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Iraunkortasuneratz hezi

XX. mendeko hasieran, agerikoa zen zenbatera-
ino zegoen andeaturik Lurraren ingurumena, eta 
premiazkoa zela gizakiok eta gizarteek bestelako 
jokamoldeak hartzea iraunkortasunaren onerako. 
Prozesua bizkortzeko, Ingurumen eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen Konferentzia (UNCED) an-
tolatu zen Rio de Janeiron. Ekimen hartaz geroztik, 
“iraunkortasuna” eta “garapen iraunkorra” ohiko ter-
minoak dira.

Harrezkeroztik zabalduz joan da Iraunkortasunerako 
Hezkuntzaren kontzeptua (IH). Nazioarteak gero 
eta barneratuago du IHa funtsezko elementua 
dela, hezkuntza eta ikaskuntza integratzaileak eta 
kalitatezkoak izatea eta garapen iraunkorraren 
motor gisa jokatzea lortu nahi bada. Garapen 
iraunkorrari buruzko munduko konferentziak, Aichi-
Nagoyan burututakoa, hala egiaztatu zuen 2014an, 
“Gaur ikasiz, etorkizuna iraunkorra” lelopean.

Hezkuntza formalaz gain, Iraunkortasunerako 
Hezkuntzaren parte dira hezkuntza ez-formala eta 
informala baita bizi bitarteko ikaskuntza ere. Bost 
dira IHaren ikasbide nagusiak: jakiten ikastea, izaten 
ikastea, elkarbizitzen ikastea, egiten ikastea, nork 

bere burua eta gizartea bera eraldatzen ikastea. 
Sentsibilizatzeaz harago, ezagutzak eskaintzea 
gainditu nahi du konpromisoa, eta esku hartzea 
bultzatzen, ekintzarako parte hartzea lortzeko.

Zerikusia du, bestalde, Rio+20 konferentzian hitzar-
tutako garapen iraunkorrerako egitasmo globala-
rekin. Bertan elkarrekin lotutako gaiak adierazten 
dira, hala nola pobrezia gutxitzea, ekosistemen zer-
bitzuak, aldaketa klimatikoa, hondamen-arriskuak 
murriztea eta kontsumo eta ekoizpen arduratsuak. 
Tokian tokiko ezaugarriei adi, kulturen aniztasuna 
errespetatzen du. Testuinguru honetan, Bizkaiko 
Foru Aldundiak berrikusi eta eguneratu egin zuen 
bere iraunkortasunerako hezkuntzako ekintza-egi-
tasmoa.

Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako Ekin-
tza-Egitasmoak (2020) Lurralde Historikoaren 
errealitatea osatzen duten eragile guztien jarduera 
kontzientea eta positiboa bilatzen du. Programa 
horrek lortu nahi du oparotasun eta ongizate ge-
hiago izango duen etorkizuneko egoerara eraman-
go gaituzten jardunbideak aktibatu eta gauzatu 
daitezela.
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Helburu nagusia: iraunkortasunaren  
kultura Bizkaian zabaltzea

DIMENTSIO ANITZEKO 
ZEHARKAKOTASUNA

Hezkuntzako ingurumenaren alderdiari ez 
ezik, beste esparru batzuei heldu behar 
dela planteatzen du: sozialari, kulturalari, 
ekonomikoari eta gobernantzarenari  kasu.

INGURUMEN ARLOKO  
EKINTZARAKO HEZKUNTZA

Asmoa da jokamolde proaktiboa sortzea ingu-
rumenaren alorrarekiko, eta jarrera hori beste  
sektore batzuetara zeharkakotasunez iritsaraz-
tea. 

PARTE-HARTZEA

Gizarte eta lurralde biztanle guzti-guztiak 
izan daitezke arazoen konponbidea, hobe-
kuntzarako eragileak, baita erronketatik eta 
krisietatik datozkigun aukeren onuradunak 
ere. Parte hartu nahi duen edozein pertsonak 
tresnak aurkituko ditu Egitarauan bere alea 
jartzeko.

EGINEZ IKASI 

Beharrezkoa da norbanakoek zein 
kolektiboek beren egin behar dute 
hobekuntza eta bikaintasuna lortze-
ko konpromisoa, horrela erabateko 
iraunkortasunerantz jotzeko. Zere-
gina da, hartara, konpromiso horiek 
azaleraraztea, eta dagoeneko ardu-
raz jokatzen dutenak “mimatzea”.

ERANTZUNKIDETASUNA 

BFAk kolektiboen eta pertsonen 
alde jokatu behar du, ikaskuntza-
prozesuak erraztuz, baina ez 
erabakiak aurretik harturik emanda, 
ezpada laguntza begirunez eta asmo 
onenez eskainiz.

LANKIDETZA

Lankidetza, elkarlana eta itunak 
erraztu ditzaketen gizarte-eragileak 
bilatzea. Instituzioen lankidetza, 
itun publiko-pribatuak, gizarte-
administrazioak...; hots, sinergiak 
eratzea alde guztietarantz.

EGITASMOAREN 
PRINTZIPIOAK
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GAIKAKO JARDUTE EREMUAK

• INGURUMENA 

•  KULTURA 

• EKONOMIA

• GIZARTEA

• GOBERNANTZA ETA PARTE-HARTZEA

• EZAGUTZA, AHALDUNTZEA ETA GIZARTE-BERRIKUNTZA 

JARDUTE ESPARRU 
ESTRATEGIKOAK

•  TOKIKO ADMINISTRAZIOAK: FORU 
ETA UDAL ADMINISTRAZIOAK

•  HEZKUNTZA FORMALA,  
EZ-FORMALA ETA INFORMALA

•  ENPRESA

•  HERRITARRAK ETA GIZARTE ZIBILA
EKINTZARAKO ARDATZ 

ESTRATEGIKOAK

•  ZABALTZEA

•  SENTSIBILIZATZEA

•  GAITZEA

•  ERA IRAUNKORREAN JOKATZEA

•  EZAGUTZEA, EBALUATZEA ETA 
BERRITZEA

4 KONPROMISOAK

1.  IRAUNKORTASUNA
2. ONDAREA 

3. AZTARNA EKOLOGIKOA
4. ONGIZATE INTEGRALA

2020 Ekintza-   Egitasmoa
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Konpromisoak

IRAUNKORTASUNAREN 
KONTZEPTUA ZABALDU 
ETA SUSTATZEKO 
KONPROMISOA

1. LERRO ESTRATEGIKOA
Tokian tokikotik globaltasunera eta 
alderantziz. Hurbileko errealitateari 
heltzea.

JOKAMOLDE 
EGOKIETARAKO 
TRESNAK ZABALTZEKO 
ETA HORRELA GURE 
AZTARNA EKOLOGIKOA 
GUTXITZEKO 
KONPROMISOA

4. LERRO ESTRATEGIKOA
Nola kontsumitu eta erabili zentzuz 
ondasunak eta zerbitzuak.

5. LERRO ESTRATEGIKOA
Hondakinak, isurketak, emisioak eta 
zarata gutxiagotzea.

6. LERRO ESTRATEGIKOA
Lurraldearen erabilera.

GURE ONDARE NATURALA 
ETA KULTURALA 
EZAGUTARAZTEKO 
KONPROMISOA

2. LERRO ESTRATEGIKOA
Ingurumena.

3. LERRO ESTRATEGIKOA
Gure nortasuna eta bertako kultur 
aniztasuna.

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

7. LERRO ESTRATEGIKOA
Ekintzarako parte-hartzea.
8. LERRO ESTRATEGIKOA
Bizi kalitatearen bikaintasuna 
ohitura osasungarrien eta 
prebentziozko jokamoldeen bidez.
9. LERRO ESTRATEGIKOA
Gizarte askotarikoa, bidezkoa eta 
solidarioa.
10. LERRO ESTRATEGIKOA
Nola jo ongizateko gizarte 
baterantz. 
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2020 Ekintza-   Egitasmoa

EKIMEN BERRITZAILEAK
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IRAUNKORTASUNAREN 
KONTZEPTUA ZABALDU 
ETA SUSTATZEA

Tokian tokikotik 
globaltasunera eta 
alderantziz. Hurbileko 
errealitateari heltzea

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren iraunkortasunerako hezkuntza-
eragileen foroa sortzea, 2020 Iraunkortasunerako 
Hezkuntzaren dinamizatzaile gisa jardun dezan.

•  Bizkaia 21 atariaren bitartez, IHarekin zerikusia duen informazioa 
eremu geografiko gehiagotara eta komunikaziorako teknologia 
berrietara zabaltzea.

•  Ikusi, Ekin eta Iraun. Iraunkortasuna zabaltzeko ikus-
entzunezkoak.

•  Iraunkortasunerako hezkuntzaren alorrean arituko den 
instituzioarteko eta diziplina anitzeko lan-talde bat eratzea.

•  Iraunkortasunarekin zerikusia izan dezaketen edukiak gehitzea 
prestakuntza programari, gaia errazago txarta dadin jarduera-
arloetan.

•  Iraunkortasunaren ikaskuntza BFAren jarduera-alor guztietara 
iritsarazteko baliabideak sortzea.

•  Berariazko ekintzak erakundeek zein enpresek garapen 
iraunkorraren aldeko ekimenak abaia ditzaten.

GURE ONDARE 
NATURALA ETA 
KULTURALA 
EZAGUTARAZTEA

Ingurumena

•  Geodibertsitatea gehitzea inguru naturala ezagutarazteko eta 
haren balioa azpimarratzeko jarduerei.

•  Biodibertsitatearen, paisaien, natura zaindu beharraren eta 
ekosistemen onuren garrantzia azpimarratzeko ekimen berriak 
garatzea, herritarrek balio horien guztien guztiz jakitun egiteko.

•  Eskola-programak eta bisitarientzako arreta-jarduerak 
koordinatzea BFAk nahiz beste erakunde batzuek kudeatzen 
dituzten gune babestuetan.

Gure nortasuna eta  
bertako kultur aniztasuna

•  Programak eta bisitarientzako arreta-jarduerak koordinatzea 
BFAk nahiz beste erakunde batzuek kudeatzen dituzten 
erreferentziazko kultur ekipamenduetan.

•  Heziketa-eskaintza berria kultur ondare materialaren eta immate-
rialaren interpretazio- guneetan.

•  Meatzaldeko Kultur eta Ingurumen Parkeko Interpretazio Zen-
tro berriaren heziketa- eskaintza.

•  Belaunaldi arteko argazki- rallya.

JOKAMOLDE 
EGOKIETARAKO 
TRESNAK ZABALTZEKO 
ETA HORRELA GURE 
AZTARNA EKOLOGIKOA 
GUTXITZEA

Nola kontsumitu eta erabili 
zentzuz ondasunak eta 
zerbitzuak

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

•  Heziketa-programa. Helburua: energiaren gaia 
iraunkortasunaren paradigma gisa lantzea.

•  Lehen sektoreko merkatuan eskuragarri dauden ondasun eta 
zerbitzu iraunkorrak eta solidarioak sustatzeko jardunaldiak 
lehen, eta haiek ikusarazteko moduak (etiketak eta 
publizitatea).

Hondakinak, isurketak, 
emisioak eta zarata 
gutxiagotzea

•  Laguntza ematea udal eta mankomunitateei hondakinak 
gutxiagotu beharraz sentsibilizatzeko abiatzen dituzten 
ekimenetan, eta gaikako bilketari dagokionez, bereziki materia 
organikoa biltzeko programetan: bosgarren edukiontzia, 
autokonpost- ontziak...).

•  Bizikletarako Aldundiko estrategian proposatutako jarduera 
berritzaileak mugikortasun iraunkorraren alde eta bizikleta 
garraiobide gisa sustatzeko.

Lurraldearen erabilera

•  Bizkaiko Lurraldea Zainduz. Ikasketa-programa, naturaren 
babes-ekintzetan izandako esperientzien trukean oinarritua 
(Lurraldearen zaintza).

•  Prestakuntza-saioak antolatu, bereziki administrazio publikoei 
zuzendutakoak, baina baita lurraldearen gainean esku-hartzen 
duten foru-departamentuei ere.

Ekimen   berritzaileak
KONPROMISOAK LERRO ESTRATEGIKOAK EKIMEN BERRITZAILEAK



DIBERTSITATEAREN 
ALDE ETA ONGIZATE 
INTEGRALEAN 
OINARRITUTAKO 
GIZARTE EREDU 
BIDEZKO ETA INKLUSIBO 
BAT TRANSMITITZEA

Ekintzarako parte-hartzea

•  Iraunkortasunaren aldeko Gazteen Bizkaiko Foroa.

•  IHaren alorreko erakundeen, boluntariotzaren eta gizarte 
parte-hartzearen berri zabaltzea.

•  Norberaren Agenda 21. Iraunkortasunarekin dudan 
konpromisoa.

Bizi kalitatearen 
bikaintasuna ohitura 
osasungarrien eta 
prebentziozko jokamoldeen 
bidez

•  Ikastetxeetan tokiko elikagaien kontsumoari, osasunari eta 
iraunkortasunari buruzko hezkuntza-ekimenak eta ekintza 
orientatzaileak.

•  Prestakuntza ematea kirol-entrenatzaile eta -monitoreei 
osasunaren eta iraunkortasunaren aldeko eragile gisa gaitu 
daitezen.

•  “Kirola osasunaren bidea” kanpaina, kirol-jarduera fisikoak eta 
haiekin zerikusia duten ohitura iraunkorrek dakartzaten onurez 
sentsibilizatzeko.

•  Iraunkortasuna eta osasuna sustatzen duten Osasun Giroa 
plataformaren eta Osasun Sarearen berri zabaltzea.

•  Hirigintza-planifikazioaren arduradunentzako prestakuntza, 
udalerri osasungarri, atsegin eta iraunkorretarako irizpideekin 
planifikatu beharraz ohartarazteko.

Gizarte askotarikoa, 
bidezkoa eta solidarioa

•  Genero ikuspegitik abiatuta zaintzaren arloan lan egiten duen 
pertsonalaren prestakuntza jardueren diseinu, plangintza, 
dinamizazio eta ebaluazioan.

•  Jokamolde egokiak biltzea eta hirigintzako profesionalen 
taldeei prestakuntza eskaintzea hiri- nahiz lurralde-
hobekuntzan, diseinuan eta planifikazioan genero-ikuspegia 
txertatzeko eraz.

•  Emakumeen aurkako indarkeriaren ezabaketan gizartearen 
kontzientziatzea eta parte hartze aktiboa sustatzea.

•  Beldur Barik programaren ezagutza zabaltzea. Genero-
indarkeriari buruzko film laburrak eta bestelako komunikazio-
baliabideak.

•  Ezgaitasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko ekimenak 
antolatu beharraz sentsibilizatzea (ONCE, FEKOOR).

•  Herritarrei gizarte zerbitzuei buruzko hezkuntzako-laguntzako 
informazioa ematea.

•  Iraunkortasunerako heziketa- tresnak behar bereziak dituzten 
pertsonentzat egokitzea.

•  Zabalkuntza handiagoa ematea adineko pertsonen programei.

Nola jo ongizateko gizarte 
baterantz

•  Informazio- eta prestakuntza- programa, honako alderdi 
hauek eskaintzen dituzten aukerei buruzkoa: ekosistemetako 
zerbitzuen eta ekonomia berdearen ikuspuntuak, berrikuntza 
sozialak eta iraunkortasunaren ikuspegi integralak.

•  Hezkuntza-metodologia berriekin esperimentatu eta 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiekin —IKT— 
(Internet, teknologia mugikorra) eta sare bidezko lanarekin 
uztartu, iraunkortasunerako hezkuntza-sistema berriak 
bultzatzeko asmoz.

Ekimen   berritzaileak
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Segimendua eta ebaluazioa
Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako 
Ekintza Egitasmoa 2020 egoki gauzatuko bada, 
funtsezkoa da haren segimendu eta ebaluazio 
egitea, ekintzarako lerroak eta ekimen berritzai-
leak etengabe hobetuz eta egokituz.

Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Sailak izango 
du segimendu orokorraren eta egikaritutakoaren 
zabalkuntza eta ebaluazioaren ardura. 

Zeregin horretan Aldundiko beste sailek 
iraunkortasun-eragile izendatutako pertsonen 
laguntza izango du, baita iraunkortasunerako 
heziketaz jardungo duen erakunde arteko lan-
taldearena ere.

Segimenduaren eta ebaluazioaren bidez bildutako informazio guztia ikusgai egongo da 
Bizkaiko Foru Aldundiaren webean:  www.bizkaia.eus  eta Bizkaia 21 Iraunkortasunari 
buruzko atarian    www.bizkaia21.eus  .

URTEKO SEGIMENDU-TXOSTENAK: 

•  Zenbateraino bete diren ekintzak.

•  Helburu bakoitzerako ekintzen ebaluazioa.

•  Neurri zuzentzaileen proposamena eta lerro 
berrien azterketa.

SEKTOREKAKO AZTERKETAK  
ETA ANALISIAK

AMAIERAKO EBALUAZIO-TXOSTENA 
2020. URTEAN

TRESNAK: 

Ekintza bakoitzeko xehetasunezko fitxa

Adierazleen sistema: 

•  Egikaritzaren adierazleak: programa baten 
ekintzen gauzapen finantzarioa (egindako 
gastuak) eta fisikoa (gauzapen maila) adie-
razten dituzte.

•  Emaitzen adierazleak: egindakoaren zenba-
tespena adierazten dute.

•  Inpaktuaren adierazleak: adierazten dute 
zer eragin izan duen ebaluaziopeko progra-
mak helburu zehatz zein orokorrei dagokie-
nez eta xede-populazioarengan.

Dokumentuen analisia

Ebaluaziorako inkestak

Elkarrizketak


