Zarauzko Eskolako Agenda 21
2011-2012 ikasturtean Zarauzko ikastetxeetan Eskolako
Agenda 21 programa dinamizatzeko proposamena.
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Sarrera
Atal honetan...
Eskolako Agenda 21aren nondik norakoak deskribatu aurretik,
proiektuaren aurrekariak azaltzen dira, eta kontzeptu
esanguratsuak deskribatzen dira.

GARAPEN IRAUNKORRA

1987an, Nazio Batuen Munduko Batzordeak "Gure etorkizun
komuna" argitaratu zuen. Txosten horretan ingurugiroaren
eta garapenaren arteko lotura aurre egin beharreko arazo
nagusi gisa identifikatu zen. Testuinguru horretan, garapen
iraunkorra uneko beharrak asetzen dituen garapena da,
etorkizuneko belaunaldiei beren beharrak asetzeko gaitasuna
arriskuan jarri gabe.

AGENDA 21

Lurraren Goi-Bileran, 1992an Rio de Janeiron (Brasil) egin zen Ingurugiroari eta
Garapenari buruzko Nazio Batuen Biltzarrean, ondorengo dokumentuetan
islatutako nazioarteko akordiak lortu ziren:
•
•
•
•

Printzipioen adierazpena
Klima aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa
Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmena
Agenda 21

Agenda 21 da Rioko gailurrean hitzartutakoa gauzatzeko
plan operatiboa da. Agenda 21ek esplizitu bihurtzen ditu
finantzazioko egutegiak eta aurrikuspenak, eta ekintzamota bakoitzerako eragileak identifikatzen ditu.
Agenda 21en filosofiak tokian tokiko jendea partaide izatea eta berei boterea
ematea eskatzen du.
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Euskal Autonomia Erkidegoan 2002ko ekainaren 4an Garapen
Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia (2002-2020)
onartu zen. Horren xedea euskal gizarteak lortu beharko dituen
ingurumen-helburuak finkatzea da, egungo belaunaldien
ongizatea arriskuan jarri gabe.

Hortaz, administrazioak,
jarraibideak finkatzen ditu.

ekoizpen-eragileek

eta

hirritarrek

jarduteko

Agenda 21 babesteko tokian tokiko administrazioaren ekimenak.

Agenda 21eko arazo eta irtenbide asko tokian tokiko jarduerekin eta tokian
tokiko agintarien parte-hartzearekin eta lankidetzarekin lotzen direnez,
programako helburuak lortzeko faktore erabakigarriak izango dira.
Herritarrengandik gertuen dauden agintariak direnez, funtzio oso
garrantzitsua betetzen dute garapen jasangarriaren inguruan jendea hezteko
eta mugiarazteko garaian.
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TOKIKO AGENDA 21

Tokiko Agenda 21 epe motz, ertain eta luzerako
prozesua da. Tokiko Erakundeek martxan jarri eta
garatu behar dute eta Ekintza Plana lantzearen eta
aplikatzearen bidez udalerriko ingurumen-,
ekonomia- eta gizarte-politikak integratzean
oinarrituta dago.
Tokiko Agenda 21en helburua TOKIKO IRAUNKORTASUNA edo GARAPEN
IRAUNKORRA lortzeko trantsizioa bideratzea da. Hau da, udalerri bateko
biztanleak bizi-kalitate onena izatea, ondorengoa integratzeko moduan:
•
•

INGURUMEN IRAUNKORTASUNA: biziraupena eta inguruarekiko errespetua.
IRAUNKORTASUN SOZIALA: berdintasunerako eta justizia sozialerako beharra.

•

IRAUNKORTASUN EKONOMIKOA: oreka ekonomikoa.

GIZARTEA

orekatsua

iraunkorra

EKONOMIA

INGURUMENA

bideragarria

Tokiko Agenda 21a aurrera eramateko orduan, hiru arlo hauen inguruko
diagnostikoa burutzen da udalerrian. Jarraian, diagnostikoan identifikatu diren
arazoak konpontzeko ekintzak zehazten dira, udalerriko Ekintza Plana finkatuz.
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”UDALSAREA 21, Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sarea”.
Tokiko Agenda 21ak dinamizatzen dituen Euskal Sarea 197 udalerrik osatzen
dute: koordinazio eta kooperazio foroa da, eta Udalerriek diseinatutako Ekintza
Planak betetzea sustatzen du.
Eragileak:
•
•
•
•
•

EAEko 197 udalerri.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Sailak.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek.
Euskal Udalerrien Elkarteak (EUDEL).
Ingurumen Jarduketarako Sozietateak (IHOBE).

www.udalsarea.net

Zarautz 2002ko abenduaren geroztik UDALSAREA 21 Iraunkortasunerako
Euskal Udalerrien Sarearen parte da.

ZARAUZKO AGENDA 21
Zarauzko udalerria 2004ko maiatzean sortu zen
UDALTALDE 21 UROLA KOSTAko kide da. Udaltalde
hau Urola Kosta eskualdeko herriek (Aia, Aizarnazabal,
Getaria, Orio, Zestoa, Zarautz eta Zumaia), Urola
Kostako Udal Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta
Ingurumen Sailak, IHOBE SA Sozietate Publikoaren
bitartez, osatzen dute.
Zazpi udalerriotatik Zarautz da iraunkortasun irizpideen eta Tokiko Agenda 21en
ezarpenean bide luzeena egin duena.
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ESKOLAKO AGENDA 21

Zer da Eskolako Agenda 21?
Ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako
hezkuntza-programa bat da. Komunitatearen
partaidetzan oinarritzen da, eta udalerriko
garapen iraunkorrean esku hartu eta laguntzen
du. Ingurumen-hezkuntza programa bat denez,
ingurumen-arazoen
konponbidean
parte
hartzeko
ezaguera,
gaitasuna,
jarrera,
motibazioa eta konpromisoa garatzea da haren
xede nagusia.
Bere ezaugarri garrantzizkoenak hauek dira:
•
•
•
•

Bi eremu lantzen ditu, eskola bera eta udalerria edo eskualdea.
Hezkuntza-komunitatearen partaidetza du ardatz eta oinarri, eta ikasleen
protagonismoa bilatzen du.
Ikastetxearen kudeaketa arduratsu eta iraunkorra sustatzen du.
Curriculum-berrikuntza eragiten du.

IKASTETXEAREN

CURRICULUMAREN

KOMUNITATEAREN

KUDEAKETA

BERRIKUNTZA

PARTE-HARTZEA

IngurugelaCEIDA

IngurugelaCEIDA

ARAZI IKT
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Zertarako balio du Eskolako Agenda 21ek?
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan, 2001. urtetik aurrera, Tokiko
Agenda 21 programak hasi ziren garatzen. Egoera horrek eskola eta udalerrien
arteko sinergia sortu zuen eta aukera bikaina zabaldu zuen haien ingurumenprogramak uztartzeko.
Eskolako Agenda 21 2003. urtetik aurrera
garatzen da , eta urterik urte gero eta ikastetxe
gehiago ari dira parte hartzen. Ikastetxeen, Eusko
Jaurlaritzako bi sailen (Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Saila, eta Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Saila) eta Udalen arteko lankidetzan
oinarritzen den programa da, eta, horri esker,
baliabide eta laguntza ugari ditu (ekonomikoak,
aholkularitza, prestakuntza...).
Oso tresna eraginkorra da Euskal Curriculumaren oinarrizko konpetentziak
garatzeko, eta, beraz, XXI. mendeko herritar arduratsu eta konprometituak
egiten laguntzeko.
Gainera, Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategia (20022020) dokumentuan jasotzen diren helmugak (kutsadurari aurre egiteko,
biodibertsitatea babesteko, klima-aldaketaren eragina mugatzeko...) lortzen
laguntzeko bitarteko hobezina izan daiteke Eskolako Agenda 21.
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Norentzat da Eskolako Agenda 21?
Hezkuntza-komunitate osoari zuzentzen zaio:
•
•
•
•

Irakasleak dira programaren dinamizatzaileak eta curriculumaren
egokitzapenaren arduradun nagusiak.
Ikasleak benetako protagonistak dira EA21eko fase guztietan.
Familiek parte aktiboa dute ikastetxean antolamenduan eta jardueretan
arituz eta etxean eredu arduratsuak eskainiz.
Langile ez-irakasleak programaren antolamenduan , diagnostikoan eta
kudeaketan parte hartzen dute.

Zeren inguruan lantzen da Eskolako Agenda 21?
Iraunkortasuna oso kontzeptu zabala da, eta gai ugari hartzen ditu bere
barnean. Guztiak dira baliagarriak programa garatzeko. Horien artean hauexek
aipa daitezke: biodibertsitatea, klima aldaketa, kutsadura, kontsumo-ohiturak,
garraioa eta mugikortasuna...
Gaiaren garapena hiru ardatz edo esparru hauen inguruan egiten da:
• Hezkuntza-komunitatearen partaidetza.
• Kudeaketa iraunkorra.
• Eskolako curriculum -berrikuntza.
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Zer dira Eskola Jasangarrien Errekonozimenduak?
Errekonozimendua Eskolako
Agenda 21 programa bost urtez
lantzen egon diren ikastetxeei
ematen zaie.
Horretarako, borondatez ikastetxeek dagoen ebaluazio sistema bete eta kanpoikuskaritza gainditu behar dute.
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ZARAUZKO ESKOLAKO AGENDA 21

Zarautzek Eskolako Agenda 21 2002-2003 ikasturtetik 2010-2011 ikasturte arte
garatu du, eta 2011-2012 ikasturtean ere garatuko du. Horrekin batera, Getaria,
Orio, Zestoa eta Zumaiak 2005-2006 ikasturtean proiektu honetan parte hartu
zuten lehenengoz eta modu berean, 2011-2012 ikasturtean ere garatuko dute.
Jarraian, ikasturte bakoitzean landutako gaia zehazten da:
2002-2003, Zarautz eta Garapen Jasangarria.
2003-2004, Eskola Agenda 21: “Mugikortasuna”.
2004-2005, Eskola Agenda 21: “Bioaniztasuna”.
2005-2006, Eskola Agenda 21: “Kontsumo Arduratsua”.
2006-2007, Eskola Agenda 21: “Zarata”.
2007-2008, Eskola Agenda 21: “Ura”.
2008-2009, Eskola Agenda 21: “Energia”.
2009-2010, Eskola Agenda 21: “Mugikortasuna”.
2010-2011, Eskolako Agenda 21: “Biodibertsitatea”.
Urtetik urtera proiektuaren ebaluazioa eginez, puntu sendoak eta puntu ahulak
identifikatu dira. 2011-2012 ikasturtean, proiektua garatzen den 9. ikasturtea
izanik, aurreko urteetako ezagutzaz baliatuko gara balio erantsia eskaini ahal
izateko. Horrela, aurreko urteetan txertatu diren hobekuntzak mantendu eta
puntu ahulak indartzeko berrikuntzak proposatuko dira.
Aurreko ikasturteetan arrakastatsuak suertatu diren alderdiak oinarri, zenbait
hobekuntza txertatzeko asmoa azaltzen da:
Eragileen arteko komunikazioa indartzea:
Hezkuntza-komunitatearen barne-komunikazioa.
Hezkuntza-komunitatea
eta
Udal
ordezkarien
komunikazioa.
Herritarrei zuzendutako kanpo-komunikazioa.
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Hezkuntza-komunitatea eta Udal ordezkarien inplikazioa sustatzea.
Ikastetxe bakoitzeko koordinatzaileaz gain, beste irakasleen
parte-hartzea indartuz.
Gurasoei bideratutako komunikazioa eta haien inplikazioa
bultzatuz.
Udal ordezkari eta hezkuntza-komunitatearen arteko elkarlana
sustatuz.
Zarauzko Eskola Agenda 21a aurrera eramateko orduan, udalerriaren
errealitateari egokitutako azalpenak emango dira. Eskualdeko ikuspegi orokorra
bermatzeko helburuarekin, Getaria, Orio, Zestoa eta Zumaiako berezitasunak
aurkeztuko dira. Modu honetan, Urola Kostako ikastetxeekin erabateko
koordinazioa izatea aurreikusten da, eskainitako materialak eta jarraitutako
metodologia parekoak izatea proposatzen delarik.
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Parte-hartzaileak
Atal honetan...
3-18 urte bitarteko Zarauztarrek herriko biodibertsitatearen
diagnostikoa egiteko aukera izango dute. Prozesuan, Getaria, Orio,
Zestoa eta Zumaiko ikasleekin koordinazioa bermatuko da.

Kanpainaren hartzaile zuzenak Zarauzko Lehen Hezkuntza eta Bigarren
Hezkuntzako ikasleak dira. Proposamen honetan Haur Hezkuntza, Batxilergoa
eta Heziketa Zikloetako ikasleentzat egokitutako materialak sortzea barneratzen
da. Horrela, Eskola Agenda 21 proiektua hezkuntza formalaren maila guztietan
txertatzea bermatzen da.

Adin txikiko ikasleekin garatu beharreko materialak zein metodologia Haur
Hezkuntzako koordinatzaileei aurkeztuko zaizkie, haien oniritzia jasotzeko
asmoarekin. Modu berean, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa
eta Heziketa Zikloetako irakasleen ekarpenak kontuan hartuko dira prozesuaren
fase guztietan.
UDALERRIA

ZARAUTZ

GUZTIRA

IKASTETXEA

IKASLE KOPURUA

ANTONIANO IKASTETXEA

395

LA SALLE IKASTETXEA

695

LIZARDI INSTITUTUA

457

OROKIETA HERRI ESKOLA

733

OTEITZA LIZEOA

400

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

879
3.559
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Eskolako Agenda 21 proiektua aurrera eramateko orduan, Zarauzko ikastetxeak
Getaria, Orio, Zestoa eta Zumaiako ikastetxeekin koordinatuta egongo dira.
Horrela, koordinazio bilerak amankomunean antolatuko dira eta, beharrezkoa
izanez gero, Zarauzko irakasleen beharrak asetzeko aparteko bilerak eskainiko
dira.
Jarraian, 2011-2012 ikasturtean Urola Kostako eskulaldean Biodibertsitatearen
gaia landuko duten ikasle kopuruak azaltzen dira.
UDALERRIA

IKASLE KOPURUA

ZARAUTZ

3.559

GETARIA

193

ORIO

797

ZESTOA

368

ZUMAIA

1.495

UROLA KOSTA

2.853

GUZTIRA

6.412
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Helburuak
Atal honetan...
Eskolako Agenda 21ak helburu ugari ditu. Nagusiki, Zarauzko
ikasleek:
- garapen iraunkorraren irizpideak ezagutzea...
- biodibertsitatearen inguruan herriko diagnostikoa egitea...
- herriaren egoera hobetzeko proposamenak sortu eta
udalbatzarrean aurkeztea...
- eta udalerrian erabakiak hartzeko moduak ezagutzea.

Eusko Jaurlaritzak argitaratutako “Jasangarritasunerako hezi: Eskolarentzako
gida” progama jarraituz, “Eskola Agenda 21aren helburua da gizakiarengizartearen-ingurumenaren arteko harremanak hobetu eta bizi-kalitatearen eta
ingurumen-kalitatearen arteko oreka dinamikoa sortu edo eusteko bakarka edo
taldean esku hartu nahi duten hiritar aditu eta arduratsuak lortzea”.
Bide honetan lortu beharreko helburuak honakoak dira:
Pertsonak parte-hartze kulturan hezi ikastetxearen eta udalerriaren
kalitatearen inguruan hartu behar diren erabakietan parte hartzeko.
Hezkuntza komunitateko partaide guztien arteko harremanak eta
kooordinazio mekanismoak sendotzea.
Ikasleek herriaren egoera modu aktiboan aztertzea.
Udalerrian aukeratutako gaiaren inguruan aurkitutako arazoak
identifikatu, aztertu eta konpontzeko irtenbideak aurkeztea.
Udalerriaren Tokiko Agenda 21ean parte hartu eta herritarrei
emaitzak zabaltzea.
Ikasleek udalerrian hartzen diren erabakiak adosteko prozesua
ezagutzea eta beraien parte-hartzea bultzatzea.
Ikastetxean eta ingurumenean eragina duten erabakiak hartzeko
egitura sortzea.
Modu iraunkorrago batean bizitzen hasteko akordioetara iristea.
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Udalerriaren Tokiko Agenda 21ean parte hartu eta herritarrei
emaitzak zabaltzea.
Eskola inguruko kudeaketa iraunkorrean aurreratzea.
Curriculuma eduki eta metodoetan egokitu eragileak parte-hartze
kulturan gai izateko eta behar diren baloreak hartzeko jarrera baikorra
izateko, etorkizun iraunkorra eraikitzeko asmoz.

Bioaniztasuna ezagutarazteko orduan, helburuak honakoak izango dira:
Zarauzko udalerrian dauden ekosistemak ezagutaraztea, bakoitzean
aurki daitezkeen bizidunak aurkeztuz (landare zein animaliak).
Urola Kostako eskualdean dagoen bioaniztasuna ezagutaraztea, herri
bakoitzeko ikuspuntu pertsonalizatua eskainiz.
Bioaniztasunaren esanahia ulertaraztea.
Gizakiak bioaniztasunean duen eragina aztertzea.
Bioaniztasun aberatseko eta bioaniztasunik gabeko herriko
ekosistemak eta habitatak identifikatzea.
Ekosistema eta habitat horien egoeraren jatorria interpretatzea.
Bioaniztasunaren galeran eragina duten faktore nagusiak aurkitzea.
Bioaniztasunaren kontserbaziorako ezinbestekoak diren baliabideak
lantzea.
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Edukiak
Atal honetan...
Proiektuaren helburuak lortzeko parte-hartzaileei eskainiko
zaizkien edukiak zehazten dira. Landuko diren edukien bitartez
“Eskolako Agenda 21” zer den azalduko da, ezagutzeko beharreko
kontzeptuak aurkeztuz (garapen iraunkorra).
Modu berean, udalerriko biodibertsitatea ezagutzera emateko
eduki zehatzak prestatuko dira.

2011-2012 ikasturtean landuko ditugun edukiak bi arlo ezberdinetan bereizten
dira: batetik, proiektuaren egiturarekin lotutakoak eta, bestetik, gaiarekin
lotutakoak. Bata zein bestea, ikasleen ezagutza-mailaren arabera egokituko
dira.
Jarraian, egiturazko edukiak azaltzen dira; hau da, urtero parte-hartzaileei
ezagutarazten zaizkien edukiak.
Garapen iraunkorra lortzeko irizpideak.
Tokiko Agenda 21a:
Herriaren diagnostikoa.
Ekintza-plana.
Adierazleak eta jarraipena.
Eskola Agenda 21aren hiru ardatzak:
Ikastetxearen diagnostikoa.
Curriculum-ean txertaketa.
Komunitatearen parte-hartzea.
Udalerrian erabakiak hartzeko prozedura.
Udala eta Udalaren gaineko erakundeen eskuduntzak.
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Jarraian, bioaniztasunarekin lotutako azpigaiak azaltzen dira:
Izaki bizidunen eta elementu bizigabeen arteko bereizketa.
Inguruan dituzten animalia eta landareak.
Landare eta animaliak zaintzeko jokamoldeak.
Euskal Herriko eskualde naturalak.
Habitata. Euskal Herriko ekosistema nagusiak.
Habitat eta ekosistema horietara egokitzeko moldaerak.
Izaki bizidunen funtzioa ekosisteman. Oreka ekologikoa.
Gizakia naturan: gizakiaren banaketa eta ingurumenean duen
eragina.
Giza populazioen hazkuntza eta elikatzeko beharra.
Gure bizimoduak eragiten duen kontsumoa eta horren eraginak.
Gizakiak Lurrean okupatzen duen azaleraren emendioa.
Eremu naturalak babestu beharra.
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Programa eta metodologia
Atal honetan...
2011-2012 ikasturtean “Eskolako Agenda 21” aurrera eramateko
proposatzen diren faseak aurkezten dira. Horrela, proiektuaren
nondik norakoak aipatzen dira, ikuspegi orokorra azalduz.
Hurrengo atalean, fase bakoitzean burutu beharreko zereginak
modu zehatz batean deskribatuko dira.

Kanpainaren egitaraua eta metodologia euskaraz garatuko da, eta
“Jasangarritasunerako hezi. Eskolako Agenda 21: eskolarentzako gida” agirian
oinarrituko da. Arazik eskaintza honetan idatziz aurkeztutakoa egingo du eta,
aldaketaren bat egin nahi izanez gero, Zarauzko Udalaren Agenda 21 Sailak
aztertu eta gainbegiratuko luke.
Programa aurrera eramateko orduan, jarraian zehazten diren faseak garatuko
dira:
HASIERAKO FASEA
PROIEKTUAREN GARAPENA ETA EXEKUZIOA
EBALUAZIOA
KOMUNIKAZIOA
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HASIERAKO FASEA
Ikastetxe bakoitzean ikastetxeko arduradunekin bilera bat egingo da lanen
urratsak, eragileak, epeak, eta abar azaltzeko. Bileraren deialdia Ingurumen
Batzordea* osaten duten irakasle eta ikasleei zuzenduko da. Klaustroko
gainontzeko irakasleek bileran egoteko aukera izangodute, interesa azalduz
gero.
*Ingurumen Batzordea:
Ikastetxe bakoitzean Eskolako Agenda 21 proiektuaren ardura
izango duen taldea zehazten da: ikasleak eta irakasleak. Irakasle
bat edo bi proiektua koordinatzeaz arduratzen dira. Ikasleek
ikasturtean zehar antolatzen diren hainbat bileretan parte-hartzen
dute. Guraso eta irakasleak ez diren ikastetxeko langileek
batzordean parte hartzeko aukera dute baina orain arte inoiz ez
dira hortaz baliatu.

Araziko ordezkariak 2011-2012 ikasturteko Eskolako Agenda 21aren garapena
aztertuko du eta proposamen zehatza aurkeztuko du hurrengo gaien inguruan:
2011 urtean Udalek hartutako konpromisoen analisia: Udala eta
Ingurumen Batzordearen arteko bilera noiz eta nola egin, emaitzen
komunikazioa hezkuntza-komunitateari nola bideratu, eta abar.
Udalaren proiektuaren jarraipena: bilerak ikasturtean zehar,
informazioa trukaketa, eta abar.
Ikastetxe bakoitzeko Ingurumen Batzordea aztertu eta batzorde horiek
indartzeko irtenbideak aztertu ikastetxe bakoitzean.
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PROIEKTUAREN GARAPENA ETA EXEKUZIOA:
Eskolako Agenda 21 proiektuak hiru atal barneratzen ditu: ikastetxearen
kudeaketarako neurriak, curriculum jarduerak eta komunitatean parte hartzeko
ekimenak. Hasierako biak Ingurugela-Ceidaren laguntzarekin garatuko dira eta
hirugarrena, komunitatearen parte-hartzea, Arazi IKT enpresaren laguntzarekin.
2011-2012 ikasturtean 2010-2011ean landutako “BIODIBERTSITATEA”
gaiarekin jarraitzea adostu da, eta ikastetxe bakoitzaren esku utziko da landuko
dituzten ekosistema zehatzak aukeratzea. Arazi IKT enpresak ikastetxe bakoitzak
egindako aukeraketaren arabera, beharrezko materialak eta azalpenak eskainiko
ditu. Horretarako, jarduera didaktikoak prestatuko ditu eta ikasle bakoitzeko
kopiak egingo ditu. Jarduera horien bidez bioaniztasunaren egoeraren
diagnostikoa egingo da eta bioaniztasunari buruzko balorazioa eta hobetzeko
edo aldatzeko proposamenak aztertuko dira.
Irakasleak jarduera horiek ikasgelan garatzeaz arduratuko dira, betiere Arazi IKT
enpresak prestatutako materialen laguntzarekin (Ikasi saioa: ikaslearen fitxak,
irakaslearen gidoia, azalpenak emateko aurkezpenak powerpoint formatoan,
etab). Egoeraren diagnostikoa kanpoan egingo den jardueraren batekin osatuko
da (Ikusi saioa). Irakasleei beharrezko informazioa jasotzen duen txostena
banatuko zaie (Proposatzen den ariketa bakoitzaren deskribapen zehatza eta
ariketaren emaitza, Zarautz eta Urola Kostako baliabide naturalen
deskribapena, informazio osagarria, etab).
Araziko ordezkariek Zarauzko informazio eguneratua
izateko informazio eskaera Udal ordezkariei bideratuko die,
biodibertsitatearen inguruan Zarauzko Udalak epe motz,
ertain eta luzean dituen egitasmoak ezagutu ahal izateko.
Esaterako, “Eraztun berde urdina” proiektua eta
bestelakoak.
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Ikasi saioaren bitartez, biodibertsitatearekin loturiko kontzeptuak landuko dira.
Jarraian, Ikusi saioan, kalera atera eta Zarauzko biodibertsitatea ezagutzeaz
gain, herrian dauden arazoak identifikatuko dira. Horrela, arazo horiei aurre
egiteko proposamenak sortzea eskatuko zaie ikasleei. Modu berean,
biodibertsitatearen egoera hobetzeko ikasleek hainbat konpromiso hartuko
dituzte. Talde bakoitzak sortutako proposamen eta konpromisoen zerrenda Arazi
IKT-ra bidaliko da. Araziko ordezkariek ikastetxe bakoitzeko proposamenak eta
konpromisoak jaso, ordenatu, baloratu eta ikastetxearen, udalaren eta erakunde
koordinatzailearen esku jarriko ditu.
Modu berean, Jarraipen Foroa eta Eskolen Arteko Foroa antolatuko du: deialdiak
egin eta bilerak dinamizatuz. Jarraipen Foroan aurreko urteetan ikasleek
egindako proposamenen jarraipena egitea proposatuko da. Eskolen Arteko
Foroaren helburua herriko foroan edo udalbatzarrean aurkeztu behar diren
proposamenak biltzea/adostea izango da, baita ikastetxeen artean banatzea
ere. Bestetik, Arazik foroa edo udalbatzarra antolatuko du: dinamizatu, akta
idatzi, argazkiak egin eta abar.
Kontuan hartu behar diren alderdiak:
Ikastetxe bakoitzak curriculum alderdiak txertatzen joango da eta, hori egiteko,
Ingurugela-Ceidaren laguntza izango du, materialak eskuratuz. Garatutako
material guztiak “Jasangarritasunerako hezi. Eskolako Agenda 21: eskolarentzako
gida” agiriko proposamenarekin bat egingo dute eta Zarauzko Udalaren eta
Ingurugela-Ceidaren esku jarriko dira.
Horrenbestez, Arazi IKT enpresa proiektu osoan zehar erakunde horiekin
harremanetan egongo da. Prozesua gehienez ekainean amaituko da eta ondoren,
hilabeteko epearen barruan azken memoria aurkeztuko da proiektuaren nondiknorako guztiak jasoz.
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EBALUAZIOA:
Proiektua prozesu osoan zehar ebaluatuko da, finkatutako adierazleen arabera.
Adierazle horiek erabiliko dira lanen jarraipen kualitatibo zein kuantitatiboa
egiteko, prozesu osoarena zein ikastetxe bakoitzean burututako ekimenena.

KOMUNIKAZIOA:
Ikasturte osoan zehar Eskolako Agenda 21ari buruzko aurrerapenak gainontzeko
herritarrei komunikatzeko behar diren materialak prestatuko dira: prozesuaren
hasiera, lanen garapena, parte hartzeko ekintzak, proposamenak eta hartutako
konpromisoak eta abar. Gutxienez hiru prentsa-ohar prestatuko dira:
prozesuaren hasieran, erdi aldera eta amaieran. Modu berean “Zarauzko Agenda
21” izeneko blog-ean Eskolako Agenda 21arekin loturiko berriak txertatuko dira.

Zarauzko Eskolako Agenda 21
2011-2012 ikasturterako proposamena

23

6

Ikasturtean zehar jarraitu behar den
prozedura zehazteko proposamena.
Atal honetan...
Proiektuaren fase guztiak modu zehatz batean deskribatzen dira,
eragile bakoitzak hilabetero burutu beharreko zereginak azalduz.
Horrela, hilabete bakoitzean burutuko diren ekintzak taula batean
aurkezten dira. Jarraian, ekintza bakoitzaren deskribapen zehatza
azaltzen da. Eta amaieran, hilabeteari dagokion laburpen taula
eskaintzen da, ergakilearen araberako lan-banaketa zehaztuz.

2011eko IRAILA
IRAILA

HELBURUAK

1GO BILERA

Zarauzko Udal ordezkariarekin, prozesuari
hasiera emateko 1go bilera:
2010-2011 ikasturteko balorazioa, 2011-2012
ikasturterako proposatutako hobekuntzak
jakinarazi eta informazio-eskaera bideratu.
Ingurumen batzordeak aktibatu.

1GO KOORDINAZIO BILERA

KOMUNIKAZIOA

Proiektuaren esparrua aurkeztu, metodologia
zein
materialak
irakasleekin
adosteko
asmoarekin.
Komunikabideetan proiektuaren berri eman

1go bilera:
Zarauzko Udala, Ingurugela-CEIDA eta Araziko ordezkarien arteko bilera.
Egitaraua, materialen aurrikuspena eta metodologia aztertuko dira.
Udalerriaren diagnostiko pertsonalizatua egin ahal izateko informazio eskaera
bideratuko da, ingurumen teknikariarekin harremanetan jarriz. Modu honetan,
ikasle zein irakasleentzat diseinatutako materialetan udalerri bakoitzeko
informazio eguneratua txertatzeko aukera izango da.
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Aldi berean, Ingurugela-CEIDAk irakasleei eskaintzen dizkien materialak
kontsultatzeko asmoa azalduko da, Arazik sortutakoak errepikakorrak ez
suertatzeko. Horrela, Araziko ordezkariak Ingurugela-CEIDArekin harremanetan
jarri eta Zarauzko irakasleek landu beharreko materialak aztertuko ditu. Modu
honetan, ikastetxearen diagnostikoa eta curriculum-ean txertaketa aurrera
eramateko orduan eman beharreko pausu zehatzak ezagutuko dira,
komunitatearen partehartzea lantzeko materialak osagarri eta aberasgarriak
izateko helburuarekin.
2010-2011 ikasturteko memoria aztertuko da, eragile guztien balorazioa
aditzera emanez, eta 2011-2012 ikasturteko metodologian txertatuko diren
hobekuntzak jakinaraziko dira.
Modu berean, Udal ordezkariei ikasturtean zehar aurrera eramango diren lanen
ardatza aurkeztuko zaie:
Zarauzko udalerrian landuko diren ekosistemak aurkeztu eta horien
egoera aztertuko da. Udalak inguru naturalen inguruan proiektu
zehatzik aurrikusita dagoen ala ez konprobatuko da, hezkuntzakomunitateari
informatu ahal
izateko.
Horrela,
ikasleen
proposamenen artean martxan dagoen ekintza bat aurkeztea
saihestuko da.
Proiektuaren jarraipena egiteko pausuak zehaztuko dira: bileren
maiztasuna, Udal eta Ingurumen Batzordeen artean egingo diren
bilera kopurua, informazioaren trukaketa nola burutu, etab.
2011 urtean Udalek hartutako konpromisoen analisia bideratuko da,
Udal eta Ingurumen Batzordeen artean egingo den bilera antolatzea
proposatuz (Jarraipen Foroa), eta emaitzen komunikazioa hezkuntza
komunitateari helarazteko modua adostuz.
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1go koordinazio bilera:
Zarauzko Udal ordezkariak, Urola Kostako Udal Elkartearen ordezkariak,
Getaria, Orio, Zestoa eta Zumaiako udal ordezariak, Zarautz eta Urola Kostako
ikastetxeetako Ingurumen Batzordeak, Ingurugela-CEIDA eta Araziko
ordezkarien arteko bilera.
Jarraian, bileraren nondik-norakoak zehazten dira:
Komunitatearen parte-hartzean jarraituko diren pausoak eta egutegia
azalduko dira. Ikasturtean zehar bioaniztasunaren inguruan landuko
den esparrua aurkeztuko da, proposatuko diren materialak eta ekintza
osagarrien zehaztapenak jakinaraziz. Modu berean, 2011-2012
ikasturtean txertatuko diren hobekuntzak ezagutaraziko dira:
Bioaniztasunaren gaia ikasgelan lantzeko orduan, disziplina
ezberdinetako irakasleen elkarlana aurrikusiko da. Horrela,
matematika, hizkuntza, musika, plastika... ikasgaietako irakasleekin
landuko diren ariketak planteatuko dira.
Udalarekin proiektuaren jarraipena egiteko modua adostea
aurrikusten da: hala nola, bilerak ikasturtean zehar, informaziotrukaketa burutzeko tresna ezberdinak.
Komunikazioa:
Hedabideetan Eskola Agenda 21aren hasieraren berri emango da, ikasturteko
gaia zein den azaldu eta ikasleek jarraituko dituzten pausoak aurkeztuz.
Komunikabideetan ahalik eta hedapen handiena lortzeko asmoarekin jarraian
zehazten diren hedabideak kontuan hartuko dira:
Prentsa idatzia:
Berria.
Diario Vasco.
Gara.
Noticias de Gipuzkoa.
Urola Kostako Hitza.
... ... ...

Internet:
Zarauzko Udalaren web gunea.
Zarauzko Agenda 21aren blog-a.
Irratia:
Eskualde-esparruan lan egiten duten
irratiak.
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LABURPEN TAULA: IRAILA
Zarauzko Udal ordezkariak
1go bilera:
2011-2012 ikasturtean Eskolako Agenda 21a aurrera eramateko
irakasleei proposatuko zaien prozedura eta metodologia finkatu,
Ingurugela-CEIDA eta Araziko ordezkariekin batera.
Araziko teknikariei udalerriko biodibertsitatearen inguruko
informazio eguneratua eskuratu, Zarauzko Ekintza Planean epe
labur-ertain edo luzean burutuko diren ekintzak jakinaraziz.
1go koordinazio bilera:
2011-2012 Eskolako Agenda 21a aurrera eramateko proposamena
irakasleei aurkeztu, eta haien beharrak asetuz, urteko egutegia
onartu.
Komunikazioa:
Arazik prestatutako prentsa-oharra ohiko hedabideen artean
zabaldu.
Zarauzko ikastetxeak
1go koordinazio bilera:
Ingurumen Batzordeak zehaztu, urteko egutegia adostu eta 20112012 ikasturtean martxan jarriko diren hobekuntzak adostu.
Ingurugela-CEIDA
1go bilera:
Prozesuari martxa emateko bileran parte-hartzeko deialdia
Ingurugela-CEIDAko ordezkariari luzatzea proposatzen da, partehartzaile guztien elkar-ezagutza bermatu eta ikasturtean zehar
harremanak errazteko.
1go koordinazio bilera:
Ingurugela-CEIDAko ordezkariak proeiktuaren bi atal aurrera
eramteko irizpideak emango ditu: “Curriculum-a txertatzea” eta
“Ikastetxearen diagnostikoa” burutzea. Horretarako, materialak
eta epeak zehaztuko ditu.
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Bestetik, Ingurugela-CEIDAk irakasleei eskaintzen dien ikastaroa
burutzeko datak finkatuko dira (irailean zehar).
Arazi IKT
1go bilera:
Arazi IKT enpresak izendatutako lan taldeak Udalak
biodibertsitatearen inguruan dituen egitasmoak ezagutzeko
informazio-eskaera luzatuko du. Modu berean, ikasturtean zehar
jarraitu beharreko pausuak proposatuko dira, 2011-2012
ikasturtean hainbat hobekuntza txertatuz.
1go koordinazio bilera:
2011-2012 Eskolako Agenda 21a aurrera eramateko proposamena
irakasleei aurkeztu, eta haien beharrak asetuz, urteko egutegia
onartu.
Komunikazioa:
Herritarrei proiektuaren berri emateko prentsa-oharra sortu eta
udal ordezkariei luzatu, haien laguntzarekin ahalik eta hedapen
handiena lortzeko helburuarekin.
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2011eko URRIA
URRIA

HELBURUAK

IKASTETXE BAKOITZAREKIN
BILERA
(1go astean)

Disziplina ezberdinetako irakasleekin bilera,
Ingurumen Batzordearen parte-hartzearekin.

UROLA KOSTAKO
EKOSISTEMAK EZAGUTZEKO
IRTEERA GIDATUAK

Araziko hezitzaileen laguntzarekin, Urola
Kostako naturguneak ezagutzera emateko
irteera gidatua.

2. KOORDINAZIO BILERA

Behin betiko materialen aurkezpena.

Ikastetxe bakoitzarekin bilera:
Ikastetxe bakoitzean ikastetxeko arduradunekin bilera bat burutzea aurrikusten
da, lanen urratsak, eragileak, epeak, eta abar zehazteko helburuarekin. Modu
berean, ikastetxe bakoitzeko errealitatea ezagutzeko ahaleginak gauzatuko dira,
eskainitako zerbitzua parte-hartzaile bakoitzaren beharretara egokitzeko
helburuarekin, modu pertsonalizatu batean.
Bilera honen bitartez, disziplina ezberdinetako irakasleei zuzendutako ariketak
aurkeztu eta lanak aurrera eramateko prozedura parte-hartzaile guztien artean
adostuko da. Bestetik, ikastetxe bakoitzeko Ingurumen Batzordea aztertu eta
batzorde horiek indartzeko irtenbideak zehaztuko dira.
Irakasle zein ikasleen ekarpenak, aldaketak, proposamenak, etab. Arazik
proposatutako materialetan txertatuko dira. Horretarako, bi asteko denbora
tartea eskainiko zaie, behin betiko materialak parte-hartzaile guztien
oniritziarekin finkatzeko asmoz.
Herri bakoitzeko naturgune bat ezagutzeko irteera gidatua:
2010-2011 ikasturtean irakasleek azaldutako kezken artean, ikasleekin irteera
gidatuak burutzeko zailtasunak egon dira.
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Hobekuntza modura, 2011-2012 ikasturtean Araziko hezitzaileek Lehen
Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako irakasleei zuzendutako irteera gidatuak
eskaintzea aurrikusten da. Irteera hauetan gurasoen parte-hartzea proposatuko
da. Jarraian, aztertuko liratekeen naturguneak zehazten dira. Parte-hartzaileek,
irakasle zein guraso, irteera hauen artean bat, bi edo guztiak egin erabaki
dezakete.
Getaria: Santa Barbara-Garate ingurua eta artelatz-basoa.
Orio: Hondartza eta dunak; paisaiaren azterketa.
Zarautz: Iñurritzako biotopoa, dunak eta padura; kanalizatutako
ibaiaren diagnostikoa.
Zestoa: larrea, erreka eta ibai-basoa.
Zumaia: Urola itsasadarra: ibaia, duna eta padura; artadi
kantauriarra.
2. koordinazio bilera
Zarauzko Udal ordezkariak, Urola Kostako Udal Elkartearen ordezkariak,
Getaria, Orio, Zestoa eta Zumaiako udal ordezariak, Zarautz eta Urola Kostako
ikastetxeetako Ingurumen Batzordeak, Ingurugela-CEIDA eta Araziko
ordezkarien arteko bilera.
Herriko diagnostikoa garatzeko behin betiko materialak aurkeztu ondoren, fitxak
banatuko dira eta lanak bideratzeko orduan lagungarria suertatuko den txostena
banatuko da.
Dokumentu honetan, eman beharreko urratsak, eragileak,
epeak, eta abar azalduko dira, intereseko baliabideen
zerrenda eskainiz. Horrela, 2011. urtean Nazio Batuek
izendatutako
“Basoen
Mundu
Mailako
Urtea”
egitasmoaren berri emango da, mundu mailan garatutako
esperientziak aurkeztuz. Modu berean, Madariaga
Dorretxea, Euskadiko Biodibertsitate Zentroa bezalako
erakundeek martxan jarritako proiektuak ezagutaraziko dira.
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Irakasleek zehaztutako fitxa kopuruak Arazik inprimatuko ditu eta koordinazio
bileran banatuko ditu, baita “IKASI” saio teorikoan edukiak lantzeko
powerpointak jasotzen dituen CDak ere. Bestalde, e-mintegi web orrialdean
eskegiko dira fitxa eta informazio guztiak, parte hartzaile guztien eskura egon
daitezen (2011-2012 ikasturtean www.elkarrekin.org plataformaren erabilera
bertan behera geratzea aurrikusten da eta horren ordez, e-mintegi tresna
erabiliko da).
Bilera honetan Udal ordezkarien parte-hartzea aurrikusten da, herri bakoitzean
garatu edo garatzeko bidean dauden proiektu zehatzak aurkezteko
helburuarekin. Horrela, udalbatzarrean aurkeztuko diren proposamenak sortzeko
orduan, dagoeneko martxan jarritako ekintza bat aurkeztea saihestuko litzateke.
Hezkuntza-komunitatea eta udal ordezkarien arteko komunikazio bideak
aztertuko dira, ikasturtean zehar eragileen arteko harremanak errazteko asmoz.
Bestetik, burutuko diren bilerak eta horien maiztasuna zehaztuko da.
LABURPEN TAULA: URRIA
Zarauzko Udal ordezkariak
2. koordinazio bilera:
Zarautzen biodibertsitatearen inguruan gauzatu diren eta
gauzatzeko bidean dauden proiektuak ezagutarazi.
Hezkuntza-komunitatea eta Udal ordezkarien arteko komunikazio
bideak zehaztu, ikasturtean zehar eragileen arteko harremanak
sendotzeko asmoz.
Zarauzko ikastetxeak
Ikastetxe bakoitzarekin bilera: Ingurumen Batzordea / Arazi IKT:
Ikastetxe bakoitzeko Ingurumen Batzordearekin elkartu (irakasle
zein ikasleak) eta lanen urratsak, eragileak, epeak, etabar
zehaztuko dira.
Arazik sortutako materialen zirriborroak aurkeztuko dira eta bi
asteko epea zabalduko da horiek gainbegiratu eta ekarpenak
egiteko. Arazik jasotako ekarpen guztiak jasoko ditu lantzen diren
materialak ikastetxeen beharretara egokitzeko helburuarekin.
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Urola Kostako ekosistemak ezagutzeko irteera gidatuak:
Ekosistema ugari ezagutzera emateko asmoarekin, Urola Kostako
herri bakoitzean irteera gidatua egiteko aukera eskainiko da.
Modu honetan, 2010-2011 ikasturtean irakasleek izandako
zailtasun bati aurre egiteko asmoa dago: Irakasleek ikasleekin
egindako irteerak gidatzeko zailtasunak aurkitu zituzten. Horrela,
irakasleei irteera gidatzeko tresna erabilgarri eta eraginkorrak
emango zaizkie. Zarauzko irakasleek udalerri burutuko den irteera
egiteko aukera izango dute, baita Urola Kostako edozein herritan
burutzen dena ere. Horrela, beharren arabera, irteera bat, bi, hiru...
egiteko aukera eskainiko zaie.
Ingurugela-CEIDA
2. koordinazio bilera:
Ingurugela-CEIDAko ordezkariak “Curriculum-ean txertatzea” eta
“Ikastetxearen diagnostikoa” burutzeko pausuak zehaztuko ditu.
Arazi IKT
Ikastetxe bakoitzarekin bilera: Ingurumen Batzordea / Arazi IKT:
Arazik sortutako materialen zirriborroa ikastetxe bakoitzeko
Ingurumen Batzordeari aurkeztuko zaio, eta haien proposamenak,
ekarpenak edo iradokizunak jasotzeko bi asteko epea zabalduko da.
Urola Kostako ekosistemak ezagutzeko irteera gidatuak:
Hobekuntza moduan, irakasleei ekosistemak ezagutzeko irteera
gidatuak egiteko aukera eskainiko zaie. Joan den urtean ikasleekin
burutu beharreko irteerak gidatzeko zailtasunak aurkitu zituztenez,
Araziko hezitzaile baten laguntzarekin jarraian proposatzen diren
ekosistemak ezagutzeko irteera gidatuak eskainiko dira:
•
•
•
•
•

Getarian: artelatz-basoa.
Orion: Hondartza eta dunak.
Zarautzen: Iñurritzako biotopo babestua.
Zestoan: larrea, erreka eta ibai-basoa.
Zumaian: Urola itsasadarra.
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2011eko AZAROA – ABENDUA – 2012ko URTARRILA
AZAROA-ABENDUAURTARRILA

HELBURUAK

“IKASI”

Saio teorikoa.

“IKUSI”

Saio praktikoa.

“PENTSATU”

Proposamenak aurkezteko saioa.

JARRAIPEN FOROAK

Udal ordezkari eta Ingurumen Batzordeen
parte
hartzearekin,
aurreko
urteetan
aurkeztutako proposamenen jarraipena egiteko
bilera antolatuko da.

IKASI:
Bioaniztasunaren gaian murgilduko gara, adin ezberdinetako ikasleentzat
egokitutako materialak erabiliz. Lehenengo pausua, irakasleen laguntzarekin
landuko den aurkezpena (powerpoint formatoan) eta gaiarekin lotutako ariketak
egitea izango da. Horretarako, ikasgelan bi orduko iraupena izango duen saioa
burutzea aurrikusten da. Haur Hezkuntzako ikasleen kasuan ordubeteko saioa
proposatzen da, metodologia eta materialak adin txikiko ikasleen beharretara
egokituz.
Arazik Zarauzko udalerriaren egoera modu pertsonalizatuan landuko du,
aurkezpena herriaren errealitateari egokituz. Eskualdeko ikuspegi orokorra
ikasle guztiei emango zaie eta jarraian, Zarauzko diagnostiko zehatza egiteko
aukera izango dute. Horretarako, Arazik landa-lana burutuko du, materialetan
txertatuko diren azalpenak, argazkiak, etab. eskuratzeko helburuarekin.
Saio teorikoa eta praktikoaren arteko lotura indartzea aurrikusten da. Horrela,
Zarauzko ekosistemak eta bioaniztasuna aurkeztearekin batera, irteeran
jarraitu beharreko pausuak zehaztuko dira. 2011-2012 ikasturtean proposatuko
diren fitxak 2010-2011 ikasturteko materialetan oinarrituko dira, beharrezko
egokitzapenak eginez (datuak eguneratu, egungo egitasmoen berri eman, etab).
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IKUSI:
Herriko diagnostikoa garatzeko orduan, herriko egoera islatzen duen fitxa
pertsonalizatua eskainiko zaie ikasleei. Horrela, “IKASI” saioan eskualdeikuspegia barneratu ondoren, “IKUSI”n tokian tokiko zehaztapenetan
oinarrituko gara. Bioaniztasunaren gaia lantzeko orduan, bi irteera mota
planteatzen dira: adin txikiko ikasleekin ikastetxe inguruko kaleen azterketa;
eta gaztetxoekin herriko inguru natural baten azterketa. Saio honen iraupena bi
ordukoa izango da.
PENTSATU:
Ikasleek burututako azterketan atera dituzten ondorio, proposamen eta
konpromisoak jasotzeko saioa. Arazik bilduko ditu ondorio guztiak, eta ikasleen
diagnostiko alternatiboa gauzatuko du. Bestalde jasotako proposamen eta
konpromisoak gaika multzokatuko ditu, zerrenda bakarra osatzeko asmoarekin.
Ikasleek sortutako proposamen guztiak kontuan hartuko dira baina garapen
iraunkorraren aurkako mezuak islatuz gero, ikastetxe bakoitzeko Ingurumen
Batzordeari jakinaraziko zaio, barne-lana burutu eta aurkeztutako proposamen
guztiak Eskola Agenda 21 eta Garapen Iraunkorrak bultzatzen dituen
irizpideekin bat etortzeko helburuarekin.
JARRAIPEN FOROA:
Aurreko ikasturteetan aurkeztu diren proposamenen jarraipena egiteko
helburuarekin, Udal ordezkari eta ikastetxe bakoitzeko ingurumen batzordea
elkartzeko bilera egitea proposatzen da. Bilera honen helburua, aurreko urteetan
Eskola Agenda 21aren baitan aurkeztutako proposamenen jarraipena egitea
izango litzateke: zeintzuk burutu dira, zeintzuk ez, eta zergatik. Araziko
ordezkaria bilera antolatu, deialdia egin, dinamizatu, akta jaso eta argazkiak
ateratzeaz arduratuko litzateke.
Hobekuntza modura, Udalak emandako erantzunak ikastetxeetan lantzeko
aurkezpena sortzea proposatzen da. Arazik Udalak foroan emandako erantzunak
jaso eta modu erakargarri batean landuko lituzke ikastetxean jarraipenaren berri
eman ahal izateko.
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LABURPEN TAULA: AZAROA – ABENDUA - URTARRILA
Zarauzko Udal ordezkariak
Jarraipen foroak:
Eskolako Agenda 21 proiektuaren baitan udaletxean aurkeztu diren
proposamenen jarraipena egitea proposatuko da. Horrela, gai
bakoitzeko ikasleek udalbatzarrean aurkeztutako proposamenak
jaso eta udalerrian gauzatu diren ala ez aztertuko da. Udalak
informazioa Araziko ordezkariei eskuratu eta hauek modu
ulergarrian landuko dute, ikasleei azaltzeko helburuarekin.
Zarauzko ikastetxeak
IKASI – IKUSI – PENTSATU saioak:
Ikasle irakasle taldeek Arazik prestatutako materialak landuko
dituzte:
• IKASI saioa.
Biodibertsitatearen
diagnostikoa
ikasgelan
egiteko materialak landuko dira: aurkezpena
powerpoint formatoan, ikasleen fitxak eta
irakasleen txostena.
• IKUSI saioa.
Biodibertsitatearen
diagnostikoa
udalerrian
landuko da. Horretarako, aztertuko den/diren
ekosistema/k aukeratu eta ekosistema bakoitzari
dagokion fitxa landuko da.
• PENTSATU saioa.
Udalerriko
diagnostikoa
egin
ondoren,
biodibertsitatearen
egoera
hobetzeko
proposamenak luzatuko dira. Ikasgela bakoitzean
sortu den proposamen eta konpromisoen zerrenda
Araziko ordezkariei helaraziko zaie, udalerriko
zerrenda bateratua sortu ahal izateko.
Jarraipen foroak:
Ikastetxe bakoitzeko Ingurumen Batzordea udaletxean bertaratuko
da eta Udal ordezkariek gidatutako Jarraipen Foroa ospatzea
proposatzen da. Bertan, aurreko urteetako proposamenen
jarraipena egiteko Arazik prestatutako aurkezpena erabiliko da.
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Ingurugela-CEIDA
Jarraipen foroak:
Ingurugela-CEIDAko ordezkariari jarraipen foroan parte-hartzeko
deialdia bidaltzea proposatzen da.
Arazi IKT
Jarraipen foroak:
Aurreko urteetan Eskolako Agenda 21eko udalbatzarretan aurkeztu
diren proposamenak bildu eta Udal ordezkariei luzatuko dizkio.
Haiek proposamenen gauzatze-maila zehaztu ondoren, jarraipena
modu ulergarrian azaltzen duen aurkezpena sortuko du. Aurkezpen
hori Jarraipen Foroan aurkeztu ondoren, ikastetxe bakoitzari
helaraztea proposatzen da.
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2012ko OTSAILA - MARTXOA
OTSAILA - MARTXOA
Ondorio
bateratu

eta

HELBURUAK

proposamenak Ikastetxeetako proposamen zerrendak jaso
eta Arazik zerrenda bateratuak sortuko ditu.

3. koordinazio bilera

Proiektuaren jarraipena

Eskolen Arteko Foroa

Proposamenak aukeratu eta banatu

Ondorio eta Proposamenak bateratu:
Ikasleen ondorioak elkartuz ikasleen diagnostiko alternatiboa osatuko da.
Proposamen eta konpromisoekin berriz, gaika multzokatuz, baina bat bera
ezabatu gabe, zerrenda bakarra garatuko da. Zerrenda honetan elkarren artean
loturik dauden proposamenak multzo berean azalduko dira. Horrela, helburua ez
da izango ahalik eta proposamen kopuru altuena lortzea, baizik eta sortutako
proposamenak modu egokian landu ahal izatea.
Ikasleen proposamenak jasotzen dituen zerrenda bateratuak Eskolen Arteko
Foroan burutuko den proposamenen aukeraketan lagunduko du. Foro honetan
Ingurumen Batzordeek herri mailan sortu diren proposamen guztiak aztertuko
dituzte eta garapen iraunkorraren aurkako mezua azaltzen duen proposamenik
izanez gero, proiektuaren irizpideak gogoratuko dira eta proposamen
zerrendatik ezabatzea proposatuko da, parte-hartzaile guztien artean
adostutakoa burutuz.
3. koordinazio bilera:
Zarauzko Udal ordezkariak, Urola Kostako Udal Elkartearen ordezkariak,
Getaria, Orio, Zestoa eta Zumaiako udal ordezariak, Zarautz eta Urola Kostako
ikastetxeetako Ingurumen Batzordeak, Ingurugela-CEIDA eta Araziko
ordezkarien arteko bilera.
Bilera honetan prozesuaren jarraipena burutuko da. Proposamenak garatzeko
epea ezarri eta aukeraketa prozesua adostuko dira. Azkenik, udalbatzarra
antolatuko da, proposamen kopurua, ikasle kopurua, eguna eta ordua zehaztuz
eta formato berritzaileak aztertuz.
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Eskolen Arteko Foroa:
Dinamika parte hartzaile honek ikasleen eskura uzten du proposamenen
aukeraketa. Ikastetxe ezberdinetako ordezkariak elkartuko dira eta
udalbatzarrean aurkeztuko diren proposamenak aukeratu beharko dituzte, lan
taldeko adostasuna lortuz. Modu berean, proposamenen banaketa burutuko da;
hau da, ikasle bakoitzak udalbatzarraren egunean aurkeztuko duen
proposamena zehaztuko da. Horrela, banaketa egiteko orduan parte-hartzaile
guztien adostasuna izatea bermatuko da.
Proposamenak banatzeko orduan, parte-hartzaileen lehentasunak kontuan
hartuko dira. Horrela, ikastetxe bakoitzeko ordezkariei proposamen bat
aurkezteko interes berezirik duten galdetuko zaie. Ikastetxe ezberdinetako
ordezkariek proposamen berdina aukeratu nahi izango balute, zozketa bidez
erabakiko litzateke.
Hurrengo pausua ikasleek proposamenak lantzea izango da eta horretarako
formatu ezberdinak proposatuko dira: argazki, marrazki, bertso, ipuin, bideo…
hizkuntza ezberdinak eta proposamenak aurkezteko modu erakargarriak
lantzeko asmoarekin.
LABURPEN TAULA: OTSAILA-MARTXOA
Zarauzko Udal ordezkariak
3. koordinazio bilera:
Zarauzko udal ordezkariek udalbatzarra ospatzeko data zehaztuko
dute, parte-hartzaileen adostasuna bilatuz.
Eskolen Arteko Foroa:
Udalbatzarrean aurkeztuko diren proposamenak aukeratzeko
bilera.
Zarauzko ikastetxeak
3. koordinazio bilera:
Prozesuaren jarraipena egiteko bilera: udalbatzarrean aurkeztuko
diren proposamenak garatzeko epea jarriko da, aukeraketa
prozesua nola egin zehaztuko da, eta udalbatzarra antolatuko da.
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Eskolen Arteko Foroa:
Ikastetxe bakoitzeko Ingurumen Batzordea udalbatzarrean
aurkeztuko diren proposamenak aukeratzeko bileran parte-hartuko
du. Helburu horrekin, dinamika parte-hartzailea proposatuko da,
ikasleei hitza emateko asmoarekin.
Ingurugela-CEIDA
3. koordinazio bilera:
Ingurugela-CEIDAko ordezkariak “Curriculum-ean txertatzea” eta
“Ikastetxearen diagnostikoa” burutzeko pausuak zehaztuko ditu.
Eskolen Arteko Foroa:
Ingurugela-CEIDAko ordezkariari Eskolen Arteko Foroan partehartzeko deialdia bidaltzea proposatzen da.
Arazi IKT
Ondorio eta proposamenak bateratu:
Arazik Zarauzko ikastetxeetako ikasgela bakoitzean udalerriaren
egoera hobetzeko sortu diren proposamenak bildu eta Zarauzko
zerrenda bateratua osatuko du. Modu honetan, jasotako
proposamen guztiak multzokatu dira, gaiaren arabera. (Esaterako,
Iñurritza biotopoaren inguruko proposamen guztiak gai batean
multzokatuko dira, landare inbaditzaileekin lotutako proposamen
guztiak beste gai batean multzokatuko dira, etabar).
3. koordinazio bilera:
Prozesuaren jarraipena egiteko bilera: udalbatzarrean aurkeztuko
diren proposamenak garatzeko epea jarriko da, aukeraketa
prozesua nola egin zehaztuko da, eta udalbatzarra antolatuko da.
Eskolen Arteko Foroa:
Ikastetxe bakoitzeko Ingurumen Batzordea udalbatzarrean
aurkeztuko diren proposamenak aukeratzeko bileran parte-hartuko
du. Helburu horrekin, dinamika parte-hartzailea proposatuko da,
ikasleei hitza emateko asmoarekin.
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2012ko APIRILA
APIRILA

HELBURUAK

Aurkezpena garatu

Proposamenak landu eta ikasturtean zehar
egindako lana aurkeztu.

Udal ordezkariekin bilera

Biodibertsitatearen inguruan aurkeztuko
diren proposamenak azaltzeko bilera, udal
ordezkari eta ingurumen batzordeen partehartzearekin.

Aurkezpena garatu:
Aukeratutako proposamenak udalbatzarrean aurkezteko orduan, formatu
berritzaileak bultzatuko dira aurkezpenaren egitura ikasle eta irakasleekin
adostuz. Aurkezpenaren helburuari hobekien egokituriko formatua erabiliko da,
udalbatzarra erakargarri eta dinamikoagoa izateko. Horregatik, powerpoint
formatoan egindako aurkezpena egiteko aukera eskainiko da, ezinbesteko
betekizuna izan gabe. Bestalde, arazik udalari udalbatzarreko txostena erraztuko
dio, erantzunak prestatu ahal izateko.
2010-2011 ikasturtean Arazik bere laguntza eskaini du udalbatzarrerako sarrera
prestatzeko orduan. Sarrera honetan ikastetxe bakoitzak urtean zehar
burututako lanak laburbildu dira, eta koordinatzaileek ateratako argazkiak
txertatu dira. 2011-2012 ikasturtean ere Arazik bere laguntza eskainiko du
sarrera hori sortzeko orduan (powerpoint formatoan egindako aurkezpena
sortzea aurrikusten da).
Udal ordezkariekin bilera:
Udal ordezkari eta ingurumen batzordeak elkartzeko bilera ospatzea aurrikusten
da, udalbatzarrean aurkeztuko diren proposamenak eta konpromisoak azaldu,
eta antolaketa adostuz. Modu honetan, udal ordezkariek proposamen bakoitzari
eman beharreko erantzuna prestatzeko denbora tartea izango lukete, eta
udalbatzarraren egunean erantzunak emateko aukera bermatuko litzateke.
Arazik bilera hau dinamizatuko luke, parte-hartzaile guztiei beharrezko
informazioa helaraziz, gai-zerrenda prestatu eta akta jasoz.
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LABURPEN TAULA: APIRILA
Zarauzko Udal ordezkariak
Udal ordezkari eta Ingurumen Batzordeen arteko bilera:
Ingurumen Batzordeetako ordezkariek udalbatzarrean aurkeztuko
diren proposamen zehatzak udal ordezkariei aurkeztuko dizkiete.
Udal ordezkariek proposamen bakoitzeko erantzuna lantzeko
denbora tartea izango dute, udalbatzarrean informazio
esanguratsua emateko helburuarekin.
Zarauzko ikastetxeak
Aurkezpena garatu:
Ikastetxe bakoitzak aurkeztuko dituen proposamenak finkatu
ondoren, udalbatzarrean aurkeztuko den aurkezpena garatzeko
denbora-tartea zabalduko da. (Ohikoan powerpoint formatoan
landu da).
Udal ordezkari eta Ingurumen Batzordeen arteko bilera:
Ingurumen Batzordeetako ordezkariek udalbatzarrean aurkeztuko
diren proposamen zehatzak udal ordezkariei aurkeztuko dizkiete.
Ingurugela-CEIDA
Prozesuaren jarraipena
Arazi IKT
Aurkezpena garatu:
Arazik ikastetxe bakoitzak prestatu duen aurkezpena jaso eta
uztartuko ditu. Modu berean, udalbatzarreko sarrera landuko du.
Sarrera honen bitartez, ikasturtean zehar egindako lana
deskribatuko da.
Udal ordezkari eta Ingurumen Batzordeen arteko bilera:
Arazik bilera hau dinamizatuko luke, parte-hartzaile guztiei
beharrezko informazioa helaraziz, gai-zerrenda prestatu eta akta
jasoz.
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2012ko MAIATZA
MAIATZA

HELBURUAK

HITZ EGIN

Ikasleek sortutako proposamenak udal
ordezkariei aurkezteko ekitaldia, udalerriko
foroa edo udalbatzarra.

4. KOORDINAZIO BILERA

Prozesua ebaluatu

KOMUNIKAZIOA

Hedabideetara prentsa-oharra bidali.

HITZ EGIN saioa:
Ekitaldiaren aurretik entsegua ospatzea aurrikusten da, egin beharreko
egokitzapenak txertatu eta ekitaldia modu egokian garatuko dela bermatu ahal
izateko. Entsegua burutu ondoren, ekitaldiari ekingo genioke, ikasleek egindako
lanaren ondorioz herriaren egoera hobetzeko sortutako proposamenak eta
konpromisoak udal ordezkariei plazaratzeko asmoarekin. Horrela, Eskola
Agenda 21ean emandako pausuak laburbiltzen dituen aurkezpena egitea
proposatzen da. Aurkezpen honetan Zarauzko ikastetxe guztiek egindako
ekintzak azalduko dira, Udalak herrian garatutako lanaren ikuspegi orokorra
izan dezan.
Jarraian, ikasleen proposamenak txertatuko lirateke eta proposamen
bakoitzeko, Udalak emandako erantzuna. Modu berean, aurreko ikasturtean
bioaniztasuna landu zenez, 2011eko udalbatzarrean aurkeztutako proposamenen
jarraipena burutuko da gauzatu diren ekintzak ezagutaraziz. Honek
sinesgarritasuna emango dio proiektuari eta ikasleek urtean zehar egindako
lana kontuan hartu dela konprobatu ahal izango dute.
Bestetik, udal ordezkari eta hezkuntza-komunitatearen arteko elkarlana aurrera
eramateko modu ezberdinak aztertuko dira. Esaterako, lan-mahaiak antolatzeko
aukera eskainiko da udalbatzarrean aurkeztutako proposamen bat aukeratu eta
gauzatzeko. Gauzatzeko prozesuan ikasleen parte-hartzea barneratuko litzateke.
Adibide bezala, komunikazio-kanpaina proposatuz gero, ikasleek edukien
sortzaileak izango lirateke eta Udalak euskarria aukeratu eta finantziatuko luke
(eskuorri, kartel, irratsaio...).
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Herritarren inplikazioa areagotzea aurrikusten da, gurasoak ekitaldi honetara
gonbidatuz. Horrela, ohiko hedabide eta “Zarauzko Agenda 21” blogaren
laguntzarekin, ikasleek udal ordezkariei aurkeztu beharreko proposamenak
herritarrei jakinaraziko zaizkie. Herritarren iritzia jasotzeko bideak zabalduko
dira, araziko telefonoa eta posta elektronikoa eskuratuz. Honen helburua,
herritarren interes handiko proposamenak identifikatzea izango da, herritarrei
bozka emateko aukera eskainiz.

4.koordinazio bilera:
Zarauzko Udal ordezkariak, Urola Kostako Udal Elkartearen ordezkariak,
Getaria, Orio, Zestoa eta Zumaiako udal ordezariak, Zarautz eta Urola Kostako
ikastetxeetako Ingurumen Batzordeak, Ingurugela-CEIDA eta Araziko
ordezkarien arteko bilera.
Saio honetan proiektuaren ebaluaketa burutuko da, partaideen artean prozesua
baloratu eta hobekuntzak proposatzeko helburuarekin. Arazik irakasle eta
ikasleentzako ebaluaketa orriak prestatuko ditu, emaitzak jaso eta ondorioak
ateratzeko. Modu berean, udal ordezkariei ebaluaketa orria luzatuko zaie.
Ebaluaketa orri hauen azterketa zehatza memorian txertatuko da.

Zarauzko Eskolako Agenda 21
2011-2012 ikasturterako proposamena

43

Komunikazioa:
Eskola Agenda 21eko prozesuaren ondorioen eta amaieraren berri emango da,
hala nola, bertako aldizkari, web gune eta egunkari konbentzionaletan.
Komunikabideetan ahalik eta hedapen handiena lortzeko asmoarekin jarraian
zehazten diren hedabideak kontuan hartuko dira.

Hedabideak:
Prentsa idatzia:
Berria.
Diario Vasco.
Gara.
Noticias de Gipuzkoa.
Urola Kostako Hitza.
... ... ....

Internet:
Zarauzko
gunea.
Zarauzko
blog-a.

Udalaren
Agenda

Irratia:
Eskualde-esparruan
egiten duten irratiak.

web
21aren

lan

Prentsa-oharrak hedabideetara bidaltzeko orduan, erakunde ofiziala
igorlea izatea modu positiboan baloratzen da. Horregatik, Arazik
prentsa-oharra idatzi eta hedabide bakoitzaren kontaktua zehaztuz,
Zarauzko Udalaren bitartez bidaltzea proposatzen da. Zarauzko Udalak
Arazi bidalketaz arduratzea nahi izango balu, hedabideekin mantendu
beharreko harreman guztiak Arazik bere gain hartuko lituzke.
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LABURPEN TAULA: MAIATZA
Zarauzko Udal ordezkariak
HITZ EGIN saioa:
Udalbatzarra. Bilera honetan ikasleek sortutako proposamenak eta
harturiko konpromisoak udal ordezkariek aurkeztuko zaizkie.
Hauek, proposamen bakoitzeko erantzuna azalduko dute.
4. koordinazio bilera:
Prozesua ebaluatzeko bilera. Eragile bakoitzari ebaluaketa-orria
helaraziko zaio. Hurrengo ikasturtean mantendu beharreko puntu
sendoak eta indartu beharreko puntu ahulak identifikatuko dira.
Komunikazioa:
Arazik prestatutako prentsa-oharra hedabideetan zabalduko da.
Zarauzko ikastetxeak
HITZ EGIN saioa:
Udalbatzarra. Bilera honetan ikasleek sortutako proposamenak eta
harturiko konpromisoak udal ordezkariek aurkeztuko zaizkie.
Ingurumen
Batzordeko
kideek
ikastetxeari
egokitutako
proposamenak aurkeztutako ardura izango dute. Modu berean,
ikasturtean zehar egindako lana azalduko dute.
4. koordinazio bilera:
Prozesua ebaluatzeko bilera. Eragile bakoitzari ebaluaketa-orria
helaraziko zaio. Hurrengo ikasturtean mantendu beharreko puntu
sendoak eta indartu beharreko puntu ahulak identifikatuko dira.
Ingurugela-CEIDA
HITZ EGIN saioa:
Ingurugela-CEIDAko
egingo du.

ordezkariak

udalbatzarraren

jarraipena
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4. koordinazio bilera:
Prozesua ebaluatzeko bilera. Eragile bakoitzari ebaluaketa-orria
helaraziko zaio. Hurrengo ikasturtean mantendu beharreko puntu
sendoak eta indartu beharreko puntu ahulak identifikatuko dira.
Arazi IKT
HITZ EGIN saioa:
Arazik udalbatzarrean erabiliko den aurkezpena sortuko du, eta
baliabide teknikoen ardura izango du (ordenagailu eramangarria,
proiektagailua). Aurkezpen honek ikasturtean zehar egindako lana,
ikasleek harturiko konpromisoak, eta udalerriaren egoera
hobetzeko proposamenak barneratuko ditu. Udal ordezkariek nahi
izanez gero, proposamen bakoitzari emango zaion erantzuna
aurkezpen honetan barneratu daiteke.
4. koordinazio bilera:
Prozesua ebaluatzeko bilera. Eragile bakoitzari ebaluaketa-orria
helaraziko zaio. Hurrengo ikasturtean mantendu beharreko puntu
sendoak eta indartu beharreko puntu ahulak identifikatuko dira.
Komunikazioa:
Arazik prozesuaren ebaluazioa jasotzen duen prentsa-oharra sortu
eta udal ordezkariei helaraziko die, haien laguntzarekin ohiko
hedabideetan zabaltzeko helburuarekin.
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2012ko EKAINA
EKAINA

HELBURUAK

MEMORIA

Memoria prestatu

Memoria:
Ikasturte amaieran Eskola Agenda 21 proiektuaren prozesua, materialak,
proposamenak, argazkiak eta ebaluazioak jasotzen dituen txostena burutu eta
aurkeztuko da. Hitzez hitzeko testuak paperean DIN A4 formatuan aurkeztuko
dira eta euskarri informatikoan Windows sistemako Word aplikazioan. Arazik
memoriaren bi kopia aurkeztuko ditu, oso-osorik eta behar bezala prestatu eta
enkoadernatuta (Zarauzko Udalerako eta Ingurugela-CEIDArako).

LABURPEN TAULA:
Zarauzko Udal ordezkariak
Prozesuaren zehaztapen guztiak jasotzen dituen memoria Udal
ordezkariei aurkeztuko zaie.
Ingurugela-CEIDA
Prozesuaren zehaztapen guztiak jasotzen dituen
Ingurugela-CEIDAko ordezkariari aurkeztuko zaio.

memoria

Arazi IKT
Araziko lan taldeak prozesuaren zehaztapen guztiak jasotzen
dituen memoria prestatuko du, txostenaren paperezko bertsioa eta
bertsio digitala helaraziz.
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2011-2012 IKASTURTEAN ZEHAR
IKASTURTEAN ZEHAR

HELBURUAK

UROLA KOSTAKO IKASTETXEEKIN
KOORDINAZIOA

Zarautz eta Urola Kostako ikastetxeen
arteko elkarlana sustatzea.

TOKIKO AGENDA 21 ETA ESKOLA
AGENDA 21 UZTARTZEKO
AHALEGINAK

Tokiko
Agenda
21aren
baitan
antolatzen diren ekintzak zabaltzea.

ETENGABEKO EBALUAZIOA

Proiektuaren
puntu
sendoak
identifikatu
eta
puntu
ahulak
indartzeko irtenbideak proposatu.

KOMUNIKAZIOA

Herritarrek proiektuaren berri izatea,
parte-hartzeko bideak eskaintzea.

AHOLKULARITZA

Udal ordezkari zein ikasle-irakasle
taldeen beharrak asetzea.

Urola Kostako ikastetxeekin koordinazioa:
Zarautz eta Urola Kostako gainontzeko herrien arteko koordinazioa ahalik eta
altuena izatea bermatzeko pausuak emango dira. Horregatik, prozesuaren
hasieratik Zarauzko udal ordezkari eta ikastetxe parte-hartzaileekin
harremanetan jarri eta eman beharreko pausu ezberdinetan erabateko
koordinazioa egoteko ahalegin guztiak egingo dira.
Tokiko Agenda 21 eta Eskola Agenda 21 uztartzeko ahaleginak:
Udalak ikasturtean zehar antolatzen dituen ekintzak ezagutarazi eta hezkuntzakomunitatearen parte-hartzea aktibatzeko ahaleginak egingo dira. Modu
honetan, eragileen arteko komunikazioa indartu eta herrian gauzatzen diren
egitasmoak uztartzea proposatzen da. Horrela, Zuhaitzaren Eguna, Aste Berdea,
bioaniztasunaren loturiko ekintzak eta modu orokorrean, Tokiko Agenda 21ak
bultzatutako ekintzak parte-hartzaile guztien artean zabalduko dira.
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Etengabeko ebaluazioa:
Proiektua ikasturte osoan zehar ebaluatuko da, parte-hartzaileen asebetetzemaila areagotzeko helburuarekin. Ikasturte bukaeran ospatutako koordinazio
bileran, udal ordezkari, ikasle eta irakasleen balorazioak jasotzeko ebaluaketa
orriak edo asebetetze testak banatuko dira parte hartzaileen artean, erantzunak
jaso eta emaitzak landu, prozesua hobetzeko helburuarekin.
Irakasleei dagokionez honako gaiak puntuatzea eskatuko zaie, iradokizunak
emateaz gain: bilera kopurua, materialen egokitasuna, materialen banaketa
garaia, iazko proposamenen jarraipena, udalbatzarraren antolaketa, partehartzea eta prozesuaren antolaketa. Ikasleei dagokienez berriz, materialen
egokitasuna, udalbatzarreko interesa, iazko jarraipenaren garrantzia eta
prozesuaren baliogarritasunaz galdetuko zaie.
Arazik, bestalde, prozesuaren ebaluaketa gauzatuko du. Proiektuan parte hartu
duen lan taldeak balorazioa burutuko du, ahultasunak identifikatu eta aurrera
begira hobekuntzak proposatzeko asmoarekin.
Komunikazioa:
Ikasturte osoan zehar Eskola Agenda 21a aurrera eramateko orduan emandako
pausuak jakinaraziko dira ohiko hedabideen bitartez. Horrela, proiektuaren
hasiera eta bukaeran prentsa-oharrak helaraziko zaizkie prentsa idatzizko,
irrati, telebista edo web gune ofizialetako komunikazio-arduradunei.
Aholkularitza:
Prozesu osoan zehar, Eskola Agenda 21eko partaide diren ikastetxeek Araziren
etengabeko aholkularitza zerbitzua izango dute. Garatutako materialak
“Jasangarritasunerako hezi. Eskola Agenda 21: eskolarentzako gida” agiriko
proposamenarekin bat egin behar dute eta Zarauzko Udalaren eta IngurugelaCEIDAren esku jarri beharko dira. Horrenbestez, Arazik proiektu osoan zehar
erakunde hauekin harremanetan egongo da.
Arazik Zarauzko Udalaren esku jarriko ditu kanpainaren helburuak betetzeko
behar diren zerbitzu profesional guztiak, esate baterako, bileretan azalpenak
ematea, eragileei, parte-hartzaileei eta Urola Kosta eskualdeko eta herritako
komunikabideei informazioa ematea eta abar, beti era Zarauzko Udalaren
berrikuspenarekin.
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Bitarteko tekniko eta materialak.
Atal honetan...
2011-2012 ikasturtean zehar bezeroaren esku jartzen diren
baliabideak zehazten dira: batetik, proiektua aurrera eramateko
lan taldea eta bestetik, Arazi IKT enpresak eskaintzen dituen
baliabide materialak aurkezten dira.

Arazi IKT enpresak Zarauzko Udalaren esku jarriko ditu, aparteko kosturik gabe,
kanpainaren helburuak betetzeko behar diren zerbitzu profesional guztiak, esate
baterako, bileretan azalpenak ematea, eragileei, partehartzaileei eta Urola
Kosta eskualdeko eta herrietako komunikabideei informazioa ematea eta abar,
beti ere Zarauzko Udalaren berrikuspenarekin.
Ingurumen Sailak Araziren esku utziko du kontratuaren gaiaren gainean sail
horrek duen informazio guztiak bestelako iturrietatik lor daitekeen informazioa
edozein dela ere. Egitasmoan barrena egiten diren lanen jabetza Zarauzko
Udalarena izango da eta egiten diren materialak, agiri originalak nahiz
zirriborroak Zarauzko Udalaren esku geldituko dira.

Jarraian, lanak burutzeko proposatzen den taldea zehazten da. Lan talde honek
proiektuaren garapen zuzenean parte hartuko du baina Arazi IKT enpresak
disziplina anitzeko profesionalez osatutako lan talde zabala barneratzen du,
zeharkako moduan laguntza eskaini ahal izateko. Lan taldearen ordezkaria
araziko zuzendaria den Begoña Rivero izango da.
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Kontratua burutzen zuzenean parte hartuko lukeen lantalde teknikoa:
Begoña Rivero Pérez
Araziko bazkidea hau 1998an sortu zenetik. Turismon Diplomatua. Urola
Kostako Udal Elkarteak antolatutako Paisaiaren Injineritza, Ingurumen
Hezkuntza eta Kudeaketa Programa burutua, bi urteko iraupena.
Ordezkaritza lanak, lan taldeen Zuzendaritza eta Kalitate Arduraduna.
Proiektu honen zuzendaria izango litzateke eta Zarauzko Udalaren aurrean
araziko ordezkaria. Bere zeregina proiektuaren kalitatea bermatzea izango
da eta proposaturiko lan taldeari proiektua burutu ahal izateko behar
dituzten baliabideak eskuratzea.

Nerea Ibañez Etxeburua
Proiektu burua eta ingurumen arloko teknikaria. Biologian Lizentziaduna.
ARAZIn 2002ko 09aren 16tik. 2003. urtetik Debabarrena, Zarautz eta
Urola Kostako Eskola Agenda 21 aren arduraduna izan da. Besteak beste,
Arazin ondorengo proiektuetan parte hartu du: Algorri Interpretazio
Zentroa, Askizu Ingurumen Eskola, Pagoeta Natur Eskola, Arizmendi
Mintegia, Leitzarango hausnarketa estrategikoa, eta beste hainbat
proiektuen dibulgazio-alorra.

Eneko Salaberria de Miguel
Ingurumen arloko teknikaria. Biologia Lizentziaduna. ARAZIn 2008ko
otsailaren 21etik. 2008-2011 ikasturteetan Debabarrena, Zarautz eta Urola
Kostako Eskola Agenda 21 aren teknikari lanak burutu ditu. Besteak beste,
Arazin ondorengo proiektuetan teknikari lanak burutu ditu: Leitzarango
hausnarketa estrategikoa, Mendiz-Mendi, Mendez-Mende web orriaren
edukiak, eta beste hainbat proiektuen dibulgazio-alorra.

Naiara Rey Agirregabiria
Ingurumen
arloko
teknikari-hezitzailea.
Ingurumen
Zientziatan
Lizentziaduna. ARAZIn 2008ko otsailaren 21etik. 2008-2011 ikasturteetan
Debabarrena, Zarautz eta Urola Kostako Eskola Agenda 21 aren teknikari
lanak burutu ditu. Besteak beste, Arazin ondorengo proiektuetan parte
hartu du: Algorri Interpretazio Zentroa, Askizu Ingurumen Eskola,
Lizarrusti Parketxean antolatutako jarduerak, Arkaka Uraren inguruko
Interpretazio Zentroko hezitzailea.
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Jon Azkue Etxetxipia
Irudigile - diseinatzaile lanetan dihardu ARAZIn 2004ko urriaren 13tik.
2005-2006 ikasturtetik arazik dinamizatu dituen Eskola Agenda 21etatako
materialak diseinatu ditu, hala nola, ikasleen fitxak, aurkezpen power
pointak, kartelak, etab. Proiektu honetako diseinu lanak burutuko lituzke.

Igone Lizaso Lasa
Administrazio-lanetan dihardu ARAZIn 2004ko urriaren 7tik. Urola Kosta
Eskola Agenda 21 proiektua aurrera eramateko orduan kudeaketa
administratiboa burutuko luke.

Arazik kontratuaren disposiziora jartzen ditu bere zarauzko lokal eta instalazioak.
1.- Bulegoa. Zarautzen Bizkaia kalea 11 behean. kokatua 100m2.
2.- Bulegoa. Zarautzen Gurmendi kalea 2an kokatua. 50 m2.
3.- Garagea. Zarauzko Bizkaia kalea 11ean kokatua. 20m2. Biltegi moduan
kudeatua.
Arazik bere bulego eta biltegietan beste baliabide hauek jartzen ditu
kontratuaren disposiziora:
Segurtasun kopiak egiten dituen zerbitzari informatiko, bai Museotik
eta baita Sanz eneatik proiektuaren beharretarako erabili daitekeena,
bi espaziotatik sarrera zuzena izan daitekeelako, VPN bezeroa
instalatuz. Lan talde guztiari intraneta eskaintzen di eta edukien
kudeaketarako soporte bateratua.
15 PC, 6 portatil, 2 IMAC Software XP, Windows 2000 eta diseinu
programak Freehand, Adobe PhotoShop, Corel Draw, etc
RDSi sarea, Cable Modema, usb bidezko sarrera intenetera (4)
Inpresio zentroa, A3 tamaina koloretan egiteko gaitasuna duena.
Beste 5 inpresora digital koloretakoak.
3 Eskaner
Plastifikazio makina
Enkuadernaketa makina
3 Proiekzio kainoi
2 Bideo grabatzaileak
4 argazki kamera digital konpaktuak
Nikon D700 kamera digital profesionala
Telefono sarea, 2 zentralita eta 12 telefono finko eta 10 mugikor
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Materialak eta euskarrien deskribapena.
Atal honetan...
Ikasturtean zehar Arazi IKT-k izendatutako lan taldeak partehartzaileen eskura jarriko dituen materialak zehazten dira.

Proposatutako metodologia hau gauzatzeko,
aurreikusten du Arazik:

honako materialak egitea

Koordinazio bileren deialdi eta akta orriak
Eduki teorikoak ikasleentzat: powerpoint bidezko aurkezpenak
(etaparen araberako ereduak).
Ikaslearen ariketak
Irakaslearen txostena: diagnostikoaren laburpena eta ariketen
garapena
Aurreko urteetako proposamenen jarraipen dokumentua
Udalak emandako erantzunen aurkezpena
Proposamen zerrenda bateratua
Proposamena lantzeko eredua
Udalbatzarrerako txostena
Udalbatzarrerako aurkezpena
Komunikaziorako prentsa-oharrak
Ebaluazio orriak
Memoria
Erabiltzen diren material eta euskarrietan Zarauzko Udalaren erakunde
irudia eta parte hartzen duten Udalena agertuko dira. Ahal den neurrian
ikastetxeen irudia ere agertuko da. Egitasmoan barrena egiten diren lanen
jabetza Zarauzko Udalarena izango da.
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Udalerri mailan garatutako ikerketak, ekintza planak, garapen
iraunkorrerako proposamenak, ohitura onak edo mundu mailako datuak jaso,
modu ulergarrian landu eta eskola komunitatearen eskura jarriko dira.
Materialak sortuko dira, ikasleen adina eta ezagupen mailari egokituz eta
CEIDA-Ingurugelak eskaintzen dituen materialekin alderatuko dira,
errepikakorrak suertatzeko arriskua saihesteko.
Ikasleek garatu beharreko materialei dagokionez, edukiak ziklo bakoitzera
moldatuak izango dira eta modu ulergarri eta diseinu erakargarrian
aurkeztuko dira. Material guztiak euskaraz garatuko dira. Hala ere,
ikastetxeei materialak gazteleraz eskuratzeko aukera eskainiko zaie.
Jarraian, ziklo bakoitzean landuko liratekeen edukien proposamena
aurkezten da.
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IKASLEEN FITXAK: IKASI SAIOA
HAUR HEZKUNTZA:
Haur Hezkuntza: 2-3 urte.
Ekosistema ezberdinak islatzen dituzten fitxak diseinatuko dira: basoa,
erreka eta larrea. Ikasle bakoitzak ekosistema bat lantzea aurrikusten da.
Fitxa hauen helburua, animalia bakoitza kolore ezberdin batekin margotzea
izango da. Modu honetan, kolore ezberdinen bitartez inguru naturalean
aurkitzen den biodibertsitatea ondorioztatuko lukete.

Haur Hezkuntza: 4-5 urte.
4 eta 5 urteko ikasleentzat bi fitxa diseinatuko dira. Batetik, hiru ecosistema
ezberdin islatzen dituen fitxa koloretan (basoa, erreka eta larrea), eta
bestetik, bizidunak zuribeltzean. Fitxa honen helburua, bizidunak margotu,
moztu eta animalia bakoitza dagokion ekosisteman kokatzea izango da.
Horrela, animalia ezberdinak ezagutzera emateaz gain, bakoitzak baldintza
jakin batzuk behar dituela ondorioztatuko lukete.
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LH 1GO ZIKLOA:
Zein da zein?
Fitxa honetan, baso txiki bat, landa eta erreka islatzen dituzten irudiak
aurkeztuko dira. Bertan, bizidun ezberdin agertuko dira eta bakoitzaren
alboan dagoen laukitxoan bizidun horri dagokion taldea zehaztea eskatuko
zaie ikasleei. Horrela, ekosistema bakoitzean animalia ezberdinak bizi direla
ondorioztatzeaz gain, zein taldekoak diren zehaztu beharko dute. Jarraian,
ondorioak atera ahal izateko galdera sorta proposatuko da.

Herritik atera gabe
Herrigunean bertan aurkitu daitezkeen hainbat ekosistema aztertuko dira:
parkeak, errekak, hondartzak edo kaleak beraiek. Fitxan, ekosistema hauetan
bizi diren animalia ezberdinak azalduko dira eta ikasleek animalia bakoitza
bere ekosisteman kokatu beharko lukete.
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LH 2. ZIKLOA:
Nahaste borrastea
Ekosistema ugari islatzen dituzten irudietan lekuz kanpo dauden animaliak
azalduko dira. Horrela, animalia guztiak ezin direla aurkitu ekosistema
guztietan ondorioztatuko da, eta izaki bizidun bakoitzak bere inguruko
ezaugarrietara moldatzen dela.

Ea lotzeko gai zaren
Bizi-estrategien berri ematen duten esaldiak bi zatitan azalduko dira eta
ikasleek hasiera zatia dagokion bukaerarekin lotu beharko dute. Esaldiak
behar bezala osatuz gero, asmakizun baten erantzuna emateko gai izango
dira.
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LH 3. ZIKLOA:
Euskal Herriko natura-guneak ezagutzen
Euskal Herria txikia izan arren, paisaiaren erliebeari eta klimari esker,
aniztasun ekologiko handiko lurraldea da. Ariketa honetan ikasleek eskualde
naturalen deskribapenak eskualdearen irudiarekin lotu beharko dute.

Nork nor jan
Elikadura-katearen oreka mantentzea ezinbestekoa da ekosistemaren eta
bertan bizi diren espezieen ongizatea bermatzeko. Ariketa honen bitartez,
espezie jakin baten desagerpenak sor ditzakeen kalteak ezagutzera emango
dira.
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DBH 1GO ZIKLOA
Natura zaindu dezagun
Gure erkidegoan bioaniztasun handia dago baina mehatxuak ere ez dira
falta. Ondorioz, haiek babesteko helburua duten hainbat araudi sortu dira.
Ingurune bakoitzak bere ezaugarri, bioaniztasun eta mehatxuak aurkezten
dituenez, babeserako arauak ere ezberdinak dira. Ikasleek babespen maila
ezberdinak ezagutuko dituzte, Urola Kostako babes bereziko guneak
aztertuz.

...eta zuk, zer diozu?
Bioaniztasuna murriztu dezaketen mehatxuak anitzak dira, eta haietariko
askok gizakiaren eskutik datoz. Ariketa honetan, ikasleek espezie
inbaditzaileak zer diren eta zer nolako kalteak sortzen dituzten aztertuko
dute, ingurumenaren aldeko jokabideak bereganatuz.
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DBH 2. ZIKLOA
Zenbakiak hizlari
Urola Kostako errealitatea ezagutzera emateko, datu esanguratsuak
azalduko dira: basoen azalera, bertako espezieen portzentaia, ustiapen
mota, eta abar. Ikasleek hainbat galdera erantzun beharko dituzte, kalkulu
matematikoak eginez.

Hausnarketarako...
Lurrak ematen dizkigun lehengaiak gauza askotarako behar izaten ditugu,
geroz eta kantitate handiagoan. Baina Lurra planetak, mugak dauzka, eta
gizakiak sortzen duen eragina neurrian mantendu beharrean gaude. Ariketa
honen bitartez, eguneroko bizitzan martxan jarri daitezkeen ohitura onak
ezagutzera emango dira.
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BATXILERGOA
Gure bizimodua eta biodibertsitatea
Lurra planetan bizitzeko aukera dugu, ekosistema bakoitzak barneratzen
dituen lehengaiak aprobetxatzen baititugu. Horrela, bioaniztasunaz
baliatzen gara gure bizimodua aurrera eraman ahal izateko. Gizakiak sortzen
duen eragina aztertuko dugu, bizimodu iraunkorra garatzeko aukerak
emanez.

Desorekak nola konpondu?
Albistegi eta egunkarietan gure inguruan bizi diren hainbat espezieen
inguruko artikuluak argitaratzen dira. Gehienetan, gizakiaren bidean
gurutzatzen direneko jokaerak izandakoan bilakatu dira albiste. Basurde,
orkatz, marmoka edo arrain ezberdinekin loturiko artikuluak eztabaidatuko
dira ikuspuntu ezberdinak aztertuz: biologoak, nekazariak, arrantzaleak,
etab.
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IKASLEEN FITXAK: IKUSI SAIOA
LH 1GO ZIKLOA:
Ba al dago norbait?
Adin txikiko ikasleekin herriko gune bat aztertzea proposatuko da: parkea,
ikastetxeko jolastokia, plaza, etab. Gune horretan aurki daitezkeen bizidunak
azalduko dira, bakoitzak sor ditzakeen onurak eta kalteak (inguruarentzat,
gizakiarentzat, beste animalientzat, etab).

LH 2. ETA 3. ZIKLOA:
Gure herriko biodibertsitatea ezagutzen.
Ekosistema ezberdinak lantzeko aukera emango da eta ikasleek herriko
ekosistema baten azterketa burutuko du. Horretarako, ikaslearen fitxan,
aztertu beharreko puntuak zehaztuko dira behaketa zuzena egiteko irizpideak
emanez. Ariketaren helburua herriko bioaniztasunaz ohartzea izango da,
landare eta animalia esanguratsuen izenak ezagutzera emanez. Amaieran,
gizakiaren eragina aztertuko da norberak ohitura onak bereganatzeko
helburuekin.
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DBH 1GO ZIKLOA:
Ekosistema bat aztertzera goaz!
Herri bakoitzean aurki daitezkeen ekoistemen azterketa proposatuko da.
Horretarako, herriko mapak aurkeztuko dira, baita ekosistema bakoitzaren
irudi esanguratsuak ere. Ikasleek bertatik bertara ingurua aztertu beharko
dute, landare, animalia eta bestelako elementuen behaketa eginez.
Amaieran, giza-jarduerak sortzen dituen ondorioetaz hausnarketa
proposatuko da. Gela bakoitzari ekosistema bat aukeratzea proposatuko
zaio.

DBH 2. ZIKLOA ETA BATXILERGOA:
Biodibertsitatearen ikerlariak.
Ikasle nagusienei ikerketa lan bat proposatzea aurrikusten da. Horretarako,
ikasgela lau taldetan banatu eta talde bakoitzari ikerketarako gai zehazta
proposatuko zaio:
1.
2.
3.

Bizidun baten inguruko ikerketa lana.

Herriko gune baten inguruko ikerketa-lana.
Nire bizitzan zehar, bioaniztasunaren murrizketaren inguruan, herrian somaturiko
aldaketak.

4. Nire bizitzan zehar, bioaniztasunaren emendioaren inguruan, herrian somaturiko
aldaketak.
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Kronograma
IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

1go bilera
1.go Koordinazio bilera
Materialak sortu
Ekosistemak ezagutzeko irteera gidatuak
2. koordinazio bilera
IKASI, saio teorikoa
IKUSI, saio praktikoa
PENTSATU, proposamenak aurkezteko
saioa
Jarraipen foroa
Ondorio eta proposamenak bateratu
3. koordinazio bilera
Eskolen Arteko Foroa (EAF)
Aurkezpena garatu
Udal ordezkariekin bilera
HITZ EGIN, proposamenak udal
ordezkariei aurkezteko saioa
4. koordinazio bilera
Memoria
Ebaluazioa
Komunikazioa

prentsaoharra

prentsa-oharra

TA21 eta EA21 uztartzeko ahaleginak
Aholkularitza eta Administrazioari
asistentzia
Urola Kostako ikastetxeekin
koordinazioa
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prentsaoharra

EKAINA

10

Hobekuntzak
Atal honetan...
2010-2011 ikasturteko balorazioak aztertu ondoren, proiektua
sendotzeko aurrikusi diren hainbat hobekuntza zehazten dira.

2011-2012 ikasturterako hobekuntzaK proposatzen dira; besteak beste, ekintza
osagarriak edo proiektuaren atal zehatzak berritzeko asmoa. Proposatzen diren
hobekuntza guztiak aurreko ikasturteetan irakasle zein ikasleen ebaluaziotik
ondorioztatutako puntu ahulak sendotzeko asmoa dute, eta kasu guztietan
irakasleek egindako ekarpenei erantzuna emateko aurrikusi dira.
2011-2012 ikasturtean txertatzen diren berrikuntzak parte-hartzaile guztien
arteko adostasunean oinarrituko dira. Horrela, Zarauzko Udala, IngurugelaCEIDA, herri bakoitzeko udal ordezkari eta hezkuntza-komunitatearen
arduradunen oniritziarekin adostuak izango dira.
1.

Ikastetxe bakoitzean bilera bat egingo da ikasturtearen hasieran.

2.

Irakasleen txostena egokituko da, saio teorikoa eta praktikoaren (IKASI
ETA IKUSI) arteko lotura indartuz: saio praktikoa bideratzeko
informazioa saio terokioan txertatuko da.

3.

Irakasleei zuzendutako irteera gidatuak eskainiko dira, naturgune ugari
aztertuz.

4.

Udalak emandako erantzunak modu erakargarri batean aurkeztuko dira,
ikastetxeetan aurreko urteetan landutako gaien jarraipena egin ahal
izateko.
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5.

Udalbatzarrerako sarrera prestatuko da, ikastetxe bakoitzak ikasturtean
zehar egindako lanak laburbilduz.

6.

Koordinazio bilera bakoitzean Tokiko Agenda 21 eta Eskola Agenda 21
uztartzeko ahaleginak egingo dira, herri bakoitzean programatuta
dauden ekintzen berri emanez.

7.

Zarauzko Arkamurka natur taldearekin elkarlana sustatuko da.
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Araziren esperientzia antzeko lanetan
Atal honetan...
Arazi IKT enpresak Eskolako Agenda 21 proiektuan izandako
esperientziak balio erantsia eskaintzeko aukera ematen du. Modu
berean, biodibertsitatearen inguruan proiektu ugari landu dira,
Gipuzkoa eta Urola Kostako ekosistemak, eta bertako flora eta
faunaren ezagutza zabala bereganatuz.

Arazik Eskola Agenda 21aren “komunitatearen parte-hartzea” garatu du 20022003 ikasturtetik hainbat herrietan: Zarautz, Getaria, Orio, Zestoa, Zumaia,
Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku eta Soraluze. Urtetik urtera,
partehartzaileen ekarpenak eta arazik proposatutako hobekuntzak txertatu dira
proiektua aurrera eramateko prozesuan, partehartzaileen gogobetetzea
handitzeko helburuarekin.
Zarauzko Eskola Agenda 21:

2002-2003, Zarautz eta Garapen Jasangarria.
2003-2004, Eskola Agenda 21: “Mugikortasuna”.
2004-2005, Eskola Agenda 21: “Bioaniztasuna”.
2005-2006, Eskola Agenda 21: “Kontsumo Arduratsua”.
2006-2007, Eskola Agenda 21: “Zarata”.
2007-2008, Eskola Agenda 21: “Ura”.
2008-2009, Eskola Agenda 21: “Energia”.
2009-2010, Eskola Agenda 21: “Mugikortasuna”.
2010-2011, Eskolako Agenda 21: “Biodibertsitatea”.
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Urola-Kostako Eskola Agenda 21:

2005-2006, Eskola Agenda 21: “Hondakinak”
2006-2007, Eskola Agenda 21: “Kontsumoa: hondakinak murriztuz”
2007-2008, Eskola Agenda 21: “Ura”
2008-2009, Eskola Agenda 21: “Energia”
2009-2010, Eskola Agenda 21: “Mugikortasuna”.
2010-2011, Eskolako Agenda 21: “Biodibertsitatea”.
Debabarrenako Eskola Agenda 21:

2003-2004, Eskola Agenda 21: “Hondakinak”.
2004-2005, Eskola Agenda 21: “Hondakinak”.
2005-2006, Eskola Agenda 21: “Ura”.
2006-2007, Eskola Agenda 21: “Ura”.
2007-2008, Eskola Agenda 21: “Energia”.
2008-2009, Eskola Agenda 21: “Energia, klima
ikuspegitik”.
2009-2010, Eskola Agenda 21: “Kontsumo arduratsua”.
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Modu berean, bioaniztasunarekin lotutako hainbat proiektu garatu dira. Horien
artean, Urola Kostan burutu diren zenbait proiektu agertzen dira, eskualdeko
bioaniztasunaren ezagutzaren adierazle.
Seinaleztapena

Ingurumen eta kultur-ondarea interpretatzeko panelen diseinua burutu
eta hauen mantenuaz arduratzen da ARAZI.
Algorri Interpretazio Zentroa:

Flysch-a, Biotopo Babestua izendatu berria ezagutzeko aukera paregabea
eskaintzen du Algorrik. Gainera egitarau ugari eskaintzen ditu Zumaiako
beste baliabide naturalak ezagutzera emateko hala nola; dunak, artadi
kantauriarra, padura, marearteko zabalgunea eta itsaslabarrak eta Urola
ibaia. Ziklo guztietako ikasleentzat unitate didaktiko, bisita gidatu eta
tailerrak eskaintzen ditu.
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Askizu Ingurumen Eskola:

ARAZI da 2006. urteaz geroztik Askizu Getariako Udal Aterpetxea
kudeatzen duen enpresa, eta, horretaz aparte, Ingurugiro Eskolako
material didaktikoa sortu eta praktikan jartzen du.
Ingurumen-Heziketa kanpaina

Kanpaina honetan Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleek parte hartzen
dute. Urola Kosta Udal Elkarteak hiri hondakinak bildu eta kudeatzeko
eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutzeko, goizean Urteta zabortegira eta
Abendañoko garbigunera bisita gidatua antolatu da. Arratsaldean,
berriz, gelako saio batean ariketa ezberdinak burutzen dira.
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Gipuzkoa Mendiz Mendi

Gipuzkoamendizmendi.net web orriak Gipuzkoako parke naturalak,
biotopoak eta mendi ibilbideak modu erakargarri eta praktiko batean
erakusten ditu. Erabiltzaileak bere ibilbide gogokoenak bozkatu ditzake,
bere bizipenak kontatu edo argazki eta bideoak igo. Erabiltzailearen
partehartzea gainera sare sozialetara ere zabaltzen da, izen berdinarekin
sortutako Facebook eta Twitter sareetara.
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Talaia Ibilbidea:

Pertsona-mota guztiei bideraturiko ibilbidea da. Beraz, atsegina eta
zailtasun gutxikoa izateaz gain, lekuaren edertasun eta historiaz
jabetzeko egokituriko ibilbidea da. Ondorioz, inguruak gordetzen duen
ondarearen berri MAMUK emango digu, denbora eta kokapen jakinik
gabeko izakia.
Leitzarango Hausnarketa Estrategikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen Garapen sailak
sustatutako hausnarketa egin du ARAZI-k. Horren helburua Leitzarango
Bailaran aurki daitekeen onraderaen balioztapena da. Horretarako,
Leitzaran Bailarak bere alde gipuzkoarrean gordetzen dituen baliabideak
identifikatu, sailkatu eta historian zehar izandako ustiapen-motak
aztertu dira.
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Klik eta Klik

Arazi urte batzuk daramatza KLIK ETA KLIK hezkuntza proiektua
kudeatzen. Proiektu horretan Euskadiko 50 ikastetxek hartzen dute parte.
Burutzen diren proben edukien sormena eta parte-hartzen duten
ikastetxeen koordinazio eta kudeaketa lanak Araziren esku daude.
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Aurrekontua
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