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SARRERA  
 

Ingurumen-hezkuntzako programak garapen jasangarria bultzatzen duten hezkuntza- 

programak dira. Horietan hainbat ikerketa egiten da (espeziena, aldagai meteorologikoena, 

migrazioena…), eta diseinatuta daude zientzialaria ez den edonork parte hartzeko. 

 

Erakundeek, gainera, gero eta ugariagoak diren eta herritarren zientzian oinarritzen diren 

ikerketa-proiektuak bultzatzen dituzte. Hori dela eta, programa eta proiektu horien diseinua 

eta jarraipena lan-iturri da gaur egun. 

 

Hezkuntza Sailak 2012an argitaratu zuen ingurumen-hezkuntzako eta -kontroleko goi-mailako 

teknikari ikasketak arautzen dituen dekretua (28/2012, otsailaren 28koa, ingurumen-

hezkuntzako eta -kontroleko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen 

duena).  Ikasketa horiek Segurtasuna eta Ingurumena lanbide arloan daude txertatuta, beste 

hiru titulurekin batera: Larrialdietako eta Babes Zibileko erdi-mailako teknikari ikasketak; 

Larrialdien Koordinazioko eta Babes Zibileko goi-mailako teknikari ikasketak; Kimikako eta 

Ingurumen Osasuneko goi-mailako teknikari ikasketak. Horietan guztietan  hiru konpetentzia-

arlo bereizten dira: 

• Ingurumenaren kudeaketa 

• Segurtasuna 

• Arriskuen prebentzioa 

 

Sortu dudan materiala prestatuta dago goi-mailako teknikari-ikasketetarako nahiz ingurumen-

hezkuntza lantzen duen beste edozein ikastarorako. Atalka banatuta dago, eta herritarren 

zientzia du oinarri. Eduki teorikoak jasotzen ditu, irakasleriak zein ikasleriak erabiltzeko. 

 

Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan (BOE, 2009ko abuztuaren 25a) eta azaroaren 

10eko 211/2015 Dekretuan (EHAA, 2015eko azaroaren 18a) lanbide-konpetentziak  

ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura-multzoa arautu zen, eta  helburu hauek ditu: 

 

a) Langileen kualifikazio- eta egiaztapen-maila hobetzea, pertsonen, gizartearen, 

enpresen eta sektoreen kualifikazio-beharrizanei erantzuteko eta etengabeko 

ikaskuntza sustatzeko. 

b) Aukera-berdintasuna bultzatzea, trebakuntza, kualifikazioak, oinarrizko edo 

zeharkako ikaskuntzak, ikaskuntza informalak eta dibertsitatea aintzat hartuta. 

c)   Ikaskuntza ez-formalak eta informalak egiteko aukera ematea, laneratzea eta lan-

merkatuko zirkulazio askea ahalbidetzeko eta garapen profesionala suspertzeko. 

d) Pertsonak motibatzea bizialdi osoko ikaskuntzarako eta lanbide-kualifikazioa 

areagotzeko. Egiaztapen partzial metagarria lortzeko aukera eskainiko da, 

profesionaltasun-ziurtagiria edo lanbide-heziketako titulua lortzera bideratutako 

prestakuntza osatzeko. 
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Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan aldaketa metodologikoa bultzatzeko eredu berria 

sortu da: ETHAZI. Helburu nagusia da ikasleen gaitasun profesionalak hobetzea (zeharkako 

gaitasunak, kultura ekintzailea eta pentsamendu sortzailea), eta, horretarako, ikasketa-

testuinguru berriak sortu dira. Lankidetzan eta erronketan oinarritutako ikaskuntza bultzatzen 

da. Gaitasun horien hobekuntzak enpresen eta erakundeen lehiakortasuna hobetzeko aukera 

ekarriko du etorkizunean.   

 

 

 
ETHAZI metodologiaren eskema  

 

 

 

Materialak Lanbide Heziketak bultzatzen dituen gaitasunak hartzen ditu kontuan, eta, 

jardueren artean, ETHAZI metodologia aplikatzeko jarduera konplexu bat jasotzen du. 
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INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMEN SORKUNTZA ETA 

GARRANTZIA. GIZARTEAN ETA INGURUGIROAREN KUDEAKETAN 

DUTEN ERAGINA 
 

Herritarrek ingurumenarekiko duten erlazioa askotarikoa izaten da, zein den hezkuntza-maila 

eta zein diren gizarte-ohiturak. Hala ere, denek dute, gutxienez, komunean ezaugarri bat: 

aztarna ekologiko ikaragarria. 

Ingurumen-hezkuntza deritzo gizarteak ingurumenarekiko duen harremanaz konturatzeko eta 

harremana hobetzeko eratu ziren proiektu eta ekintza multzoari. Egia esan, ingurumen-

hezkuntzaren egitasmoa ez da berria. 60ko hamarkadan sortu zen, gaur egun duen asmo 

berberarekin: informazioa ematea −ingurumenarekiko erlazioa aldatzeko− eta informazioaz 

baliatzea −ingurumenak dituen arazoak konpontzeko eta arintzeko−. 

1972an ingurumen-hezkuntzaren lehenengo biltzarra ospatu zen Stockholm-en, Nazio Batuek 

bultzatuta. Horren ostean beste asko egin ziren, baina aipatzekoa da 1977an Tbilisi-n ospatu 

zena, ingurumen-zientziarako didaktikaren helburuak finkatu baitziren. 1975ekoan Belgrad-eko 

Eskutitza sinatu zen, eta, bertan, ingurumen-hezkuntzaren inguruko helburu orokorrak finkatu 

ziren. Laburbilduz, honakoak dira: 

● Ingurumenarekiko kontzientzia garatzea. 

● Gizartean jarrera kritikoa garatzea. 

● Giza balioen aldaketa sustatzea eta ingurumenaren babeserako gizartearen 

inplikazioa lortzea.  

● Ingurumen-hezkuntzako programen egokitasuna ebaluatzeko tresnak 

eskaintzea, testuinguru politikoa, soziala, ekologikoa eta hezitzailea kontuan 

hartuta.  

● Gizartearen inplikazio aktiboa bilatzea.  

Helburu guztiak betetzen badira, komunitateek ingurumenarekiko kontzientzia garatzeko 

aukera izango dute, baita hainbat egoera kudeatzeko ere, arazoak konpontzeko ala 

aurreikusteko. 

1989ko abenduaren 22an, Programa 21 jaio zen New Yorken Nazio Batuen eskutik. Programa 

aurrera eramateko hainbat herrialdek dokumentu bat sinatu zuten, baina gerora hainbatek 

erabaki du dokumentua ez berrestea. Ondorioz, gero eta herrialde gutxiagok egiten dute 

garapen jasangarriaren alde. 

2003an Hezkuntza Sailak garapen jasangarria sustatzeko programa eratu zuen, eta 2005ean 

Inguru-gelak sortu zituen. Programaren izena Eskolako Agenda 21 da. Ikastetxe askok parte 

hartzen dute, ikasmaila eta izaera askotarikoak, eta lortutako emaitzak onak dira, baina ahuldu 

egin da programaren eraginkortasuna; izan ere, ikastetxeetan jasotzen den formakuntza 

nahiko eskasa  izaten da. Zenbaitetan, Agenda 21eko arduraduna den irakaslea ingurumenaren 
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arloan formakuntzarik ez duen irakaslea izaten da. Gauzak horrela, eta gizartearen bilakaera 

kontuan hartuta, ingurumen-hezkuntzako programa diseinatzeko, garatzeko eta bideratzeko 

profesionalak behar dira.  

Gaur egun 2030erako Euskadiko Jasangarritasunerako Hezkuntza Estrategia dago indarrean. 

Jardueraren emaitzak indartzeko eta ingurumen-hezkuntza gizartean zabaltzeko erakunde 

publikoen zein pribatuen ekimenak behar dira.  

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/estrategiaeducacion2030/eu_def/adjuntos/2030JasangarritasunerakoHezkuntzaEstrategia.pdf
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INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMA BATEN ATALAK ETA 

DISEINUA 
 

Programa hainbat eskalatan eta mailatan garatu daiteke, eta bere baitan hartzen ditu 

derrigorrezko ikasketak nahiz hainbat herrialdetan garatzen diren helduen programak. Ildoa 

eta helburua aldatu egiten da, maila zein den. 

Ondo diseinatutako ingurumen-hezkuntzako programa batek atal hauek jasoko ditu: 

Helburuak 
Helburu orokorrak eta zehatzak finkatu behar dira. Orokorrak, oro har, hauek izaten dira: 

- Herritarrak ohartaraztea ingurumenean duten garrantziaz, kontzientzia ekologikoa 

garatzeko. 

- Herritarrak arazo ekologikoekin sentsibilizatzea, horiek aurreikusteko eta konpontzen 

saiatzeko.  

- Herritarren eguneroko ohitura-aldaketa sustatzea, garapen jasangarria bermatzeko. 

Edukiak 
Helburuen eta hartzaileen araberakoak izaten dira. Arlo zientifiko-teknologikokoak izaten dira 

beti: biologia arlokoak, biodibertsitatearen ingurukoak, botanikakoak, geologiakoak, 

meteorologiakoak...  

Hartzaileak  
Bi multzotan eragin behar da: 

-  Hezkuntza formalean. Talde horretan eskoletako ikasleak daude. Herritarren 

zientzian oinarritutako hainbat programa lantzen da eskolan. Besteak beste, 

Azterkosta eta Ibaialde. 

-  Hezkuntza formaletik kanpo. Ikasgelatik kanpo egiten den hezkuntza mota da. 

Edozein herritarrek parte har dezake, edozein estamentutakoa eta edozein adinetakoa, 

banaka zein taldeka.  

Jarduerak eta kronologia 
Behin helburuak eta edukiak finkatuta, horiek betetzeko eta gauzatzeko jarduerak finkatuko  

dira. Ezinbestekoa da ariketa egokiak bideratzea, herritarrek motibazioa ez galtzeko. Arinak eta 

antolatuak izateaz gain, erraz burutzekoak izan behar dute. Horregatik, komeni da material 

espezifiko askorik behar ez izatea eta merke ateratzea, jarduerak bideragarriak izateko. 

 

Metodo zientifikoari jarraituta diseinatzea komeni da −haien arteko lotura ziurtatuta−, eta 

jarraibideak nahiz prozedurak argiak izan behar dute, emaitza fidagarriak lortzeko. Izan ere, 

herritarrek haien kabuz eramango dituzte aurrera jarduerok.   
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Ekintzak kalean egiten dira, behaketa eta laginketa bereziki. Ariketa mota horiek motibazioan 

eragiten dute, eta ingurumenarekiko erlazioa eraldatzeko balio dute. 

Egutegia 
Egutegia finkatzea ezinbestekoa da, eta errealista izan behar du. 

Emaitzak jasotzeko estrategiak 
Bi dira emaitzak jasotzeko ohiko moduak: txantiloiak eta aplikazio digitalak. Aplikazioaren 

aldeko apustua egiten bada, aldez aurretik erabileraren inguruko formakuntza-saioa egitea 

komeni da. 

Baliabide pertsonalak eta materialak 
Ondo finkatu behar da programarako behar den herritar kopurua; kopuru handiak ez du 

bermatzen emaitza hobea. Ekintzak burutzeko beharrezkoak diren material arruntak (arkatza, 

metroa, linterna, termometroa…) lortzeko errazak eta merkeak izatea komeni da. Bereziak 

behar izanez gero (probeta, euri-neurgailua, pH-a neurtzeko bandak, prismatikoak, 

koloratzailea, ornitologiarako gida…), erakundeek jarriko dituzte herritarren esku. 

Ebaluazioa 
Ekintza guztiak egin ondoren egitea komeni da, prozesuaren ebaluazioa egiteko eta 

hobekuntzak proposatzeko. Hauek dira ebaluatu beharreko atalak: 

- Helburuen lorpena 

- Egutegia 

- Jardueren egokitasuna 

- Parte-hartzaile kopurua 

- Erakundearen parte-hartzea eta eskainitako laguntza 

- Parte-hartzaileek atera duten onura 

- Ekintzak gizartean eta ingumenean izango duen eragina 

 

Emaitzen publikazioa 
Behin lana amaituta, erakundea arduratuko da publikazioaz. 
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HERRITARREN ZIENTZIA DEFINITZEN DUTEN 10 PRINTZIPIOAK 
 

Herritarren zientzia kontzeptu malgua da, eta definizioa gizarte bakoitzaren errealitateari 

egokitzen zaio; hau da, gizarte bakoitzaren baldintzetara eta, testuinguruaren arabera, bere 

egiten dituen proiektuen abiapuntuetara eta helburuetara. 2016an Europako Herritarren 

Zientziaren Elkarteak (European Citizen Science Association) herritarren zientzia definitzeko 10 

printzipioak ezarri  zituen. Honakoak dira: 

 

1. Gizarteak ikerketa zientifikoan esku hartzen du era aktiboan. Parte-hartze aktibo 

horrek ezagutza berria eragiten du gizartean, eta zientzia demokratizatzen du. 

 

2. Lortzen diren emaitzek oinarri zientifikoa dute. Hortaz, onuragarria da zientzialari 

profesionalentzat nahiz herritar zientzialarientzat. 

 

3. Jasotako emaitzak berriak izaten dira askotan, ordura arte ezezagunak. 

 

4. Herritarrek metodo zientifikoaren edozein etapatan parte hartzen dute: behaketan, 

hipotesiaren formulazioan, metodoaren garapenean edo esperimentazioan, datu 

bilketan, datuen analisian edo emaitzen komunikazioan. 

 

5. Parte hartzen duenak proiektuaren berri du, une oro. 

 

6. Praktika gainbegiratu egiten da. Izan ere, parte hartzen duten herritarrak, normalean, 

ez dira zientifikoak izaten; hortaz, haien praktika etengabe ikuskatu behar da.  

 

7. Herritarren zientziaren laguntzaz emaitza zientifiko esanguratsua lortu bada eta 

komunitate zientifikoak emaitza publikatu badu, publikazioak parte hartzaile guztien 

izenak jaso behar ditu. 

 

8. Herritarren zientziaren laguntzaz lortzen diren datuak eta datu-baseak publikoak izan 

behar dute. Bermatu behar da datu galerarik edo bestelakorik ez gertatzea datuen 

manipulazioan.  

 

9. Herritarren zientziaren programak hainbat aldagairen arabera balioesten dira: 

ekoizpen zientifikoaren arabera, lortutako datuen arabera, parte-hartzaileen arabera 

eta proiektuak izan duen eragin politikoaren eta sozialaren arabera. 

 

10.  Arduradunek item hauek izaten dituzte kontuan proiektuak garatzeko unean: alderdi 

legalak eta etikoak, jabetza intelektuala, egile-eskubideak, datu-harremanak arautzen 

dituzten akordioak, konfidentzialtasuna, ekintzen egoztea eta ingurumenean izango 

duten eragina. 
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HERRITARREN ZIENTZIA ETA INGURUMEN-HEZKUNTZA EGITEN 

DUTEN ERAKUNDEAK 
 

Badira ingurumen-hezkuntzako programak sustatzen dituzten erakunde publiko zein pribatu 

asko. Bi multzotan sailkatuta daude: alde batetik, Euskal Herrian sustatzen direnak, eta 

bestetik, Euskal Herritik kanpo sustatzen direnak. Asko dira ekimenak, eta batzuk baino ez dira 

aipatzen. 

 

HERRITARREN ZIENTZIA EUSKAL HERRIAN 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak, Dibertsitate Biologiko eta Geologiko atalean, herritarren 

zientziaz hitz egiten du. Euskal Herrian aurrera eramaten diren ekimenen artean hauek dira 

aipatzekoak: 

 

 Ibaialde eta Azterkosta programak  

Ibaialde programa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak bultzatzen du, eta Euskal Herriko ur 

kontinentalak ezagutzeko eta ikertzeko sortutako kanpaina da. Deialdia urtean behin egiten 

da, eta ikastetxeek nahiz herritarrek parte har dezakete. Lanerako prozedura hau da: 

lehendabizi, proiektua aurrera eramateko datak finkatzen dira, eta parte hartzaileek 

formakuntza-saioa jasotzen dute. Ondoren,  behaketak, neurketak eta ikerketak egiten dira eta 

gida batean jasotzen dira, behin lana bukatuta, Ingurumen Sailera bidaltzeko. 

 

Azterkosta programak Euskal Herriko kostaldeko eta itsasoko eremuak ditu aztergai.  

Ibaialde programan bezala, deialdia urtean behin izaten da, eta parte-hartzaileek Ingurumen 

Sailera bidaltzen dituzte jasotako emaitzak. 

 

Ibaialden zein Azterkostan lortutako emaitzak aintzat hartzen ditu Jaurlaritzak Ingurumen 

Sailak hartzen dituen erabakietan. 

 

 

 
Parte-hartzaileei motxila bat ematen zaie beharrezkoa den materialarekin. 

https://www.euskadi.eus/informazioa/ibaialde/web01-a2inghez/eu/
https://www.euskadi.eus/informazioa/azterkosta/web01-a2inghez/eu/
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 Eguneko tximeleten Euskadiko jarraipen-programa 

Programak 1976an Erresuma Batuan martxan jarri zen egun argitako tximeleten lehen 

jarraipen-programaren ildoa jarraitzen du. Erabiltzen den metodologian parte-hartzaileek 

behatutako tximeleta-kopuruaren eta haien ezaugarrien inguruko oharrak hartzen dituzte. 

Programaren helburu nagusia da biodibertsitate-adierazle fidagarri bat edo gehiago finkatzea. 

Irteerak hamabostean behin egiten dira maiatzetik irailera bitartean, hau da, tximeleten 

hegaldi-hileetan. 

 
Kolia arrunta (Colias croceus). Programan ikertzen den espezietako bat. 

 

 Uretako hegazti negutarren zentsua 

Itsasoko hegazti negutarren eta uretako hegazti negutarren jarraipena egiten da. Europako 

hainbat herrialdek hartzen dute parte, Wetlands International erakundeak koordinatuta.  

Hegazti negutarren biztanleriaren inguruko informazioa jasotzeko sortu da −banaketa, 

ugaritasuna eta aberastasuna jasotzeko−, eta helburua da espezien kontserbazioa eta 

kudeaketa egitea. Lana urtarrilean egiten da, eta boluntarioek zein zientifikoek hartzen dute 

parte. Lortutako datuek hezeguneen balorazioa egiteko eta kontserbazioa sustatzeko ere balio 

dute (Ramsar Convention). 

 

 
Mandarin ahatea (Aix galericulata). 2019ko urtarrilean ikusi zen Gasteizen, baina ez da ohikoa. 

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/eu/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=24
https://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/eu/contenidos/documentacion/acuaticas_nidificantes/eu_est/indice.html
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 Uretako hegazti habiagileen zentsua 

Maiatzean eta ekainean egiten da, urtero. Helburua hegazti habiagileen errolda egitea da. 

Parte-hartzaile bakoitzari aldez aurretik jakinarazten zaio errolda zein ingurutan egin behar 

duen. Eginkizunerako mapa bat erabiltzen da, eta boluntarioen lehentasunak errespetatzen 

dira, beti. 

 
Murgil handia (Podiceps cristatus). Euskal Herriko hezeguneetan egiten du habia. 

 

 

 SACRE programa 

SEO BirdLife erakundeak urtero antolatzen duen ekintza da. Aurrekoetan bezala, SACREn 

herritarrek zein profesionalek hartzen dute parte. Espainiako zonalde bat aukeratzen da, eta 

udaberriko hegaztien erregistroa egiten da bi goizetan. Datuak SEO BirdLife erakundera 

bidaltzen dira, aztertzeko eta aurreko urtekoekin alderatzeko. Ekimenak balio du udaberriko 

migrazioen eta hegazti-populazioen bilakaera aztertzeko. 

 

 
Txorru arrunta ( Chloris chloris). SACRE programan ikertzen den espezietako bat. 

https://www.seo.org/sacre/
https://www.seo.org/
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 NOCTUA Programa 

1977an jarri zen abian SEO BirdLife erakundearen eskutik, eta gaueko hegazti harraparien 

errolda egitea du helburu. SACREn bezala, boluntario bakoitzak zonalde bat aukeratzen du, eta 

datuak erakundera bidaltzen ditu.  

Zortzi dira programa horrekin ikertzen diren hegaztiak: hontz handia (Bubo bubo), mozoloa 

(Athene noctua), apo-hontza (Otus scops), hontz ertaina (Asio otus), urubia (Strix aluco), zata 

arrunta (Caprimulgus europaeus), zata lepagorria (Caprimulgus ruficollis) eta hontz zuria (Tyto 

alba). Harrapari horiez gain, Orthoptera ordeneko bi intsektu ere iker daitezke: kilkerra (Acheta 

domesticus) eta luhartza (Gryllotalpa grillotalpa). Aukerakoa da intsektu horien jarraipena 

egitea; bakarrik adituek eta esperientzia handikoek egiten dute. 

Lana ondo egiteko urtean hiru irteera egin behar dira: lehenengoa, abendua eta otsaila 

bitartean; bigarrena, martxoa eta maiatza bitartean; hirugarrena, apirilaren erdialdea eta 

ekaina bitartean. SEO BirdLife erakundeak irteera prestatzeko materiala jartzen du parte-

hartzaileen esku.  

 
Hontz zuria (Tyto alba). NOCTUA programari esker espeziaren populazioa gutxitu dela antzeman da. 

 

Bertako erakundeei dagokienez, aipatzekoa da Gasteizko Udaletxeak duen ingurumen-

hezkuntza eta herritarren zientzia garatzeko programa. Ingurumen Gaietarako Ikastegiak, 

udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko Eraztun Berdearen eta 

Biodibertsitatearen Atalarekin batera, herritarren zientzia sustatzeko proiektuen sarea jarri du 

martxan. Kontserbazio-ekimenak eta jarraipen-ekimenak dira egitasmo nagusiak. 

https://www.seo.org/noctua-4/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7f88
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7f88
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 Libera proiektua 

SEO BirdLife eta Ecoembes erakundeek 2017tik bultzatzen duten ekimena da. Helburua 

ingurumenean dagoen zabor kantitateaz konturatzea eta zaborrak ingurumenean duen 

eraginaz ohartaraztea da. Urtean hainbat deialdi egiten da, zaborra eremu jakin batean 

jasotzeko. Jaso orduko sailkatu egiten da; hartara, jatorria zehazten da. Behin lana eginda, 

zaborraren masa eta izaera erregistratu egiten dira. 

 

 
Hezeguneetan plastiko asko biltzen da. 

 

 

 Ingurumen-hezkuntzako programak eta herritarren zientzia Gasteizen 

Gasteizko udaletxeak ingurumen-hezkuntzako jarduerak eta herritarren zientzian oinarritutako 

ekimenak bultzatzen ditu; horretarako, CEA (Ingurumen Gaietarako Ikastegia) eta Ataria 

(Salburuko hezegunearen interpretazio-zentroa) erabiltzen ditu. Ekintza guztien berri izateko, 

Gasteizko udaletxeko hiru arduradunekin elkarrizketa bat izan dut. Lortutako informazio guztia 

webgune batean bildu dut. Webgunea ikusteko sakatu hemen. 

 

https://proyectolibera.org/
https://sites.google.com/s/1h8e59C5lcEAkNi_gbVJ39Nc4ZCihejjB/p/1_uvw9yQZ1AMrDleBITc5Kp5zuE2gH3sX/edit?authuser=1


 

15 

HERRITARREN ZIENTZIA ESPAINIAN, EUROPAN ETA MUNDUAN 

  NASAPP sistema 

2013an jarri zen abian Katalunian, eta espero da 2021erako amaituta egotea. Bizitza arruntean 

nazka ematen duten usainen mapa sortzeko eratu zen. Herritarrek usain-mapa horren 

diseinuan parte hartzen dute, egunerokoan antzematen dituzten usain desatseginak 

erregistratuta. 

 Biosfera-erreserben Espainiako sarearen jarraipen fenologikoa 

Proiektua 2015 eta 2021 urteen artean garatzeko sortu zen. Helburua Espainiako Biosfera 

Erreserbetan bizi diren flora eta fauna espezie arrunten jarraipen fenologikoa egitea da. Lan 

horrekin etapa biologikoetan izaten diren aurrerapenak eta atzerapenak antzematen ari dira; 

ondorioz, zientifikoek epe luzerako iragarpenak egiteko materiala lortzen dute.  

Herritarrek webgune batean izena emanda hartzen dute parte proiektuan. 

 

 

 
Urdaibai Euskadiko Biosfera Erreserba da. UNESCOk izendatu zuen 1984an. 

 

 

 Itsasoaren behatzaileak 

Herritarrek egunerokoan itsasoan egiten dituzten behaketak erregistratzen dituzte. Datuok 

ikertzaileek erabiliko dituzte gero, itsasoa ikertzeko. 

 
Belako barkua (Physalia physalis). Marmoka hori behatu ahal izateak adierazten du itsasoko ura berotu egin dela. 

https://ciencia-ciudadana.es/project/nassap/
http://www.observadoresdelmar.es/
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  Alert eltxoa 

Sukar horia transmititzen duen eltxo tigrearen (Aedes albopictus) jarraipena egiten da, 

telefonorako aplikazio baten bidez. Edonork eman dezake intsektu horren berri: eltxoa ikusi 

duelako, arrautzak ikusi dituelako... Proiektua koordinatzeko hiru erakunde publiko aritzen dira 

elkarlanean.  

 

 
Eltxo tigrea (Aedes albopictus). Klima aldaketaren ondorioz, gero eta ugariagoa da hainbat latitudetan. 

 

 Adoptatu landare bat 

Pirinioetako Ekologia Institutuak eta Aragoiko Gobernuak aurrera eramaten duten LIFE+ 

proiektu bat da. Hainbat espezieren jarraipena egitea eta landa-lana egiteko protokoloak 

ezartzea du helburu. Herritarrek zein ikertzaileek hartzen dute parte LIFE+ proiektuan, eta 

bakoitzak landare jakin baten jarraipena egin behar du. Berez, data jakin batzuetan bisitatu 

behar dute landarea, eta horren berri eman idatziz txantiloi batean. Eginkizun horri esker, 

herritarraren eta landarearen arteko erlazio berezia sortuko da. Aldaketa klimatikoa dela-eta, 

espezie horrek duen bilakaera ere ikertzen da.   

 

 
Gorostia (Ilex aquifolium). Interes bereziko espeziea bezala dago katalogatuta. 

 

http://www.mosquitoalert.com/
http://www.liferesecom.ipe.csic.es/index2.php
https://biodiversidadipe.csic.es/
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/acebo
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 Landsense 

BirdLife International erakundeak kudeatzen du, eta sateliteen bidez heltzen zaigun 

informazioa argitzeko sortu da. Sateliteek bidaltzen dituzten irudiak, askotan, nahasgarriak 

izaten dira. Herritarren eginkizuna lekura bertaratzea eta lekuan-lekuko informazioa jasotzea 

da. Oraingoz, eremu jakin bakar batzuetan jarri da proban: Frantziako eremu hiritar batean, 

Esloveniako eta Serbiako eremu herritar batean eta Espainiako eta Indonesiako ingurumen-

babesa duten eremu batzuetan. Datuak aplikazio bat erabiliz bidaltzen dira on line plataforma 

batera.  

 

 
 

 Herritarren zientzia CERNen 

CERN (Ikerketa Nuklearrerako Europako Kontseilua) partikulen fisika ikertzeko munduan 

dagoen laborategirik handiena da. Puntako teknologia erabiltzen du, eta dituen ikertzaileak 

fisikaren alde lan egiten duten zientzialari ospetsuak dira. 1954an sortu zen Genevan, baina 

2012an egin zen ezagun Higgs bosoia aurkitu zuenean.  

Laborategi erraldoi horretan bultzatzen diren ekintza berezien artean nabarmentzekoa da 

herritarren zientzian oinarritzen diren ekintzak. Izan ere, CERNek citizenlab deituriko saila 

sortu du, eta, Genevako unibertsitatearekin eta Nazio Batuekin batera, herritarren zientzia 

gauzatzeko hainbat  proiektu bultzatzen ditu. Askotariko esparruak jorratzen ditu herritarren 

zientzian oinarritutako proiektuekin, besteak beste: malaria gaixotasunaren jarraipena, ura 

garbitzen duten filtro berriak egiteko materialen ikerketa, partikulen fisika, ikerketa 

soziologikoak, uhin sismikoen ikerketa eta abar.  

Laburbilduz, CERN munduan dagoen laborategirik handiena da, eta fisikan aurkikuntza 

garrantzitsuak egiteaz gain, herritarrekin lan egiten du, bestelako esparruetan ikerketak eginez 

eta herritarrak zientzian inplikatuz.  

 

http://www.citizencyberlab.org/
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CERNen eraikinik ezagunena. 
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INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMETAN ETA HERRITARREN 

ZIENTZIAN JASOTAKO DATUAK BILTZEKO PLATAFORMA 

DIGITALAK 

 
Ikerketetan biltzen diren datuak nonbait jaso behar dira, erabilgarriak izateko. Landa-lana zein 

den, erosoagoa da papera eta bolaluma erabiltzea unean bertan; baina datuak partekatzeko 

komeni da plataforma digitalen bat erabiltzea. Beraz, parte-hartzaileak irteeran egindako 

oharrak digitalizatu beharko ditu. Izan ere, hainbat erakundek plataformetan idazten diren 

datuak baino ez dituzte kontuan hartzen. Beste batzuek, ordea, herritarrari lana errazteko, 

txantiloietan eskuz idatzitako datuak digitalizatzeko zerbitzua eskaintzen dute. 

Plataforma digitalak erabiltzeko formakuntza-saioak antolatzen dira noizean behin, eta 

edonork parte har dezake. Saio horiek ingurumen-hezkuntza eta herritarren zientzia bultzatzen 

duten erakundeek antolatzen dituzte, oro har. Asko dira datuak jasotzeko erabiltzen diren 

aplikazio digitalak, eta atal honetan Euskal Herrian gehien erabiltzen direnak azalduko dira. 

Hona hemen. 

 

 Ornitho  

 

 

Webgunea herritar orori eskainitako zientzia-ataria da eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

naturaren informazioa bildu eta zabaltzen du. Aranzadi Zientzia Elkarteak bultzatutako 

ekimena da, eta Eusko Jaurlaritzako Euskadiko Naturari buruzko Informazio Sistemari lotuta 

dago. Gainera, bestelako kolaborazio batzuk ere jasotzen ditu: hainbat administrazio 

publikorena, hainbat elkarte naturalistena eta ingurune naturalen kudeaketan lan egiten duten 

hainbat enpresena. 

Ornitho ekimena Suitzan sortu zen, herritarren zientzia kudeatzeko. Urteekin hainbat 

herrialdek haien lurraldera egokitutako Ornitho ekimenak garatu dituzte; hori dela eta, gaur 

egun, Ornitho plataforma asko daude. 2018ko txostenak aipatzen duen bezala, Euskadin eta 

Katalunian ez ezik, beste bederatzi herrialdetan ere badira. 

Gure lurraldean pertsona eta elkarte asko dira, urtero, faunaren, floraren eta beste edozein 

aldagairen aipamen ugari jasotzen dutenak. Webgunea martxan jarri aurretik, datuok landa-

lana egiten zutenen eskura eta beste gutxi batzuen eskura geratzen ziren. Ez ziren modu 

formal batean kudeatzen, ez zegoelako datuak gordetzeko tresna komunik, eta ez zelako 

informazioa zabaltzen. Datuak ez zeuden zientifikoen esku; hortaz, kontserbazioaren eta 

natura-ondarearen kudeaketarako informazio baliagarri asko galdu egiten zen. 

https://www.ornitho.eus/
https://www.euskadi.eus/euskadiko-naturari-buruzko-informazio-sistema/web01-a2ingdib/eu/
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Egoera hori konpontzeko sortu zen webgunea. Herritar ororen eskura dagoen plataforma 

digitala da. Behin erabiltzailea sortuta, boluntarioek aipamenak erregistratzeko aukera 

daukate. Atari dinamikoa da, eta aldaketak eta sarrera mota berriak sartzeko aukera 

eskaintzen  du noizean behin. Gaur egun faunaren eta floraren inguruko aipamenak egiteko 

aukera ematen du, eta urtean 120.000 erregistro jasotzen ditu. 

Zalantzazkoak diren espezieen eta identifikatzeko zailak diren espezieen aipamenak 

balioztatzeko asmoz, webguneak Egiaztatze Batzordea eratu zuen. Espezialistek osatzen dute, 

eta haiek dira aipamena egiaztatzen dutenak boluntarioei behaketaren informazio gehigarria 

eskatu ondoren. 2017an beste batzorde bat eratu zen, ohikoak ez diren aipamen 

ornitologikoak egiaztatzeko: Euskadiko Ezohiko Behaketen Batzordea. 

 

 eBird 
 

 

eBird ataria hegaztien aipamenak egiteko munduan funtzionatzen duen datu-base digitala da. 

2002an sortu zen Estatu Batuetan, Cornell Universityko ornitologia laborategiaren eta 

Audubon Elkartearen eskutik. Hasieran Estatu Batuetako hegazti-behaketak gordetzeko sortu 

bazen ere, ondoren munduan zabaldu zen, eta, gaur egun, biodibertsitatearekin lotura duen 

herritarren zientziarako munduko proiekturik handiena da. Dagoeneko 500 milioi behaketa-

erregistro bildu ditu. 

Funtsean, hegazti-behaketak gordetzeko, antolatzeko eta banatzeko aplikazioa da, eta hauek 

dira helburu nagusiak: 

● Norberaren behaketa-erregistroak kudeatzea. 

● Behaketen erregistroak partekatzea. 

● Zientziarekin elkarlanean aritzea. 

● Hainbat ornitologorekin harremanetan jartzea eta espezieen jarraipena egitea. 

● Ingurumenaren kontserbazioa sustatzea. 

Hizkuntza erraza erabiltzen du −boluntarioen lana errazteko−, eta hegaztien habitatak, 

sakabanaketa, ugaritasuna eta bilakaera ikertzeko datuak biltzen ditu. Aplikazio informatikoa 

https://ebird.org/home
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du, eta Interneterako konexiorik gabe erabili daiteke. Hori dela eta, oso tresna erabilgarria da, 

eta planetako edozein puntutan erabil daiteke. 

 

 

 

Hainbat lurraldek eta eskualdek berariazko eBird garatu dute; beraz, plataforma hedatzen ari 

da. Hona gaur egun erabiltzen direnak: 

Ameriketako Estatu Batuak: 

● Alaska eBird 

● Ipar-mendebaldeko Lurraldeetako eBird  

● Mass Audubon eBird 

● Maine eBird 

● Missouri eBird  

● NJ Audubon eBird  

● New Hampshire eBird 

● Montana eBird 

● Pennsylvania eBird 

● Texas eBird 

● Virginia eBird 

● Vermont eBird 

● Wisconsin eBird 

Kanada: 

● Kanada eBird  

● Quebec eBird  

Karibe: 

● Karibe eBird  

● Puerto Rico eBird  

Mexiko: 

● Mexiko eBird  
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Erdialdeko Amerika: 

● Erdialdeko Amerika eBird  

Hego Amerika: 

● Argentina eBird  

● Brasil eBird  

● Txile eBird 

● Kolonbia eBird 

● Paraguai eBird 

● Peru eBird 

Australia: 

● Australia eBird 

Zeelanda Berria: 

● Zeelanda Berria eBird 

Europa: 

● Espainia eBird 

● Portugal eBird 

Asia: 

● India eBird 

● Malaysia eBird 

● Taiwan eBird 

● Turkia eBird 
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 Natusfera 

Natusfera plataforma birtuala da, eta naturan egiten diren behaketak jasotzeko tresna da. 

Erabiltzailea eta pasahitza izatea nahikoa da informazioa biltzen hasteko. Gainera, abantaila 

bat du: Natusfera erabiltzen duen beste edonorekin harremanetan jartzeko aukera. Izan ere, 

naturazaleak konektatzen ditu, eta irudi eta informazio geolokalizatuak partekatzeko aukera 

ematen du. Aplikazio informatikoa ere badauka, eta erregistroak behaketa-unean bertan egin 

daitezke. Hartara, landa-lanari buruzko berariazko koadernoa diseinatzeko aukera ematen du 

informazioa txertatzen den unean. Zientzialariek eta zientzialariak ez direnek erabil dezakete. 

Horregatik, herritarren zientziako hainbat proiektutan erabiltzen da. Gasteizen, adibidez, 

kontserbazio programa hauetan: Eguneko Tximeleten Kontserbazio Programan, Tximeleta 

Gautarren Kontserbazio Programan eta Lurzoruen Kontserbazio Programan. 

 

 

 

https://natusfera.gbif.es/?locale=eu
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INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK LAN ESPARRU GISA. 

HEZKUNTZA-PROGRAMEN ARDURADUNAREN PROFILA 
 

Azken urte hauetan gero eta gehiago hitz egiten da ingurumenaren inguruko arazoez. Eta 

arrazoia ez da egun arazo gehiago edo larriago dagoela, gizartearen sentsibilizazioa gero eta 

handiagoa dela baizik. Ondorioz, ingurumen-hezkuntza suspertu egin da. Baina, gizarteak duen 

sentsibilizazioa ez da nahikoa lan-esparrua dela justifikatzeko. Beste hainbat faktorek dute 

eragina, nabarmenenak faktore politikoak eta ekonomikoak. 

Orain dela gutxi arte, ingurumen-hezkuntza lantzeko ekimenak esparru ludikoan geratzen 

ziren, inolako zehaztasun zientifikorik gabe. Hori aldatzeko eta jendearen inplikazioa 

suspertzeko, gidatutako jarduerak eta arlo akademikoan oinarritutakoak martxan jartzeko 

beharra ikusi dute erakunde batzuek. Eginkizun horiek bideratzeko arduradunak behar dira. 

Dagoeneko sakontasun-maila eta izaera askotariko ingurumen-hezkuntza programak sortu 

dira. Aipatzekoak dira eskolei zuzendutako ekimenak. Horietan ikastetxearen eta 

ingurumenaren jasangarritasunerako eta kalitaterako jarduerak bultzatzen dira. Ikasleen 

partaidetzan oinarritzen dira, eta helburu nagusia ingurumen-arazoen konponbidean parte 

hartzeko ezaguera, gaitasuna, jarrera, motibazioa eta konpromisoa garatzea da.  

Ingurumen-hezkuntzako programen arduraduna giltzarria da ingurumenaren gaineko 

informazioaren eta sentsibilizazioaren zabalkuntzan. Ezagutza pedagogiakoak izateaz gain, 

baliabide sozialak izan behar ditu, ingurumen-hezkuntzako programen diseinuan parte hartzen 

duelako, ikerketa-diagnostikoak egiteko gai delako, eta, antzemandako beharren arabera, 

programa pertsonalizatuak diseinatu behar dituelako. 

Ingurumen-hezkuntzako programetan parte hartzen duten herritarrak hainbat profiletakoak 

direnez, ezinbestekoa da arduradunak askotariko esparruetako oinarrizko ezagutzak izatea. 

Hau da, inportantea da oinarrizko kultura izatea, oinarrizko geografia menperatzea, 

matematika-ezagutzak izatea, munduko egoeraren berri izatea, eta abar. Lana kudeatzeko, 

antolatzeko eta talde-lanean aritzeko gai izan behar du, beti gidari eta lider izanda. 

Erakundeekin koordinatzeko eta kategoria bereko profesionalekin komunikatzeko gaitasuna 

izatea ere inportantea da. Bestalde, ingurumen-hezkuntza eta herritarren zientzia mundu 

osoan egiten denez, ingelesa menperatzea ezinbestekoa da, atzerritik datorren informazioa 

ulertzeko.  

Beraz, diziplinaren oinarrizko konpetentziak lantzeaz gain, oinarrizko zehar konpetentziak ere 

menperatu behar ditu. Denak ditu ezinbesteko arduradunak lana ondo egiteko.  
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BOLUNTARIOEN GARRANTZIA INGURUMEN-HEZKUNTZAN 
Lehenik eta behin, boluntario hitzaren esanahia zehaztu behar da. Boluntarioei buruzko 

17/1998 Legean, 2. artikuluan, boluntarioaren lana definitzen duten ezaugarriak zehazten dira: 

 

 Eskuzabaltasunez eta elkartasunez aritzea. 

 Borondatez eta askatasun osoz aritzea. 

 Etekin ekonomikorik ez lortzea eta obligazio pertsonal edo betebehar juridikoagatik ez 

aritzea. 

 Programa eta proiektu baten arabera aritzea, irabazi-asmorik ez duten erakundeen 

eskutik. 

 Ordainsaririk gabeko lana izatea. 

 Ordaindutako zerbitzu profesionalak ez ordezkatzea. 

Ezaugarriak irakurrita, argi dago boluntarioaren lana altruista dela, eremu profesionalak ez 

duela lekurik. Oro har, gizartean parte hartzeko eta hobetzeko aukera ematen digun ekimena 

da boluntario izatea, eta, horretarako, askotariko motibazioak egon daitezke: hurkoa 

laguntzea, gizartea eraldatzea, norberaren jakin-mina asetzea, eremu jakin bateko baldintzak 

aldatzeko asmoa izatea… Motibazioarekin batera, inplikazioa dator. Boluntario lanaren 

helburuak zein, inplikazio-maila handiagoa edo txikiagoa izango da. 

 

Herritarren zientzian oinarritzen diren ingurumen-hezkuntzako programek boluntario aritzeko 

aukera ematen dute. Programok ezinbesteko dute helburuak zehaztea: zenbat eta argiago 

adierazi, orduan eta baliagarriagoa izango da boluntarioen parte-hartzea. Gainera, motibazioa 

eta inplikazioa ziurtatzeko, ezinbestekoa da boluntario-lana kudeatzen duen erakundea 

gardentasunez aritzea.  

Herritarren zientziari esker garatzen diren proiektuak hiru motakoak izan daitezke:  

 

 Kontribuzio-proiektuak. Boluntarioek datuen metaketa egiten dute, batez ere. 

Beharrezkoa denean, datuen analisian eta difusioan ere parte hartzen dute. 

 

 Lankidetza-proiektuak. Boluntarioek laginak ikertzen dituzte, eta, batzuetan, 

ikerketaren diseinuan parte hartzen dute. Gainera, datuen interpretazioan laguntzen 

dute, eta ondorioak ateratzen edo datuak zabaltzen ere parte hartzen dute. 

 

 Proiektuaren garapen osoan parte-hartzeko aukera ematen duten proiektuak. 

Boluntarioek metodo zientifikoaren urrats guztietan parte hartzen dute, hasieratik 

bukaerara. 

Inportantea da lan bera egiten duten boluntarioen arteko harremana ona izatea, ikerketetan 

lortzen diren emaitzen fidagarritasuna bermatzen duelako. Lanaren arduradunarekin ere 

harreman egokia izatea komeni da, ekimenak aurrera egin dezan. 

Herritarren zientzia egiten denean, konpetentzia zientifikoa garatzeaz gain, beste hainbat 

konpetentzia ere garatzen dira: konpetentzia sozial eta zibikoa; hitzez, hitzik gabeko eta modu 

digitalean komunikatzeko konpetentzia; eta, batez ere, ekimenerako konpetentzia. 
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Proiektuaren arabera, beste batzuk ere garatzen dira, hala nola, konpetentzia matematikoa 

(kalkuluak edo grafikoak egin behar badira), ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia (erabakiak 

hartu behar badira), eta abar. 

 

Baina, boluntarioaren lana hain garrantzitsua eta onuragarria bada, zergatik ez du 

biztanleriaren gehiengoak  parte hartzen? Erantzutea ez da erraza, eta boluntario-lana zein 

den, arrazoi bat edo beste dago.  

 

Herritarren zientziari dagokionez, proiektuen inguruko informazioaren eta publizitatearen 

hedapen mugatuak parte hartzean eragiten du. Interesantea litzateke herritarren zientzia 

bultzatzen duten erakundeek lekua izatea hezkuntza-sisteman, eskoletan parte hartzeko. 

Hezkuntza da -maila guztietan- modurik egokiena programen berri emateko. Asko dira 

herritarren zientzia bultzatzen dituzten erakundeak, eta asko dira garatzen diren proiektuak. 

Baina, askotan, eskolan ez da boluntarioaren lanaz hitz egiten, eta irakasleen esku geratzen da 

aipamena egitea edo ez. Herritarren zientzia egiten duen, edo egin duen, irakasle batek erraz 

komunika dezake gelan haren esperientzia propioa, ikasleengan jakin-mina bultzatuz. 
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JARDUERAK 
 
1.- Bete hutsuneak. Idatzi hutsune bakoitzeko hitz bat. 
 

● Ingurumen-hezkuntzako programetan era ___________ parte hartzen du gizarteak 

ikerketa zientifikoan. 

 

● Ingurumen-hezkuntzako programetan parte hartzen duten herritarrek metodo 

zientifikoaren edozein etapatan parte hartzen dute: ___________ , ____________ 

_____________, _____________  ______________edo esperimentazioan, datu 

bilketan, edo ___________  _______________ edo ______________ komunikazioan. 

 

● Herritarren zientziaren bidez lortzen diren datuak  ________________ gainbegiratzen 

dituzte, normalean herritarrak zientzian adituak _______ direlako. 

 

● Herritarren zientziaren laguntzaz emaitza zientifiko esanguratsua lortu bada eta 

komunitate zientifikoak emaitza publikatu badu, publikazioak parte hartu duten 

____________ _____________ jasoko ditu. 

 

● Herritarren zientziari esker jasotako emaitzak, askotan, __________ dira, ordura arte 

ezezagunak. Hori dela eta, ____________...entzat oso baliagarriak izaten dira. 

 

2.- Dakizunez, ingurumen-hezkuntzako programa batek, egokia eta fidagarria izateko, hainbat 

atal jaso behar ditu. Aztertu taula.  Bi zutabe dituzu:  

● Ezkerrekoan ingurumen-hezkuntzako programa batek izan behar dituen atalak 

zerrendatzen dira. 

● Eskuinekoan atalaren  ezaugarriak zerrendatzen dira.  

Lotu atal bakoitza haren ezaugarriarekin. 

 

Helburuak erakundearen ardura da. 

Edukiak 

 

 
herritar guztiak lana aldi berean aurrera 

eramateko erabilgarria da. 

Hartzaileak materialak zein pertsonalak dira. 
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Jarduerak eta kronologia 

 

 

ekintzak amaitu ondoren egitea komeni da. 

 

Emaitzen publikazioa 

 

 

datuak islatzeko aurretik formakuntza egin 
ohi da. 

 

Egutegia 

 

 

hezkuntza formalekoak eta hezkuntza ez-
formalekoak izan daitezke. 

 

Emaitzak jasotzeko estrategiak 

 

 

metodo zientifikoari jarraituz diseinatzea 
komeni da. 

 

Baliabideak 

 

 

helburuen eta hartzaileen araberakoak izaten 
dira. 

 

Ebaluazioa 

 

 

orokorrak zein zehatzak finkatu behar dira. 

 

3.- Azaldu zergatik bultzatu behar diren gaur egun ingurumen-hezkuntza programak. Zure 

ustez, mundu osoan bultzatu beharko lirateke? Zergatik? 

4.- Zure udalerriko alkateak  jakin du ingurumen-hezkuntzako eta -kontroleko goi-mailako 

teknikari ikasketak egin dituzula, eta zurekin harremanetan jarri da udalerriak duen zaborraren 

birziklatze-arazoa konpontzeko. Alkateak biztanleriaren birziklatze-ohituretan eragin nahi du, 

eta familiei zuzendutako ingurumen-hezkuntza programa bat sortzeko eskatu dizu.  

Zerrendatu, modu kronologikoan,  proposatuko zenituzkeen ariketak.  

5.- 1975an Belgrad-eko Eskutitza sinatu zuten. Zergatik izan zen garrantzitsua?  

6.- Argazkian Ibaialde ekimenean landa-lana egiteko erabiltzen diren bi fitxa dituzu. Horiek 

eredu hartuta, diseinatu fitxa bat Euskadiko hezeguneetan bizi diren neguko hegaztien errolda 

egiteko. 
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7.- Aztertu irudiak. Zein ikerketa mota egiten da bakoitzean?  Arrazoitu erantzuna. 

 

A irudia     B irudia 

 

 

8.- Zure ustez, zer konpetentzia izan behar ditu ingurumen-hezkuntzako programen 
arduradunak? 
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9.- Unitatearekin bukatzeko, diseinatu hurbil duzun auzorako ala herrirako ingurumen-

hezkuntzako programa bat.  Idatzi sarrera diseinua justifikatzeko eta garatu proiektuaren atal 

guztiak. Erabili hurrengo irudia laguntza gisa. 

 

AUTOEBALUAZIOA 

Egin ariketak:  

1.-Bete formularioa: 

https://docs.google.com/forms/d/1vD-
DmMrM4z3esspnUww23kUB1aT00pMOfbtYqA5_12U/edit 

2.-Ebatzi arazo-egoera: 

Gasteizko udaletxetik deitu dizute laguntza eske. Gasteizko ikastetxeetako ikasleek gero eta 

parte-hartze eskasagoa dute ingurumen-hezkuntzako jardueretan, batez ere Batxilergokoek. 

Arduradunek grafikoa bidali dizute azter dezazun, eta lau asteko epea eman dizute txosten bat 

prestatzeko. Txostenean egoeraren diagnostikoa eta konponbide-proposamena agertzeko 

eskatu dizute. Ea bada, ekin lanari! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vD-DmMrM4z3esspnUww23kUB1aT00pMOfbtYqA5_12U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vD-DmMrM4z3esspnUww23kUB1aT00pMOfbtYqA5_12U/edit
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3.- Bete galdetegia: 

https://create.kahoot.it/share/kontserbazio-programak/37c20338-4ea6-4162-b347-
71021782210b 
 

 

https://create.kahoot.it/share/kontserbazio-programak/37c20338-4ea6-4162-b347-71021782210b
https://create.kahoot.it/share/kontserbazio-programak/37c20338-4ea6-4162-b347-71021782210b
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ITURRIAK 
 

IRUDIAK (HURRENEZ HURREN) 
ETHAZI METODOLOGIAREN IRUDIA 
https://tknika.eus/ 
PLANGINTZARI ERREFERENTZIA EGITEN DION ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/04/08/07/mark-516277__340.jpg 
IBAIALDE MOTXILAREN ARGAZKIA 
Nire bilduma. 

KOLIA ARRUNTA TXIMELETAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/21/10/06/yellow-1153387__340.jpg 
MANDARIN AHATEAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/01/32/duck-67473__340.jpg 
MURGIL HANDIA HEGAZTIAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/12/08/45/great-crested-grebe-2394839__340.jpg 
TXORRU ARRUNTA  HEGAZTIAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/07/21/26/bird-757218__340.jpg 
HONTZ ZURIA HEGAZTIAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/16/09/12/owl-1673568__340.jpg 
ZABORRAREN BILKETAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/14/15/56/ecology-4202701__340.jpg 
URDAIBAI 
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSeNBlZem7nP3mj7Tl5ouYm_7w8LAjCxvpa0TVIQFFd

EtWDJE56A&s 

BELAKO BARKUA KNIDARIOAREN ARGAZKIA 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/22/16/12/caravel-portuguese-2165457__340.jpg 
ELTXO TIGREAREN ARGAZKIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/18/21/45/tiger-mosquito-49141__340.jpg 
GOROSTIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/15/19/49/holly-1909921__340.jpg 

SATELITE BATEK ATERATAKO ARGAZKIAREN IRUDIA 
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/10/10/05/03/flood-60537__340.jpg 
GLOBE OF SCIENCE AND INNOVATION (CERN) EGITURAREN ARGAZKIA 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQTeCFpxZXhz7fY2v3mB4-
lxWH4qvsdxbd3nCmvJlTVvt8JKLz&s 
ORNITHO.EUS 
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvfKDZPbybKcoUgww7RK_hUWAZGfPqqW5M3wAo_3

MqtdkeDx5p5w&s 

eBIRD APP 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYIGkABUs9eoZgfF8IhRaP4uDAhBkMA4SC0yL1FOMSZ

qln_-nEmg&s 

eBIRD PLATAFORMAREN ARGAZKIA 

https://tknika.eus/
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/04/08/07/mark-516277__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/21/10/06/yellow-1153387__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/01/32/duck-67473__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/12/08/45/great-crested-grebe-2394839__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/07/21/26/bird-757218__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/16/09/12/owl-1673568__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/14/15/56/ecology-4202701__340.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSeNBlZem7nP3mj7Tl5ouYm_7w8LAjCxvpa0TVIQFFdEtWDJE56A&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSeNBlZem7nP3mj7Tl5ouYm_7w8LAjCxvpa0TVIQFFdEtWDJE56A&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSeNBlZem7nP3mj7Tl5ouYm_7w8LAjCxvpa0TVIQFFdEtWDJE56A&s
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/22/16/12/caravel-portuguese-2165457__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/18/21/45/tiger-mosquito-49141__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/15/19/49/holly-1909921__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/10/10/05/03/flood-60537__340.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQTeCFpxZXhz7fY2v3mB4-lxWH4qvsdxbd3nCmvJlTVvt8JKLz&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQTeCFpxZXhz7fY2v3mB4-lxWH4qvsdxbd3nCmvJlTVvt8JKLz&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvfKDZPbybKcoUgww7RK_hUWAZGfPqqW5M3wAo_3MqtdkeDx5p5w&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvfKDZPbybKcoUgww7RK_hUWAZGfPqqW5M3wAo_3MqtdkeDx5p5w&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvfKDZPbybKcoUgww7RK_hUWAZGfPqqW5M3wAo_3MqtdkeDx5p5w&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYIGkABUs9eoZgfF8IhRaP4uDAhBkMA4SC0yL1FOMSZqln_-nEmg&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYIGkABUs9eoZgfF8IhRaP4uDAhBkMA4SC0yL1FOMSZqln_-nEmg&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYIGkABUs9eoZgfF8IhRaP4uDAhBkMA4SC0yL1FOMSZqln_-nEmg&s
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https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgTQfHSkjSrGmStMKAkOw0b16Z8DWpOcPzpg_X776

zDY88_jyPNQ&s 

NATUSFERAREN ARGAZKIA 
Nik egindakoa. 
6. JARDUERAN AGERTZEN DEN ARGAZKIA 
Nire bilduma. 
7. JARDUERAN AGERTZEN DEN ARGAZKIA 
Nire bilduma. 
GALDETEGIAN AGERTZEN DEN ARGAZKIA 
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSExFsMD3iJ63r13Sq0WsA_mlpfH32vNuAVR6XGQqPlS

GqRWmaOGbsmPNDY&s 

 

ARAUDIAK 
211/2015 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, zeinaren bidez lan-esperientziaren bidez edo 

prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta 

egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan. 

(EHAA, 2015eko azaroaren 18koa). 

28/2012 DEKRETUA, otsailaren 28koa, Ingurumen-hezkuntzako eta -kontroleko goi-mailako 

teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena. (EHAA, 2012ko martxoaren 

21ekoa). 

211/2015 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, zeinaren bidez lan-esperientziaren bidez edo 

prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta 

egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan. 

(EHAA, 2015eko azaroaren 18koa). 

Ekainaren 25eko 17/1998 Legea, Boluntarioei buruzkoa (EHAA, 1998ko uztailaren 13koa). 

 

WEBGUNEAK 
TEKNIKA: https://tknika.eus/cont/proyectos/ethazi/ 

IBAIALDE:https://www.euskadi.eus/informazioa/ibaialde/web01-a2inghez/eu/  

AZTERKOSTA:https://www.euskadi.eus/informazioa/azterkosta/web01-a2inghez/eu/ 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA (EGUNEKO TXIMELETEN 

EUSKADIKO JARRAIPEN-PROGRAMA):http://www.euskadi.eus/web01-

a2ingdib/eu/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=24 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA (URETAKO HEGAZTI 

HABIAGILEEN ERROLDAK):https://www.euskadi.eus/web01-

a2inguru/eu/contenidos/documentacion/acuaticas_nidificantes/eu_est/indice.html 

SEO BIRDLIFE: https://www.seo.org/ 

SEO BIRDLIFE (SACRE):https://www.seo.org/sacre/  

SEO BIRDLIFE (NOCTUA):https://www.seo.org/noctua-4/ 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgTQfHSkjSrGmStMKAkOw0b16Z8DWpOcPzpg_X776zDY88_jyPNQ&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgTQfHSkjSrGmStMKAkOw0b16Z8DWpOcPzpg_X776zDY88_jyPNQ&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgTQfHSkjSrGmStMKAkOw0b16Z8DWpOcPzpg_X776zDY88_jyPNQ&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSExFsMD3iJ63r13Sq0WsA_mlpfH32vNuAVR6XGQqPlSGqRWmaOGbsmPNDY&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSExFsMD3iJ63r13Sq0WsA_mlpfH32vNuAVR6XGQqPlSGqRWmaOGbsmPNDY&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSExFsMD3iJ63r13Sq0WsA_mlpfH32vNuAVR6XGQqPlSGqRWmaOGbsmPNDY&s
https://tknika.eus/cont/proyectos/ethazi/
https://www.euskadi.eus/informazioa/ibaialde/web01-a2inghez/eu/
https://www.euskadi.eus/informazioa/azterkosta/web01-a2inghez/eu/
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/eu/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=24
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/eu/u95aWar/institucionesColeccionesJSP/U95aConsultaColeccion.do?pk=24
https://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/eu/contenidos/documentacion/acuaticas_nidificantes/eu_est/indice.html
https://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/eu/contenidos/documentacion/acuaticas_nidificantes/eu_est/indice.html
https://www.seo.org/
https://www.seo.org/sacre/
https://www.seo.org/noctua-4/
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LIBERA PROIEKTUA: https://proyectolibera.org/ 

INGURU GAIETARAKO IKASTEGIA: https://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&accion=cea&accion

We001=ficha 

 

ATARIA: https://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u25e08f9d_

14a56aaea69__7f88 

OBSERVADORES DEL MAR: https://www.observadoresdelmar.es/ 

ALERT-ELTXOA:  http://www.mosquitoalert.com/ 

ADOPTATU LANDARE BAT:  http://www.liferesecom.ipe.csic.es/ 

PIRINIOETAKO EKOLOGIA INSTITUTUA: https://biodiversidadipe.csic.es 

CITIZEN CYBERLAB: http://www.citizencyberlab.org/ 

ORNITHO: https://www.ornitho.eus/ 

EBIRD: https://ebird.org/home 

NATUSFERA: https://natusfera.gbif.es/ 

GASTEIZKO UDALETXEA (IRAKASLEENTZAKO MATERIALA): https://www.vitoria-

gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/07/31607.pdf 

LANBIDE HEZIKETAREN EZAGUTZAREN EUSKAL INSTITUTUA: https://ivac-eei.eus/eu/ikasketa-

egiaztatzea/ 

ARANZADI: http://www.aranzadi.eus/ 

LIFE + RESPIRA PROEIKTUA: https://www.liferespira.eu/es/ 

IBERCIVIS: https://ibercivis.es/ 
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