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Eskolako Agenda 2030eko helburu nagusiena bakoitzak tokiko eta munduko jasangarritasunean 
duen arduraz jabetzea da, hau da, Globalki pentsatu eta tokian jardun. Bizitzeko ohitura 
arduratsuak eta ingurumenarekiko jasangarriak izatea beharrezkoak direla aitortzea, ingurumen-
arazoak eta baliabideak amaitzeko arriskua kontuan hartuta, sentikortasunez jokatzea eta arazo 
horietaz jabetzea.  

 
Bestalde,  azpimarratu nahi ditugu ere bete nahi diren beste helburu espezifikoagoak: 
 

• Eguneroko bizitzan baliabideak arduraz erabiltzeko eta ingurumena zaintzeko irizpideak 
barne araztea: kontsumo arduratsua.  

• Gizakiak egunerokoan jarraitzen dugun ekonomia ereduaren inguruan eztabaidak sortzea: 
ekonomia linealetik ekonomia zirkularrera.  
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• Energia lortzeko baliabide naturalak erabiltzeak ingurumenerako dakartzan ondorioak 
ezagutzea. 

• Gizakiok eragindako aldaketak: ingurumen-inpaktuak eta konponbideak eztabaidatzea. 

• Ingurumena zaindu beharra aitortzea eta harekiko jokabide solidarioak eta errespetuzkoak 
izatea. 

• Mundu mailan ezarri diren Garapen Jasangarrirako Helburuak ezagutzea eta jabetzea ez 
dagoela balio duen jasangarritasunik ez badira atal sozialak, ekonomikoak eta 
ingurumenekoak aldi berean lantzen. 

• Hiri eta komunitate jasangarriak izateko Euskadi mailan eta modu zehatzagoan Gipuzkoan 
finkatu diren adierazleak ezagutzea. 

 

Azkenik aipatzeko dira lortu nahi ditugun zeharkako hiru helburu nagusienak: 

• Eskola-komunitate osoaren inplikazioa lortzea Eskolako Agenda 2030en prozesuan. 

• 2030 Agendako Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) herritar guztiei ezagutzera ematea.  

 

 

 

 
Garapen jasangarria gaur egungo premiak asetzeko gai den garapena da, etorkizuneko 
belaunaldiek beren beharrak asetzeko duten gaitasuna arriskuan jarri gabe. Definizio horri 
lehentasuna emanez eta arlo guztietan eraldaketa sakona emateko asmotan, Nazio Batuen 
Erakundeak 17 GJH definitu zituen. 

 
Aukeratutako helburua, 7.a, honela izendatuta dago:   

Helburu zabala denez, kontuan izango diren helmugak, 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetan 
lantzeko aukeratutako gaiarekin bat datozenak izango dira (Energia, bizitzaren motorra!). 
Batzuetan ahazten garen arren edo energiaren arazoaren inguruko datuak ezagutzen ez baditugu 
ere, datu larriak daude munduan Energiaren inguruan. Gure herrietan, gehienok ez ditugu arazo 

Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa 

bermatzea guztiontzat. Funtsezko gaiak: sarbide unibertsala, 

energia berriztagarrien proportzioaren igoera, energia-

eraginkortasuna, ikerketa, energia-azpiegituretako eta 

teknologia garbietako inbertsioa sustapena, energia-zerbitzu 

modernoak eta jasangarriak. 
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hauek zuzenean pairatzen egunerokoan baina egon, badaude eta etorkizunera begira, larritasuna 
handituz doa. Honako hauek dira horietako batzuk:  
 

• Energia aldaketa klimatikoaren eragile garrantzitsuenetariko bat da, izan ere berotegi-
efektuko gasen munduko isurketen %60 inguru da.  

• Egitura eraginkorragoak elektrizitate kontsumoa %14 jaitsi dezakete.  

• Munduan 3 milioi pertsona erregai kutsatzaileak erabiltzen dituzte sukaldatzeko. 
 
Pobrezian pentsatzerakoan burura datozkigun hitzak gosetea, gaixotasunak edota bazterketa 
soziala dira baina, energia ere funtsezkoa da pobrezia desagerrarazteko. Helburu eta arazo larri 
hauek aztertzeko zenbait adierazle analizatzea lagunduko digu, hauei esker ikusiko ditugulako gaur 
egun energian errotuta darraien arazoa. Energia, hainbat desberdintasun sozialen desberdintzaile 
eta baita munduko kutsaduraren sortzailea dugu, behar bezala erabiltzen ez badugu eta munduko 
toki guztiak garapenera bultzatzen ez baditugu. 
 
 

Ziklo eta maila ezberdinetan landuko diren material didaktikoak, Heziberri 2020 hezkuntza-eredu 

pedagogikoaren markoak ezarritako ondorengo konpetentziak lantzen ditu, gaiarekin zerikusia 

dutenak. 

Lehen Hezkuntzaren kasuan: 
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Helburuak 

2) Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk 
aztertzea, eta iraunkortasunaren eta bizi-kalitatearen parametroak oinarri 
hartuta ikuspegi kritikoz balioestea, eguneroko bizitzan oreka ekologikoa 
babesteko eta berreskuratzeko jarrera hartze aldera.  

4) Natura-inguruneko elementu esanguratsuekin lotutako galderak eta 
problemak identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, banaka nahiz 
elkarlanean metodologia zientifikoaren estrategiak erabiliz; … 

5) Zientziaren eta teknologiaren berezko prozedurak aplikatzea, material, 

substantzia eta objektu batzuen propietateen ezagutza baliatuta, aurrez 

zehaztutako problema edo behar bati erantzuteko proiektuak, gailuak eta 

tresna soilak planifikatzeko, diseinatzeko eta egiteko. 

8) Natura-ingurunean agerian jartzen diren ezaugarriei eta erlazioei 
erreparatzea, haiei buruzko galderak egitea, identifikatzea, sailkatzea eta 
azaltzea, horretarako askotariko ikerketa-materiala erabiliz, natura-
ingurunea ulertzeko eta Lur planeta babesteak eta errespetatzeak gure 
bizitzarako nahiz etorkizuneko belaunaldientzat duen garrantziaz 
jabetzeko. 
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Eduki-
multzoa 

4. multzoa. Materia eta energia: fenomeno fisikoak, substantziak, 
aldaketa fisikoak eta kimikoak, energia-iturriak eta baliabideen erabilera 
zentzuzkoa eta jasangarria.  

5. multzoan. Teknologia, objektuak eta makinak: proiektuak egitea 
proposatu da, aurrez zehaztutako behar edo problema bati erantzuteko 
makina soilak eraikitzeko, alfabetizazio digitala landuz eta teknologiak 
erabiliz. 

Ebaluazio-
irizpideak 

1) Gidoi bat oinarri hartuta ikerketak, laborategiko praktikak edo landa-
azterketak egitea, metodologia zientifikoa aplikatuz, eta haien garapena 
balioestea eta emaitzak interpretatzea. 

4) Tresna digitalak eta Internet erabiltzea, informazioa kudeatzeko eta 
esperimentu birtualak egiteko, programa eta aplikazio digital egokiak 
erabiliz eta behaketatik lortutako datuak integratuz, eta emaitzak jakitera 
emateko. 

7) Eguneroko bizitzan norberaren ongizatea edo osasuna kaltetu 

dezaketen jokabideek zer-nolako arriskua dakarten barneratzea. 

12) Gizakiaren jarduerak natura-ingurunean duen eragina azaltzea, 
argudiatuz, adibideak emanez eta haren efektuetako batzuk deskribatuz, 
eta ondorioak ateratzea.  

 

G
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Helburuak 

2) Talde-lanean jardutea, arduraz, elkarlanean, elkartasunez eta modu 

konstruktiboan. Lan horretan, funtzionamendu demokratikoaren 

oinarrizko printzipioak aplikatu, lan komunarekiko ardura garatzen 

joan, eta norberaren eta besteen ekarpenak adostutako helburuaren 

arabera baloratuko dira, komunitateari elkartasunez ekarpenak 

egiteko, inolako bazterkeriarik gabe. 

4) Gizakiak ingurune fisikoan eta gizarte-ingurunean dituen esku-
hartzeen zenbait adibide ikusi eta kritikoki aztertzea, 
iraunkortasunaren ikuspegitik, ingurumena eta ondare historikoa eta 
kulturala babesteko, berreskuratzeko eta kontserbatzeko jarrera 
izateko eguneroko bizitzan. 

6) Inguruko testuinguru geografiko, sozial eta historikoko elementu 
garrantzitsuekin lotutako zalantzak eta problemak zein diren jakin, 
planteatu eta ebaztea. 

Eduki-
multzoa 

2. multzoa. Gure mundua eta haren kontserbazioa: … gizakiak 
ingurunean duen eraginak eta ingurumen-ondorioak aztertuko dira. 
Edukien artean: ura eta kontsumo arduratsua, klima eta klima-
aldaketa eta gizakiaren esku-hartzea ingurunean. 
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3. multzoa. Gizartean bizitzea: … nola ekoizten diren eta banatzen 
dituzten kontsumo-ondasunak… 

Ebaluazio-
irizpideak 

9) Planoak eta mapak zuzen deskribatzea, eta egoki interpretatzea eta 

erabiltzea eskalak, konbentziozko ikurrak eta hizkuntza ikonikoa eta 

sinbolikoa. 

17) Gizakiak natura-ingurunean duen portaeraren eragina azaltzea, 
baliabide naturalak irauteko moduan erabili behar direla adieraztea, 
eta gizarteek lurralde-garapen jasangarria bultzatzeko ezinbestekoan 
bete behar dituzten neurri batzuk proposatzea eta haien eragin 
onuragarria azaltzea.  

29) Diruaren balioa eta erabilerak ezagutzea, aurreztu eta arduraz 

kontsumitu behar dela jakitea, eta nahitaez egin beharreko gastu 

finkoak eta premiazko ez direnak bereiztea. 
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Helburuak 

4) Herritarrak antolatzeko eta gizartean parte hartzeko zer modu 
dauden jakitea, batez ere Euskal Autonomi Erkidegoan, 
erreferentziazko talde hurbilenetan parte hartzea (familia, eskola, 
auzoa, herria), eta norberaren ekarpenak eta besteenak aintzat 
hartzea, besteekin konpartitu eta lankidetzan jarduteko.  

8) Ingurumenaren egoeraz ohartzea, eta kontsumo osasuntsua eta 
arduratsua egiteko jarrera izatea, eta ingurune hurbila errespetatu eta 
zaintzea (gainerakoak zaindu eta errespetatzea barne, bide-
hezkuntzaren bidez), hura kudeatzen parte hartzeko, arduraz.  

Eduki-multzoa 

4. multzoa. Bizikidetza eta gizarte-balioak: agerikoa da ikasgai 
honen oinarria jarrerekin eta prozedurekin lotutako edukiak direla, 
ikasleek jarrera zibiko-sozialak izan ditzaten. 

Ebaluazio-
irizpideak 

5) Pentsamendu eraginkorra eta autonomoa egituratzea, eta 
informazioa bildu eta ulertzea, inguratzen duen errealitateaz zenbait 
ikuspegitatik hausnartzeko, eta informazioa abiapuntu hartuta, 
errealitatea hobetzeko. 

23) Balio-sistema propioa eratzea, besteren aukerak errespetatzen 

dituena, eta eskubide unibertsaletan oinarritutako judizio moralak 

egitea. 

25) Natura-ondasunak arduraz erabiltzea eta ingurumenaren 
kontserbazioan laguntzea, gertaerak ulertuz eta interpretatuz, 
arrazoiak aztertuz eta ondorioak aurreikusiz.  
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Bigarren Hezkuntzaren kasuan:  
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Etapako 
Helburuak 

2) Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza zientifikoa 
erabiltzea, haietan gertatzen diren interakzioak azalduz, eta 
ekosistemen oreka eta hura aldatzen duten faktoreak deskribatuz, 
horren bidez natura balioesteko eta kudeatzeko nahiz hartaz 
gozatzeko, zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten interakzioak ikuspegi kritikoz aztertzeko, eta garapen 
iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartzeko.  

3) Problemak ebaztea eta ikerketa soil batzuk egitea, banaka naiz 
lankidetzan zientziaren prozedurarekiko koherenteak diren estrategiak 
aplikatuz, hala nola azalpen-hipotesiak formulatzea, eta datuak lortzea 
eta haietatik judizioak egitea ahalbidetzen duten emaitzak eta 
ondorioak ateratzea…   

                                                                                                            
6) Errealitatea azaltzeko eskemak egitea, kontzeptu, printzipio, 

estrategia, balio eta jarrera zientifikoak baliatuz, naturako fenomeno 

nagusiak interpretatzeko, eta gure gizarteko garapen eta aplikazio 

zientifiko eta teknologiko garrantzitsuenak ikuspegi kritikoz aztertzeko. 

Eduki-
multzoen 
ezaugarriak 

 DBH 1.  

3. multzoa. Lur planeta: atmosfera, hidrosfera… 

4. multzoa. Lur planetako biodibertsitatea: biosfera… 

DBH 3. 

5. multzoa. Gizakia eta ingurunea. Ekosistemak. 

DBH 4. 

4. multzoa. Ekologia eta ingurunea: … gizakiaren jarduerek ekosiste-
metan eragindako inpaktuak. 

Ebaluazio-
irizpideak 

DBH 1.  

5) Ideia zientifikoak aurrerapen teknologikoekin eta beste arlo 
batzuekin lotzea, eta ohartzea bizi-kalitatearen hobekuntza dakartela. 
 
8) Atmosferako arazoei buruz ikertzea, hala nola kutsadurari eta haren 
ondorioei buruz, informazioa bilduz, eta irtenbidea bilatzeko neurriak 
proposatzea. 
 

13) Biodibertsitatearen garrantziaz jabetzea, bere hurbileko 
ingurunean ikerketa soilak eginez, eta aintzat hartzea desagertzeko 
arriskuan dauden espezieak babesteko beharra. 
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DBH 3. 

9) Ohartzea zer ohitura eta bizi-estilo osasungarri dauden lotuta 
gizakiaren erlazio- eta lokomozio-funtzioekin, hurbileko inguruneko 
testuinguruan sortutako egoeren azterketa abiapuntu hartuta. 
13) Gizakiaren esku-hartzeak paisaiaren eta erliebearen modelaketan 
eta eraldaketan izan duen garrantziaz ohartzea, eta horren ondorioei 
buruz ikertzea. 

DBH 4. 

15) Gizakiaren jardueren ondorioz sortutako ingurumen-arazo 
nagusiak deskribatzea, garapen iraunkorraren ikuspegitik aztertzea, 
eta banakako eta taldeko ekintza batzuen egokitasuna aintzat hartzea, 
ingurumena andeatzea eragozte aldera. 
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Etapako 

Helburuak 

1) Ezagutza zientifikoa baliatzea, naturako fenomenoak nahiz gizakiaren 

jarduerak eragindakoak interpretatzeko, eta zientziaren, teknologiaren, 

gizartearen eta ingurumenaren arteko interakzioak ikuspegi kritikoz 

aztertzeko, eta garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan 

parte hartzea. 

3) Gai zientifikoei buruzko informazioa lortzea zenbait iturritatik –

analogikoak nahiz digitalak–, eta informazio hori erabiltzea, edukia balioetsiz 

eta kontuan hartuta gai zientifikoei buruzko lanak funtsatzeko, bideratzeko 

eta lantzeko baliagarritasuna, eta gai horiei buruz nork bere jarrerak hartzea, 

funtsatuta eta ikuspegi kritikoz. 

Eduki-

multzoen 

ezaugarriak 

DBH 2. 

3. multzoa. Materiaren aldaketak: posizio-aldaketak, aldaketa termikoak, 
aldaketa optikoak eta soinu-aldaketak. 

5. multzoa. Energia eta aldaketak.  

Ebaluazio-

irizpideak 

DBH 2. 
12) Argiaren eta soinuaren transmisioarekin lotutako naturako fenomenoak 
azaltzea, horri buruzko esperimentuak eginez eta haien propietateak 
kontuan hartuta.  
13) Jakitea indarrek aldaketak eragiten dituztela gorputzen higiduran eta 
deformatu egiten dituztela, eta horren adibideak aurkitzea naturako 
egoeretan edo eguneroko bizitzakoetan.  
14) Energia kontzeptua ikuspegi kualitatibotik erabiltzea, inguruan gertatzen 
diren eraldaketetan duen funtzioa azalduz 
15) Energia-iturri berriztagarriek nahiz berriztaezinek gizartean eta 
ingurumenean zer-nolako garrantzia eta ondorioak dituzten ohartzea, eta, 
arrazoiak emanez, garapen iraunkorrarekin bateragarriak diren jokabideak 
izateko beharra azaltzea. 
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Helburuak 

1) Ezagutza zientifikoa baliatzea, zientziak eta teknologiak pertsonen 

bizitzan eta osasunean duten eragina ikuspegi kritikoz aztertzeko, bai 

eta zientziaren eta gizartearen nahiz ingurumenaren arteko 

interakzioak ere, eta ebidentzia zientifikoetan oinarritutako iritziak 

eratzeko naiz interes zientifiko-sozialeko gaietan modu aktiboan eta 

arduratsuan parte hartzeko. 

2) Problemak identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, eta ikerketa soil 

batzuk egitea, banaka nahiz lankidetzan zientziaren prozedurekiko 

koherenteak diren estrategiak aplikatuz, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten erlazioak aztertzeko, eta 

norberaren nahiz gizartearen intereseko benetako egoerei 

testuingurua aintzat hartuta heltzeko eta erabaki arduratsuak hartu 

ahal izateko. 

3) Gai zientifikoei buruzko informazioa lortzea zenbait iturritatik –
analogikoak nahiz digitalak–, eta informazio hori erabiltzea, edukia 
balioetsiz eta kontuan hartuta gai zientifikoei buruzko lanak 
funtsatzeko, bideratzeko eta lantzeko baliagarritasuna, eta gai horiei 
buruz nork bere jarrerak hartzea, funtsatuta eta ikuspegi kritikoz. 

Eduki-multzoen 
ezaugarriak 

DBH 4. 

3. multzoa. Bizi-kalitatea.  

4. multzoa. Aurrerapen teknologikoak ingurumenena eragiten duten 
inpaktua .  

Ebaluazio-
irizpideak 

DBH 4. 
1) Ikerketak, laborategiko praktikak edo landa-azterketak egitea, lan 
zientifikoaren berezko metodologia eta estrategiak aplikatuz, eta haien 
garapena balioestea eta emaitzak interpretatzea. 
3) Bere iritzia eratzea, adierazpenak zehaztasunez egitea, eta 
problema-egoerei buruzko argudioak ematea, informazio zientifikoa 
bilatuz, hautatuz eta interpretatuz. 
5) Zientziak zenbait arlotan egindako ekarpenei buruzko azterlan bat 
egitea, eta jabetzea ekarpen horiek bizi-kalitatea hobetzea eta 
ingurumen-arazoak arintzea dakartela. 
9) Ingurumen-arazo nagusiak zein diren jakitea, arazo horiek kausak 
eta areagotzen dituzten faktoreak aztertzea zer ondorio izan 
ditzaketen, eta azaltzea, argudioan emanez. Lurreko baliabideen 
kudeaketa jasangarriaren beharra eta herritarrek horri buruzko 
sentsibilizazioa eta konpromisoak hartzearen garrantzia. 
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Etapako 
Helburuak 

2) Ingurune fisikoaren bereizgarri diren oinarrizko elementuak ingurune 
hurbiletik abiatuz identifikatzea eta kokatzea zenbait eskalatan eta 
elementu horien elkarreraginei erreparatzea, ulertzeko gizakion bizitza 
nola baldintzatzen duten eta, aldi berean, gizakiak nola eraldatzen 
dituen. Horren helburua da gizakiaren ekintzak zer gizarte-arazo eta 
ingurumen-arazo sortzen dituen ikustea eta horretaz kontziente izatea. 

5) Ondare naturala, kulturala... aintzat hartu eta errespetatzea… Eta 
hura babestu, kontserbatu eta hobetzeko erantzukizuna onartzea… 

8) Gaur egungo gizarteen arazoak zein diren jakitea, haien jatorri 
historiko-sozialak aztertzea, eta errealitateak eta egoerak 
aztertzea...pertsonen arteko eta gizarte-taldeen arteko harremanak 
hobetzeko eta baliabide naturalak arduraz erabiltzeko. 

11) Talde-lana egitea eta eztabaidetan eta debateetan parte hartzea 
jarrera konstruktiboa, irekia, arduratsua, kritikoa eta tolerantea izanda 
eta iritziak eta proposamenak behar bezala arrazoituta…  

Eduki-
multzoen 
ezaugarriak 

DBH 1. 
2. multzoa. Lurra eta ingurune naturalak: Gizakiaren ekintzak ingurune 
naturaletan.  
 
DBH 3. 
2. multzoa. Giza espazioa. Antolaketa ekonomikoa, soziala eta politikoa. 

Ebaluazio-
irizpideak 

DBH 1. 

1) Gizartea hobetzeko eta natura babesteko proiektuetan konpromiso 
arduratsua hartzea, interes pertsonaleko edo/eta talde-intereseko 
arrazoietatik abiatuta hausnartuz, kritikoki hartutako erabakietatik 
abiatuta.  

11) Gizakiaren ekintzak natura-ingurunean zer eragin dituen jakitea, 
eragin horiek deskribatzea eta aintzat hartzea, eta haien zergatiak eta 
ondorioak aztertzeko eztabaidak egitea, haiek mugatzeko beharrezkoak 
diren neurriak eta jarrerak adieraziz, direla tokikoak, direla globalak, 
natura babesteko jarduerak sustatzen inplikazio aktiboa eta arduratsua 
izateko.  

 

DBH 3. 

13) Jarduera ekonomikoen eta norbanakoen eta taldeen portaeren 
ingurumen-eraginak ingurune hurbileko kasu baten bidez deskribatzea, 
ongi bereiztea zer jarduera diren garapen jasangarriaren aldekoak eta 
zer jarduera eragozten duten hura, eta natura babesteko jarduerak 
sustatzeko jarrera aktiboa eta arduratsua hartzea. 
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Etapako 

Helburuak 

5) …Ikasleak herritar moduan dituen betebeharrak aintzat hartu 
beharko ditu, guztienak diren ondasunak ez galtzeko eta hobetzeko 
lanean, eta bizitza errespetatu beharra ardatz hartuko du, gizarte-
garapen iraunkorrarekin bat etorriko den bizitza-proiektu bat 
eraikitzeko.  

6) Giza eskubideak urratzea dakarten egoerak identifikatu eta 
aztertzea, direla indarkeria estrukturalak eragindakoak (gerrak, 
pobrezia, muturreko desberdintasunak…)… 

11) Etika eta zientzia eta teknologia lotuta daudela ohartzea, 
zientziaren eta teknologiaren aurrerapenak sortutako egoera 
gatazkatsuak planteatuz eta kritika eginez, haiei buruzko iritzi moralak 
egiteko aukera ematen duten irizpide etikoak proposatzeko.  

 

 

 
Aurten 7. Helburua landuko da: Energia eskuragarri eta ez-kutsatzailea. Beterri osatzen duten 
herrietako ikastetxeekin batera gauzatzen dira bilerak eta Ingurugelako kide bat izango da 
dinamizatzailea eta ikastetxeari dagozkion ataletaz arduratuko dena (curriculum-a eta ikastetxeko 
kudeaketa planak). Artelatzeko jarduna, herriko diagnostikoa gauzatzeko materiala prestatzea eta 
aholkularitza zerbitzua ematea izango da. Honako hau izan daiteke ikasturteko antolaketaren 
laburpena, herri diagnostikoari dagozkion ekintzak kontuan izanik. 
 

• Irailean, 1. koordinazio bilera. Koordinatzaileei motibazio jarduerak eta ikasturteko 
proposamenaren nondik norakoak helaraziko zaizkie.  

• Urrian, aukeratutako helburuaren inguruko formakuntza. Ingurugelak antolatua izaten da. 

• Azaroan, 2. koordinazio bilera. Irakasleei bidalitako behin behineko materialen iritziak eta 
moldaketa proposamenak bilduko dira, behin betikoak egiteko.  

• Abenduan beste bilera bat proposatuko dugu, Andoaingo koordinatzaileentzat soilik, behin 
betiko herri mailako diagnostikorako sortutako materialak aurkezteko. Bilera honen beharra 
irakasleen esku geratzen da. 

• Urtarrilean, 3. koordinazio bilera. Unean egokituko liratekeen gaiak jorratzeko.  

• Martxoan, 4. koordinazio bilera. Gure atalari dagokionean, herriko diagnostikoaren 
azterketara zuzendutako ekimenak bukatzen ariko dira eta ikasleen arteko foroa eta udalbatza 
egunak definituko dira. Horiek garatzeko erabiliko diren metodologiak ere.  

• Maiatzean, Ikasleen arteko Foroa eta  Udalbatza gauzatuko dira 

• Ekainean, 5. koordinazio bilera, ebaluazioa egiteko tartea hartuko da.  
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Garapen Jasangarriko Helburuak ezagutzen jarraituko dugu eta horretarako, aukeratutako 7. GJHan 
sakonduko dugu, oraingoan energia irisgarria eta ez kutsagarria. Eduki guztiekin aurkezpen 
digital bat prestatuko dugu. Herrian, energiaren kudeaketari buruz dauden planak aurkezteko ere 
baliagarria izango da. 
 
Maila desberdinetako bi bertsio egingo genituzke, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan 
pentsatuz. Irakaslearen esku geratuko litzateke bata zein bestea erabili. Aurkezpenarekin batera 
gidoia egingo da. 
 
Edozein eratara, behar izanez gero, material hau erabiltzeko Artelatzetik aholkularitza eskainiko 
litzateke. 
 
 

 
Proposamen hau anitza izango da eta batez ere ikasleen adinari egokitua. Gazteenekin eskolaren 
gertueneko errealitatea ezagutzera emango genuke eta handitzen doazen heinean gaia auzoan 
edota herri mailan aztertuko litzateke, nagusienekin eskualde edo haratago doan ikuspegi 
globalagoa emango zaiolarik. Ondoko taulan laburbiltzen dugu:  
 
 

MAILA EKINTZA 

Haur 
Hezkuntza 

Koloreztatzeko marrazki , eskulan, poster… 

Lehen 
Hezkuntza 

Zikloaren arabera gaia gune desberdinetan lantzea proposatuko genuke 
egokitutako fitxa baten bidez (*). Lanketa guneak, etxea, auzoa eta herria bere 
osotasunean izango lirateke. 

Bigarren 
Hezkuntza 

Maila honetan ere fitxa desberdinak (*) planteatuko genituzke gaiari ikuspegi 
zabalagoa eskaintzeko eta herritik eskualde edota urrunago begira jartzeko. 

 

(*) Materialak era digitalean landuko dira, Eskola 2.0 ekimenaren inguruan, gelan bertan arbela digitalean 

landu ahal izateko eta ikasle bakoitzak bere ordenagailutik bete dezan. Era honetan, materialak koloreztatu 
egingo dira, hau da, koatrikromian egingo dira erakargarriagoak izan daitezen. Teknologia berriei tartea 
emango zaie eta ahal den guztietan erabiltzearen proposamena luzatuko diegu, adibidez: Google Drive, 
inkesten trataera begira era estatistikoan garatu ahal izateko. 
 
Diseinua Artelatzen esku geratuko litzateke, baina azken onespena Eskolako Parte-Hartze Foroak 
eman beharko luke (koordinazio bileretako partaideak), bertatik emandako iritziak barneratu eta 
behin betikoak sortuz. Laneko material guztia Drive-n zintzilikatuko da Talde-gidariko kideek eskura 
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izan dezaten eta, behar izanez gero, erabilerari buruzko azalpen zehatza emanez. Laneko fitxa 
guztiak, bi bertsiotan gauzatuko dira: bata, irakasleei zuzendutako gida liburu moduan non 
plateatutako ariketen azalpenak jartzeaz gain galderen erantzunak azalduko diren, eta bestea, 
ikasleei zuzendutako laneko fitxa, formatu digitalean eta betegarrian, hau da, ordenagailutik 
zuzenean erantzun ahal izateko.  
 
Ondoko taulan, luzatzen dugun ekintzen proposamena ikus daiteke. Kontuan izan behar da 
proposamenak direla: ekintza eta irteera hauek ez dira nahi eta nahiez aipatutako ziklo edo 
mailetarako. Ikasturte hasieran egingo genukeen lehenengo bileran behin betiko aukeraketa egingo 
litzateke, ikastetxe bakoitzaren nahia edo beharretara moldatuz.  
 
7. helburuarekin jarraituz, aurtengo material didaktikoen ardatza “Energia, bizitzaren motorra” 
izango da. 
 

 
 

Energiaz bizi! 
Haur Hezkuntza 
 
Fitxa arin bat proposatzen da gazteenak ikastetxearen 
proiektuan parte har dezaten. Margotzeko irudiak erabiliz, 
egunero erabiltzen ditugun energia mota desberdinak 
ezagutzeko baliagarriak izango dira: janaritik hasi, 
argitzeko edo berotzeko erabiltzen dugu argia... 
Energiaren erabilpenean ematen diren aurrezteko ohitura 
onak eta xahutzeko ohitura txarrak zeintzuk diren 
identifikatzeko baliagarriak izango dira. 

 

Lurra sendatuko dugu 
LHko 1. Zikloa 
 
Lehenik eta behin, gure energia beharrak ezagutzen lagunduko dien irudia aurkeztuko zaie eta 
ondoren, energia sortzeko eskura ditugun baliabideak. Ariketa erraz baten bidez, jabetuko dira gure 

MAILA EKINTZAK (I) 

Haur Hezkuntza ENERGIAZ BIZI! 

LH 1. zikloa LURRA SENDATUKO DUGU 

LH 2. zikloa NIRE ETXEAK ERE ENERGIA ASKO BEHAR DU 

LH 3. zikloa MURRIZTU ENERGIA KONTSUMOA, KLIMA ALDAKETARI STOP! 

DBH 1-2 AUZOKO ARGIZTAPENA ETA ARGI KUTSADURA 

DBH 3-4 INOR ATZEAN UTZI GABE 

Batxilergoa  ENERGIAZ JOKATUZ, BERTAKOA KONTSUMITU 

Helburu hezigarriak:  

• Energiaren beharraz ohartzea. 

• Energia iturriez hitz egitea. 

Hitz klabeak: energia, ohitura onak 

eta txarrak 
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ohiturek ingurunean kalteak eragin ditzaketela. Ideia bat ekarri nahi da: Energia edozein moduan 
erabiltzeak kutsadura sortzen du eta horrek, Lurra gaixotzen du; Lurra gaixotzen bada, Lurreko izaki 
bizidun guztiak gaixotzen gara: gizakiak, animaliak, landareak... Material horretan, hainbat irudi 
eskainiko zaizkie, ikasgelan interpreta ditzaten.  
Energia-kontsumo desberdinekin lotutako irudiak 
proposatuko dira, oro har hiru taldetan sailka 
daitezkeenak: 
 

- Lurra gaixotzeko jokabide egokiak eta kaltegarriak 
izaten ditugu. 

- Horiek ondorioak dituzte, zer gertatzen da? 
- Eta zer egin behar dugu arazo honi buelta emateko? 
Hau da, nola sendatuko dugu Lurra? 
 

Lurra gaixotu egiten da berotzen delako. Zer egin behar 
dugu sendatzeko? Besteak beste, energia-kontsumoa 
murriztea (etxean, eskolan…): eskolara oinez joatea, argiak itzaltzea... Helburua da agerian uztea, 
zentzu positiboan, ekintza erraz batzuk eskura dituztela eta praktikan jar ditzaketela. 
 
 

Nire etxeak ere energia asko behar du 
LHko 2. Zikloa  
 
Bakoitzaren etxeko energia erabilerak, ohiturak eta 
etxeko kontsumoa aurrezteari ematen zaion 
garrantzia aztertuko da. Era berean, etxean egiten 
ditugun jarduera ugariek (otorduak prestatu, garbitu, 
telebista ikusi, ordenagailuarekin jolastu, musika 
entzun...) energia gastu handia dutela ikusiko da eta 
ondorioz, ingurunean eragina dutela konturatuko 
lirateke. Gurasoen laguntza nahitaezkoa izango da, 
familia osoa inplikatuko delarik. 

Oinarria etxebizitzaren plano bat izango da, eta bertan etxeko gela bakoitzean (sukaldea, bainugela, 
logela, egongela...) dituzten etxetresna elektrikoak kokatuko dira. Bestalde, etxeko argiak eta 
berokuntza-sistema kontuan hartu beharko dituzte. Datu-bilketa horrek guztiak bidea emango du, 
laneko fitxaketari jarraituz, etxetresna elektrikoen energia-sistemaz hitz egiteko (A, B, C ...). 

Etxetresna elektriko horiek identifikatuta, gurasoen laguntzarekin galdera bat egingo zaie: kontuan 
hartzen al dugu etxean gailu elektriko bat edo bonbillak erosterakoan energiak sortzen duen 
kutsadura? Eguneroko bizitzan, energia-kontsumoko ohitura batzuk oso barneratuta daude, eta, 
jardueratik abiatuta, ikasleak jabetuko dira kontsumo horrek, gehiegizkoa izan edo ez, gure 
ingurumenean duen eraginaz, erreferentzia gisa hartuta etxetresna elektrikoek sortzen dituzten CO2 
isurketak. Ekintza amaitzeko, etxeetan energia-kontsumoa murrizteko jardunbide egokien bilduma 
egitea proposatuko da. 

 

 

 

 

 

Helburu hezigarriak:  

• Bizitzeko energia behar dugula 

jabetzea. 

• Gure ohiturek ingurunean duten 

eraginetan erreparatzea. 

• Energia arduraz erabiltzea.  

Hitz klabeak: planeta, energia, 

bizidunak, osasuna.  

 

Helburu hezigarriak:  

• Etxeko energia beharrak 

ezagutu. 

• Guztion parte hartzeaz jabetu.  

Hitz klabeak: energia kontsumoak, 

eraginkortasuna.  
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Murriztu energia kontsumoa, klima aldaketari stop! 

LHko 3. Zikloa 
 
Maila hauetan, bi hausnarketa egitea planteatuko da; 
batetik, energia erabiltzeko garaian ditugun ohituraz 
jabetzea, eta bestetik, herri mailan dauden energia 
kontsumoen azterketa. Erabiltzen diren energia motak 
agertu ondoren, herriko kontsumo datuak ezagutu dituzte: 
udal eraikinak, argiteria… Herrian, energia berriztagarriak 
duten presentziaz hitz egiteko ere aukera emango da. 
Herrian bertan ekoizten den energia kantitatea, gastatzen 
denarekin alderatuko dute.  
 

Energiaren gehiegizko kontsumoak, sortutako kutsadura eta klima aldaketa bat datorrenez, modu 
errazean horien arteko erlazioa ulertzeko ariketak ere proposatuko ditugu. Baliagarria izango zaie 
guztiok izan behar ditugun ohitura egokien garrantziaz jabetzeko, planetaren egoera hobetze aldera.  
 

Auzoko argiztapena eta argi kutsadura 
DBH 1-2 
 
Orohar gastu energetiko handiena kaleko argiteria izaten 
da. Maila hauetako ikasleek kaleko argiteriaren azterketa 
gauzatzeko ekintza bat izango dute. Aztertuko dituzte: 
farola edo bonbilla motak, beraien egoerak, noiz piztu eta 
noiz itzaltzen diren, sortzen duten kutsadura… Ikastetxe 
bakoitzak kokatuta dagoen auzoan egingo luke ikerketa. 
Eta honekin batera, argi kutsadura kontzeptua landuz, 
herriko egoera islatu daiteke, auzoz auzo egindako 
lanketarekin. 
 
Kaleko argiztapenaren egoera hobeto ezagutzeko, 
gauean ateratzea da hoberena. Ikastetxetik hori ezinezkoa denez eta ikerketa osatze aldera, beste 
ekintza praktiko bat egitea proposatuko da: ZER DIOTE HERRITARREK? Kalera ateratzeko 
proposamena luzatuko genieke eta galdetegi baten bidez, gaiaren inguruan herritarren iritzia jasoko 
lukete. Bide batez, beraiek dituzten ohiturez ere hitz egin dezakete. Ikastaldeak auzoka antolatuko 
dira. Aukeran, egun bat adostu genezake batera jarduteko. Horrela, ekintzari kalean oihartzuna 
emango genioke.  
 
Martxoaren 5a Eraginkortasun Energetikoaren munduko eguna dela aprobetxatuz (2023an igandea 
da), data horren inguruan atera daitezke kalera. Beste egun seinalatu bat, osailaren 14a ere izan 
daiteke, Energiaren eguna mundu mailan (asteartea). 

 

 

 

Helburu hezigarriak:  

• Kaleak argiztatzeko dauden 

sistemak ezagutu.   

• Arazoak identifikatzea.  

• Auzotarren iritziak jaso. 

Hitz klabeak: auzoa, argiztapena, 

argi kutsadura.  

 

Helburu hezigarriak:  

• Hirian energia kontsumitzen 

duten guneak ezagutzea.   

• Hiriko energia berriztagarrien 

presentziaz jabetzea.  

Hitz klabeak: Energi kontsumoa, 

berriztagarriak, klima aldaketa.  
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Inor atzean utzi gabe 
DBH 3-4 
 
Gaur egungo eredu energetikoak ondorio kaltegarria eragiten du biztanleen eta planetarengan; 
klima aldaketa areagotzen laguntzen du eta faktura garestitzean, pobrezi energetikoa dakar.  

Etxeetan energia behar dugu gure betebeharrak asebetetzeko (bereziki energia elektrikoa eta 
termikoa). Baina energiaren prezioa ez dago gure esku (orokorrean goranzko joera du). Pertsona 
batzuk arazoak dituzte ordaintzeko eta batzuei argia mozten diete eta guzti. 
 
Honekin lotuta, etxeko argindarraren fakturak aztertuko 
ditugu, ordaintzen ditugun kontzeptu ezberdinak 
nabarmenduz. Eta ondoren, saiatuko gara probrezi 
energetikoaren inguruko datuak ezagutu eta konponbideak 
bilatzen. Andoaingoak ez baditugu lortzen, modu 
orokorragoan Gipuzkoakoekin egingo genuke lan. 
Konponbideen artean, eredu jasangarriagoak ezartzea 
egongo litzateke, transizioaren beharraz jabetuz. 
 
 
 
 

Energiaz jokatuz, bertako kontsumitu 
Batxilergoa 

 
Energiaren erabilera hain da egunerokoa herrian ez dugula 
behar bezala aintzat hartzen. Energia guztia iturriren batetik 
dator eta beste nonbaiten eraldatua izaten da, nahiz eta guk 
ez ikusi. Gehienetan hemendik urrun. Ariketa baten bidez, 
Andoainen kontsumitzen den energia nondik datorren 
ezagutzea proposatzen da (gas naturala, elektrizitatea, 
gasolioa-gasolina, butano-propano gasa...). Aldi berean, 
herriko energia berriztagarrien azpiegituren inguruko 
informazioa lortzeaz arduratuko lirateke.  
 

Andoainek funtzionatzeko behar duen energia guztitik soilik gutxieneko bat sortua da Euskadin, eta 
zer esanik ez herrian bertan. Gaur egun, garrantzi handia ematen zaio bertan ekoiztutako energia 
erabiltzeari, kanpotik ekartzeko arazoak larriak direlako (menpekotasuna, gatazkak…). Gero eta 
ezagunagoak ditugu sortzen ari diren komunitate energetikoak. Horren inguruko ikerketa bat egitea 
proposatuko zaie, informazioa lortuz eta dituen abantailak betiko energia iturrietatik alderatuz. 
  

Helburu hezigarriak:  

• Egungo eredu energetikoak 

dituen arazoez jabetu.   

• Pobrezia energetikoa zer den 

ezagutu.  

• Guztion eskubideak aldarrikatu. 

Hitz klabeak: pobrezia energetikoa, 

trantsizioa.  

 

Helburu hezigarriak:  

• Ikerketa lanak egitea talde 

lanean. 

• Informazio lortzea herriko web 

guneak erabiliz. 

Hitz klabeak: energia iturriak, 

autokontsumoa.  
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Antzararen jokoaren dinamika duen talde jolasa. Gaia, 7. GJHa eta “Energia, bizitzaen motorra”. 
Euskarria, 1,40 x 0,90 cm dituen eta erditik tolestu daitekeen taula metalizatua izango da, iaz jada 
eskainitakoa. Beharrezkoak diren tresnak ikastetxeen esku utziko ditugu: 4 koloretako fitxa imantatu, 
dadoa, galdera eta froga zerrendak eta arauak.  
 

Euskarri handi baten bidez, gelako ikasleak lau 
taldetan banatuta, laukietatik mugituko lirateke 
gaiari buruzko galderak erantzunez eta frogak 
gaindituz. Jokoaren nondik-norakoak azaltzeaz 
gain, materiala erabiltzeko txandak eta egutegia 
antolatuko dira. Modu honetan ikastetxe 
bakoitzak era autonomoan erabiltzeko aukera du 
beraien barne antolaketari egokituz eskura 
ematen zaien baliabide hori. Galderak bi 
etapetara egokitzeko egina egongo dira baina, 
ahalik eta erabilgarriagoa izan dadin, jolasak 
aukera ematen du taldearen araberako galdera 
sorta sortzeko. 

 

 

Sarean aurki daitekeen eta gaiarekin harreman zuzena duen material anitza bildu eta irakasleen 
esku geratuko da, zikloka antolatuta: bideoak, abestiak, ipuinak, jolasak, gidak, app ezberdinak... 
Hona hemen adibidez batzuk: 
 

A. Haur Hezkuntzako taldeentzat aproposak 
 

- ENE KANTAK- Egun on! 
Eguna energiaz beterik hasteko abestia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Vm7iwm530k  (3:30) 

 

B. Lehen Hezkuntzako taldeentzat aproposak 
 

- Energy, let's save it! Energia, aurreztu dezagun! 
Marrazki bizidunak. Hitzik gabe, soinuez lagunduta. Oso erakargarriak.  

https://www.youtube.com/watch?v=h4RmNNve3lc  (3:39)   

https://www.youtube.com/watch?v=q-zYcUPHpr4  (2:05) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Vm7iwm530k
https://www.youtube.com/watch?v=h4RmNNve3lc
https://www.youtube.com/watch?v=q-zYcUPHpr4
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           LH 3-4tik gora:  
 

- Global Warming Cartoon.  (3:46) 

Marrazkien bidez, hitzik gabe, haurrei zuzendutako bideoa. Berezia, Asian egindakoa 

delako (Tailandian) eta irudietan nabari da. Batez ere, planetaren beroketaren inguruko 

mezua zabaltzen du. 

https://www.youtube.com/watch?v=CJMJIxPMnSY 

          LH 5-6 eta DBH 1-2: 
 

- Climate Change, hitzik gabe, (5:07):   https://www.youtube.com/watch?v=CH_vixk5j3s 
 
 

C. Bigarren Hezkuntzako taldeentzat aproposak 
- Polar Bear Man: (4:40) Hartz zuriek jasaten duten eragina zure bizitzara eramanda. 

Hitzik gabe. Gehiegizko energia kontsumoekin oso modu errazean lotu daiteke. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IR2vaFZZ8D0 
 

- Naturgy:  
Energiari buruzko bideoak dituzte, esperimentu batzuekin. Gaztelerazko ikasgaietan 
emateko aproposak ere izan daitezke. Azalpenak eman ondoren, guztietan esperimentu 
bat proposatzen dute. 
¿Qué es la energía? ¿De dónde viene esa energía? ¿Qué es el gas renovabe? ¿Qué 
beneficios aporta el gas renovable? ¿Qué es el aislamiento térmico? ¿Cómo se pierde 
energía? 
Esperimentu hauekin batera, blog bat eta ariketa batzuk egiteko beste proposamen bat 
ere badago (Misiones Energy Challenge). 
 
https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/efigy-education/efigy-
education-digital/consejos-y-experimentos-efigy/#experimentos-tecnologicos-dani-
jimenez 

 
 

DBH 3-4tik gora:  
 

- Energia – Berde berdea:                                                                                                
Energiaren historia, gaur egun dauden arazoak eta etorkizuneko aukerak ezagutaraziko dira 
ikasmaterial honetan, hiru flash animazioren bitartez. Ondoren, www.berde-berdea.net web 
gunean jarduerak egiteko aukera dago. Material gehiago: www.naturgaia.net 
 

1. Historia – Iraupena: 6’12’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=_X2JwV4scbA 

2. Arazo iturria – Iraupena: 7’14’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=sOkVTH_mawM 

3. Etorkizuna – Iraupena: 9’19’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=8UfvC9s0adY 

https://www.youtube.com/watch?v=CJMJIxPMnSY
https://www.youtube.com/watch?v=CH_vixk5j3s
https://www.youtube.com/watch?v=IR2vaFZZ8D0
https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/efigy-education/efigy-education-digital/consejos-y-experimentos-efigy/#experimentos-tecnologicos-dani-jimenez
https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/efigy-education/efigy-education-digital/consejos-y-experimentos-efigy/#experimentos-tecnologicos-dani-jimenez
https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/efigy-education/efigy-education-digital/consejos-y-experimentos-efigy/#experimentos-tecnologicos-dani-jimenez
http://www.naturgaia.net/
https://www.youtube.com/watch?v=_X2JwV4scbA
https://www.youtube.com/watch?v=sOkVTH_mawM
https://www.youtube.com/watch?v=8UfvC9s0adY
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Energiarekin zerikusia duten filmak: 
 
Ugariak dira energiarekin zerikusia duten filma eta dokumentalen zerrenda, baina gehienak klima 
aldaketarekin lotuta daude. Izan ere, energia kontsumoaren ondorioz sortutako gasak dira klima 
aldaketaren arrazoi nagusia. 
 

- Monstruos SA. Marrazki bizidunak. Monstruoz osatutako planetan haurrak ikaratzen lortzen dute 
beraiek beharrezkoa duten energia. Ezaguna baina oso dibertigarria da. 
 

- Antes de que sea tarde. Leonardo Dicaprio eta Martin Scorsesek 
2016an ekoiztutako dokumentala, klima aldaketari buruz. 

https://youtu.be/D9xFFyUOpXo trailerra ingelesez (2:18) 

https://www.youtube.com/watch?v=RxbElmXwQJk  trailerra 
gazteleraz (hego amerikako bikoizketa) (2:20) 

https://www.youtube.com/watch?v=p40r6LiFeYc   film osoa gazteleraz (Espainian bikoiztuta) 
(1:35:15). 

 

- Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Bigarren Hezkuntzarako, irakasle eta 

gurasoentzat ere. Naomi Klein kazetariaren liburuan oinarritutako filma. 

 http://www.terra.org/categorias/peliculas/esto-lo-cambia-todo-change-everything 

“Dirigida por Avi Lewis, Esto lo cambia todo, la película presenta siete poderosos 

retratos de las comunidades que están en la primera línea de los principales 

ataques que la humanidad está perpetrando al planeta Tierra. Entretejido con 

estas historias de lucha la narración de Klein, nos muestra las conexiones entre 

las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera causantes del cambio 

climático con el sistema económico que las sostiene. A lo largo de la película, 

Klein construye su idea más controvertida y emocionante: que podemos 

aprovechar la crisis existencial del cambio climático para transformar nuestro 

sistema económico que ha fracasado para convertirlo en algo radicalmente 

mejor.” 

Trailerra ingelesez (2:22)   -    https://www.youtube.com/watch?v=IpuSt_ST4_U 

Dokumentala gazteleraz (1:26:44):  https://www.youtube.com/watch?v=3vZfY40uhRk&t=28s 
 
 

https://youtu.be/D9xFFyUOpXo
https://www.youtube.com/watch?v=RxbElmXwQJk
https://www.youtube.com/watch?v=p40r6LiFeYc
http://www.terra.org/categorias/peliculas/esto-lo-cambia-todo-change-everything
https://www.youtube.com/watch?v=IpuSt_ST4_U
https://www.youtube.com/watch?v=3vZfY40uhRk&t=28s
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- Una verdad incómoda.  

Davis Guggenhaim zuzendariak 2006an egindako film dokumentala, 

Estatu Batuetako lehendakariordea izandako Al Goren kanpaina 

oinarrituta. Helburua, herritarrak planeta osoan gertatzen ari den 

beroketa efektuaz kontzientziatzea.  (1:36:45) 

Trailerra (2’30’’), ingeleraz gaztelerazko azpitituluekin: 

https://www.youtube.com/watch?v=RG1ZkzWMcK8 

https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w 

- SEIS GRADOS que podrían cambiar el mundo. (1h30min) 

National Geographic, tenperatura sei gradutan igoko balitz zer gertatuko zitekeen planteatzen 

duen dokumentala.  Gradu bakar baten igoeraren ondorioz gertatutako azaltzen du eta horrela 

jarraituz gero, gertatzen jarraituko duena.  

Osoa gazteleraz (1:34:04)  https://www.youtube.com/watch?v=wHnIjkbCQ4w   

Laburpena (8:19): https://www.youtube.com/watch?v=0MYtfM08Zi0 

 

Ingurumen gaietaz aritzen diren youtuberrak: 
 
Sarean badira hainbat youtuber ingurumen gaiak lantzen dituztenak, hala nola, Quantum fracture, 
Climabar, Fray Sulfato, Hope! En pie por el planeta… Modu erakargarri eta zenbaitetan tonu 
dibertigarrian garatzen dituzte gaiak eta ikasleen adina kontuan izanik, oso aproposak izan daiteke. 
Bideo ezberdinak igotzen dituztenez, ikasturte hasierak ikusiko genuke zeintzuk dauden unean 
zintzilikaturik. Batez ere bigarren hezkuntzako ikasleei zuzenduta egongo lirateke. 
 

 

 
Jarduera hau motibazio-faserako proposatzen da, baina azken faserako ere balio du. Eskola-
diagnostikoan sortzen diren konpromisoak Ostadar Txokoan bonbilla itxurako horma-irudi batean 
biltzean datza, izpietan norberak hartutako konpromisoak berretsiz. Argi izpi bakoitza konpromiso 
bat da. Ariketa hori bera egin daiteke entzunaldia amaitzean. Horrela, 2030erako Eskolako Agenda 
aberasgarria izan dela egiazta dezakete, bigarren bonbillaren argi-izpi kopurua handiagoa eta 
askotarikoagoa baita. Ekintza hau LHkoek eta DBHkoek burutu dezakete. 

 

 
Andoaingko Eskolako Agenda 2030 proiektua ikasturteka antolatzen da eta ikasturtean zehar 
proiektuko fase ezberdinak lantzen ditu. Hori horrela, eta ikastetxeko ikas-komunitateko ikasleak 
egiten ari diren lanez jabetzeko, fase bakoitzean poster bat diseinatuko da. Ikastetxeek aukera 
izango dute  deskargatu eta beraien web gunean edo Ostadar Txokoan jartzeko. 

https://www.youtube.com/watch?v=RG1ZkzWMcK8
https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w
https://www.youtube.com/watch?v=wHnIjkbCQ4w
https://www.youtube.com/watch?v=0MYtfM08Zi0
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Iaz hasitako hildotik, aurten ere marrazki eta argazki erakusketa-lehiaketa antolatuko genuke.  
LHko marrazki zein argazkiak erakusketara bideratuko genituzke irakasleen nahiaren arabera. 
DBHkoekin berriz, erakusketaz gain lehiaketara ere aurkeztu daitezke. Saria, argazki egilearen 
gelarentzat izango litzateke. Oinarrietan zehaztuko genituzke kontuan izan beharreko alderdi 
guztiak. Talo tailerra eskolan bertan edo Arditurriko parketxera irteera bat izango da, nahi izanez 
gero, joan-etorria bizikletaz eta trenez eginez.  
 

 
Ikasleek hartzen dituzten konpromisoak bateratu eta dekalogo bat osatuko dugu, ikasturtero egin 
ohi den moduan. Poster moduan diseinatu eta geletan edo ikastetxeko edozein inguruan ikusgai jar 
daiteke. Jardunbide egokien bilketa errazteko, herriko diagnostikorako landuko diren fitxetan ekintza 
edo bisita bakoitzari dagozkion jardunbide egokiei edo konpromisoei tarte bat utziko genieke.  

 
 

 

4.6.1. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ANDOAINEN: 

 
Andoaingo udalak badu Ekintza Energetiko Iraunkorreko Plana 2021-2030. Bertan, energia sortzaile 
diren guneak aipatzen dira. Demagun, Bertxineko zentral hidroelektrikoa, eguzki plaka termikoak 
Ubitarte eta Udaltzainen eraikinean, eguzki plaka fotoboltaikoak Anbrosia Olabide eraikinean… 
hurrengo urteetan guneak gehitzen joango direlarik. Plan honen jarraipena eta behaketa egitea 
proposatuko genieke ariketa osagarri bezala DBHko 2. zikloko ikasleei zein batxilergokoei. Baita 
Bertxineko Zentralaren bisita, posible balitz behintzat. 

 

 

2022-2023rako aukeratutako helburua bi ikasturtetan zehar jorratuko da. Lehenengo ikasturtea 
diagnostikoan oinarrituko da batez ere, eta bigarrengoan ekintza plana edo terminologia berrian 
esku-hartze plana deritzona gauzatzen. Aldaketa handiena ikastetxe mailako planifikazioan dator 
baina Udal mailan ere eragina izango du. Bigarren ikasturterako herri mailan, ikastetxe guztien esku-
hartzea sustatuz, hainbat ekintza partehartzaile burutzea planifikatu behar da. Hori dela eta, 2022-
2023 ikasturtean diseinatuta utzi behar da 2023-2024 ikasturtean landuko den esku-hartze plana.  
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Eskolako Agenda 2030 proiektua, herriko ikastetxe ezberdinen artean garatzen den proiektua da. 
Proiektuaren helburuen artean, ingurumenaz, ekonomiaz eta egoera sozialaz, hau da, hitz 
bakarrean laburbilduz, jasangarritasunaz, arduratzen den hezkuntza-sarea sortzea dago. 
 
Programaren zabalkundea guztiz beharrezkoa da, alde batetik herritargoak ikastetxeetan egiten ari 
diren lanen berri izateko eta bestalde, herri mailako ezagutza horrek ikasleengan izan dezakeen 
errefortzu moduan. Horretarako, udalak dituen komunikazio kanalak erabiliko ditugu. 
 
Bestalde, Eskolako Agenda 2030eko eragileen arteko barne-komunikazio digitala Moodle eta 
Google Drive-rekin egingo da. Andoaingo EA2030rako sortutako Drive karpetan, EA2030k dituen 
fase desberdinetan sortzen diren materialak zintzilikatzen joango gara ikasturtean zehar. Hala nola: 

 
- PROPOSAMENA: Andoaingo Eskolako Agenda 2030 proiektuaren 2022-23 ikasturterako 

prestatutako proposamena. 
 

- HERRIKO DIAGNOSTIKOA: Lan fitxak zikloka banatuta Haur Hezkuntzan, Lehen 
Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan. Lehen Hezkuntzako 3.ziklotik gora pdf betegarriak 
izango dira modu digitalean landu ahal izateko. Era berean, landa-lanerako beharrezkoa 
diren fitxa hauek ere inprimatzeko moduan egongo dira. 

  
- HIRUHILEKO POSTERRAK: Proiektuaren fase bakoitzean poster bat diseinatuko da. 

Ikastetxeek aukera izango dute  deskargatu eta beraien web gunean edo Ostadar Txokoan 
jartzeko.  

 

- DEKALOGOA: Ikas-komunitateak landutako gaiaren inguruan hartutako konpromisoak 

agertuko dira bertan. Baliagarria urte batetik bestera hartutako konpromisoen jarraipena 

egiteko. 

 
- FAMILIEI ZUZENDURIKO INFORMAZIOA: programaren fase ezberdinetan familiak 

informatuak izateko, mezuak edo parte hartzeko gonbitak prestatuko ditugu, ondoren, 
ikastetxeek dituzten mekanismo digitalak erabiliz haiei helarazteko: hasierako aurkezpena, 
inkesten emaitzak, udalbatzara joateko gonbita… 

 
- ESKOLARTEKO PARTE-HARTZE FOROA: ikasleen fororako sortuko diren material 

guztiak ere bertan zintzilikatuko dira.  
 
Bestalde, bideo grabaketa aukera ez genuke baztertuko: Ikastetxeetan herri diagnostikoa 
egiterakoan, lortutako emaitzekin taldeka bideo labur bat grabatzea animatuko ditugu. Denek 
egin beharrean, burutuko diren jarduera bakoitzetik bideo adierazgarri bat izatea bilatuko da. 
Ondoren, bideo labur horiek elkartu eta editatzean, aurtengo ikasturtean burututako 
jarduerak modu laburtuan irudikatuta geratuko lirateke. Azken emaitza udaletxean egin ohi 
den entzunaldian ikusiko litzateke, ikasleek egiten duten aurkezpenean barneratuz. Horrela, 
saioa arinduko litzateke. Era berean, ikasleek hartutako konpromisoak ere bideo bidez 
helarazi daitezke.  

 



  

24 

 

  24 

 
- UDALBATZA: ikasleen forotik lortutako emaitzekin azken buletina deritzoguna sortzen dugu 

eta hau udalbatzan aurkezten da udal agintariei. Drive bidez eskura izango dute ikastetxe 
guztiek. 

 
 
 

 
 
Koordinatzaileak dira ikastetxe bakoitzean pisu handien hartzen duten pertsonak. Hori dela eta 
beraien iritzia ezagutzea oso garrantzitsua da. Ikasturte amaieran Eskolako Parte-Hartze Foroak 
duen azken bileran prozesuko atal desberdinen ebaluaketa egingo litzateke. Ingurumen-
Hezkuntzaren arloan barneratzen diren helburu nagusiak gauzatu ote diren aztertzeaz gain, 
(jarrerak, kontzientziazio maila, motibazioa...) Artelatzeko lantaldeak sustatutako partaidetzaren 
ardatza eta ikastetxeek duten gogobetetze maila ere aztertuko genuke. 
 
 

 
Tolosa, 2022eko iraila 

 

 

 

 


