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Aurtengo ikasturtea, Eskolako Agenda 21 programaren hamaseigarrena dugu gure herrian eta berezia
suertatu zaigu, ez hala nahi izan dugulako, osasun larrialdi egoera batean bizi garelako baizik. Iazko
ikasturtean hamabosgarren urteurrena ospatu genuen eta bai hau eta bai hurrengoa bereziak izango
dira egoera desberdinengatik. Ikasturte hau, denok dakizuen bezala, COVID-19ak sortua eta hurrengoa
trantsizio ikasturtea izango delako EA21 eta EA2030aren artean.
Orain arte gai ugari landu izan dira, aurtengoan erronka genuen “klima aldaketa” aztertzearekin batera, hau
da, aurretik landutako hainbat gai barneratzen dituelako, jo dezagun energia, hondakinak, mugikortasuna…
Azken urteetan, herriko Haur Hezkuntzatik hasi eta Lanbide Hezkuntzarainoko 2500 ikasle izan gara
partaideak, gure irakasleekin batera.
Lan egiteko modua ez da aldatu, hau da, lehenenik, gaia ezagutzeko sentsibilizazio jarduerak burutu ziren
eta ondoren, eskolako eta herriko diagnostikoa egiteko lanen txanda zen. Eta larrialdi egoerak horretan
ginela harrapatu gintuen, eskolako eta herriko diagnostikoaren artean, batzuk zeozer aurreratuta, beste
batzuk hasi gabe ere, hirugarren hiruhilekoari begira egoten baigara horrelako ekintzetarako.
Saiatuko gara laburbiltzen egindako lana, aurtengoan ikasleen arteko foroa eta udalbatza presentzialak
ezin izan bai dira egin.

ZER IKASI DUGU?
HAUR HEZKUNTZA
Lurra gizakiaren eraginez nola gaixotzen den ikasi dugu: lantegi eta kotxeetako keak, gehiegizko argi eta
berogailuak, plastikoak…
Eta nola senda dezakegu?:

- Eskolara oinez joaten
- Ura eta argia behar ditugunean erabiltzen
- Hondakinak berrerabiltzen, birziklatzen…
Egia esan, maila honetan beste edozein gaia lantzearekin batera klima aldaketaren aipamena egiten dela,
urtaroak direla, eguraldi aldaketa, natura zaintzearen garrantzia, ura eta materialen
erabilera egokia…
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LEHEN HEZKUNTZA
Klima aldaketaren inguruan bideoa asko ikusi ditugu gure jokabideak ingurumenean duen garrantziaz
jabetzeko:
-

-

-

-

Zer da klima? Klima eta eguraldia ez direla gauza bera ikasi dugu.
Eta zeintzuk dira klima aldaketaren ondorioak? Ondorio hauen artean biodibertsitate galera,
tenperatura igoera, lehorteak, itsas mailaren igoera, suteen arriskua, nekazaritzan produkzio
galerak…
Eguzkiaren argia aprobetxatu behar dugula ikasi dugu, argia soilik behar dugunean erabili eta
itzaltzeaz gogoratu ahalik eta energia gutxiena xahutzeko.
Gure etxeetan zeintzuk diren energia gehiago edo gutxiago gastatzen dituzten etxeko tresnak,
bonbilak eta berogailuak ikasi dugu.
Bestalde, eskolara oinez, bizikletaz, patinetez… etortzeak lurrarentzako onuragarria dela ikusi dugu.
Beraz, ildo berean, garraio publikoa erabiltzea eta kotxea ahalik eta gutxien hartzea eta partekatzea
komeni dela ikusi dugu ere.
Eta nola ez… gizakiak eragindako CO2 isurketen ondorioen berri izan dugu eta ondorioz, zuhaitzak
eta berdeguneak behar beharrekoak ditugula ikasi dugu.
Erabiltzen ez ditugun bai jantziak, bai jostailuak berrerabiltzea
ingurumenarentzat ona dela ikasi dugu.
Egunero hamaiketako
eta askaria biltzeko
behin eta berriz
erabili daitezkeen
bildukien erabileraren
garrantziaz jabetu
gara.
Guk ikasitako guztia,
familiari, bizilagunei,
lagunei… kontatzea
garrantzitsua dela ikasi
dugu.
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BIGARREN HEZKUNTZAN
Bideoak ikusten hasi gara gaiaren inguruan sentsibilizatzen eta eztabaidak burutzen gelakideen artean.
Gure kasuan,

- Energia eta elikagaien gaien arteko lotura aztertu dugu, bertako produktuak, km0…
- Gure egunerokotasunean sortzen dugun hondakin kopuruak eta hauen kudeaketa egokiak duen
garrantzia klima aldaketan.

- Hondakinen birziklaketa egokia eta errauste plantaren beharren inguruko hausnarketa egin dugu.
- Plastiko hondakinen eragina klima aldaketan.
- Ibaiaren zainketaren beharraz kontzientziatu gara.
- Energia zer den eta energia iturri desberdinak. Nola lortzen den eta zertan xahutzen dugun. Energia
kontsumoa arduratsua balioesten dugu.

- Mugikortasunak eragiten duen energia kontsumoa zuzenean lotuta dagoela klima aldaketarekin.
Garraiabide garbiak erabiltzearen garrantziaz jabetu gara eta oinez edo bizikletaz mugitzea
hobesten dugu.

- Martxoaren 8an, emakumeen egunean, XIX

mende erdian bizi izan zen klima aldaketaren
kontrako emakume zientzialari baten artikulua eta
bizitza landu ditugu.

BATXILERGOA
Klima aldaketa mundu mailako arazoa dela sumatzen
dute eta gure jokabideak aldatzea eta guztion inplikazioa
ezinbestekoa dela ulertu dute.
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… ETA GURE ESKOLAN ZER?
Klima Aldaketa gure ikasgaietako bat al da? Hori da hain zuzen ere eskola mailan aztertu duguna. Ikusi
dugu batez ere Gizarte eta Naturreko irakasgaietan aurrera eramaten dela, izan ere, naturarekin eta klima
aldaketarekin erlazionatutako irakasgaiak baitira.
Eskolan ere ekintza praktikoak aurrera eraman ditugu eta orohar, gehiengo baten behaketa hiru puntutan
oinarritu dugu:
- ZABORREN SAILKAPENA: Orokorrean akatsak egiten ditugula konturatu gara. Gelaz gela behaketa
egin dugu eta jabetu gara ia egunero zeudela gelak zaborra gaizki sailkatuta zutenak. Eta ez hori
bakarrik, hainbat kasutan ikasleak ohartu ziren beraien patioan egunero lurrean zabor asko zegoela
eta modu horretan ez ginela lurra zaintzen ari. Hausnarketa honetatik ekintza zuzentzaile bat sortu zen,
patio garbiketa, hasieran antolatua eta ondoren bolondres gisa aritu izan dira ikasleak.
- ARGIAREN ERABILPEN EGOKIA: Konturatu gara komunetako eta pasillotako argiak oso gaizki
erabiltzen ditugula. Askotan aurkitu ditugu piztuta eta ez dabil jendea
momentu horretan.
- URAREN ERABILPEN
EGOKIA:
Orokorrean
uraren erabilera ona egiten
dugu. Oso gutxitan aurkitu
dugu iturri bat irekita
beharrik gabe.
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Orohar Eskolako Agenda21 proiektua eta bereziki ekintza guzti hauek aurrera eramateko PATRUILA
BERDEAK sortzen dira ikastetxeetan, ikasle ordezkariz eta hainbat irakasleez osatuta. Patruilak egiten
dituen bileretan eginbeharrak adostu eta planifikatzen dira eta ondoren gelakideei helarazten zaizkie.
Gelako ondorioak berriz ere bileretara eramaten dira ikastetxearen ikuspuntu orokorra biltzearren. DBH
mailan ere patruila hauen beste zereginetako bat, atsedenaldien ondoren patio garbiketa egitea izan ohi
da.
Eskolen helburu nagusietako bat “ohitura desegokiak egokiak bihurtzea” izan da. Helburu hau aurrera
eramateko, sentsibilizazio fasean, Lehen Hezkuntzako eskola gehienek “Klima aldaketaren OKA jolasa”
erabili du. Astirik ez dutenak izan jolasa ikastetxean dute udazkenerako.
Bigarren Hezkuntza mailan klima aldaketarekin erlazionatutako esperimentuak diseinatu eta aurkeztu
dituzte. Eta bereziki energia berriztagarri eta ez berriztagarrien gaia jorratu dute.
Batxiler mailan, klima aldaketaren eragina landu dute eta aurkezpen-lehiaketa bat antolatu dute
Gizarte irakasgaian. Eta Steam proiektuarekin elkarlanean, estazio
meteorologiko bat egin dute.
Hau guztia “TXOKO BERDEETAN” adierazi nahi izan dugu
eskolako partaide guztiak Klima Aldaketak ekar ditzakeen
arazoez jabetzeko.
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… ETA ESKOLATIK KANPO?
Egia esan, ez dugu denbora asko izan eskolaz kanpoko jardueretarako, koronabirusak martxoaren erdian,
bete betean harrapatu gintuelako herri diagnostikoa burutzeko garaian.
Eskolaz kanpo egindako ekintzen artean ondokoak laburbiltzen ditugu:

-

-

Ikastetxe bateko lehen hezkuntzako ziklo bat Ave Maria parkea garbitzera joan zen.

-

Lehen Hezkuntzan ere, norberaren etxeko energia kontsumoa eta aurrezte neurrien behaketa egin
zuten taula bat osatuz.

-

Kalean egin behar genuen galdetegi bat etxekoei egin genien “Eguraldia erotzen ari al da?” Argi
geratu zaigu aldatzen ari dela. Etxean esan digute lehen neguak hotzak eta euritsuak izaten
zirela, elurra ere egiten zuela, orain ordea askoz epelagoak dira. Aldaketa honen arrazoi nagusia
kutsadura dela diote.

-

DBHko ikasle batzuk eta Gizarte Berrikuntzako beste batzuk Hernaniko Energia teknikariaren
hitzaldia jaso zuten, herriko Energia Planaren berri izateko.

-

DBH mailan ere Gabonetako elikagai berezien kontsumoa eta bilduki gehigarrien azterketa egin
zuten.

DBHko 1. mailako ikasle batzuk Hernaniko Hezegunearen ekosistema
aztertu dute.
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-

DBHn “hanka motz” geratu zaigun atal hau osatzeko azken formulario bat prestatu ziguten eta hona
hemen horren ondorioak:
1. Erantzun duten guztiak esan dute klima aldaketaren inguruan zeozer badakitela, gaia ezaguna
egiten zaiela.
2. Batez ere komunikabideetan entzun dute.
3. Bestalde, erantzun dutenen arteko %82ak uste du ez direla nahiko neurri hartu, agian herri
mailan bai, baina mundu mailan ez. Gobernuen zain ezin garela geratu adierazi dute.
4. Herri mailako ekintzak ezagutzen ote zituzten galdetu zitzaien:
a. Hondakinen kudeaketa herrian bizi diren guztiek ezaguna dute.
b. Mugikortasun iraunkorraren plana % 71ak ezagutzen du.
c. Biomasa kiroldegiko berokuntzan, %22ak eta internet bidez.
d. Udaleko energia teknikariaren hitzaldiari esker badakite ere udalak energia plana duela,
farolak aldatzen ari direla eta kotxe elektrikoak erosi dituela.
5. Norberak klima aldaketaren aurka egiten dituen ekintzen artean:
a. Janari soberakinak ez geratzeko neurriak hartzen dituzte denak, baina soilik %22ak
ezagutzen ditu horretan dauden mugimenduak.
b. Eskoletara bizikletaz gutxi batzuk joaten dira, baina oinez gehiengoa
c. Argiak itzaltzen dituztela diote geletatik ateratzen direnean, baina beti ez da horrela izaten.
d. Etxeetan pixkanaka LED argiak edo kontsumo baxukoak jartzen dira eta hotza dutenean
jertsea jartzen dute berogailua igo beharrean.
6. Denak diote
energiaren
erabilerak
zerikusia handia
duela klima
aldaketarekin eta
gasen isurketek
berotegi efektuan
ere.
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Gure konpromisoak
Aurtengoan, proiektuari amaiera emateko atera ditugun konpromiso eta eskaerak, eskola barne burutu
ditugun ekintzetan oinarritu behar izan ditugu, ez bai dugu astirik izan kalean behaketak eta galdetegiak
egin ahal izateko.
Hona hemen gure konpromisoak klima aldaketari aurre egiteko:
1. Zabor gutxiago sortzen saiatuko gara eta berrerabili daitezkeen poltsak erabiltzen.
2. Sortzen dugun hondakin bakoitzak dagokion lekuan utziko dugu eta kalean bagaude poltsikoan
gordeko dugu zakarrontzi bat topatu arte.
3. Ez dugu zaborra lurrera botako ezta komunetik ere.
4. Kontsumoak murriztuko ditugu: paperaren erabilera, uraren kontsumoa, argia, berogailuak…
5. Etxean argi mota aldatzeaz gain, tresnak guztiz itzaliko ditugu, baita puntu gorriak ere.
6. Gelako materiala zainduko dugu, gehiago iraun dezan.
7. Distantzia laburrak oinez, bizikletan, patinetan…
edota garraio publikoan egingo ditugu eta
luzeetan ahal dela autoa konpartituz.
8. Natura zainduko dugu, landareak hartu edota
puskatu gabe.
9. Etxekoei esango diegu ahal dela bertako
elikagaiak erosteko, bildukin gutxiekin eta
garaian garaikoa bada hobe.
10. Bigarren eskuko azoketan parte hartzera
konprometitzen gara.
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Udalera zuzenduriko
proposamenak
Jarraian, klima aldaketari aurre egiteko, ikasleak Hernaniko udalari egiten dizkiogun proposamenak
dituzue. Hauek multzo desberdinetan banatu ditugu gaiaren arabera.

ARGIZTAPENA ETA ENERGIA
1. Faroletan eguzki plakak jarri.
2. Faroletako kutsadura luminikoa ekidin, zerurantz argiztapenik ez.
3. Herriko argiztapena hobetzeko: ordutegiak, sentsoredun farolak, led bonbillak…
4. Energia eolikoa eta eguzki panelak jarri ahal den leku publiko guztietan.
5. Kiroldegian bezala, biomasa bidezko berokuntza sistema bultzatu beste eraikin publikoetan ere.

HONDAKINAK
1. Plastikozko poltsen erabilera murrizteko, berriz ere
poltsa berrerabilgarrien banaketa egin. Baita fruta
sartzeko saredun zakutxoak eta hamaiketakorako
bildukiak ere.
2. Dendariak kontzientziatzeko kanpaina,
gutxiagoko produktuak saldu ditzaten.

bildukin

3. Herriko jatetxe eta tabernariekin hitz egin bertako edota
inguruko produktuak erabil ditzaten, bildukin gutxiago,
kilometro gutxiago…, beraz kutsadura gutxiago eta
inguruko merkataritzarentzat bultzada bat izango
litzateke.
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4. Herriko garbitasunaren inguruan: garbiketa kanpainak antolatu bolondres moduan parte-hartzeko.
Adibide bezala, Urumea ibaiaren garbiketa kanpaina, hau aldiro errepikatu daiteke, baita herriko
parke edo berdeguneetan…
5. Ibai ertzeko poligonoetan etxeko zaborra eta bestelakoak botatzen dituztenak topatu eta isuna jarri.
6. Nekazal gunetako zabor bilketa puntuetan arratoiak ugariak izaten dira. Aldiro hauen aurkako
desinfekzio kanpainak egin.
7. Lantegietako isurketak eta emisioak kontrolatu eta jarraipena egin.

MUGIKORTASUNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auzoetako garraio publikoaren maiztasuna handitu eta merketu.
Alokatzeko bizikletak eskura jarri, bai arruntak, baita elektrikoak ere.
Bidegorri sarea zabaltzen jarraitu eta bizikletak aparkatzeko lekuak ere.
Kotxe elektrikoak erosteko diru-laguntzak eman.
Oinezkoentzako bideak zabaldu eta zebra-bideetan segurtasuna bermatu.
Eskoletarako bidean udaltzainen presentzia ziurtatu.

BERDEGUNEAK, ERREKAK…
1.
2.
3.
4.
5.

Gune berde eta baso eremuak zabaltzea, karbono xurgatzaileak baitira.
Inguruneko zuhaitzen mozketa kontrolatu.
Zuhaitz gehiago landatu eta paperaren erabilera gutxitu.
Herrian zehar lore eta landare gehiago jarri, itxura hobetzeaz gain kutsadura gutxituko litzateke.
Errekari behar duen lekua utzi, natura kontuan hartzea komunikazioak zabaltzerakoan, etxeak
eraikitzerakoan…
6. Naturaren zainketaren alde egin herritarrak informatuz eta sentsibilizatuz: kartelak, iragarkiak, mezu
elektronikoen bidez berriak zabaldu, hitzaldiak antolatuz…
7. Gaztetxoenentzako naturara hurbiltzeko ekintzat eta tailerrak antolatu.
8. Grafitiak egiteko txoko bereziak prestatu. Batzuentzako espresako modua da eta ez lirateke nonnahi egongo.
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… ETA HURRENGO IKASTURTEA?
Hurrengo ikasturtea ere desberdina izango dela dirudi, oraingoan arrazoi desberdin batengatik, Eskolako
Agenda 2030 hasiko da, gaur egun arte ezagutu dugun EA21 ordezkatuz, hau da, Garapen Iraunkorrerako
Helburuetan oinarritutako ingurumen hezkuntza izango da.
2015ean, Nazio Batuen Erakundeak Garapen Iraunkorrari buruzko 2030 Agenda onartu zuen, herrialde eta
gizarteek guztion bizitza hobetzeko bide berri bati ekin diezaioten, inor atzean utzi gabe. Agendak Garapen
Iraunkorreko 17 helburu ditu, pobrezia ezabatzetik klima-aldaketaren aurkako borrokara, hezkuntzara,
emakumearen berdintasunera, ingurumenaren defentsara edo gure hirien diseinura arte.
Hurrengo ikasturtean adibidez, herri diagnostiko mailan, Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuetatik,
15. helburua landuko da, lehorreko ekosistemen ingurukoa, baina oso helburu zabala denez, basoan
oinarrituko da lanketa.
Dena den, ikastetxe bakoitzak barne diagnostikorako beste helburu bat landu dezake bere interes edo
beharren arabera.
2020-2021 ikasturtea trantsizio urtea izango dela aurreikusten da eta pixkanaka aldaketa txikiak
barneratzen joango gara.

LEHORREKO
BIZITZA

LEHORREKO BIZITZA BABESTEA, LEHENGORATZEA ETA MODU
JASANGARRIAN ERABILI DADILA SUSTATZEA, BASOAK
MODU JASANGARRIAK KUDEATZEA, BASAMORTUTZEAREN
AURKA BORROKATZEA, LURREN DEGRADAZIOA GELDITZEA
ETA LEHENGORATZEA, ETA BIODIBERTSITATEAREN GALERA
GELDITZEA.

