto bako Eguna: garraio publikoaren erabilerea eta ibilgailu pribaduen zentzunezko 
erabilerea sustatzeko jarduerak. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Ingurumen-arloko sensibilizazino-kanpainak:
-  “Zure esku dago” kanpainea: mobikortasun iraunkorrerako aholkuak. Hartzaileak: biztanle 

guztiak.
-  “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau”. 2005eko egutegia: mobikortasun iraunkorrerako 

aholkuak. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  GAP Egitasmoa: ibilgailu partikularren erabilera egokiaren garrantziari buruzko aholkuak 

eskeintzen dauzan koadernotxua. Hartzaileak: Urdaibaiko, Ermuko eta Mallabiko familiak.

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA

INGURUMEN SAILA
-  Bizkaia Maitea Egitasmoa:

-  Ingurumen-hezkuntzako proiektuak: Garbibidea. Mobikortasun iraunkorragaz eta bizikletea-
ren erabilereagaz zerikusia daukien jarduerak garatzen dira. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Argitalpenak. Bizkaia Maitea aldizkaria: mobikortasun iraunkorrari buruzko artikuluak, era 
ekologikoagoan gidatzeko aholkuak, erregai barriak… Hartzaileak: Bizkaiko familiak.
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HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
-  Garraio publikoaren (Bizkaibusen) erabilereari eta auto berean joateko ekimenari buruzko 

publizidade-kanpainak.
-  Garraiobidetzat hartu daitekean bizikletearen erabilerearen sustapena, 2003-2016ko Bizkaiko 

Plan Zuzentzaile Ziklagarrian zehaztutako jardueren barruan (prensako espezializauko 
iragarkiak, artikuluak, liburuxkak, erakusketak, berbaldiak, kalean parte hartzeko ekitaldien 
antolaketa…).

-  Euskadi Txirrindularitza Fundazinoko Gela Pedagogikoaren finantziazinoa. Garraiobidetzat 
hartu daitekean bizikletearen erabilerea sustatzeko ekipamentua. Hartzaileak: ikasleak eta 
txirrindulari gaztetxuen taldeak.

UDALAK
-  Ingurumen-hezkuntzako kanpainak:

-  Erandioko Udala: “Auto barik, bai” kanpainea. Hartzaileak: biztanle guztiak. Garraiobideen 
erabilera egoki eta iraunkorraren garrantziaren inguruko konzienziazinoa.

-  Bilboko Udala: “Bilbon bizi & Bizi Arte”. Bizikletearen erabilerearen sustapena. Hartzaileak: 
biztanle guztiak.

- Ingurumen-hezkuntzako jardunaldiak:
-  Auto bako Eguna eta Mobikortasunaren Astea. Hartzaileak: parte hartzen daben udale-

rrietako biztanle guztiak eta ikasleak.
-  Erakusketak eta berbaldiak udalerrietako kultura-etxeetan eta gizarte-etxeetan.
-  Ekipamentuak: 

-  Bide-hezkuntzako gelak. Mobikortasun seguru eta iraunkorrari buruzko azterketarako gelak. 
Hartzaileak: ikasleak, batez be.

-  Euskadi Txirrindularitza Fundazinoko Gela Pedagogikoaren finantziazinoa. Garraiobidetzat 
hartu daitekean bizikletearen erabilerea sustatzeko ekipamentua. Hartzaileak: ikasleak eta 
txirrindulari gaztetxuen taldeak. 

BESTE�BATZUK
-  Ekipamentuak: 

-  Euskadi Txirrindularitza Fundazinoko Gela Pedagogikoaren finantziazinoa. Garraiobidetzat 
hartu daitekean bizikletearen erabilerea sustatzeko ekipamentua. Hartzaileak: ikasleak eta 
txirrindulari gaztetxuen taldeak. 

•�HONDAKINAK

EUSKO�JAURLARITZA

HEZKUNTZA, UNIBERSIDADE ETA IKERKETA SAILA
-  Ekipamentua: 

-  Sukarrietako eskola-zentroa (BBK-ko Gizarte Ekintzak kudeatutakoa). Bertako ingurumen-
hezkuntzako egitasmoko jarduketa-lerroetako bat planeta berdea danez, berziklapenari 
buruzko jarduerak garatzen dira. Hartzaileak: ikasleak.

-  INGURUGELA-CEIDA (Udalen eta ikastetxeen laguntzaz). Eskolako Agenda 21: ikasturte 
eta ikastetxe bakotxean gai desbardinak jorratzen dira, eta euretako bat hondakinena 
da. Hartzaileak: ikasleak.

-  Unibersidadea eta Lanbide Heziketa:
-  Hondakinen kudeaketari buruzko irakasgaiak, zenbait ikasketatan eta prestakuntza- 

-ziklotan.

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

IHOBE
- Sensibilizazino-kanpainak:

-  “Zure esku dago” kanpainea: etxean berziklatzeko eta hondakinak banatzeko aholkuak. 
Hartzaileak: biztanle guztiak.
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-  “Zeure aztarna ekologikoa kalkulau” egutegia: hondakinei buruzko aholkuak eta datuak. 
Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Jarduerak (jardunaldi tematikoak):
-  Aste Berdea: batzuetan (Udalen arabera), asteko edo jardunaldietako jarduerak gai zehatzei 

buruzkoak dira (esate baterako, hondakinei buruzkoak). Hartzaileak: biztanle guztiak.

BIZKAIKO�FORU�ALDUNDIA

INGURUMEN SAILA
-  Berziklapenaren Udalgarbi sariak (ez dagoz indarrean). Hondakin gehien berziklatzen ebezan 

udalei emoten jakezan.
- Ingurumen Hezkuntzako Bizkaia Maitea Egitasmoa.

-  Ekipamentuak: Garbibusa: hondakinei buruzko multimediako jokoak. Hartzaileak: ikasleak 
eta biztanle guztiak.

-  Argitalpenak: Bizkaia Maitea aldizkaria. Hondakinen kudeaketari buruzko artikuluak edo 
hondakinen sorrerea gitxitzeko aholkuak. Hartzaileak: Bizkaiko familiak.

-  Ingurumen-hezkuntzako proiektuak: Garbibidea. Berziklapenari eta hondakinei buruzko 
jarduerak garatzen dira. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Ingurumen-hezkuntzako proiektua: Kli! Kla! Berzikla! eskola-lehiaketa. Ikasmateriala, 
gidatutako ikustaldiak, jokoen argitalpena... Hartzaileak: ikasleak.

UDALAK

-  Sensibilizazino-kanpainak:
-  Bermeo: “Argi eta garbi. Gauza bakotxa bere lekura”. Biztanle guztien postontzian sartutako 

triptikoa eta erakusketa ibiltaria.
-  Mungia

-  “Konpostgintza landa-ingurunean sustatzeko kanpainea”. Zabalkunderako materiala, 
konpostgintzari buruzko gidaliburua, aholkularitza, berbaldiak eta doako materiala, 
ekimenean parte hartu gura debenentzat.

-  “Plastikozko boltsen erabilerea gitxitzeko sensibilizazino-kanpaina”. Triptikoa eta 
oihalezko doako boltsea. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Gordexola: “5Ren kudeaketa: berziklapenerako tresnea Interneten”. EAEko berziklapenari 
buruzko informazino ugari eskeintzen dauen web orria. Interneten dago ikusgai eta 
doakoa da.

-  Portugalete
-  “Uritarrak uri-hondakin solidoen kudeaketaren eta berziklapenaren inguruan konzien-

zietako kanpainea”. Biztanle guztiei postontzian sartu jaken triptikoaren argitalpena.
-  “Pneumatikoen bilketari buruzko informazino-kanpainea”. Biztanle guztientzako li-

buruxkearen argitalpena, zerbitzu barria eta bere onurak azaltzeko.
-  “Lutxarrerien hondakinek sortutako lohia gitxitzeko kanpainea”. Liburuxkea, gutuna 

eta ikasgelako lana. Hartzaileak: ikasleak.
-  “Etxeko orioaren bilketari buruzko informazino-kanpainea”. Biztanle guztiei postontzian 

sartutako liburuxkea (batzeko lekuak, egunak eta berziklatzeko sistemea).
-  Durango: “Etxeko orioaren berziklapena sustatzeko kanpainea”. Postontzian sartutako trip-

tikoa eta doako ontzien banaketa. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  Bilbo: “Hondakinak behar dan moduan banatzeko kanpainea”. Postontzian sartutako li-

buruxkea berziklontziei eta bertara botatako hondakinei buruz.
-  Getxo: “Berziklatzen lagundu! kanpainea”. Postontzian sartutako liburuxkea eta berzikla-

penari buruzko jokoa umeentzat. Hartzaileak: biztanle guztiak.
-  Alonsotegi: “Gaikako bilketari eta berziklapenari buruzko zabalkunde-kanpainea”. Zelako 

hondakinak dagozan eta nora bota behar diran azaltzeko gidaliburua. Hartzaileak: biztanle 
guztiak.
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-  Zornotza: “Hondakinen berziklapenaren inguruko sensibilizazino-kanpainea”. Postontzian 
sartutako liburuxkea hondakinen banaketa egokiari buruz. Hartzaileak: biztanle guztiak.

-  Basauri: 
-  “Udalerrian berziklapenaren ehunekoa handitzeko zabalkunde-kanpainea”.
-  “Hondakinen sorrerea gitxitzen daben konsumo-ohiturak sustatzeko kanpainak”.

- Arratiako Mankomunidadea:
-  “Hondakinen inguruan konzienzietako kanpainea”. Biztanle guztientzako liburuxkea.
-  “Orioaren eta hondakin arriskutsuen bilketaren inguruan sensibilizetako kanpainea”. 

Biztanle guztiei postontzian sartutako informazinoa.
-  Ekipamentuak: Artigasko Hondakinei buruzko Ingurumen Hezkuntzako Gelea. Erakusketak, 

jarduerak, ikasmateriala, gidatutako ikustaldiak. Hartzaileak: ikasleak, alkarteak eta jente 
guztia.

BESTE�SUSTATZAILE�BATZUK

BEROHI-REZIKLETA S. KOOP.
-  Ingurumen-hezkuntzako jarduerak: hiru erakusketa, gidatutako ikustaldiak, ikastetxeetan 

oihalak batzeko kanpainak… Hartzaileak: kultura-etxeak, gizarte-etxeak eta ikastetxeak.

BASERRI-ESKOLAK:
-  Ingurumen-hezkuntzaren arloan garatzen dabezan egitasmoetan, hondakinakaz eta berzikla-

penagaz zerikusia daukien jarduerak antolatzen dabez. Hartzaileak: ikasleak.

PRESTAKUNTZA
 Diruz lagundutako edo ez lagundutako eta sektoreko enpresek hondakinen kudeaketari buruz 
emondako ikastaroak. Hartzaileak: ingurumenaren sektoreko profesionalak edo sektore horretan 
behar egiten hasi gura dabenak.
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II. ERANSKINA.  JARDUKETEN 
LABURPEN-FITXAK

Hona hemen, labur-labur, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako 
Ekintza Egitasmoan zehaztutako jarduketa guztiak.

Fitxak egiteko orduan, 10 eremu euki doguz kontuan: 

IZENA: jarduketarena.
LERRO ESTRATEGIKOA: jarduketa zehazten dauen IHEEkoa.
ERAKUNDE SUSTATZAILEA:  ekimena bultzatzen dauena, foru-erakundean bertan arduradun 

nagusia dana.
ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: garapenean parte hartuko leukien erakundeak.
HARTZAILEAK: norentzat dan ekintza.
AURREKARIAK: ekintzaren oinarri diranak.
HELBURUAK: jarduketaren xedea.
AZALPENA: garapenaren nondik norakoak, labur-labur.
AURREKONTUA: zenbatetsitako kostua.
EMOITZAK: ekintzaren bidez zer lortuko dan.

Izena �IHEEKO�DATU-BASEEN�SORREREA,�ARTAPENA�ETA�ERREGISTROA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Foru Aldundiko gainerako arloak eta sailak. Proposatutako jarduketetan parte hartu gura 
daben partikularrak eta ekimenetan parte hartu edo, IHEEko informazinoak jasoteko 
asmotan, euren datu-baseak ixten dabezan alkarteak eta taldeak.

Hartzaileak Bizkaiko Foru Aldundia.

Aurrekariak
Edozein komunikazino-jardueratan ezinbestekoa da ekimenetako hartzaileei buruzko 
datu-base onak eukitea, ekimenaren arrakastea lortzeko eta interesdunei behar besteko 
informazinoa eskeintzeko.

Helburuak
Eguneratutako datu-base erabilgarriak eukitea: segmentauta egon behar dira, eta 
ekimenetako hartzaileak antolatu behar dabez, euren interesen eta jarduketetako 
helburuen arabera.

Azalpena

Hartzaileen arabera egituratutako datu-baseak egin behar dira, eta foru-erakundeak 
abian iminitako ekimenetan eta komunikazino-egintzetan zelako interesa daukien 
azaldu behar da bertan. Horrezaz gainera, bizirik egon beharko litzatekez, eguneratu 
egin beharko litzatekez eta kide barriak onartu beharko litzatekez, hazten joateko. Datu-
baseetako personen posta-helbideak ez eze, euren posta elektronikoak eta telefono 
mobilak be agertuko litzatekez, informazinoa IKTBen bitartez banatu ahal izateko. Era 
berean, datu-baseek ziurtatu egin beharko dabe bertan agertzen dan informazinoa 
benetakoa dana, eta, aldi berean, behar besteko neurriak gorde beharko dabez, datuen 
isilekotasuna, sekretua edo osotasuna bermatzeko eta, indarreko arautegiaren arabera, 
baimen barik ez aldatzeko, tratetako edo eskuratzeko.

Aurrekontua 6.000 euro/1. urtean (3.000 euro/hurrengo urteetan).

Emoitzak Bizkaiko Foru Aldundiak proposatutako eta IHEEn zehaztutako jarduerei buruzko 
informazinoa hobeto bialtzen da.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa126

Izena BALIABIDEEN�AGENDA-GIDALIBURUA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Lurralde historikoan GIHren arloko jarduerak sustatzen dabezan erakunde guztiak.

Hartzaileak Uritar guztiak eta, batez be, ikastetxeak, alkarteak eta toki-erakunde publikoak, beti be 
biztanleei informazinoa emoten badeutsee eta GIHko jarduerak sustatzen badabez.

Aurrekariak

Oso sakabanatuta dagozanez, gatxa izan da Bizkaian ingurumen-hezkuntzaren arloan eta 
GIHren arloan zelako jarduerak eta ekimenak garatzen diran jakitea. Gizartea inpliketako 
eta GIHn parte hartzeko ezinbestekoa da ekimen horreen barri emotea. Horrezaz gainera, 
erakundeek eurek be eskaera hori egin dabe diagnostikoa egin dogunean.

Helburuak Bizkaian iraunkortasunerako hezkuntzan arloan dagozan baliabideei buruzko informa-
zinoa eskeintzea.

Azalpena

Iraunkortasunerako baliabideen katalogoa. Bertan, Bizkaian iraunkortasunerako 
hezkuntzaren eta ingurumen-hezkuntzaren arloan eskeintzen diran jarduera eta 
baliabide guztiak agertuko litzatekez. Eguneratutako gidaliburuan, baliabideen edo 
jarduerearen fitxa argigarriak agertuko litzatekez, eta honako informazino hau eskeiniko 
leukie: azalpena (ekipamentaurena, kanpainearena, erakundearena edo materialarena), 
hartzaileak, baliabide-mueta, jarduerearen iraupena, ordutegia, epealdia, hizkuntzak, 
tarifak, eskabide edo erreserba prozedurea, arduradunak, web orria, helbidea, sarbidea… 
Katalogoa paperean argitaratuko litzateke urte bitan behin, eta eten barik eguneratuko 
litzateke aldundiko www.bizkaia.net web orriaren bidez edo IHEEk sortu gura dauen 
www.bizkaia21.net atari barriaren bidez.

Aurrekontua 20.000 euro/urte bitan behin.

Emoitzak Partaidetza handitu egingo da jardueretan, egitasmoetan, ekipamentuetan, informazinoa 
hobeto zabalduko dalako eta hobeto antolatuta egongo dalako.

Izena JARDUNALDI�EDEGIEN�EGITARAUA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak

Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila, Kultura Saila eta Gizarte Ekintza 
Saila), toki-erakundeak, ingurumeneko baliabideak kudeatzeko erakunde publikoak 
(Garbiker, Ur Partzuergoa…), Eusko Jaurlaritza, gizarte-erakundeak eta ingurumena 
kudeatzeko erakunde pribaduak, beti be egitasmoan parte hartu gura dabela berariaz 
adierazoten badabe.

Hartzaileak Biztanle guztiak eta, batez be, edadekoak eta gazteak.

Aurrekariak
Ekipamentuak iraunkortasunean oinarritutako hezkuntzarako baliabide garrantzitsuak 
diranez, biztanle guztiek euki behar dabe euren barri, eta zelako zerbitzuak eskeintzen 
dabezan jakin behar dabez.

Helburuak
Lurralde historikoko biztanleei ingurumen-ekipamentuen barri emotea, kudeaketa 
iraunkor egokiaren alde garatutako zereginak eta egindako ahaleginak balioetsi daie-
zan eta ingurumenean zelako eragina daukagun jakin daien.

Azalpena

Ingurumenaren arloko ekipamentuak eta azpiegiturak ikusteko egitaraua egituratzea. 
Bertan, bizpahiru ekipamentu ikusteko sortak eskeiniko litzatekez, eta, astegunetan, 
ikastetxe, alkarte edo talde antolatuentzat egongo litzateke abian. Bestetik, larunbat 
batzuetan, jente guztia joan leiteke, taldeak osotzeko deitu ostean. Ikustaldi guztietan, 
gidari espezializaua egongo litzateke, eta horretarako argitara emondako informazino-
materiala banatuko litzateke.

Aurrekontua 30.000 euro/urtean.

Emoitzak Ingurumena kudeatzeko ekipamentuetara jente gehiago joango danez, hobeto 
ezagutuko dabez.
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Izena KAZETARITZAKO�INGURUMEN-BEHATOKIA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Komunikazino-enpresak.

Hartzaileak Bizkaiko Foru Aldundia eta uritar guztiak.

Aurrekariak

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak prensea ateraten dau egunero  (2 komunikazino-
bide desbardin),  “Idatzizko prensa-bideek ingurumenari buruzko albisteak zelan tratetan 
dabezan aztertzeko eta balioesteko aholkularitza eta laguntza” kontratuaren barruan. 
Batutako informazinoa hobeto ustiatzen da, eta biztanleen zerbitzura iminten da, zer 
dinoan lantzeko eta ondorioak aterateko.

Helburuak Tokian tokiko eta eskualdeko ingurumenari buruzko informazino eguneratua eskeintzea 
eta lurraldeko ohiko komunikabideek zelan tratetan daben azaltzea.

Azalpena

“Plataformea” sortuko litzateke, Euskadiko Autonomia Erkidegoan eguneroko prensa-
bide nagusietan ingurumenari buruz azaltzen dan informazino guztia batzeko, batera 
kudeatzeko eta biztanleei jakinarazoteko. Egunero komunikabideetan ingurumenari buruz 
agertzen diran albisteak atera ostean, “artxibetako prozedura informatikoa” ezarriko 
litzateke (datu-baseak), eta bilaketa-sistemea azkarra izango litzateke (konsulta-
nabegatzailea). Prozedurearen osogarri, azterketa-programea (Report) iminiko litzateke 
abian, erabiltzaileek albisteen lehenengo zenbatespena egiteko, komunikabideetan 
albisteoi zelako garrantzia emoten deutseen aztertzeko… Zerbitzua eskuragarri egongo 
litzateke aldundiko www.bizkaia.net web orrian eta/edo IHEEk iraunkortasunari begira 
sortu gura dauen www.bizkaia21.net atarian.

Aurrekontua 70.000 euro/urtean (aholkularitzarako gaur eguneko kontratua kontuan hartuta).

Emoitzak
Komunikabideetan ingurumenari buruz agertzen diran informazinoa, albisteak eta 
Bizkaiko biztanleen artean daukien eragina zelakoak diran hobeto jakingo geunke, eta 
era antolatuan konsultauko geunkez.

Izena ENLÁZ@TE,�BARRIPAPER�DIGITALA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta GIHri buruzko informazinoak sortzen dabezan erakundeak, 
enpresak eta alkarteak.

Hartzaileak Zerbitzuan izena emon dabenak.

Aurrekariak

Ez dago ingurumenari buruzko informazino-bide eguneratu eta ugaririk, uritarrei 
ingurumenaren gaur eguneko egoereari buruzko ikuspegi orokorra eskeintzeko orduan. 
Batzuetan, Kazetaritzako Ingurumen Behatokiko informazinoa urruna baizen “hotza” 
edo teknikoegia izan daiteke biztanleentzat. Edozelan be, ingurumenari buruzko 
informazinoaren ezagutza handiagoa sustatzen daben gainerako neurrien osogarri 
da ekimen hori, eta IHEEri begira interesgarriak diran albisteak ezagutzeko aukerea 
eskeintzen dau.

Helburuak Tokian tokiko eta eskualdeko ingurumenari buruzko informazino eguneratua eskeintzea.

Azalpena

Aldian-aldian (astean behin, hamabost egunean behin edo hilean behin), zerbitzuan 
izena emon dabenei barripapera bialduko jake posta elektronikoaren bidez. Barripapera 
A4an inprimiduta egon arren, PDF formatuan igorriko litzateke Interneten bitartez. 
Bialketa bakotxean, albisteak aurkibidean agertuko litzatekez, izenburua zein azpititulua 
eukiko leukiez eta sarreratxua be azalduko litzateke. Albiste interesgarrian sakatukeran 
baino ez litzateke informazinoaren bersino luzea azalduko, baliabide grafikoakaz eta 
behar besteko erreferentziakaz batera.

Aurrekontua 11.000 euro/urtean.

Emoitzak
Informazinoa, baliabideak… inprimidu eta banatzeagaitiko kostuak aurreztuko dira, 
infomazinoa hobeto zabalduko da eta IHEErentzat interesgarriak diran arloetarantz 
zuzenduko da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena INFORMAZINO�JENERALISTARAKO�KANPAINAK

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (sail guztiak).

Erakunde�laguntzaileak
Komunikazino orokorrerako enpresak, beti be alkarlan-hitzarmenik sinatu edo ezarri 
badabe.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak
Ekintza hau lerro estrategiko honetan garatutako gainerako ekintzen osogarri da, eta 
ekintzarako estrategia orokorra sendotzen dau.

Helburuak Gizarteari iraunkortasunari buruzko informazinoaren barri emotea.

Azalpena

Ohiko komunikabideak (prensea, irratia eta TB) erabili behar dira, iraunkortasunaren 
arloko estrategia orokorra sendotzeko eta/edo beste jarduketa zehatzago batzuk 
indartzeko. Mezuak hobetzeko, erabilgarria izango litzateke zenbait neurri eukitea 
(mezuak, markea, logoa…) eta biztanleek iraunkortasunaren ikurrakaz lotzea (era 
berean, Bizkaia 21 Iraunkortasun Egitasmoaren ikur bereizgarria be izango litzateke). 
Aldi berean, behar dan moduko estrategia diseinau beharko litzateke, komunikabideei 
informazino egokia eskeintzeko (prensaurrekoak, informazino-oharrak…). Horrezaz 
gainera, komunikabideakaz hitzartutako eremuak egon beharko litzatekez, informazinoa 
sakonago aztertu ahal izateko.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak
Iraunkortasunari buruzko informazinoaren alderdi “jeneralistak” (hartzaileei begira) 
zabaltzea lurraldeko biztanleen artean.

Izena SOStemible:�IRAUNKORTASUNAREN�ALDEKO�IKUSIZKO�ETA�SAIAKUNTZAZKO�
BARRIPAPER�BIZIDUNA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta IHEEren garapenean parte hartzen daben erakunde 
laguntzaileak.

Hartzaileak Uritar guztiak eta, batez be, gazteak.

Aurrekariak

Diagnostikoan jasotako datuen arabera, egiaztau egin da “jakingurearen” eta 
“praktikearen” printzipioetan oinarrituta ikasteko eta albisteetara hurreratzeko 
metodologia entzumenaren bidezko ohiko ikaskuntza-metodoa baino askoz 
eraginkorragoa dana.

Helburuak Iraunkortasunaren inguruko interesa, hausnarketa eta ikaskuntza areagotzea.

Azalpena

Barripaper inprimidua edo birtuala egingo litzateke, eta ez leuke ezelako zerikusirik 
eukiko IHEEko gainerako jarduketakaz edo ekintza-egitasmo honetako ekimenen baten 
osogarri izango litzateke. Barripapera irudian oinarritutako komunikazino-baliabidea 
izango litzateke, eta informazinoa albistearen eraginaren bidez igorriko litzateke, hau 
da, jenteari informazinoa sakonago aztertzeko eta hausnartzeko gogoa bizten deutsien 
izenburuen, irudien, bineten… bitartez.

Aurrekontua 30.000 euro/urtean.

Emoitzak
Biztanleei iraunkortasunari buruzko informazinoa eskuratzen laguntzeko prozedura 
gehiago egongo dira, eta euren interesa biztuko da, planetako errealidade iraunkorra 
zentzunez ezagutzen dabenean.
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Izena BIZKAIA�MAITEA�INGURUMEN-ARLOKO�ALDIZKARIA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak

Gainerako sailak, partikularrak, erakunde laguntzaile pribaduak eta EAEn GIHren 
arloan erantzukizuna daukien erakunde publikoak (batez be, Eusko Jaurlaritza eta 
Udalak) eta kudeaketa publikoko enpresa pribaduak (esate baterako, Ur Partzuergoa, 
EEE…).

Hartzaileak Bizkaia Maitea Alkarteko kideak diran familiak eta lurraldeko ikastetxeak, gizarte-etxeak 
eta kultura-etxeak.

Aurrekariak Baliabide hau ondo balioetsitakoan eta IHEEko diagnostikoa egindakoan, aurrerakuntza-
-lerro barriak proposatu dira ekimen honen etorkizunari begira.

Helburuak
Biztanleei ingurumen-edukiei buruzko informazinoa eskeintzea, konsumo arduratsuaren 
inguruan sensibilizetea eta erakunde publikoek zein ekimen pribaduak gure ingurunean 
arlo horretan egiten dabezan ahaleginen barri emotea.

Azalpena

Ingurumenaren arloko hiruhilabetekaria da. Bertan, Bizkaiko, Euskadiko eta nazinoarteko 
gaurkotasun handiko gaiak eta informazino orokorra lantzen dira. Etorkizunari begira, 
aldizkaria ezagunagoa izan behar da, hau da, “bertan jorratutako gaiek eragin handiagoa 
euki behar dabe jentartean”. Horretarako, aldizkaria baliabide erabilgarria izan behar da, 
gizarteari foru-erakundeak iraunkortasunaren arloan garatzen dauzan ekimenak jakitera 
emoteko eta gainerako komunikabideetan aldizkariko informazinoa azaltzeko. Holan, 
bada, komunikabideentzako erreferentzia be izango da aldizkaria, euren informazinoa 
prestatzeko orduan.

Aurrekontua 170.000 euro/urtean.

Emoitzak Bizkaiko Foru Aldundiko komunikazino-preminentzat izango da lagungarria, lurralde 
iraunkortasunagaz zerikusia daukien gaietan. 

Izena WWW.BIZKAIA21.NET�ATARIA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Sail guztiak eta GIHri buruzko informazinoak sortzen dabezan erakundeak, enpresak eta 
alkarteak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak
Arlo honetan esku hartzen daben erakunde publikoek eta pribaduek ingurumenari eta 
iraunkortasunari buruzko informazinoa argitaratzen dabe Interneten bidez, baina sarean 
sakabanatuta dago era guztietako web orrietan.

Helburuak Iraunkortasunaren inguruko sensibilizazinorako, zabalkunderako, hezkuntzarako eta 
prestakuntzarako atari monografikoa sortzea (Bizkaitik).

Azalpena

Atari bateratzailea sortuko litzateke, eta, erakunde, entidade… bakotxaren web orria 
errespetauta, web orri horreen guztien gunea izango litzateke. Diseinua erakargarria 
eta hizkuntza erraza izango litzatekezanez, edonork era antolatuan topau ahal izango 
leuke informazino guztia. Horri esker, edukiak ez litzatekez bikoiztuko, bilatutako 
informazinoa osotzen daben beste web orri batzuetara joateko estekak edo sarbideak 
egongo litzatekezalako atarian. Bestetik, atariak hizkuntza erraza baizen hurbila erabili 
beharko leuke, nabegaukeran eta informazinoa lortukeran jentea eroso egon eitean. 
Era berean, web honetan bertan imini leitekez ikusgai IHEEn zehaztutako hainbat eta 
hainbat ekimen; esate baterako, Kazetaritzako Ingurumen Behatokia. Bere datuak, 
gainera, blog moduan imini leitekez, eta, bertan sartukeran, aldez aurretik erregistretako 
eskatu leiteke.

Aurrekontua 50.000 euro/1. urtean (9.000 euro/hurrengo urteetan).

Emoitzak
Ondo antolatutako informazinoa eskeiniko da iraunkortasunaren arloan, atari bakar 
batean. Horrezaz gainera, arlo horretan behar egiten daben erakundeen web guneen 
eta lanaren zabalkundea sustatuko da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena BIZKAIA�21�EGITASMOAREN�ZABALKUNDEA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak.

Hartzaileak
Uritar guztiak, foru-erakundea bera, Udalak, mankomunidadeak eta iraunkortasunagaz 
zerikusia daukien toki-erakundeak.

Aurrekariak
Bizkaia 21 Egitasmoan, komunikazinoaren alderdiak landu behar dirala eta egitasmorako 
komunikazino-estrategia sortu beharra dagoala adierazoten da.

Helburuak
Foru-erakundean zein Bizkaiko biztanle guztien artean, Bizkaia 21 Egitasmoko edukia, 
neurriak, emoitzak eta abioa zabaltzea eta hartutako konpromisoak eta egindako 
aurrerakuntzak nabarmentzea.

Azalpena

Lehendik dagozan komunikazino-bideen bitartez, Bizkaia 21 Egitasmorako 
komunikazino-estrategia zehaztu beharko litzateke, garapen iraunkorreko eta Bizkaia 
21 Egitasmoko eduki bereziak kontuan hartuta. Estrategia, mezuak eta hizkuntza 
hartzaileen arabera egokituko litzatekez, eta komunikazino-kanpainak egiteko unada 
egokienak topau beharko litzatekez. Euren bidez, gainera, argi eta garbi zabaldu 
beharko litzatekez garapen iraunkorreko osogai guztiak, Bizkaia 21 Egitasmoaren 
irismena…

Aurrekontua 18.000 euro/inplikautako urtean.

Emoitzak
Foru-egitasmoaren betearazpenaren barometroa izango da, bai eta iraunkortasunagaz 
zein biztanleakaz hartutako konpromisoaren adierazgarri be.

Izena IRAUNKORTASUN�ADIERAZLEEN�SISTEMEAREN�ZABALKUNDEA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Gainerako foru-sailak eta lurralde historikoko iraunkortasunaren kudeaketan 
erantzukizunak daukiezan gainerako erakunde publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Aurreko ekintzagaz (Bizkaia 21 Egitasmoaren zabalkundeagaz) lotuta dago, eta Bizkaia 
21 Egitasmorako komunikazino-estrategia berezia zehaztu beharra dagoalako sortzen 
da. Dana dala, oraingo honetan, Ingurumen Sailak Bizkaiko udalerrietan kudeatzen 
dauen Iraunkortasun Adierazleen Sisteman oinarrituta dago.

Helburuak
Biztanleakaz komuniketako sistema barriak ezartea eta Bizkaiko iraunkortasunaren 
joerearen termometroa abian imintea.

Azalpena

Lortutako emoitzak zabalduko dira, Bizkaiko udalerrietako Iraunkortasun Adierazleen 
Sistemearen bitartez. Horretarako, IHEE honetan zehaztutako zenbait baliabide 
erabiliko dira, eta, horren osogarri, beste baliabide inprimidu eta/edo informatiko 
batzuk erabiliko dira. Horrezaz gainera, programa praktikoak egin leitekez, aztarna 
ekologikoa kalkuletako, erosketa arduratsuari buruzko informazinoa eskeintzeko…

Aurrekontua 18.000 euro/inplikautako urtean.

Emoitzak
Tresna erabilgarria izango da, lurralde historikoko iraunkortasunaren egoerearen 
jarraipena egiteko eta banan-banako zein taldekako jarrerak sustatzeko eta zuzentzeko.
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Izena IRAUNKORTASUNEAN�OINARRITUTAKO�HEZKUNTZARAKO�EKINTZA�EGITASMOAREN�
(IHEEren)�ZABALKUNDEA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia.

Erakunde�laguntzaileak IHEEren garapenean esku hartzen daben gainerako erakunde laguntzaileak.

Hartzaileak Biztanle guztiak eta, batez be, iraunkortasunaren arloan erantzukizunak daukiezan 
gainerako erakundeak eta alkarteak.

Aurrekariak
Foru-erakundeak Bizkaiko biztanleek iraunkortasunari buruz daukien ezagutza-maila 
hobetu gura dauelako eta arlo horretan hartutako konpromisoak eta egindako lanak 
sendotu gura dauzelako sortu da jarduketa hau.

Helburuak Biztanleakaz komuniketako sistema barriak sortzea eta iraunkortasunerako hezkuntzako 
foru-egitasmoa euren artean zabaltzea.

Azalpena

IHEEren edukia zabaltzeko, Foru Aldundiak gaur egun daukazan baliabideak erabiliko 
litzatekez, bai eta IHEE bera abian iminikeran sortutakoak be. Zabalkunde hori, gainera, 
oso lagungarria izango litzateke iraunkortasunerako hezkuntza eta sensibilizazinoa 
sustatzen dabezan beste erakunde batzuentzat, euren ekintza-egitasmoak egiteko 
orduan.

Aurrekontua 18.000 euro/urteko.

Emoitzak Biztanleek eta, batez be, lurraldean GIH sustatzen daben erakundeek behar beste jakingo 
dabe iraunkortasunerako hezkuntzako foru-planei buruz.

Izena BIZKAIA�21�-�IRAUNKORTASUNERAKO�BALIABIDEEN�ZENTROA�

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia.

Erakunde�laguntzaileak
Bilbo Handiko Udalak, Bilbao Ría 2000, Portuko Agintaritza, Garraio Partzuergoa, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoa eta garraio-enpresak (MetroBilbao, Renfe, EuskoTren, EuskoTran, 
BilboBus, Bizkaibus eta Feve).

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, alkarteak, ikastetxeak…).

Aurrekariak
IHEEn garatutako diagnostikoan, argi eta garbi adierazoten da uri-ingurunea berariaz 
jorratzen dauen baliabiderik ez dagoana eta biztanleen ohitura iraunkorrak eta konsumo-
ohiturak sustatzeko ekipamentua sortu behar dana.

Helburuak Ekipamentuen eskeintza osotzea eta uri-inguruneari iraunkortasunaren arloko 
informazinorako, dinamizazinorako eta partaidetzarako eremua eskeintzea.

Azalpena

Ekipamentu barria sortu behar da uri-ingurunean, eta era guztietako zerbitzuak 
eskeini behar dauz (ingurumen-informazinoa eta aholkularitza, dokumentazino eta 
baliabide zentroa, informazinorako, prestakuntzarako eta partaidetzarako jardueren 
egitaraua…). Zentroan, uri-ekosistemeari buruzko erakusketa iraunkorra egongo 
litzateke. Bestetik, eremu txikiagoa egongo litzateke, gaurkotasun handiko gaiei 
buruzko aldi baterako erakusketak egiteko: argiaren kutsadurea, zaratea… Zentroan, 
liburutegia, berbaldi-aretoa eta lan-gelak be egongo litzatekez, hezkuntzarako eta 
zabalkunderako beste jarduera batzuk garatu ahal izateko. Ekipamentua garraio 
publikotik hur egon beharko litzateke. Era berean, ez leuke oztopo arkitektonikorik 
euki beharko eta bere ordutegia malgua izan beharko litzateke, era guztietako jenteak 
bertara joateko aukerea euki daian.

Aurrekontua 60.000 euro/proiektuan, besterik ez. Gainerakoa, zehaztu barik.

Emoitzak
Iraunkortasunaren arloan erreferentziako ekipamentua egongo da Bizkaian, konzeptu 
hori interpretetako (uri-ikuspegitik) eta gainerako erakundeek arlo horretan garatutako 
lana sustatzeko.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena
UR-INGURUNEAGAZ�ZERIKUSIA�DAUKIEN�EKIPAMENTUEN�ESKEINTZA�HOBETZEA�
ETA�OSOTZEA

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Kultura Saila eta Lan eta Trebakuntza Saila), ekipamentuak 
kudeatzen dabezan erakundeak (gaur egunekoak eta etorkizunekoak) eta euren egoitzak 
daukiezan Udalak (Lekeitio, Bermeo, Gorliz, Plentzia, Getxo eta Zierbena).

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, alkarteak, ikastetxeak, irakasleak…).

Aurrekariak
Gure lurraldeko zenbait ekipamentuk zeregin garrantzitsua beteten dabe itsas 
ekosistemearen zabalkundean. Halanda ze, koordinau eta ekimen barrien bitartez osotu 
beharko litzatekez.

Helburuak Itsasoagaz zerikusia daukien ekipamentuak osotzea eta hobetzea.

Azalpena

Lehendik dagozan ekipamentuek eskeinitako zerbitzuak berrikusi behar dira (horra hor 
Bermeoko Arrantzaleen Museoa, Plentziako Ingurumen Gelea, Getxoko Abra-akuariuma eta 
Lekeitioko Trinkete Etxea). Era berean, hobetu egin behar dira, eta ekimen barriren bat hartu 
behar da kontuan (Zierbenako Itsasoaren Gelea, berbarako). Instalazino horreek ezagutzeko 
ikustaldiak batera eskeini leitekez, gaien, preminen eta taldeen edadearen araberako 
ibilbideen eta materialen bitartez. Horrezaz gainera, ekipamentuok ikusten joankeran, 
Bizkaiko kostaldeko zati handi bat ikusiko geunkeanez, lurralde osoa interpretazino-gela 
handia izango litzateke. Bestetik, IHEEk proposatutakoa kontuan hartuta, “Uraren Gelea” 
eremu barria egongo litzateke Bizkaia 21 Zentroaren barruan. Bertan, uraren zikloa oso-
-osorik jorratuko litzateke, berregindako ibai-ibilgu naturalari esker. Horrezaz gainera, 
jarduera praktikoak egin leitekez, eta ekipamentuak (HUA, EUT, urtegiak) zein erriberako 
ekosistemak ikusi leitekez. Jarduera guztiek, gainera, uraren garrantziaren eta zentzunezko 
erabilerearen inguruan konzienzietea eukiko leukie helburu.

Aurrekontua Plentziako Gelea (41.000 euro/ikasturteko); Ontziren Gelea (48.000 euro/urtean); Abra-
akuariuma (700.000 euro/2006. urtean), 8.000 euro/urtean, egitasmoa batera sustatukeran.

Emoitzak Ur-ekosistemeari buruzko ekipamentuak hobetuko dira, eta jenteak hobeto ezagutuko dauz.

Izena INGURUNE� NATURALAGAZ� ETA� FAUNA� BASATIAGAZ� ZERIKUSIA� DAUKIEN� EKIPAMENTUEN�
ESKEINTZAREN�HOBEKUNTZA

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila eta Nekazaritza Saila).

Erakunde�laguntzaileak

Beste foru-sail batzuk (batez be, Lan eta Trebakuntza Saila), ekipamentuak kudeatzen 
dabezan erakundeak (gaur egunekoak eta etorkizunekoak), Eusko Jaurlaritza eta euren 
egoitzak daukiezan Udalak eta/edo instalazinoetako jaubeak (edo euren ordezkari diran 
erakunde mankomunauak).

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, ikastetxeak, irakasleak, alkarteak...).

Aurrekariak
Biodibersidadeari eta garapen iraunkorrari eusteko, ezinbestekoa da ingurune naturala, 
faunea eta florea babestea. Horretarako, lurraldeko aberastasun naturalaren zabalkunderako 
eta horren inguruko konzienziazinorako ekipamentuak euki behar dira.

Helburuak Ingurune naturalaren, faunearen eta florearen babesagaz zerikusia daukien ekipamentuen 
eskeintza osotzea eta hobetzea.

Azalpena

Ekipamentuotan (babestutako eremu naturalak interpretetako zentroetan, Gorlizeko 
Fauna Basatiaren Zentroan eta “Karpin Abentura” Bizkaiko Parke Ekologikoan) GIHren 
arloan garatzen diran jarduerak berrikusi eta hobetu egin behar dira. Ekipamentuen 
eskeintzan kontuan hartu beharreko erispideak GIHn eta Bizkaia 21 Egitasmoan 
zehaztutako printzipioetan oinarrituta egongo litzatekez. Gauza bera hartu beharko 
litzateke kontuan Urdaibain egingo diran ekipamentuetan, hau da, Elaia-Bird Migration 
Centerren eta Urdaibaiko Interpretazino Zentroan. Azkenik, IHEEk neurri zehatzen bitartez 
bultzatuko dauz Karpin Abentura Faunearen Parkeko alderdi didaktikoak, zabalkundea 
eta komunikazinoa, baliabide didaktiko publiko garrantzitsua dalako eta ustiatu bako 
aukera handiak eskeintzen dauzalako.

Aurrekontua
Karpin Abentura (15.000 euro/urtean); Elaia (500.000 euro/2006. urtean eta 500.000 
euro/2007. urtean); Urkiolako Toki Alai Interpretazino Zentroa (125.000 euro/urtean); Gorbeiako 
Parketxea (165.000 euro/urtean), 8.000 euro/urtean, egitasmoa batera sustatukeran.

Emoitzak
Naturea interpretetako ekipamentu publikoen zerbitzugintza hobetuko da, gure lurraldean 
arlo horretan egindako ahaleginei errentagarritasuna aterako jake eta gaur eguneko 
eskeintza osotuko da.
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Izena INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�GELA�IBILTARIA

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Hezkuntza-erakundeak, alkarteak eta zerbitzuak eskatzen deutseezan udalak.

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, gazteak).

Aurrekariak
Garbibusak urteak daroaz abian, eta, helduei zein goragoko hezkuntza-mailei barik, Lehen 
Hezkuntzako ikasleei eskeintzen deutsez zerbitzuak. Gaur eguneko eskeintza bideratu eta 
handitu egin behar da, biztanle guztientzat erakargarria izan daiten.

Helburuak Ekipamentuak eskeinitako hezkuntza-zerbitzuak hobetzea.

Azalpena

Gela ibiltaria edade guztietako jentearengana iritsi behar da (baina batez be, gazte 
eta helduengana). Era berean, eskeintza zabalagoa euki behar dau, baliabide gehiago 
erabili behar dauz eta jarduera-egitarau barriak asmau behar dauz. Ekipamentuaren 
etapa barrian, lehentasuna emon behar deutse iraunkortasunaren konzeptu barriagaz 
zerikusia daukien gaiei, eta hartzaile barriakaz (Bigarren Hezkuntzako ikasleakaz eta 
helduakaz) behar egiteko baliabideak sortu behar dauz. Horrezaz gainera, irudia bera 
eta ekipamentuko zerbitzugintza aldatu behar dauz. Bide barri horretan, ekipamentuak 
zenbait dinamika sortu beharko leukez, gelan egindako jarduerei etxean edo eguneroko 
bizimoduko beste esparru batzuetan jarraipena emon ahal izateko, ekipamentura 
egindako ikustaldia amaitutakoan.

Aurrekontua 275.000 euro/urtean.

Emoitzak

Ekipamentu egokia izango da, jarduera iraunkorrak biztanleen artean zabaltzeko orduan. 
Era berean, bere alde onak be badaukaz, lurraldeko edozein lekutara iritsi daitekealako. 
Halanda be, aurrerantzean, IHEEk etekin handiagoa atera gura deutso ekipamentuari, 
oso egokia dalako taldean behar egiteko eta edade guztietako jentea inpliketako.

Izena GAP,�IHEE�SUSTATZEN�DAUEN�ERAKUNDEAN�BERTAN

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak eta Global Action Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Foru-sailetako beharginak eta foru-erakundea bera (organismo moduan).

Aurrekariak

Bizkaia 21 Egitasmoaren jarduketa-esparruan, ingurumenaren kudeaketa foru-erakundean 
bertan sustatu beharra dagoala adierazoten da. Hori dala eta, oso egokia izango litzateke 
behar dan moduko tresnea (GAP) abian imintea, ingurumen-erispideak Foru Aldundiko 
lan-eremuan bertan kontuan hartzeko eta ezarteko. Holan, bada, beste administrazino 
batzuentzako eredu izango litzateke eta bere ingurumen-politikea sendotuko leuke.

Helburuak Foru Aldundiko beharginak prestatuta egotea eta, beharlekutik bertatik, ingurumenaren 
kudeaketan bete-betean parte hartzea.

Azalpena

“GAP bulegoan” Egitasmoa ezarri beharko litzateke, honako arlo honeek lantzeko: energia, 
ura, hondakinak (erosketa-politikea) eta garraioa. Dana dala, Foru Aldundiak eta sail 
bakotxak aukeratuko leukie zer arlo landuko dabezan euren preminen eta lehentasunen 
arabera. Hasteko, “Ingurumen Ekintzarako Taldea” sortu beharko litzateke Sail edo 
lan-eraikin bakotxean, eta ekintzen egutegia zehaztu beharko litzateke, kudeaketa hori 
hobetzeko asmotan. Taldeak, gainera, gainerako beharginen partaidetza sustatuko leuke, 
eta aldian aldiko txostenak egingo leukez, egindako prozesuak ebaluetako. Taldeak GAP 
Alkartearen etenbako laguntza teknikoa jasoko leuke beti, prestakuntzaren eta material 
berezien bitartez. IHEEren asmoa Foru Aldundi osoan eta bere partaidetzapeko erakunde 
publiko guztietan ezartea bada be, apurka-apurka egingo da, eta, lehenengo eta behin, 
Ingurumen Sailean ezarriko da, metodologia zelakoa dan ikusteko.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak
Egitasmoaren amaieran, jarduketa-ereduak eta ekintzarako ohiturak ezarrita egon beharko 
dira foru-erakundeko barruko egintza guztietan. Aldi berean, esperientzia hori beste toki-
erakunde batzuentzako edo kudeaketa publikoko enpresentzako eredu izango da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena AZTARNA�EKOLOGIKOAREN�KALKULUA

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak.

Hartzaileak Foru-erakundea bera.

Aurrekariak
Aztarna ekologikoa jarduera zehatz baten iraunkortasun-mailea balioesteko metodo 
barria da. Erraz-erraza da, eta ahalmen handia dauka didaktikeari eta sensibilizazinoari 
begira. Europar Batasuneko zenbait administrazino publikotan imini dabe abian.

Helburuak IHEEren erakunde sustatzailean sensibilizazinorako tresnea ezartea.

Azalpena

Aztarna ekologikoaren kalkulua ezarri eta garatu egingo da Foru Aldundian bertan 
zein foru-erakundearen menpeko kudeaketa-entidade publikoetan. Tresna hau 
eta “GAP bulegoan” egitasmoa, batera edo aparte erabili leitekez. Oso kontuan 
hartu behar da aztarna ekologikoaren kalkulua zenbait arlotara eroan daitekeala 
eta IHEE honetan zehaztutako beste jarduera batzuk garatzeko erabili daitekeala. 
Kasu honetan, Foru Aldundia eredu izango litzateke, lurraldeko iraunkortasunaren 
inguruko sensibilizazinorako eta kudeaketarako baliabideak sustatzeko orduan. Abian 
iminikeran, “GAP bulegoan” Egitasmoan azaldu dogun lez, lehenengo eta behin sail 
batean edo bitan ezarri daiteke; eta ostean, gainerako foru arlo eta sailetan.

Aurrekontua 50.000 euro/urtean.

Emoitzak

Foru-erakundearen eguneroko jardunaren iraunkortasun-mailearen adierazle (edo 
balioespen-prozedura) barria egongo da, bai eta garapen iraunkorrerako hezkuntzarako 
eta sensibilizazinorako tresnea be. Era berean, biztanleen aurrean iraunkortasunaren 
alde egindako apustua erakusteko aukerea eskeiniko deutso aldundiari.

Izena EROSKETA�PUBLIKO�ARDURATSUARI�BURUZKO�GIDALIBURUA

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ogasun Saila eta Herri Administrazioa Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako sailak, foru-partaidetzapeko kudeaketa-erakundeak, udalak eta manko-
munidadeak.

Hartzaileak Bizkaiko administrazinoak eta erakunde publikoak.

Aurrekariak

Aldundia erakunde publikoa danez, eredu izan behar da, erosketa-ohitura arduratsuak 
sustatzeko orduan. Izan be, Bizkaia 21 Egitasmoa onartukeran hartu eban konpromiso 
hori. Bertan, hain zuzen be, horren inguruko 3 helburu berezi zehazten dira: “Ingurumen-
-arloko erispideak zehaztea eta onartzea, ondasunen, lanen eta zerbitzuen kontratazino 
zentralizaurako orrietan kontuan hartu ahal izateko” (4.11.2), “Ingurumen-arloko 
erispideak zehaztea eta onartzea, ondasunen, lanen eta zerbitzuen sailkako 
kontratazinorako orrietan kontuan hartu ahal izateko” (4.11.3) eta “Ingurumen-arloko 
erispideak kontuan hartuta, ondasunak, lanak eta zerbitzuak kontratetea” (4.11.4).

Helburuak Erosketa publikoetan, jarduera egokiak ezartea, erosketa-prozesu guztietan erispide 
berdeak kontuan hartzeko.

Azalpena

Erosketetako kudeatzaileek eta arduradunek ohiko produktuak erosteko eta ziurtagiriak 
lortzeko erispide ekologikoei buruz ezer ez dakienez, IHEEk gidaliburu eguneratua egiteko 
proposatzen dau. Bertan, hain zuzen be, honako arlo honeei buruzko informazinoa 
agertuko litzateke: energiaren eraginkortasunerako erispideak, ekoetiketak, hondakinen 
tipifikazinoa… Izan be, alderdi horreek guztiak oso kontuan hartu beharko litzatekez 
erosketak egiteko orduan: bulegoko materiala, ekipo informatikoak, argi-sistemak, 
eguraspen-sistemak, komunetan ura kudeatzeko ekipoak… Gidaliburua Bizkaiko 
Administrazino publiko guztietara iritsiko litzateke, eta interesdunen zein komunikabideen 
aurrean aurkeztuko litzateke. Era berean, baliabide orientagarri moduan erabili daiteke 
beste era bateko erakunde batzuetan egiten dabezan erosketetarako.

Aurrekontua 35.000 euro.

Emoitzak Erosketa publiko arduratsurako erispideak ezarriko dira Bizkaiko erakunde publikoetan.
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Izena PARTAIDETZA�BIRTUALERAKO�FOROA

Lerro�estrategikoa Foru-erakundean bertan, GIHren arloko partaidetza eta prestakuntza sustatzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).
Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak.

Hartzaileak Foru-erakundeko beharginak (baina batez be, B21En zehaztutako “iraunkortasuneko 
foru-eragileak).

Aurrekariak

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

Helburuak Bizkaia 21 Egitasmoa garatzeko orduan, prestakuntza, informazinoa eta barruko 
partaidetzarako prozedurak bultzatzea.

Azalpena

Barruko foroa sortu behar da, foru-erakundeko Intraneten bidez, eta aldez aurretik 
erregistretako eskatuko dau. Foro horren bitartez, “iraunkortasuneko eragileak” (Bizkaia 
21 Egitasmoaren garapena sail bakotxean koordinau eta sustatzen daben teknikariak) 
gainerako beharginakaz komunikau leitekez, eta erabiltzaileen arazoen zein interesen 
barri eukiko leukie foroan bertan sailkatutako gaiei buruz. Foroa iraunkortasuneko 
eragileak eta behargin-erabiltzaileak hartu-emonetan iminteko metodo bizia izango 
litzateke. Holan, bada, behar dan moduan zehaztuko litzatekez barruko prestakuntza 
eta informazinoa, ebaluazino-batzarrak… Era berean, foru-ekimenean inplikautako 
gainerako beharginek be parte hartu leikie egitasmoaren garapenean, eta barruko 
informazinorako zein prestakuntzarako zereginak be antolatu leikiez.

Aurrekontua 9.000 euro/1. urtean (3.000 euro/hurrengo urteetan).

Emoitzak
Barruko komunikazinorako tresna arina baizen erabilgarria izango da, eta, B21E garatzeko 
orduan, iraunkortasuneko eragileen arteko eta eragileon eta gainerako foru-beharginen 
arteko hartu-emonak sustatuko dauz, bai eta prestakuntzarako zereginak be. 

Izena IRAUNKORTASUNERAKO�HEZKUNTZARI�BURUZKO�OINARRIZKO�MODULUA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).
Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta ingurumen-kudeaketaren zein hezkuntzaren arloko erakundeak.
Hartzaileak Bizkaiko ikastetxeak (Haur Hezkuntzatik Batxilergora).

Aurrekariak

Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren konzeptua jorratu ahal izateko, ezinbestekoa 
da orain arteko ingurumen-hezkuntzaren konzeptua gainditzea eta eguneratzea eta 
lan didaktikorako oinarrizko lan-baliabideak barriak zehaztea. Holan, bada, alkarren 
arteko loturea daukien zenbait gairen inguruko ohiturak eta jokabideak aldatu ahal 
izango dira. Horra hor uraren konsumoa, energia, materiaren zikloak, justizia soziala, 
aukera-bardintasuna…

Helburuak Garapen iraunkorraren konzeptua ikasgelatik lantzeko tresnak eskeintzea eta 
ezinbestekoak diran jarrera-aldaketetarako oinarriak zehaztea.

Azalpena

Aurretiko ezagutzetara zein edade desbardinetara egokitutako modulu didaktikoa 
sortu behar da, eta oso lagungarria izango da garapen iraunkorraren konzeptua sakon 
aztertzeko. Moduluaren egitura metodologikoa eta osteko ezarpena “eskola-lehiaketaren” 
konzeptuan oinarritu leitekez, uri-hondakinetan Kli! Kla! Berzikla! lehiaketaren bidez egin 
zan lez. Irakaskuntza-ziklo bakotxak (derrigorrezkoak eta derrigorrezkoaren ostekoak) bere 
proposamena eukiko leuke, eta, bertan,  aurretiko ezagutzetara zein edade desbardinetara 
egokitutako eduki teoriko eta praktikoak landuko litzatekez. Horren osogarri, ingurumen-
-kudeaketarako edo iraunkortasunaren interpretazinorako instalazinoak ikusi leitekez; 
esate baterako, IHEEk proposatutako Iraunkortasunerako Baliabideen etorkizuneko 
Zentroa. Bertan, hain zuzen be, ikasgelan ikasitakoa osotuko litzateke, eta beste jarduera 
praktiko batzuk egingo litzatekez.

Aurrekontua 40.000 euro/edizinoko.

Emoitzak Antolatutako oinarrizko baliabideak egongo dira irakaskuntzari begira, eta ikastetxeek 
bete-betean parte hartuko dabe baliabideon ezarpenean.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena AZTERTU� EGITASMOKO� METODOLOGIA� BESTE� ARLO� EDO� EKOSISTEMA� BATZUETARA�
EROATEKO�EKIMENA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila), INGURUGELA-CEIDA-Eusko 
Jaurlaritza, alkarteak, uritarren taldeak, udalak eta ikastetxeak.

Hartzaileak Batez be, ikastetxeak, baina alkarteak, astialdiko taldeak, toki-erakundeak… be bai.

Aurrekariak
Diagnostikoan adierazo dogun lez, Aztertu Egitasmoko lan-dinamika metodologikoa oso-
-oso egokia da, eta, gaur egun, kostaldeko zein ibaiko ekosistemak aztertzeko bakarrik 
erabili arren, beste esparru batzuetan be imini daiteke abian.

Helburuak Kanpainak, planak eta egitasmoak antolatzeko orduan, erreferente barriak eskaintzea eta 
jorratutako gaiei buruzko ikuspegi orokorragoa erabilten daben egitasmoak abian imintea.

Azalpena

Aztertu Egitasmoko lan-metodoa beste ekosistema batzuk aztertzeko erabiltea proposatzen 
dau IHEEk. Horra hor basoa, estuarioak, padurak, uri-ingurunea… Ekosistemok 
aztertzeko egitasmoak urtero egingo litzatekez (urte batetik bestera, gaiak aldatu 
leitekez), eta, garatzeko orduan, IHEEren erakunde sustatzaileak bere egin beharko leukez 
Aztertu Egitasmoko lan-metodologia eta egiturea. Ostantzean, INGURUGELA-CEIDAkaz 
eta Eusko Jaurlaritzagaz batera behar egin beharko leuke, eurek ekimena kudeatzen 
dabelako gaur egun. Egitasmoak garatzeko orduan, informazino-kanpaina egin beharko 
litzateke lehendabizi, eta, ostean, izena emoteko epea edegi beharko litzateke ikasle-
taldeentzat, alkarteentzat, aisialdi-taldeentzat, kirol-taldeentzat… Epea amaitutakoan, 
parte-hartzaileei azterlanei buruzko informazino-batzarretara joateko dei egin beharko 
litxakie, eta, ondoren, aztertu beharreko trantsektua edo laginketa-tartea eta horretarako 
materiala emongo litxakiez. Kanpainearen amaieran, parte-hartzaileek datuak bialdu 
beharko leukiez, gauzatutako lanari buruzko txostena egiteko.

Aurrekontua 40.000 euro/edizinoko.

Emoitzak
Lurraldeko ekosistema sentikor barrien artapena eta iraunkortasuna aztertzeko esparru 
barriak agertuko dira, eta, bertan, Aztertu Egitasmoko partaidetza-metodologia 
ezarriko da.

Izena MOBIKORTASUN�IRAUNKORRARI�BURUZKO�ESKOLA-LEHIAKETA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Herri Lan eta Garraio Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila, Toki Agenda 21eko prozesuetan murgilduta 
dagozan toki-erakundeak, Eusko Jaurlaritza, garraio publikoa kudeatzen daben 
erakundeak eta ikastetxeak.

Hartzaileak Bizkaiko ikastetxeak.

Aurrekariak

Mobikortasuna konpondu bako arazoa da gure gizartean,  bizimodu iraunkorra euki gura 
badogu. Hori dala eta, mobikortasuna modu berezian landu daiteke eta landu behar da, 
ekimen eta kanpaina zehatzen bitartez. Jarduketa hau Toki Agenda 21 egitasmoakaz eta 
Ziklagarritasunari buruzko Foru Planagaz (2003-2016ko PZKgaz) batera garatuko litzateke. 
Oro har, gainera, Bizkaia 21 Egitasmoko “mobikortasun hobeari eta zirkulazinoaren 
murrizketari” buruzko 6. konpromisoan xedatutakoa hartuko litzateke kontuan, bai eta 
“ibilgailu pribadua ez beste garraiobide batzuk sustatzeko” helburua be. Horretarako, 
“mobikortasun iraunkorra bultzatzeko” lerro estrategiko osoa garatzen dau.

Helburuak GIHn, mobikortasunari buruzko gai barriak kontuan hartzea.

Azalpena

Prestakuntza-etapen arabera antolatutako iraunkortasun-moduluan (irisgarritasun 
arduratsurako moduluan), era guztietako gaiak jorratuko litzatekez: lurralde- 
-antolamenduaren eta mobikortasunaren eredua; uriko mobikortasuna; auto partikularra; 
errepide bidezko mobikortasunak ingurumenean sortutako eraginak; gizarte-eraginak… 
Sortu beharreko baliabide didaktikoak ez eze, IHEEko beste ekimen bitan egindako 
moduan, lehiaketa be antolatu leiteke. Izan be, Mobikortasunaren Asteagaz batera hasi 
leiteke irailean, eta egun adierazgarri batean amaitu leiteke; esate baterako, Lurraren 
Egunean (martian) edo Ingurumenaren Munduko Egunean (bagilean).

Aurrekontua 40.000 euro/edizinoko.

Emoitzak
Mugikortasun iraunkorraren arloan, antolatutako oinarrizko baliabideak egongo dira 
irakaskuntzari begira, eta ikastetxeek bete-betean parte hartuko dabe baliabideon 
ezarpenean.
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Izena KLI!�KLA!�BERZIKLA!�ESKOLA-LEHIAKETA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Ikastetxeak, udalak eta uri-hondakinen frakzinoak kudeatzen dabezan erakundeak.

Hartzaileak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak.

Aurrekariak

Bere edizino guztietan, Kli! Kla! Berzikla! eskola-lehiaketak hondakinen sorrereagaz eta 
euren berziklapenagaz zerikusia daukien gaiak jorratu dauz. 2005-2016ko Bizkaiko Uri 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plana onartukeran, helburu barriak zehaztu dira arlo horretan. 
Halanda ze, lehiaketaren beste edizino batzuen bitartez landu eta zabaldu egin ahal 
izango dira.

Helburuak Uri-hondakinakaz zerikusia daukien arazoak jorratzeko orduan, erreferente barria 
eskeintzea, ikuspegi orokorra baizen praktikoa kontuan hartuta.

Azalpena

Lehiaketako beste edizino batzuetan, zenbait material emongo dira argitara (jokoak, 
unidade didaktikoak, posterra, ikasleentzako koadernoak…), uri-hondakinakaz eta 
euren berziklapenagaz zerikusia daukien beste gai batzuk landu ahal izateko. 2005eko 
abenduan Uri Hondakinei buruz onartutako Planaren erronkak oso kontuan hartuko 
litzatekez; esate baterako, hondakinen sorrerearen murrizketa, balorizetako prozesuak 
eta berziklapena. Lehiaketako edizino barriek ikustaldi gidatuak bultzatu leikiez baliabide 
didaktiko moduan.

Hasiera�datea�
eta�kronogramea 2007-2014 (urte bitan behin).

Emoitzak
Gure uri-hondakinen eraginaren murrizketaren arloan, antolatutako oinarrizko 
baliabideak egongo dira irakaskuntzari begira, eta ikastetxeek bete-betean parte hartuko 
dabe baliabideon ezarpenean eta, oro har, eskola-lehiaketaren garapenean.

Izena “BIZKAIA�21�IRAUNKORRA”�MATERIALEN�BILDUMEA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak, aldundiaren partaidetzapeko erakunde publikoak, Eusko Jaurlaritza, 
alkarteak eta erakunde laguntzaile publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Uritar guztiak, baina batez be, helduak.

Aurrekariak

Garapen iraunkorrean aurrera egiteko orduan oso garrantzitsuak diran gaiei buruzko 
materialik ez dagoanez, gai horreetarako baliabide barriak argitaratu behar dira, eta, 
bildumea izango balira lez, zabalkunderako material-moltso berean antolatu eta sailkatu 
egin behar dira.

Helburuak Euren ikuspegia orokorra danez eta arlo horretako gaiak lantzen dabezanez, erreferentetzat 
hartu daitekezan materialak sortzea.

Azalpena

Material barriak “Bizkaia 21 Iraunkorra” bilduman gorde daitekez, eta zenbait 
gai jorratzen dabezan gidaliburutxuak agertu daitekez bertan. Hona hemen gaiok: 
ingurunearen interpretazinoa, ingurumenaren kudeaketa, ingurumenaren arloko kulturea 
eta hezkuntza, konsumo iraunkorrerako ohiturak, justizia soziala, desbardintasunen 
desagerpena, eskubide berberak danontzat… Bildumako baliabide guztiek 
iraunkortasunaren konzeptuari buruzko ikuspegi orokorra baizen errealistea emongo 
leukie, eta foru-erakundeak aurretik onartu eta zehaztu dauen estrategiaren arabera 
sustatutako lan-talde berekoak izan beharko litzatekez. Holan, bada, bildumearen 
ezaugarriak azaldu ostean, bilduman zelako gaiak gorde beharko litzatekezan eta 
norentzat izan beharko litzatekezan erabagi beharko litzateke, diseinuan, edukietan… 
eukiko dauelako eragina. Geroxeago, materialak garatzeko eta zabaltzeko plangintza egin 
beharko litzateke (faszikuluka kaleratu daiteke). Formatua paperezkoa edo digitala izan 
leiteke, eta informazino-kanpainearen ostean berariaz eskatzen dabenei baino ez litxakie 
bialdu beharko. Bestetik, Bizkaiko ekipamentuen edo ekintza-egitasmoak sustatutako 
ekimenen bidez banatu leitekez.

Aurrekontua 120.000 euro/urtean.

Emoitzak Garapen iraunkorrari buruz antolatutako oinarrizko zabalkunde-materialak egongo dira, 
Bizkaia 21 Egitasmoaren ikuspegia kontuan hartuta.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena EROSKETA�IRAUNKORRAREN�GIDALIBURUA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Beste sail batzuk (batez be, Ekonomia Sustapen Saila eta Nekazaritza Saila), 
konsumitzaileen alkarteak, merkatarien alkarteak, Eusko Jaurlaritza eta toki-erakundeak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Erosketa “berde” publikoari buruz berba eginkeran aurreko ekintzetako batean 
aitatu dogun lez, Administrazino publikoek ohitura barri ekologikoagoak bereganatu 
beharko leukiez, produktuak eta zerbitzuak erosteko orduan. Era berean, uritarrek be 
iraunkortasunerako erispideak kontuan hartu beharko leukiez euren eguneroko erosketak 
egiteko orduan.

Helburuak Erantzukizunaz erosteko ohiturei buruzko informazinoa eskeintzea.

Azalpena

Konsumo-ohiturak aldatu ezkero, euren ekoizpen-ezaugarriengaitik edo baliabideen 
konsumoan daukien egokitasun-mailengaitik ekologiari, gizarteari eta etxeko 
ekonomiari begira gomendagarriak diran produktuen erabilerea bultzatu ahal izango 
dogu. Holan, bada, gidaliburua argitaratu daiteke, erosketa ekologikorako erispide 
nagusien eta Bizkaian holako erosketa egiteko aukerea eskeintzen daben lekuen barri 
emoteko. Horren bidez, erosteko ohitura barriak ezarriko litzatekez, eta banatzaileek 
eta merkaturatzaileek be ingurunea gehiago errespetetan daben produktuok eskeiniko 
leukiez. Horren ondorioz, askoz be errazagoa izango litzateke “erosketa arduratsua” 
egitea. Gidaliburua barritu egingo litzateke, eta holako ondasunak saltzen dabezan leku 
barriak agertuko litzatekez. Euren jarduerak Bizkaian garatzen dabezan beste erakunde 
batzuen babesa be jaso leiteke.

Aurrekontua 45.000 euro/edizinoko (18.000 euro/osteko eguneraketa bakotxa).

Emoitzak Eguneratutako gidaliburu erabilgarria izango da, Bizkaian erosketa arduratsua egin ahal 
izateko. Era berean, biztanleentzako erreferentea be izango da.

Izena GARBIBIDEA�EGITASMOA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila), Euskaltel (babeslea), Bilboko Udala, 
zerbitzuak kudeatzen dabezan erakundeak eta lurraldean ingurumena kudeatzen daben 
ekipamentuak.

Hartzaileak Biztanle guztiak, baina batez be, ikastetxeak, astialdiko alkarteak, familiak…

Aurrekariak

Garbibidea Egitasmoko zenbait edizino egin dira, eta, bertan, Bizkaiko biztanleek bete- 
-betean parte hartu dabe ingurumenaren alde, honako arlo honeetan garatutako 
jardueren bidez: hondakinak, ura, alkartasuna, mobikortasuna eta gure ingurunearen 
ezagutza. Bizkaia 21 Egitasmoa onartukeran eta IHEE proposatukeran, aukera aparta 
sortu zan, egitasmoa barritzeko, berbideratzeko eta egitasmo barri biek zehaztutako 
helburuetan zehaztasun handiagoz parte hartzeko.

Helburuak Jarduketa-erreferente barria eskeintzea eta ingurunearen iraunkortasunerako, 
ezagutzarako eta babeserako ekintzei lehentasuna emotea.

Azalpena

Egitasmoa uritar guztientzat diseinauta dago. Bertan, zenbait jarduera praktiko 
proposatzen dira ingurumenari buruzko gai desbardinei buruz, eta Bizkaiko ingurunea 
jagotea eta ezagutzea dauka helburu nagusi. Ekintza bakotxa amaitutakoan silua lortzen 
da, eta, silu-kopuru zehatza eskuratutakoan, Garbikideen titulu personala jasoten da. 
Etorkizuneko edizinoei begira, 2005-2006ko edizinoan hasitako bideari eutsiko jako, eta 
beste aldaketa batzuk egin beharko dira. Esate baterako, egitasmoaren garapenerako 
urtarokotasunaren ondorioz, gehiegi mugatzen da beste urtaro batzuetako (adibidez, 
udako) jarduerak egiteko eta balioztatzeko aukerea. Bestetik, aisialdi arduratsuagaz 
zerikusia daukien familia-jarduerak egiteko proposatu daiteke.

Aurrekontua 73.000 euro/edizinoko.

Emoitzak Egitasmoko parte-hartzaileen kopurua handituko da, eta Garbibideko ezagutzarako zein 
partaidetzarako ekintza gehiago silutu ahal izango dira.
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Izena KIROL�IRAUNKORRAREN�DEKALOGOA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Kultura Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Ingurumen Saila), ikastetxeak, Eusko Jaurlaritza, Udalak, 
udal-erakundeak eta kirol-ekipamentuak kudeatzen dabezan erakundeak (publikoak eta/
edo pribaduak).

Hartzaileak Uritar guztiak, baina batez be, ikasle gazteak.

Aurrekariak

Aurreko denporaldietan, eskolako kirolen arloan, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak 
umeen eskubideen, joko garbiaren eta kirol-ekitaldietako ikusleen jokabidearen aldeko 
kanpainak sustatu dauz. Edozelan be, ekimen horreek guztiak iraunkortasunaren 
zeharkako ikuspegiaren osogai be badira, iraunkortasuna ez jagokolako bakarrik 
ingurumenaren arloko alderdiei. Orain dala gitxi, Kirol Iraunkorraren Dekalogoa onartu 
dau Foru Aldundiak.

Helburuak Eskolako kiroletan, jarduera iraunkor egokiak sustatzea.

Azalpena

Dekalogoaren bidez, ingurumenari begira egokiak diran jarduketa-ereduak ezarri ahal 
izango dira kirolen arloko jarduera iraunkorretan. Era berean, energia aurrezteko, 
konsumoak murrizteko, eremu publikoak zein pribaduak zentzunez erabilteko… aholkuak 
be emongo dira. Bestetik, eskola-erkidegoarentzako gomendioak be agertuko dira. Esate 
baterako, kiroletako arduradunak eta hezkuntza fisikoko irakasleak inplikauko dira. Dana 
dala, gurasoek be euren erantzukizuna eukiko dabe seme-alabak iraunkortasunean 
hezteko orduan.

Aurrekontua 6.000 euro.

Emoitzak

Ekintzarako hamar aholku edo eredu ezarriko doguz. Argiak baizen ulergarriak izango 
dira, eta erraz-erraz iminiko dira abian. Aholkuak oso erabilgarriak izango dira, kirol- 
-jarduera osasungarria eta iraunkorra garatu ahal izateko, eta hartzaileek berez erabiliko 
dabez euren eguneroko bizimoduan.

Izena LANDA�INGURUNEKO�GAP�EGITASMOA

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Nekazaritza Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Ingurumen Saila eta Ahaldun Nagusiaren Bulegoa), 
toki-erakundeak, ekoizleen alkarteak, landa-inguruneko beharginak eta Global Action 
Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Landa-inguruneko familiak.

Aurrekariak

GAP Egitasmoko metodologia arrakastaz ezarri da Urdaibaiko eskualdean eta Ermuko 
zein Mallabiko udalerrietan. Era berean, IHEEko zenbait ekimenetan be hartzen da 
kontuan, “GAP, IHEEren erakunde sustatzailean bertan” jarduketaren bidez. Izan be, 
tresna erabilgarria da, landa-inguruneko biztanleen artean zenbait jokabide ekologiko 
zabaltzeko orduan.

Helburuak Landa-inguruneko etxeetan eguneroko zenbait jokabide lantzea, zenbait arlo kontuan 
hartuta.

Azalpena

Landa-inguruneko etxeetan GAP Egitasmoa iminiko da abian, landa-eredua ikaragarri 
aldatu dalako azken hamarkada biotan, eta uriko ohiko jokabideak landa-ingurunera 
iritsi diralako. Hori dala eta, biztanle horreekaz lan egin beharra dago, uriko biztanleek 
itxi gura dabezan ohitura txarrak landa-inguruneko biztanleen artean ez sustraitzeko. 
Halanda ze, honako gai honeexek jorratu behar dira: ibilgailu pribaduaren erabilerea, 
materialen berrerabilpena, energien erabilerearen kontrola etxean... Hilero, eskuliburuak 
bialtzen dabez parte-hartzaileen etxera, galde-sorteagaz batera. Bertan, zenbait itaun 
agertzen dira, egindako aldaketak ebaluetako. Gero, konsumoaren aurrezkiak kalkuletan 
dira. Eskuliburuak praktikoak dira oso, eta jarduketa-eredu errazak eskeintzen dabez, 
ekintzak behar dan moduan garatu ahal izateko. Parte-hartzaileek etenbako laguntza 
jasoten dabe, telefonoaren eta/edo konsulta partikularraren bitartez.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak Landa-udalerrietako etxeen kopuru esanguratsuak parte hartuko dau, %3-%5 
ingurukoak, alegia.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena GAP�EGITASMOA,�OSTALARITZAN,�DENDETAN�ETA�ZERBITZU-ENPRESETAN

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ekonomia Sustapen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Lan eta Trebakuntza Saila, Ingurumen Saila eta Ahaldun 
Nagusiaren Bulegoa), merkatarien alkarteak, beharginak ordezkatzeko erakundeak, toki-
-erakundeak, konsumitzaileek alkarteak eta Global Action Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Ostalaritzako, merkataritzako eta zerbitzu-enpresetako beharginak.

Aurrekariak

Argi eta garbi dago gizakiek konsumo iraunkorrerako ohiturak euki behar dabezana euren 
bizitzako arlo guztietan. Energiaren eta uraren konsumoak, hondakinen kudeaketak, 
lehengaien konsumoaren murrizketak, mobikortasun iraunkorrak… lotura estu-estua 
daukie laneko jarduerakaz. Hori dala eta, arlo horreetatik aurre egin behar jake.

Helburuak Orain arte ingurumen-hezkuntzako jardueretatik kanpo egozan sektoreentzako ekintzak 
gehitzea.

Azalpena

Ekintza-egitasmoko jarduketa eredugarri honetan be, GAP metodologia bera erabili 
daiteke, formatu desbardin bitara egokituta: bata 50 beharginetik gorako enpresentzakoa 
izango litzateke; eta bestea, behargin gitxiago daukiezan enpresentzakoa. 50 beharginetik 
gorako enpresetan, banan-banako lan zuzena egingo litzateke, GAP egitasmoa Foru 
Aldundiko sailetan ezarteko garatutako ekintzan lez. Ezarpenari begira, Foru Aldundiak 
dirulaguntza emongo leuskio enpreseari. Baliabide ekonomiko gitxiago daukien enpresa 
txikiagoentzat, foru-erakundeak iraunkortasunaren atarian (www.bizkaia21.net) imini 
leike doan GAP Egitasmoaren “autoezarpenerako” eremua. Era berean, etenbako 
aholkularitza eskeiniko litzateke Internet edo telefono bidez.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak
GAP Egitasmoa garatu eta ezarteko orduan, denden eta enpresen kopuru esanguratsuak 
parte hartuko dau, denda eta enpresa horreek kudeatzeko kalidade-sistemen ezarpenaren 
adierazgarri.

Izena GAP�EGITASMOA,�UDAL-KIROLDEGIETAN

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Kultura Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Ingurumen Saila eta Ahaldun Nagusiaren Bulegoa), 
Udalak, udal-erakundeak, kirol-ekipamentuak kudeatzen dabezan erakundeak (publikoak 
eta/edo pribaduak) eta Global Action Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Bizkaiko udaletako kirol-zentro guztiak.

Aurrekariak

GAPeko (Nazino Batuek eguneroko jarduera iraunkorrerako sustatutako alkarteko) 
metodologiaren ezarpena arrakastatsua danez, aurrekari parebakoa da, kirol-
instalazinoetan ezarteko erabagia hartzeko orduan. Horrezaz gainera, oso zentzunezkoa 
da aldez aurretik “Kirol Iraunkorraren Dekalogoa” lako kanpainak egitea.

Helburuak Kirol-instalazinoen erabilera iraunkorreranzko jarrera proaktiboa behar dan moduan 
abian imintea.

Azalpena

IHEE honetako beste ekimen batzuetan jazoten dan lez, “Kudeaketa eta jardun 
iraunkorrak ezarteko GAP Egitasmoa” izeneko lan-estrategia metodologikoan oinarrituta 
dago ekintza hau. Era berean, zentzunezko erantzuna emoten deutso “Kirol Iraunkorraren 
Dekalogoa” ekintzan xedatutakoari. Izan be, oso garrantzitsua da dekalogo hori eskolako 
kirolen zati handi bat garatzen daben zentro horreetan be ezartea eta kirol-zentroaren 
beraren konpromisotik zein jarduketatik egitea. Ezarteko orduan, gainera, Foru Aldundiak 
zenbait dirulaguntza emon leikez Kultura Sailaren bitartez. Zentzun horretan, oso egokia 
izango litzateke ordurako Kultura Sailak berak be GAP Egitasmoa ezarrita eukitea bere 
sailean (IHEEn bertan agertzen da “GAP Egitasmoa, IHEE sustatzen dauen erakundean 
bertan” jarduketan).

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak Kiroldegietan, ingurumena kudeatzeko sistemak ezarriko dira.
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Izena IRAUNKORTASUNERAKO�HEZKUNTZAKO�TOKI-EGITASMOEN�EZARPENA

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Udalak (batez be, Toki Agenda 21eko prozesuak egiten dabilzanak eta/edo prozesuok 
zehaztuta daukiezanak) eta partaidetza-foroetako toki-erakundeak.

Hartzaileak Uritar guztiak (edo udalerri bakotxean aukeratutako biztanle-sektorea).

Aurrekariak

Udalak eta beste toki-erakunde batzuk sensibilizazinorako tresna egokiak dira, 
biztanleetatik hur dagozalako eta jakin badakielako zelako preminak daukiezan 
biztanleek. Halanda ze, oso garrantzitsua da behar besteko baliabideak eta babesa 
emotea, ingurumen-hezkuntzarako eta iraunkortasunerako egitasmoak garatu daiezan.

Helburuak Toki-erakundeakaz batera behar egitea, gizartean GIHko prozesuak sustatzeko.

Azalpena

Dirulaguntzak emoteko proposatzen da, iraunkortasunerako hezkuntzako jarduerak abian 
iminteko eta toki-egitasmo edo toki-esparruaren barruan egituratzeko. Dirulaguntzarik 
sortu ezean, egokia izango litzateke zenbait erispide ezartea, gaur eguneko dirulaguntzak 
emoteko. Holan, bada, holako ekintzak eta egitasmoak sustatuko litzatekez. Horrezaz 
gainera, lan-foroak ezarri leitekez, foru-erakundeko beharginak eta udaletako teknikariak 
inpliketako (horra hor euren Agenda 21 prozesuak). Lan-foro horreei esker, errazagoa 
izango litzateke iraunkortasunerako hezkuntzako toki-planen plangintza eta ezarpena 
garatzea.

Aurrekontua 180.000 euro/urtean.

Emoitzak Eratutako foru-agenden kopuruagaz bat datozen iraunkortasunerako hezkuntzako plan 
gehiago iminiko dira abian tokian-tokian.

Izena BIZKAIA,�INTERPRETAZINO-ZENTRO�BIRTUALA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila), Eusko Jaurlaritza, Udalak eta 
ingurumenaren arloko kudeaketa eta zerbitzu erakunde publikoak eta pribaduak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Ekimenak Iraunkortasunerako Interpretazino Zentro handitzat hartuko dau Bizkaiko 
Lurralde Historikoa. Ikustaldia sarearen bidez egingo da. Bisitariak, hain zuzen be, bertatik 
“ibiliko” dira, eta Bizkaiko ekipamentuak “ezagutuko” dabez, hau da, gaur egun ikusi 
daitekezanak nahiz “ikusi ezin daitekezanak”. Halanda be, euren jarduerea interesgarria 
dala kontuan hartuta, barrutik ikusi daitekez (ikustaldi birtuala egin daiteke).

Helburuak Informazinoaren eta Komunikazinoaren Teknologia Barriak (IKTB) erabiltea, GIHko 
ekipamentu barriak sortzeko eta ezagutzeko.

Azalpena

Ekipamentu birtual barri hau garatzeko, Google Earth tresnea dago Interneten, eta 
lurreko kokapenak oso modu grafikoan irudikatzen dauz 3dko simulazinoaren bidez. 
Holan, bada, lehenengo eta behin, erabiltzaileak ekipamentuak lekuratu leikez Bizkaiko 
mapa birtual batean. Informazinoa osotzeko orduan, erabiltzaile bakotxak hurreratzen 
dan ala ez erabagi beharko dauenez, ibilbidea personala eta desbardina izango da saio 
bakotxean. Ekipamentuetan, ohar batzuk agertuko litzatekez, edukia edo jarduera zein dan 
argitzeko. Gero, bertan klik egin ezkero, beste web orri batera joan geintekez, gune horri 
buruzko informazinoa edo aukeratutako azpiegiturearen simulazinoa ikusteko. Horrezaz 
gainera, sistemeak aitatutako esteka guztiak alkartzeko aukerea eskeiniko leuskigu, 
eta geure gustukoak be sartuko geunkez. Era berean, edozein GIS informazinorako, GPS 
ibilbideetarako… erabili daiteke.

Aurrekontua 40.000 euro/sorreran (gainerakoa, 8.000 euro/urtean, eguneraketan eta hobekuntzan).

Emoitzak
Leiho birtuala eukiko dogu, eta, horri esker, GIHri begira interesgarriak diren jarduketa eta 
ekipamentu guztietara sartu ahal izango gara. Holan, bada, Bizkaia bera interpretazino-
zentroa izango da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena IRAUNKORTASUNARI�BURUZKO�LIBURUTEGI�BIRTUALA:�e-book

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak GIHko jarduerak bultzatzen dabezan erakunde guztiak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak
Ekintza honetan, gero eta ezagunagoak diran e-bookak edo liburu birtualak hartu dira 
erreferentziatzat. Konzeptuak sarean urte batzuk badaroaz be, orain dala gitxi imini da 
modan.

Helburuak GIHn Informazinoaren eta Komunikazinoaren Teknologia Barriak (IKTB) erabiltea.

Azalpena

Kalidadeko liburutegi birtuala sortu behar da iraunkortasuna eta antzeko gaiei buruz. 
Liburutegian, hain zuzen be, gaiari buruzko era guztietako ezagutzak gordeko litzate-
kez, baina dibersinorakoak, informazino espezializaua eta ingurumenari zein garapen 
iraunkorrerako hezkuntzari buruzko hainbat eta hainbat gai be bai. Izan be, sareen 
sarea (Internet) planetako kultura-edukiontzi handienetakoa da. Konzeptu erosoa da, 
eskurapen askeko liburuak eskeiniko leuskiguz iraunkortasunaren arloan eta beste 
izenburu batzuk be aitatuko leukez. Hain zuzen be, liburuok ezaugarriok euki ez arren, 
eurei buruzko aitamen esplizitua egin leiteke eremuren batean. Neurri hori, gainera, 
IHEEko beste ekimen batzuetan garatutako lanaren osogarri izango litzateke (horra hor 
Kazetaritzako Ingurumen Behatokia, Bizkaia 21 Zentro barria…). Bestetik, oso lagun-
garria izango litzateke www.bizkaia21.net atariaren antzeko neurriak abian jartzeko 
orduan (bertan, gainera, IHEEko neurri gehienak agertuko litzatekez, Interneten bertan 
iraunkortasunari buruzko benetako ataria sortu gura izan ezkero).

Aurrekontua 15.000 euro/urtean.

Emoitzak GIHgaz zerikusia daukien era guztietako gaiei buruzko liburutegi osoa baizen antolatua 
eukiko dogu.

Izena HOBEKUNTZA�IRAUNKORRA�ETA�FORU�ALDUNDIAREN�WEB�ORRIAREN�EGUNERAKETA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak eta Lantik.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

IHEEk Foru Aldundiaren web orrian iraunkortasunaren inguruan dagoan informazino-
ahalmena eguneratu eta hobetu egin gura dau. Era berean, web orriaren bidez 
trukatutako informazinoaren eguneraketa hobetu gura dau. Holan, bada, euren mugak 
edozelakoak dirala be (ezagutzak, hizkuntza, elbarritasuna…) eta sartzeko erabilten 
daben testuingurua edozein dala be (ordenagailua, telefono mobila, PDA, sistema 
eragilea, nabegatzailea…), ahalik eta erabiltzaile gehienei eskeiniko jake “sartzeko” eta 
“erabilteko” aukerea. Horretarako, WAIk (Web Accesibility Initiativek) 1.0 Web Edukirako 
egindako Irisgarritasun Gidalerroak hartuko dira kontuan, egitatezko arauak diralako 
Europar Batasunean. Horrezaz gainera, oso lagungarria izango litzateke Bizkaia 21 
Egitasmoan zehaztutako “elbarriei gizarteratzen laguntzea” helburua beteteko orduan.

Helburuak Foru Aldundiko web orrian, iraunkortasunari buruzko informazinoa hobetzea eta egune-
rat zea, nabegazino-testuingurua edozelakoa dala be edonorentzat eskuragarri egoteko.

Azalpena

Aldundiko web orria eguneratu eta hobetu egin behar da, biztanleentzat interesgarriak 
diran baliabide barriak sartzen segiduteko (horra hor B21Eren garapena) eta, unadan 
bertan, uren, airearen… kalidadeari buruzko datuak eskeintzeko. Bestetik, web orriak 
ahal danik eta irisgarritasun handiena euki behar dau, ahal danik eta lagun gehienek 
erabili ahal izateko, eta atentzino berezia eskeini beharko jake elbarriei. Holan, bada, 
AAA mailea izango da ekintza-egitasmo honen esparruan sortzen diran baliabide barri 
guztietan garatu beharreko mailea. Era berean, bete-betean lan egingo du, gaur eguneko 
web orria bere irisgarritasun-mailan apurka-apurka egokitzen joateko, harik eta maila 
horretara heldu arte.

Aurrekontua 13.000 euro/abian iminteko; gainerakoa (artapena), zehaztu barik.

Emoitzak Ahal danik eta irisgarritasun zein erabilgarritasun handiena daukan web orri eguneratua 
egongo da ikusgai.
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Izena “BETIKO”�ADIERAZPIDEEN�ETA�KOMUNIKAZINO-BALIABIDEEN�ERABILEREA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Kultura Saila eta Ekonomia Sustapen Saila), Udalak, 
Eusko Jaurlaritza, arte-zentroak, adierazpen artistikoko zentroak eta merkatarien 
alkarteak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Betiko adierazpide artistikoak (antzerkia, zinea, arte plastikoak, erakusleihoen apainke-
ta…) ez dira behar dan moduan erabili orain arte. Edozelan be, gitxitan erabili arren, 
arrakasta handia lortu dabe, alderdi ludikoak eta hezkuntzakoak nahastau diralako. 
Hori dala eta, mezu argiak baizen errazak igorri ahal izan dira ingurumenaren alde.

Helburuak GIHn beste adierazpide batzuk erabiltea.

Azalpena

Holako jarduerak garatzeko, zine eta antzerki zikloak edo jaialdiak sortuko dira, esate 
baterako. Proposamena eskolentzat, antzerki-tailerrentzat, eszenaratzeko jardueragaz 
zerikusia daukien enpresentzat… zabalik dagoan deialdiaren bidez egituratuko litzateke. 
Antzeztutako edo filmautako lan guztien gai nagusia ingurumena eta iraunkortasuna 
izango litzatekez. Lanak urteko edozein sasoitan antzeztu leitekez, leku estalduetan edo 
atari zabalean (kaleko antzerkia, esate baterako), udalerrietako pasealekuetan iminitako 
behin-behineko agertokietan. Ez litzateke bape aukera txarra izango antzezlan-kopuru 
finkoa zehaztea eta zenbait udalerritan zehar “bira txikia” egitea, Bizkaiko biztanle 
gehienek ikusteko aukerea euki daien. Bestetik, diseinuaren eta erakusleihoren 
apainketaren arloan, sensibilizazino-kanpainak imini daitekez abian. Adibidez, uri bateko 
edo uri-inguru bateko dendetako erakusleihoak atondu daitekez, IHEEk eta merkatarien 
alkarteek sinatutako hitzarmenaren arabera.

Aurrekontua 150.000 euro/urtean.

Emoitzak GIHko ekintza-dinamika egonkorrak ezarriko dira, adierazpen artistikorako betiko 
tekniketan oinarrituta.

Izena “BIZTANLEEN�MAHAIA”,�EBALUAZINORAKO�ETA�URITARREN�PARTAIDETZARAKO�TRESNEA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).
Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak.
Hartzaileak Uritar guztiak, lagin adierazgarriaren bidez.

Aurrekariak

Ekintza-planean abian iminitako ekimenei buruzko eretxia eta euren eragina arakatzeko 
eta ezagutzeko teknikak eta esperientziak dagoz. Horretarako, biztanleen adierazgarri 
dan lagina aukeratzen da, eta biztanleek parte hartzeko sistemak zehazten dira. IHEEk, 
hain zuzen be, “foroa” sortzeko proposatzen dau, Foru Aldundiak garatutako estrategia 
zelan doan jakin ahal izateko.

Helburuak Uritarren partaidetza sustatzea informazinoaren tratamentuan eta ingurumenaren 
kudeaketan.

Azalpena

Konsultarako foroa sortu behar da. Horren bitartez, abian iminitako ekintzek Bizkaiko 
biztanleen artean zelako eragina euki daben, euren preminak eta kezkak zeintzuk diran 
eta, euren ustez, zelan aurre egin deutsen jakin ahal izango dau aldundiak. Aldian-aldian, 
aldundiak eretxia eskatuko leuskie ingurumenaren arloan abian iminitako ekintzei buruz. 
Euren erantzunak lagungarriak izan daitekez, etorkizuneko erabagiak hartzeko orduan 
eta estaldu barik dagozan preminak, egindako akatsak eta arrakastak antzemoteko 
orduan. Inkestak albo batera itxita, batzar bat edo batzuk egin daitekez urtean. 
Bertan, gainera, inkestautakoei zuzenean emon ahal jake ondorioen, proposatutako 
beste jarduketa batzuen eta abian dagozan ekintzetan egin beharreko aldaketen barri, 
biztanleen poztasun-mailea areagotzeko asmotan, beti be ahal izan ezkero. Era berean, 
inkestautakoek saritxua jaso daikie emondako laguntzagaitik; esate baterako, Bizkaiari 
buruzko material tematikoa, ingurumen-baliabideak aurrezteko produktuen erosketarako 
bonuak, museo edo ingurumen-zentroetarako doako sarrerak…

Aurrekontua 10.000 euro/urtean.

Emoitzak Konsultarako eta partaidetzarako tresnea egongo da,  eta, horren bidez, IHEEn benetako 
eragina eta etorkizuneko preminak zelakoak diran jakin ahal izango dogu.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena “SIGRU”,�INFORMAZINORAKO�ETA�URITARREN�PARTAIDETZARAKO�EGITASMOAREN�
USTIAPENA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Udalak, Lantik eta Labein.

Hartzaileak Biztanle guztiak, toki-erakundeak eta uri-zaratea kudeatzen daben arduradunak.

Aurrekariak

Ingurumen Sailak plataforma informatiko batean oinarritutako kudeaketa-tresna 
modernoa imini dau abian: Uriko Zaratea Kudeatzeko Sistema Integrala (SIGRU), alegia. 
Egitasmoa garatzeko hasierako lanak 2002ko maiatzean hasi eta 2003. urtearen 
amaieran amaitu ziran. Harrezkero, SIGRU Bizkaiko Udalen zerbitzura dagoan tresna bizia 
da. Apurka-apurka, gero eta udal gehiago dagoz kudeaketa-sisteman, gero eta aukera 
tekniko handiagoak daukaz eta beste aplikazino aurreratuago batzuk eskeintzen dauz.

Helburuak Uriko zaratearen diagnostikoa, ebaluazinoa eta kontrola eta uritarrentzako informazino-
prozesuak sustatzea.

Azalpena

SIGRU Egitasmoa teknologia aurreratuetan oinarrituta dago: informazino geografikorako 
sistemea eta zaratea iragarteko ereduak. Horri esker, zaratearen kontrolerako eta eba-
luazinorako etenbako diagnostiko eguneratua egiten da, soinuari buruzko informazinoa 
koordinazinopean kudeatzen da eta funtsezko tresnea eskeintzen da, arlo guztietako era-
bagiak hartu ahal izateko. Egitasmoaren bidez, udalerrietako zarata-mailak konsultau eta 
eguneratu egin daitekez; zaratearen mapak eta mapa estrategikoak egin daitekez; soinu-
-kutsadurea gitxitzeko ekintza-planak garatu daitekez (uritarren erantzun psikosoziala be 
hartu leiteke kontuan)… Era berean, uritarrek euren udalerriko zarateari buruzko infor-
mazinoa lortu daikie, eta euren partaidetza zein jarduketa alkarreragilea sustatu daikiez, 
uri-zaratearen kudeaketa bateratuan (Administrazinoaren eta herritarren artekoa).

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak Udalerrietan uri-zaratea kudeatzeko tresna erabilgarria egongo da, eta uritarrek gai horri 
buruzko informazino gehiago jasoko dabe.

Izena GURE�LEHIAKETA:�GURE�INGURUMENA,�GURE�ETORKIZUNA,�GURE�ESKUBIDEA

Lerro�estrategikoa GIHko jardueretako partaidetza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Eroski Fundazinoa, BBVA eta El Correo.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Ekimen hau 1998. urtean sortu eben, eta urtean behin egiten dan lehiaketa artistiko 
eta literario edegiaren oinarrian egituratuta dago. Hasiera-hasieratik, harrera ona 
euki dauenez, urterik urte sendotu da. Ekimenak hausnarketarako eta adierazpenerako 
esparrua eskeintzen deutse uritarrei, eta, bertan, ingurumenari buruz daukiezan kritikak 
eta ekarpenak adierazoten dabez. Antolakuntzan, eremu pribaduko zenbait erakundek 
parte hartzen dabe (EGE-babesaren bidez): Eroski Fundazinoa, BBVA eta El Correo.

Helburuak Teknika artistiko eta literarioetan oinarrituta, biztanleek ingurumenari buruz adierazotako 
ikuspegiak igortea.

Azalpena

Urtero-urtero, “Gure ingurumena, gure etorkizuna, gure eskubidea” lelopean, Bizkaiko 
ingurumenari eta ingurumen orokorrari buruzko lehiaketa antolatzen da honako arlo 
honeetan: argazkilaritza, pinturea, ipuin laburrak eta arte digitala; eta honako maila 
honeetan: umeak, gazteak eta seniorrak. Edizino guztietan, sari bi banatzen dira 
maila eta modalidade bakotxeko. Horrezaz gainera, aitamen bereziak egiteko diplomak 
emoten dira, irabazleentzat eta euren familientzat bakarrik antolatzen dan ekitaldiak. 
Komunikabideak be bertan egoten dira. Gero, garaileen lanak iminten dira erakusgai, 
bai eta epaimahaiek aukeratutako beste batzuk be. Urte bitan behin, gainera, irabazleen 
lanen liburua eta DVDa emoten dira argitara. Material hori edizino bietako parte-hartzaile 
guztien, ikastetxeen eta kultura-etxeen artean banatzen da.

Aurrekontua 15.000 euro/edizinoko.

Emoitzak Partaidetza-maileari eta lehiaketara aurkeztutako lanen maileari eutsi behar jake 
(halanda be, badago alderdi biok hobetzerik).
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Izena ONESPEN�PUBLIKOAK:�BIZKAIA�21�IRAUNKORRA�SARIA

Lerro�estrategikoa GIHko jardueretako partaidetza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak
Foru-sail guztiak, GAP Alkartea (Global Action Plan) eta Nazino Batuetako Ingurumen 
Egitasmoa.

Hartzaileak
Garapen iraunkorraren arloan proiektuak egiten dabezan erakunde publikoak eta 
pribaduak eta arlo horretako profesional ospetsuak.

Aurrekariak
IHEEren diagnostikoan adierazoten dan lez, iraunkortasunaren alde egindako ahaleginak 
jentaurrean onesteko formulak eta mekanismoak ezarri behar dira.

Helburuak Jentaurrean onartuta, ingurumenaren arloko jarduera egokiak suspertzea.

Azalpena

Zenbait mekanismo iminiko dira abian, eskura dagozan baliabideen bitartez onespena 
merezidu daben erakundeei, egitasmoei eta/edo profesional ospetsuei finantza-arloko 
babesa emoteko. Holan, garapen iraunkorraren, iraunkortasunaren eta GIHko balioen 
sustapenaren alde behar egiten segiduko dabe, bizgarriak eukikeran. Holan, bada, 
Bizkaia 21 Foru Egitasmoaren arabera, onespen-tituluren bat sustatu leiteke (“Bizkaia 
21 Iraunkorra saria”, berbarako), Nazino Batuek bultzatutako GAP Erakundearen 
baterako bermeagaz emon leiteke eta, ahal izan ezkero, Nazino Batuetako Ingurumen 
Egitasmoaren silua be eroan leike, beti be erakunde horregaz hitzarmenik sinatzen 
bada (epaimahaian be egon leiteke). Izan be, ekintza-egitasmoko ekimenak garatzeko 
asmotan, IHEEk erakunde horregaz sinatu gura dauen hitzarmenaren barruan agertu 
daiteke proiektu hori.

Aurrekontua  15.000 euro/urtean.

Emoitzak

Oinarriak argiak izango dira, eta saria merezidu daben behar beste proiekturi 
eta erakunderi laguntzea izango da helburua, bai eta beste batzuk ekintza-plan 
honetan inpliketea be. Holan, bada, epaimahaientzat gatxagoa izango da saridunak 
aukeratzea.

Izena
INGURUMENAREN�ARLOKO�BORONDATEZKO�LANERAKO�EGITASMO�ETA�ALKARTEENTZAKO�
DIRULAGUNTZAK

Lerro�estrategikoa GIHko jardueretako partaidetza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Eusko Jaurlaritza eta/edo Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzuk.

Hartzaileak Irabazi-asmo bako erakundeak.

Aurrekariak
Dirulaguntzak ekimenak bultzatzeko tresna egokiak dira, beti be partikularren interesak 
barik, gizartearen eta ingurumenaren arloko onurari lehentasuna emoten badeutsie.

Helburuak Ingurumenaren arloko borondatezko lanean garatutako ekimenak sustatzea.

Azalpena

Lehentasunezko beste lerro interesgarri batzuk hasi eta zehaztu leikez Bizkaiarentzat 
eta Foru Aldundiarentzat, eta aitatutako dirulaguntzak jaso leikiez. Dirulaguntzok, 
gainera, beste erakunde batzuek bultzatutako beste laguntza-deialdi batzuen osogarri 
moduan erabili leikez (horra hor Eusko Jaurlaritzakoak). Aldez aurretik zehaztutako 
helburuen eta erispideen araberako hautaketa-prozesua ezarten bada, benetako 
balioespena, jarraipena eta babesa garatu behar dira, emondako baliabideen eta 
lortutako emoitzen jarraipena, egiaztapena eta balioztapena egin ahal izateko. Era 
berean, hautaketarako eta proiekturako oinarriak bete beharko dira.

Aurrekontua 90.000 euro/deialdiko.

Emoitzak
Bizkaian, iraunkortasunaren aldeko proiektu gehiago egongo dira, eta boluntarioek 
betearazoko dabez.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena “BENCHMARKINGA”:�GIHren�ARLOKO�JARDUERA�EGOKIEI�BURUZKO�LAN-TALDEA

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sail guztiak, Toki Agenda 21eko proiektuetan inplikautako Udalak, Eusko 
Jaurlaritza eta GIHko proiektuak sustatzen dabezan erakunde publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Foru eta toki erakundeetako teknikariak, beti be toki-agenden eta GIHko proiektuen 
arloan behar egiten badabe.

Aurrekariak
Benchmarkinga kudeaketarako eta autohobekuntzarako etenbako prozesua da, eta 
kalidadea kudeatzeko teknika aurreratuen artean dago. Izan be, sensibilizazinorako, 
partaidetzarako eta kalidaderako egitasmoak kudeatzeko maila askotan dagoz abian.

Helburuak Arlo teknikoari begira, udal iraunkortasun-planak (Toki Agenda 21 proiektuak) garatzea 
eta zehaztea.

Azalpena

GIHren arloko jarduera egokiak trukatzeko tekniketan oinarrituta dago, lan-taldeen 
araberako egituraketa kontuan hartuta. Europako esparruan, “Citizens Network 
Benchmarking Initiative (CITNET)” egitasmoa da, hain zuzen be. Honako honeexek dira 
Benchmarkingeko proiektuaren etapak: prestaketa (aztergaia edo neurgaia zehazten 
da), egitateen aurkikuntza (jarduera egokienak ikertzen dira), ekintzen garapena 
(jarduera egokienak eragiketetan ezarten dira) eta monitorizazinoa eta berkalibrazinoa. 
Benchmarkingeko kalidade-tekniketan oinarritutako lanerako eta alkarlanerako 
mekanikea abian imini ezkero, parte hartzen daben Udalen eta erakundeen jarduera 
egokietatik ikasiko geunke, eta, horrezaz gainera, GIHren sustapenerako neurriak 
bultzatzeko eta ezarteko ahalegin ekonomikoei errentagarritasuna aterako geunskie.

Aurrekontua 25.000 euro/urtean.

Emoitzak Batera hausnartzeko eta ikasteko taldeak eta unadak egongo dira, eta GIHren arloko 
esperientzia arrakastatsuetan oinarrituko dira.

Izena “IRAUNKORTASUNERAKO�HEZITZAILEENTZAKO”�PRESTAKUNTZA-IKASTAROA

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Lan eta Trebakuntza Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Gainerako foru-sailak (batez be, Ingurumen Saila), Toki Agenda 21eko proiektuetan 
inplikautako Udalak, Eusko Jaurlaritza eta GIHko proiektuak bultzatzen dabezan erakunde 
publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Sektoreko beharginak eta sektorean lan egin gura dabenak.

Aurrekariak

Diagnostikoan GIHren arloko prestakuntza berezian antzemondako gabezietako bati 
erantzuteko asmotan, “iraunkortasunerako hezitzaileentzako” prestakuntza-ikastaroa 
edo modulua abian iminteko proposatzen da, Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko ingurumen- 
-hezkuntzako ekipamentuak arautzeko onartuko dauen dekretu barria kontuan hartuta.

Helburuak Sektoreko behargin espezializauen preminetara egokitutako prestakuntza-aukerak 
eskeintzea.

Azalpena

“Iraunkortasunerako hezitzaileentzako” prestakuntza-ikastaroa emon beharko litzateke, 
eta erakunde publiko batek babestu eta onetsi egin beharko leuke. Ikastaroan, eduki 
teorikoak eta praktikoak emongo litzatekez, eta, euren bidez, hezkuntzako proiektuak 
garatuko litzatekez eta/edo begirale eta egitasmogile lan egingo litzateke, egitasmoak 
abian iminteko establezimentuetan. Ikastaroaren bitartez, profesional barriak (eta/edo 
arlo horretan lehendik behar egiten daben profesionalak) trebatuko litzatekez egitasmoen 
diseinuan eta ezarpenean, ingurunearen, egoerearen eta hartzaileen arabera. Horrezaz 
gainera, behar besteko ezagutza teorikoak euki beharko leukiez, baliabideei buruzko 
ikuspegi zabala baizen dokumentaua euki ahal izateko. Ikastaroa zuzenean emon leiteke 
zenbait hilabetean zehar, bere intensidadearen arabera, eta praktikaldi laburra be egin 
leiteke.

Aurrekontua 30.000 euro/ikastaroko.

Emoitzak GIHren sektorean prestatutako profesionalak egongo dira.
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Izena E-LEARNINGA,�IRAUNKORTASUNERAKO�PRESTAKUNTZAN�EZARRITAKO�TEKNOLOGIA

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Lan eta Trebakuntza Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak (batez be, Ingurumen Saila).

Hartzaileak
Foru-erakundeko eta/edo lurraldeko administrazino-erakundeetako beharginak. Era 
berean, biztanle guztientzat be izan daitekez eskaintza batzuk.

Aurrekariak

Urruneko hezkuntza orain dala zenbait urte sortu zan,  prestakuntza personala errazteko 
asmotan. Teknologiak holako ikastaroak garatzeko aukera desbardinak eskeini dauz beti, 
baina gaur egun, beste aurrerapauso bat emon da, urruneko hezkuntza hezkuntza birtual 
bihurtu dalako. E-learning Internet bidez eskeintzen dan hezkuntza da.

Helburuak
Hezkuntza formaleko egitasmoak eta adituen prestakuntza berezia sustatzea, teknologia 
barrien babespean.

Azalpena

E-learningeko ingurunea sortuko litzateke, garapen iraunkorrerako hezkuntzaren arloko 
prestakuntza eta informazinoa emoteko, sarbide mugatuko web gunearen bitartez. 
Irakasleek posta elektronikoaren, testu eta ahots txaten, mezularien, eztabaida-foroen 
edo bideo-berbaldien bitartez emongo leukie laguntza. Jarduketa zerbitzuan imini 
baino lehen balioetsi beharko litzateke zer tresna erabiliko diran.

Aurrekontua 45.000 euro/ikastaroko.

Emoitzak

Hona hemen hezkuntza birtualaren abantaila nagusiak: kostuen murrizketa, mintegietan 
inbertidu beharrekoaren aurrezkia eta oso deszentralizauta dagozan erakundeen 
gaikuntza. Era berean, ekintza hori hobetzeko beste osogarri bat izan behar da, ekintza-
planean informazinorako eta prestakuntzarako zehaztutako jarduketa guztiak kontuan 
hartuta.

Izena GARAPENERAKO�NAZINOARTEKO�ALKARLANERAKO�EGITASMOAK�GIHren�ARLOAN

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

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sail eta arlo guztiak eta unibersidadeko estamentuak.

Hartzaileak
Garapen-bideko herrialdeetako ikasleak, beti be euren herrialdeek alkarlan-hitzarmenak 
badaukiez (edo ezarteko asmorik badaukie).

Aurrekariak
Garapenerako alkarlanak helburu daukazan herrialdeen preminak osotzen dauz, 
ekintzarako edo inbersinorako egitasmoen bitartez.

Helburuak Garapen-bidean dagozan herrialdeetan GIHren arloko proiektuak bultzatzea.

Azalpena

Iraunkortasunerako Hezkuntzako Prestakuntza Bekak ezarri behar dira. Deialdia urtero 
egingo litzateke, beste herrialde batzuetako ikasleentzat izango litzatekez eta Bizkaian 
bertan garatuko litzatekez. Egonaldian zehar egin beharreko jarduerak praktikoak 
(ingurumen-hezkuntzako egitasmo interesgarriren baten garapena) eta teorikoak izango 
litzatekez (prestakuntzaren bidez, unibersidadean emondako ikastaro eta mintegietara 
joanda, beti be gai honegaz lotuta badagoz edo IHEEn bertan zehaztuta badagoz). 
Ekimenaren bigarren fasea be egin leiteke, prestatutako ikasleak euren sorterrira itzultzen 
diranean. Bertan, proposamena aurkeztu leikie, euren erkidegoen iraunkortasunerako 
hezkuntzako proiektua garatzeko asmotan. Proiektua inguruko erakunde ospetsuren 
batek bermatu leike, behar dan moduan garatzen dana ziurtatzeko (ekimenaren 
sorlekuan egongo litzateke), eta finantzetako alkarlan-sistemaren bat bilatuko litzateke 
Foru Aldundiagaz.

Aurrekontua 150.000 euro/urtean.

Emoitzak
Garapen-bideko herrialdeetan, iraunkortasunerako hezkuntzako egitasmoak ezarriko 
dira, uritarren partaidetza eta ohitura iraunkorrak sustatzeko.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena
EGINDAKO�PLANEN,�EGITASMOEN,�PROIEKTUEN�ETA�JARDUEREN�BALIOA�ZEIN�DAN�
JAKITEKO�EBALUAZINO-TRESNA�EGOKIEN�(ADIERAZLE-SISTEMEAREN)�DISEINUA

Lerro�estrategikoa GIHko ikerketa sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta unibersidadeko ikerketa-arloak.

Hartzaileak IHEEren erakunde sustatzailea bera.

Aurrekariak
Iraunkortasunerako hezkuntza sustatzeko baliabideak ezarrikeran ahal danik eta emoitza 
onenak lortzeko, behar besteko tresnak sortu behar dira, garatutako egitasmoak eta 
ekintzak ebaluetako. Horretarako, euren indarrak eta ahuleziak aztertu behar dira.

Helburuak Ingurumen-hezkuntzan erabilitako baliabideak ebaluetea.

Azalpena

Lurraldeko GIHren kalidadea eta ezaugarriak aztertzeko zenbait adierazle ezarri behar 
dira. Gainera, ikuspegia zabalagoa izango litzatekeanez, oso lagungarria izan leiteke 
hausnartzeko orduan, egindako jarduketei buruzko eretxi kritikoa erdiesteko eta zer egin 
dan ondo edo txarto edo zer ez dan egin antzemoteko. Horretarako, IHEEk berak ikerlana 
garatzeko egindako azterketa hartu leiteke kontuan. Ikerlan horretan, ingurumen- 
-hezkuntzari begira lehendik dagozan adierazle-sistemen azterketa bibliografikoa egin 
beharko litzateke, eta GIHn proposatutako erispide barrietara egokitu beharko litzateke. 
Egokienak aztertu eta ezarritakoan, abian dagozan egitasmoetan erabiliko litzatekez, 
egokiak diran ala ez egiaztetako. Gero, adierazleen azken aukeraketa egingo litzateke. 
Horren ondorioz, erraz ezarri eta ulertzeko moduko adierazleak lortu beharko geunkez, 
sustatutako egitasmoen eta jardueren egokitasuna balioetsi ahal izateko.

Aurrekontua 14.000 euro.

Emoitzak
Helburuak kontuan hartuta, GIHren arloko kalidadeko eskeintza ebaluagarria berma-
tuko da.

Izena KALIDADE-ERISPIDEEN�EZARPENA,�INGURUMEN-HEZKUNTZAREN�ARLOKO�
ESKEINTZARAKO

Lerro�estrategikoa GIHko ikerketa sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Udalak, Eusko Jaurlaritza, unibersidade-arloa eta ingurumen-hezkuntzako egitasmoak 
sustatzen dabezan erakunde publiko eta pribaduak.

Hartzaileak GIHren arloko jarduerak, planak, egitasmoak eta proiektuak.

Aurrekariak Ingurumenaren arloko sensibilizazino-ekintzetan, gero eta baliabide material eta 
ekonomiko eta giza baliabide gehiago erabilten diranez, kalidadekoak izan behar dira.

Helburuak Iraunkortasunerako hezkuntzaren arloan, kalidade-erispideak ezartea.

Azalpena

GIHrako adierazleak zehaztu ostean, iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintzak bete 
beharreko gitxieneko kalidade-erispideak ezarri behar dira. Era berean, ekimen hori Eusko 
Jaurlaritzaren etorkizuneko dekretuaren osogarri izango litzateke. Bertan, hain zuzen be, 
ekipamentuen eta euren hezkuntza-eskeintzaren kalidade-erispideak zehaztuko dira. 
Halanda ze, IHEEren ustez Bizkaiko iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintza guztian 
be ezarri behar dira erispideok. Izan be, ekipamentuetatik harantzago joan beharra 
dago, eta egitasmoak, materialak zein jarduerak be hartu behar dira kontuan. Dana 
dala, kalidade-erispideak zehaztu baino lehen, egitasmoak, materialak eta jarduerak 
sailkatu behar dira eta lehen azaldutako adierazleen arabera ebaluau behar dira.

Aurrekontua 9.000 euro.

Emoitzak Iraunkortasunerako hezkuntzaren printzipioakaz eta IHEEren helburuakaz bat datorren 
kalidadeko eskeintza bermatu behar da GIHren arloan.
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Izena
UNESCO�KATEDREA�“GARAPEN�IRAUNKORRARI�ETA�INGURUMEN-HEZKUNTZARI”�
BURUZ

Lerro�estrategikoa GIHko ikerketa sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa eta Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Gainerako foru-sailak, Eusko Jaurlaritza, EHU, UNESCO Etxea, Urdaibaiko Biosferearen 
Erreserbea, Neiker eta Azti.

Hartzaileak
Unibersidade-arloko eta beste gizarte-estamentu (publiko eta pribadu) ospetsu 
batzuetako ikertzaileak.

Aurrekariak

Lehendik dagoan katedrea Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Unibersidadeak, Unesco 
Etxea Zentroak eta Azti-Tecnalia, Neiker edo antzeko ikerketa-zentroek sustatzen 
dabe katedrea, eta, urtero, ikerlan barriak garatzeko deialdi publikoa egiten dabe. 
Bertan garatutako jardueren artean, honako honeexek nabarmenduko doguz: ikertzeko 
laguntzetarako deialdia, berbaldien eta mintegien antolaketa, batzar eta biltzarretako 
partaidetza, bere arloan garatutako lanen zabalkundea, garapen iraunkorragaz zerikusia 
daukien konzeptuen zabalkundea eta EHU kudeatzeko alkarlana unibersidadeko 
iraunkortasunerako estrategiagaz loturea daukien alderdietan.

Helburuak

Garapen iraunkorragaz eta ingurumen-hezkuntzagaz zerikusia daukien gaiei buruzko 
ikerketa aplikaua, irakaskuntza eta azterlan bereziak sustatzea diziplina arteko 
ikuspegiaren bidez, natur zientziak, gizarte-zientziak eta zientzia teknikoak kontuan 
hartuta.

Azalpena

Katedrearen barruan, IHEEk iraunkortasunerako hezkuntzagaz lotura handiagoa 
daukien gaiak sustatu gura dauz. Holan, bada, jarduketa-lerro honetan zehaztutakoak 
lako jarduketak (ebaluazinorako tresnen diseinua eta kalidade-erispideen ezarpena) 
bultzatu eta garatu egin leitekez katedrearen bitartez, berak sustatutako jardueren 
barruan.

Aurrekontua 150.000 euro/urtean.

Emoitzak
Garapen iraunkorrerako hezkuntzako gaiek agerpen handiagoa eukiko dabe katedrearen 
bidez garatutako eta bultzatutako lan-arloetan, bai eta IHEE honen betearazpenagaz 
zerikusi zuzena daukien beste batzuetan be.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina


