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GAZTEEN 1. FOROA BIZKAIA IRAUNKORRAREN ALDE 

Data:   2015-III-26 

Ordua: 09:30 

Tokia:   Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Musika kontserbatorioa 

 

PARTAIDEAK 

 

IKASTETXEAK 

AMOREBIETA 

 

 

 

 

Lauaxeta Ikastola eta Karmento Ama Ikastetxea 

BARAKALDO Alazne Ikastetxea, Gururtzeta BHI, El Regato Ikastetxea eta Beurko BHI 

BERMEO Sagrado Corazón Ikastetxea 

BILBAO 

Ave María Ikastetxea, Salvador Maristas Ikastetxea, Ntra Sra del Carmen 

Ikastetxea, Begoñazpi Ikastetxea, Escolapios Ikastetxea, Ibarrekolanda 

BHI 

DIMA Dima Ugarana LHI 

DURANGO Kurutziaga Ikastola 

ELORRIO Txintxirri Ikastola 

GALDAKAKO Eguzkibegi Ikastola 

GETXO Larrañazubi Ikastola, Aixerrota BHI 

LOIU Munabe Ikastetxea 

MUNGIA Larramendi Ikastola 

MUSKIZ CF Somorrostro 

ONDARROA Zaldupe LHI 

ORTUELLA San Felix Ikastetxea eta Ortuella BHI 

PORTUGALETE Santa María Ikastetxea 

SANTURTZI Serantes LHI, Sta María Hijas de la Cruz eta San José Carmelitas 

SESTAO Begoñako Andra Mari Ikastetxea eta Amor Misericotrsionso Ikastetxea 

ZALLA Maristas San Miguel Ikastetxea eta Zalla BHI 



 

 

 

INGURUGELA 

Angélica San Martín 

Maite Gracia, Jacinto 

José Manu Gutiérrez 

José Ignacio Guzmán 

Joseba Etxebarria 

Joseba Martínez 

Miren  Agirreazkuenaga   

Eider Ojanguren 

INGURUMEN  EKIPAMENDUAK 

Sukarrieta 

Soraya Bastida eta Beñat Urkidi 

UDAL TEKNIKARIAK 

Amaia Asúa (Bilboko Udala) 

Ane Oliveros (Ortuella) 

Nerea Landa (Arratia, Nerbioi, Bilbo)  

Iratxe Goikoetxea (Nerbioi Ibaizabal/Arratia/Bilbo) 

Ismene Mandaluniz (Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa) 

Alaitz Ajuriagerra (Bilbo) 

Josu Ateka y Arantza Cabeza (Getxo) 

Maider Fernández ( Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal) 

Susana Piñán (Barakaldo) 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

María Uribe (Ingurumen Arloko Zuzendari Nagusia) 

Xabi Arana (Ingurumen Arloko Ingurumen Iraunkortasuneko eta Hezkuntzako Atal Burua) 

Mikel Arana ( Ingurumen Arloko Ingurumen Iraunkortasuneko eta Hezkuntzako Teknikaria) 

EUSKO JAURLARITZA 

Begoña Garamendi ( Hezkuntza Sailburuordetzaren Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaria) 

Amaia Barredo (Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaria) 

Josean Galera (Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren Sailburuordea) 

ORTZADAR, S.L. 

Ainara Baguer, Arantza Elizundia.Bea Madero, Igor Marcos, Itziar Vitorica, Jon Urretxa, Oihane 

Casado, Olaia Crespo , Pilar Silva, Rakel Olaso, Sandra Orobio, Iskander Montero. 

 



 

 

HELBURUAK  

1. Udal foroetan ikasleek urtero proposatzen dituzten hobekuntzarako 

proposamenak Bizkaiko Foro Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako agintariei 

adieraztea. 

2. Bizkaian Eskola Agenda 21 proiektuari buruzko jarduera egokiak komunikatzea. 

3. Bizkaiko Eskola Agenda 21 proiektuan parte hartzen duten eskualde 

desberdinetako ikasleek elkar ezagutzeko aukera izatea. 

 

EGITARAUA 

9:15 Partaideen harrera.  

9:30 Aurkezpena. Maria Uribe – Amaia Barredo 

9:40 Taldeko lana 

 Dinamikaren hasiera (partaideak banandu egin dira) 

2013-2014ko Bizkaiko Eskolako Udal Foroetan aurkeztutako 

konpromezu eta proposamenei lehentasuna emateko dinamikak.  

 Ikasleak: Parte hartu duten 135 ikasle inguru, 6 lan 

geletan banatu dira; Klima Aldaketa, Mugikortasuna, 

Kontsumo Arduratsua, Elikadura Aztarna Ekologikoa eta 

Biodibertsitatea.  

 Irakasleak eta udal teknikariak: Ingurugelakoak gelan 

handian bildu dira irakasle eta udal teknikariekin, dinamika 

bat garatzeko eta ondorioak ateratzeko. 

11:30 Hamaiketakoa, Peñascal kooperatibak hamaiketako ekologikoa prestatu du. 

12:00 Gazteen Foroa: hamaiketako ondoren, Gazteen Foroa hasi da gela handian. 

Honetan, lan gela bakoitzeko bozeramaleek, Eusko Jaurlaritzaren eta 

Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariei dinamikaren konpromisoak eta 

proposamenak aurkeztu dizkiete. Jarraian, irakasleek ere haiek adostutako 

ondorioak aipatu dituzte 

13:00 Agurra eta musikala CF Otxarkoaga ikastetxearen eskutik.  

13:15 Bazkaria- luntxa  

 



 

 

ERANSKINAK 

1. eranskina: Konpromiso eta proposamenen txostena 

2. eranskina: Jardunaldiaren balorazioa 

 



  

 

 

 

 

1. eranzkina: konpromiso eta proposamenen txostena 
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SARRERA 

Pasa den martxoaren 26an, Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan Bizkaia 
Iraunkorraren Aldeko I. Gazteen Foroa aurrera eraman zen. 
 
Bertan, ikasleek eta irakasleek, haien artean elkar ezagutzeko, ikastetxeetan martxan jarri 
dituzten praktika onak trukatzeko eta 2013-14ko ikasturteko konpromiso eta proposamenak 
eztabaidatu eta lehenesteko aukera izan zuten. 
 
Hurrengo konpromiso eta proposamenak Bizkaiko Eskolako Agenda 21 programan parte 
hartzen duten 33 eskolatako ikasle eta irakasleen lanaren emaitza da. 
 
2013-14ko ikasturtean landutako gaiaren arabera, ikastetxeetako ikasleak 6 lan talde 
desberdinetan banatu ziren; Energia, Klima Aldaketa, Mugikortasuna, Kontsumo Arduratsua, 
Elikadura eta Bioidibertsitatea.  
 
Ikastetxeen zerrenda: 

AMOREBIETA Lauaxeta Ikastola eta Karmengo Ama Ikastetxea 

BARAKALDO Alazne Ikastetxea, Gururtzeta BHI, El Regato Ikastetxea eta Beurko BHI 

BERMEO Sagrado Corazón Ikastetxea 

BILBAO 
Ave María Ikastetxea, Salvador Maristas Ikastetxea, Ntra Sra del Carmen Ikastetxea, 
Begoñazpi Ikastetxea, Escolapios Ikastetxea, Ibarrekolanda BHI 

DIMA Dima Ugarana LHI 

DURANGO Kurutziaga Ikastola 

ELORRIO Txintxirri Ikastola 

GALDAKAKO Eguzkibegi Ikastola 

GETXO Larrañazubi Ikastola eta Aixerrota BHI 

LOIU Munabe Ikastetxea 

MUNGIA Larramendi Ikastola 

MUSKIZ CF Somorrostro 

ONDARROA Zaldupe LHI 

ORTUELLA San Felix Ikastetxea eta Ortuella BHI 

PORTUGALETE Santa María Ikastetxea 

SANTURTZI Serantes LHI, Sta María Hijas de la Cruz eta San José Carmelitas 

SESTAO Begoñako Andra Mari Ikastetxea eta Amor Misericotrsionso Ikastetxea 

ZALLA Maristas San Miguel Ikastetxea eta  Zalla BHI 



  

3 
 

 

 

KONPROMISOAK :  

Bizkaiko ikasleek,  ondorengoa betetzeko konpromisoa hartu dute: 

 

Klima Aldaketa 

1. Klima aldaketaren ondorioei buruz informatzea eta sentsibilizatzea hezkuntza -
komunitate osoa. 

2. Argi naturala erabiliko dugu ahal den guztietan, eta argiak itzali egingo ditugu, 
beharrezkoa ez denean.Horretarako, arduradunak edo "zaindariak" antolatuko ditugu. 

Mugikortasuna 

1. Oinez, bizikletaz edo patinetez ibiliko gara ahal dugun guztietan, eta arauak beteko 
ditugu – kaskoa jantziko dugu, oinezkoentzako espaloiak errespetatuko ditugu, 
abiadurari erreparatuko diogu ... 

2. Desgaitasunak dituzten pertsonei  lagun egingo diegu, eta lagundu ere bai, mugitzeko 
arazoak badituzte.. 

Kontsumoa Jasangarria 

1. Hainbat neurri ezarriko ditugu ur gutxiago kontsumitzen saiatzeko: iturrietan ura 
eteteko gailuak jarriko ditugu, komunetan eranskailuak itsatsiko ditugu, etab. 

2. Erosketak egitean;  
• Bertako denda txikietan, baserritarrei zuzenean edo azoketan erosten saiatuko 

gara. 
• Produktuen etiketei erreparatuko diegu.(jatorria, osagaiak …) 
• Ahal dela, bildu gabe dauden produktuak aukeratuko ditugu. 
• Arraina eta haragia erosi behar badugu, etxeko tupperrak  hartuko ditugu 

Elikadura 

1. Elikagaiei buruzko informazio gehiago batuko dugu. Informazio hori, gure ezagunen 
artean zabalduko dugu eta antolatzen diren kanpainetan parte hartuko dugu (adibidez, 
soberako elikagaien bilketan, etab.). 

2. Herriko azoketara joango gara, eta baserritarren produktuak kontsumitzeko ohitura 
hartuko dugu. 

Aztarna Ekologikoa 

1. Materiala bereiziko dugu, bakoitza dagokion edukiontzira botatzeko. Hondakin 
bereziak garbigunera edo puntu berde mugikorrera eramango ditugu eta erabilitako 
olioa birziklatuko dugu. 

2. Hainbat neurri ezarriko ditugu ur gutxiago kontsumitzen saiatzeko: iturrietan ura 
eteteko gailuak jarriko ditugu, komunetan eranskailuak itsatsiko ditugu etab 
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Biodibertsitatea 

1. Balio horren berri gizarteari jakinarazten eta helarazten lagunduko dugu. 
2. Gozatzeak berekin dakar garbi edukitzea, zaborra ez botatzea, flora eta fauna 

espezieak zaintzea, gure txakurren eta haien kaken ardura izatea… 
 

Bizkaiko irakasleak, hurrengoan konprometitzen dira: 

Orain arte lan handia egin dugu ingurumen hezkuntza bultzatzen eta  jarraitzea  eta oraindik 
ere hobetzea  gure konpromisoa da. 

Lan hori egin dugu eta jarraitu gara egiten ikastetxeko komunitate guztiekin, hauxe da ikasle, 
guraso, irakasle eta ikastetxeko beste langileekin batera. 

Asmoa dugu ikastetxeko ingurumen inpaktuak murriztea: gauzatzen ditugun kontsumoak 
murriztua, erosketa berdeko konpromisoak hartzen, materialen zikloak itxiz. Hauxe da, 
daukagun baliabideen eraginkortasuna areagotzen. 

Hemen garrantzia handia hartuko du elikadura ohitura berriak bultzatzea eta sustatzea: janari 
ohitura osasuntsuak, ortu ekologikotik ekarria, ikastetxeko jantoki eredu berriak garatzen, 
produktu fresko, ekologiko eta hurbilak eskaintzen… 

Asmo honetan komunitate osoko  partehartzea bultzatzeko konprometitzen gara. 

Gure konpromisoa kudeaketa eta partaidetzatik aparte curriculumera zabaltzen da.  

Ikasleak hezten jarraitzea,  ikasleen protagonismoa, parte hartzea eta erantzukizuna bultzatuz. 
Helburu honetan dagoeneko eskola komunitate oso inplikaturik dago, etapa eta kurtso 
guztietan ingurumen alorrekin erlazionaturiko  jarduerak burutzen dira.  Irakasle guztiok 
ezagutzen dugu  proiektuetan garatzen direnak. Gure asmoa da EA21 programa ikastetxetik 
kanpo zabaltzea, udalarekin eta beste instituzioekin batera.    
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PROPOSAMENAK : 

Bizkaiko ikasleek,  hurrengoa  proposatzen diete Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko 
Jaurlaritzari. 

Klima Aldaketa 

1. Eguzki panelak edo beste mota batzuetakoak ahalik eta gehien ezartzea eraikin 
publikoetan. 

2. Tokian bertan energia sortzeko konpromiso zehatzak hartzea. 

Mugikortasuna 

1. Bidegorri sarea hobetzea: sarea osatzea, plangintza jakin bat oinarri hartuta, udalerriak 
beren artean lotzeko; bidegorrien erabilera erregulatzea; sarea zaintzea eta txukun 
edukitzea: bizikletentzako aparkaleku gehiago.. 

2. Udalerrien arteko loturak optimizatzea, hiri handietan garraio publikoa eta metroa 
lotuta, autobus lantzaderak jarrita, tranbia... 

Kontsumoa 

1. Eskolako Agenda 21 programaren baitan egiten diren proposamenei eta adierazten 
diren premiei erantzuteko aurrekontu partida bat gordetzea urtero. 

2. Eraikin eta ekipamendu publikoetan kontsumo iraunkorra aintzat hartzea, ur, energia, 
papera … gutxiago kontsumitu. 

Elikadura 

1. Lehen sektoreari laguntzea (Nekazaritza eta abeltzaintza). 
• Baserritarrei laguntzak emanda (adibidez, kanpoko elikagaien salmenta 

erregulatuz) 
• Baserritarren elkarteak eratuta eta haiei lagunduta. 
• Ekoizpen ekologikoa lagunduta. 

2. Ohitura osasungarriak sustatzeko jarduerak antolatu: 
• Sukaldaritza eskolak 
• Elikadura osasungarriari buruzko ikastaroak 
• … 

Aztarna Ekologikoa 

1. Berrikuntzak sartzea eta hondakin gutxiago sortzea xede duen herri-ekintza sustatzeko 
ekimenak antolatzea: 

• Saritzea eta pizgarriak ezartzea jokabide zuzenari. 
• Hondakinei  eta haien ingurukoei buruz informatzeko “hiztegi-glosario” sinple 

bat egitea. 
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2. Ekimen jakinak antolatzea: bigarren eskuko azokak antolatzea, ontziak itzultzeko 

sistema bat ezartzeko aukerak aztertzea merkatariekin batera. Plastikozko tapoien 
bilketa elkartasun – helburuetarako antolatzea. 

 
Biodibertsitatea 

1. Eremu babestu gehiago sortzea, balioa duten inguruneetan. Babes-neurri gehiago 
ezartzea, balio berezia duten  eremuetan. 

2. Bertako espezieak zaintzea eta babestea: 
• Habitat artifizial espezifikoak eratuta, beharrezkotzat hartuz gero. 
• Bertako espezieak eta fruta arbolak landatzeari lehentasuna emanda. 
•  

Bizkaiko irakasleek, iraunkortasunaren alde lan egiten jarraitzeko, hurrengoa proposatuko 
diete Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariei  : 

Beste aldetik Ingurumen Hezkuntzako proiektuak koordinatzen ditugun irakasleok eragile 
sozial eta politikoei eskatuko genieke hurbiltasun gehiago izatea, gure hitza entzun eta 
kontutan izatea, guk ere iraunkortasuna helburu daukagulako.  

Oso garrantzitsua da erakundeek euren benetako printzipioetan iraunkortasuna izatea. Hori 
atzematen da iraunkortasun aldeko jarduerei garrantzia, seriotasuna eta protagonismoa 
emanez.  

Erakundeek asko egin dezakete gizarterako eredua izanez, asmo eta helburu amankomunak 
garatzen  haien artean koordinaturik, eta hemen  ere ikastetxeekin batera, egon daitezkeen 
arazoak bideratzen eta gainditzen. Arlo praktikoan ere erakundeek lagundu ahal dute, 
erraztasunak ematen inpaktuak murrizteko, koordinazio areagotzen, amankomuneko 
planifikazioarekin 

Oso garrantzitsua da hezkuntzan egin daitekeena azpiegituretan  ingurumenarekiko 
koherentzia zaintzen bada: eraikuntza bioklimatikoak, inpaktuak murrizten dituenak, 
bioaniztasuneko lagunak direnak, jantoki osasuntsu eta eredugarriak daukatenak,  gertuko 
jakiak erabiltzen dutenak, hondakinen kopurua murrizten dutenak. 

Proiektuen gestioko burokrazia erraztea lagunduko du ere, eta baita diru-laguntzen ebazpen 
argi bat,  planifikagarriak, bere epeetan izatea… 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

2. eranskina: jardunaldiaren balorazioa 
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 Areto nagusian egin duguna...

60,49 %
ONDO

37,03 %
NORMALA

2,46 %
T XART O

 Lan Taldea...

25,92 %
NORMALA

1,23 %
T XART O

Orokorrean,nik pasatu dut...

15,84 %
NORMALA

82,92 %
ONDO

1,21 %
T XART O

72,8 %
ONDO
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 Zer aldatuko zenuke?

- Ezer ez, holan ondo dago. (30)

- Areto nagusiko hitzaldiak oso luzeak izan dira, diskurtso batzuk oso aspergarriak eta monotonoak. 
(6)
- Diskurtsoak laburragoak eta ez hain politikarienak, oso astunak gure adinerako. (4)
- Diskurtso guztiak euskeraz egin behar dira. (1)
- Harrera, hasierako hitzaldia oso aspergarria izan da. (3)

- Taldeak bakoitzaren gustuaren araberakoak izatea.(2)
- Esaten dugunean zer egiten dugun agenda 21en alde, denbora gehiago gehituko nion. 
   Denbora  gehiago behar genuen dana azaltzeko. Gauza txikietan denbora asko eta 
   handietan gitxi. (2)
- Lan taldea geldoa izan da, lan taldea arindu. (2)
- Taldeko lana aspergarria, dana hitz egin. Lana dinamikoak izatea. (1)
- Monitorearen euskera. Ez du ondo jakin. (1)

- Hamaiketako aldatuko nuke. (1)
- Eginkizunak (konpromisoak eta eskakizunak) bideratua ez egotea. Dana burokrazia hutsa da. (1)
- Nire ustez aretoan debatea egitea garrantsitzua da. (1)
- Bideo gehiago (1)
- Pixka bat dibertigarriagoa. (1)
- Hizkuntza (2)  
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 Zer izan da onena?

- Dana, orokorrean dana izan da ona (5)

- Taldeetan elkartzea, taldeko lana. (10)
- Amankomunean egindako ariketa
- Lan taldea, barre asko egin dugulako, asko dibertitu gara (2)
- Klaseko momentuak (2)
- Klasean beste ikastetxeekin, lagun berriak egin (3)

- Confussion Percussion Taldearen emanaldia, oso onak! (38)
- Hamaiketakoa. (9)
- Gazteei foroan parte hartzea uztea. (1)
- Azkenengo ideiak. (1)
- Aurkeztutako konpromisoak (1)
- Egindako proposamenak (1)
- Mikrofonotik hitz egitea (1)

- 2016an berriro!!!(1)
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0

1

2

3

4

5

Ant olaketa Ordutegia Lekua Hitzaldiak Bal orazio 
or okorra

4,4 4,45
4,95

3,84 4,22
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 Zer aldatuko zenuke?

- Ezer ez
- Ordutegi aldetik, apur bat beranduago hobe. Oso goiz hasi da urrunetik gatozenerako (2) 
- Hasierako hitzaldiak oso aspergarriak

- Talde lanaren egiteko irakasleen lekua
- Lan antolamendua, hobeto zehaztea aurretiaz ( guk prestatu edo azaldu behar dugunaren 
   arabera). 
- Denbora gehiago ikastetxeen esperientziak elkartrukatzeko

- Hamaiketakoa , zukuak, fruta ...

- Amaieran norberaren ekarpenak 
- Proposamenak gidatuak ( ikasleenak)
 
- Politikariek ez dituzte konpromisoak zehaztu 
- Politikarien hitzaldiak ez datoz publikoaren adinarekin bat
- Politikarien interbenzioak erakargarriak izan beharko
- Hitzaldiak euskeraz izan beharko lirateke ikasle eta irakasleei zuzenduta daude

- Ume txikiak badira agian denbora gehiago
 
- Ea guzti honek jarraipenik baduen..
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 Zer izan da onena?

- Dena.
- Antolaketa eta seriotasuna.  
 
- Aukera izatea ikasleak hitz egiteko. 
- Ikasleentzat motibagarria izan da.
- Ikasleek bizi izan duten esperientzia, motibagarria iruditu zait.

- Taldetxoak egin.
- Ikasle eta irakasleen arteko elkarlana. 
- Beste irakasleekin ideiak partekatzea. 

- Hamaiketakoa (ondo legoke jaki gaziak egotea).
 
- Gure proposamenak luzatzeko aukera izatea.
- Ondorioak.
- Ikasleen aportazioak eta azalpenak.
- Egindako hausnarketak.

- Musika saioa,Confusion Percusion.(5)
- Politikoek ia benetan kontuan izaten dituzten gure eskaerak. 

 




